
CHANUKAH

WHY THE CONFLICT?
The Greeks are known for the 
tremendous wisdom they contributed 
to the world. The Jewish people, for 
time immemorial, cherished intellect 
and the pursuit of wisdom as well. 
Why then, couldn’t we get along? 
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A. The Holiday of Intellect
>> The Rebbe
Chanukah is the Holiday of Light

נס קבעוה",  "על איזה  מאי חנוכה", 
עיקר  מהו  היא  שהשאלה  והיינו1 
מבואר   – חנוכה  קבעו  שבגללו  הנס 
זה  על  נקבע  שחנוכה  בגמרא, 
שהיה  שמן  של  אחד  פך  ש"מצאו 
מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה 
בו אלא להדליק יום אחד, ונעשה בו 

נס והדליקו ממנו שמונה ימים".

השמן,  נס  על  נקבע  שחנוכה  וכיון 
מחנוכה  שלמדים  שההוראה  מובן, 
על כל המצוות צריכה להיות מנרות 

חנוכה.

ויש לבאר תחלה מהו ענין הנר: 

 – האור  שענין  פעמים2  כמה  דובר 
חדש  דבר  פועל  אינו   – הנר  פעולת 
מאיר  רק  אלא  עתה,  עד  היה  שלא 
שיוכלו   – כבר  שישנו  מה  ומורה 
שנמצא  הדבר  מהות  ולבחון  לראות 
שצריך  דבר  זה  אם  אליו,  בסמיכות 
להיות  שצריך  דבר  או  ממנו  להזהר 
להוט אחריו; אם זוהי דלת שמוליכה 
שיכולים  בור  שזהו  או  המרחב,  אל 
זה  אם  תחתית;  לשאול  בו  ליפול 

שחור או לבן, וכיוצא בזה.

“What is Chanukah?” the Talmud asks. 
In other words, what is the primary 
miracle which Chanukah commemorates? 
The Talmud answers that Chanukah 
was established to commemorate the 
miracle of the oil; they found one jug of 
oil with the seal of the High Priest, and it 
had only enough oil to last one day, but 
miraculously, it lasted eight days. 

Inasmuch as the holiday commemorates 
the miracle of the oil, the lesson which we 
learn from the holiday should be derived 
from the Chanukah lights as well. 

What is a candle?

Light — the function of the candle — 
doesn’t create anything new; it merely 
illuminates and enlightens that which 
already exists. It gives us the ability to 
see and determine whether the matters 
in our close proximity are dangerous or 
whether they are desirable. Is the gaping 
hole a door which leads to the expanses 
of the world, or a pit which brings one to 
the world’s lowest depths? Is it white or 
black? And so on and so forth.

1( ראה גם "רשימות" חוברת קכה ע' 10. לקו"ש ח"י ע' 143. חכ"ה עע' 237. 
2( ראה גם תו"מ חנ"א ע' 414. ועוד. 
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למלחמת  זה  ענין  שייכות  וביאור 
היוונים עם בני ישראל:

ישנו  כפשוטו,  האור  ענין  על  נוסף 
השכל,  ענין   – אור  של  ענין  עוד 
שמאיר לאדם, שהרי "הכסיל בחושך 
בראשו"3,  עיניו  "חכם  ואילו  הולך", 
שרואה כל דבר לאשורו – ממה צריך 
להזהר, "סור מרע", ובמה להשתדל – 

"עשה טוב".

How does this relate to the war of the 
Greeks against the Jews?

On a deeper level, light represents wisdom 
— because it enlightens the person. As 
the verse says, “the fool goes in the dark,” 
while, “the wise man’s eyes are in his head,” 
i.e., he has the ability to see clearly and 
properly evaluate what he should avoid 
and what he should embrace. 

3( קהלת ב, יד.

Light Represents Wisdom
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B. The Great Distinction
>> The Rebbe
Why Were the Two Nations Fighting?

The Distinction Between Torah and Wisdom

אצל  הן  מצינו  השכל  ענין  והנה, 
היוונים, כידוע בדברי ימי עולם של 
בחסידות4(  גם  )והובא  ההם  הזמנים 
שהיוונים עסקו בלהט בעניני חכמה 
ושכל, והן אצל בני ישראל, שגם הם 
ושכל,  חכמה  בעניני  בלהט  עוסקים 
חכמתכם  היא  "כי  שכתוב5  כמו 

ובינתכם לעיני העמים".

ולכאורה, כיון ששניהם – הן היוונים 
והן בני ישראל להבדיל – היו להוטים 
אחר עניני שכל, מדוע היתה ביניהם 
פרטיים,  בענינים  רק  לא  מלחמה, 
אלא גם בנוגע לעצם מציאותם, ועד 

להיפך החיים?!

