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בס"ד

ישיבת הֹתל

ירושלי

שיחת הגאו הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט"א
לפרשת ויצא תשס"ז
ָיוָ שהחשיכה עיניה של ישראל תחילת שכחת התורה
יעקב אבינו לא משנה את לשונו בבית לב
התורה מספרת" :ויאמר יעקב ְל ֶא ָחיוִ ,לקטו אבני.
ויקחו אבני ויעשו גל ,ויאכלו ש על הגל .ויקרא לו ָל ָב$
ַל ֵעד" )בראשית לא ,מו מז(.
ֲד%תא ,ויעקב קרא לו * ְ
ְיגַר ָ'ה ָ
וקשה :הרי יעקב ולב $משוחחי ביניה כמה פעמי
בפרשתנו .שיחות אלו נערכו מ $הסת בארמית ,שפת
המדינה של חר .$א -על פי כ ,$כשהתורה מספרת לנו על
שיחות אלו ,היא אינה מביאה את הדברי בשפה
המקורית ואחר כ .מתרגמת אות ללשו $הקודש ,אלא
מתארת את השיחה בלשו $הקודש בלבד ,ואנו מביני
כבר מעצמנו ,שבפועל נערכה השיחה בארמית .כ .ג
במקומות אחרי בתורה .למשל ,כשמשה ואהר $מדברי
ע פרעה ,ודאי שוחחו עמו במצרית ]פרעה הרי לא ידע
את לשו $הקודש )סוטה לו ,ב; רש"י בראשית נ ,ו([ ,וכשבלק
ובלע משוחחי ביניה ,ודאי שוחחו ביניה במואבית.
]משא"כ כשהקב"ה מדבר ע אבימלָ .ל ָב $ובלע בחלו
הלילה ,יתכ $שדיבר אית בלשו $הקודש שהיא הלשו$
המיוחדת אצלו ית' להתגלות בה אל הנביאי )רמב" $שמות
ל ,יג( ונת $לה אפשרות חד פעמית להבי $את הנאמר
לה בלשו $זו .אבל יתכ $ג שהתגלה אליה במדרגת
התגלות נמוכה ,ודיבר אית ַ3לשונות שלה .בזוהר
ש4ְ 3מות "א להי" המופיעי ַ3פרשות שבה$
מובאִ ,
הקב"ה מדבר ע אבימל .לב $ובלע ,אי $הכונה לקב"ה
עצמו ,אלא ַלמלא .הממונה אליה ,שנקרא בש זה
בשעת שליחותו )זוהר ח"א קיא ,ב( .משמע מזה כמו
האפשרות השניה שהזכרנו ,שהיתה כא $התגלות במדרגה
נמוכה .הפוסקי דנו באמת בעקבות כ ,.הא צרי .הסופר
הכותב ס"ת לקדש ֵ4מות אלו בקדושת הש ,או לא )עי'
בספר "קול יעקב" לבעל כ -החיי ,הלכ' ס"ת ,יו"ד סי' רע"ו ס"ק

מ"א וס"ק מ"ד([.
עכ"פ ,כשהתורה מספרת לנו על שיחות אלו ,היא
אינה מביאה את הדברי בשפה המקורית ,אלא מתארת
את השיחה בלשו $הקודש בלבד .מדוע א"כ כא,$
ֲד%תא,
בפרשתנו ,כתבה התורה "ויקרא לו ָל ָבְ $יגַר ָ'ה ָ
ֲד%תא" אינו אלא
ַל ֵעד"? הרי " ְיגַר ָ'ה ָ
ויעקב קרא לו * ְ
" ַ* ְל ֵעד" בארמית ,וא כ $די היה לומר" :ויקראו לו יעקב
ַל ֵעד" ,ומזה כבר היינו מביני מעצמנו ,שיעקב קרא
ולבְ * $
ֲד%תא"
ַל ֵעד" בלשו $הקדש ,ולב $קרא לו " ְיגַר ָ'ה ָ
ַלגל "* ְ
בארמית.
