בעזרת השם יתברך

גליון  - 57 #חודש סיון 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
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)כו( בן חמש שנים למקרא .מערלה ילפינן ,דכתיב ]ויקרא י"ט[ שלש שנים יהיה לכם
ערלים ]וגו'[ ,ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים ,שאביו מלמדו צורת
האותיות והיכר הנקודות ,ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו,
מכאן ואילך ספי ליה כתורא:
בן עשר למשנה .שלומד מקרא חמש שנים ,וחמש שנים משנה ,וחמש שנים גמרא,
דאמר מר ]חולין כ"ד ע"ב[ ,כל תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו חמש שנים שוב
אינו רואה ,דכתיב ]במדבר ה[ זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא
לצבוא צבא ,שבא ולומד הלכות עבודה חמש שנים ,ובן שלשים עובד:
בן שלש עשרה למצות .דכתיב ]שם ה[ איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם ,וגבי
שכם כתיב ]בראשית ל"ד[ ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ,ולוי
באותו פרק בן שלש עשרה שנה היה וקרי ליה איש:
בן שמונה עשרה לחופה .תשעה עשר אדם כתובים בפרשת בראשית מן ויאמר אלהים
נעשה אדם עד ויבן ה' אלהים את הצלע ,חד לגופיה ,פשו להו שמונה עשר לדרשה:
בן עשרים לרדוף .אחר מזונותיו ,לאחר שלמד מקרא משנה וגמרא ונשא אשה והוליד
בנים צריך הוא לחזור ולבקש אחר מזונות .פירוש אחר ,בן עשרים לרדוף אותו מן
השמים ולהענישו על מעשיו ,שאין בי"ד של מעלה מענישין פחות מבן עשרים:
בן שלשים לכח .שהלוים היו מקימים את המשכן ומפרקין וטוענין את העגלות ונושאין
בכתף ,מבן שלשים שנה ומעלה:
בן ארבעים לבינה .שלאחר ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ,אמר להם משה ]דברים
כ"ט[ ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע עד היום הזה:
בן חמשים לעצה .שנאמר בלוים ]במדבר ח[ ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה
ולא יעבוד עוד ושרת את אחיו וגו' ,ומהו השירות ,שיתן להם עצה:
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 9בן ששים לזקנה .דכתיב ]איוב ה[ תבוא בכלח אלי קבר ,בכל"ח בגימטריא ששים:
 10בן שבעים לשיבה .דכתיב בדוד ]דבה"י א ,כ"ט[ וימת בשיבה טובה ,וימי חייו היו
שבעים שנה:

 11בן שמונה עשרה לחופה .תשעה עשר אדם
כתובים בפרשת בראשית מן ויאמר אלהים נעשה
אדם עד ויבן ה' אלהים את הצלע,
 12בן שמונים לגבורות .דכתיב ]תהלים צ[ ואם בגבורות שמונים שנה:
 13בן תשעים לשוח .הולך שחוח וכפוף ,ויש אומרים ,לשון שוחה עמוקה:
) 14כז( הפך בה והפך בה .בתורה:
 15דכולא בה .שהכל תמצא בה:
 16וסיב ובלה בה .גם עד זקנה ושיבה לא תעזבנה:
 17ומינה לא תזוע .שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמוד חכמת יונית ,שאין
מותר ללמוד חכמת יונית אלא במקום שאסור להרהר בדברי תורה ,כגון בבית המרחץ
או בבית הכסא ,ששאלו את רבי יהושע מהו ללמד אדם את בנו חכמת יונית ,אמר
להם ,ילמדנו בשעה שאינו לא יום ולא לילה ,דהא כתיב והגית בו יומם ולילה:
 18לפום צערא אגרא .כפי רוב הצער שאתה סובל בלמוד התורה ועשיית המצוה ,כן יהיה
שכרך מרובה:
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