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ותהי המחצה חלק היצאים בצבא מספר הצאן 
שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים 
וחמש מאות. ויהי המכס לה’ מן הצאן שש מאות 
חמש ושבעים. והבקר ששה ושלשים אלף ומכסם 
לה’ שנים ושבעים. וחמרים שלשים אלף וחמש 
מאות ומכסם לה’ אחד וששים. ונפש אדם ששה 
עשר אלף ומכסם לה’ שנים ושלשים נפש... ותהי 
מחצת העדה מן הצאן שלש מאות אלף ושלשים 
אלף שבעת אלפים וחמש מאות. ובקר ששה 
ושלשים אלף. וחמרים שלשים אלף וחמש מאות. 

ונפש אדם ששה עשר אלף )לא, לו-מו(

הקשה ב”אור החיים”: מדוע מפרט הכתוב רק את 
כמות המכס לה’ )אחד מחמש-מאות מהמחצית הראשונה(, ולא 
את כמות המכס ללויים )אחד מחמישים מהמחצית השנייה(?

ויש לבאר בדרך ההלכהא:

הרמב”ן כותבב, שיש מקום לומר שתרומת מדיין 
היא מצוה הנוהגת לדורות - בכל מלחמה עתידית חובה 

להפריש מן השלל מכס לה’.

אך ה”נודע ביהודה”ג מסייג את הדברים, ומוכיח 
שדברי הרמב”ן מתייחסים רק למכס שהצטוו בני-
ישראל להרים לה’ )אחד מחמש-מאות מהמחצית הראשונה, 
“חלק היוצאים בצבא”(, ולא למכס שהצטוו להרים ללויים 

)אחד מחמישים מהמחצית השנייה, “מחצת העדה”(ד.

ולכן אין הכתוב מפרט את כמות המכס ללויים 
)מ”מחצת העדה”( - מאחר שמצוה זו אינה נוהגת לדורות, 

א. להסבר בדרך הפשט - ראה ב’ביאור’ הקודם )ביאור טז(.
ב. בהשגותיו על ספר המצוות לרמב”ם, שרש ג.

ג. מהדורא תנינא, יורה דעה סוף סי’ רא.
ד. ולכך מתייחסים דברי הגמרא )מנחות עז, ב( שתרומת מדיין “אינה 

נוהגת לדורות”.

ולכן אין צורך להאריך בה.
)לקוטי שיחות חי”ג ע’ 113(

ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד 
ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום 
יתן את הארץ הזאת  ויאמרו...  מקום מקנה... 

לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן )לב, א-ה(
“יש לתת טעם למה דוקא לשני שבטים הללו 
היה מקנה רב... השבטים הללו חיבבו את המן, 
ולכך מקנה רב היה להם מאשר הביאו ממצרים; 
מה שאין כן שאר השבטים, דשחטו הבהמות ולא 

חיבבו את המן לאכלו בכל פעם” )תפארת יהונתן(

יש לומר, שהקשר בין החיבה שרחשו שבטים אלו 
למן ובין התיישבותם בעבר הירדן אינו חיצוני בלבד 
)שמאחר שחיבבו את המן מיעטו לאכול בשר וכך נשאר ברשותם 

מקנה רב(, אלא הוא קשר מהותי:

ייחודו של המן היה בהיותו “לחם מן השמים” - 
מזון שהוא רוחני במהותו, ולכן אינו מגשם את אוכליו 
כמזון רגיל. ולכן חיבבוהו בני גד ובני ראובן, מאחר 
ששאיפתם היתה לחיות חיים רוחניים, מנותקים ככל 

האפשר מחומריותו וגסותו של העולם הגשמי.

וזו היתה גם הסיבה לרצונם של בני גד ובני ראובן 
להתיישב בעבר הירדן ולעסוק בגידול מקנהה - משום 
מאפשרת  והיא  רבות,  טרדות  בה  אין  זו  שמלאכה 
לעוסקים בה לעבוד את הבורא מתוך דבקות תמידית 

בקב”ה, ללא עיסוק מיותר בענייני העולם הזהו.
)לקוטי שיחות ח”ט ע’ 15 ואילך(

ה. ראה גם אור התורה פרשתנו ע’ א’שלט; ספר המאמרים תרכ”ט ע’ 
רפא ואילך; תורת מנחם חל”א ע’ 158 ואילך. וש”נ.

