
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 שיחתו של

 מורנו ראש הישיבה 

 הרב אברהם יצחק גרינבוים שליט"א 

 

 

 , ה'תשע"הויגשפרשת 

 

 על האור כמטרתו של החושךַחׁשֹוָכא! /  ִמגֹו ְדָנִפיק ַההּוא ֶאָלא ְנהֹוָרא, ֵלית

 

מופיעות שתי מילים המתארות את אופי הנבואה ומאפיינות בתיאור התגלות הנבואה ליעקב, 

 אותה כשייכת במסוים לחשכת הלילה:

ֹּאֶמר ְשָרֵאל יםֱאֹלק   "ַוי  )בראשית מו, ב(ַהַלְיָלה"  ְבַמְראֹּת ְלי 

 אברהם אצל כי לשון זו ייחודית היא ליעקב: 'הנהאת ליבנו להתבונן עיר מבעל "משך חכמה" 

)משך חכמה שם. וראה עוד בפחד יצחק מאמרי סוכות, מאמר  ובויצא" כאן ביעקב, רק, זה מצאנו לא ויצחק

. מילים אלו אינן נמצאות בגילויי הנבואה הקודמים לנבואת יעקב זו. לא בהתגלויות ה' פ'(

, אליה רומז המשך חכמה לאברהם ויצחק, ואף לא באלו של יעקב. גם הנבואה בתחילת ויצא

 מו כאשר ישן, לא הוגדרה על ידי התורה בפירוש כ'מראות הלילה'.שנאמר בה כי היתה בחלו

 מה באה התורה ללמדנו בזה?

 

 א

 

בפרשת וישב עמדנו על הקו הייחודי בדמותו של אבינו יעקב, על התורה אותה למד בבית מדרשו 

של עבר ואותה לימד ליוסף, תורת העמידה מול סביבה ירודה רוחנית מבלי להיפגם ממנה. יעקב 

ורמאים, הפך ממידת האמת שהיא נחלתו,  למצוא את זיווגו בעירם של שקרניםעל ידי אימו נשלח 

 יש תם.נחלת א



 
 
 

. לא רק שמעלתו של יעקב לא נפגמה בשהותו אצל לבן, רבותינו הוסיפו ללמדנו בזה עומק נוסף

היא התחדדה והתבררה יתר על מה שהיתה קודם, כאשר פגש במידות הרעות ושהה  -אלא אדרבה 

 שבעתיים. והאיר דווקא מתוך אפלוליות שפלותם הבהיק אור האמת שלו . בין הלוקים בהן

היפך  - מקום הניחושים -ווגו הוא רק בארם מקום הרמאות, ובבני קדם כי זי...

יׁש ַיֲעקֹּב'מ ֹּא', ו)לעיל כה, כז( 'ָתם א  כי העזר רק כאשר ... )במדבר כג, כג( 'ְבַיֲעקֹּב ַנַחׁש ל

ם ולכך הגיע יעקב לברכות ג... הוא נגדו, והיינו העזר לשלימות הוא מצד הנגדי לו

נמצא בירור יעקב רק מצד הרמאות שהוא העדר השלימות ... רמאות כן על ידי

 .(', אות עב )רבי צדוק הכהן, קומץ המנחה והתמימות

האמת והטוב נעלים הם לאין ערוך יותר מן השקר והרע, אלא שעל רקע הרע שקדם כי לא זו בלבד 

)ב, ק בקהלת האמת בהירה ומוצקה יותר. הפסו -הטוב הוא טוב יותר, וביחס לשקר שלפניה  -לו 

י' יג( ית  י ְוָרא  ְתרֹון ֶׁשֵיׁש ָאנ  ן ַלָחְכָמה י  ְכלּות מ  יְתרֹון ַהס  ן ָהאֹור כ  ' נדרש בזוהר לא רק ַהחֶֹּׁשְך מ 

בא מתוך , ואור המתוך סכלות הכמתייחס ליתרון יחסי של זה על פני זה, אלא שחכמה הבא

 החושך עדיפים הם מאחרים.

