
 

 
 

 חברים יקרים,
 

  הדרשה הזאת לא מתאימה לציניקנים, היא הולכת לעסוק בנסים!
 

 שני אירועים ניסיים מקשטים את השבוע היהודי שלנו. האחד כמובן, הוא הסיפור המופלא של חנוכה. השני
  מתרחש בפרשת השבוע, פרשת מקץ - סיפור התממשותם הפלאי של חלומותיו של יוסף.

 
 האירוע הראשון כבר הוכרז על ידי חז"ל כנס. אבל האירוע השני, מעולם לא הוגדר ככזה. ונראה לי שהגיע

  הזמן!
 

 מהו בכלל נס?
 

 הנה ההגדרה של ויקיפדיה: "נס הוא כינוי למאורע אשר חורג מדרך הטבע וההתנהלות הטבעית של
 העולם, ומיוחס להתערבות של ישות עליונה כדוגמת התערבות אלוהית או של שליחי האל...".

 
  על פניו, זו הגדרה מדויקת למדי. אבל לא לגמרי…

 
 אני מבקש להציע שנס איננו "מאורע אשר חורג מדרך הטבע וההתנהלות הטבעית של העולם". נס, לעניות

 דעתי, הוא הדבר הטבעי ביותר שקיים. הטבע, היקום, גוף האדם, החיים והמוות, הם כולם נס. עץ
 האקליפטוס, הנמלה, ו"סתם" עלה קמל בסתיו, הם כולם נס. עצם הקיום, החיים על כל צורותיהם - הנשימה,
 הנבט העושה את דרכו אל האור, המיזוג בין הזרע והביצית, מערכת העצבים, המפץ הגדול, וכן הלאה - הם

 כולם נס.
 

  נס אינו סותר את הטבע. הנס הוא הטבע של הבריאה!
 

 כשאדם ער לפלא הגדול שבכל פעימת לב, בתפוח הבשל, בכל יצירה ספרותית מופלאה, הרי שזהו נס גלוי.
  כשאדם לא ער אליו, או לחילופין, כשהוא ציני לגבי המופלא שבחיים, הרי שהנס נסתר.

 
 נס ומדע אינם סותרים זה את זה. כפי שנראה, קיומו של הסבר מדעי (או סוציולוגי, היסטורי, או לוגי) לתופעה

  כלשהי אינו מוריד כהוא זה מהנסיות שבדבר.
 

 ההבדל בין מי שרואה את הנס לבין מי שלא, הוא נורא פשוט אבל גם מאוד עמוק, והוא מסתתר בכיוון שאליו
  מופנית תשומת הלב.

 
 רוב בני האדם רואים אובייקטים (things), הם שמים לב לעצמים הנגלים להם. אבל הנס איננו נמצא

 באובייקט, הוא איננו נמצא בדבר עצמו, אלא במה שמהווה אותו - אנרגיית החיים הבלתי נראית שמהווה
 כל דבר ודבר בבריאה. ברמה המטאפורית אפשר לקרוא לזה "הרווח שבין הדברים". שם, ורק שם נמצא הנס!



 
 חז"ל קראו לאנרגיית החיים הזו "האור הגנוז", והאור הבראשיתי שנברא ביום הראשון, ברגע הראשון, בהבזק

 הראשון של הבריאה כולה, במפץ הגדול: ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור  (בראשית א, ג). זהו האור שנברא
 עוד הרבה לפני שנבראה השמש. כי לא השמש מהווה את האור, אלא האור הבראשיתי - אנרגיית החיים -

  היא המהווה את השמש.
 

 אנרגיית החיים הזו - "האור הגנוז" - הינה חסרת צורה, אבל היא מהווה את כל הצורות כולן - היא מהווה את
 הפילים הענקיים של צבא היוונים (סוריים), היא מהווה את הבור שאליו השליכו האחים את יוסף והיא מהווה

  את הסורגים של בית הכלא שבו הוא היה אסור.
 

