ב"ה ,גליון סג כסלו תשמ"ג
וועד העולמי ללימוד תורה לשמה
ובזכות זה נזכה להגאולה שלימה בקרוב בב"א

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

ספר שם הגדולים  -חלק ספרים
מערכת ת' אות נ'

ועוד כי תורה לשמה לבנות לאה
ותלמוד בבלי כנגד רחל ופוסק
בה לשמה מתקן שתיהן
)נו( תלמוד בבלי  -כתבו גורי האר"י ז"ל שהוא כנגד רחל
ואפשר דמשו"ה כמעט כל העסק בתלמוד בבלי ,וע' מאורי
אור ערך גלות ובסוף הס' ביאיר נתיב והבן ,ועוד כי תורה
לשמה לבנות לאה ותלמוד בבלי כנגד רחל ופוסק בה
לשמה מתקן שתיהן וא"ש ההי"ב והי"ע ,והאמוראים
הראשונים בתחלת הגלות שחיברו ירושלמי זכו לברר
ניצוצות גדולים בסוד לאה ואחר כך שנתחזק מאוד הגלות
הי' מבררים בטורח וחיברו תלמוד בבלי כמ"ש הרמ"ז ואחר
כך האחרונים פי' הירושלמי ולזה הי' על ידי עסק הבבלי
ומשם באו לפרש הירושלמי ועלו בידם שתים כהלכתן ,ומזה
תשכיל תוקף קדושת נשמת הרמב"ם שחי' הלכות על
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הירושלמי ,ורבינו יהודה בר יקר שעשה פי' לירושלמי ומ"מ
גם הם צריכין לעסוק ביותר בבבלי והי"ע ,ובהקדמה זו פי'
מורינו הרב מוהר"א נחום שם שזה כיונה לאה ברוה"ק
ואמרה באשרי כי אשרוני בנות כי גיהנם נקרא בנות
וכמשז"ל ע"פ לעלוקה שתי בנות ,ולכן כשנולד אשר אמרה
לאה כי עתה כשנולד אשר אשרוני בנות שהם הגיהנם דעל
ידי אשר ניצולים מגיהנם עכ"ד .ואפשר במ"ש הרב
אספקלריא המאירה בסוף הס' דלעתיד הגיהנם יעשה וא"כ
על ידי אשר שמציל שזכה משניות יתנו לבם ויבא משיח
צדקנו כמ"ש גם כי יתנו בגוים ואחר כך יהי' גיהנם ,וז"ש
באשרי להציל מגיהנם על ידי המשנה ,על ידי זה ילמדו
משנה ונגאל ואחר כך יעשה גיהנם גן עדן וזהו כי אשרוני
בנות שמגיהנם יעשה ואתחלתא דגאולה אשר וז"ש אשרוני
בנות ,ועוד פי' מורינו הרב הנזכר בזה ברוך מבנים אשר יהי
רצוי אחיו דעל ידו נצולים מגיהנם בעבור וטובל בשמן שהוא
המשנה רגלו הרגלו עכ"ד ,ואפשר וטובל גי' גן רמז לג"ן
פרשיות המתפרשות בתורה שבע"פ שהוא המשנה וז"ש
וטובל בשמן ה' יאיר עינינו באור תורתו אור החיי"ם:
)המשך אי"ה בגליון הבא(
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