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ycew zegiyn zecewp

נאמר הרי הקשה, לנו1בתפארת�ישראל ציווה "תורה

היא שהתורה כלומר, יעקב", קהלת מורשה 2ירושהמשה

ירושה"? "שאינה כא� אומר ואי�

א) בחינות: שתי בתורה יש באמת כי הקושיא, לתר� ויש

"מכר" ב) מישראל, אחד לכל ירושה היא התורה � "ירושה"

חז"ל וכמאמר לישראל�3 הקב"ה תורתי".מכרתי"אמר לכ�

"שייכת" שהתורה משמעה � שבתורה "ירושה" בחינת

במצבו תלויה אינה ירושה שהרי מישראל, ואחד אחד לכל

הוא תורה ללמוד החיוב עצ� ולכ�, היורש, של בגילו או

הרמב"� כלשו� בכול�, חייב4שווה מישראל איש "כל �

מידת מהי משנה ולא וכו'", עשיר בי� עני בי� תורה בתלמוד

בתורה. הבנתו

דהיינו, התורה. להבנת מכוונת � שבתורה "מכר" בחינת

תמורת לשל� עליו אלא חינ�, מקבל אינו הקונה במכר, כמו

שקנה להבי�5החפ� כדי התורה; להבנת בנוגע הוא כ� כמו ,

ויגיעה. עבודה להשקיע יש התורה חכמת את היטב

"התק� במשנתנו נאמר � "מכר" � השניה זו בחינה על

תורה ללמוד ירושהעצמ� ולהשכילשאינה להבי� כדי ל�".

"לרשת" מספיק לא כשרונותיו) לפי ואחד אחד (כל בתורה

התורה "קני�" אותה. "לקנות" ג� צרי� אלא התורה את

בה� נקנית שהתורה דברי�" ושמונה "ארבעי� על�ידי נעשה

במסכת לקמ� .6ומפורטי�

,115 עמ' יג, כר� (לקוטי�שיחות,

מטות�מסעי) פרשת � תש"מ קודש שיחות

הרמב"� כתב זו משנה יש�,7על שהוא בשעה "..ואפילו :

שלא כדי גופו וינוח עליו דעתו שתנוח כדי לדעת יש� א�

שלו שינה נמצאת חולה, והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה

ואמרו, חכמי� ציוו זה עני� ועל הוא. ברו� למקו� עבודה

וכותב: כ� על �מוסי והוא שמי�". לש� יהיו מעשי� וכל

דעהו". דרכי� בכל בחכמתו, שלמה שאמר "והוא

יהיו מעשי� "כל א) ה�: עבודה סוגי ששני לומר ויש

דעהו". דרכי� "בכל ב) שמי�", לש�

שתייה, אכילה, כגו� הרשות בדברי עוסק האד� כאשר

את לעבוד שיוכל כדי דהיינו שמי�", "לש� וכדומה מסחר

לצור� אותו משמשי� ה� א� חול עניני ה� מעשיו � ה'

"יהיו � חולי� של של�, מעשי� � מעשי�" "כל זהו קדושה.

שמי�".לש�

החולי� עסקי כאשר והיא מכ� גבוהה מדריגה יש א�

משמשי� רק ולא מתקדשי� ("לתועלתעצמ� לש�הקדושה

מצוה היא עצמה כשהאכילה [כמו העבודה8שמי�"). זוהי .[

ל"דעהו", מובילות שהדרכי� לא דעהו", דרכי� "בכל של

"דעהו". בבחינת עצמ� שה� אלא

מאמר את תחילה הביא שהרמב"� מה יומתק זה לפי

את מכ� לאחר ורק שמי�" לש� יהיו מעשי� "וכל המשנה

היה צרי� שלכאורה �(א דעהו" דרכי� "בכל הכתוב מאמר

שסדר מכיו� � המשנה) לדברי הכתוב דברי את להקדי�

בדרגת לעבודה להגיע כדי הכבד: את הקל מ� הוא העבודה

מעשי� "וכל של בעבודה להתחיל יש דעהו" דרכי� "בכל

שמי�". לש� יהיו

(931 ,907 עמ' ג, כר� (לקוטי�שיחות.

ד.1) לג, מיתה.2)ברכה חייב בתורה שעוסק עכו''� ולכ� (לעכו''�)", לה� ולא מורשה ''לנו שדרשו א.3)ועד לג, רבה הלכות4)שמות

ה''ו. א פרק תורה למעלה5)תלמוד שה� בתורה לענייני� מתייחסת זו בחינה מתנה. בתורה שלישית בחינה א� שיש ש� שיחות לקוטי ראה

מלמעלה. מתנה של בדר� לאד� וניתני� הנבראי�, הבנת ו.6)מכוח משנה ו ג.7)פרק הלכה ג פרק דעות שבת8)הלכות אכילת כדוגמת

מצוה. עצמה שה� קודשי�, אכילת או
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