בעזרת השם יתברך

גליון  - 50 #חודש חשון תשס"ג
ארגון עולמי לעזור לאחינו בני ישראל לזכות לזווג הגון
לקטנו מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים ,זוהר
הקדוש תיקונים וספרי הראשונים ,ומספרי מוסר וספרי ח"ן
מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה
בענין הזווג ,וגודל מעלת התפלה
עיה"ק צפת תובב"א

מרכז שידוכי נשואין העולמי
WORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM

ספר ליקוטי הש"ס  -מסכת אבות
 1גם אל תהי בז לכל אדם .דע כי לפעמים יהי' לאדם נשמה גדול' הערך ולאיזה סיבה
אינו משיג כראוי לסיבת הדור או לאיזה סיבה אחרת ואולי מי שמבין יותר ממנו ירצה
לבזותו .לכן אמר אל תהי ב"ז וגו' שאין לך אדם שאין לו שעה ואעפ"י שעתה אינו
מבין שמא יבא הזמן והשעה שיסור מעליו הקליפה הסותם שכלו וישיג אז יותר ממך.
או ירצה שאפי' נודע שלא ישיג יותר ממך עכ"ז הוא ראוי להתכבד יותר ממך כי אולי
יש לך ט' חלקים ניצוצים נשמה ולו אין עתה כי אם חלק וניצוץ א' .וזה גורם לך
שידעת יותר ממנו אבל בערך שאין לו רק חלק א' לבד המועט הוא יותר שמא בגלגול
אחר יתנו לו ניצוצים מחלקים רבים כמוך או יותר ולכן אמר אל תבזהו ומ"ש אל תהי
מפליג לכל דבר המשל כשאומר אדם א' איזה פשט שהענין באמת האמיתי אך אינו
מתיישב באותו פסוק ומקום שהוא אומרו אל תרחיקיהו בעבור זה כיון שהענין נאה
יהי' מתיישב במקום ופסוק אחר:
 2וע"ד הסוד כי השרוי בלא אשה שרוי בלא ברכה כמשארז"ל והנה הזעיר שהוא אדם
נקרא יום .והמלכות נקרא שעה וז"ש אל תהי בז לכל אדם ואעפ"י שהוא עת הקטנות
ואינו משיג המוחין דגדלות הוא בסבת שאין לו בת זוגו העוזרות אותו הנקראת שעה
ואין לך אדם שאין לו שעה היום או מחר ואל תהי מפליג לכל דבר שהיא המלכות כי
אם אינך מבין אותו לפי שאין לה מקום אשר לא נתלבשה בלבושים שלמטה ממנו כדי
שתוכל להבינה וכשתתלבש באותו לבוש שהוא מקומה אז תבין אותה ולכן אל
תפליגהו .ג"ז מהרב זל"ה:
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