
 1

 בעזרת השם יתברך

 ג"ס תשניסן חודש - 55 #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 

  מהדורא קמא סימן סט -ן "ספר ליקוטי מוהר
ָנה ִהיא ִּכי ְּכַלל ַהַּמְדֵרָגה ַהַּתְחּתֹו. הּוא ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש ֶנְגּדֹו, ְוֵכן ְּכַלל ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּלּה...  1

 ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהְּנֵקָבה -ַעל ֵּכן ַעל . ֶנֶגד ַמְדֵרָגה ֶׁשְּלַמְעָלה ֵהיֶמָּנה, ְּבִחיַנת ְנֵקָבה, ְּבִחינֹות ֶנֶפׁש
, ִּכי ִעַּקר ַהָּממֹון ָּתלּוי ָּבּה. ַעל ָיָדּה ָּבא לֹו ַהָּממֹון, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַהֶּנֶפׁש ֶאְצלֹו, ַּבת זּוגֹו
ַרְגֵלי :): "ב"ַוֵּיָרא קי(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזַֹהר , ָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ִּכי ִהיא ְּבִחיַנת ַרְגִליןַּכְמבֹ

 ):א"ְּדָבִרים י(ּוְכִתיב . 'ָּדא ִאְּתָתא'" ֲחִסיָדיו ִיְׁשמֹר
ְּפָסִחים (' ַרְגָליוֶזה ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל , '"ְוֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם" 2

ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו . ְּבִחיַנת ַרְגִלין, ְּבִחיַנת ְנֵקָבה, ִּכי ִעַּקר ַהָּממֹון ָּבא ִמְּבִחיַנת ֶנֶפׁש). ט"קי
 :)ב"ְיָבמֹות ס(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ַרּבֹוֵתינּו

ִּכי . ַהְינּו ְּבלֹא ָממֹון', ַהָּׁשרּוי ְּבלֹא ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּבלֹא חֹוָמה' 3
הֹון ): "ח"ִמְׁשֵלי י(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , חֹוָמה ִהיא ְּבִחיַנת ַהָּממֹון

, ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו. 'ְוכּו" ָעִׁשיר ִקְרַית ֻעּזֹו ּוְכחֹוָמה ִנְׂשָּגָבה
אֹוִקירּו ִלְנַׁשְיכּו ִּכי ֵהיֵכי '): ט"ָּבָבא ְמִציָעא נ(ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

 ):ג(' רּוְּדִתְתַעְת
הּוא ָּבא , ְוָכל ָאָדם ְוָאָדם ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּבא ָלעֹוָלם 4

ְוִעם ְסכּום ָממֹון ַהָּקצּוב , ִעם ַּבת זּוגֹו ַהְמֻיֶחֶדת לֹו
ַהְינּו ָּבִנים , ְוַכָּמה ֵּפרֹות. ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְּבֶזה ָהעֹוָלם, לֹו

ֶׁשאֹור ַנְפָׁשּה , ַהְינּו. יָלן ַוֲעָנִפים ּוֵפרֹות ְוֵהם ְּבִחיַנת ִא.ֶׁשִּיְהיּו לֹו ְּבֶזה ָהעֹוָלם
ַהְינּו ִהְתנֹוְצצּות ְוִהְתַּפְׁשטּות , ּוִמְתַּפְּׁשִטים ֲעָנִפים ֶׁשִּמֶּמּנּו יֹוְצִאים, הּוא ְּבִחיַנת ִעַּקר ָהִאיָלן



 2

ְוַעל ָהֲעָנִפים ֵאּלּו ְּגֵדִלים . יָלןהּוא ְּבִחיַנת ֲעָנִפים ֶׁשל ָהִא, ל"ַהְינּו ְּבִחיַנת ַהָּממֹון ַּכַּנ, אֹוָרּה
הּוא ּגֹוֵזל ְונֹוֵטל ִמֶּמּנּו ֲעָנִפים ֶׁשל , ִנְמָצא ְּכֶׁשֶאָחד ּגֹוֵזל ֵמֲחֵברֹו ָממֹון. ַהְינּו ַהָּבִנים, ַהֵּפרֹות

 ֶזה הּוא - ְיֵדי -ַעל , ןַעל ֵּכ. ל"ֶׁשִּמָּׁשם ַהָּממֹון ַּכַּנ, ַהְינּו ִהְתנֹוְצצּות אֹור ַנְפָׁשּה, ָהִאיָלן ֶׁשּלֹו
ִּכי ֵהם , ֶׁשֵהם ְּתלּוִיים ּוְגֵדִלים ְויֹוְנִקים ֵמאֹור ֶהָעָנף ַהֶּזה, ּגֹוֵזל ְונֹוֵטל ִמֶּמּנּו ֶנֶפׁש ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו

 :ּוְכֶׁשּנֹוֵטל ֶהָעָנף נֹוֵטל ַהֵּפרֹות, ֵהם ַהֵּפרֹות ַהְּגֵדִלים ַעל ָהֲעָנִפים ֵאּלּו
. ִּכי ֶזה ָּתלּוי ָּבֶזה". ְורֹב ָּבָניו, ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו): "ֶאְסֵּתר ה(תּוב ְוֶזה ֶׁשָּכ 5