חשבתי לומר ,שכנראה רצתה התורה להדגיש כא,$
שג אחרי עשרי שנה שיעקב יושב בבית לב $באר

נהרי ,וכבר שולט מ $הסת היטב בשפה הארמית,
והשעה היא שעת התפייסות וקירוב הדעת בי $יעקב ללב,$
א -על פי כ $יעקב לא משנה את לשונו .כשצרי .לדבר ע
לב ,$הוא מדבר איתו ַ3שפה שלב $מבי ,$וקורא לגל " ְיגַר
ֲד%תא"; אבל בינו לבי $עצמו ובשיחתו ע בני ביתו
ָ'ה ָ
ַל ֵעד" .הוא אינו משנה את לשונו ,ומקפיד
"ויעקב קרא לו * ְ
לדבר רק בלשו $הקדש.
דיבור בלשו הקודש משפיע קדושה
ומעשה אבות סימ $לבני .כשבני יעקב יורדי
אח"כ למצרי ,למרות שבהרבה דברי היו שקועי
בטומאת מצרי ,בדבר הזה היו זהירי ,שלא לשנות את
לשונ .כשיש צור .לדבר ע הנוגשי המצרי ,ודאי
דברו אית במצרית; וכשצרי .לקנות במכולת של
המצרי ,ודאי דיברו ע המוכר במצרית .אבל בינ לבי$
עצמ ישראל מדברי בלשו $הקדש ,לא במצרית .חז"ל
מוסרי לנו ,שאחד הדברי שבגלל זכו ישראל להגאל
ממצרי ,הוא הדבר הזה ,שלא שינו את לשונ )במדב"ר כ,
כט(.
מהי החשיבות בדיבור בלשו $הקודש ,שבגלל זה
נגאלנו ממצרי? החשיבות היא בזה ,שע"י זה נשארה
לה דבקות מסויימת בקדושה .הרי ישראל היו שקועי
במצרי במ"ט שערי טומאה ,וכמעט שקעו ג בשער
החמישי שכבר אי $שו אפשרות לחזור לקדושה למי
שבא בשער זה .לכ $היתה חשיבות רבה לכ .שלא שינו
את לשונ והקפידו לדבר בלשו $הקודש המשפיעה
קדושה על האד ,וע"י זה לא התרחקו לגמרי מ$
הקדושה.
מתי משפיעה לשו $הקודש קדושה על האד? רק א
משתמש בה לטובה לעניני קדושה ,או לעניני הרשות.
לא כשמשתמש בה לדברי שליליי .הרמב" כותב
)בפירוש המשניות עמ"ס אבות פ"א מי"ז( ,שישנ חסידי
מאנשי תורתנו ,שאינ מוכני בסעודות מצוה לשמוע
שירי בלשו $לע"ז ג א תוכנ משובח ,ולעומת זאת
מוכני לשמוע שירי בלשו $הקודש ג א תוכנ
שלילי .הרמב" מכנה גישה זו "סכלות גמורה" .כי דברי
משובחי ,כדברי תורה חכמה ומוסר ,ראויי להאמר
ולהשמע ג א ה נאמרי בלשו $לע"ז )ג את פירוש
המשניות עצמו כתב הרמב" בלשו $ערבית( ,ולעומת
זאת ,דברי מגוני ופחותי ,ג בלשו $הקודש אי $ראוי
לאמר .אדרבה! שמיעת דברי פחותי בלשו $הקודש
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כותב הרמב" גרועה יותר מאשר שמיעת בלשו$
לע"ז! לפי שלשו $הקודש ,אי $ראוי להשתמש בה אלא
לעניני נעלי ,והשימוש בה לעניני פחותי ופסולי
מהווה פגיעה בקדושתה .יש מעלה להשתמש בלשו$
הקודש לדברי שבקדושה ,או לדברי רשות .אבל לדברי
פסולי ,אי $שו מעלה בשימוש בלשו $הקודש ,אלא
להפ..
חלק ממצוַת תלמוד תורה ,היא ידיעת לשו $הקודש.