ו. וראה גם ב’ביאור’ הבא )ביאור יט(.



ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט 
מנשה בן יוסף )לב, לג(

הקשו המפרשיםז:

קודם לכן, כשביקשו בני גד ובני ראובן להתיישב 
בעבר הירדן - לא ראה זאת משה בעין יפה, והסכים 
לבקשתם לבסוף רק לאחר שערך אתם הסכם מיוחד, 

)שבו התחייבו לצאת חלוצים בראש בני-ישראל(;

מיוזמתו  ומצרף  בא  שמשה  איפוא,  ייתכן,  איך 
להתיישבות בלתי-מתוכננת זו גם את חצי שבט מנשהח 
- מבלי שביקשו זאתט ומבלי שמשה דרש מהם דבר 

בתמורה?!

ויש לבאר:

הסיבה לכך שמשה לא ראה בעין יפה את בקשתם 
של בני גד ובני ראובן לא היתה בגלל פסול כלשהו 
בעצם ההתיישבות בעבר הירדן, אלא בגלל כוונתם 
לוותר על נחלתם בארץ כנען. העובדה שבני גד ובני 
ראובן היו נכונים בקלות כזו לוותר על נחלתם בארץ-

ישראל, וכל זאת מסיבות חומריות גרידא )לצורך המקנה( 
- היא שגרמה להסתייגותו של משה מבקשתם.

שבט מנשה, לעומת זאת, לא ויתר על נחלתו בארץ 
כנען גם לאחר שהתיישב בעבר הירדן; אדרבה, הוא 
ישב בשני המקומות - חציו בארץ כנען וחציו בעבר 
כל  בכך  היה  שלא  בלבד  זו  לא  כך  משום  הירדן. 
פסול, אלא אדרבה - הדבר נחשב לשבחו של שבט 
מנשהי; שכן ההתיישבות משני עברי הירדןיא מסמלת 
הגדלה והרחבה של ארץ-ישראל, מעין קיום ההבטחה 

ז. ראה רמב”ן, מושב זקנים מבעלי התוספות, אברבנאל, אבן עזרא ועוד.
ולהעיר, שהטעם המבואר בספר “תפארת יהונתן” לעיל פסוק א  ח. 
)הובא לעיל ביאור יח( על כך שדוקא לבני ראובן ובני גד היה “מקנה רב” 
יותר משאר השבטים - אינו מתאים ביחס לשבט מנשה, כך שלכאורה 

אין טעם לצרף אותם לענין.
ט. כמוכח מדברי הירושלמי )ביכורים פ”א ה”ח( - לפי אחת השיטות - שבני 
חצי שבט מנשה יכולים להביא ביכורים, מאחר שהם קיבלו את אדמתם 
ממשה שלא על-פי בקשתם, בניגוד לבני גד ובני ראובן שלא הביאו 
ביכורים, מאחר שאינם יכולים לומר על אדמתם “האדמה אשר נתתה 
לי ה’ “, שכן הם נטלו אותה לפי בקשתם שלהם )אם-כי יש המפרשים את 

דברי הירושלמי בדרכים אחרות - ראה המובא בספר “לאור ההלכה” ע’ קסב(.
י. כפי שמצינו במדרש )במדבר רבה פי”ד, ז(, ששני הבקר שהביא נשיא 
שבט מנשה בקרבנות הנשיאים הם “כנגד שבט מנשה שנחלק לשניים 
ולקח שני חלקים בארץ, חציו בעבר הירדן וחציו בארץ כנען”, ומשמעות 
הדברים היא שחלוקת ההתיישבות לשניים יש בה משום שבח ומעלה.

ויש לומר, שהסיבה לכך שדוקא שבט מנשה זכה להתיישב משני עברי 
הירדן היא בגלל הצטיינותו היתרה בחיבת הארץ - כפי שמצינו בפרשת 
בנות צלפחד )שמשבט מנשה(, שחיבבו כל-כך את ארץ-ישראל עד שפנו 

אל משה בתביעה “תנה לנו אחוזה” )ראה פינחס כז, א ובפרש”י(.
יא. ראה גם לקמן פרשת מסעי ביאור יד - וביאור טו.

האלוקית “ואם ירחיב ה’ אלוקיך את גבולך”יב לעתיד 
לבואיג.

