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 בבלי / מסכת שבת / ל/ב תלמוד. 1
ופקע ההוא  שתהובניך בני אמר ליה רצונך שתשתה כוס של יין  אשתי אשתךכי הא דההוא דאתא לקמיה דרבי אמר ליה  

 .דאתא לקמיה דרבי חייא אמר ליה אמך אשתי ואתה בני אמר ליה רצונך שתשתה כוס של יין שתה ופקע 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

."Mommy's little secret" The Globe and Mail  (Canada's largest national newspaper)2 

Prof. Dickens, who is often consulted on ethical issues by geneticists at the Hospital for Sick Children in 

Toronto, says that in one British example, up to 30 per cent of children in a classroom discovered their dads 

were not their biological fathers. 

"A schoolteacher in southern England assigned a class science project in which his students were to find out the 

blood types of their parents. The students were then to use this information to deduce their own blood types . 

Instead, 30 per cent of the students discovered their dads were not their biologically fathers". 

3.  A List of the Best Books Ever Written 

1. Anna Karenina by Leo Tolstoy.   2. Madame Bovary by Gustave Flaubert.  3. War and Peace by Leo Tolstoy 
4 .Hamlet by William Shakespeare.  5. The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald. 6. In Search of Lost Time by M.  Proust 

7. The Stories of Anton Chekhov ... 
-------------------------------------------------------------------------- 

 שמונה קבצים / קובץ ה / רסו.. 4
הוא תולדה והמשכה קוית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים, בשכל  המשפחתי האמון  

ומפואר, בסדר והתאמה, בכללות המון היצורים והעולמים כולם. המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האושיות  עליון
  ..  . המעמידות את היצירה וכחותיה ביחושם הכללי

בהבנותו בשכלולו, יסוב ויעבור את כל גבוליו, וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחושיים, ימצא את  המשפחתי והאמון
, בין בין שכיר לשוכרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפים, בין עמים רביםעמדו הבלתי מעול בין איש לאיש, מ

אקלימים ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם, בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי 
 עולם, בין הכל אל הכל.

  ו רסז..  שמונה קבצים 5   
ישנן מחשבות כאלה, שאין שום רע וכיעור ושום טומאה ונסיגה ניכרת בהן, אבל בתוצאותיהן האחרונות מתגלה הארס הטמון  ... 

בתוכן. ומי שאין רוחו מלא טהרה, הולך בזה אחר עיניו, ומתוך שרואה דרכי הגיונות נכונים, שאינם גם כן פוגעים בכל קודש 
 רי הוא נמשך אחריהם, אבל אחר כך, כשבאים המים הרעים בכל קרביו, לא יוכל לחוש כל כך את תוצאותיהם. לכאורה, ה

6. Proff. Wisse, Ruth Harvard. 

Women's liberation, if not the most extreme then certainly the most influential neo-Marxist movement in America, 
has done to the American home what communism did to the Russian economy, and most of the ruin is irreversible.  

 אורות / קריאה גדולה. 7 
א ְולֹא ִיְרַחק ה יֹום בָּ ר  ֹחק-ִהנֵּ ֱאנֹוִשּיּות ִתְתעֹורֵּ ם ַשכּול ְכדב, ְוהָּ קֵּ ה  ְוַכֲאִרי ַעל ַטְרּפֹו ְלִהנָּ ר עֹוְללָּ ּה ֲאשֶׁ תָּ עָּ ל רָּ ה ַהְבזּויָּה ְבַעד כָּ ַהְכִפירָּ מֵּ

