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  שבת שקלים
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 רגליו ותחת ישראל אלקי את ויראו .ישראל מזקני ושבעים ואביהוא נדב ואהרן משה ויעל' )−-¬, ×ð(כתיב בפרשתן 

 לזכור השעבוד בשעת לפניו היתה היא - הספיר לבנת כמעשה' י"וברש '.לטוהר השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה

וכו'. , לפניו וחדוה אור היה משנגאלו - לטוהר השמים וכעצם. לבנים במעשה משועבדים שהיו ישראל של צרתן

  '.וצלול ברור לשון - לטוהר

מצאנוהו גם בענין שהזמן גרמא, שבקביעות  בשעת הגאולה, וחדוה לפניו ‡Â¯היה שהנה ענין האור שהזכיר רש"י ו

שלדעת בעלי התוס' , והנה רבי אליעזר הקליר, גם את פרשת שקלים שנה זו, שנה פשוטה, קורין בשב"ק משפטים

 ושקל, אנש אדון עלינו פניך ‡Â¯יסד בפיוטו המפורסם לשבת שקלים, בלשון זו 'הוא התנא האלוקי רבי אליעזר, 

ענין האור את והחוט המשולש לא במהרה ינתק, מצינו הרי שמצינו את ענין האור בכפליים,  '.ונשא נכון בבית אשא

'. ויקר וששון ושמחה ‡Â¯‰ היתה ליהודים' (ï¬ ,ì þ³½ê) וכמו שאמר הכתובגם בעניני היו"ט הבעל"ט, יום הפורים, הוא 

  '.אור ותורה מצוה נר כי (è× ,î −ñ¾ô) אומר הוא וכן ,תורה זו אורה יהודה רב אמר ):¬íñ−èô) ïבגמרא  ודרשו

  

îñêèò¾ôîñêèò¾ôîñêèò¾ôîñêèò¾ô    ö×−êö×−êö×−êö×−ê    í×þðí×þðí×þðí×þð    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    íòëñíòëñíòëñíòëñ    ö³ò−íñö³ò−íñö³ò−íñö³ò−íñ    ó¾ó¾ó¾ó¾    ê−íê−íê−íê−í    íòî³òíòî³òíòî³òíòî³ò        
  

הנה מקור דברי רש"י מצינו בירושלמי ראש לכל בדברי רש"י דפרשתן,  ,כדלהלןאורה הללו, יש לעיין  עניניבג' הנה ו

í×î½) (ì ,è× þ"þš−îë í"×î ,è"í ,ð"õ כמעשה רגליו ותחת ישראל אלקי את ויראו ,בנהרדעא סיסי בר לוי דריש בא בר 'חייה 

נתונה'.  היא שם להינתן לבנה של דרכה איכן משנגאלו אבל ,נגאלו שלא עד זו. לטהר השמים וכעצם הספיר לבנת

בעת הגלות, ע"ש שעבוד מצרים בחומר ובלבנים, רק תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר היה ענין וביאור הדברים ש

מעתה יש לתמוה מאחר במפרשי הירושלמי, שם  עיין'כעצם השמים לטוהר'. רק אבל בשעת הגאולה היה לפניו 

את ראו ובשעת הגאולה כבר לא היתה הלבנה נתונה שם, כיצד נאמר שמשה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים הזקנים 

 ·Â�È¯ לחד מרבותינו הראשונים כמלאכים, ועי' בפירוש כבר ניטלה משם לבנת הספיר, הלוא משעת הגאולה ואילך

ÌÈÈÁ Ï‡ÈËÏÙ ,אותה וראו נגאלו עתה והלא ,שעבוד בשעת לפניו יתהה דהיא קאמר מאי התימ'שתמה כן וז"ל  כאן 

  '. עיי"ש מש"כ ליישב התימה בדרך הפשט.הספיר לבנת

  

þíî¬ñ ó−ô¾í ó®¼×îþíî¬ñ ó−ô¾í ó®¼×îþíî¬ñ ó−ô¾í ó®¼×îþíî¬ñ ó−ô¾í ó®¼×î        
  

דברים הללו לפניו'.  וחדוה אור היה משנגאלו -  לטוהר השמים וכעצםו 'בהמשך דברירש"י מה שכתב עוד יש להבין 

נרמז בכתוב 'וכעצם  להבין היכןבאמת ם בירושלמי הנ"ל, וגם לא במדרשי חז"ל שבידינו, ויש רלא נמצא מקו

אור וחדוה בשום מקום בחז"ל, ולמה כתב רש"י תיבות לא מצינו צירוף זה של גם 'אור וחדוה', ו ענין השמים לטוהר'

  הללו דייקא.