יְתרֹון' ן ָהאֹור כ   מן אלא (אתחזי נוסח אחר:) אתייא לא דנהורא תועלתא 'ַהחֶֹּׁשְך מ 

 ,חוורא אשתמודע לא אוכמא אלמלא .אוכמא ?היא מאי דחוורא תקונא. חשוכא

 דלא ,במר למתוק משל :יצחק מר רביא .ואתיקר חוורא אסתליק אוכמא ובגין

 אומר הוי ?מתיקא להאי עביד מאן .מרירא דטעים עד דמתיקא טעמא אינש ידע

)תועלת האור לא באה ]או: נראית[ אלא מן החושך. תיקונו של הלבן מה הוא?  מרירא האי

השחור. אלמלא השחור לא היה נודע הלבן, ובגלל השחור עולה הלבן ומתכבד. אמר רבי יצחק 

משל למתוק במר, שלא יודע אדם טעם המתוק עד שטועם המר. מי עשה מתיקות זו, הוי אומר 

 .הר פרשת תזריע, מז, ב()זו מרירות זו(

 

כי החושך והאפילה אינם תכלית לעצמם, ואינם עתידים מתמדת בהכרה  מלווהשל יעקב  הנהגתו

והכנה לאור הגדול שיבוא אחריו. לפיכך התגלה לו להתקיים תמידית. החושך אינו אלא הקדמה 

ם אמנ. כי מצריםה' כאן במראות הלילה, לבשרו על תקופת החשיכה העתידה לבוא על בניו בגלות 

באבדן מעלתם הרוחנית של רבים מצאצאי ף האיומות וגם החשך יכסה ארץ, גם ברדיפות הגו

יםיעקב, וכדברי חז"ל על ' שארבעה מחמישה מתו בזמן מכת חושך, אולם  )שמות יג, יח(' ָעלּו ַוֲחֻמׁש 

י' יבקיע אור גאולתם של ישראל, ין היא סוף דבר ואחריהחשיכה זו א  .'ָעֹלה ַגם ַאַעְלָך ָאנֹּכ 

ידאת הפסוק ' )ברכות יב, א(תיקן תפילת ערבית, עליה הסמיכו חכמים הוא שיעקב   ַחְסֶדָך ַבבֶֹּקר ְלַהג 

רק ללילה הממשי שבו אנו  מצטמצמתתקנתו זו אינה משמעותה של . אך 'ַבֵלילֹות ֶוֱאמּוָנְתָך

 זה - בלילות . "ואמונתךשל לילה, זמן החשיכה מתפללים ערבית, אלא גם למשמעות הרחבה יותר

יר קֵֹּרא ֵאַלי דּוָמה ַמָשא: '(יא כא, ישעיה)שנאמר  בלילות, שנמשל ,הזה העולם ֵשע  ַלְיָלה ַמה ׁשֵֹּמר מ   מ 

ֵליל ַמה ׁשֵֹּמר  בך להאמין ,הגלות צרת ובעוד - בלילות ואמונתךלים שם: ''". וכדברי רש"י בתהימ 

  '.הבטחתך שתשמור
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פרשיות התורה שאנו קוראים בתקופה זו, וישב, מקץ וויגש, עוסקות כולן בתקופות של חושך 

וקושי שבאו על אבותינו. בתחילה על יוסף לבדו, ברדתו מצרים תוך הרפתקאות ותלאות, רדיפת 

על העם כולו, אשר  -שהתגלה לאברהם וליעקב  -והשלכתו לבית האסורים, ובהמשך אשת אדוניו 

שועבד במצרים בשעבוד קשה וחמור, שכמעט ואיים להכחידו כליל לולא חסד ה' שהוציאנו ביד 

 חזקה.

ילפיכך באה ליעקב לפני רדתו נבואת ' ', ללמדו כי חשיכה זו היא רק הכנה לאור ָעֹלה ַגם ַאַעְלָך ָאנֹּכ 

בו חושלה האומה הישראלית לקראת  )מלכים א ח, נא( ַהַבְרֶזל כּורגדול של יציאת ישראל ממצרים, ה

 היותה לעם וקבלתה את תורת ה'.

