
 1

 בעזרת השם יתברך

 ב"ס תשסיון חודש - 45 #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 

 אור החיים על בראשית פרק לה פסוק כח  
, טעם שלא הזכיר חיים ביצחק כמנהג הכתוב באברהם ויעקב' ויהיו ימי יצחק וגו) כח( 1

וסף ואולי כי להיות שמיום שנולד עד ויחי י) להלן נ כב(וגם ביוסף הזכיר חיים דכתיב 
השרוי בלא ) ה ראה חיים"ט ד"קהלת רבה פ(ל "העקידה לא היתה לו בת זוג ואמרו ז

לזה , שהתחילו לכהות עיניו) ר סה י"ב(ל "ומעת העקידה אמרו ז, אשה שרוי בלא חיים
 :לא הזכיר בו חיים

 :חיים או אפשר להיות שלא הביא עמו חיים עד העקידה לא הזכיר בו  2
  פרשת שופטים - הלכות שנה ראשונה -ספר בן איש חי 

באיסור עריות יותר , והדבר ידוע שיצר הרע יתגרה וילחם באדם,  וכמו שכתוב בקהלת 3
 :מכל איסורים

אלא עד , אינו יכול להכניע היצר הרע,  ואפילו חכם וצדיק שעוסק בתורה ימים ולילות 4
 :שישא אשה

וראה דלא פריס , שבא רב המנונא לפני רב הונאכ,  ופוק חזי מה שאמרו בגמרא 5
ואהדרינהו רב הונא לאפיה , משום דלא נסיבנא, ואמר לו, ושאלו מאי טעמא, סודרא
ואמרו בגמרא משום דסבר רב , חזי דלא חזית לאפאי עד דנסבת, ואמר ליה, מיניה
צה להלחם ביצרו ולכן הרו, יהיה בהרהורי עבירה כל ימיו, כל מי שלא נשא אשה, הונא

הוא הגוף שלך שנקרא , וזהו שכתוב כי תקרב אל עיר, אינו יכול לו עד שישא אשה
, שלא יחריבנה היצר הרע, רצונו לומר בשבילה, להלחם עם היצר הרע עליה, בשם עיר

היא מצות הנשואין שיהיה לה עזר במצוה , אז תחלת הכל צריך שתקרא אליה לשלום
 :זו יותר מכל המצות

, כל השרוי בלא אשה שרוי בלא שלום, ע מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה דידו 6
ובזה פירשתי , ב"וכנזכר בגמרא דיבמות דף ס', שנאמר וידעת כי שלום אהליך וכו
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כי איש בלא אשה הוא , לשון חסרון, אין שלום בעצמי מפני חטאתי, בסייעתא דשמיא
 :נמצא חסר חצי גוף, פלג גופא

דאמרו . הרי זה משובח, תיכף ומיד אחר שנעשה בר מצוה, אשהכל הקודם לישא ] א[ 7
ואי נסיבנא , משום דנסיבנא בשיתסר, בגמרא אמר רב חסדא האי דעדיפנא מחבראי

אך , על כן כל אדם יהיה בדבר זה זריז ונשכר. בארביסר הוה אמינא גירא בעינא דשטנא
 יש לו איזה סיבה ואם, לאו יאות לישא אשה, קודם ארביסר שלא בא לשנים דגדלות

כיצד יתנהג בענין , ל בשמחת יום טוב"א ז"עיין למהריט, הכרחית להקדים בזה
 :הכתובה

 העולמי נשואין שידוכי מרכז  


