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 בעזרת השם יתברך

 ג"ס תשתשרי חודש - 49 #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 

  פרק ח - פרשת עקב -ספר הליקוטים 
 :כי לא על הלחם לבדו יחיה' ויענך וירעיבך ויאכילך את המן וגו' שם פ 1
לקח ו, ה זה"שדרש עד, ה"ר חיים ויטאל זללה"מצאתי כתוב בשם הרב מוהר 2

ואמר טוב לו לבדו בלא אשה , הנושא לבדו יחיה האדם
ויותר טוב , שמנגדתו וטורדתו מן הלימוד, כשאינה בת זוגו

. ומה אעשה ונפשי חשקה בתורה, ש בן עזאי"כמ, ללמוד תורה
) 'ה' משלי ט(ה "כמש, הלחם היא התורה, ש על הלחם לבדו יחיה האדם"וז

, מעלה גדולה יש לאשה, והתירוץ. וטוב לו לבד, לכו לחמו בלחמי של לימוד
כי אם הלחם אשר הוא ) ל"בראשית ט(כענין שנאמר , ולחם יקרא אשה

י "וע, כי לא המדרש הוא העיקר כי אם המעשה, ועל מלשון מעלה, אוכל
ש על הלחם לבדו "וז. ב"ז והעה"חיי העה, אשה יכול האדם לקיים כל המצות

, כי מוחלין לו על כל עונותיו, כי בזכות שנשא אשה לבד יחיה, יחיה האדם
 :מלבד שמציל עצמו מן החטא

בלא ', כי השרוי בלא אשה שרוי בלא טובה וכול "ומה גם שארז 3
הרי שיחיה על זכות ', ראה חיים עם האשה וכו) 'ט' קהל(וענין , חיים

. 'וילמדם תורה ועבודת ה, וימולם ויפדם, ומה גם שיהיו לו בנים. לקיחתה לבד
והכוונה שיקיים . באמצעות האשה, יחיה האדם' ה' כל מוצא פיומלבד זה על 
ששם , יקיים מצות ואהבת לרעך כמוך, שאם יאהוב אותה כגופו, כל המצות

ואמר , על אותו שאמר למדני תורה על רגל אחת' בגמ' כנז, נכלל כל התורה
 :אם תקיים זה כאילו קיימת כל התורה כולה, לו ואהבת לרעך כמוך
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 :ואמרתי יחיה החתן,  החתןחזרתי וברכתי 4
יראה זרע יאריך ) ד"מ' ישעי(שיתקיים בו קרא דכתיב , הכוונה, יחיה האדם 5

כי מי שאין לו בנים , אמרתי יחיה, כנגד יראה זרע. בידו יצלח' וחפץ ה, ימים
ועכשיו שנשא , שעד עתה היה פלגי גופא, היינו החתן, והאדם. קרוי מת

זכר ונקבה בראם ויקרא שמם ) 'בראשית א(כענין שנאמר , אשה קרוי אדם
  :שיזכה לבנים החתן, ועל זה אמרתי יחיה האדם. אדם

דהיינו למוד ', וכנגד חפץ ה. דהיינו יאריך ימים, ועוד יחיה האדם כמשמעו 6
', דהיינו התורה שיצא מפיו ית', אמרתי על כל מוצא פי ה, בידו יצלח, בתורה

הוא וכל , ת ובמעשים טוביםשיהיה מצליח בתורה ובמצו, יחיה האדם
 :ישראל

) ד"יחזקאל ל(ה "כמש, כי ישראל קרויים אדם, יחיה האדם, עוד אמרתי 7
ואנחנו בעונותינו בגלות הזה חשובים , ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם אתם

 :במחשכים הושיבני כמתי עולם) 'איכה ג(ה "כמש, כמתים
ויקיים בנו כל , שנצא מן הגלות, שיחיה האדם, יחיה האדם, עוד אמרתי 8

דהיינו כל ', ש על כל מוצא פי ה"וז, י כל הנביאים"הנחמות שהבטיחנו ע
דהיינו , כדי שיחיה האדם, כלם יקיים אותם עמנו, הנחמות שיצאו מפיו

, שהיא הלחם כשהוא לבדו, לא על האשה, לא על הלחם. כאמור, ישראל
', ל כל מוצא פי הכי ע, מוחלין לו כל עונותיו, יחיה האדם, שאינה בת זוגו
אבל . ומוחלין לו עונותיו כשזכה לישא אותה, אז יחיה האדם, כשהיא בת זוגו

כי , ולזה אמרתי כל מוצא פי. אין נמחלין לו, הנושא אחרת שאינה בת זוגה
לזה נמחלין לו עונותיו כשנושא , בכל הגלגולים שזוכה להנשא לבת זוגו

 :אישה
',  אמר ויענך וירעיבך ויאכילך את המן וכולזה, והאיך נכיר ונדע שהיא בת זוגו 9

דניאל (וזהו מן מלשון , דהיינו שזימן לך אשה, כשהאכילך את המן, פירוש
כשנזדמנה לך אשה מעבר לים אשר לא ידעת ולא ידעו , וימן להם המלך) 'א

 :אז בודאי היא בת זוגך, לא ידעת אתה ולא ידעו אותה אבותיך, אבותיך

 העולמי נשואין שידוכי מרכז  