הנה בכל מקום לשון טהרה . 'וצלול ברור לשון - כמו כן יש לעיין במה שהוסיף רש"י וכתב 'וכעצם השמים לטוהר

 'הזה ).êôî−) ¬òנקיות, ומצינו שהביאו בגמרא כתוב זה להוכיח שטהרה היא לשון נקיות, דאיתא בגמרא מתפרש בענין 
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 י"לטהר'. ופירש השמים וכעצם כדכתיב דמזבח גלויה על שילא רב בר רבה אמר טהרו מאי ,מזבח של טהרו על ממנו

(.î¬ ó¾) מקום על ומזה, ואילך אילך וחותיהו, בבקר עליו שנשרף הקטורת ומפנה שמטהר שם על - טהרו לשון 'מאי 

ולמה לא פירש  נקט רש"י לשונות של 'ברור וצלול',ומעתה יש להבין למה  .לטוהר' השמים וכעצם כדכתיב, הגילוי

ומה נתכוין  כפל לשון רש"י הק' 'ברור וצלול', בפשטות כעצם השמים לטוהר לשון נקיות בלא עננים. וכן יש להבין

  בכפל לשון זה.
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ושקל אשא בבית נכון ונשא'. ונסמך בדבריו  שאפניך עלינו אדון נ ‡Â¯נעלה מעתה לעיין בלשון אור שיסד הקליר, '

'. ויש להבין את 'ה פניך ‡Â¯ עלינו נסה טוב יראנו מי אומרים 'רבים) לשון הכתוב דתהלים (ד, ז לעכדרכו בקודש 

הפייט , עוד יש להביא תמיהת האחרונים בלשון ה' השייכות שבין מצות מחצית השקל בדייקא לענין אור פניך

 ממחצית ימעיט לא והדל È¯·‰ לא 'העשיר) ל, טו(הלוא בפירוש הזהירה התוה"ק  'ושקל אשא בבית נכון ונשא',

מחצית השקל ולא שקל שלם, דווקא מבקשים ומייחלים ליתן שקל שלם, והלוא המצוה לשקול  נווכיצד אהשקל'. 

  .ñîê¾ ð−ñîê¾ ð−ñîê¾ ð−ñîê¾ ð−  êò−ò³ë−¾ôî ñêî¾í öîêèíñë−¾ôî ñêî¾í öîêèíñë−¾ôî ñêî¾í öîêèíñë−¾ôî ñêî¾í öîêèíñ  ,ê¾³ õ"þñ"®ï êñšîðô š"íèíñ ³ñî½ ³ìòôñ"®ï êñšîðô š"íèíñ ³ñî½ ³ìòôñ"®ï êñšîðô š"íèíñ ³ñî½ ³ìòôñ"®ï êñšîðô š"íèíñ ³ñî½ ³ìòô (ðî¼î ,−³−êþ íòíî í"ð í"š íî®ô(¼−’  אמרו בזה ביאורים רביםכבר נו

  

öô¾öô¾öô¾öô¾    šþî³šþî³šþî³šþî³    µô¾µô¾µô¾µô¾        
  

, הוא בבחינת האורה שנאמרה במגילת אסתר, ליהודים היתה אורה ושמחה, שדרשו חז"ל בו ענין נוסף שיש לעיין

, ובשמן ובחלב ובדבש וביין במים התורה נמשלה דברים 'בחמשה (è ,ï þ"þëð)ומצינו באמת במדרש 'אורה זו תורה'. 

יש מ"מ לעולם'. ו אורה תורה דברי אף ,לעולם אורה הזה השמן מה ,שמך תורק שמן )¾è ,ê ¾"í( שנאמר מנין שמן

  להבין השייכות שבין התורה לענין האורה לעולם.

−îìô−îìô−îìô−îìô    îíñîíñîíñîíñ    ³î×ñí³î×ñí³î×ñí³î×ñí    í®−ôší®−ôší®−ôší®−ôš    öòëþñöòëþñöòëþñöòëþñ        
  

ובדקו וחיפשו האחרונים  .'בתורה יעסקו שלא המן עליהן שגזר - תורה זו אורה'והנה רש"י במגילה שם כתב וז"ל 

 .באוריתא' למעסק רשותא הות שתרגם 'ליהודאייונתן על כתוב זה, תרגום ומצאום בדברי מקור לדברי רש"י הללו, 

היו עוסקים בתוה"ק בימי מרדכי, ראש לכל במה שאמרו בגמרא כן שמצינו בכמה אגדות חז"ל ש אלא שיש לתמוה

íñ−èô) ï¬.( הרי שבעיצומה של הגזירה הנוראה, עסקו לרבנן קמיצה הלכות להו ומחוי קמיה רבנן דיתבי אשכחיה 'אזל .'