ויובן על פי מה שכתוב במדרש "אם 
בגויים  חכמה  יש  אדם  לך  יאמר 
תאמין יש תורה בגויים אל תאמין"5ב 
מהשמות  מובן  ביניהם  שהחילוק   –
בשער  )כמבואר  נקראים  שבהם 
על  מורה  שהשם  והאמונה6  היחוד 
 – זה(  בשם  הנקרא  הדבר  של  תוכנו 

"חכמה" או "תורה":

Now, the Greeks were a very intellectually 
advanced nation. They are well-known 
in history (as mentioned in works of 
Chassidism as well) to have been heavily 
engaged in the pursuit of wisdom. The 
Jews were also a very intellectually 
minded nation, constantly in the pursuit 
of wisdom, as the verse says, “for this is 
your wisdom and understanding in the 
eyes of the nations.”

That being the case — that both nations, 
the Jews and the Greeks, highly treasured 
the pursuit of wisdom — why did they 
clash to the extent that they waged a full-
out war? 

The Midrash makes the following 
statement: “If someone tells you that there 
is wisdom among the nations, believe 
him. If he says there is a Torah among the 
nations, don’t believe him.” As explained in 
Chassidism, a name is very significant; a 
lot can be learned from the distinction of 
the names, “Wisdom,” vs. “Torah.”

4( ראה תו"א פרשתנו מא, א. ד"ה מאי חנוכה בסה"מ אידיש הנ"ל. ועוד. 
5( ואתחנן ד, ו. 

5ב( איכ"ר פ"ב,יג.
6( איכ"ר פ"ב, יג. 
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"חכמה" – הוא ענין השכל כשלעצמו, 
שאכן מאיר שיוכלו לראות ולהבחין 
את  מחייב  אינו  אבל  הדבר,  מהות 
אמנם  יודע  הוא  בפועל;  ההנהגה 
רע  זה  ודבר  ורצוי,  טוב  זה  שדבר 
עם  קשור  זה  אין  אבל  רצוי,  ובלתי 
להתנהג  שיכול  כך,  בחיים,  דרכו 

ולעשות גם היפך המובן בשכל.

הוראה7,  מלשון  היא   – "תורה"  אבל 
אצלו  שנעשה  בלבד  זו  שלא  היינו, 
מואר לראות מה טוב ומה רע, אלא 
בחיים,  דרכו  על  ופועל  שמשפיע 
באופן  תהיה  בפועל  שהנהגתו 

המתאים להמובן בשכלו.

החילוק  כללות  על  שנוסף  להעיר, 
בין חכמה לתורה, הנה בתורה גופא 
יכולה להיות הגישה ללימוד התורה 
באופן שזוהי חכמה עריבה, או באופן 
שזוהי תורתו של הקב"ה, "תורתך", 
סם  לו  נעשית  "זכה  אמרו8  זה  ועל 
חיים", ואז נעשית גם הנהגתו בפועל 
על פי התורה והמצוות, מה שאין כן 
כשלומד סתם חכמה עריבה, הרי זה 
כו'"9  לו  נעשית  זכה  ש"לא  באופן 
רבותינו  וכמאמר  חיים(,  סם  )היפך 
בתורה  מברכין  אין  שכאשר  ז"ל10 
"נותן  על  ששוכחים  והיינו,  תחילה, 
ומצב  מעמד  נעשה  אזי  התורה"11, 
הארץ  חורבן  הארץ"12–  ש"אבדה 
בגשמיות, ובני ישראל יוצאים לגלות 

בגשמיות ובחומריות.

Wisdom refers purely to the intellectual 
pursuit. Wisdom is the ability to evaluate 
any given matter, but it does not compel 
the individual to implement the results. 
You may know that something is good and 
desirable, or that something is evil and 
detestable, but it has nothing to do with 
your choices. You can choose not to act 
according to your intellectual conclusions.

Torah means guide. It not only illuminates 
and enlightens your life — giving you the 
ability to ¬discern right from wrong — it 
also influences your life-choices, causing 
you to conduct yourself according to your 
intellectual conclusions.

These two possibilities exist within the 
realm of Torah itself: one could study it 
simply for intellectual pleasure, or one 
could study it because it is G-d’s wisdom, 
and in that case, the Torah will become “a 
potion of life” — and it will influence his 
behavior to conform with the Torah and 
its mitzvot. If one approaches Torah as a 
mere intellectual pursuit, it becomes the 
opposite of a “potion of life.” Our sages 
said that when one fails to recite the 
blessing over Torah study, “Blessed are 
you…the Giver of the Torah,” i.e., when 
we forget about the Giver of the Torah, it 
brings destruction to the world in a most 
literal sense and leads the Jewish people 
into a materialistic exile. 

7( פ"א.
8( ראה רד"ק תהלים יט, ח. גו"א ר"פ בראשית )בשם הרד"ק(. זח"ג נג, ב 

9( יומא עב, ב. 

10( נדרים פא, א. וש"נ. וראה ר"ן שם. 
11( נוסח ברכת התורה. 

