
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

ַבע ָפרֹות ד ַעל ַהְיֹאר. ְוִהנֵּה ִמן ַהְיֹאר ֹעֹלת שֶׁ ם ְוִהנֵּה ֹעמֵּ ץ ְשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחלֵּ ה  "ַוְיִהי ִמקֵּ ְיפֹות ַמְראֶׁ

ַבע ָפרֹות  יָנה ָבָאחּו. ְוִהנֵּה שֶׁ ה ְוַדקֹות בָ ּוְבִריֹאת ָבָשר ַוִתְרעֶׁ ן ִמן ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְראֶׁ יהֶׁ רֹות ֹעלֹות ַאֲחרֵּ ָשר ֲאחֵּ

ה ְוַדֹקת ַהָבָשר אֵּ  ל ַהָפרֹות ַעל ְשַפת ַהְיֹאר. ַוֹתאַכְלָנה ַהָפרֹות ָרעֹות ַהַמְראֶׁ צֶׁ ַבע ַהָפרֹות ְיפֹ ַוַתֲעֹמְדָנה אֵּ ת ת שֶׁ

ה ְוַהְבִריֹאת ַוִייַקץ ַפְרֹעה  ד(-א א")בראשית מ ".ַהַמְראֶׁ

 של האדם, העלייהזמנים של ה מורות על יפות המראהפרות השבע הנה יש לפרש חלום פרעה ע"פ הפנימיות: 

מורה על שזה ששת ימי המעשה ושבת, מורה על  והמספר שבעזמנים של ירידה.  מורות על רעותהפרות השבע ו

ולא נודע כי באו אל הפרות הבריאות "את  אוכלותהרעות הפרות  והנה מערכת התמידית שיסד הבורא.ה

של  מידת האמונה, ומצליח להגיע לצורת חיים אצלו אתלהחיות  אדם עובד על עצמושה פירוש הדברים ."קרבנה

, על התאוות שלו, על הכעסים שלו. אדם צריך לצייר לעצמו את גדלות הבורא הזן גופודביקות, של התגברויות על 

בפניו, שהרי חיינו ומותנו  הכל, ולצייר לעצמו ציור איך הוא נכנע בפני הבורא, איך הוא מתבטל ומפרנס ומחיה את

ל לא לבקר אף אחד, לא לכעוס ע .חזקהתבטלות מחייבת שליטה עצמית ללא יוצא מן הכלל. הה רגעבכל  בידיו

'אוהבה כגופו ומכבדה  :באשתו, כפי שאומרים חז"לזה מתחיל במשפחה,  .אף אחד, לא לחשוב רע על אף אחד

עבורנו  קיום מעשי המצוות וכן , על הכל אנו צריכים להחיל את האמונה.הסביבהועובר הלאה לכל יותר מגופו', 

וזהו שבע הפרות הבריאות, היינו, כל מעשיו של האדם שפועל  .וכו'  בתפילהעל הכוונה הוא השפעה, להקפיד 

 ועושה בטוב.

לזמן של נפילה, האדם אח"כ בא באות ואוכלות את שבע הפרות הבריאות, היינו, ש שבע הפרות הרעות והנה

אדם לא היה הכאילו אף פעם  ,ם מוחקים לגמרי את המצבים הטוביםהמצבים הרעי האמונה נאבדת לגמרי,ש

והוא כועס וצועק, וער בו ת עצמו, הרצון לקבל בלא יכול לחסום אהוא האדם כועס,  ובאותו הזמן במצב של עליה.

הוא , ושוכח את הבורא, בחייו מודאגמסתובב האדם וכן ויהיה שמסובב את הכל.  ההווהיה  ,ושוכח שיש בורא

   ., וכל זה הוא מחמת שהאדם אינו חי את חייו באמונה בבוראמתנפחועצוב, מתגאה 

  מתוך מאמר תשס"ד
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
 מידה כנגד מידה

 
אמֹ " ל ָאִחיו לֵּ ְרדּו ִאיש אֶׁ א ִלָבם ַויֶׁחֶׁ ָחיו הּוַשב ַכְסִפי ְוַגם ִהנֵּה ְבַאְמַתְחִתי ַויֵּצֵּ ל אֶׁ ר אֶׁ ה ֹזאת ָעָשה ר מַ ַוֹיאמֶׁ
 )בראשית מב, כח(." ֹלִהים ָלנּו-א  

