
  לא מוגה

  ירא שמים בסתר".ל" –איך מגיעים מ"מנורה" 

  "תיעשה המנורה":

אנו מתחילים בפרשה זו את פרשיות המשכן. אחת הנקודות שצריך לתת עליה את הדעת הרבה היא 

כל עניין השראת השכינה. יש משפט החוזר על עצמו כמה פעמים. פעם אחת בסוף רביעי של פרשה, 

הפסוק  1".ָ!ָהר ָהְרֵאיתָ  ֲאֶ�ר ְ�ִמְ�ָ ט� ַהִ�ְ�ָ�ן ֶאת וֲַהֵקמֹתָ הפעם השנייה לאחר עניין המנורה. "ו

מתאר כאן שמשה בונה את המשכן על פי מה שהוא ראה בהר סיני. משה רבנו רואה בהר את הכול. 

  הוא מסתכל ורואה לפניו את התבנית של כל המשכן וכליו בתבנית אש. רש"י אומר:

 ללמדך עתיד שאני, לכן קודם - בהר הראית :הקימהו שיגמר לאחר - המשכן את והקמת

  הקמתו. סדר ולהראותך

 ָמְרֶאה ַאָ%ה ֲאֶ�ר ְ!ַתְבִניָתם וֲַעֵ$ה #ְרֵאה" פסוק דומה אנו מוצאים בסיום של שלישי של הפרשה:

  רש"י אומר: 2".ָ!ָהר

 פתרונו היה, ח"בפת מראה נקוד היה אלו, בטורא מתחזי דאת כתרגומו -  מראה אתה אשר

, לך מראים שאחרים, מתחזי דאת פתרונו, ץ"קמ חטף שנקוד עכשיו, לאחרים מראה אתה

  לנעשה. עושה בין מפריד שהנקוד

מראה זה רואה שצריך להיות מראה. קורא כאן משהו עכשיו ואת זה משה יצטרך להעביר את זה 

  כמות שהוא. אבל הדברים לא ברורים דים. 

  כותרת:

  ניכנס לסיפור המנורה. שמתחילים את ציווי המנורה כתוב:  דבריםכדי להבין את ה

 #ְפָרֶחיהָ  ַ�ְפ%ֶֹריהָ  ְ)ִביֶעיהָ  וְָקָנ' יְֵרָכ' ַהְ�נ�ָרה ֵ%ָעֶ$ה ִמְקָ�ה ָטה�ר ָזָהב ְמנַֹרת וְָעִ$יתָ 

  יְִהי#. ִמֶ�ָ+ה

  (שמות פרק כ"ה פסוק לא')

". המהר"ל אומר שזה תיעשהיש דיון גדול על המילה "תעשה". בחומשים המדוייקים כתוב כאן "

מופיע בי' כדי שגם אם נרצה אי אפשר לקרא את זה  –אז "תיעשה"  –שכתוב כאן י' כפי המסורה 

 –כלומר אתה כן צריך לעשות, אבל אח"כ "תיעשה"  –כי כתוב "ועשית"  –כ"תעשה". זה מאד משונה 

תיעשה מאליה. מצד אחד יש פירוט רחב בבניית המשכן, אבל מצד שני בני ישראל היו פסיבים  שהיא

  בבנייה. 

  רש"י אומר על המילה "תעשה": 

 הככר את השלך ה"הקב לו אמר, בה מתקשה משה שהיה לפי, מאליה -  המנורה תיעשה

  תעשה. נכתב לא לכך, מאליה נעשית והיא לאור

  המנורה הם:הפסוקים שחותמים את סיפור 

                                                           
1
 שמות פרק כ"ו פסוק ל'.  
2
  שמות פרק כ"ה פסוק מ'.  



�ר) לט(ָ� ַאָ+ה ֲאֶ*ר ְ(ַתְבנִיָתם וֲַעֵ ה )ְרֵאה) מ( :ָהֵאֶ&ה ַהֵ�ִלים ָ�ל ֵאת אָֹת# יֲַעֶ ה ָטה�ר ָזָהב ִ

                  .ָ(ָהר ָמְרֶאה

  (שמות פרק כ"ה).             

