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 בעזרת השם יתברך

 ב"ס תשניסן חודש - 43 #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, ווגבענין הז

 א" תובבצפתק "עיה

העולמי נשואין שידוכי מרכז  
WORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM 

  הלכות פריה ורביה ואישות הלכה א -ספר ליקוטי הלכות 
 ְּבלֹא ,ָׁשרּוי ְּבלֹא ִׂשְמָחה, ַהָּׁשרּוי ְּבלֹא ִאָּׁשה, ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה) יג 1

 ְיֵדי ֶזה ִנְׁשָלם -ל ֶׁשַעל "ְּבִחיַנת ֱאמּוַנת ֲחָכִמים ַּכַּנ, ]הּוא[ִּכי ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה . ּתֹוָרה
 :ל" ְיֵדי ֶזה ְּבִחיַנת ִׂשְמָחה ַּכַּנ-ֶׁשַעל , ל"ְּבִחיַנת ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ַּכַּנ
 ות הלכה ג  הלכות פריה ורביה ואיש-ספר ליקוטי הלכות 

ִּכי ֶזה ָידּוַע ֶׁשִעַּקר ֲאִחיַזת ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחֹוָרה , ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ִמְצַות ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה) ב 2
ֶׁשָּׁשם ִעַּקר , ֶׁשִהיא ִסְטָרא ְּדִדיָנא ַקְׁשָיא, הּוא ִּבְבִחיַנת ָהִאָּׁשה ֶׁשִהיא ִסְטָרא ְּדנּוְקָּבא

ִמְׁשֵלי (ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ְּבִסְטָרא ְּדנּוְקָּבא , ֶׁשִהוא ָּתְקָּפא ְּדִדיָנא, תֲאִחיַזת ָהַעְצבּו
ִּכי ָהַעְצבּות הּוא ְּבִחיַנת ִסְטָרא ְּדמֹוָתא ַּכָּידּוע ִּבְדָבֵרינּו ַּכָּמה ". ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות", )ה

ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָּמֶות ) קֶֹהֶלת ז(ְּבִחיַנת ', ּה ָמָרה ְּכַלֲעָנה ְוכּוְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְוַאֲחִריָת. ְּפָעִמים
ְּבִחיַנת ָיגֹון ַוֲאָנָחה ֶׁשֶּנֱאָחז ְּבָהִאָּׁשה , ְּבִחיַנת ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחֹוָרה', ֶאת ָהִאָּׁשה ְוכּו

 ֵכן - ִּפי - ַעל -ַאף , ִאָּׁשה זֹוָנה,  ְּבִאָּׁשה ָרָעה ִּפי ֶׁשָּכל ֶזה ֶנֱאַמר- ַעל -ִּכי ַאף , ל"ְּביֹוֵתר ַּכַּנ
ְוִעַּקר ַהִּשְמָחה ְוַהֶחְדָוה , ֶזה ָידּוַע ֶׁשָּכל ֲאִחיָזָתם ְּבַהְּקֻדָּׁשה ִמְׁשַּתְלֶׁשֶלת ִמִּסְטָרא ְּדנּוְקָּבא

ִּכי ּבֹו , ֶּנֱאַמר ַעל ְקֻדַּׁשת ַהְּבִריתִּבְבִחיַנת עֹז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹמֹו ֶׁש, ִהיא ִּבְבִחיַנת ִסְטָרא ִּדְדכּוָרא
ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ִמְצַות ְּפִרָּיה ּוְרִבָּיה ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ַּדְוָקא . 'ְוהּוא ֶחְדָוה ְּדַמְטרֹוִניָתא ְוכּו, עֹז

ַלֲחטֹף ֶאת ַהָּמָרה  ְיֵדי ִמְצָוה ַהּזֹאת הּוא זֹוֶכה -ְוַעל , ְלַקֵּים ִמְצָוה זֹאת ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה
ְּבִחיַנת ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּשיגּו ְוָנסּו , ל"ְׁשחֹוָרה ְוַהָּיגֹון ְוָהֲאָנָחה ְלתֹוְך ַהִּשְמָחה ִּבְבִחיַנת ַהַּנ

רֹוָנם ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְיַׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו ִּבְדַבר ִמְצָוה ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכ. ל"ָיגֹון ַוֲאָנָחה ַּכַּנ
  , ְיֵדי ִׂשְמָחה-ִּכי ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ַהִּזּוּוג ִהיא ַעל , ִלְבָרָכה

