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  מלחמת אור וחושך

  

 שוב לישיבה בחנוכהכים אנו לה זו"ב
  .להאיר את אור התורהו

סים ישעשה נ"בהדלקה אנו מברכים 
ומחדירים , "ים ההם בזמן הזהלאבותינו בימ

הוא ו, סיםיה הוא עושה הנ"נו פנימה שהקבלנפש
יודעים אנו נאמנה .  מהלכי העולםנהיג אתמש

והוא ימשיך , שנצחון נצח ישראל הוא מובטח
המצווה בה אנו . ניםלהאיר ולסלק את חשכות הזמ

  .יון הזה היא הדלקת נר חנוכהמביעים את הרע

יו וציוונו אשר קדשנו במצוות "ו מברכיםאנ
 :על כך שואלת 1והגמרא, "חנוכה) של(להדליק נר 

 אומרים שציוונו להדליק אך  אנו"?היכן ציוונוו"
  ?ה ציוונו"היכן המקור לכך שהקב

 או ",2א ָתסּור"נצטוונו על כך מעונה הגמרא ש
שאלה זו . 3"ְׁשַאל ָאִבי ְוַיֵּגְד ְזֵקֶני ְוֹיאְמרּו ָל"מ

למשל בפורים שגם , אינה נשאלת במקומות אחרים
 עניין בחנוכהמשמע שיש כאן , הוא חג מדרבנן

שעליו הגמרא שואלת את השאלה הזו ועונה מיוחד 
ננסה להתבונן קצת במאבק עם . את התשובות הללו
נבין גם מהי התשובה  אולייוון ומתוך כך 

  .לשאלתנו

  

  חושך זו מלכות יוון

בראשית הבריאה נרמז כל התהליך של 
 : בפסוקעם ישראלי "גילוי האור האלוקי בעולם ע

ְוֹחֶׁש ַעל ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו "
דורשים  5ל" חז ".4ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים-אֱ 
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 הלוחמות באורו של ויותמלכהפסוק זה על ארבע 
 :המרחפת על פני המיםאלוקים הרוח הוא , משיח

זו מלכות  "ְוֹחֶׁש",  זו מדי"ָוֹבהּו",  זו בבל"ֹתהּו"
 שהיו שראל בגזרותיהןהחשיכה עיניהם של ייוון ש

שאין לכם חלק אומרים כתבו לכם על קרן השור 
 6וכן בברית בין הבתרים דרשו (קי ישראלולבא
, זו אדום" ַעל ְּפֵני ְתהֹום", ) זו יוון7"ֲחֵׁשָכה"ש
 רוחו זוהי"  ִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים-ְורּוַח אֱ "

 זאת אומרת שכבר ביצירת העולם. של מלך המשיח
איך יתגלה אור , ישנה תכנית אלוקית איך יהי אור

 על  בעולםמלחמהאך עד אז מתנהלת , בעולם' ה
אלו ארבעת ,  יש מסתיריםזה ובינתייםגילוי האור ה

  . המלכויות המשעבדות את ישראל ורודות בהם

בון יר: " את הגמרא בברכותכךאפשר לצרף ל
 ,העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך

 יצר 8," שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות?מעכבומי 
הרע ושיעבוד מלכויות הם המעכבים את גילוי 

ישראל מגלה את האור האלוקי בעולם ם ע. האור
  .ושעבוד מלכויות מעכב גילוי זה

, פך מהמגמה האלוקית הזאתייוון היא בדיוק הה
מה ? מדועהיא והשאלה . יוון מבטאת את החושך

  ? משמעות העניין

  

  מאבק היסטורי

ובאמת צריך , מאבק הזהרבות כבר דנו ב
עצם ל משום שזה מחוברעוד להבין זאת עוד ו

 9ל" זצ הרב קוקדבריידועים ראשית . החיים שלנו
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 יסטוריההל שייך אינו מאבק שהמאבק עם יווןש
 התנגשות רוח . שאינו פוסק זהו מאבקבלבד אלא

 עד שיגיע שיימשךתהליך  יוון עם רוח ישראל היא
המאבק הזה הוא . גילוי האור האלוקי האין סופי

שונה ב, סטורי שלא היה קודם לכןיחידוש ה
רק אימפריה אינה  יוון מהמלכויות האחרות

א השלטת  הואלא עניינה ארצותהכובשת את ה
אומות העולם דבר זה ל.  על העולםניתיווהתרבות ה

תרבות יוון מ אדרבה הם קיבלו, לא הפריע במיוחד
 גם בישראל רוב העם .מלאת החכמה והקידמה