 מלחם אותם וענה התינוקות את קבץ ,מרדכי עשה 'מה þ"³½ê) (ï ,ìבמדרש רבנן בתוה"ק בדיני קמיצה, ומצינו עוד 

 היהודי מרדכי 'כי ):¬ó¾) ïבגמרא  עוד מצאנו'. ·˙ÔÈ˜ÒÂÚÂ ‰¯Â ובוכין צועקים והיו ,באפר והושיבם שק והלבישן ומים

 ממנו שפירשו מלמד ,אחיו לכל ולא אחיו לרוב, (è ,− þ³½ê) אחיו לרב ורצוי ליהודים וגדול אחשורוש למלך משנה

שבאותו הדור כן היו לשררה'. נמצא שכל הת"ח  ונכנס תורה מדברי שבטל סנהדרין'. ופירש רש"י 'לפי מקצת

  ו שאמר שגזר המן שלא יעסקו בתוה"ק.עוסקים בתורה, ומה

  

êþëèêþëèêþëèêþëè    íëþíëþíëþíëþ    ¼ñšê¼ñšê¼ñšê¼ñšê    ê¼ðþíòñê¼ðþíòñê¼ðþíòñê¼ðþíòñ        
  

 ÈÂÏ ¯· ÈÒÈÒ מקור דברי רש"י בפרשתן, שאמרו 'דריששהיא הקדים התבוננות בדרשת חז"ל, פתח דברינו יאיר, ב

‡Ú„¯‰�· ויש להעיר למה הוזכר בירושלמי וכו ישראל אלקי את ויראו .'(ñ−¼ñ ö−î®ôí þ"þš−îë í"×î)  שדרשה זו דרש לוי
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‡Ú„¯‰�· והנה לוי בר סיסי הוא סתם לוי המוזכר  דרשה זו, ומה לי הכא ומה לי התם. דייקא, ומה נפ"מ היכן דרש

 ×³îëî³(, ומצינו בתולדותיו מעשה נורא המובא בגמרא רבינו הקדוש יו הגדולים שלתלמידמהוא . )×³îþîðí þð½)ëþ¼î בש"ס 

èš. -èš:( וכו'  להן אמר ,ישראל חכמי אצלו נכנסו ,צריך אני ישראל לחכמי להן אמר אמר רבי של פטירתו בשעת ר"'ת

 ברישא אפס רבי יתיב ,ומחצה שנים שתי ממנו גדול אפס ביר שהיה חנינא רבי קיבל לא ,בראש ישב חמא בר חנינא

 ללוי ליה הוה ולא ,ברישא חנינא רבי ויתיב אפס דרבי נפשיה נח ,‚·Â ÈÂÏ ·È˙ÈÂ ‰È‡˙‡ ,אבראי חנינא רבי ויתיב

 אמר שרי כלילא ודריש ומטלע ÚÏ˜‡ ‡Ú„¯‰�Ï ¯·‰ ‚·¯‡ ,לרב ליה דאמרי והיינו .Â Ï··Ï˜‡˙‡ ,גביה למיתב איניש

'. נמצא שלוי וקאתא גביה למיתב איניש ללוי ליה הוה ולא ,ברישא חנינא רבי ויתיב אפס דרבי נפשיה נח מינה שמע

נשאר לישב חוץ לכותלי בית ו אחר פטירתהיה מתלמידיו הקרובים ביותר של רבינו הקדוש, והיה דר בארץ הקודש, ו

המדרש כדי לכבד את רבי חנינא בר חמא, ואחר שישב רבי חנינא בר חמא בראש, ולא מצא לוי מקום לעצמו, ירד 

  לבבל, ואיקלע לנהרדעא.

שם  בתוספת קיי"ל שכל דברי חז"ל ניתנו לידרש, ובוודאי כאשר הזכירו במימרא בגמרא ובמדרשמאחר ומעתה 

, דייקא ·�‰¯„Ú‡שלוי בר סיסי דרש מימרא זו ובעל כרחנו יש לומר , הנזכרשם המקום את מקום, יש לדרוש 

וע"כ דייקא כאשר גלה לשם לוי ברב סיסי שנקראת כן ע"ש נהר דעה, שהיו בעלי דעה והשכל, מביני מדע וברי דעת, 

  דרש דרשה זו, לפי שאנשי אותו מקום היו יכולים להבין ולהשכיל בדרשה זו, וכדלהלן.

