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  "ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוֹלא ָבעֹוָלם ַהָבא ֹלא ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה"
  .בעולמה של תורה האמת והשלום

 
 "ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוֹלא ָבעֹוָלם ַהָבא ֹלא ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה"  1

 כולו ישיבה של מעלה. עמל תורה. דבקות בתורה. העולם הבא

 הנושא של התורה לא מתחיל מהבעיות של העולם הזה.

 : האמת והשלום.של התורההנושא 

רבא מביא הסברים לפי רבי הושעיא ואומר שרב הושעיא ישמח וידבר איתו על זה בעולם  הגמ' בבבא מציעא בשני מקומות:

 הבא.

 אין שלום בלי אמת.

 בזכות התורה שהיא האמת שמופיעה גם בעולם הבא יודעת לעשות גם פה שלום.

 יתרו אומר למשה: 'לך לשלום'!וכך  רה.שלום בין חלקי החב, שלום בין נשמה לגוף

 שלום זה הרבה חכמה וסבלנות, שיקול דעת ועבודה גדולה.

 זה לא שלום. -דווקא מי שרוצה לעשות שלום בעולם הזה צריך לחדד שאם יש נושא שלם שמתעלמים ממנו 

 זה לא שלום. -אם שני חברים עושים שלום, אגב התעלמות מחבר שלישי 

 שני לוחות אבנים כדי לעשות שלום בין עליונים לתחתונים.משה יורד מהר סיני עם 

 , כזאת שלוקחת בחשבון את כל הצדדים והנושאים.שבירת הלוחות היא קריאת שלום

 בעולמנו העיקר הוא השלום. בשבילו צריך את האמת.  אין מאבק בין האמת לשלום.

 מול כל הלכות אבלות.חול המועד וחגיגיות   מאוד בולט הרצון לקרב הפכים. במס' מועד קטן

 אותה העבודה בכל צדדי החיים והמציאות. -אדם צריך לבנות אישיות עם נפש איתנה של דבקות ועבודת ה' 

 לשמוח בלי לשכוח את כל הנפטרים. -  מתחבר לזה מנהג אשכנז של אזכרת נשמות באמצע החג...

 השלום שלנו הוא לא ע'י עצימת עיניים.

 מח הנצרכים במועד.לא לשכוח לש'שמחת כרסו' כדי שלא יהיה חול המועד כדברי הרמב'ם על 

 זאת זכות ללמוד את סדר מועד בדף יומי, מה שלא תמיד לומדים בישיבות!

 זכות גדולה שחבורת לימוד הדף היומי גדלה!

 גם נערים מצטרפים! זה מרגש!

 שנזכה להרבה שמחות!
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