ִּכי ֶזה ִעַּקר ְּבִחיַנת ַהִּיחּוד ְוַהִּזּוּוג ְּדִמְצָוה ֶׁשַעל ָידֹו ִמְתַחְּבִרים , ל"ֶׁשהּוא ְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית ַּכַּנ 3
ֶׁשהּוא ָהַעְצבּות ָּתְקָּפא ְּדִדיָנא ַהֶּנֱאָחז , יַנת ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחהְוָאז ִנְמָּתק ְוִנְתַּבֵּטל ְּבִח, ִאיׁש ְוִאָּׁשה
ֶׁשהּוא ,  ְיֵדי ְקֻדַּׁשת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִנְתַּבֵּטל ַהָּיגֹון ְוָהֲאָנָחה ְוִנְתַהֵּפְך ְלִׂשְמָחה-ְוַעל . ְּבָהִאָּׁשה

,  ֵּכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה-ְוַעל , ל"ית ַּכַּנְּבִחיַנת ְקֻדַּׁשת ַהְּבִר, ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ַהִּזּוּוג
ִּכי ֶזה , "'ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוכּו", ּוְכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר. 'ַהָּׁשרּוי ְּבלֹא ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּבלֹא ִׂשְמָחה ְוכּו
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ְּדַהְינּו , ל"ֶׁשֶּזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּשְמָחה ַּכַּנ, הִעַּקר ִמְצַות ַהִּזּוּוג ַלֲהפְֹך ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְלִׂשְמָח
ְלַיֵחד ְוִלְכלֹל ִאָּׁשה ְּבִאיׁש ֶׁשִּיְתַהֵּפְך ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ַהֶּנֱאָחז ְּבָהִאָּׁשה ְּבִסְטָרא ְּדנּוְקָּבא ְלִׂשְמָחה 

ִּכי ֵאין ְׁשֵלמּות ְלַהִּשְמָחה ֶׁשל , ְמָחה ֵּכן ַהָּׁשרּוי ְּבלֹא ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּבלֹא ִׂש-ְוַעל , ל"ַּכַּנ
, ִּכי ֵאין ְׁשֵלמּות ְלַהִּשְמָחה ִּכי ִאם ְּכֶׁשְּמַהֵּפְך ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלִׂשְמָחה, ָהִאיׁש ְּכֶׁשהּוא ְלַבּדֹו

 :ל"ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּשְמָחה ַּכַּנ
ְּכמֹו ֶׁשִהְפִליגּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם , ה ֶׁשִהיא ִמְצָוה ְּגדֹוָלהְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַהִּשְמָחה ֶׁשל ַהֲחֻתָּנ) ג 4

ְוִעָּקר , ל"ִּכי ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית הּוא ַהִּשְמָחה ַּכַּנ, ִלְבָרָכה ְּבגֶֹדל ַהִּמְצָוה ְלַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה
ֶזה  ֶׁשָאז ַנֲעֶׂשה,  ֵּכן ַּבֲחֻתָּנה-ְוַעל , ְקָּבא ְלִׂשְמָחההּוא ַלֲהפְֹך ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְּבִחיַנת ִסְטָרא ְּדנּו

 ֵּכן ָאז ַהִּשְמָחה ְּגדֹוָלה ְמאֹד -ַעל ,  ְיֵדי ֶזה ִמְתַהֵּפְך ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְלִׂשְמָחה-ֶׁשַעל , ַהִּיחּוד
ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַהִּיחּוד , ָנָחה ְלִׂשְמָחהִּכי ֶזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּשְמָחה ְּכֶׁשִּמְתַהֵּפְך ָיגֹון ַוֲא, ְמאֹד

 :ל"ֶׁשל ַהֲחֻתָּנה ְוַכַּנ
 ֶזֶמר ֵהם ְּבִחיַנת -ִּכי ַהְּכֵלי ,  ֶזֶמר ֶׁשְּמַנְּגִנין ַעל ַהֲחֻתָּנה ִּבְׁשִביל ַהִּשְמָחה-ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ְּכֵלי ) ד 5

ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ,  ַּכִּנְרֶאה ַּבחּוׁשֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶׁשַעל ָיָדם ִעַּקר ַהִּשְמָחה
 ֶזֶמר -ְוִעַּקר ַהְּכֵלי ". 'ְּבָפֳעֶלָך ְוכּו' ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה, ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל", ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ל"ַּכַּנ

ִעַּקר ַהְפָלַגת ַמֲעָלָתם הּוא ַּבְּבִחיָנה , ין ִׂשְמָחה ַּבֵּלבְּבִחיַנת ֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶׁשֵהם ַמְכִניִס
ְלַׂשֵּמַח ֶאת ָהָאָדם ,  ֶזֶמר-ֶׁשֵהם ְּכָלִלּיּות ַהִּנּגּוִנים ְוַהְּכֵלי , ל ֶׁשֵּיׁש ּכַֹח ָלֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה"ַהַּנ