האברבנאל הרי כותב )בפירושו למס' אבות פ"ה מכ"א ,והביאו
הרמ"א ביו"ד סי' רמ"ה ס"ח( ,שתחילת לימוד התורה אצל קט$
הוא ְ3לימוד אותיות הא"ב של לשו $הקודש .הרמב"
כותב בעני $זה מה שכתוב בגמרא )סוכה מב ,א( ,שתחילת
לד3ר י ְַלמד 8אביו
לימוד התורה ,היא שכשמתחיל הקטֵ $
פסוק "תורה צוה לנו משה" ופסוק "שמע ישראל" ,ואח"כ
ילמד 8פסוקי נוספי ,עד שלאט לאט אפשר ללמוד איתו
הרבה )רמב" הלכ' ת"ת פ"א ה"ו( .ואול האברבנאל כותב,
שתחילת לימוד התורה ע הקט $הוא בלימוד האותיות
)עי' ביאור הגר"א ביו"ד ש ,שנקט ששיטת הרמב" ושיטת

האברבנאל ה $שיטות שונות( ,כי לימוד לשו $הקודש הוא בסיס
ללימוד התורה .אמנ ג מי שאינו מבי $לשו $הקודש
יכול וצרי .ללמוד תורה בשפה שמבי ,$אבל חסר לו
בידיעת התורה ,כי חלק מידיעת התורה הוא ידיעת
האותיות ,וכל מה שחז"ל דרשו בגימטריא ,בראשי תיבות,
ושאר דברי שאי אפשר להבינ בלשונות אחרות.
אצלנו יש אולי חסרו $בעני $זה ,שאיננו מלמדי את
ילדינו לדבר בלשו $הקדש מיד בתחילת דיבור .אמנ
משוחחי ע הילד בלשו $הקודש ,ובכל זאת התחלת
הדיבור שלו איננה בלשו $הקדש .שתי המילי הראשונות
שילד לומד לומר ,ה $בדר .כלל 'אבא' ו'אמא' ,שה$
ללמד
מילי בארמית ולא בלשו $הקודש .היה צריַ .
כל ילד לומר 'אבי' ו'אמי' ,לא 'אבא' ו'אמא'] .אפשר היה
ללמד זכות על מנהג העול ,א הכוונה היתה ללמד את
הילד לומר 'אבא' ו'אמא' כשלב מקדי ל'אבי' ו'אמי'
מפני שקל יותר ְלילד קט $לומר 'אבא' ו'אמא' מאשר
'אבי' ו'אמי' ואח"כ כשהילד היה לומד לדבר באופ$
ברור יותר ,היה מתחיל לומר 'אבי' ו'אמי' .אלא שבדר.
כלל ,עד מאה ועשרי שנה הבני ממשיכי לומר 'אבא'
ו'אמא' .[...עכ"פ ,א לא ממש בהתחלה ,לפחות אח"כ
צרי .ללמד כל ילד לדבר בלשו $הקודש .זהו מיסודות
הקדושה ,לדבר בלשו $הקודש.
למה גזרו תענית על תרגו התורה ליונית?
עד כמה חשוב לימוד התורה בלשו $הקודש ,רואי
מכ ,.שכשתורגמה התורה ליוונית בא חוש .לעול
שלשה ימי! )עי' טור ושו"ע או"ח סי' תק"פ ס"ב( .חז"ל קבעו
תענית על מאורע זה ביו ח' בטבת .זהו אחד הימי
הכתובי במגילת תענית ,בי $הימי שארעו בה צרות

לאבותינו ,ושראוי להתענות בה )ש( .אנו איננו צמי
בדר .כלל ַ3יו הזה ,אבל בסליחות האשכנזיות לעשרה
בטבת מזכירי ג את העני $הזה ,שביו ח' בטבת נקבעה
תענית על תרגו התורה ליונית.
למה קבעו חכמי תענית על תרגו התורה ליוונית?