". ַזְרָעם ָנכֹון ִלְפֵניֶהם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְלֵעיֵניֶהם, ָעְתקּו ַּגם ָּגְברּו ָחִיל): "א"ִאּיֹוב כ(ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
, ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ָרֵחל ְוֵלָאה. 'ְוכּו' ַזְרָעם ָנכֹון'ַעל ְיֵדי ֶזה .  ֶזה ֲעִׁשירּות'ָעְתקּו ַּגם ָּגְברּו ָחִיל'
ָלנּו '". ִּכי ָכל ָהעֶׁׂשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱאלִֹקים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו): "א"ְּבֵראִׁשית ל(

ִּכי ָהִאָּׁשה . ל"ּוָבּה ְּתלּוִיים ַהָּבִנים ַּכַּנ, ִאָּׁשה ְיֵדי ָה-ִּכי ִעַּקר ָהֲעִׁשירּות ַעל , ַּדְיָקא' ּוְלָבֵנינּו
ְוַהָּבִנים ֵהם ַהֵּפרֹות ַהְּגֵדִלים , ְוָהֲעִׁשירּות ֵהם ָהֲעָנִפים ֶׁשל ָהִאיָלן, ִהיא ִעַּקר ְּבִחיַנת ָהִאיָלן

ַהּגֹוֵזל '): ט"ָּבָבא ַקָּמא קי( ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם, ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ְוֶזה סֹוד. ל"ָּבֲעָנִפים ָהֵאּלּו ַּכַּנ
  :'ֶאת ֲחֵברֹו ְּכִאּלּו ּגֹוֵזל ִמֶּמּנּו ֶנֶפׁש ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו

 ְיֵדי -ַעל , יּוַכל ִלְגזֹל ִמֶּמּנּו ֶׁשּלֹא ִיְהֶיה לֹו, ֶׁשִאם ֶזה ַהִּנְגָזל ֲעַדִין לֹא ָהָיה לֹו ָּבִנים, ְוַדע 6
, יּוַכל ְלַהִּזיק לֹו ֶׁשָּימּותּו ָּבָניו, ַוֲאִפּלּו ִאם ְּכָבר ֵיׁש ְלַהִּנְגָזל ָּבִנים. ל"ָנף ַּכַּנֶׁשּגֹוֵזל ְונֹוֵטל ֶהָע

ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ֵּפרֹות ֶׁשּלֹא , ַהְינּו ָלֲעָנִפים ֶׁשָּלּה, ִּכי ִאם ֲעַדִין ַהָּבִנים ְצִריִכין ְלִאָּמן. ַחס ְוָׁשלֹום
, הּוא ַמִּזיק ַהֵּפרֹות, ְוַעל ֵּכן ְּכֶׁשֶּזה נֹוֵטל ֶהָעָנף. ְצִריִכין ִלינֹק עֹוד ֵמֶהָעָנףּו, ִנְגְמרּו ָּכל ָצְרָּכן

ְוַהּכֹל . ל"ַהְינּו ֵמִהְתנֹוְצצּות אֹור ִאָּמן ַּכַּנ, ַהְּצִריִכים ִלינֹק עֹוד ּוְלַקֵּבל ֵמֶהָעָנף, ַהְינּו ַהָּבִנים
 :ן ְוָהֲעָנִפים ְוַהֵּפרֹותְוַהּכֹל ְלִפי ָהִאיָל, ְלִפי ַהְּגֵזָלה

ּוֵבין ִרּבּוי , ּוֵבין ַמהּות ְוֵאיכּות ָהֲעָנִפים, ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ִׁשּנּוִיים ֵּבין ָהִאיָלנֹות ַעְצָמן 7
ִּבים ּוֵפרֹות ִּכי ֵיׁש ִאיָלן ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲעָנִפים ַר. ְּבֻכָּלן ֵיׁש ִׁשּנּוִיים ַרִּבים, ְוֵכן ֵּבין ַהֵּפרֹות, ָהֲעָנִפים
ֵיׁש ִאיָלן , ְוֵכן ֵּבין ַמהּות ָהֲעָנִפים ַעְצָמן. ֲעָנִפים ֻמָעִטים ּוֵפרֹות ַרִּבים. ְוֵכן ְלֵהֶפְך. ֻמָעִטים

ְוֻכָּלם ֵאיָנם ָׁשִוים ַרק , ְוֵיׁש ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲעָׂשָרה ֲעָנִפים. ֲאָבל הּוא ָיָקר ְמאֹד, ֶׁשֵּיׁש לֹו ָעָנף ֶאָחד
. ֵּכן ֵיׁש ַּכָּמה ֲעִנִּיים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָּבִנים ַרִּבים ְוֵאין ָידֹו ַמֶּשֶֹגת ֶאָּלא זּוז ֶאָחד. הּוִביםֲעָׂשָרה ְז

אֹו ֶׁשֵּיׁש ֲעָנִפים ֻמָעִטים , ְוֵאיָנם ַרק ְּבֵעֶרְך ָזָהב ֶאָחד, ַהְינּו ֶׁשָּכל ָהֲעָנִפים ֶׁשּלֹו ֵהם ְּפחּוִתים
אֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו , ֵמֲחַמת ֶׁשֶהָעָנף ֶׁשּלֹו הּוא ָיָקר ְמאֹד, ֵיׁש ָעִׁשיר ָּגדֹול, ְוֵכן ְלֵהֶפְך. ּוְפחּוִתים

ל ִּבְמַׁשל "ַּכַּנ, ְוִעם ָּכל ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשּלֹא ִיְהיּו לֹו ַרק ָּבִנים ֻמָעִטים, ֲעָנִפים ַרִּבים ִויָקִרים
 :ָהִאיָלנֹות

 העולמי נשואין שידוכי מרכז  