ה אֶׁ  נָּ ש ִממֶׁ דֹול ְתַבקֵּ ף גָּ צֶׁ ה ּוְבקֶׁ ה ְגדֹולָּ מָּ , ְבחֵּ יהָּ ת ֲעבֹותֶׁ נָּה אֶׁ ש ְלַהְשִליְך ִממֶׁ ַתע ְתַבקֵּ ּה, ְבפֶׁ ה לָּ ת ַהַשְלוָּ ת ִנְקַמת ַהַחִּיים ַהּטֹוִבים, אֶׁ
ל ַהדֵּ  ן שֶׁ דֶׁ עֵּ סְוהָּ ה ְלִמְרמָּ מָּ ד, שָּ ה ַוְתַאבֵּ ְללָּ ה, שָּ נָּ ה ִממֶׁ ְללָּ ר שָּ ל ַהַחִּיים ַהְּטהֹוִרים ְוַהַזִכים ֲאשֶׁ ּה כַח, עֹות ַהְּטהֹורֹות, שֶׁ ר יֵּש לָּ , ִמְבִלי ֲאשֶׁ

ה.  בָּ ד ִמִני ְרבָּ חָּ ק אֶׁ לֶׁ ם ַאף חֵּ תָּ ִשיב ְתמּורָּ ה, ְלהָּ ִרְשעָּ ּה הָּ  ְלאֹותָּ
ה ַהְזעּו לָּ הָּ ַעלַהבֶׁ ה, שֶׁ ם ַעל ַדְעתֹו ְועַ -מָּ דָּ אָּ ת הָּ בֹות, ְלַהֲעִביר אֶׁ ת ַהְלבָּ ת ַהמחֹות ְואֶׁ ם אֶׁ ם, ְלַהמֵּ עֹולָּ ת הָּ ה אֶׁ ה ַהְכִפירָּ ּה ִעְרְבבָּ ל ַדַעת יָּדָּ

יְך לְ  יְך ִלְחיֹות ְואֵּ ן אֵּ ה ַהּיֹוַדַעת ַגם כֵּ ה ְוַהְמתּונָּ ה ַהְצלּולָּ עָּ ה קֹונֹו, ַתֲעבר ְוִתְשקט, ְוַהדֵּ ב, ְוַהְגבּורָּ יְך ְלִהְתַלהֵּ ט אֵּ קֵּ יְך ְלִהשָּ ן, אֵּ ִהְתבֹונֵּ
ת שֶׁ  ט ִבקרֶׁ בֶׁ ּה ַבַחִּיים, ְושֵּ ת ְמקֹומָּ ש, ִתַקח אֶׁ ן ְוַעם ַאִדיר ַבקדֶׁ יתָּ ן גֹוי אֵּ ֱאֹלִהית, ַהּיֹוַדַעת ְלכֹונֵּ ר הָּ ה ֲאשֶׁ ִניף ַעל ַהִשְפחָּ ִרי תָּ ר ַאְכזָּ ל מּוסָּ

שֶׁ  רֶׁ ה לָּ זָּ עֵּ תֹו. הֵּ ַצח ִנְשמָּ ַעד ַעל מֵּ קּוק לָּ ַעְבדּות חָּ א ִלְמֹלְך ְוחֹוַתם הָּ ר ִהְתַנשֵּ ד ֲאשֶׁ בֶׁ עֶׁ ּה, ַעל הָּ ת ְגִבְרתָּ  ת אֶׁ
 

 ע"ע
 
 

 צניעות/  הראיה מדות/  אביך מוסר
 שמפני כיון אבל, עצמם מצד טובים שהיו דברים מפניה לדחות זוכה היא כך-ומתוך, בעולם רבות טובות גורמת הצניעות מדת
 בכל, והידידות האהבה מדת. והחמרי הרוחני העולם של קיומו שהיא, הצניעות במדת לפרוץ יגרמו החלש וכחו האדם יצר

 עד ממקומה ארץ-דרך מדת נדחית הצניעות ערך יקרת מפני אבל, המינים בין שוה להיות ראוי' הי, הנוחים והדבורים הסימנים
 .(. ע קדושין) אשה בשלום לשאול שלא

  
 