כלומר הכיכר זהב שמשה שרק לאור, היא הכיכר זהב המוזכרת בפסוק. שרש"י אומר שזה הפירוש 

ולא אומר שזה דרש, הוא אומר שזה הפשט ויש להבין את זה. אז מה רש"י אומר לנו? שמשה 

התקשה בעשיית המנורה, לכן הקב"ה אמר לו שיקח את הכיכר וישליך לאור ותיעשה מאליה. לאחר 

לכאורה משה צריך להמשיך לעשות אותה, כי כתוב כאן "וראה ועשה". כלומר למשה  מכן מה קורה?

  יש חלק בעשייה. 

  :"עדות היא לבאי העולם"

נחזור למהות של עניין המשכן. במלאכת המשכן היו הרבה דברים קשים לעשייה, והמנורה מתייחדת 

נאמר דווקא  –לא רק שכתוב בה "תיעשה". אלא גם בזה שאת הרעיון הכללי שמשה ראה בהר 

  ספיציפית במנורה. כאילו למנורה יש ייחוס מסויים. 

ר שהקושי לא היה רק במנורה אלא בעצם הרבי מלובאוויטש מנתח את הדברים הללו, והוא אומ

מהות המשכן. אבל הקושי השתקף במנורה. מה הכוונה? הקושי של משה הוא לא איך עושים מנורה. 

מי שיודע לבקוע את הים, ויודע לעשות ניסי מצרים יכול לעשות גם את זה. הקושי של משה הוא לא 

מקדש כדי שיהיה "ושכנתי בתוכם".  איך לעשות מנורה, אלא בעצם המצווה. העניין הוא לעשות

הקב"ה מלמד אותנו שאפשר להשרות שכינה/ אלוקות בכסף, זהב, תכלת, וארגמן. זה כלום לעומת 

זה שהוא כבר אמר שאפשר להשרות אלוקות גם בגולם כמוני. לא רק שאפשר, אלא אנחנו יודעים 

 שכינה היא לא בעולמותששיא השראת השכינה היא במשכן ולכן הוא נקרא משכן. כלומר שיר ה

משה רבנו כי שם זה ברור. אבל החידוש העצום הוא עצם מהות השכינה כאן בתחתונים.  –העליונים 

התקשה איך חומר, איך גשמיות יכולה להיות המקום/ הבסיס להשראת שכינה. הוא מבין שזה 

ך את הר סיני התפקיד שלו בעולם. הוא מבין שמה שמראה לו ה' בהר סיני הוא איך אפשר להמשי

מאירוע מדהים חד פעמי בו יורד ה' להר סיני ועליונים ותחתונים עולים ויורדים, לדבר קבוע אמיתי 

  וקיים. ועל זה משה שואל האם זה רציני? איך עושים את זה? 

 ַה2ַָמיִם ִה1ֵה ָה0ֶרץ ַעל ֱא-ִהים יֵֵ*ב ַהֻאְמנָם ִ�י"המלך גם יגיד:  שייבנה בית המקדש הראשון שלמה

גם הוא לא מבין את ההכלה של בית  3".ָ(נִיִתי ֲאֶ*ר ַה5ֶה ַהַ(יִת ִ�י 4ף יְַכְלְ�ל)3 -א ַה2ַָמיִם )ְ*ֵמי

  המקדש את השכינה. 

  הגמרא במסכת שבת אומרת:מה הקשר למנורה? 

 כל והלא צריך הוא לאורה וכי, יערך העדת לפרוכת מחוץ ד)"כ (ויקרא: ששת רב מתיב

 עולם לבאי היא עדות אלא ;לאורו אלא הלכו לא במדבר ישראל בני שהלכו שנה ארבעים

              .בישראל שורה שהשכינה

  (בבלי שבת דף כ"ב עמוד ב')            

לכן שכל הנשיאים מביאים את קרבנם, הדעת של אהרן נחלשת. אז מה עושה הקב"ה? אומר לו 

 ֲאֶ*ר ַ�7ְַרֶאהאבל בהמשך כתוב: " 4".ַה1ֵר�ת ִ*ְבַעת יִָאיר) ַה7ְנ�ָרה 6ְנֵי מ)ל ֶאל ַה1ֵרֹת ֶאת ְ(ַהֲע-ְת3"

  לפי העברית צריך להגיד שזה ה' עשה. אבל רש"י אומר: 5".ַה7ְנָֹרה ֶאת ָעָ ה ֵ�ן מֶֹ*ה ֶאת יְקֹוָק ֶהְר0ה

  מאליה. נעשית ה"הקב י"ע אגדה ומדרש. שעשאה מי - המנורה את עשה כן

                                                           
3
 מלכים א' פרק כ"ח פסוק כז'. 
4
 במדבר פרק ח' פסוק ב'. 
5
 שם פסוק ד'. 