הרי מעשה התרגו היה כרו .בנס נפלא שנעשה
למתרגמי! הגמרא מספרת ,שתלמי מל .מצרי )ממלכי
יוו ($לקח שבעי ושני זקני ,ודרש מה לתרג עבורו
את התורה ליונית .הוא הושיב כל אחד מה בחדר נפרד
)כדי שלא יוכלו "לתא גרסאות" ביניה( ,אבל הקב"ה
נת $עצה בלב ,והסכימו כול לדעה אחת ,לתרג את
התורה בשינויי מסויימי בכמה מקומות )בגלל חששות
שהיו לה ,א יתרגמו את התורה באופ $מדוייק עי'
לתרגומ
ָ
מגילה ט ,א ב( .כל שבעי ושני הזקני הכניסו
את אות השינויי! לכאורה היה צרי .לקבוע יו טוב
על נס כזה ,ששבעי ושני זקני כיוונו לדבר אחד בלי
להתייע 9ביניה .אבל חז"ל לא קבעו יו טוב לזכר
המאורע הזה ,אלא תענית! למה? מה כל כ .נורא
בתרגו התורה לשפה אחרת?
כנראה שה הבינו ,שתרגו התורה ליוונית יגרו
לכ ,.שיהודי היושבי במצרי או בשאר הארצות
היווניות ,לא יטרחו עוד ללמוד את לשו $הקודש! א
התורה מתורגמת ליוָנית ,למה לטרוח ללמוד את לשו$
הקודש? די לדעת את השפה היוָנית ,שבה אפשר ג לדבר
ע השכני הגויי ,וג ללמוד את התורה
)המתורגמת !(...ממילא ,כמה רעות עלולות לצמוח מזה:
א'( לשו $הקודש עלולה להשתכח; ב'( התורה לא תהיה
נלמדת באותה הקדושה כמו שנלמדה עד עכשיו .אמנ ג
תורה שנלמדת ביונית היא קד8שה ,אבל אי $זו אותה
הקד%שה כמו לימוד בלשו $הקודש; ג'( הרבה מדרשות
חז"ל לא ניתנות להבנה כאשר התורה מתורגמת ליונית,
שכ $הרבה מדרשות חז"ל בנויות על דקדוק הלשו ,$על
גימטריָאות ,על ראשי תיבות ,על חסרות ויתרות ,ועל
הרבה דברי אחרי שאי אפשר לתרגמ לשפה אחרת;
ד'( תרגו התורה ליוונית עלול להוות פתח גדול
להתבוללות .כשמתרגלי לדבר בשפת הגויי ,נפגשי
ע מושגי ורעיונות של הגויי שטבועי ַ3שפה,
ומקבלי לאט לאט את השקפת הגויי בדברי מסוימי.
כמוב ,$זהו דבר גרוע שישראל שבדור ההוא יקבלו את
תרבות יוו ,$על זה אח"כ נלחמו החשמונאי ,לסלק את
תרבות יוו $שקנתה לה שביתה באומה הישראלית .הסיבות
הללו ,ה $שגרמו כנראה לחז"ל לתק $תענית על תרגו
התורה ליונית.
בדורות האחרוני ,אחת משיטות ה"משכילי"
באירופה לשבש את בית ישראל ,היתה לתרג את
התנ" .לגרמנית .הנימוק הרשמי היה ,שעל ידי זה יתקרבו
יותר יהודי לתנ" ,.שמי שאינו יודע את לשו $הקדש יוכל
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ללמוד את התורה בלשו $המדינה .אבל למעשה הכוונה
היתה הפוכה לא לקרב את היהודי הגרמני לתורה,
אלא לקרב את היהודי הגרמני לגרמנית
ולגוייהגרמני; שלא ילמדו את לשו $הקדש ,ועל ידי זה
יתנתקו מהתורה שבעל פה ,מ $המשנה ,מ $הגמרא ומ$
הפוסקי ,שאות לא תרגמו ה"משכילי" לגרמנית...