 פשט הפסוק:

 .כשאחי יוסף מגלים שהוחזר להם הכסף שאתו שלמו ליוסף עבור קנית התבואה הם חשים פחד גדול

 )תלמוד בבלי מסכת תענית דף ט עמוד א( הפסוק:   האגדה על

ַעל ה  ותו אשכחיה ]מצא[ רבי יוחנן לינוקיה ]בנו של[ דריש לקיש ּכֹו וְּ ף ַדרְּ ַסלֵּ ת ָאָדם תְּ ' דיתיב ]יושב[ ואמר "ִאוֶּלֶּ
ַעף ִלּבֹו" )משלי יט(. יתיב כתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא? ]ישב[ רבי יוחנן וקא מתמה; אמר: מי איכא מידי ד  ִיזְּ

אמר ליה: אטו הא מי לא רמיזי? ]ענה לו: האם באמת הדברים  -]האם יש משהו כתוב בנ"ך שאינו רמוז בתורה?[ 
אֹמר ַמה ֹזאת ָעָשה א   ל ָאִחיו לֵּ דו ִאיׁש אֶּ רְּ א ִלָּבם ַויֶּחֶּ  נו".ֹלִהים לָ -לא רמוזים?[ והכתיב ]הרי כתוב[ ]בפסוק שלנו[ "ַויֵּצֵּ

 

 נקודות למחשבה:

בני ישראל, צאצאיו של אברהם אבינו, הם מאמינים בני מאמינים. ועבור האיש המאמין אין למקרה מקום בהוויה 
כנית השגחת הבורא, שמטרתה הסופית השלכות אין סופיות בעתיד על פי תהקיומית. לכל מאורע יש סיבה בעבר ו

לוהית אליהם. לכן, -מתמיד אך מורכב בין מעשי האדם ובין התגובה הא היא להיטיב לנבראים. קיים היזון חוזר
כאשר קורים דברים רעים, מבקש המאמין לתת להם משמעות ערכית. מאז מכירת יוסף עמוסים אחיו תחת 

לוהי בא יבוא. לכן, כשיוסף דורש להשאיר אח -תחושת אשמה כבדה. ובתוך ליבם מקוננת הידיעה שהעונש הא
ולהביא את בנימין הצעיר למצרים, מפרשים האחים את האסון החדש הזה כגמול על התנהגותם שמעון במאסר 

ׁשֹו ּבְּ  ר ָרִאינו ָצַרת ַנפְּ נו ַעל ָאִחינו ֲאׁשֶּ ִמים ֲאַנחְּ ל ָאִחיו ֲאָבל ֲאׁשֵּ רו ִאיׁש אֶּ ֹלאהפושעת כלפי יוסף: "ַוֹיאמְּ ינו וְּ לֵּ ַחנְּנֹו אֵּ  ִהתְּ
ן ָּבָאה אֵּ  נו ַעל ּכֵּ ינו ַהָצָרה ַהֹזאת". וכשמוצאים האחים את כספם שהחזיר להם יוסף, במקום לשמוח הם ָׁשָמעְּ לֵּ

נבהלים. לתגובה זו שני טעמים: ראשית, יוסף הפך אותם למקבלי מתנת חינם, ומחזיר אותם עם התבואה שבאו 
ִגיַע   כותלקנות ועם הכסף לקניה. אדם מוסרי שונא ליהנות מדבר שלא קנה בעמלו ככתוב בגמרא )בר ח א(: "יְּ

טֹוב ָלְך" )תהלים קכח(  יָך וְּ רֶּ ל ַאׁשְּ יָך ִּכי ֹתאכֵּ יה י"אשריך" בעולם הזה, "וטוב לך" לעולם הבא. והסיבה השנ -ַּכפֶּ
לתדהמת האחים היא הבנתם שדבר זה הוא גזירה "מידה כנגד מידה". לפני שנים ביקשו כסף על מכירתו של יוסף 