)לקוטי שיחות חכ”ח ע’ 210 ואילך(

ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא 
אתהן חות יאיר )לב, מא(

“חוותיהם - כפרניהון. ויקרא אתהן חוות יאיר - 
לפי שלא היו לו בנים קראם בשמו לזיכרון” )רש”י(

יש להקשות:

א( מדוע נזקק רש”י לטעם מיוחד לכך שיאיר קרא 
את החוות על שמו )“לפי שלא היו לו בנים קראם בשמו לזכרון”( 
- והרי כך היא דרכם של בוני וכובשי ערים, לקרוא את 
הערים הנכבשות על שמםיד )וכמסופר מיד בפסוק הבא - 
“ונובח הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה ויקרא לה נובח בשמו”(?טו

ב( לפי המפורש בפרשת דבריםטז, יאיר לא לכד 
רק אי-אלו כפרים )“חוותיהם - כפרניהון”(, אלא את כל 
חבל ארגוב, שכלל שישים עיר; מדוע, איפוא, קרא יאיר 
על שמו רק את הכפרים )“כפרניהון”(, ולא את הערים 

החשובות יותר?יז

והביאור בזה:

שגרתית,  שם  בקריאת  כאן  המדובר  היה  אילו 
כדרך כל כובשי ערים הקוראים את הערים הנכבשות 
בשמותיהם - לא היה הכתוב טורח לספר לנו על כך, 
אין דרך הכתוב לספר על מאורעות שגרתיים  שכן 

שאינם מלמדים אותנו דבריח.

מן ההכרח, איפוא, שבמקרה זה היה מצב מיוחד 
שהביא את יאיר לקרוא על שמו את הכפרים, ומשום 

כך מספר הכתוב על קריאת שם זו.

יב. פ’ ראה יב, כ; פ’ שופטים יט, ח.
וראה לעיל ביאור יט, שניתן להוסיף ולפרש בדרך דומה גם את  יג. 

כוונתם של בני גד ובני ראובן גופא.
יד. וכמפורש בפרשת בראשית )ד, יז(: “ויקרא שם עיר כשם בנו חנוך”, 
ופרש”י “לזכר בנו חנוך” - על-אף שהיו לחנוך בנים, כמסופר בפסוק 

שלאחר-מכן.
טו. וכן הקשו נחלת יעקב ומלאכת הקדש על רש”י כאן.

טז. ג, ד-ה; יד. וראה גם יהושע יג, ל; מלכים-א ד, יג.
יז. ראה גם באר בשדה לפרש”י כאן.

ואכן, בכל שאר המקומות שבהם מספרת התורה על שינוי שם  יח. 
שכזה - יש לכך סיבה מיוחדת: )א( “ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך” 
)ראה בהערה לעיל( - ללמדנו שבניית העיר היתה עבור בנו של קין בלבד, 
ואילו קין עצמו נותר “נע ונד” כעונש על הריגת הבל )ראה במפרשים שם; 
לקוטי שיחות חל”ה ע’ 8(. )ב( “ויקרא לה נובח בשמו” )בפסוק הבא( - נכתב 
ללא מפיק ה’, ללמדנו “שלא נתקיים לה שם זה” )כפרש”י(; )ג( “ויקראו 
בשמות את שמות הערים אשר בנו” )לעיל פסוק לח( - ללמדנו צדקתם 
של בני ראובן, שביטלו את שמותיהן הקודמים של הערים, שהיו שמות 

של עבודה זרה.



מה היה מצב מיוחד זה? על כך למד רש”י מהעובדה 
שיאיר קרא על שמו דוקא את הכפרים, ולא את הערים 

עצמןיט:

בחשבון  ישראל  “וישב  נאמר:  חוקתכ  בפרשת 
ובכל בנותיה”, ורש”י מפרש על כך: “בנותיה - כפרים 
הסמוכים לה”. כלומר: הכפרים נחשבים כ”בנותיה” 

של העיר הסמוכה להן.