אכן זה כי   ללא התנגדותקיבל את הרעיון הזה
  .ים שעמדו ולחמואותם המעטלולא , נשמע לא רע

 היה ל" זצה"הרצי, המאבק הזה הוא עמוק וצמוד
א הרבה פעמים את מאמר הזוהר הקדוש על מבי

 קרובים לאורח 10"מנותאימה רחובין לאקר"יוון 
 על 11ל" חזודרששכולנו מכירים את . האמונה
 ",12ִהים ְלֶיֶפת ְוִיְׁשֹּכן ְּבָאֳהֵלי ֵׁשם-ַיְפְּת אֱ " הפסוק

 .תהיה באהלי שם, היינו יוון, תו של יפתופיפיש
 דברשבבגלל הצד החיובי דווקא ו, ערךיש לזה אכן 

  .גדולה הסכנה יותר

 תחילת הגמרא ביסוד דבריל ע תזא ראשבי מ תיאיר
 לא מחריב דמינה מחריב בה דלאו מינה ":זבחים

ביטול של ,  זהו כלל גדול בהלכות ביטולים13."בה
משל ל, י הדבר הנגדי לה"עדווקא מציאות הוא 

ים המוכרים יבמושגים ההלכת .שחור מבטל לבן
דווקא  הוא )מהשישים וכדובביטול כ(ביטול 

כאשר אך , כשהאיסור וההיתר אינם מאותו המין
 אין  שביניהם דווקא בגלל הדמיון מין במינוהם

  .ו כוונת הגמראז .האיסור מתבטל

אבק מ, המאבק עם יוון הוא מאבק עמוק ומסוכן
 כל מיני מאמרים שניכר האחרון רואיםבזמן  .קיומי

כשהמאבק  דבריםאת הלסלף ניתן בהם עד כמה 
  . ועמוקהוא צמוד
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  המלחמה על קדושת החיים

שהיא דבר  ,תרבות יוון דוגלת בחכמה
הפילוסופיה ולכן ( עם ישראל בחשוב מאוד גם

וד על שולחן הדיונים מקום של כבל זכתההיוונית 
יוון החכמה  תרבותשב ההבדל הוא. )היהודי

שאין לה  חכמה מופשטת ,נתפסת כערך עצמאי
ל זוהי "בלשון המהר. עניין לחול על עצם החיים
   .צורה שאינה חלה על החומר

 אנו,  חכמה היא ערך גדול ועצוםעם ישראלב
ֵהן "על כך ש 14דיברנוכבר  .מעריצים את החכמה

 16ר המסילת ישרים ומבא15"ִהיא ָחְכָמה' הִיְרַאת 
ואכן התורה היא חכמה עצומה , כמההיא לבדה חש

 ישראל אך תורת. ואנו עוסקים בה ימים ולילות
 'תורה'היא נקראת , חכמהסתם אינה נקראת 

 עניינה של התורה הוא להביא כי, )מלשון הוראה(
לקחת את הצורה , את החכמה לפסי המעשה

, על המציאות הארצית, ותה על החומרולהכיל א
ית חכמה תשובה תכל "17וכדברי הגמרא בברכות

אך לקחת את  . זהו קידוש החיים."ומעשים טובים
אוי לה .  דבר מסוכן מאדו זההחכמה כערך עצמאי

  . שאר מנותקת מן החייםילחכמה אם ת

  

  :ה"ראיהכותב הרב במאמרי 

ת המדות והדעות תטומאת השמנים השח"
ת ושבאו למחנה ישראל מסבת התגבר

מה היא הצרה היותר איו, היוונים ושלטונם
  18."הנוגעת עד נפש האומה

 האשה התקועית היא, ן הוא ביטוי לחכמההשמ
, את כל השמנים היוונים טימאו 19.האשה החכמה

ל "מפרש הרב זצ .כלומר הם טימאו את החכמה
ה ת המדות והדעות שבאשהכוונה היא להשחת
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  מלחמת אור וחושך

 

  ג  

. ה מהמאבק בחכמה היווניתתוצאלמחנה ישראל כ
 לקיחת ערך דיל יע, היוונית עליצות החיים על ידי

 לטמא  היווניםצליחוה,  החייםהחכמה וניתוקו מן
 במדות לפגוע בבית המדרש פנימה, מניםאת הש
  .ובדעות

המדות והדעות הן ההופעה של החכמה במציאות 
ה ניתוקמחכמתם ומ פגיעת היוונים נבעה. החיים