 בעל כרחם כאשר שמעון שבוי בידי השליט הזר והמאיים.כעבד, והיום הם מקבלים כסף 

אל לנו לחשוב שהקב"ה מנהיג את עלמו על דרך "מידה כנגד מידה" מתוך נקמנות ח"ו. הלא כתוב בספר תהילים 
ָכל ַמֲעָשיו". ומה שנראה לנו כרע יתברר לעתיד לבוא לטובתנו. אלא, החט ָחִסיד ּבְּ ָרָכיו וְּ ָכל דְּ א של האדם "ַצִדיק ה' ּבְּ

ק תנו, תיקון מדויומקלקל בנפשו ובעולמות העליונים, ומה שאנו קוראים "עונש" הוא תוצאה ישרה של התנהג
יסורים י]מידה נגד מידה[ על הקלקול, וגם הזדמנות לחזור בתשובה. ואמרו חז"ל )ברכות ה א(: "אם רואה אדם ש

ינ -באין עליו  ָרכֵּ ָשה דְּ פְּ ָנׁשוָבה ַעד ה'' )איכה ג(".יפשפש במעשיו, שנאמר 'ַנחְּ ֹקָרה וְּ ַנחְּ  ו וְּ

הקב"ה, כמו ו. האחת היא לכעוס על הנהגתו של פתוחות לפנינו שתי דרכים להגיב על הדינים הקשים שקורים לנ
ַעף ִלּבֹו". השני ַעל ה' ִיזְּ ה היא להצדיק את הדין, ולהשתדל לקבלו כהזדמנות יבפסוק של ספר משלי שבאגדתנו: "וְּ

ֹלִהים ָלנו?" על שני אופנים. האחד התרסה, והשני -האחים "ַמה ֹזאת ָעָשה א   . לפיכך ניתן לפרש את שאלתלתיקון
ניסיון של בירור סיבת הייסורים. מציע השל"ה הקדוש שהמילה "ֹזאת" בפסוק שלנו, המתארת את צרת 

ר נָ   האחים, ֹתנֶּת ִּבנְָּך ִהוא ִאם ֹלא" )בראשית לז(.מזכירה "ֹזאת" אחרת הקשורה לחטאם: "ֹזאת ָמָצאנו ַהּכֶּ  א ַהּכְּ



 נשמה דיבורי
 (דניאל שוסטרהרב )

 

 שבת חנוכה

מֹור" ָדִוד ַהַּבִית ֲחֻנַּכת ִׁשיר ִמזְּ ָך. לְּ  ."ִדִליָתִני ִּכי' ה ֲארֹוִממְּ

 - המקדש בית כשנברא'. מבורך' ה שם יהי - לקח' ה בין נתן' ה בין: 'פלייא בן יהודה רבי אמר: "המדרש אומר

 באו אלוקים, לאסף מזמור' שנאמר, ובזמרין בשירין - וכשנחרב'. הבית חנוכת שיר מזמור: 'שנאמר, ובזמרין בשירין

 ."'בנחלתך גוים

 הוא כי, חשוב תפקיד ישנו לחורבן כי. שניהם על להודות וצריך, חורבן של ועניין והתחדשות בנין של עניין ישנו

 המקומות את מדגיש החורבן. נצחי בנין יהיה שיבנה שהבניין כדי ואמתיות נכונות למסקנות האדם את מביא

 השירה ענין את יש הבית בחורבן שגם המדרש אומר כן ועל. אליהם לב לשים צורך ויש תיקון קיבלו לא שעדיין

 . והזמרה

 חדשה מסקנה ושוב, אותה ולהחריב מסקנה להסיק השכל דרך כי. השכל הוא החורבן שורש האדם של במידות

 אותו ומצילה השכל את משלימה והאמונה. תימוט שלא כיתד הבניין שורש היא האמונה כן שאין מה. חורבן ושוב

 . נוספים מחורבנות

 הנשמה מכוח. מקום ובכל רגע ובכל מצב בכל ת"השי עם מכל העמוק החיבור הרגשת היא האמונה ונקודת

 נקי קדוש שכל נעשה שלו שהשכל זוכה בה הדבוק והאיש. ישראל איש כל בלב השוכנת הקדושה האלוקית