הדעת נותנת, איפוא, שיאיר היה חשוך בנים, ולכן 
קרא על שמו דוקא את הכפרים - הנקראים “בנותיה” 
של העיר - כדי שיהיו לו “לזיכרון”, כתחליף לבנים 

של ממשכא.
)לקוטי שיחות חל”ח ע’ 117 ואילך(

כנען  ארץ  בנחלה  לכם  תפל  אשר  הארץ  זאת 
לגבלתיה )לד, ב(

“זאת הארץ אשר תיפול לכם וגו’ - לפי שהרבה 
מצוות נוהגות בארץ ואינן נוהגות בחוצה לארץ, 
הוצרך לכתוב מצרני גבולי רוחותיה סביב, לומר 
לך: מן הגבולים הללו ולפנים המצוות נוהגות” 

)רש”י(

יש לשאול: מניין לרש”י לפרש שציון גבולות הארץ 
ולפנים המצוות  הללו  הגבולים  מן  לך:  “לומר  נועד 
היא  לומר בפשטות שהמטרה  ניתן  והרי   - נוהגות” 
שעליהם  הארץ  גבולות  את  לבני-ישראל  להורות 

לכבושכב?

לשון  מדיוק  הוא  רש”י  של  שהכרחו  לומר,  ויש 
הכתוב “זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה”כג:

משמעות הביטוי “הארץ אשר תיפול לכם בנחלה” 
בני-ישראל  לפני  ליפול  עתידה  שארץ-ישראל  היא 
הקב”ה, ולא כתוצאה מפעולות הכיבוש של  על-ידי 

יט. ולפי זה אפשר להוסיף, שזהו הטעם שהכתוב ממשיך אודות נבח, 
שהוא קרא את העיר עצמה על שמו - ולא רק בנותיה - כדי להדגיש את 
החידוש של יאיר, שקרא על שמו דוקא את הכפרים ולא את הערים עצמם.

כ. כא, כה. וראה מפרשי רש”י ואבן עזרא שם; רד”ק כאן. ועוד.
כא. והסיבה לכך שיאיר קרא את הכפרים דוקא בשם “חוות יאיר, )ולא 
“בנות יאיר” וכדומה( - שכן המלה “חוות” קשורה למלה “חיים” )וכמפורש 
בבראשית ג, כ שאדם קרא את שם אשתו “חוה - כי היא היתה אם כל חי”(, והכוונה 

היא איפוא שכפרים אלו ישמשו כזיכרון לחייו של יאיר.
הכפרים  מדוע  להסביר  אפשר  זו  שבדרך  הרמז,  בדרך  להוסיף  ]ויש 
נקראים בשם “חוות” - כי בני הכפרים הם המספקים מזון ומים לאחיהם 
שבכרכים )כפי שמאריכה הגמרא בתחילת מסכת מגילה(, ונמצא שהם מקור 

החיים של הכרכים[.
כב. בדומה לפירוש הרלב”ג כאן.

כג. ולכן מעתיק רש”י מן הכתוב גם את המלים “אשר תיפול”, שכן ההכרח 
לפירושו הוא ממלים אלה.

בני-ישראל. ולכן, אילו היתה מטרת הכתוב להורות 
לבני-ישראל את גבולות הנחלה שעליהם לכבוש - לא 
היה מקום להשתמש בביטוי זה, המקטין את תפקידם 
של בני-ישראל בכיבוש הארץ, אלא היה צריך לומר 

בפשטות “זאת נחלתכם בארץ כנען לגבולותיה”.

מכך שהכתוב נוקט דוקא בביטוי “הארץ אשר תיפול 
לכם”, המדגיש בעיקר את חלקו של הקב”ה בכיבוש 
הארץ - מסתבר שציון הגבולות נועד אף הוא לעניין 
הנוגע לשייכותה של הארץ אל הקב”ה; ולכן פירש רש”י 
שהמטרה היא לסמן את הגבולות שבתחומם נוהגות 

המצוות התלויות בארץ.
)לקוטי שיחות חי”ג ע’ 122 ואילך(

ערי  שש  את  ללוים  תתנו  אשר  הערים  ואת 
המקלט... את שלש הערים תתנו מעבר לירדן 

ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען )לה, ו-יד(

מהאמור כאן עולה, ששניים הם השבטים שזכו 
 - מנשה  שבט  כאחד:  הירדן  עברי  משני  להתיישב 
)כמסופר בפרשה  שמשה הושיב את חציו בעבר הירדן 
 - לוי  ושבט  כנען;  בארץ  ישב  חציו  ואילו  הקודמתכד(, 

שקיבל “ערים לשבת” בשני צדי הירדן.

