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 בעזרת השם יתברך

 ס" תשסיון חודש - 9 #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, גבענין הזוו
 א" תובבצפתק "עיה

העולמי נשואין שידוכי מרכז  
WORLD ORGANIZATION FOR SHIDUCHIM 

   כי תצא- הגהות לספר במדבר דברים -ה הקדוש "ספר השל
וזה , ל בענין זווג ראשון ושני וגלגולם"י ז"מצאתי בקונטרס דהאר

כאן בזווג ) א, סוטה ב(ל "דרשו רז, מוציא אסירים בכושרות, לשונו
ואמרו שם כי מה שאמרו וקשה לזווגם כקריעת . ראשון כאן בזווג שני
דע כי האדם כשבא פעם אחת לזה העולם והיה . ים סוף הוא בזיווג שני

הנה כשהוא בא לזמן הראוי לישא , ואז בא בת זוגו עמו כנודע, חדש
אמנם . אז מזדמנת לו בת זוגו כרגע בלי שום טורח כלל ועיקר, אשה
והוא מאותם , והוצרך להתגלגל עליו, ם חטא האדם הזה ונתגלגלא

שנאמר עליו ויצאה אשתו עמו שמגלגלים גם בת זוגו פעם אחרת עמו 
לא תזדמן בת זוגו , הנה האדם הזה כאשר יבא לישא אשתו, בעבורו

כי אחר . אליו אלא על ידי צרה גדולה וקטטות ומלחמות גדולות
ולכן , שהתגלגל יש לו מקטרג למעלה ורוצים למנוע הזווג ההוא

כי היא בת זוגו , וזה נקרא זווג שני, משימין בניהם קטטות גדולות
ועליו אמר וקשה , רק שהוא בזווג פעם שנייה על ידי גלגול, ממש

ולכן תראה כמה פעמים שנעשה זוג כרגע בלתי . לזווגם כקריעת ים סוף
. וזה יורה היותה בת זוגו ובסוד פעם ראשונה, וצא לאורהוי, שום קטטה

ויש זיווגים שיש בהם כמה קטטות רבות ומניעות גדולות קודם שיוגמר 
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וזה מורה על , ואחר כך נמשך השלום גדול ואין עוד קטטה כלל, לעשות
שהם השש קצוות ', ו'ודע כי סוד הגלגול הוא בסוד . היותו זווג שני

כי , וכנזכר ברעיא מהימנא פרשת פנחס, יעבודשנאמר בהם שש שנים 
והענין הוא כי אין גלגול אלא . הוא גלגול' ו'ועם ה, הוא גלגל' י'ה

. רק כי הם מקבלות עונשם לעולם הבא ובגיהנם, לזכרים ולא לנקיבות
וכמו , ואמנם לפעמים מתגלגלת האשה אינו בסבתה רק בסבת בעלה

  :ל"עכ, ת משפטיםכנזכר בסבא פרש, שאמר ויצאה אשתו עמו
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