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 בעזרת השם יתברך

 ב"ס תשטבת חודש - 40 #גליון 
 עזור לאחינו בני ישראל לזכות לזווג הגון עולמי ל רגוןא

זוהר , ס בבלי ירושלמי ומדרשים"ל בש"מדברי חזלקטנו 
ן "ומספרי מוסר וספרי ח, הקדוש תיקונים וספרי הראשונים

 ה"מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה
 וגודל מעלת התפלה, וגבענין הזו

 א" תובבצפתק "עיה

העולמי נשואין שידוכי מרכז  
WORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM 

 ב " יבמות דף סב ע-) אפיקי ים(ספר ביאורי אגדות 
ן אז שותף "כי בזיוגא דדו' ר תנחום כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה וכו"א 1

ושמחה הוא ', ד דילי"ר שהם חב"גק והוא כלל "השלישי אתחבר עמהם והוא מזלא דע
, במעשיו' ב בבינה וכן באלף השביעי שאז ישמח ה"בבינה ששם יין המשמח וסוד עוה

, וברכה הוא בחכמה ששם רבו דברכאן וכל ברכת כהנים הוא מחסד דנטלין מחכמה
כי לא ינוח ' שנא' אין מזוגין לו אשה וכו) א"ב ע(סוטה ' ש בריש מס"וז(וטובה בדעת 

ב הוא שמא דגושפנקא "שטו) ובה והבן"רכה ט"מחה ב"ת ש"והוא ר' רשע וכוט ה"שב
ושם סוד הארץ , ושם דרגא דמשה כי טוב הוא, שורש נוקבא בפה שם' וה, שבדעת

ר "חסר מהם ג' והענין כי כמו שבמלכים הראשונים קודם התיקון הי. הטובה כלת משה
סיבו דכורים ונוקבין ואחר התיקון אז נעשה המתקלא דאתנ, שהם הכתרים שלהם

 .י חסדים"שהוא עצם התיקון שלהם לאתבסמא גבורות ע
שמחה ' ולכן נק, וזהו עיקר השמחה שהאדם שנתהפך לו הרע לטוב אז הוא שמח 2

וכמו כן בזיוגא דאדם עם , י חסדים שהוא יין הטוב המשמח"דמתבסמים ע' בגבורו
ברכות ו (ס שמחת חתן וכלה והחמירו הרבה בזה עד שאמרו "וז, אשתו יש לו שמחה

ג "שהם ה' ואם משמחו מה שכרו וכו', ואינו משמחו וכו' כל הנהנה וכו) ב"ע
ת שגבורות הם בארמא קלא כידוע בסוד שיר "קולות של מ' ח והם ה"י ה"דמתבסמין ע

ן "ד די" חספ"ה' ל גי"פ קו"וה, כ חסדים הם בחשאי"משא, בקול' הלויים שלכן נפסלי
כ "שהיא ג' ולכן אם משמחו זוכה לתורה וכו, )שם(ק "ברכות פ' למס' ש רבינו בפי"כמ

' דברות בימין וה' פ ולכן נתנה בקולות והם ה"ושבע' בסוד המתקלא תורה שבכ
כי דכורא הוא סתים שבילין שכן טיפת זרע שבו סתים ואין ' וכן הברכה בנוק. בשמאל

ה "וכן הוא בשם הוי. כ בנוקבא מתפתחין"משא, אדםנראים בו איברים ולא צורת 
' בה' סתים ונוק' קו א' בו' נ דכו"וכן בזו', סתים נקודה ומתגלה בה' ב י"ה חו"שבי
חומה כי הנוקבא מסייע לו  במערבא אמרו בלא תורה בלא. ש רבינו בליקוטים בזה"כמ
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 לומד תורה בטהרה )ב"יומא עב ע(וכן אמרו ', ש דנטרן לגבייהו וכו"לעסוק בתורה וכמ
' וגם כל זיינין דילי, והוא במצות' וגם היא חומה שומר דילי, נושא אשה ולומד תורה

נקבה תסובב ) ירמיה לא כא(ש "והוא מ, מ"בשלח ובכ' ש בזוהר פ"אפקיד בידהא כמ
' ש לקמן דיינו שמגדלות וכו"י ניצל מן החטא כמ"וע. כ בסוד זכור ושמור"והם ג, גבר

 . מן החטאומצילות אותנו
כי שלום הוא יסוד משים שלום בבית וכשאין נוקבא אז ' רבא אומר בלא שלום וכו 3

 ):א"שבת קנב ע(משים שלום בבית בטל 
 העולמי נשואין שידוכי מרכז  