12( ירמי' ט, יא.
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Source 1 Jeremiah 9:11

Source 2 Talmud, Tractate Nedarim 81a

ֶאת־ ְוָיֵבן  ֶהָחָכם  ִמי־ָהִאיׁש 
ֵאָליו  י־ה'  פִּ ר  בֶּ דִּ ר  ַוֲאשֶׁ זֹאת, 
ָהָאֶרץ,  ָאְבָדה  ַעל־ָמה  ָדּה.  ְוַיגִּ
עֵֹבר.  ִלי  ִמבְּ ר  ְדבָּ ַכמִּ ָתה  ִנצְּ
ֶאת־ ַעל־עְזָבם  ה':  אֶמר  ַויֹּ
ִלְפֵניֶהם,  י  ָנַתתִּ ר  ֲאשֶׁ ּתוָֹרִתי 
ְולֹא־ָהְלכּו  ְבקוִֹלי,  ְמעּו  ְולֹא־שָׁ

ָבּה.

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַמאי 
ִמי  יא(  ט,  )ירמיהו  ְכִתיב  דִּ

ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת?

ַלֲחָכִמים  ַאל  ִנשְׁ ֶזה  ָבר  דָּ
ְרׁשּוהּו  ִביִאים ְולֹא פֵּ ְוַלנְּ

ַעְצמוֹ  בְּ הקב"ה  ְרׁשוֹ  פֵּ שֶׁ ַעד 
ְכִתיב )ירמיהו ט, יב( ַוּיֹאֶמר  דִּ

ה' ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתוָֹרִתי וגו'.

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ַמאי 
ִמי  יא(  ט,  )ירמיהו  ְכִתיב  דִּ

ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת?

ֵאין  ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב שֶׁ
ּתוָֹרה. ְמָבְרִכין בַּ

 

Who is the man so wise to understand 
this? And who is he to whom the mouth 
of the L-rd has spoken, that he may 
declare it? Why is the land ruined and 
withered like a wilderness, without 
anyone passing through? And the L-rd 
said: It is because they have forsaken My 
Torah, which I set before them, and have 
not hearkened to My voice, nor walked 
by it.

Rabbi Yehuda said in the name of Rav: 
What is the meaning of the verse: “Who 
is the man so wise to understand this?...
Why is the land ruined and withered like 
a wilderness, without anyone passing 
through?” 

This question was asked of the Sages 
and of the prophets but they could not 
explain it. 

The matter remained a mystery until 
G-d Himself explained: “The Lord said: 
It is because they have forsaken My 
Torah, which I set before them, and have 

not hearkened to My voice, nor walked 
by it.” It would appear that “have not 
hearkened to My voice” is the same as 
“nor walked by it?” 

Rav Yehuda said that Rav said: The 
expression “nor walked by it” means that 
they did not first recite a blessing over 
the Torah.

When They Failed to Recite the Blessing
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Source 3 Bayit Chadash*,  Orach Chaim 47

ָיָצא  ה  ָלמָּ ְמאֹד,  ִלְתמוֹהַּ  ֵיׁש 
ם  ְלַהֲעִנישָׁ ָפָניו,  ִמלְּ זֹאת  כָּ
ַעל  ֶזה  כָּ ְוָרם  דוֹל  גָּ עוֶֹנׁש  בְּ
ה,  ִחלָּ תְּ ּתוָֹרה  בַּ ְרכּו  בֵּ ּלֹא  שֶׁ
ה?  ִהוא ִלְכאוָֹרה ֲעֵביָרה ַקלָּ שֶׁ

ֵרְך ֵמעוָֹלם  ַכוָָּנתוֹ ִיְתבָּ ְוִנְרֶאה דְּ
ּתוָֹרה  ְהֶיה עוְֹסִקים בַּ נִּ ָהְיָתה, שֶׁ
ָמֵתינּו  ִנשְׁ ם  ְתַעצֵּ תִּ שֶׁ ֵדי  כְּ
ת  ּוְקדּושַּׁ ְורּוָחִנּיּות  ַעְצמּות  בְּ
ְמקוֹר מוָֹצא ַהּתוָֹרה, ְוָלֵכן ָנַתן 
ָרֵאל  ְלִישְׂ ֱאֶמת  ּתוַֹרת  הקב"ה 
נּו,  ֵמִאתָּ ַכח  שָּׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ ָנה  ַמתָּ בְּ
ָמֵתינּו  ִנשְׁ ק  בֵּ ְתדַּ תִּ שֶׁ ֵדי  כְּ
ֵאיָבִרים  ַרַמ"ח  בְּ ְוגּוֵפינּו 
ִמְצַות  ַרַמ"ח  בְּ יִדין  גִּ ָס"ה  ּושְׁ
ה  ֲעשֶׂ תַּ לֹא  ָס"ה  ּושְׁ ה  ֲעשֵׂ

