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ycew zegiyn zecewp

כוונתו אחד מצד והיפוכו: דבר לכאורה, יש, מאיר רבי בדברי
בתורה עסק לעודד עללשמההיא כ�? עושה הוא כיצד שני ומצד

הרי � וכו"') אהוב רע, ("נקרא הרבה" "דברי� לאד� שמבטיח ידי
לשמה?! תורה לימוד זה יהא לא זו למטרה ילמד א�

הדברי�: בביאור לומר ויש

("כל לשמה בתורה עוסק שכבר במי מדברת המשנה
מטרה לשו� ולא התורה השגת לש� תורה ולומד העוסק")

אחרת קדושה מטרה לא אפילו המילה1אחרת, על הוא והדגש .
כאד�עוסק" ויגיעה, עמל מתו� שלומד כלומר לשמה", בתורה

וליל. יו� בעסקו הטרוד

להיות עשוי תורה, בלימוד כלֿכולו העסוק כזה, אד�
תורה.. אלא לי אי� האומר ש"כל מכיו� � השאלה מ� מוטרד

לו" אי� תורה הוא2אפילו חייב התורה לעסק �בנוס כלומר, ,

וכו') ויראתו (אהבתו ה' עבודת עניני שאר בכל ג� דבר3לעסוק ,
הרמב"� וכלשו� רב; עמל לאהבתו4הדורש הדר� היא "והיא� ,

הנפלאי�.. וברואיו במעשיו האד� שיתבונ� בשעה ויראתו?

וכו'". לאחוריו נרתע הוא מיד עצמ�, האלו בדברי� וכשמחשב
שואל � א�ֿכ� חסד; גמילות בעניני ג� לעסוק עליו לכ� �ובנוס
תורה בלימוד הוא עסקו שכל בכ� האמנ� � עצמו את הוא

? העבודה עניני שאר כל אצלו יחסרו

בתורה העוסק "כל � לו ואומרת המשנה משיבה כ� על
הרבה". לדברי� זוכה לשמה,

שכר "מקבל ולא הרבה" לדברי� "זוכה כא� שנאמר הטע�
�בנוס � אלא שכר, קבלת של בגדר זה אי� שאכ� הוא הרבה"
הרבה". לדברי� הוא "זוכה � לשמה תורה הלומד של לשכרו
לימוד ממעלת פחותה שמעלת� "דברי�" מקבל הוא כלומר,
עניני שאר בכל לו מסייעי� אלה "דברי�" א� לשמה, תורה

אלה. עניני� לו יחסרו שלא כדי ה', עבודת

נחלקי� לשמה" בתורה ה"עוסק בה� שזוכה אלה "דברי�"
: סוגי� לשני

א�ֿעלֿפי כלומר, בלבד. חלקי באופ� שמקבל "דברי�" א.

בשלימות לו ניתני� ה� אי� שלו, ה' בעבודת לו מסייעי� שה�
ענוה "ומלבשתו � של� באופ� להשיג� כדי לעבוד עליו ומוטל
כ"לבוש" לו ניתנות והיראה הענוה שמידות דהיינו ויראה",
עניו). זה עלֿידי נעשה אינו (אבל לאד� וחיצוני �מקי שהוא

" כ� "ומכשרתוכמו ונאמ�"; ישר חסיד, צדיק, ומרחקתולהיות

" החטא"; ה"דברי�"ומקרבתומ� לכל השווה הצד זכות". לידי
אינ� ה� א� בלבד, מסייעי� בתור לו שניתני� הוא האלה

ויגיעה. מעבודה לגמרי אותו פוטרי�

בשלימות�, בה� זוכה לשמה בתורה שהעוסק "דברי�" ב.
את אוהב המקו�, את "אוהב � שלו יגיעה בתוספת צור� ללא
"ונהני� הבריות", את משמח המקו�, את "משמח הבריות",

וגבורה". בינה ותושיה, עצה ממנו

בעניני� ה� לסיוע זוכה לשמה תורה הלומד כי אפוא נמצא
ויתירה לחבירו". אד� ש"בי� בעניני� וה� למקו�" אד� ש"בי�
בהשאת הבריות את להנות הוא יוכל דעלמא" ב"מילי �א מזו,

ותושיה. עצה
(401 עמ' יז, כר� (לקוטיֿשיחות,

** *

לגמרי): שונה (בדר� הנ"ל השאלה על להשיב יש עוד

אל שבא למי אלא תורה ללומד פוני� אינ� המשנה דברי
לחשוב עשוי זה, אד� עצה. מפיו ליטול כדי לשמה תורה לומד
והוא לשמה התורה בלימוד ורק א� עסוק זה שאיש מכיו� �

עצה לי ישיא כיצד העול�, עניני מכל ומופרש מהבריות מובדל
בזה)! וכיוצא ציבורית עסקנות מסחר, (כדוגמת העול� בעניני

ותושייה". עצה ממנו "ונהני� ואומרת, המשנה מבהירה
שהעצה יתכ� אבל עצה" ממנו ש"מקבלי� בלבד זו לא והיינו,
שעוסק שמכיו� כלומר עצה", ממנו "נהני� אלא מוצלחת, אינה
במילי ג� ובחכמתו בשכלו להתעלות הוא זוכה לשמה, בתורה
דעת על ומתקבלות ומועילות טובות עצותיו וממילא דעלמא,

מה�. "הנאה" של לאופ� עד הבריות
(406 עמ' י"ז, כר� שיחות, (לקוטי

וכדומה.1. יעשו�" אשר המעשה את "לידע ב)2.כגו� עמ' סו� (קח ה סימ� הקודש אגרת וראה ב; קט, מאמרז"ל3.יבמות ראה

לו". אי� תורה אפילו תורה.. אלא לו אי� האומר "כל ב) קט, ב.4.(יבמות הלכה ב, פרק התורה יסודי הלכות
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