  

³−ñ³−ñ³−ñ³−ñ    êþîíòêþîíòêþîíòêþîíò    êñêêñêêñêêñê    êîííêîííêîííêîíí    š−õòðš−õòðš−õòðš−õòð    îèôîèôîèôîèô    ê×î¾ìê×î¾ìê×î¾ìê×î¾ì        
  

 ',לפניו Â‡ ‰Â„ÁÂ¯ היה משנגאלו - לטוהר השמים וכעצםכאמור לעיל רש"י הק' הוסיף תיבות על דרשת חז"ל, וכתב '

 'לית (ðõš ë"ì.)אמרו בזוה"ק  ‡Â¯הנה על לשון דדקדק לכתוב לשונות 'אור וחדוה' דייקא, ובטעם הדבר יש לומר, 

שעיקר האור היינו המאיר  ',אהני מאי בטיהרא 'שרגא ):½ (ö−ñîìחשוכא'. וכבר אמרו חז"ל  מגו דנפיק ההוא אלא נהורא

ובא מתוך החשיכה, שמעלים ומסלק את החושך ע"י כוח האור, ואילו שרגא המאיר באור יום, אין לו חשיבות 

ורבותא כלל, ואינו מועיל ומוסיף מאומה, נמצא בחינת האור, מורה על אור הבא מתוך החושך, היינו שאחר עמל 

ÚÈÊ ‰‡�ÏÂÙÓ ÂÈÁ‡Ó ÏÂ„‚‰ Ô‰Î‰ ˜"‰¯‰ ) ³îðñî³ ³îðñî³ ³îðñî³ ³îðñî³‡,, וכך הביא חינת האורויגיעה נסיונות וקישויים רבים, הגיעו עד ב

¹½î− ëš¼−¹½î− ëš¼−¹½î− ëš¼−¹½î− ëš¼− (öþêõ ö−ë ëî³×ë ó−þëð ’õ  בשם‡"ÚÈÊ '˜‰ Ë"˘Ú·‰ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ¯Â‡ Ê"‡‡ ³, בדברי הכתובñíš) ë ,(è− אני 'וראיתי 

האפלה, נמשך ויוצא האור כי  '. שרק מתוך החושך ועביות‰ÔÂ¯˙ÈÎ ¯Â‡‰ ÔÓ Í˘ÂÁ הסכלות מן לחכמה יתרון שיש

  טוב, והוא עיקר יתרון החכמה על הסכלות, למצוא האור הטוב הבוקע ועולה מתוך החושך, עיי"ש בדבריו הקדושים.  

  

ñêîñêîñêîñêî    îë®¼³îë®¼³îë®¼³îë®¼³    −×−×−×−×    ³îðì³îðì³îðì³îðì    íííí ’ ’ ’ ’ê−íê−íê−íê−í    ó×ïî¼ôó×ïî¼ôó×ïî¼ôó×ïî¼ô            
  

 לשונות ליתר חדוה בין וז"ל 'ההבדל ,)¬ ,−Â�È·¯Ì"È·ÏÓ Ï"ˆÊ )³îô¾ ì ‰בחינה זו מצינו גם על לשון 'חדוה', וכמו שכתב 

 ואל )í−ôìò − ,ì( ו שכתובכמ ,‰Ó‰ ÏÚ ·ˆÚ È�ÂˆÈÁ˙‚·¯˙ רוחנית פנימית שמחה מורה שחדוה ,השמחה על המורים

 כי, גואי בבתי כאן (í íè−èì.) ל"חז אמרו במקומו וחדוה עוז (ï× ,ï¬ ê"−íð)ל מה שכתוב וע, מעוזכם היא' ה Â„Á˙ כי תעצבו

צון, כי המקור בבתי גואי תגבר החדוה הפנימית על העצב החי אבל, השפע המעטת שמורה ועצב בכי בראי בבתי

ה על כל שאר בחינות השמחה, גילה, רינה, רנמצאת מעלת החדוה יתי עיי"ש המשך דבריו. '.הפנימי ישפיע תמיד

גורם לו להיות בעצבות  שענינוכנגד העצבות, היינו מי ומתגברת נלחמת וה מורה על שמחה פנימית הדיצה, שהחד

להיות בשמחה, שמחה זו נקראת חדוה, לפי שהיא באה מתוך העצב וגוברת גדולה, ומכל מקום הוא נלחם ומתגבר 

  .עליו

        
        



−"íë      ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõó−¬õ¾ôó−¬õ¾ôó−¬õ¾ôó−¬õ¾ô    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   ð 

 

ñ×ëñ×ëñ×ëñ×ë    ó³þ®ó³þ®ó³þ®ó³þ®    îñîñîñîñ    þ®þ®þ®þ®        
  

, לאנשי נהר דעה, אותם ·�‰¯„Ú‡מעתה בוא נבוא לענין 'לבנת הספיר', שהוזכרה בפרשתן, לוי בר סיסי דרש 

והם ברי דעת ולבב, שישכילו להבין שאחר ש'עמו אנכי בצרה', שבכל צרתם לו צר, ובכל צרה  שעמקו מחשבותם

וצרה הקב"ה משתף עצמו בצער ישראל, הנה אותה לבינה שנשתעבדו בה עם בני ישראל בעבודת פרך, בחומר 

 משועבדין שישראל זמן כל מוצא 'אתה −êì½õ) ’þõ (ðובלבנים, היא היתה לפניו בשעת השעבוד, וכלשון המכילתא דר"י 

