תורת עולם הבא...
 .1מדרש רבה ויקרא פרשה יג פסקה ה
"...וזהב הארץ ההיא טוב -מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל ואין חכמה כחכמת א"י.
 .2בבא מציעא פה א.
ר' זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה.
 .3ספר ערוגות הבושם
ו .איתא במשנה ,ארבעה שומרים .כתיב ,את זה לעומת זה עשה כו' .יש ארבעה אבות נזיקין וכנגדם ארבעה שומרים ,שיכול
האדם להשמר .אבות נזיקין ,שור  -הראיה ,ובור  -שאינו לומד תורה ,ומבעה  -השן שמקלקל באכילתו ,והעבר  -אש כעס .ואולי
כנגד זה יש ארבעה השומרין בעבודת השם .שומר חנם  -כדאיתא ,אל תהיו כעבדים המשמשים כו' .והרמז ,נשבע על הכל,
שזוכר השבועה שמשביעין לאדם .ושומר שכר  -כעין ללמוד שלא לשמה ,ומתוך שלא לשמה בא לשמה .ושואל  -לידע שמעצמו
אין כלום ,כדאיתא בקול שמחה' ,שאלת על זה' ,שהכל בשאלה .וכשאדם יודע שהכל מהשי"ת ,אז אינו מנתק את עצמו מעול
מלכות שמים.
 .4תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נח/ב
ואמר שמואל נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהרדעא לבר מכוכבא דשביט דלא ידענא מאי ניהו ...
 .5תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כד/א
במחשכים הושיבני כמתי עולם אמר רבי ירמיה זה תלמודה של בבל:
5א .ספר איכה פרק ב
מַ לְ כָּּה וְ שָּ ֶריהָּ בַ ּגוֹיִ ם אֵ ין ּתו ָֹּרה ...
5ב .תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לד/ב
כי סליק רבין אמרה לשמעתיה קמיה דרבי ירמיה ואמר בבלאי טפשאי משום דיתבי בארעא דחשוכא אמריתון שמעתתא
דמחשכו ...
5ג .תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף כד/א
אמר רבי אושעיא מאי דכתיב ואקח לי (את) שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים .נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ
ישראל שמנעימין זה לזה בהלכה חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה...
 .6חדריו קיט>
שאיפתי גדולה היא לחבר את התורה הרוחנית עם התורה המעשית .בימים הראשונים ,בימי הנביאים ,בודאי היו שתי התורות
מחברות בחבור גמור ,וגם בימי התנאים והאמוראים גם-כן ,ומהלך התלמוד הירושלמי הוא בודאי בצורה של אגוד של שני
חלקי התורה הללו .אמנם חתימת הבבלי באה לתן האפשרות לאור התורה שיאיר גם במחשכים ,והזמן דורש כעת להחזיר את
ההופעה לאיתנה.

 .7מדרש תהילים מזמור קה
אמר רבי יוסי בר חלפתא לרבי ישמעאל בריה ,אתה מבקש לראות את השכינה בעולם הזה ,עסוק בתורה בארץ ישראל,
שנאמר ,דרשו יי' ועוזו בקשו פניו תמיד.