 . מחורבנות

 בין מביא זה ונזק צער כמה, השכל אחר העיוורת ההליכה מרירות את יטעם שבהם מצבים כמה לעבור צריך ואדם

 אל יותר הפנימי הקשר שהיא, האמונה אל שיברח עד ונפשו עצמו את בהבנתו ובין אותו הסובבים עם ביחסיו

 . יותר ונעימים יותר מאירים הדברים האמונה קשר שמצד. עצמו ואל סובביו

 עסוקים שבו זמן וזהו. האמונה את ומבזים בלבדו השכל את שמסמלים היוונים על ניצחון התרחש אז, ובחנוכה

, צרות הרבה כך כל לנו שגרם, השכל של החורבן על ההודיה את גם מסמלת חנוכה של ההודיה. ולשבח בלהודות

 אנו ובחנוכה. האמונה באור הזכייה על ההודיה את וכן, השכל את שמאירה האמונה לאור הביאנו זה אבל

 . השכל חושך על האור ניצחון על ומודים" הבית חנוכת שיר מזמור" משוררים

 .שמח וחנוכה שלום שבת

 

 

 עצות יומיות של הרב שוסטר –הצטרפות לקבוצת הוואצאפ 

  

https://chat.whatsapp.com/Dd0sNnrR27AHaM9xbV9dqT
https://chat.whatsapp.com/Dd0sNnrR27AHaM9xbV9dqT


 פניני שירה
 (שני נצר)

 .באור אין שינוי אף פעם

 חנוזה אנ
 שמבלי משים

 זולגים
 מלתת ללקחת

 ואז אותו האור
 שהאיר בליבנו

 ובוורידינוזרם 
 ועבר מהאחד לשני 

 אינסופית הבשמיניי
 פתאום התעמעם

 וכמעט נעלם

 משאיר הבהובים
 שיזכירו

 שהוא מתקיים בדיוק כמו קודם

 ולא ממנו גזלנו כשהפסקנו לתת
 וגם לא מן האחר
 אלא רק מעצמנו

 צמצמנו את המקום
 וא לא יכול להתפשט ולהאירוה

 עד שנשוב
 וניזכר.

 

 .שמונת ימי החנוכה מחברים אותנו לאינסוף
ימים האלה( המאיר לנו בשמונה  )שממש ומר. אפשר להגיע דרכו לאור הגנוזשמונה הוא מספר מעל הטבע של הח

 .אותיות ש.מ.נ.ה - שגם היא -אם יודעים להשקות את הפרח של הנשמה 
 ! וכה שמח ומאיר ונתחבר לאורות הגבוהים שבושיהיה לכולנו חנ

 /http://www.oritmartin.com האמנית אורית מרטין 

  



 פניני תפילה

 איתי אשכנזי(הרב )

 .ספר לי על מה אתה חולם

 בתוך העמוקה הנקודה הוא, הזוהר בלשון" דלבא רעותא? "שלך החיים של העמוקים והתשוקות הרצונות היכן
 ההרפתקאה, השעשוע, החיוך, החיים אובדן הוא הזו לנקודה הקשר אובדן. סוף לאין שמשתוקקת שלנו הלב

 .והאומץ

. כדאי לא. בסדר לא. אסור. מידי יותר תרצה אל. הזו לנקודה בזהירות להתייחס לומד מאיתנו אחד כל, החיים עם
 חלק הוא החושך. ויאנג יין. אפשרי בלתי זה. לא? ונפלא עצום לטוב רצון לעצמנו מרשים אנחנו כמה עד? מה לשם

 לעולם אפשר שאי לכך רוחנית הצדקה. הייאוש על אינטלקטואלית הצדקה היא הזו מהתשובה חלק. מהאור
 .וזהו. טוב מבקשים לא – ככה טוב יותר בכלל וזה, לרצות ואסור

. זה את לשמוע כלים לנו שאין סביר? הכבויים הרצונות את מחדש שיעורר סוד לנו ילחש מישהו אם יקרה מה
 המקום היא התפילה. מתה התפילה. למציאות לגיטימית הבנה כאפשרות שלנו מהנפש נמחקו הללו הרצונות