ּתוָֹרה... בַּ שֶׁ

חוֹק  ַעל  ָעְברּו  שֶׁ ה  ַעתָּ ֲאָבל 
י  כִּ ּתוָֹרה  בַּ ָעְסקּו  ּלֹא  שֶׁ ֶזה, 
ים  ִמיִּ שְׁ ָבִרים ַהגַּ ִאם ְלצוֶֹרְך ַהדְּ
יִנים  ַהדִּ ֵליַדע  ַלֲהָנָאָתם, 
ם  גַּ ן,  ּוַמתָּ א  ַמשָּׂ ְלצוֶֹרְך 
ָחְכָמָתם,  ְלַהְראוֹת  אוֹת  ְלִהְתגָּ
ם  ְלִהְתַעצֵּ ונּו  וְּ ִנְתכַּ ְולֹא 
ת ְורּוְחִנּיּות  ְקדּושַּׁ ק בִּ בֵּ ּוְלִהְתדַּ
ִכיָנה  ַהשְּׁ יְך  ּוְלַהְמשִׁ ַהּתוָֹרה 

ָאֶרץ... ה בָּ ְלַמטָּ

This is very perplexing: Why were they 
meted such a severe punishment for the 
seemingly minor transgression of failing 
to recite the blessing for Torah study?

It seems that the real point is that 
we should be studying Torah to unite 
our souls with the spirituality and the 
holiness of Torah’s source; G-d gave us 
the Torah as an eternal gift so that our 
souls and our bodies — our 248 limbs 
and 365 sinews — should cleave to the 
248 mitzvos and the 365 prohibitions.

But at that point, they transgressed this 
rule. They studied Torah for their own, 
mundane pleasures — to understand 
the laws for the sake of their business 
practices or to demonstrate their 
brilliance. They didn’t intent to cleave to 
the Torah’s holiness and spirituality and 
to bring the Divine presence into this 
world…

*Bayit Chadash is one of 
the authoritative works 
on Jewish law, written as 
a commentary on the Tur 
(the precursor to the Code 
of Jewish Law). The author, 
Rabbi Yoel Sirkish (1561-
1640) was a preeminent 
rabbi and philanthropist in 
Poland who singlehandedly 
supported his own yeshivah 
of Torah scholars. 
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Source 4 Maimonides, Hilchot Kiddush Hachodesh, end of Ch. 17 

ּבוֹנוֹת,  ַהֶחשְׁ ֵאּלּו  ל  כָּ ְוַטַעם 
ֶזה  ִמְנָין  מוִֹסיִפים  ָמה  ֵני  ּוִמפְּ
ְוֵהיַאְך  ּגוְֹרִעין,  ָמה  ֵני  ּוִמפְּ
ֵמֵאּלּו  ְוָדָבר  ָבר  דָּ ל  כָּ נוַֹדע 
ָבר  ל דָּ ָבִרים, ְוָהְרָאָיה ַעל כָּ ַהדְּ
קּופוֹת  ַהתְּ ָחְכַמת  ִהיא  ְוָדָבר, 
ּה  בָּ רּו  ִחבְּ שֶׁ יַמְטִרּיוֹת  ְוַהגִּ
ה,  ַהְרבֵּ ְסָפִרים  ָיָון  ַחְכֵמי 
ַיד  בְּ ו  ַעְכשָׁ ְמָצִאים  ַהנִּ ְוֵהם 

ַהֲחָכִמים. 

ַחְכֵמי  רּו  ִחבְּ שֶׁ ָפִרים  ַהסְּ ֲאָבל 
ִביִאים  ַהנְּ יֵמי  ָהיּו בִּ ִישְָׂרֵאל, שֶׁ
יעּו  ִהגִּ לֹא  ִישָּׂשָכר,  ֵני  ִמבְּ

ֵאֵלינּו. 

ָבִרים,  ַהדְּ ֵאּלּו  ל  כָּ שֶׁ ּוֵמַאַחר 
ֵאין  שֶׁ ֵהם,  רּורוֹת  בְּ ְרָאיוֹת  בִּ
ְלָאָדם  ר  ֶאְפשָׁ ְוִאי  ִפי,  דֹּ ֶהם  בָּ
ין  שִׁ ְלַהְרֵהר ַאֲחֵריֶהם, ֵאין חוֹשְׁ
אוָֹתם  רּו  ִחבְּ שֶׁ ין  בֵּ ר,  ַלְמַחבֵּ
אוָֹתם  רּו  ִחבְּ שֶׁ ין  בֵּ ְנִביִאים, 
ה  לָּ ְתגַּ נִּ שֶׁ ָבר  דָּ ל  כָּ שֶׁ ָהֻאּמוֹת. 
תוֹ  ֲאִמתָּ ְונוְֹדָעה  ַטֲעמוֹ 
ָאנּו  ִפי,  דֹּ ֶהם  בָּ ֵאין  ְרָאיוֹת שֶׁ בִּ
ֲאָמרוֹ  סוְֹמִכין ַעל ֶזה ָהִאיׁש שֶׁ
ָהְרָאָיה  ַעל  דוֹ,  מְּ לִּ שֶׁ אוֹ 

ּנוַֹדע. ַעם שֶׁ ָתה ְוַהטַּ לְּ ְתגַּ נִּ שֶׁ

The rationales for all these calculations, 
and the reasons why this number are 
added, why subtractions are made, how 
all these concepts are known, and the 
proofs for each of these principles, are 
the subject of the wisdom of astronomy 
and geometry, concerning which the 
Greeks wrote many books, and these are 
presently in the hands of the sages. 