ת מצרים לבדה. כל תלאובות העולם הזה ומחשכי כאמור, תכונת זמניות זו אינה מיוחדת לגלו

 יבקע כשחר אורנו ונסו הצללים.הגלות אף הם לא באו לעולם אלא כהכנה לקראת הקץ, עת 

 שנים כמה לעולם נתן זמן (כח, ג איוב)' ַלחֶֹּׁשְך ָשם ֵקץ' .ימים שנתים מקץ ויהי

 אופל - בעולם הרע שיצר זמן שכל ,לחושך שם קץ טעם ומאי .באפילה יעשה

 אין - העולם מן הרע יצר נעקר .ְוַצְלָמֶות אֶֹּפל ֶאֶבן (שם) דכתיב, בעולם וצלמות

 .בעולם וצלמות אופל

 בבית באפילה יעשה שנים כמה ליוסף נתן זמן -' ַלחֶֹּׁשְך ָשם ֵקץ' ,אחר דבר

 .)בראשית רבה פרשת מקץ, פט, א( חלום פרעה חלם - הקץ שהגיע כיון, האסורים

אותו החושך שאת קיצו מבטיח הפסוק, והן שתי החשכות הסברים מציע המדרש, מהו שני 

אשר בהגיעו יצא יוסף מבית האסורים, יוסף הכין הקדוש ברוך הוא קץ  האמורות. לייסוריו של

היות משנה למלך פרעה.  -והתגלה לעינינו כי חושך זה היה נחוץ כדי להביאו אל המעלה שאחריו 

וכשם שלכזה ניתן קץ, אף לאפילה בה מצוי העולם, חשכת הגלות ושלטונו הקודר של היצר הרע, 

    הארה גדולה היה נחוץ החושך המקדים. יגלה לאיזויבוא וצפוי קץ ש

של הגלות החשוכה, להיות הכנה לבוקר שיפציע, אינה רק מחזקת את הלב  ידיעת הייעוד העתידי

 -בהמתנה עד בואו, אלא משמשת היא כאור קטן המאיר בחשכת הלילה גופו, ו'המעט מן האור 

ת אברהם ונבואבכלל . דבר זה אף הוא ()חובות הלבבות שער יחוד המעשה, פרק הדוחה הרבה מן החושך' 

ם ְככֹוְכֵביבהן הובטח להם שזרעם יהיה 'שויצחק  . הכוכבים הם אור )בראשית כב, יז; כו, ד(' ַהָשַמי 

מעט קטן שאינו ניכר ביום. אך בלילה, בשעה שנראה כי האפילה ממלאת הכל, משקפים הכוכבים 

 ם תזכורת לכך שעתיד הלילה לחלוף והבוקר להאיר.משמשימאור השמש ו מזעיר
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 מקור לענין זה, קדימותו ההכרחית של החושך לאור בכל דברי ימי העולם, מצינו בגמרא:

 בדיחא דהוה וחזייה, חמוה דבי אפיתחא קאי דהוה יהודה לרב אשכח אזיר רבי

 העולם( חלל בכל הנעשים דברים -)רש"י: פירוש  עלמא חללי כל מיניה בעי ואי, דעתיה

 .ליה אמר הוה

מדוע העיזים שאל אותו: )= ?אימרי והדר ברישא מסגן עיזי טעמא מאי: ליה אמר

 הרחלות?(הולכות בראש ואחריהן 

 עזים )רש"י: סתם נהורא והדר חשוכא דברישא, עולם של כברייתו: ליה אמר

 .לבנות( רחלות סתם, שחורות

דברים אלו נראים במבט שטחי כשעשוע מחודד בעלמא, דברים הנאמרים בבדיחות הדעת. אך 

 בחובם טמונים רמזים גדולים וחשובים. כך מפרש לנו המהרש"א בחידושי אגדות:

 לעז נמשל יון דמלכות מצאנושה מל פי ע ,'כו מסגן עיזי אי טעמאמ אמרשה וז

יר' )ח, ח( בדניאל ו שנאמרכמ ז   ּוְצפ  יל יםָהע  ְגד  ו כמ ,לשה נמשלו וישראל .'גוו 'ה 

