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 בעזרת השם יתברך

 ג"ס תשכסלו חודש - 51 #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 

 ) סו( עמק ברכה - שער האותיות -ה הקדוש "ספר השל
כל השרוי בלא אשה , תנחום בר חנילאי' אמר ר) ב, סב(גרסינן בפרק הבא על יבמתו  1

בלא תורה בלא חומה ,  במערבא אמרי.'שרוי בלא טובה בלא שמחה בלא ברכה וכו
וידעת כי שלום , )כד, איוב ה(דכתיב , אף בלא שלום, רבא בר רב עולא אמר. 'וכו

 .'אהלך וגו
לפי שבה הוא השלמתו בדוגמא , הנה הודיענו היות האשה סבה של כל הטובות האלה 2

תה ובסב, כי תשוקת העליונים להריק ברכה אל בית דוד, זו למעלה סוד צלם ודמות
ל במדרש "ואחז, אחותי רעייתי, )ב, ש ה"שה(וזהו שאמר עליה . מתברך המלך שלמה

וכשהמלך הקדוש מרוחק מן המלכה כפי . רעייתי מפרנסתי, )ו, ר א"שהש(חזית 
כי אינו אלא חצי אדם ואין טובה אלא על דבר , אין המלך שלם, התעוררות התחתונים

שהברכה נמנעת מלבא לפי שאין שם על , בלא ברכה. שלם ועל השלימות תחול הטובה
שנאמר , שהאשה הידועה נקראת תורה, בלא תורה. מה שתחול והשמחה נמנע בזה

 .'ראה חיים עם האשה וגו, )ט, קהלת ט(
והאשה יושבת בשער שומרת לבל יקרב איש זר אל , כי נקבה תסובב גבר, בלא חומה 3

 .חפש בגנזי המלךואחר שאין לו אשה הרי גדר פרוץ והכעס נכנס ל, הקודש
ידע ויכיר , והמבין כל זה. כי נסתלק השלום מן הארץ ועת מלחמה באה בה, בלא שלום 4

ובהתקדש . ולא יפנה אל רהבים, ענין הזיווג על בוריו וישתדל לישא אשה לשם שמים
יתן לכוחות העליונות מקום לפעול בקדושה ובטהרה , האדם עם אשתו על הכוונה הזו

, יביא ענף מן השורש כמוהו, ואם תלמיד חכם הוא, ום קדושותבא אליו הנפש ממק
 :וכבר כתבנו למעלה מה שיש בו די בענין זה
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