ויש לבאר את המשותף לשני שבטים אלהכה:

מצינו בדברי חז”ל, שלוי ויוסף עיכבו את התחלת 
שעבוד בני-ישראל במצרים: לוי - כדברי רש”י, ש”כל 
זמן שאחד מן השבטים קיים - לא היה שעבוד, ולוי 
 - השעבוד  כשהחל  וגם  כולם”כו,  על  ימים  האריך 
ויוסף  לוי”כז;  על  היתה  לא  מצרים  שעבוד  “מלאכת 
- כמאמר חז”לכח “כל זמן שיוסף קיים לא היה להם 

משאוי של מצרים”כט.

ולוי  יוסף   - אלו  שבטים  ששני  כךל,  על  ומוסבר 
- מסמלים ומדגישים את הגאולה והחרות, ולכן לא 

כד. מטות לב, לג )ואילך(.
כה. בהבא לקמן - ראה גם ב’ביאור’ הקודם )ביאור יד(.

כו. פרש”י וארא ו, טו. ומובן שהעובדה שלוי האריך ימים )ולכן השעבוד 
החל לאחר פטירתו( אינה מקרית ח”ו, אלא נובעת מכך שקיומו של לוי 

שלל את השעבוד במידה רבה יותר משאר השבטים.
כז. פרש”י שמות ה, ד.

כח. שמות רבה פ”א, ד.
כבר  לוי, אבל  כלומר: השעבוד המוחלט החל רק בפטירתו של  כט. 
בפטירת יוסף התחיל “משוי של מצרים”. וכפירוש מהרז”ו על המדרש: 
“כל זמן שהיה יוסף קיים - היו חשובים ונכבדים בעבור יוסף, ולא היה 
עליהם אפילו משא של שאר אנשי מצרים; וכשמת יוסף - ירדו מכבודם, 
וניתן עליהם משא של אנשי מצרים. אך אחר כך, במות כל אחד מאחיו 
והע’ נפש, ניתוסף עליהם מעט מעט, עד שבמות האחרון ]לוי[ החזיקום 

לעבדים”. וראה באריכות לקוטי שיחות ח”ו ע’ 28 ואילך.
ל. ראה המאור שבתורה לספר בראשית ע’ תרנב-תרנג. וש”נ.



שלטו בהם הגלות והשעבוד. וזוהי הסיבה הפנימית לכך 
שכשנשאו השבטים את ארונו של יעקב ממצרים לארץ 
ישראל, צעד שבו החלה למעשה גלות מצריםלא - לא 

השתתפו לוי ויוסף בנשיאת הארוןלב.

)המיוצג  והוא הדין בענייננו: שבט לוי ושבט יוסף 
לעניין זה על-ידי מנשהלג( מסמלים מצב של גאולה וחרות, 

ולכן התיישבותם בארץ היתה משני צדי הירדן - מעין 
קיום ההבטחה האלוקית “ואם ירחיב ה’ אלוקיך את 

גבולך”לד בגאולה העתידה.
)לקוטי שיחות חכ”ח ע’ 218(

בכל  לדרתיכם  משפט  לחקת  לכם  אלה  והיו 
מושבתיכם )לה, כט(

“בכל מושבותיכם - בחוצה לארץ. יכול אף ערי 
מקלט יהיו נוהגות בארץ ובחוצה לארץ? תלמוד 
לומר ‘אלה’ - הדיינין נוהגין בארץ ובחוצה לארץ, 

וערי מקלט אינן נוהגות אלא בארץ” )ספרי זוטא(

בין  מדברי הספרי עולה, שקיים בסיס להשוואה 
דיינים למצות ערי מקלט, כך שכשם שמצות  מצות 
דיינים נוהגת בחוץ-לארץ, כך תהיה מצות ערי מקלט 
להבדיל  שיש  היא  המסקנה  אך  בחוץ-לארץ;  נוהגת 
וערי  לארץ,  ובחוצה  בארץ  נוהגין  “הדיינין   - ביניהם 

מקלט אינן נוהגות אלא בארץ”.

ויש לבאר את המשמעות הפנימית של הדברים:

המשותף לשתי מצוות אלה - דיינים וערי מקלט - 
היא ששתיהן עוסקות בתיקון חטאים ובכפרה עליהם 
)שהרי המטרה בכל עונש אינה העונש כשלעצמו, אלא הזיכוך והכפרה 

הבאים על-ידו(.