ְשָרֵאל ְפזּוָרה ֶשה' )ירמיהו נ, יז(שנאמר   .'גוו 'י 

 שמלכו עד ,סווהורד חשמונאי מלכי ,לישראל מלכים עמדו לא שני שבבית ולפי

 ,ןומיו אחרים מלכים ואחריו ןומוקד אלכסנדר - יון מלכות מקודם הבית בזמן

 ,שני בבית למלוך ברישא אזלן - יון מלכות שהוא - עיזי אי טעמאמ ל זהע אמר

 .ישראל מלכות שהוא מרייא כך ואחר

)בראשית א,  שנאמר - חשיכה דברישא ,עולם של בברייתו זה נרמז שכבר ולמר וא

י' )שם ג( כדכתיב - נהורא והדר ',ְתהֹום ְפֵני ַעל ְוחֶֹּׁשְך' ב( ראשית בב ואמרו 'אֹור ְיה 

 מלכות ר כךואחשל ישראל'  עיניהם שהחשיכה יון זו - וחושך' ד()פרשה ב, רבה 

 .חנוכה של נרות בנס שמלכו ,אור שהוא חשמונאי

אנו כך רצתה ההשגחה האלוקית, שמלכות החשמונאים תבקע כשחר מתוך חשכת מלכות יון. 

הלילה בהדלקת נר חנוכה קטן, אור מועט המגרש חושך רב ומבשר לנו כי עתיד נצחון זה מזכירים 

 .להסתיים וישועתנו להיגלות

בעצומו של החורף, בזמן שבו הלילה ארוך ביותר. כפי שמספרת זה היה  כמה מתאים שניצחונם

והעולם חוזר אדם הראשון בימים אלו סבור היה כי החושך נצחי הוא  )עבודה זרה ח, א(לנו הגמרא 

ומתארכים וקבע שמונה ימים טובים. זמן לתוהו ובוהו, ובהגיע תקופת טבת נוכח שהימים שבים 

 החנוכה הוא הזמן שבו החושך מצוי בשיאו, ודווקא מתוך שיא זה מתגלה תחילתה של ההארה.

 ד

 

מראה  )פרשת וארא שנת תרמ"ח(הנהגה זו מלווה את ישראל בכל שלב מתולדותיו. ה"שפת אמת" 

', אשר התחיל כבר מבריאת האור מתוך החושך, הוא נהורא והדר חשוכא מעיקרא'שעקרון זה של 



 
 
 

שמחמתו היו ישראל תחילה עבדי פרעה ורק אחר כך יצאו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, וארץ 

ישראל היתה תחילה ארץ כנען ושבעה עממים, ורק אחר כך ומתוך זה יכולה היתה להתעלות 

 ת ה'.להיות ארץ ישראל, אחרי שהזדככה ראויה היא להעשות נחל

 הלשון האמורה בתפילת טל: דייק עקרון זה גם מן "פני מנחםה"

ֶמֶגד ם מ  ְבֵענּו ָׁשַמי  יר שַֹּ תֹוְך ְבָרָכה  /  ְלָהא   . ְמׁשּוָכה ַאֲחֶריָך ֲחֵׁשָכה  /  ַכָנה מ 

לא נאמר כאן 'להאיר בתוך החשיכה' או 'להאיר את החשיכה'. כי אין האור רק מאיר את החושך, 

 .לא היה ניכר חושךר הוא מכוחו ומחמתו, ואלמלא האלא מאי

זוהי סגולתו המיוחדת של עם ישראל, היודע לראות בכל חשיכה את האור הזורח בסופה, ולהאיר 

אשר לאחר מיעוטה היא שבה ונולדת.  )שמות רבה טו, כו, ועוד(בו את האפילה. ישראל נמשלו ללבנה 

התנגדו למצוות קידוש החודש מחמת השקפתם, 'וחושך זו יוון', שהחושך הוא בעל קיום  ניםיווה

אך ישראל  ומטרה לעצמו, כטעותו של אדם הראשון בשעה שראה את הלילות מתארכים והולכים.

ְׁשָקָפהיודעים כי גאולתם ' ', ועתידה להיגלות בסופו של ליל הגלות הארוך והקודר. ָׁשַחר ְכמֹו נ 

זו מאירה לנו את חשכת הליל כנר קטן, אור מועט הדוחה חושך רב, וככוכבי השמים  ידיעה

המביאים בזוהרם ניצוצי אורה מאור החמה הגדול העתיד להיבקע בסוף הלילה, ולהאיר מתוך 

 החשיכה.