זה הגדולה  –מה הכוונה שלאהרן חלשה דעתו? ואיך התשובה של הקב"ה שהוא מדליק את הנרות 

שלו? (למרות שהדלקה כשרה בזר אפילו). מה משמעות הסיפור הזה? אלא אהרן רואה את כל 

והוא בהלם איך הכול יכול להיכנס בגשמיות. הוא לא מבין איך הכול נכנס  –הדבר הענק הזה 

והמשכן היה מתפרק ולקחו אותו על העגלות. המשכן הוא בא  –ם הביאו עגלות בגשמיות. הנשיאי

  להגיד שלא משנה איפה בני ישראל נמצאים, תמיד יש שכינה. 

"במקום אשר יבחר ה'". אבל במשכן איך קדושה מיוחדת  –בית המקדש ייבנה דווקא במקום קבוע 

  במקום שהוא נמצא לפני המשכן, הרי הוא זז ממקום למקום.

  :"תורה מסיני"

איך משה קיבל מסיני? מילא תגיד מהקב"ה, או בסיני, אבל  –"משה קיבל תורה מסיני". כולם שואלים 

קורות חיים מאד קצרים עד גיל שמונים אז הוא חוזר מה זה "מסיני"? על משה רבנו אנו מקבלים 

ואה איש מצרי מכה למצרים. משה רבנו עושה חמישה דברים מדויקים. בהתחלה הוא יוצא לאחיו ור

איש עברי מאחיו. זה דבר אדיר כי הוא גדל בבית פרעה, אבל ברור לו לגמרי באיזה צד הוא והוא 

הוא יוצא שוב והפעם הוא רואה איש עברי מכה איש  - טומן את המצרי בחול. אז מגיעים לאירוע ב'

ל הזמן ולפעמים זה עברי. זה כבר מתחיל להיות בעייתי, כי אתם מכירים את הילדים שמתערבים כ

מסוכן. אבל משה רבנו לא יכול שלא להתערב, והוא אומר לו: "רשע למה תכה רעך". העברי עונה מה 

משה מגיע  - שהוא עונה, ומשה מבין שאכן נודע הדבר, והוא בורח למדיין. אז אירוע מספר שלוש

נשים. זה כבר לא שייך  גברים מול –למדיין והוא מגיע לבאר ועכשיו זה מקרה של גויים מול גויים 

וכפי שכבר הזכרנו בדברי הר הירש  6",ו8ַ�ִ*ָען מֶֹ*ה לעם שלו, אבל כהרגלו בקודש הוא מתערב. "ו8ַָָקם

הגדי שברח, והקוץ –הוא החזיר להם את הנשיות שלהם. מכאן מגיעים לשני הסיפורים האחרונים 

  הקוץ שנשרף זה הר סיני. הר סיני נקרא כך, אבל בהתחלה הכול שם קוצים.  שנשרף.

משה רבנו עוסק עד איפה מגיעה השראת שכינה. זה התחיל במצרי מכה עברי, זה המשיך בעברי 

על פני הצלם אלוקים שלהם. המשיך בגדי, ואז  –מכה עברי, ולגברים המנצלים את הכוח שלהם 

 נְָעֶלי3 ַ*ל ֲה-ם ִ+ְקַרב 4ל" ל להמשיך יותר. בסנה הקב"ה אומר למשה:כי משה לא יכו –נעצר בסנה 

מי עשה את זה אדמת קודש? משה!  7".ה)א קֶֹד* 4ְדַמת ָעָליו ע�ֵמד ַאָ+ה ֲאֶ*ר ַה7ָק�ם ִ�י ַרְגֶלי3 ֵמַעל

  הוא זה שהשרה את השכינה בתחתונים, והוא זה שקבע שאדמה זו היא אדמת קודש. 