 )¬ ½í−¼¾− è( הספיר, ונאמר לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל אלקי את ויראו שנאמר ,עמהם משועבדת שכינה כביכול

 אבל משנגאלו 'וכעצם השמים לטוהר',ואותה לבינה, לבנת הספיר, היתה שם עד שלא נגאלו,  צר'. לו צרתם בכל

ולא היתה  נתונה'. היא שם להינתן לבנה של דרכה איכן משנגאלו אבל ,נגאלו שלא עד 'זווכדרשת לוי בר סיסי 

כוונתו לומר שאחר הגאולה נסתלקה הלבנה משם, אלא גם אחר הגאולה היתה הלבנה נראית וניכרת, אלא שצורה 

אחרת היתה לה, צורת 'וכעצם השמים לטוהר', שאחר הגאולה הבינו והשכילו משרע"ה ואהרן הכהן ובניו ושבעים 

נים, ונתברר להם למפרע, שהיה הכל לטובה, וליכא נהורא אלא דנפיק מגו חשוכא, ורק משום כל אותו קושי הזק

השעבוד, כל אותן רד"ו שנים של קושי השעבוד, הנה נתברר למפרע שהיה הכל לטובה, ואחרי יצאו עם בני ישראל 

  ברכוש גדול.

  

îñêèò¾ôîñêèò¾ôîñêèò¾ôîñêèò¾ô    í−íí−íí−íí−í    þîêþîêþîêþîê    íîðìîíîðìîíîðìîíîðìî    î−òõñî−òõñî−òõñî−òõñ        
  

בעת הגאולה הוברר אלא שבאותו מקום היא עומדת, אותה לבנה שהיתה בשעת השעבוד, עדיין שעולה נמצא 

בחינת 'כעצם השמים לטוהר', בר היתה כגם בשעת הגלות ל לטובה, ונתברר להם שבעצם לגדולי ישראל, שהיה הכ

ובזה תתיישב קושית רבינו חיים פלטיאל היאך ראו את אותה הלבנה בעת הגאולה, לפי שעדיין במקומה היא 

ומתוך כך הגיעו עם בני ישראל לבחינת אור שהיתה לטובה, למפרע עומדת, אלא שעתה נשתנו פניה, והוברר 

דוה של שמחה העולה מתוך העצב, אור של נהורא דנפיק מגו חשוכא, וח ',לפניו Â‡ ‰Â„ÁÂ¯ היה 'משנגאלווחדוה, 

שרק אחר הגלות זכו עם בני ישראל להתרומם לדרגה הגבוהה והנשגבה של 'ממלכת כהנים וגוי קדוש', אחר שעברו 

  ונתייסרו בכור הברזל, בבירור אחר בירור וליבון אחר ליבון, בחומר ובלבנים.

  

öî¾ñöî¾ñöî¾ñöî¾ñ    þîþëþîþëþîþëþîþë    ñîñ®îñîñ®îñîñ®îñîñ®î        
  

'. ותמהנו למה לא וצלול ברור לשון - 'וכעצם השמים לטוהרובזה יוארו באור מופלא רום מעלה, דברי רש"י שכתב 

על גילויו של מזבח'. אמנם ביאור  –פירש בפשיטות שענינו לשון נקיות ובהירות, כענין שאמרו 'על טהרו של מזבח 

כל מתוך הפסולת, על בירור אחר בירור שנעשה הדבר שרש"י הק' נקט לשונות הללו, שהם מורים על בירור האו

במאכלים ובמשקים, שאחר שהם מתבררים מן הפסולת, הנה הם משביחים ומתעלים בעילוי אחר עילוי, יותר ויותר 

 (−ðî¼î ,è ,í ³îôîþ³ −ôñ¾îþ)שמצינו ענינו גבי יין,  לשון ברור, וזהו גם לשון 'צלול', מגוונא שלא נתערבו בהם פסולת, זהו

נצטלל היין או אז שקעו השמרים, אחר מכן שנצטלל היין משמריו, ורק אחר שנתערב היין בשמריו יפה יפה, ו

ונשתבח להיותו יין משובח העולה על שולחן מלכים, שדעת זקנים נוחה הימנו, וב' ענינים הללו רומזים לבחינה 

ברר מפסולתו ונצטלל משמריו, הנה הוא הנ"ל של 'אור וחדוה', בחינת נהורא דנפיק מגו חשוכא, שהיין אחר שנ

ירור, משובח ומעולה רק משום שהיה מעורב קודם לכן בשמרים ופסולת, ורק משום שנתייגע היין בבירור אחר ב

  נתעלה וישב על מעלתו ושבחו, ולולי שהיה מעורב תחילה בשמרים, לא היה מגיע למעלתו עתה.

