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המפרשי�: כקושיית סתירה, לכאורה קיי� המשנה בלשו�

לקנות אפשר שאי נראה אר�, דר� אי� תורה אי� א� באמרו כי

ואחר מקוד�, התורה קניית אליה שקדמה לא א� אר� הדר�

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אי� אר� דר� אי� א� אומר כ�

אר� דר� מתחילה אליה שקד� לא ?1א�

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אי� שאמנ� שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניה� את שבחרה2שצריכי� ומה .

ישראל בני שרוב משו� הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיו� לתורה, מאשר יותר אר� לדר� שייכי�

אר�" דר� ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכ� תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ אר�! דר� אי� תורה אי� שא� שידעו,

תורה. אי� אר� דר� אי� שא� שידעו המיעוט, שה� תורה" ל"בעלי

אי� קמח אי� "א� המשנה סו� מוב� לא זה שלפי אלא

זה שאי� לומר צרי� כא� שג� קמח", אי� תורה אי� א� תורה

יחד, שניה� א� כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טע� להסביר אפשר היא�

כ�: לפרש צרי� הנ"ל פירוש

לרוב מדברי� ראשית לכ� תדבר, הרוב על שהתורה מכיו�

ואח"כ תורה, אי� � קמח אי� שא� תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אי� תורה אי� שא� קמח" ה"בעלי למיעוט

אות� להזהיר שצרי� תורה בעלי ה� שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אי� קמח אי� שא�

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפ�, לפרש נראה כ� ועל

דבר שו� אי� תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא אר�" דר� אי� תורה, אי� "א� ולכ�

אר�, דר� אי� ש"א� המשנה מבהירה לכ� לבד, בתורה להסתפק

להיות צרי� הוא אבל אר�. דר� ג� צרי� ולכ� תורה" אי�

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת � תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשי�. ומעשי� לענפי�, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי � בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכ�; לאחר רק שבאי� המעשי� לכל והשורש המקור היא

לענפי�?! ומעשי� לשורשי� חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש העני� זו3להבנת "שורש ,

ושורשי� ענ� משווי� כיצד לעיי�, ויש הגו�". זה וענ� הנשמה

הגו� השורשי�, מ� צומחי� הענפי� בעוד שכ�, ונשמה; לגו�

יחדיו)? שחוברו שוני� נבראי� ה� (אלא הנשמה מ� נברא אינו

הגמרא כוונת אי� הגו�", זה "ענ� באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מ� לחלק אלא הגשמי, לגו�

הגו� כי4בתו� ל"ענ�", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנ�

בגו�.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גו� על בהשפעת� מתבטא הנשמה חלקי שני בי� ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגו� ש"מתלבש" בנשמה החלק האד�:

מוגבלת. הגו� על השפעתו ג� ועלֿכ� הגו�) למגבלות (בהתא�

הוא בגו�, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדר� � עליו השפעתו ג� וממילא הגו� ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא � "מקי�"

חלק לאותו שיש ההשפעה האד�: בעבודת הוא זה עלֿדר�

מוגבלת השפעה היא האד�, על בגו�, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טע� ש"עלֿפי

ולה לביטול האד� את מביא באופ�בגו� לקב"ה תמסרות

ודעת. מטע� למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדר� ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופ� לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

עני� את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטע�

המעשה.

לענפי�, חכמה המשווה המשנה, דברי מובני� זה לפי

לשורשי�: � ומעשה

מקורה � "חכמתו" � האד� שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענ�" ומשול הגשמי) בגו� (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמש�

הגשמי) בגו� "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה � עול

ל"שורשי�". המשול

(1210 עמ' ד, כר� (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיי� קי, והאמונה4)סנהדרי� היחוד (שער הגו�'' משינויי שינויי� ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי�תורה
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