 ְלרֹא* ָ+ב�אָתה ְסֶנה �ְֹכִני #ְרצ�ן )ְמ-ָא# ֶאֶרץ )ִמ7ֶֶגדרכות של משה בפרשת וזאת הברכה כתוב:"בב

הוא  –זה הסנה שמשה קיבל ממנו תורה. מהכוח לראות גם בקוץ אלוקות  8ֶאָחיו". נְִזיר )ְלָקְדקֹד י�ֵסף

הוא קיבל אותה מהעצים ומהאבנים. אבל אז הוא שואל:  –קיבל את התורה. שהוא קיבל תורה מסיני 

כשמשה שאל במה  –רש"י יגיד מיד  9".ִמ7ְִצָריִם יְִ ָרֵאל ְ(נֵי ֶאת א�ִציא וְִכי 6ְַרעֹה ֶאל ֵאֵל9 ִ�י 0נִֹכי ִמי "

 ָהֱא-ִהים ֶאת ַעְבד)ן+ַ  ִמ7ְִצַריִם ָהָעם ֶאת ְ(ה�ִציֲא3בני ישראל זכו שמגיע להם לצאת? עונה לו הקב"ה: "

   10".ַהֶ-ה ָהָהר ַעל

איך ממשיכים את הר סיני במשכן קבוע? משה רבנו רוצה לדעת איך עושים  -במשכן שואל משה  

 שורה שהשכינה עולם לבאי היא עדותדבר כזה? את השאלה הזו הוא שואל דווקא במנורה כי היא: "

  ". בישראל

היא "עדות  -שהלוואי וכולם ידעו אותה –דווקא המנורה היא הסמל של המדינה. כי המגמה הפנימית 

לבאי עולם ששכינה שורה בישראל". לא רק שאתה עוסק בעיינים רוחנים, אלא תמיד. לכן שואל משה 

בל אי אפשר! כי רק האינסוף יכול להשרות שכינה בסוף. א -איך אפשר? עונה לו הקב"ה -את הקב"ה

                                                           
6
 שמות פרק ב' פסוק יז'. 
7
 שמות פרק ג' פסוק ה'.  
8
 דברים פרק ל"ג פסוק טז'. 
9
 שמות פרק ג' פסוק יא'.  
10
  שם פסוק יב'. 



לא יכול בלעדיך. אתה רק תשליך את הכיכר הזה לאור ואני כבר יעשה את זה.  –הקב"ה  –גם אני 

"השלך על ה' יהבך". למה דווקא כיכר? כי אתה יכול לקבוע את המידות, והקב"ה יגיד לך איך. אתה 

אל העצמה. אז הקב"ה אמר למשה לקחת את  –אל העזות  -מהסנה -תשליך את זה דווקא אל האש

  לאש, וכשתשליך אותה לאש היא כבר מעצמה תיעשה למנורה. - הכיכר ולהשליך אותה אל האור

  : אין" –"ירא שמים בסתר", תפילת נעילה, "ומותר האדם מן הבהמה 

  בתפילה אנו אומרים: 

 כל רבון .ויאמר וישכם בלבבו אמת ודובר האמת על ומודה בסתר שמים ירא אדם יהא לעולם

 מה אנו מה, הרבים רחמיך על כי לפניך תחנונינו מפילים אנחנו צדקותינו על לא העולמים

 הלא, אלהינו' ה לפניך נאמר מה גבורתנו מה כחנו מה ישענו מה צדקנו מה חסדנו מה חיינו

 כל כי. השכל כבלי ונבונים מדע כבלי וחכמים היו כלא השם ואנשי לפניך כאין הגבורים

 אנחנו אבל .הבל הכל כי אין הבהמה מן האדם ומותר לפניך הבל חיינו וימי תהו ידינו מעשה

 על שנעקד עקידך יצחק זרע, המוריה בהר לו שנשבעת אוהבך אברהם בני בריתך בני עמך

 קראת בו ששמחת ומשמחתך אותו שאהבת שמאהבתך בכורך בנך יעקב עדת, מזבחך גבי

 והודאה שבח וליתן ולפארך ולשבחך לך להודות חייבים אנו לפיכך. וישורון ישראל אותו

 מאוד יפה מה גורלנו נעים מה חלקנו טוב מה אשרינו יום בכל לפניך לומר אנו וחייבין. לשמך