 המכבים לא שמו את ליבם אל הפילים עצמם, ולא אל כלי הנשק שלהם. תשומת לב כזו הייתה מפילה את
 רוחם. יוסף לא שם את ליבו אל הקנאה של אחיו בכתונת הפסים המטופשת שלו, ולא אל תאוותה של אשת

 פוטיפר שראתה בו "ְיֵפה ֹתַאר וִיֵפה ַמְרֶאה", ולא אל הסורגים של בית האסורים. תשומת לב כזו הייתה
  מייאשת אותו.

 
 שמו של אלוהי ישראל הוא ה.ו.י.ה - זה אשר מהווה. כשמשה שואל את אלוהים הנגלה אליו בסנה הבוער

 לזהותו, נאמר: "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמֶׁשה, 'ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה', ַוֹּיאֶמר, ֹּכה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, 'ֶאְהֶיה' ְׁשָלַחִני
  ֲאֵליֶכם " (שמות ג, י"ד).

 
 ה.ו.י.ה לעולם איננו נראה, לעולם איננו אובייקט, לעולם איננו דבר. גם אין מילה בשפה האנושית שתוכל לתאר

 אותו. אפילו הביטויים "האור הגנוז", או "אנרגיית החיים" הם רק מטאפורות. אבל הם מאפשרים לנו לפחות
  לדבר עליו.

 
 "זה אשר מהווה", או "אהיה אשר אהיה", או "האור הגנוז", לעולם יהיה חזק יותר, עוצמתי יותר וחי יותר מכל

  אובייקט ומכל דבר שהוא מהווה.
 

 המכבים ויוסף ידעו להביט אל ה"אור הגנוז", אל אנרגיית החיים, ולא אל הצורות שהוא מהווה. כי בו, ורק בו,
 נמצאות תעצומות הנפש ועוצמות החיים.

 
  כי בו, ורק בו, נמצא הנס.

 
 רוב בני האדם לעולם לא יראו את "האור הגנוז" המהווה את הכל ולכן לעולם לא ידעו את הנס. הם פשוט

 מכוונים את מבטם אל המקום הלא נכון. תשומת ליבם מופנית אל האובייקטים - היפים או המכוערים,
 המרשימים או הפשוטים, האימתניים או הקטנים - ולא אל מה שמהווה אותם (ואז הם אפילו מתגאים בכך

  שהם "אובייקטיבים"...). ולכן יש כל כך הרבה ייאוש, כאב, צער, וציניות.
 

 לסיום, אני מבקש לציין שנס לא "קורה". נס הוא טבעה של הבריאה. הכל נס, הכל אור, הכל הוויה. אבל רק
 אם מוכנים להסתכל בכיוון הנכון!

 
 שימו לב למילות השיר הנפלא שאנו שרים כבר שנים כל שנה בחנוכה. הוא אחד השירים הציוניים היפים,

 העמוקים והחשובים שנכתבו כאן. הוא סודם של החלוצים שהביאו לקוממיות העברית החדשה, אלפיים
 ומאתיים שנים אחרי הקוממיות הקודמת, זו של המכבים. השיר נכתב על ידי אהרון זאב, קצין החינוך הראשי

 הראשון של צה"ל. שימו לב במיוחד לבית השני.
 

 ָאנּו נֹוְׂשִאים ַלִּפיִדים
 ְּבֵלילֹות ֲאֵפִלים.



 זֹוְרִחים ַהְּׁשִביִלים ִמַּתַחת ַרְגֵלינּו
 ּוִמי ֲאֶׁשר ֵלב לֹו
 ַהָּצֵמא ָלאֹור -

 ִיָּׂשא ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ֵאֵלינּו
 ָלאֹור וְָיבֹוא!

 
 ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -

 ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.
 ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו, ָהָהָר ָעִלינּו,

 ַמַעְינֹות ָהאֹורֹות
 ַהְּגנּוִזים ִּגִּלינּו.

 
 ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו -

 ַּפְך ֶׁשֶמן ֹלא ָמָצאנּו.
 ַּבֶּסַלע ָחַצְבנּו ַעד ָּדם -

 וְַּיִהי אֹור!
 

 נס לא קרה לנו! מעינות האורות הגנוזים גילינו. את טבענו האמיתי גילינו.
 

 ויהי אור!
 

 חג אורים שמח, חודש טוב ושבת שלום,
 

  אלישע