ולכן היה מקום להניח ששתי מצוות אלה חלות גם 
)ואדרבה: במיוחד( בחוץ-לארץ:

לא. שכן כבר מאז פטירתו של יעקב החלה הידרדרות בהתייחסותם של 
מצרים לישראל, כדברי רש”י בתחילת פרשת ויחי: “כיוון שנפטר יעקב 

אבינו - נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד”.
לב. כדברי רש”י בפרשת ויחי )נ, יג(.

לג. ראה לקוטי שיחות ח”כ ע’ 241, שדוקא מנשה ייצג את דרך עבודתו 
של יוסף בעניין זה.

לד. ראה יב, כ. שופטים יט, ח.

על המלה “ארץ” )והרי “ארץ” סתם היא ארץ-ישראל( אמרו 
חז”ללה “למה נקרא שמה ‘ארץ’? שרצתה לעשות רצון 
קונה”. הביטוי “חוץ לארץ” רומז, איפוא, למצב שאינו 
תואם את רצונו של הקב”ה - והרי זהו בדיוק המצב 
הזקוק לתיקון ולכפרה באמצעות דיינים וערי מקלט.

יחד עם זאת, המסקנה היא ש”הדיינין נוהגין בארץ 
ובחוצה לארץ, וערי מקלט אינן נוהגות אלא בארץ”:

כאמור, מצות דיינים ומצות ערי מקלט מסמלות 
שתיהן כפרה על חטא; אך יש הבדל משמעותי ביניהן: 
מצות ערי מקלט מסמלת את עבודת התשובה והחרטה 
של החוטא עצמו, ואילו מצות דיינים - את עבודת התיקון 

שמטילים הדיינים על הזולת.

ומכאן נובע ההבדל בעניין מקומן של שתי מצוות 
אלה:

של  ותשובתו  חרטתו  את  )המסמלת  מקלט  ערי  מצות 
החוטא  אם  שכן  בארץ-ישראל,  רק  מקומה   - החוטא( 

נשאר בחוץ-לארץ - כלומר: במצב הסותר את רצונו 
של הקב”ה - איזה ערך יש לחרטתו? הרי אינו אלא 

“כטובל ושרץ בידו”!

עבודת  הטלת  )המסמלת  דיינים  מצות  זאת,  לעומת 
בחוץ-לארץ, שכן  הזולת( - מקומה גם  תיקון ותשובה על 

שנינולו “אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו”, ומאחר 
שהחוטא נמצא ב”חוץ-לארץ” )מחוץ לרצונו של הקב”ה( 
עם כל ההעלמות וההסתרים שבחוץ לארץ - צריך גם 
בית-הדין לרדת למקומו של החוטא ולשפוט אותו משם, 
כדי לעמוד מקרוב על המצב בחוץ לארץ, וכך לשפוט 

כהלכה את תושבי המקוםלז.
)תורת מנחם חי”ב ע’ 183 ואילך(

לה. בראשית רבה פ”ה, ח.
לו. אבות פ”ב מ”ד.

לז. דוגמה לכך מצאנו בסיפור הידוע על אחד מרבותינו נשיאינו, שהפסיק 
פעם לפתע את קבלת האנשים ליחידות, והסביר לאחר מכן, שכאשר נכנס 
אדם ומבקש תיקון לענין כלשהו, צריך הרבי למצוא בתוך עצמו ענין זה, 
ולו בדקות שבדקות, ואז הוא מסוגל לסייע ולהשיב לשואל; ואילו עתה 
באה לפניו שאלה בענין שפל ביותר, שלא הצליח למצוא בתוך עצמו אף 
לא שמץ מזה, ולכן הפסיק את היחידות. )ראה תורת מנחם רשימת היומן ע’ 

שפה. וש”נ. - וראה גם לעיל, פרשת חוקת ביאור ו(.

ת  ר מ א
השבוע 

בלימוד - התמסרות האדם היא לדבר שחפץ להבין ומבין, בתפלה - ההתמסרות היא אל למעלה מהשכל 
וההבנה; בלימוד תורה מרגיש האדם כתלמיד בפני רבו, בתפלה - כבן אצל אביו.

)לוח היום יום כ"ו תמוז(