 אלהינו' ה ישראל שמע .ואומרים תמיד יום בכל ובקר ערב ומעריבין משכימין שאנו. ירושתנו

 בעולם הוא אתה .. .העולם משנברא הוא ואתה העולם נברא שלא עד הוא אתהאחד....' ה

 אתה ברוך קרננו ותגביה תרום ובישועתך בעולמך שמך קדש. הבא בעולם הוא ואתה הזה

 הוא אתה, העליונים השמים ובשמי בשמים אלהינו' ה הוא אתה .ברבים שמו מקדש' ה

 וידעו יכירו. הארץ כל כנפות מארבע קויך קבץ, אלהים אין ומבלעדיך אחרון הוא ואתה ראשון

 כי הארץ ואת השמים את עשית אתה, הארץ ממלכות כל על לבדך' ה אתה כי עולם באי כל

 פלא עמנו עשה שבשמים אבינו, תפעל מה לך יאמר מי אין ותחתונים עליונים ידיך מעשה כל

 אתכם אביא ההיא בעת. ככתוב שהבטחתנו מה לנו קיים. והנורא הגבור הגדול שמך בעבור

 לעיניכם שבותיכם את בשובי הארץ עמי בכל ותהלה לשם אתכם אתן כי אתכם קבצי ובעת

  '.ה אמר

בממלכת פרס התפיסה  בראשונים ובפרדס לתלמידי רש"י סיפור מופלא מתקופת ממלכת פרס. מובא

הייתה שיש שני אלים. יש אל טוב ויש אל רע. מלך אחד מהם מולך חמש שנים, ובמלוכה שלו בחמש 

ה של היהודים ומי שאומר "שמע ישראל ..." זה שנים הוא מעמיד שומרים  שיעמדו במקומות התפיל

שבכול מקום  - הסוף שלו. כי "שמע ישראל" זה המלחמה בשני אלים. זה לא שה' יחיד, אלא שה' אחד

הם כי  -לכן "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר" -יש ה'. הכוח מיוחד בו. הגזרה הייתה חמש שנים

יאמר". לכן הם אמרו רק את הפסוק הראשון לפני משעת קריאת שמע, לכן "וישכם ו –בדקו השומרים 

ובלי כל הפרשיות. זה המקור לביטוי "לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר", ואז מגיעה כל  –הזמן 

  התפילה הנוראית הזו. "הלא כל הגיבורים כאין לפניך ואנשי השם כלא היו וכו'". 

, יתירתא צלותא: אמר רב -? שערים נעילת מאיבגמרא במסכת יומא יש דיון מהי תפילת נעילה. "

רב אומר שהיא תפילה שבע כמו שאר התפילות.  אבל שמואל  11".חיינו מה אנו מה: אמר ושמואל

אומר שבנעילה לא אומרים ברכות , אלא רק אומרים את התפילה של "מה אנו מה חיינו". רש"י 

הסיפור הזה! למה תפילת לה הזו? ממהיכן שמואל הכיר את התפי ."מתפלל ואינו, אומרמדייק: "

נעילה נקראת נעילה? כי עכשיו אנו אומרים לקב"ה שאנו ננעלים עליך, ואתה עלינו. בפנימיות יש 

אומרים רק את  –זה ייחוד גמור. שמואל אומר  -נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יחידה זה הנעילה

והכול  –בים שהכול הבל "ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכול הבל". אנשים חוש –התפילה הזו 

  בסוכות.  –פסימי ומדכא בתפילה. אבל את קהלת אנו קוראים דווקא בזמן שמחתנו 
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בתפילת "לעולם יהא אדם", כתוב שבעה פעמים "מה". "מה אנו מה חיינו וכו'", כנגד שבעה הבלים 

. ההבל יש לו מקור -של קהלת. (כך אומר השל"ה שם). מה זה הבל? הבל אומר שאם יש כאן הבל 

הזה לא נולד לבד. הבל זה לא כלום! העולם הזה הוא הבל. כלומר יש לו ראשית, לכן יש לו טעם. 