 
 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20170302%26app%3d1%26c%3dclearch2%26s%3dclearch2%26rc%3dclearch2%26dc%3d%26euip%3d212.76.111.105%26pvaid%3d7281555b3c4b46d592a8e0e6619df18f%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3d1480956417773511684%25253B%252520csruser%26en%3dHBV1x9K0sDpwFlfte6MecX1cqOTcn7uXet6JMSnvyKfaIxqj2WqC%252bw%253d%253d%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.alistofbooks.com%252f%26coi%3d771%26npp%3d1%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d1%26du%3dwww.alistofbooks.com%26pct%3dhttp%253a%252f%252fpartner.clickserver.com%252fClickHandler%253fparterCustomParamter%253dvalue1%2526secondParameter%253dvalue2%26hash%3dA0C5DB9B11AF929FE560AED24903FE33&ap=1&cop=main-title


 פרשת בשלח ד"ה עוד  -ספר מאור ושמש  .  10
לעתיד לבא ישיגו הצדיקים השגה גדולה  וזהו פירוש הגמרא עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והקב"ה יושב ביניהם, פירוש

כי אז יתגלה אור בהירות אלהותו בכל  ואין שום אחד מהם יצטרך ללמוד מחבירו מאור העליון אשר אין שם בחינת דכר ונוקבא
העולמות ויהיה עיגול עם הקו בשוה כמו מחול הכרם שמקו האמצעי הוא קרוב לכל העיגול בשוה. וזה כוונת ההקפות שאנו 

אנו עושים הקפות בסוד נקבה תסובב גבר להמשיך על ידי הקפות את אור העליון אשר אין מקיפין בהושענא רבה ובשמיני עצרת, 
  חינת דכר ונוקבא:שם ב

 
 
 
האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קוית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים,  ה רסו. 

בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה, בכללות המון היצורים והעולמים כולם. המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את 
וכחותיה ביחושם הכללי, לשכלל את העולם המעשי והרוחני. האותיות המבטאות את שם ד' האשיות המעמידות את היצירה 

אלהי ישראל, הכוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם עם מקוריותם ושרשם העליון, עם סידורם והרמוניותם, כוללות בקרבן 
מהם. בלכתם בדרך ישרה, בהיות החיים  את כל האמון היסודי, שהתוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם המשוכללה נובע

הרי הם מבונים כהוגן בתיקון, נמשכים בפנימיותם ברגשות האימון האידיאליים, המשוטטים בכל המון הבריאה ממעל ומתחת, 
לכל. בשיבורם, בעכירתם, במרידת הסדר האידיאלי שלהם, הרי  מפכים מעינות של ברכה, של אושר, ושל הופעות נשמתיות עדינות

יסוד ההירוס, ההירוס העולמי, ההירוס המשפחתי, ההירוס האורגני, ההירוס הנשמתי, עכירת החיים ומארתם. בדיקת מי  הם
סוטה ממקור החיים העליונה היא לקוחה, מכל אשרה וברכתה של תורה, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. והעולם 

האלהי, את הנתיב של אור החיים. ובוא יבוא האור, והתוכן האמוני בבנין הולך ותועה בנתיבותיו, אבל מבקש הוא את האמון 
משפחתי בין ד' אל עולם ובין כל מעשיו יופיע על ידי התגלות אמונת אומן, אשר בישראל מאז היא אצורה. וארשתיך לי לעולם, 

שפחתי בהבנותו בשכלולו, יסוב וארשתיך לי בצדק ובמשפט בחסד וברחמים, וארשתיך לי באמונה וידעת את ד'. והאימון המ
ויעבור את כל גבוליו, ימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחושיים, ימצא את מעמדו הבלתי מעול בין איש לאיש, בין שכיר 
לשוכרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפים, בין עמים רבים, בין אקלימים ומדינות, בין התביעות הבשריות 

עות הנשמתיות אשר לאדם, בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי העולם, בין הכל אל הכל. האמונה הפנימית, להתבי
היודעת את כבודה, את אשרה וגבורתה, המדושנת עונג פנימי, המכירה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת במדה ובמשקל של 

פי סדר וערך של יחושים נאמנים, ערוכים ברוח שלום ואמת, אמונת  צדק ויושר אור וחיים לכל המון יצורים לאין תכלית, על
 עולמים זו תהיה תפארת הכל, עטרת תפארת ביד ד', אשת חיל עטרת בעלה.