        
        



−"íë      ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõó−¬õ¾ôó−¬õ¾ôó−¬õ¾ôó−¬õ¾ô    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³èèèè    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   í 

 

šî½õíšî½õíšî½õíšî½õí    þë×þë×þë×þë×    ¬õ¾¬õ¾¬õ¾¬õ¾    î−ñ¼î−ñ¼î−ñ¼î−ñ¼    êîí¾êîí¾êîí¾êîí¾    þîí¬þîí¬þîí¬þîí¬        
  

ין טהרת השמים, וכעצם השמים לטוהר, הנה בלשון טהרה הזכרנו פעמים רבות את החידוש הנפלא וכן הוא גם ענ

 אשר איש ובין במת לעולם נטמא שלא איש בין הבדל אין הנה ידוע' íþõ è, (è(בפירוש המשניות  ‰¯Ì"·Óשחידש לן 

 ÈÙÏ ˜ÂÒÙ‰˘ ¯·Î בטהרה המדריגה גדול יותר עליו הוזה אשר שזה אלא', וז' ג עליו והזה טבל כ"ואח ימיו כל נטמא

ËÙ˘ ÂÈÏÚ ‡Â‰˘ ¯Â‰Ë .' ,נמצא עולה שאותו צדיק אשר לא נטמא מעולם, דרגת טהרתו פחותה מדרגת מי שנטמא

ועמל ונתייגע לזכות בטהרתו, שדווקא עליו שפט הכתוב שהוא טהור, לפי שטהרתו עלתה לו בדמים מרובים, בעמל 

, טהרה 'ם השמים לטוהרצוכעוזהו ', ובזה זכה לבוא לבחינת טהרה אמיתית, ויגיעה, בשבירת הלב ורצון לטהר עצמו

, והיא בחינת 'כעצם השמים', שהיא עיקר עצם הדבר, העולה מתוך הטומאה, שמעלתה מרובה ומשובחת יותר

  .שנתברר ענינו בבירור אחר בירור, ונשאר בידו עוצם עיקר הדבר

  

íô×ëíô×ëíô×ëíô×ë    ³îè−þí³îè−þí³îè−þí³îè−þí    îòþ½ôîòþ½ôîòþ½ôîòþ½ô    îòô®¼îòô®¼îòô®¼îòô®¼    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    ³¾îðš³¾îðš³¾îðš³¾îðš    íííí’’’’        
  

 , ð(ï( תהיליםשיסודו מן הכתוב ד ','אור פניך עלינו אדון נשא האור דמחצית השקל, הוא שיסד הקליר ובזה יובן ענין

 ,טוב יראנו מי אומרים רבים' (ï×þ³ ó−ñí³)ודרשו עליה חז"ל בילקו"ש  ',פניך אור עלינו נסה טוב יראנו מי מריםוא רבים'

 ˆ¯ÓÎ· ˙Â‰ להם אומרים והם ,הבא עולםה בטוב עמכם לראות לנו יתן מי לישראל שאומרים אלילים עובדי אלו

‰ÓÎ· „Â·Ú˘ ‰ÓÎ· ˙Â‚È¯‰ Â�¯ÒÓ Â�ÓˆÚ ÏÚ ˙˘Â„˜ ‰' וזהו שמשיבים  '.העקב מן אותה לשוף באים ואתם

ואומרים עם בני ישראל לאומות העולם שמבקשים מי יראנו טוב, שרוצים גם הם לראות בטוב העולם הבא, אך 

מה צרות שעבודים הריגות כשרק עם בני ישראל אשר נתנו עצמם להריגה למשיסה ולביזוי, בתשובתם בצידם, 

וטביחות, הם שיזכו לעתיד לבוא לחיי העולם הבא והטוב הצפון בו, לפי שהם שעמלו ונתייגעו, יזכו לראות אור 

  ומבהיק.עם ההולכים בחושך, הם שיראו אור גדול הגדול, כיתרון האור הבא מן החושך, ודייקא 

  

ð−³¼ñð−³¼ñð−³¼ñð−³¼ñ    ³ôêë³ôêë³ôêë³ôêë    ö³−ö³−ö³−ö³−    ñ×ñ×ñ×ñ×    ðìêðìêðìêðìê    ñš¾ñš¾ñš¾ñš¾    óñ¾óñ¾óñ¾óñ¾        
  

שהלוא המצוה ליתן מחצית  הקליר 'ושקל אשא בבית נכון ונשא',על פיוט תמיהת האחרונים  והנה הבאנו לעיל

¾Á˜Â¯ ‰˘ÚÓ ¾−þ) ½ô ’ ,ó¼¬ ðî¼ í"ð ó−ñšבספרו  ¯·ÔÂ‡Ï"ˆÊ Á˜Â¯ ¯ÊÚÏ‡ È ‰‚כתב הנה מצינו בזה יסוד מופלא שוהשקל, 

