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 בעזרת השם יתברך

 ג"ס תשטבת חודש - 52 #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, וגבענין הזו

 א" תובבצפתק "עיה

העולמי נשואין שידוכי מרכז  
WORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM 

  פתח יג -ספר פתחי שערים נתיב פרצופי לאה ורחל 
ר לא זכה "זכה נעשית לו עז, ל"ז ארז"א שע"נוקבין בישין של הסט' והוא סוד הב...  1

שהנוקבא לוקחת , א"ר של ז"וקים בסוד עונוקבין דקדושה הם דב' והוא כי ב, כנגדו
ר "ל בסוד עו"ש הרב ז"וכמ, א בחינה עשירית שלהם"קצה האורות והמדרגות של ז

ש "כמ' א כו"ד פעמים ה"ה אותיות זה בזה יו"והוא מסוד הכאת שם הוי', ר וגו"בעד עו
ר לבנין "שמהכאת האורות ופגישתם זה בזה יצאו מהם ניצוצות כמנין עו, ל"הרב ז
 :'לזאת יקרא אשה וגו, ת"י נקפו זא"ש ואחר עור"וכמ, הנוקבא

והענין כי הנוקבא לית לה מגרמה כלום רק . ר"פעמים או' ל הם מסוד ג"אלפין הנ' וג 2
 ', אני חומה וגו, ש"לשמירה לבעלה ומקבלת ממנו כל המדרגות וכמ

והוא העור שאין לו חיות ', השרוי בלא אשה שראוי בלא חומה כו 3
והדכורא נותן לה אור , בעת שהוא דבוק ומחובר אל הבשרע רק "בפ
. 'אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש כו, ש"כמ

ר של "פ או"אלפין של ג' והם ג, אבל הוא נותן לה רק בכללות לבד
ה ועם "ן במ"ר ובזה מתקשרת אל סוד היחוד בסוד חיבור ב"הכת
ימא דתרין סמכין בסוד ויסגור ר לדכורא קי"ל נעשה בסוד עז"ר הנ"עו

ש בזוהר דעד "והוא כמ, בשר תחתינה דבאתרהא שקיעא רחמי וחסד
 :בתורה' שם לא נזכר אות ס

שהתורה אינה יכולה , ת"והוא סוד עור שנעשה קלף לכתיבת ס 4
י "י כתיבה בקלף והוא סוד גילוי אורות דדכורא ע"להתגלות כי אם ע

י "רה בשביל קבלת החסדים ומאורות דדכורא עס בנין הנוקבא עיק" וז.נוקבא כידוע



 2

והאור נגנז ', ע לצדיק וגו"ר זרו"או, ר שהוא אור שלו"ע הנעשה לה בסוד עז"טיפת זר
  :ר"י עו"דאור לבד ע' ולכן לא נכנס בה רק א, אבל נהיר לה דרך דופן. ויוצא מים

כלום ה דאזלא בגריעו כי אין לה "א הוא בהיפוכא שהיא בסוד אשה רע"אבל הסט 5
כי נופת תטופנה , ר קליפת נוגה דרוצה להתקרב לקדושה"ואחיזתה בסוד כתנות עו

' וגו' י ויעש ה"וע, והוא שפיתה לאדם בחטא עץ הדעת חויא בישא', שפתי זרה וגו
והוא . 'והוא בסוד לא זכה כנגדו כו, וניטל ממנו חייו ונגזר עליו מיתה', ר וגו"כתנות עו
והם סוד שתי . 'יגרשנה ויתרפא כו, מאי תקנתיה, ה צרעת לבעלה"ש אשה רע"סוד מ

ן הוא נגד לאה אחוריים "שעמו, בנות לוט הבכירה וצעירה עמון ומואב נגד לאה ורחל
, כמו בקדושה דאבא יסד ברתא, ומואב הוא הצעירה נגד רחל מאב דבשמיא, ג"דשם ס

 :א"ש במ"ה דקדושה כמ"א נגד שם מ"ט הוא נגד דכורא דסט"ולו
ושורש הנגעים באים בעון לשון הרע בסוד החיים והמות ביד הלשון שהוא נגד הדעת  6

ובהיפוכא הוא , דשם הוא בדבור בתורה מרפא לשון עץ חיים, בלאה נגד הפה דקדושה
' ב שהם מתחלקים לה"ב ר"וכן סוד ער. והוא בסוד מצורע חשיב כמת, בסוד לשון הרע
ש "ש קשים גרים לישראל כספחת כמ"הם מ, ש בזוהר"ע כמ"ע ר"מדרגות בסוד נג
 :רבינו הגדול בזה

שתורה , אם בתורה משתעי כמה טובה אשה טובה שתורה נמשלה בה, ש"והוא סוד מ 7
מצא אשה מצא טוב ויפק , ש"ל בלאה כמ"היא בסוד נוקבין דקדושה והוא בסוד פה הנ

ה ברית "ב פ"פעמים טו' והוא בסוד ה, שהוא בהיכל הרצון דרגא דמשה' רצון מה
ואי בגיהנם משתעי קרא ', כי לקח טוב וגו, שנאמר, ואמרו אין טוב אלא תורה, הלשון

רגליה , ש"ל כמ"והוא סוד אשה זונה הנ, ם נמשל בה"כמה רעה אשה רעה שגיהנ
והוא סוד , ק"ק ופערה פיה לבלי ח"והיא סוד ח, בעמקי שאול קרואיה' יורדות מות וגו

ועל . מרפא לשון עץ חיים, ש"כמ' ה תורת המצורע וגוז נאמר זאת תהי"וע, לשון הרע
פ את והב בסופה שני מצורעים היו מתהלכים בסוף מחנה "ל ע"סוד הגדול הזה ארז

 :ב"ת וה"שהם נקראים א', ישראל כו
, ה בדרגא דילה"ת היפוכא דענו"בלאה בסוד שא' ל הם א"נגעים הנ' והענין כי אלו ג 8

אדם שיש בו גסות הרוח לבסוף נכשל באשת  כל, ק דסוטה"ש בפ"והוא גסות הרוח כמ
שהוא ', ת בל חזו שמש וגו"והוא בסוד נפל אש, ל"והוא סוד אשה זונה הנ', איש כו

ושם מקום האי אשה זונה , סוד הסתלקות האור מוחין דחכמה ונשאר שם בסוד חשך
שכלל , והוא ענין עמוק מאד. 'והנה אשה זונה לקראתו וגו', ש בנשף בערב יום וגו"כמ

א "נוקבין דסט' והם נגד ב, בחנופה וגסות הרוח, א והרע הוא בשני דברים"כחות הסט
 :ת"כמשי' שברחל נכללים שתים כא, נגד רחל ולאה

 העולמי נשואין שידוכי מרכז  