אח"כ רצו להנהיג ג תפילות בגרמנית .כמוב ,$א
מנהיגי תפילות בגרמנית ,משתדלי ג שימצאו ח$
בעיני הגויי :מוחקי את ציו $וירושלי מהתפילה )עי'
משנ"ב סי' ק"א ס"ק י"ג( ,מחליפי את השבת ביו ראשו,$
ועוד כל מיני "תיקוני" כאלו ,כל אחד לפי מדרגת
ההתבוללות שלו .היו כבר הגיעו לכ ,.שאצל הרפורמי
יש ראבאי'ס שעורכי נישואי תערובת בי $יה$די לגויי!
משיאי יהודי ע שיקצע ,או שייגע 9ע יהודיה ,וכדי
שלא תהיה אפליה חלילה ,הראבאי והכומר מנהלי את
הטקס יחד! ...והכל התחיל מקירוב ישראל ללשו $הגויי,
מתרגו התורה לגרמנית!
נצחו החשמונאי על היוָני חלקי בלבד
אנו מתקרבי אל ימי החנוכה ,הימי שנקבעו להלל
ולהודאה לה' על הנס של נצחו $החשמונאי על היווני.
מה רצו היווני? היווני רצו "רק" שני דברי:
"להשכיח תורת ,.ולהעביר מחוקי רצונ" .".להעביר
מחוקי רצונ ".פירושו שלא יקיימו מצוות .לכ $גזרו על
השבת ,על המילה ,על ראש חודש ,ועל מצוות אחרות.
ל4כחת התורה.
ו"להשכיח תורת ".פירושו לגרו ִ
" ְוח ֶֹ] .ְ 4על פני תהו[ )בראשית א ,ב( זו ָיוָ ,$שהחשיכה
עיניה של ישראל בגזרותיה" )ב"ר ב ,ד(" .ח ֶֹ ".ְ 4אותיות
"שכח" .התורה היא אור ,וכששוכחי את התורה זהו
חוש..
ש3עני $של "להעביר מחוקי רצונ".
והנה ,בעוד ָ
שכ $לאחר נצחו$
הנצחו $על יו $היה מוחלט
החשמונאי ,כל יהודי היה יכול לשמור שבת ,למול את
ש3עני$
בנו ,להניח תפילי $ולקיי כל מצוה שיחפו 9הרי ָ
של "להשכיח תורת ,".הנצחו $לא היה מוחלט .תרגו
התורה ליונית נשאר ,וג שכחת התורה התגברה מימות
יו .$חז"ל מוסרי לנו )ירו' חגיגה פ"ב ה"ב( ,שמימות משה
רבינו עד ימות יוסי ב $יועזר איש צרדה ויוסי ב $יוחנ$
איש ירושלי לא היתה מחלוקת בי $חכמי ישראל שלא
הוכרעה .התורה נלמדה בבהירות מוחלטת ,וכל שאלה
בהלכה שעלתה לדיו $הצליחו להגיע בה להכרעת הדי.$
ואול ,בימות יוסי ב $יועזר ויוסי ב $יוחנ $נוצרה
לראשונה מחלוקת שלא הצליחו להכריע בה במש .כמה
דורות א לסמו .על ראש קרב $שקרב ביו טוב ,או לא
לסמו .עליו )משנה חגיגה טז ,א( .הגמרא אומרת ,שמחלוקת
זו נתהוותה בסו ימיו של יוסי ב $יועזר ,שאז נתמעטו
הלבבות והתחילה שכחת התורה )תמורה טו ,ב טז ,א( .סו-

ימיו של יוסי ב $יועזר ,ה ימי גזירות היוני שכ $יוסי
ב $יועזר עצמו נהרג על קידוש הש ע"י היוָני )ב"ר סה,
כב( .הרי שמזמ $היוָני התחילה שכחת התורה ,א מחמת
הצרות שהביאו עלינו ,א מחמת תרגו התורה ִלי ָו ִנית,
כפי שהסברנו לעיל.