ë ï"−¼× ¼"¼îñ"®ï ðê½ê −"þíôñ íðîí− −þëðñ"®ï ðê½ê −"þíôñ íðîí− −þëðñ"®ï ðê½ê −"þíôñ íðîí− −þëðñ"®ï ðê½ê −"þíôñ íðîí− −þëð (ó−ñš¾ ’õ, רבינו על קשה לכאורה וגם ,מסכת 'שקלים' המסכת שם לקריאת 'טעם ל"וז 

 ··È˙ÚÏ˘ ˙‡È„ בזה שרמזו נראה ד", ולענ''שקלים או' 'שקל רק שקל מחצית הזכיר לא המסכתא שבכל הקדוש

ÁÈ˘Ó Â�˜„ˆ ˙Ó‡· Ô˙È ÏÎ „Á‡ Ï˜˘ ÌÏ˘ קריאת וגם התורה לשון שינה ולכך הקדוש רבינו רמזו זה וכו', ודבר 

ונישא'. ועיי"ש  נכון בבית אשא Ï˜˘Â אומרים שקלים פרשת של מוסף ביוצר וכן ,שלם שקל יש שבו שקלים המסכת

לפי שמצות מחצית השקל היתה לכפר על עונות בני ישראל, ובגלות אין השם שלם ואין הכסא שנתן טעם לדבר 

  שלם, וע"כ יתנו מחצית השקל, אבל לעתיד לבוא כשיהיה השם שלם, ויתוקן התיקון הגמור, יתנו שקל שלם. 

  

ê¾ò öîðê îò−ñ¼ µ−òõ þîêê¾ò öîðê îò−ñ¼ µ−òõ þîêê¾ò öîðê îò−ñ¼ µ−òõ þîêê¾ò öîðê îò−ñ¼ µ−òõ þîê    ê¾òî öî×ò ³−ëë ê¾ê ñš¾îê¾òî öî×ò ³−ëë ê¾ê ñš¾îê¾òî öî×ò ³−ëë ê¾ê ñš¾îê¾òî öî×ò ³−ëë ê¾ê ñš¾î        
  

פניך  ‡Â¯ומעתה יואר באור חדש ויוטעם בטעם לשבח, סמיכות דברי התנא האלוקי רבי אליעזר הקליר בפיוטו '

אשא בבית נכון ונשא'. שעם בני ישראל מבקשים ומייחלים שישא ה' ויאיר פניו לעמו, ויהיה  Ï˜˘Â, עלינו אדון נשא
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ת האור, להאיר מתוך החשיכה, ואז כאשר יאיר אור זה מאיר ובא מתוך חשכת הגלות והייסורים, שהוא עיקר בחינ

ויובן למפרע ה' לעמו, בבוא משיח צדקנו, הנה יתבררו ויתלבנו הדברים למפרע, ויצטללו כיין המצטלל משמריו, 

זכו עם בני ישראל להתעלות ולהשיג השגות גדולות ונשגבות, ויזכו לבוא עד ומחמתה גודל ענין הגלות, שעל ידה 

מעתה  בבית נכון ונשא', שנמצא שע"י הצרות והייסורים צללו והעלו ריוח גדול בידם, וישאובחינת 'ושקל אשא 

  שקל שלם לבית הנכון והנישא.

למצות מחצית השקל, דעיקר מצוה זו היתה לצורך המשכן, שנבנה  "ש היטיב שייכות ענין אור פני ה'ועפ"ז א

קב"ה משרה שכינת קדשו בלב כל אחד ואחד, בעקבות חטא העגל, וכמאמר הצדיקים שלולי חטא העגל היה ה

ועשיית המשכן נצרכה משום החטא הקשה של עגל הזהב, ומ"מ אחר התיקון ועשיית המשכן, נהפך ענינו להיות 

שמצוה זו דמחצית  הקליר 'אור פניך עלינו אדון נשא',המקום היחיד בו מתקיים ענין ראיית פני ה', והיא כוונת 

  הבא מתוך החושך כאמור, ודו"ק. השקל היא המלמדת על האור

  

íþî³ îï íþîêíþî³ îï íþîêíþî³ îï íþîêíþî³ îï íþîê        
  

אחר הנס הגדול של ימי הפורים, ויובן ע"פ מאמר יקר  יש לפרש גם ענין 'אורה זו תורה' שנאמר במגילת אסתר כן

אורה זו תורה, פירוש בצרת המן על מגילת אסתר, וזה לשונו ' ÌÈ¯˙Ò ˙ÏÈ‚Ó, בחיבורו ¯·È˙Ù¯ˆ‰ Ï‡„ÈÂ Â�Èשכתב 

לא היו יכולים לעסוק בתורה, עתה שניצולו היתה אורה ותורה ליהודים, שניתוספה להם תורה אחרת, שהיא 