But the texts written by the Sages of 
Israel in the age of the prophets, from 
the tribe of Yissachar, have not been 
transmitted to us. 

Nevertheless, since these concepts 
mentioned earlier can be proven in an 
unshakable manner, leaving no room 
for question, the identity of the author, 
be he a prophet or a gentile, is of no 
concern. For a matter whose rationale 
has been revealed and has proven 
truthful in an unshakable manner, we do 
not rely on the personal authority of the 
individual who made these statements 
or taught these concepts, but on the 
proofs he presented and the reasons he 
made known.

Wisdom Among the Nations
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>> The Rebbe
יש  גויים  שאצל  אומרת  אמת  תורת 
חכמה ושכל, ועד שבכמה ענינים צריך 
לחכמת  בנוגע  כמו  אצלם,  לשאול 
לרופא  יש  תורה  פי  שעל  הרפואה, 
הגוי ידיעה בעניני רפואה; וכן בנוגע 
לחכמת התכונה, כמו שכתב הרמב"ם 
עניני  שיש  החודש13  קידוש  בהלכות 
הגויים  מחכמי  שנלקחו  חשבונות 
הרמב"ם  דברי  שמשמעות  )אלא 
שחכמת הגויים גופא מקורה בתורה(. 

והחכמה  הידיעה  כן,  פי  על  אף  אבל 
הנהגתם  על  פועלת  אינה  שלהם 
שיודעים  כך  על  הבט  ומבלי  בפועל, 
יכולים  רע,  ומה  טוב  מה  ורואים 
שהחכמה  כיון  הפכי,  באופן  להתנהג 
ועד  בפועל.  אינה קשורה עם מעשה 
ש"חכמים  מציאות  להיות  שיכולה 
פי  על  שאף  והיינו,  להרע"14,  המה 
שנקראים בתורת אמת בשם "חכמים", 
מנצלים את חכמתם להנהגה הפכית: 
"להרע". – העדר השכל הוא גם מצב 
בלתי רצוי, אבל גרוע יותר כשמנצלים 

את השכל "להרע"!

The Torah of Truth states that there 
is wisdom among the nations, to the 
extent that those wisdoms are to be 
consulted in certain matters — such as 
medical advice. The Torah recognizes 
the expertise of a non-Jewish physician; 
the Torah also recognizes the field of 
astronomy — Maimonides writes that 
some of the calculations for the Jewish 
calendar were taken from non-Jewish 
sources (although he seems to indicate 
that the wisdom of the gentiles itself has 
a source in Torah). 

Nonetheless, their knowledge and 
wisdom had no impact on their behavior. 
Despite their recognition of right and 
wrong, they retained the ability to 
behave in the opposite manner, being 
that their wisdom was not linked to their 
behavior. There is even the possibility 
of “being smart to do evil” i.e., even as 
the Torah recognizes that they are wise, 
they utilize their wisdom to commit evil. 
A lack of wisdom is not a positive thing, 
but what is even worse is to use one’s 
intellect to commit evil!

13( ספי"ז. 
15( ראה גם תו"מ חנ"ג ע' 135. וש"נ. 

16( ראה גם תו"מ חל"ח ע' 255. 
17( ראה שו"ת שלו פאר הדור סוסקמ"ג. 

The lesson from Aristotle



11 11

וכידוע הסיפור15 אודות אריסטו שהיה 
קאי  שעליו  ועד   – יון,  חכמי  מגדולי 
בספרי  שמופיע  סתם  "חכם"  התואר 
וגם  הביניים16,  שבימי  ישראל  חכמי 
חכמתו,  גודל  ביותר  משבח  הרמב"ם 
 – מאגרותיו17  בכמה  שמצינו  כפי 
בלתי  במעשה  אותו  תפסו  שפעם 
היתכן  אותו:  שאלו  וכאשר  רצוי, 
שחכם גדול כמוך שהעמיד תלמידים 
רבים, יעשה דבר מאוס כזה – השיב: 
בשעה  אריסטו"!...  אינני  "עכשיו 
שעוסק בחכמה – אזי הוא "אריסטו", 
אינו   – בפועל  למעשה  כשבא  אבל 
"אריסטו", כיון שחכמתו אינה קשורה 
עם המעשה שתחייב שהנהגתו בפועל 

תהיה בהתאם לחכמתו.