אבל ברגע שאתה חושב שהוא יותר מהבל, אתה מפחד מכל העולם! כל המגילה קהלת אומר שכסף 

כי אז  12".ָה0ָדם ָ�ל ֶזה ִ�י ְ*מ�ר ִמְצ�ָתיו וְֶאת יְָרא ָהֱא-ִהים ֶאת נְִ*ָמע ַה�ֹל ָ:ָבר ס�ףהבל, אבל לבסוף: "

כל ההבלים הללו יקבלו משמעות פתאום. אתה מתרגש מההבלים הללו כאילו הם ראשית? אז אבדת 

  את כל הכוח. רק אם תבין שהם הבלים תוכל לתפעל.

תתארו לעצמכם את היהודים של בפרס עומדים להגיד את שמע ישראל, כנגד מי שלא מאפשר 

 -בתחתונים. "ומותר אדם מן הבהמה אין כי הכול הבל". זה משפט שלא אוהבים אותולהשרות שכינה 

כי הרי יש הרבה הבדלים בין האדם לבהמה. אבל אם ניקח אדם ונפרק אותו ונשים בשקיות, פה 

נשים את האברים הללו, ופה נשים את הזכרונות, ופה את הכבוד, ופה את הקריירה. אבל עכשיו ניקח 

, (כמו שסבא ג'פטו הצליח עם פינוקיו), למה אנו לא נצליח? כי הנשמה תהייה חסרה! את הכול ונחבר

כי הכול  איןאין. זה הפירוש של "ומותר האדם מן הבהמה  –אבל מה שאין  –יש את כל מה שיש 

כי זה אין. זה המותר  –ואת זה אי אפשר לשים בשקית  –שאתה אלוקות  –הבל". יש רק הבדל אחד 

  באפיו נשמת חיים".  היחיד. "ויפח

זה שיש לו הכול, לא יכול לסבול את  –עכשיו אתם מבינים למה קין הורג את הבל? כי קין החזק 

אבל הוא לא מבין שהכול הבל  –אבל לא מהראשית . כי יש לו הכול  -קין מביא מפרי האדמה ההבל.

   לכן הוא לא מביא את הראשית.  –

"שמע ישראל" שלי שאף אחד יתפוס אותם. ואם היה להם  היהודים בתקופה הזו קמו מוקדם ואמרו

 הזה בעולם הוא אתה. העולם משנברא הוא ואתה העולם נברא שלא עד הוא אתה זמן הם הוסיפו: "

 שמו מקדש' ה אתה ברוך קרננו ותגביה תרום ובישועתך בעולמך שמך קדש. הבא בעולם הוא ואתה

  ".ברבים

  שואל הרבי אם הם התכוונו כך בסתר, על מה אני צריך להתכוון היום? 

שאני לומד תורה,  –הרבי אומר שלכול אחד יש גלוי וסתר. יש מקום שאפשר להיות ירא שמים בגלוי 

אבל גם  -היראת שמיים לכאורה היא לא הגורם המניע - שאני מתפלל. אבל כשאני עושה עכשיו ביזנס

בסתר?  שמלך פרס עומד לך בפנים  –א שמיים בסתר". האם זה המניע שלך אז "לעולם יהא אדם יר

עכשיו נשאל האם אתה משרה שכינה בתחתונים? בגלוי זה כשזה נחמד וכולם באים לקבלת שבת,  –

  האם גם אז אתה "ירא שמיים".  - ולתפילה. אבל השאלה היא האם בסתר

  הגיד "מה אנו מה חיינו".אתם מבינים את דברי שמואל בנעילה? כל הנעילה היא ל

זה קשה. לא קשה למשה איך עושים את זה  -איך עושים את זה? הרי זה "מקשה" - זה שאלת משה

בפועל, הוא רק לא מבין איך מורידים את האלוקות כאן למטה? לכן הקב"ה אומר לו שרק תשליך את 

  ח הזה לכל בני ישראל. אז יהיה לך כוח ותוכל להעביר את הכו –הכיכר לאש. ולאחר שתעשה את זה 

אלא אתה רואה ומראה. אתה רואה את   - לא אתה רואה, ולא מראה –זה "אשר אתה מראה בהר" 

אבל לבסוף הקדושה שלו פקעה.  –ובו כולם ראו את הקולות והלפידים  –המשכן הרגעי בהר סיני 

סחה הפשוטה. קח הצאן והבקר כן ירעו אל מול ההר ההוא. אבל הדרך להמשיך את הר סיני הוא הנו

אז יוכל להיווצר בכול המציאות הזאת כוח  –את הכיכר ותשליך אותו לאור. שתשליך את הכיכר לאור 

  שתיעשה מאליה. 