  . מקדושת החיים

.  יודעים כמה המאבק הזה מסוכן בבית המדרשאנו
פלוני : "לי שעליו מופיעה התורהמדות הם הכה

 ו זה20"שלמד תורה כמה נאים ויפים מעשיו
צריכה לחול על  החכמה 21," ֱאֶהי'ה ֵאת ְוָאַהְבּתָ "

  . המציאות

 ישנו מאבק ביחס לפיתוחדומה באופן 
כי הוא הבסיס  הוא דבר חשוב בניין הגוף. הגוף

ם "אומר הרמבכפי ש, לחכמת התורה שתחול עליו
 באורות ל" זצ הרבדבריכו 22בהלכות דעות

רי ישראל עושים היא  שההתעמלות שצעי23התחיה
זה מקום איהיא  אבל השאלה ,ערך גדול מאד

, משם הספורט,  ספרטה זו יוון.דבריםותנים לנ
, ל תרבותכשהספורט הופך להיות ערך עצמאי ש

 זה אומר שאת כשיש שר התרבות והספורט
, הספורט הופכים לתרבות וזה דבר מסוכן מאד

בכל זאת  (הפוגע בעצם החיים ובקישור אל הקודש
  . )נלמד זכות שהם אינם יורדים לעומק הדברים

  

זאת כדי שהדברים יובנו ה לפרוט אנס
 הולך )בןובתנו כמילא ביש( אם בחור ישיבה. היטב

ני יא, לצפות במשחק ספורט במקום סדר ערב
ה היא ביטול התורה שהוא דבר חושב שהבעיה בז

י  בעיה היא עמוקה וחמורה הרבה יותרה, חמור כ
ת ו ב ר ת ת  מ ח ל מ ו  משליטים שלא במודע  .ז

, רחלילה תרבות של חושך על תרבות של או
 ְותֹוָרהִּכי ֵנר ִמְצָוה ",  התורהשאותה מבטאת

                                                   
 .)יומא פו' דומה לכך בגמ(ילקוט שמעוני ואתחנן תתלח  20
 דברים יא א 21
 פרק ג הלכה ג 22
  פסקה לד 23

יוון ידעה .  התורה בעצמותה היא האור24."אֹור
 אומר 25הפילוסוף בספר הכוזרי, שיש אלוקי ישראל

למעלה ' הוא ,אבל הוא רחוקגם הוא שיש אלוקים 
,  אלוקים שלא יורד למציאותו זה,'מעשרים אמה

הוא לא נמצא בבית המדרש בסדר ערב אלא שט לו 
שם העין לא , מעל עשרים אמהבעולמות העליונים 

 תדע, תהיה חכם,  זו ראיית הפילוסופיה26.שולטת
יוון מוכנה . ות החיים תשאיראבל את הנא, הרבה

התורה למד את נאבל ש, בסדר ערבללמוד שב שנ
ת "שו, היה חמור נושא ספרים שנ, בלבדכידע

ובזה הם קרבין את זה היוונים יכולים לקבל , מהלך
למטה ' המאבק הוא על ה27".לאורח מהימנותא

,  שם המצווה להדליק נר חנוכה28,'מעשרה טפחים
כי שם ם דווקא שם  אנו מדליקי,סמוך למציאות

 יוון .בין הקודש והחול, ין האור והחושךהמאבק ב
זהו , לוחמת בהתפשטות הקדושה על החיים

דליקים בתוך עשרה מאנו אמור ולכן כ, המאבק
ולא מעל עשרים אמה , טפחים שקרובים לקרקע

  . מאבקאין במקום שבו , רחוק מן המציאות

ם היווני טימאו את בו, המלחמה הייתה על המקדש
המשמעות היא שהמלחמה היא על  .השמניםאת 

 המקדש הוא .הטהרה ועל הופעת הקודש בעולם
 הנוכחות האלוקית בעולמותהביטוי של 

 בחנוכת  שלמה המלךכמו שאמר, התחתונים
 הוא עליון'  ה29"ָּבֲעָרֶפל ָאַמר ִלְׁשֹּכן 'ה" המקדש

 .במציאות התחתונה,  הוא אמר לשכון בערפלאבל
זהו ו,  זהב ונחושת,המקדש הוא בניין של עץ ואבן

קדושה היורדת לעולם כמו  – עניין קדושת ישראל
.  ומתלבשת בותוך גוף היורדת ל אלוקיתנשמה

הינו שכינת האלוקות , הנשמה הזו היא השכינה
 המקדש הוא אורו .בנשמות ישראל, בעולם התחתון

