מי להשם אלי
תרבות יוון מול מורשת ישראל
ספר התודעה  -חודש כסלו
מלחמת הטהרה והטומאה:
המלחמה שקדשו החשמונאים נגד מלכות יון ,לא היתה ככל התמרדות של משועבדים נגד משעבדיהם כדי
להיות בני חורין ,שכן אילו רצו ,יכלו ישראל לזכות בחרות לאומית גדולה גם תחת יד שלטונם של היונים:
היונים לא התנכלו נגד חרות הגוף אלא רצו להשתעבד בהם שעבוד הרוח בלבד:
יתרה מזו :בשעבדם בישראל חשבו היונים ,כי טובה הם עושים לישראל בהנחילם להם בעל כרחם את
תרבותם היפה ,לשון למודם ,וכל חכמה ודעת אשר אתם ,למען לא ישעו ישראל בדברי 'בערות' ולא יהיו
'נחשלים' אחרי עמים אחרים:
אכן ,עמים אחרים קבלו עליהם מרצונם את תורת היונים וראו אור גדול בתורתם .גם בישראל כבר נמצאו
רבים שקסמיה של יון שבו את רוחם וילכו אחריהם בנפש חפצה .לא בקשו היונים אלא להאציל רוח של
תרבות יונית על ישראל ,שיאמינו כמוהם בממש אשר בכח האדם ,וביפי טעמו ,ובאמת שכלו .ושאר האמונות,
כי ידבר האלקים את האדם ויצוֵּהו על חוקיו ומשפטיו ועבודותיו ,חס ושלום יבטלו ויעקרו מלבם ,כאילו לא היה
בהן ממש:
ישראל טהורים שבאותו הדור והכהנים החשמונאים בראשם ,ראו ב'תורה' זו של היונים ,שֹׁרש הטומאה בעולם,
והעבודה הזרה המתועבת ביותר:
כל עבודה זרה  -תועבה ,ואולם האדם כשהוא נעשה אליל ,וכל יצריו כשהם נעשים שמשים לאליל  -תועבת
התועבות! העץ והאבן כשהם נעשים אלילים  -לא ירעו ולא ישחיתו יותר ממה שעובדיהם מריעים ומשחיתים,
כי רוח אין בם; ואילו האדם ,אם מקבלים אותו כאלוה ועובדים אותו ,ומאמינים בכחו העליון ובטוב טעמו
ובאמת שכלו  -הרי רוח בו להרע ולהשחית עד אין סוף:
ראו החשמונאים שרש זה של טומאה שהוא פושה בעם ופרה ורבה מיום ליום  -אמרו:
מלחמת מצוה היא זו .שה רי עם ישראל ,על הטהרה הפקד ועל קדושת כל העולם ,כדבר שכתוב (שמות יט):
כהֲנִּ ים וְ גוֹׁ י ָקדוֹׁ ש ִּ -כי ִּלי ָכל הָ ָא ֶּרץ  -איך נראה כבלע את הטהרה ונחריש? עמדו וקדשו
וְ ַא ֶּתם ִּת ְהיו ִּלי ַמ ְמלֶּ כֶּ ת ֹׁ
מלחמה נגד היונים .מלחמת הטהרה כנגד הטומאה:

 מהי תרבות יוון? ________ .3 _______ .2 _______ .1
 מדוע התנגדו החשמונאים לתרבות יוון? __________________________________
 האם נשקפה לישראל סכנה פיזית מלכתחילה ע"י היוונים? ____________________
 מה חשבו היוונים כי הם עושים לישראל? _________________________________
 עמדו וקדשו מלחמה נגד היונים ,איזה סוג מלחמה היא זו? _____________________
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