 המקום את. אותו לבקש ומעזים אפשרי שהוא ומאמינים, שבעולם הטוב כל את רוצים אנחנו שבו, הלב של במרכז
 אפילו נתגונן מיד הזה המקום את לנו להזכיר יעז מישהו אם. לפתוח שאסור מנעול מאחורי וסגרנו עמוק גנזנו הזה
 ללא, המנעול מאחורי. שוב להיפגע ופחד, ייאוש, עמוק אמון חוסר לנו יש כי. ובעצמו בכבודו הבורא יהיה זה אם

 .מוגנים יותר אנחנו, תפילה

 לייצר. משם להסביר. מפה לפרש מנסים. התפילה לסידור מתחברים לא אנשים מדוע להבין בניסיון עוסקים הרבה
 אז קבור הוא ואם. בלב מקום היא. טקס לא היא התפילה. חשוב יותר השורש אבל. מדיטציה. שירים. אווירה

 .יעזרו לא חיצוניים החייאה ניסיונות

 תהי" – משמעו הזוהר לספר בהקדמות שנאמר מה פי ועל", אור יהי" -' ה של בתפילתו להיזכר לעצמנו להרשות
 שבין הפער עם להתמודד שלו הדרך את אותנו ילמד גם הבורא להקשיב קצת עוד נמשיך אם". מלאה אהבה

 ועדיין וטוב אהבה, אור ולרצות להתפלל אפשרות יש התפילה את להדחיק במקום. המציאות לבין הזו התפילה
 גם אבל אור קצת מתגלה כאשר. במלואה לתפילה מגיבים לא הם כאשר עצמנו ועם העולם עם בשלום לחיות
 .חושך הרבה נותר

. בו להשתמש מבלי גם עליו להסתכל אפשר. הנפש במחשכי הגנוזות התפילות אור הוא, בחנוכה שמאיר הגנוז אור
. בהן להשתמש או הללו התפילות עם משהו לעשות בהכרח אמורים לא אנחנו. אופן שהוא באיזה מרגיע זה

 .הלילה את להאיר להן לאפשר מספיק

 .טוב כי האור את לוהים-א וירא

 .שמח חנוכה

 

 יגון פנימי אתר נ 

 יעוריםש -אידרא רבא 
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 דיומאפניני 
 (הרב מנחם סוכות)

 

 לצאת החוצה

ָיָדּה, ַוָיָנס, ַויֵּ "  י,טהניסיון שהפך לסמל, נסיונו של יוסף עם אשת פוטיפר, מסתיים בתיאור הדרמ דֹו ּבְּ א ַוַיֲעֹזב ִּבגְּ צֵּ
 ."ַהחוָצה

 האם יש משמעות נוספת, עמוקה יותר, לתיאור הזה, למילים האלו?

 
ט ָנא ": בעת שזוכה אברהם אבינו להבטחת הבורא כי יעמיד עם, מסופר בתורה ר, ַהּבֶּ א ֹאתֹו ַהחוָצה ַוֹיאמֶּ ַויֹוצֵּ

ֹפר ַהּכֹוכָ  ָךַהָשַמיְָּמה וסְּ עֶּ יֶּה ַזרְּ ר לֹו, ֹּכה ִיהְּ ֹפר ֹאָתם. ַוֹיאמֶּ רש"י במקום מביא את דרשת חז"ל . "ִבים, ִאם תוַכל ִלסְּ
 ."הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים"

אנחנו כל כך רגילים לראות את היקום מבפנים, להכיר את עולמנו כאילו הוא מרכז היקום והקובע את כל 
על הידע שהגיע לו מהעולם, על  ותהשפיטה שלו והמסקנות שלו מבוסס .ם גם נמצא שםהמוסכמות. אברה

החוקים שהמציאות החומרית מכתיבה. הקב"ה לוקח את אברהם ו"מוציא אותו החוצה", הוא נותן לו רגע אחד 
בו חוקי החומר מתגמדים ומאבדים את עליונותם שיותר. מהמקום  לראות את הכול ממקום חיצוני, גבוה