מהגדולים  אחד  עוד  אצל  מצינו  וכן 
בשם  שנקרא   – החכמה  בענין  שבהם 
החוות  מביא  )שאודותיו  סוקראטס 
רק  כו'  "אהוב  הפתגם  את  יאיר18 
החיים  שסדר  יותר"(,  אהוב  האמת 
בנוגע  ובפרט  פראי,  באופן  היה  שלו 
שלא  הנהגתו  היתה  האישות  לחיי 
דבר  זה  היה  )ואצלו  המתאים  באופן 
הרגיל )לא כמו אריסטו, שתפסו אותו 
אותו  שאלו  לא  שאפילו  ועד  פעם(, 
– כיון שחכמתו לא פעלה על  זה(  על 

הנהגתו בפועל.

יש  ישראל  בני  אצל  כן  שאין  מה 
והיינו, שאור השכל שמאיר  "תורה", 
לו שיוכל לראות מה טוב ומה לא טוב, 
מחייב שהנהגתו בפועל תהיה באופן 

המתאים לחכמה.

There is a well-known story about 
Aristotle, one of the greatest Greek 
philosophers, who is often dubbed 
chacham—wise man in Jewish sources 
and Maimonides extolls his wisdom 
on several occasions. He was once 
caught in an immoral act, and when 
asked, “How could such a wise man, 
teacher to so many students, do such a 
loathsome act?” he responded, “Now I 
am not Aristotle.” When he is in the act 
of pursuing wisdom, he is Aristotle, but 
when it came his behavior, he was no 
longer Aristotle — because his wisdom 
was not associated with his behavior to 
begin with.

Similarly, another of the famous Greek 
philosophers named Socrates (who is 
quoted by Chavot Ya’ir as having said, “…
but love truth above all”) is known to have 
lived in a wild manner, especially with 
regard to his immoral marital life (and it 
was a regular component of his behavior, 
unlike Aristotle who was merely caught 
once; they didn’t even bother asking 
Socrates about such matters) because his 
wisdom made no impact on his behavior.

However, among the Jewish people, 
there is a Torah, a guide. The pursuit of 
intellect which illuminates the paths of 
right and wrong obligate him to behave 
accordingly. 

18( ראה שו"ת שלו רס"ט
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Source 5 Talmud, Tractate Moed Katan 17a

ַמהּו  יוָֹחָנן:  י  ַרבִּ ָאַמר  ְך  כָּ
י  "כִּ ז(  ב,  )מלאכי  תּוב  כָּ שֶׁ
ַדַעת  ְמרּו  ִישְׁ כֵֹהן  ְפֵתי  שִׂ
י  כִּ יהּו  ִמפִּ ְיַבְקׁשּו  ְותוָֹרה 
הּוא"?  ְצָבאוֹת  ה'  ַמְלַאְך 
ִאם ּדוֶֹמה ָהַרב ְלַמְלַאְך ה', 
ְוִאם  יו.  ִמפִּ ּתוָֹרה  ׁשּו  ְיַבקְּ
ּתוָֹרה  ׁשּו  ְיַבקְּ ַאל  ָלאו, 

יו. ִמפִּ

Rabbi Yochanan* said as follows: 
What is the meaning of that which is 
written: “For the priest’s lips should 
keep knowledge, and they should 
seek Torah at his mouth; for he is a 
messenger [malach] of the L-rd of 
hosts” (Malachi 2:7)? This verse teach-
es: If the teacher is similar to an an-
gel [malach] of the L-rd, then seek 
Torah from his mouth, but if not, do 
not seek Torah from his mouth.

*Rabbi Yochanan (180-
280) was one of the great 
Talmudic rabbis of the Land 
of Israel and the editor of the 
Jerusalem Talmud. During 
his lifetime, the Jewish 
centers of Babylonia began 
to rise to prominence, and 
Rabbi Yochanan fought to 
preserve the qualitative 
edge of the Torah centers 
of Israel. He was famous 
for his unusually beautiful 
features. 
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C. The Wild Mythologies
>> The Rebbe
What is Primary and What is Secondary?

שאצל  כיון  דלכאורה,   – החילוק  וסיבת 
בני  אצל  והן  היוונים  אצל  הן  שניהם, 
ישראל, להבדיל, ישנו ענין השכל, מדוע 
חלוקים הם זה מזה? – היא באופן הגישה 

לענין החכמה:

הגישה של בני ישראל היא – מתוך ידיעה 
שלכל  בפועל19,  המעשה  הוא  שהעיקר 
לראש צריך להיות ההנהגה בפועל על פי 
התורה והמצוות, ובשביל זה הוא הלימוד 
ואלה  יעשון  אשר  המעשה  את  לידע   –
מציאות  שכל  כך,  תעשינה,  לא  אשר 
בלבד,  "משרת"  בבחינת  הוא  השכל 
המעשה  לענין  וטבחות"20,  "רקחות 

בפועל.

ישראל  בני  אצל  להיות  יכול  לא  ולכן 
דכיון  להרע",  המה  ד"חכמים  הענין 
שצריך  הוא  אצלם  הראשון  שהיסוד 
התורה,  הוראת  פי  על  בפועל  להתנהג 
"משרת"  אלא  אינו  השכל  מציאות  וכל 
כדי  טוב,  לא  ומה  טוב  מה  לידע  בלבד, 
יתכן  לא   – כזה  באופן  בפועל  שיתנהג 
שהרי  "להרע",  תהיה  החכמה  שתוצאת 
כל החכמה היא רק כדי לידע איך צריכה 

להיות ההנהגה בפועל.