לאחר כמה דורות ,אנו שומעי כבר על מחלוקות
נוספות בלתי מוכרעות .בימי שמאי והלל נוספו על
מחלוקת זו עוד שלש מחלוקות נוספות שלא הצליחו
להגיע בה $להכרעה ,ובימי תלמידיה של שמאי והלל
"רבו התלמידי שלא שמשו את רבותיה כל צרכ ,$ורבו
המחלוקות בישראל ,ונעשית תורה כשתי תורות" )ירו' ש,
וסוטה מז ,ב( .חז"ל בזמנ קבעו תענית על כ .שבימי בית
שמאי ובית הלל נעשתה התורה כשתי תורות )עי' שו"ע
או"ח סי' תק"פ סו -ס"ב( .אמנ המחלוקות הללו מרבות
פילפולא דאורייתא ,ע"י שכל צד מתאמ 9להביא ראיה
לדבריו ,והצד שכנגדו צרי .לסתור את הראיות )כדי שלא
תהיינה קושיא על שיטתו( ,ובזכות זה יש לנו ג הרבה
ספרי ,אבל לא זו הצורה האמיתית והמלאה של התורה
כפי שהיתה ממשה רבנו ,שידעו כל דבר בבירור.
היה יותר טוב א היינו זוכי לכ .שכל חכמי ישראל
ישבו יחד בלשכת הגזית ויבררו יחד כל הלכה ,וא תשאר
מחלוקת יעמדו למניי $ויכריעו כמו מי ההלכה ,א הרוב
יהיה כמו הרמב" נעשה כמו הרמב" ,וא הרוב יהיה
כר"ת נעשה כר"ת .אבל לא זכינו לכ ,.ולכ $יש לנו היו
תפילי $של רש"י ותפילי $של ר"ת ,מוצאי שבת לפי ר"ת
ומוצאי שבת לפי הגר"א ,ובדעת ר"ת עצמו יש כמה דעות,
ובדעת הגר"א יש כמה דעות ,כמעט שאי $דבר אחד שאי$
בו מחלוקת בי $חכמי ישראל ,ואי $מצליחי להגיע
להלכה ברורה .התורה נעשתה אצלנו לא רק כשתי תורות,
אלא כמאה תורות! בדבר הזה לא ניצחנו את יו .$השפה
היוונית והתרבות היוונית הביאו לכ ,.שג אלה שכבר
עוסקי בתורה ,לא זוכי ללמוד את התורה ע אותו אור
שלמדו מימות משה רבנו עד זמ $היווני .אנו מק ִוי
שנחזור למצב של האור ,אבל בינתי המצב הוא,
ששכחת התורה שהביאו עלינו היוני ,עדי $קיימת בנו
במלוא עוזה .חלק גדול מע ישראל לא יודע תורה ולא
רוצה לדעת תורה ,וג החלק הקט $שכ $יודע וכ $לומד,
מסוב .במחלוקות ובספקות לאי $שיעור.
תוצאת הפגיעה בגיד הנשה של

המתיוני
יעקב
בפרשת וישלח מספרת התורה על המאבק שהיה בי$
ֵע
ל'ר 8של עשו .יעקב יוצא מ $המאבק "והוא צֹל ַ
יעקב ָ
על ירכו ...כי ָנגַע ְַ 3כ -יר .יעקב בגיד הנשה" )בראשית לב,
לב לג('ָ .ר 8של עשו מצליח לפגוע במידה מסויימת
ביעקב .מה משמעותה של פגיעה זו? משמעותה של
ש'ר 8של עשו מצליח להכניס טומאה
פגיעה זו היאָ ,
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לגופו של יעקב .מהי אותה טומאה? כל מה שיוצא
מיעקב לשלילה ,מהמת ַי ְ%ני ועד הרפורמי והחילוני.
לולא אותה פגיעה של המלא .ביעקב ,לא היו בע ישראל
מת ַי ְ%ני וחילוני וכדו' .רק בגלל פגיעתו של המלא .אנו
סובלי מ $התופעות האלו.
