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 נ"גליון קמז כסלו תש, ה"ב
 וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
 א"ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב

 ארץ ישראל, חיפה, מערת אליהו
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 כו' ספר תפארת שלמה ליקוטים קהלת ב
וזה גמרא . כזה יזכה האדם על ידי לימוד תורה לשמה

ז "אך כ. 'וזה לשמה לשם ה'  גמרא לשם הלה שלומד
 שאין היחוד בשלימות אנו רק חשובים כארוסה

מחד עולה . ש אומרים מחד שביך לשבתיך"ב) ז"דף ט(בגמרא ביצה 
ק היחוד "ל שיהיה בש"ר. 'פעמים הוי' ן ב"ב רומז לשם ב"בגימטריא נ

מאתערותא דלתתא ואז יתעורר גם כן למעלה להמשיך גם כן 
אלמלא שמרו ) ב, שבת קיח(ל "ל חכז"וז. בת הבאהקדושה לש

ל שיהיה הכנה ביום השבת "ר. שבתות מיד היו נגאלים' ישראל ב
ביצה דמתילדא האידנא )שם דף ב(ש "וז. הזה על השבת הבא

וזה . כזה יזכה האדם על ידי לימוד תורה לשמה. מאתמול גמרא לה
ז שאין "אך כ. 'וזה לשמה לשם ה' גמרא לה שלומד גמרא לשם הה

) כא, הושע ב(פ "ש ג"וז. היחוד בשלימות אנו רק חשובים כארוסה
גאולות כי שנים הראשונים הם רק בחינת ' וארשתיך לי לעולם כנגד ג

כי . 'ארוסה ובשלישית אומרים וארשתיך לי באמונה וידעת את ה
' עתה בגלות המר הזה זאת הנשארת לנו בזכות האמונה שאנו מצפי

ואלמלא לא חטאו ישראל בעגל היה . חינת ידיעהלהיחוד בשלימות ב
היחוד אז ביציאת מצרים בשלימות בחינת נשואין על ידי הלוחות ולא 

אך כתיב . היה שום שליטה למצרים כלל על בני ישראל בשום צד
שהיה אז בחינת כלה והיה ' ויתן אל משה ככלותו וגו) יח, שמות לא(

ז נשמע "ועד.  העגלר לעשות כאשר זמם להחטיאם בעון"כח ביצה
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המשנה ' ה בפי"י מפרשעדבארז זלה"ו הרב מוהר"מפה קדוש אדומ
האשה נקנית בשלשה דרכים בכסף ) א"קדושין ב ע(קדושין ' במס

ש "גאולות בכסף הוא גאולת מצרים כמ' רומז לג. ובשטר ובביאה
בשטר הוא גאולת בבל . ואחרי כן יצאו ברכוש גדול) יד, בראשית טו(

בביאה היא הגאולה העתידה . רא ששלח אגרות לבבלי עז"שהיה ע
' ביום ההוא תקראי אישי וגו) 'ב' הושע סי(ש "ב שאנו מצפים כמ"ב

והנה מזה שיהיה . י ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה"ופרש
נשואין יוצמח תחיית המתים ויבולע ' ל בחינת איש ואשה בחי"לע

זמירות ליל (ש אומרים "זו. ארוסה' אך עתה אנו רק בחי. המות לנצח
האמנם כי עוד . לארוס וארוסה להתקפא חלשין) ק אזמר בשבחין"ש

פ זאת נוכל לפעול "עכ. לא זכינו לבחינת נשואה לתחיית המתים
עתה להמשיך רפואה לעולם להתקפא חלשין שיהיה בריאות 

 :אמן. ושלימות בישראל
 )ה בגליון הבא"המשך אי (