 אינה באמת כובלת אותו. ויציבותם. לפתע הוא מבין כמה המגבלה הגשמית

כשבורא העולם מוציא את אברהם אל מעל החומר, הוא מוסיף לו הבטחה. המצב הזה, התודעה הזו, לא ניתנת 
רק לך כמתנה רגעית, אלא, "כה יהיה זרעך". הזכות הגדולה הזו ניתנת לך למתנת נצח, היא תעבור לצאצאיך 

רותיהם. הם יוכלו, כשירצו, להתעלות למקום אחר, לתודעה שתוציא אותם משלטון החומר, לראות את לדו
 מציאות כפי שהיא במהותה הטהורה. ה

היא ראשי תיבותיו מילה  יכולת זו שהוריש אברהם לזרעו מרומזת גם במצוות המילה אותה קיבל והוריש הלאה,
ה יַ י מִ של הפסוק "  .ה"ָשַמיְּמָ הַ נו לָ ֲעלֶּ

כשיוסף הגיע לניסיון הקשה הזה, כשהחומר מנסה לגרור אותו ולהפיל אותו אל מעמקיו, משתמש יוסף בטכניקה 
הוא יוצא מהלכידה הגשמית ונמצא "מעבר לכוכבים", משתחרר מהלפיתה של  .שירש מסבו. "וינס ויצא החוצה"

ל כל כך ברור. משם הוא רואה מבעד הטבע ו"כוחות המשיכה" שלו ומשם, כשהוא רואה את הכול מבחוץ, הכו
 להעלם הגשמי ומצליח לעמוד על שלו.

 את השקר הביא לעולם .ומשמעות עמוקה עוד יותר יש למילים אלו. כשנברא האדם, הוא נברא עם אמת פשוטה
: ויה וברורה לנו. לאחר החטא נאמרהנחש, אותו פיתוי קדמון שהכניס אותנו למערבולת שבה האמת לא תמיד גל

םוַ " ִּבׁשֵּ נֹות עֹור ַוַילְּ תֹו ָּכתְּ ִאׁשְּ ָאָדם ולְּ ֹלִקים לְּ אותו המעטה הגשמי  ןעל פי תורת הסוד "כותנות עור" ה ."ַיַעש ה' א 
שעוטף אותנו, "עורו של הנחש" שדבק בנו כל כך חזק, עד שאיננו מצליחים להבחין בינו לבנינו. ביום יום אנו 

 המעטה הגשמי הזה, יותר מאשר עם עצמנו, עם נפשנו, עם האמת שלנו.עלולים להזדהות עם הכותונת הזו, עם 
 

האמת הפנימית שבו מסרבת להישאר כלואה בתוכו ופורצת מתוכו. אל  .יוצא החוצה הוא יוסף עוזב את ה"בגד",
מול האמת, שום פיתוי לא יכול לעמוד. ככל שאדם מצליח להפנים ולזכור את מקומו האמתי של החומר, של 

 כך תוכל האמת שבו לכוון אותו בדרכו ולהביאו אל מחוז חפצו. ,ות ולתת מקום לפנימיותוהחיצוני

 
 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(

 

 

 

  



 פניני בינה
 (יפעת אדלר)

 

 ובהודאה בהלל טוב ליום וקבעום - חנוכה

 בחנוכה אנחנו מודים על הנס הגדול ע"י אמירת הלל שלם בתפילה והודאה בברכת המזון.

ואלו הימים שבהם גומרים את ההלל: יו"ט ראשון של פסח, שבועות, סוכות, שמיני עצרת וחנוכה. מדוע דווקא 
 בימים אלו גומרים את ההלל?

כלומר, סיפור תהילות ה' פירושו הגעה לתכלית  –ישעיהו אומר: "עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו" )ישעיהו מג כא( 
שלשמה נבראנו. הלל גמור משמעו הגעה לתכלית, שכתוב "מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו". קבעו חז"ל 

ים הלל שהיו אז עבדי אחשוורוש ולא עבדי ה'. , ולכן בפורים לא אומר"הללו עבדי ה'"שעיקר ההלל הוא במילים 
חירות אמיתית, חירות ממלאך המוות, חירות משעבוד גלויות, ואין לך בן חורין אלא  – "עבדי ה'"עיקר ההלל הוא 

 העוסק בתורה. אמירת ההלל מראה על גמר חירות.