ההופעה הראשונה של הנזק שנגר כתוצאה מפגיעה
זו ,היתה בתופעת המתיוני ,וכאמור ג ע מיגורה של
ָיוָ $ע"י החשמונאי ,ההתיונות לא מוגרה .הרב יצחק
אייזיק הלוי ז"ל ,בעל "דורות הראשוני" ,מסביר,
שהמתיוני המשיכו למעשה להתקיי ג אחרי נצחו$
החשמונאי על היוָני .הצדוקי והביתוסי שהתחילו
להופיע בתקופה זו ,היו למעשה אות אנשי שהיו
תחילה מתיוני .אלא מה? כל זמ $שיד יו $היתה על
העליונה ,היה כדאי לה להתיו .$ה עבדו לאלילי יו,$
וזכו עבור כ .לעושר וכבוד .אח"כ ,כשגברה יד בית
חשמונאי ,לא יכלו להמשי .במעשיה ,להיות "מתיוני"
ולעבוד לאלילי יו ,$שכ $החשמונאי ירדפו אות ,ובית
די $יוציאו אות להורג כעובדי עבודה זרה ,על כ $ה
ממציאי שיטה אחרת :תורה שבכתב כ ,$תורה שבעל פה
לא .אח"כ בסו -ימי בית שני ,כששוב מטה יד ישראל ויד
רומי על העליונה ,ה מתחברי לרומאי ,וה מפלגת
השלו ע רומי .לאור .כל אות דורות ה מעוניני
בשלטו $בכבוד ובעושר ,ועל כ $תלוי מי שולט :א
היווני שולטי ה ע היוני ,א בית חשמונאי
שולטי ה ע בית חשמונאי )לפחות למראית עי,($
וא רומי ח"ו שולטת ה ע רומי .אי $כא $שינוי
עמדה ,אלא עקביות יש כא .$השיטה בה ה נוקטי

לאור .כל הדר .היא להיות ע השולט .שהרי "אי$
עול אלא אחד" ,והוא העול הזה )כ .טענו הצדוקי
ברכות נד ,א( ,וא"כ יש להשתדל להנות בו כמה שיותר ,בלי
"חומרות" ואיסורי מיותרי ,וא"כ הטוב ביותר הוא
להתחבר ע החזקי .ה לא צדקו ,כי החשמונאי נצחו
את היוני ,אבל השיקול שלה היה להתחבר ע החזקי,
ובזה ה לא שינו את דעת לאור .כל הדר ..ג כשה
מודי בתורה שבכתב )לאחר שגברו בית חשמונאי על
היוני( ,אי $זה אלא מ $השפה ולחו ,9שהרי אי $טע
לקיי תורה שבכתב א אי $עול הבא לקבל בו שכר
עבור זה .אלא מה? זה לא "באופנה" כעת להיות מתיו,$
כעת ב"אופנה" להודות בתורה ,לכ $ה מודי בתורה .לא
שיש כא $אמונה אמיתית בתורה.
זהו החוש .של יוו ,$שממשי .להחשי .ג אחרי
נצחו $חשמונאי ,עד עצ היו הזה .במוב $זה היה אפוא
הנצחו $של יוו ,$שהצליחה להחדיר את התרבות היוונית
לתו .ע ישראל .עד היו לא חזרו כל לתורת משה .לא
רק אלה שיושבי בישיבות ונאלצי לעסוק במחלוקות
של רבא ורב יוס ,-ושל רש"י והרמב" ,אלא בעיקר אותו
חלק מע ישראל שכלל אינו מוטרד מ $השאלה הא
הלכה כהרמב" או כר"ת או כחכ אחר ,ה הולכי
לגמרי אחרי התרבות היוונית .אנו צריכי להתפלל שנזכה
%מ ְל=ה
לנצחו $הגדול של תורה על יוו .$שיבוא משיחָ " ,
הארָ > 9
ֵעה את ה'" )ישעיהו יא ,ט( ,לא יהיו עוד עמי האר,9
לא יהיו עוד עבריני" ,כי כול יֵדעו אותי ְל ִמ ְ@ ַט?ָ ו ְַעד
ד8ל" )ירמיהו לא ,לג( ,במהרה בימינו ,אמ.$
*ְ ָ
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