מכאן מגיעים לשאלה המפורסמת האם בית המקדש השלישי ייבנה על ידינו, או שהוא יעשה 

מלמעלה? כל הסוד של התשובה הזאת טמון בתשובה כאן. כי המקדש הזה שירד בעז"ה מן השמיים 

  במהרה בימנו, מתחיל בכוח שאני מראה. בכך שאני זורק את הכיכר לאש. 
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  :"בעליו עמו"

על ארבעת השומרים: שומר חינם, שומר שכר, ושוכר, שואל. השואל הוא מי בפרשת משפטים למדנו 

ששואל דינו הכי  - שמקבל את החפץ ממני לגמרי והוא צריך להחזיר לי אותו כמות שהוא. הדין ידוע

הוא נחשב כבעלים והוא  - קשה. כי הוא חייב לא רק אם החפץ נגנב או אבד, אלא גם אם היה אונס

ואל יכול להשתמש כמו הבעלים, אבל חייב גם כמוהו. התורה אומרת על שואל חייב לשלם על זה. הש

  רק את הדבר הבא: 

� ְ!ָעָליו ִאם) יד( :יְַ*ֵ&ם ַ*ֵ&ם ִע7� ֵאין ְ(ָעָליו ֵמת א� וְנְִ*ַ(ר ֵרֵעה) ֵמִעם ִאי* יְִ*4ל וְִכי) יג(� ִע

            . ִ(ְ ָכר� ָ(א ה)א ָ ִכיר ִאם יְַ*ֵ&ם -א

  (שמות פרק כ"ב)                 

מה הכוונה ש"בעליו עימו"? הרמב"ם שואל ממתי זה נקרא בעליו עימו? אני באתי למשאיל שלי 

ובקשתי ממנו להשאיל לי את החפץ הזה אבל לפני זה אמרתי לו "השקני מים". והוא נתן לי מים. 

זה כבר נקרא בעליו עימו. למה? כי אני  –לאחר מכן אמרתי לו "ותן לי הבהמה", אומר הרמב"ם 

  הראתי את התלות שלי בו, והיא גמורה. כך לשון הרמב"ם:

 זו הרי הבהמה את לו ונתן והשקהו בהמתו ממנו ושאל מים השקני לחבירו אמר אפילו 

 כל וכן בבעלים שאלה אינה השקהו כ"ואח בתחלה הבהמה את משך .ופטור בבעלים שאלה

                  . בזה כיוצא

  (רמב"ם הלכות שאלה ופקדון פרק ב' הלכה א')        

אומר הרבי שאני קמתי בבוקר והקב"ה נתן לי שוב את הנשמה. הוא נתן לי אותה בהשאלה, זה ברור 

כי אני יכול לעשות איתה מה שאני רוצה. אבל השאלה האם הדבר הראשון שאני  –שזה בהשאלה 

זה אומר שאני צריך את  –אם אני אומר "השקני מים" קם בבוקר זה "השקני מים", או "תן לי בהמה". 

לא ישלם.  –אז הוא לא אמר "מודה אני". "בעליו עמו"  -המים ממך. אבל אם אמר קודם "תן לי בהמה"

  כי אני מראה את התלות שלי בבעלים. 

בפסח יש ארבעה בנים, אבל יש בן שלא יודע לשאול. אנחנו לא יודעים להיות שואל. אנחנו בסוף 

ומרים: "השקני מים", אבל לא בבוקר. אלא רק בשתיים בצהריים. מי שלא יודע לשאול הוא מי שלא א

כי השואל יודע קדם כל לשאול מים. אנחנו צריכים לדעת לשאול, לכן "את פתח  –יודע להיות שואל 

  ולא "בתן לי בהמה".  –שיפתח ב"השקני מים"  - לו"

ולכן אמר לו הקב"ה  -ם". יש דבר אחד שמשה התקשהלכן "השקני מי –"אנחנו עמך בני בריתך" 

 להשליך לאור. אבל להשליך לאור עוזר רק למי שהוא בביטול גמור כמו סיני. שנזכה. 