 פור.שהעניין נגמר, העניין שלשמו מוקדש ההלל נגמר, והלל הוא גם סי –הלל גמור 

יום חנוכה הוא יום גדול, אור גדול. ה"אור הגנוז" שנגנז מששת ימי בראשית מתגלה בחנוכה. הקב"ה אמר: ויהי 
אור. יהי גימטריא כ"ה, אור ששייך לחנוכה. איך אפשר למשוך אור כזה גדול לכל אדם פרטי? כמו שבסיפור יציאת 

הלל אפשר למשוך אור גדול. הלל גמור הוא זמן מצרים כל המרבה לספר מושך אור גדול, כך בכלל ובסיפור ה
 זה הנס הגדול. –גדלות, וחנוכה הוא זמן גדלות, וסיפור הנס הגדול שאנו עבדי ה' ולא עבדי יוון 

 וככל שאומרים יותר ההלל כך מגיעים לשלמות יותר, לשלמות המוחין, הלל גמור.

ת. כל יום רגיל אינו שלם כי הוא מורכב מיום הלל שלם נאמר רק במקום שיש יום שמיני, יום שמראה על שלמו
)זכריה "יום אחד הוא יוודע לה' לא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהיה אור" ומלילה. ועל היום השמיני נאמר 

היום   יד ז(. ונקרא יום אחד, יום שבו אחדות, שבו עניין ה' אחד ושייך ליום השמיני. "יום אחד יוודע לה'" ולא לנו.
בשמיני עצרת, ובשבועות, שהוא ממש "יום אחד יוודע לה"'. היום הראשון של  –שנו בחנוכה, בסוכות השמיני י

פסח הוא היום היחיד שבו אומרים הלל גמור על אף שאינו יום שמיני אלא שמכח "אתערותא דלעילא" הוא יומו 
ינת היום השמיני. ובשאר ימי של הקב"ה. הקב"ה נותן לנו האור, ומכאן ש"יום אחד יוודע לה'" הוא גם כן מבח

פסח לא אומרים הלל שלם מכיוון שביציאת מצרים בני ישראל עדיין לא הגיעו לגמר החירות והתהליך הושלם רק 
 בחג השבועות.

בן חורין ממש הוא בעל חירות המחשבה. אפשר לקחת לאדם את הרכוש ואת הבגדים, אפשר לענות  – עבדי ה'
חירות אי אפשר לקחת. החירות שעם ישראל קיבל ביציאת מצרים היא חירות אותו בעינויים קשים, אך את ה

המחשבה. האדם חי במקום שמוחו חי, שם הוא בן חורין, וזה שרצו לגזול יוון. לבלבל את המחשבות, שיחשבו מה 
שהממלכה הגדולה חושבת. וכאשר לאדם יש רק ה"לבדו" אזי הוא יכול להלל את שם ה'. כאשר האדם מבוטל 

מרי מבחינת עצמו ומשוחרר מכוחות חיצוניים, אזי יכול להלל את ה'. ביציאת מצרים עדיין לא אמרו הלל גמור לג
שהרי עדיין היו כוחות חיצוניים. אמרו: נמרוד ונחזור מצריימה, מלחמת עמלק וכו', עדיין היה להם משהו נוסף ולא 

ורה. בשבועות השתחררו מהחיצוניות ואפשר אז לומר רק את ה' לבדו, והלל צריך רק את ה' לבדו. וזה היה במתן ת
 הלל גמור.

זה יוון, שהחשיכו עיניהם של  –קנין החירות המלא היה בניצחון על היוונים. אמר חז"ל )ב"ר פ"ב פ"ד(: חושך 
היהודים, לא נתנו להם להסתכל במקום שחפצו, כוונו עיניהם למקום שהיוונים רצו. ובהשתחררם מהיוונים אמרו 

 הלל הגמור.אז 

 )עפ"י נוהגים בהם יום טוב בהלל והודאה, סדר חנוכה, הרב שיינברגר( 

 