Why the distinction? If both the Greeks 
and the Jewish people value the pursuit 
of intellect, why are they different from 
each other? 

The difference is in their approach to 
wisdom:

In the Jewish approach, action is the 
primary goal. The first and foremost 
priority is to behave according to the 
dictates of Torah and mitzvos — and 
that is why we study: to know which 
deeds to embrace and which to avoid. 
The pursuit of knowledge is only a 
means to an end — to be practically 
applied to our lives.  

It is therefore impossible for a Jew 
to use this wisdom to commit evil, 
because the first foundation is that 
one must behave according to Torah’s 
dictates, and that the entire existence 
of intellect is only here to serve the 
purpose of differentiating between 
good and bad. Such wisdom cannot be 
perverted into an evil one, being that 
the entire goal of the wisdom is solely 
to influence his behavior for the better.

19( ראה אבות פ"א מי"ז. 
20( ראה שמואל-א ח, ג. וראה גם תו"מ חל"ו ע' 324. וש"נ. 
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Why They Have Many Gods

וענין זה גופא בא בגלל נקודה נוספת:

היסוד  ישראל  בני  שאצל  לכך  הסיבה 
בפועל  ההנהגה  להיות  שמוכרחת  הוא 
השכל,  חיוב  בגלל  לא   – היא  כדבעי 
הוא  והרי  הקב"ה,  צוה  שכך  בגלל  אלא 
למעלה  הוא  שהקב"ה  בכך  ומכיר  יודע 
)הן  כל  בפי  שנקרא  וכפי  הענינים,  מכל 
"דער  ותינוקות(:    נשים  והן  גדולים, 
כך,  העליון(,  )באידיש:  אויבערשטער" 
– הרי הוא למעלה  שאיזה ענין שנתפוס 
ענין  את  נתפוס  כאשר  ולדוגמא:  ממנו. 
השכל – הרי הקב"ה הוא למעלה מזה; כל 
– הקב"ה הוא למעלה מזה;  העולם כולו 
כל העולמות כולם עם כל הפרטים ופרטי 
וכיון  מהם.  למעלה  הוא  הרי   – פרטים 
שהקב"ה אומר שהעיקר שתהי' ההנהגה 
ולאחרי  היסוד;  זהו  הרי  כדבעי,  בפועל 
כדי  החכמה,  ללימוד  לגשת  יכולים  זה 
צריך  לא  ומה  לעשות  צריך  מה  לדעת 

 This approach stems from another 
issue:

The Jewish approach — that the most 
important element is the resulting 
action — doesn’t stem from an 
intellectual conviction. It stems from a 
dedication to G-d, Whom we recognize 
to transcend all other existences. 
As he is commonly called in Yiddish, 
the Oibershter, the One Above — He 
transcends anything and everything. 
If we are to declare intellect as the 
greatest of all creations, G-d will 
remain higher than it. The entire world 
— G-d is higher than it. The entire 
universe and everything it contains — 
G-d is still higher. With that in mind, 
behavior is a priority and foundation 
in our approach simply because G-d 
determined it to be so. With that 

הוא  היסוד   – היוונים  אצל  כן  שאין  מה 
ובאופן  כשלעצמו,  והשכל  החכמה 
ולכן, כשבא להנהגה  שזהו ענין לעצמו, 
אצל  קרוב  ש"אדם  כיון  הנה  בפועל, 
עצמו"21, ו"עיר פרא ָאדם יולד"22, נעשה 
"משוחד" מתאוותיו, ועושה ככל העולה 
על רוחו, ועד שאפילו אם רוצה להתנהג 
בתוקף  הם  התאוות  הרי  השכל,  פי  על 
מהחכמה  כלל  מתפעל  ואינו  יותר, 
להנהגה  שכלו  את  שמנצל  ועד  והשכל, 

ההפכית – "חכמים המה להרע".

This isn’t true of Greek wisdom. There, 
the first foundation is the value of 
the intellect alone. Therefore, when 
it comes to one’s personal behavior, 
a person could remain selfish and 
untamed, blinded by his lusts, and fully 
engaged in the pursuit of pleasure. Even 
if such a person desires to follow the 
dictates of his intellect, his desires can 
overpower him; they aren’t impressed 
by intellectual arguments, and can 
even twist those arguments to serve 
the opposite purpose. 

21( יבמות כה, ריש ע"ב. וש"נ.
22( איוב יא, יב.
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שגם  פועלת  זו  שגישה  )ועד  לעשות 
באופן  יהי'  חיצוניות  בחכמות  לימודו 

כזה(.

