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לעני� ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לעני�

לא � ש"כבוד" היא הדברי� משמעות תחמוד". "אל � "כבוד"

זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאי� רק

לחמוד מניעה אי� א� ולבקשה, אחריה "לחפש" אי� "גדולה",

"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמוד� "יותר המשנה הוראת מהי להבי�: צרי� עוד

מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1א� היה ,

למד"! מלמוד� "יותר � ומפורש ברור באופ� זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד

הדיו� את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.

יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקי� בשיטות

מיוחדת .2והעמקה

כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקו� היה זאת, לאור

שהרי ורצוי, נכו� לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופ�

בבוא� לעצמ�". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו

"מורה להיות � "גדולה" לש� זאת תעשה אל תורה ללמוד

התורה לש� "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".

תפקיד משמי� ל� נקבע (וא� אחרת מטרה לשו� ולא עצמה,

מלמעלה). זאת ל� יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשי� אפוא וכ�

שהרי שלילי, דבר הוא � כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמ�

העול�" מ� האד� את מוציאי� והכבוד התאווה ולכ�3"הקנאה, ,

מותר זאת, לעומת "גדולה", בלב�. אפילו אותו תחמוד אל

שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אי� לרצות.

זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות

[ואול� זאת גדלות אחר ולחפש �לרדו אי� גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול � לבקש אי� גדולה �וא כבוד לחמוד שאסור מכיו�

"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד

כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי �

�הגו של) (ג� ב"חיות" להיות צרי� הלימוד והרי � וגדולה

הבהמית !5והנפש

� עשה" מלמוד� "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכ�

כפיה מלשו� ותענוג6"עשיה" "חיות" ל� אי� א� �א כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמ� על כפה בלימוד�,

של�. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כר� (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנ� בתורה העוסק יתאווה מדוע להבי�: צרי�

זה? מפני להזהירו שצרי� עד מלכי�,

א� ג� כי משמע במשנה הדברי� מסדר מזאת: יתירה

גדולה תבקש "אל � במשנה הקודמת ההוראה את האד� מקיי�

תתאווה ש"אל להזהירו צרי� עדיי� � כבוד" תחמוד ואל לעצמ�

צרי� שכלֿכ� זו תאווה פשר מהי מלכי�"! של לשלחנ�

מפניה? להזהיר

משלחנ�" גדול "ששלחנ� מהלשו� להבי�: צרי� גיסא, מאיד�

שלילית אינה מלכי�" של "לשלחנ� התאווה שעצ� לדייק אפשר

משולחנ�"! גדול ש"שולחנ� מפני צור� בה שאי� ורק כלֿכ�

העני�: ביאור

ומעבר מעל בתורה ויגע שעמל אד� על מדובר במשנתנו

עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאד� .8

בתורה עמלי� שתהיו � תלכו" בחוקותי גשמיכ�9"א� "ונתתי �

ומכיו� לו. מובטחי� הגשמיי� צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעת�

על ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו יהיו בעול� צרכיו שכל

רבנ�" מלכי "מא� בבחינת העול�, .10כל

של לשולחנ� תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כ� על

על כשכר מלכי�" של "שולח� ל� נות� שהקב"ה �א מלכי�";

כי אומרת אינה המשנה לכ�. להתאוות ל� אל � בתורה עמל�

בדברי� להתעסק צרי� אדרבה, גשמיי�. בדברי� להתעסק אי�

רק היא ההוראה לקדושה. ולהעלות� "לברר�" כדי הגשמיי�

מה� ולהתענג לה� להתאוות .11לא

הוא מלכי�" ב"שולח� הפירוש א� � השאלה נשאלת כ� על

זה ועלֿידי הגשמיות את ולזכ� "לברר" הבירורי�", "עבודת

ה"מברר" האד� ג� להתאוות12מתעלה לא א�ֿכ� מדוע

מלכי�"? של "לשלחנ�

כלומר, משלחנ�". גדול "ששלחנ� � היא התשובה כ� על

מגיעה היא אי� הבירורי�", ב"עבודת הגדולה המעלה �עלֿא

לימוד עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה

נדרשת הקב"ה. מל�ֿמלכיֿהמלכי� ע� מתאחד האד� התורה,

העליה תכלית כי לדעת יש א� הבירורי�", "עבודת ג� אמנ�

גדול". "שולחנ� � תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כר� (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכ�, ובהתא� תורה", "קני� קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יו�ֿטוב המש� ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורי�, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק ש�.4)לעיל בכורי� ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובי� ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיי�", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזק�, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוס� בית ראה

שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימ� עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמוד� "יותר המאמר על הקוד� בביאור כאמור
ג.8)מרגילותו. כו, ש�.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטי� ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה
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