ִמָּכל ֶׁשֵּכן ,  ְיֵדי ִנּגּון ֲאִפּלּו ַּבֶּפה- ֶׁשַעל ַּכִּנְרֶאה ַּבחּוׁש, ְּבתֶֹקף ַּדֲאָגתֹו ְוָהַעְצבּות ֶׁשּלֹו
ִּכי ,  ֶזֶמר ָּבא ָהָאָדם ְלתֹוְך ִׂשְמָחה ִמּתֶֹקף ַהְּדָאָגה ְוָהַעְצבּות-ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים ַהִּנּגּון ִמְּכֵלי 

 -ְוַעל . ל"ְפָכם ְלִׂשְמָחה ַּכַּנָהֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֵיׁש ָלֶהם ֶזה ַהּכַֹח ַלֲחטֹף ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ּוְלָה
ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת , ֵּכן ִאְתָערּוָתא ִּדְנִגיָנה הּוא ִמִּסְטָרא ְּדֵלָוֵאי ֶׁשָהיּו ְמַנְּצִחים ְּבִׁשיר ַעל ַהּדּוָכן

ר ֶׁשל ָּדִוד ְוָהָיה ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת רּוַח ְצפֹוִנית ֶׁשָהְיָתה ְמַנֶּׁשֶבת ַּבִּכּנֹו, ִסְטָרא ִּדְׂשָמאָלא ַּכָּידּוַע
ִּכי ִעַּקר ַהִּנּגּון ִמְּבִחיַנת ָצפֹון ֶׁשהּוא , ִלְבָרָכה ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם, ְמַנֵּגן ֵמֵאָליו

ִּכי ָׁשם ְּבִסְטָרא ִּדְׂשָמאָלא ָׁשם ִעַּקר ֲאִחיַזת ַהִּדין ֶׁשהּוא , ְּבִחיַנת ִסְטָרא ְּדֵלָוֵאי, ְׂשמֹאל
ָּבא ִמָּׁשם ַּדְיָקא , ֶׁשִהוא ֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה,  ֵּכן ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּשְמָחה-ְוַעל . ִחיַנת ַעְצבּותְּב

ִּכי ,  ְיֵדי ֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה-ִּכי ֶזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּשְמָחה ַהָּבא ַעל . ל"ִמְּבִחיַנת ְׂשמֹאל ַּכַּנ
ֶׁשֶּזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ,  ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ֶׁשָּבא ִמָּׁשם ִמְּבִחיַנת ְׂשמֹאל ְלִׂשְמָחהֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ַלֲהפְֹך

 ֵּכן ְּבׁשֶֹרׁש ַהְּקֻדָּׁשה ִהְתעֹוְררּות -ְוַעל , ִּכי ֵאין ַהִּדין ִנְמָּתק ֶאָּלא ְּבָׁשְרׁשֹו, ל"ַהִּשְמָחה ַּכַּנ
 ֵּכן ִמָּׁשם ַּדְיָקא ָּבִאין ָּכל ָהֲעָׂשָרה ִמיֵני -ְוַעל , ָמאָלאַהִּשְמָחה ִהוא ַּדְיָקא ִמִּסְטָרא ִּדְׂש

 ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלין ְלַהְמִּתיק ּוְלַבֵּטל ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְּבָׁשְרׁשֹו ַעד ֶׁשִּיְתַהֵּפְך -ִּכי ַּדְיָקא ַעל , ְנִגיָנה
ּוֵמֲחַמת ֶׁשִעַּקר ַהִּיחּוד ֶׁשל . ל"ְמָחה ַּכַּנֶׁשֶּזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּש, ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְלִׂשְמָחה

 ֵּכן נֹוֲהִגין ְלִחּיּוב ָּגדֹול ֶׁשִּיְהֶיה -ַעל , ַהֲחֻתָּנה הּוא ִּבְבִחיָנה זֹו ַלֲהפְֹך ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְלִׂשְמָחה
ַח ַלֲהפְֹך ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ִּכי ֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֵיׁש ָלֶהם ֶזה ַהּכֹ,  ֶזֶמר ַעל ַהֲחֻתָּנה-ְּכֵלי 

ְוֶזה ֶׁשִאיָתא ַּבּזַֹהר . ל"ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת רּוַח ְצפֹוִנית ַהְמַנֶּׁשֶבת ַּבִּכּנֹור ֶׁשל ָּדִוד ְוַכַּנ, ְלִׂשְמָחה
ְמָחה ַלֲהפְֹך ַהָּיגֹון ִּכי ַּדְיָקא ִמָּׁשם ַמְמִׁשיִכין ַהִּש, ִאְתָערּוָתא ְּדִזּוּוָגא ִמִּסְטָרא ְּדָצפֹון, ַהָּקדֹוׁש

' ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת רּוַח ְצפֹוִנית ַהְמַנֶּׁשֶבת ַּבִּכּנֹור ֶׁשל ָּדִוד ֶׁשִּמָּׁשם ַהְּנִגיָנה ְוכּו, ַוֲאָנָחה ְלִׂשְמָחה
ֶׁשֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ', ְּבִחיַנת ִמי ָעָלה ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ְוכּו, ַהִּנּגּון הּוא ִּבְבִחיַנת עֹוֶלה ְויֹוֵרד ִּכי, ל"ַּכַּנ

ֶׁשַהְמַנֵּגן ְמָבֵרר ָהרּוַח , )ִסיָמן נד" (ַוְיִהי ִמֵּקץ"ַּכְמבָֹאר ְּבַהּתֹוָרה , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַעל ַהְּנִגיָנה
ל " ַהַּנְוֶזהּו ְּבִחיַנת. ַעֵּין ָׁשם' ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ִמי ָעָלה ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ְוכּו, טֹוָבה ִמן ָהרּוַח ָרָעה

ֶזהּו ִעַּקר , ִּכי ִהּפּוְך ָיגֹון ַוֲאָנָחה ְלִׂשְמָחה,  ְיֵדי ַהְּנִגיָנה-ֶׁשְּמַהֵּפְך ַהָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְלִׂשְמָחה ַעל 
ְּבִחיַנת עֹוֶלה ְויֹוֵרד ֶׁשָּצִריְך ַהְמַנֵּגן ַהַּמְמִׁשיְך , ְּבִחיַנת ֵּברּור ָהרּוַח טֹוָבה ִמן ָהרּוַח ָרָעה

, ְּבִחיַנת ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ָחה ֵליֵרד ִנּגּונֹו ְּבתֶֹקף ָהרּוַח ָרָעה ֶׁשהּוא ַעְצבּות ָמָרה ְׁשחֹוָרהַהִּשְמ
ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה , ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ָהרּוַח טֹוָבה, ּוְלָבֵרר ּוְלַהֲעלֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהִּשְמָחה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם

ִעַּקר , ֶׁשֶּזה ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִּשְמָחה, ְלָהְפָכּה ְלִׂשְמָחה, גֹון ַוֲאָנָחהְּבִחיַנת ָי, ִויָבֵרר ָהרּוַח ָרָעה
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ִּכי ִמּדֹות ַהִּנּגּון ְוֶעְרֵכי ְוֵצרּוֵפי קֹולֹות ֶׁשל ַהִּנּגּון ,  ִּפי ִמּדֹוָתיו-ַמֲעַלת ְנִעימּות ַהִּנּגּון ַעל 
ִנְמָׁשִכין ָּכל ַהִּנּגּוִנים ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ּכַֹח ְלַׁשֵּבר ַהְּכלּוִלים ָּבֲעָׂשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ֶׁשֵּמֶהם 

ִּכי ַהִּנּגּון ֵיׁש לֹו ּכַֹח ָּגדֹול , ֶאת ַהֵּלב ְמאֹד ּוְלַהֲעלֹותֹו ּוְלַהְמִׁשיכֹו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְמאֹד ְמאֹד
ּוְכמֹו ֶׁשִּדֵּבר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמֶּזה ַּכָּמה , ַעְלַהְמִׁשיְך ֶאת ֵלב ָהָאָדם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַּכָּידּו

ְוָאַמר ַּכָּמה ְוַכָּמה ּתֹורֹות , ְוָאַמר ֶׁשּטֹוב ְמאֹד ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמֹו ִעם ֵאיֶזה ִנּגּון, ְּפָעִמים
, ה ַמְעָלה ַעד ַּתְכִלית ַהַּמֲעָלהָהעֹוָלה ְלַמְעָל ִנְפָלאֹות ַעל ִעְנַין ַהְפָלַגת רּום ַמֲעלֹות ַהְּנִגיָנה

ְוִעַּקר ַמֲעַלת ַהְּנִגיָנה ַּבְּבִחיָנה , ַּכּמּוָבן ִּבְדָבָריו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְלִמי ֶׁשְּמַעֵּין ָּבֶהם ְוָרִגיל ָּבֶהם
ֶׁשהּוא , ָּיגֹון ַוֲאָנָחה ְיֵדי ַהִּנּגּון ַלֲעלֹות ְוֵליֵרד ַעד ֶׁשַּיֲחטֹף ֶאת ַה-ַמה ֶּׁשֵּיׁש ּכַֹח ַעל , ל"ַהַּנ

 :ל"ֶׁשֶּזהּו ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהְּקֻדָּׁשה ְוַכַּנ, ְלָהְפָכּה ְלִׂשְמָחה, ְּבִחיַנת ָהרּוַח ָרָעה ְוָהַעְצבּות

 העולמי נשואין שידוכי מרכז  