םשל  ל ו  בדומה לישראל שעניינם להיות אור 30,ע
ם י י ו ג  ואת האור הזה רצו , לפעול במציאות31,ל
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אור האלוקי המתגלה את ה, היוונים להחשיך
 32," ֹקֶדׁש ִּתְהיּון ִליְוַאְנֵׁשי"על ישראל נאמר  .בעולם

תהיה קודש כמו שכך אנו יכולים לבנות מדינה פיל
ן הולכת  והיא אכ,ל"זצה "והרצי הרב לימדונוש

האור הולך ומנצח על אף המאבקים ,  כזויתיונה
א ו שהילהמברית ה ב33יוון לחמה. מול רוח יוון
,  קדושת הזמנים לחמה בשבת שהיא,קדושת הגוף

 מי 34,"ו לזמניםהקדשינדישראל  "–לחמה בחודש 
 נייע,  חכמי ישראל אלומקדש את הזמניםש

   .עיני עם ישראל 35,העדה

  

  חכמי ישראל

א להיות כלי התפקיד של חכמי ישראל הו
אם דומה ". דווקא מעבירי החכמהלאו , הקודש

יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל '  הלמלאךהרב 
 םמרבילמידי חכמים ת" ,36"מפיויבקשו תורה 

ם ו ל ע לא את 37," בעולםש ד י  נכון .עולם בה
עומק עד למדנות ו,  גם חכמה עצומההתורה היאש

אבל זה ,  בלימודנו עושיםאנוזה מה ש, אין סוף
בהופעת החכמה על , נמדד במרבים שלום בעולם

  . החיים

? איך יודעים לחיות את החיים באור של קדושה
יק נרות בזמן ההדלקה איך יודעים אם צריך להדל

ההדלקה כי בעלת הבית עוד לא  או לאחר את
מעבירי ,  חכמי ישראל אתצריך לכך  ?נמצאת

שיכולים לתת את התשובה כיצד הם , מסורתה
 כיוון שהם ,לתרגם ולהופיע את הקודש בעולם

מאירים את אור התורה העליון לתוך המציאות של 
זהו  ואולי,  זה בולט מאד דווקא בחנוכה.החיים

שאלה הגמרא חנוכה לגבי דווקא ש הטעם לכך
ִמן ַהָּדָבר ֲאֶׁשר  א ָתסּור"מ ועונה "והיכן ציוונו"

                                                   
 שמות כב ל 32
גזר עליהם שלא ): "ה על הנסים"חנוכה ד(פ אבודרהם "ע 33

 ..."יקיימו ראש חדש שבת ומילה
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או 38," ָיִמין ּוְׂשֹמאל)חכמי ישראל- (ַיִּגידּו ְל 
לזקנים . 39"ְׁשַאל ָאִבי ְוַיֵּגְד ְזֵקֶני ְוֹיאְמרּו ָל"מ

ע " איך רוצה רבשעד הר סינימסורת יש אלו 
   .גלות בחיים שלנולהת

כפי שאומר הרב שם , אמנם ניצחנו במאבק
 היווני קת הרוחע"השתחררנו מ, במאמרי הראיה

תחתיה שוכן כיעור המתהדר ביפיפיותו החיצונה ש
אבל כפי שאמרנו בתחילה המאבק עם , "וטומאה

, השתחררנו מהלחץ שלהם. הרוח שלהם לא נגמר
 אבל המאבק עם הרוח הזו רודף כל אחד ואחד

,  ככלל ומדינת ישראלעם ישראלמאיתנו כפרט ואת 
ורוח וזו ההתנגשות כפי שאמרנו בין רוח יוון 

עד אשר יפוח ",  זהו תהליך שאיננו פוסק.ישראל
עד שיראה , " קודשצדקאשר בו היה נ, היום הגדול

 ימשך עד אז י.לם שיש אור אלוקות בעולםולכ
מאבק עם הרוח הזו לכל אחד ואחד מאיתנו בכל ה

ו חשיבותנראה את מכאן . ת היממהורגע נתון בשע
 של שורש המאבק הבלתי פוסק הזה מול רוח יוון

, המתמדת עם אותה רוחוהשגת הנצחון במלחמתנו 
 מתוך הבנת הדברים .עד שנגיע לנצחון הגדול

ה את אור "אנו מגבירים בע, ומתוך תורה של אמת
ת הנר ומאירים את החושך של מדליקים א, הקודש

דות ודעות מתוקנות יי אור התורה במ" עםהעול
 ולתקן אותן ל כך משתדלים לעבודשעליהן אנו כ
  .בתוך המציאות
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