 
 

 .קיד/  ג קובץ/  קבצים שמונה
 י"ע, הם מוכרחים, בתוכה אותם מפתחת שהיא והרשמים. בקרבה ולפתחם מבחוץ רשמים לקבל היא עשויה האשה נפש. קיד

 לקוות אין, בהתחלתם מקוריים רעיונות. ידה על לבא העתיד הפיתוח לאותו מוכנים להיות כבר, הגבר נפש של החיה ההשפעה
 יתירה בבינה היא מצליחה, הגברים של הסביבה מתוך תוכה אל הבאים - החיים כח בהם החל שכבר - גרעינים י"ע אבל. ממנה
 לברכה קץ אין. זקוקים יהיו הגבר שבנפש הרוחניים הגרעינים כאשר, וגדול מזהיר עתיד עבורה צפון ומאד. האיש מן יותר

 שהבטיחן הבטחה גדולה. ולקדושה לגבורה גם וממילא, ליופי, לשירה, להגיון, הרוחני לעולם המפתח ברוחה האשה אז שתביא
 . האנשים מן יותר לנשים הוא ה"הקב

 . היפה הכללי התכלית מפני אם-כי גדרים ועושה מתרחק הוא המין על שנאה מפני לא כי מכיר הצנוע
  

 המעמד את המרחיקות מחשבות אחר לתור שלא מוטבעת וכמעט הראויה התרחקות, בדעות מוצאים אנו דברים של דוגמתם
   נראה לפעמים, המוסרי

    
 אוה"ק ב, תקלב .  3
         שני ערכי השלמות 

גדלה וגמירתה אין שייך בה  ערכים של השלמה. ערך אחד של השלמה, שמצד   המוחלטה שני  מבינים אנו בשלמות האלהית     
ההולכת ונוספת תמיד יש  היתה האפשרות של הוספה היה זה בעצמו ענין חסרון. כי השלמות הוספה של מעלה. אבל אם לא  

על כן לא תוכל השלמות האלהית  ל אל חיל, אשר העלאה, שאנו עורגים לה כל כך, הליכה מחי בה יתרון ותענוג ואיזה מין 
הבלתי מוגבלה,  הכח. ועל זה יש באלהות הכשרון של היצירה, ההתהוות העולמית  להיות חסרה זה היתרון של הוספת 

שלה, שהוא הוא  האלהית העצמית שבהויה המחיה אותה הוא העילוי התמידי    ההולכת בכל ערכיה ומתעלה, ונמצא שהנשמה 
 …יסודה האלהי, הקורא אותה להמצא  ולהשתכלל

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קלט/ב .  4
  .אסתר מן התורה מנין ואנכי הסתר אסתיר

 שיר השירים רבה  ה,  ג .5
בשם ר' לוי תאומתי מה התאומים  רבי ינאי אמר תאומתי כביכול לא אני גדולה ממנה ולא היא גדולה ממני ר' יהושע דסכנין

      . הללו אם חושש אחד מהן בראשו חבירו מרגיש כך
  האם יש הבדל בין מוח הגבר ומוח האשה?  :אלומית ישי. פרופ' 6

בעשורים האחרונים חוקרי מוח גילו שיש הבדלים בין מוחם של זכרים ונקבות בזיכרון, רגשות, ותגובה להורמוני דחק. מסריקות 
MRI ,שערכו ג'יל גולדשטיין ועמיתיה עולה כי האונה הפריאטלית, המתווכת תפיסה מרחבית, והאמיגדלה 
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