מה שאין כן גוים – יש גם אצלם ענין של 
וההתחלה,  היסוד  זה  אין  אבל  אלקות, 
מהתאוות  ומסובב  תוצאה  בתור  אלא 
אלקים  אצלם  יש  ולכן  שלהם.  ורצונות 
תאוות  כמה  להם  שיש  דכיון  רבים, 
בתור  )שבא  האלקות  גם  הנה  ורצונות, 
הוא  שלהם(  ורצונות  מהתאוות  מסובב 
באופן של ריבוי. ולכן מצינו שגם בנוגע 
ענינים  הם  מתארים  שלהם  להאלקות 
כידועי  וכו',  ועריות  וגזילה  גניבה  של 
הקב"ה  )ש"צונו  בספריהם  שכתוב  מה 
שלא לקרות באותן הספרים כלל כו'"( – 
של  באופן  הוא  שהאלקות שלהם  דכיון 
מסובב מתאוותיהם, לכן מתארים בו את 

תאוותיהם.

foundation, we can proceed to pursue 
knowledge and determine right from 
wrong and so on and so forth (and this 
foundation should influence all study — 
secular pursuits as well — to follow the 
same path).

This wasn’t the case among the nations. 
They too, had a concept of G-dliness, 
but that was not the first and foremost 
foundation; it was a result and 
outgrowth of their own desires. There 
were therefore many gods among 
them; being that there are many wants 
and desires, the deities were many and 
varied as well. This is also why their 
gods are involved in theft, promiscuitiy 
and crime, as told over in their religious 
mythologies (which a Jew is forbidden 
to study); their gods are outgrowths of 
their own desires, and they therefore 
resemble those desires perfectly. 

21( יבמות כה, ריש ע"ב. וש"נ.
22( איוב יא, יב.
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The Real Meaning of the War

לבני  היוונים  בין  מלחמה  היתה  ולכן 
ישראל:

אף על פי שגם היוונים היו להוטים אחר 
של  החכמה  היפך  זה  הרי   – השכל  ענין 
היוונים  של  שהגישה  כיון  ישראל,  בני 
והשכל,  החכמה  הוא  שהיסוד  היא 
ובאופן שזהו ענין בפני עצמו שאינו שייך 
בפועל  למעשה  ובנוגע  בפועל,  להנהגה 
הרי הוא מתנהג כרצונו, מבלי להתחשב 
וכאשר  הזולת,  של  במציאותו  כלל 
הוא  הרי  לו,  מפריעה  הזולת  מציאות 
שולל ומבטל אותה, ועד שמוכן לבטלה 
מכל וכל, באופן של היפך החיים, רח"ל. 
ולכן היתה מלחמה בין היוונים ובין בני 
ישראל להבדיל, ועד למלחמה כפשוטה.

מלכות  "שגברה   – חנוכה  נס  ענין  וזהו 
בית חשמונאי ונצחום", ואז "מצאו .. פך 
אחד של שמן שהי' מונח בחותמו של כהן 
גדול... והדליקו ממנו כו'" – לא רק אור 
בפועל, אלא  להנהגה  סתם שאינו שייך 
אור שמורה לאדם כיצד להתנהג, ופועל 
עליו שיתנהג כן בפועל – שזהו החידוש 
בכך ש"הי' מונח בחותמו של כהן גדול", 

כפי שיתבאר לקמן )במאמר(.

וכאמור שזהו כללות ענין התורה – שלא 
לראות  שיוכל  לאדם  שמאירה  בלבד  זו 
פועלת  אלא  "בור",  ומהו  "דלת"  מהי 
שהנהגתו בפועל תהיה כפי חיוב השכל, 
ועד שפועל שגם הענין שהי' תחילה בור 

ותקלה, יתהפך להיות ענין של תקנה.

משיחת שבת פרשת מקץ, שבת חנוכה, 

 ה'תשל"א. רשימת השומעים בלתי מוגה 

תורת מנחם, חלק ס״ג עמוד 9.

That was the war between the Greeks 
and the Jews:

The Greeks definitely valued intellect, 
but it was in direct contradiction to 
the Jewish approach to wisdom. The 
Greeks valued wisdom as an end in 
itself, one which wasn’t specifically 
associated with a specific mode of 
behavior. On a practical level, a person 
was free to behave as he saw fit without 
taking others into consideration. If 
another person disturbed him, there 
was nothing stopping him from freeing 
himself of the nuisance, even if he 
needed to resort to murder, G-d forbid. 
That was the basis of the ideological 
war and the very physical war of the 
Greeks against the Jews. 

This is the miracle of Chanukah: That 
the Hasmoneans overcame the Greeks, 
were victorious, and found one jug of 
oil with the seal of the High Priest with 
which to light the menorah. This wasn’t 
just any oil — a wisdom which isn’t 
necessarily associated with human 
behavior — but an oil with the seal of 
the High Priest, which symbolizes the 
pursuit of wisdom which is sanctified 
with the goal of bettering human 
behavior.

This is the meaning of the Torah: It 
doesn’t only “light up the room” to 
show us what is a door and what is a pit; 
it influences us to behave according 
to our intellect and to transform the 
obstacle into something productive.