 לימד משה מה ,בדורו כמשה בדורו שקול מרדכי 'היה þ"³½ê) (ë ,îקריאת המגילה שנקראת ספר, וכן אמרו במדרש 

כן'. וביאור דברי קדשו, שדייקא אחר שיצאו מגלות לגאולה ומאפילה לאור גדול בימי  מרדכי לישראל אף תורה

דשה, מגילת אסתר, וכל דברי חז"ל מרדכי, הנה נתווסף להם ענין נפלא שלא היה להם מקודם, שניתנה להם תורה ח

ה, ימי הפורים, שלא וזכינו ליום הגדול והקדוש ביותר בשנוכל הסודות הנוראים הרמוזים בו, ענין המגילה, על 

יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם, והיה הכל דייקא משום גודל הרשעות והגזירה הנוראה של המן הרשע, 

מחשבים חשבונו של עולם, מוצאים שלולי שגזר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, וכאשר מתבוננים למפרע, ו

ול של ימי הפורים, והיינו ח"ו מאבדים את כל האורות הגדולים והארות המן לא היינו זוכים להארת האור הגד גזירת

השפעות הקדושה הנוראים שיורדים בימים קדושים הללו, נמצא שנתברר למפרע שהתורה זו אורה, שנבחנה 

האירה מתוך החשיכה, אורה זו תורה, שתורת ה' ונצרפה בכור הברזל בנסיונות וקישויים, ועל ידי זה עלתה ו

  ונתרבית בכתיבת המגילה ובכל עניניה. נתגדלה

  

íþîê í³−í ó−ðîí−ñíþîê í³−í ó−ðîí−ñíþîê í³−í ó−ðîí−ñíþîê í³−í ó−ðîí−ñ        
  

ובזה יש ליישב מה שהקשינו שהלוא מצאנו שהיו עוסקים בתורה גם בשעת הגזירה, דנראה לחדש שגזירת המן לא 

היתה על עצם לימוד התוה"ק, לפי שידע והבין אותו רשע תוקף הקליפה, שהיא גזירה שאינה יכולה להתקיים 

על חידושי התורה שמתחדשים מתוך העמל ויגיעה בה, שהם בחינת  אלא היתה גזירתו על 'אור התורה', במציאות,

בלא כוח החידוש לחדש חידושים חדשים נהורא דנפיק מגו חשוכא, וע"כ גזר שלא יעסקו בתוה"ק בחידוש והארה, 

ה הגזירה אז החלו לחדש חידושים , וכשנתבטל(ðõ:)לבקרים, וכעין לימוד רבי יוחנן בלא קושיות ריש לקיש דב"מ 

  זו תורה, שעסקו בה בבחינת אורה. –נפלאים באור התורה שנגלה להם, וזהו ליהודים היתה אורה 

ñîðè þîê îêþ µ¾îìë ó−×ñîíí ó¼íñîðè þîê îêþ µ¾îìë ó−×ñîíí ó¼íñîðè þîê îêþ µ¾îìë ó−×ñîíí ó¼íñîðè þîê îêþ µ¾îìë ó−×ñîíí ó¼í        
  

כל התמיהות, נעלה ונבואה לענין המעשה בפועל, הנה כל אחד  אחר שנתבררו כל דברי רש"י בפרשתן, ונתיישבו

ואחד עתה בגלות המר הזה, שרוי ונמצא בחושך כפול ומכופל, כל אחד בגלותו הפרטית, בבני חיי ומזוני, בעניני 
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ם בריאות, בעניני צער גידול בנים, בעיני פרנסה, בעיני שידוכים, כל אחד והגלות הפרטית שלו, ועתה בימים קדושי

הללו, הקריאה מעורר הזמן לכל אותם המצפים לישועה, לידע שהכל לטובה, וליכא נהורא אלא דנפיק מגו חשוכא, 

ואף שאין אנו משיגים ומבינים בדעתנו טעם וסיבת הדבר, ובהדי כבשי דרחמנא למה לן, צריך להתחזק בכל הכוחות 

ת וכל הקישויים, היו הכל לטובה ולברכה, ולא עוד לידע שמאתו לא יצאו הרעות, ובעזה"י עוד יתברר לנו שכל הצרו

אלא שדייקא בגינם נזכה למעלות רמות ונשגבות, לבחינת אור וחדוה, אור העולה מתוך החושך וחדוה היוצאת 

מתוך העצב, וכאשר נתחזק בזה, כל אחד באמונת אומן על הטובות הרבות ניסים ונפלאות שעושה עמנו הקב"ה 

'העם ההולכים  (−¾¼−ê ,¬ í)ם גלוים וחסדים נסתרים, נזכה בעזה"י שיקויים בנו מאמה"כ בכל עת ובכל זמן, חסדי

  בחושך ראו אור גדול', בב"א.
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