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 חברים יקרים,
                              

 אני ואתה נשנה את העולם. 
 איך? 

 התשובה בסוף הדרשה.
  

 השבת חוברים להם שלושה סיפורים, ועוד אחד, על חושך ועל אור. 
  

חנוכה: טוב, זה ברור... בימים החשוכים ביותר של השנה, מדליקים נרות, להביא מעט  -הראשון 
 אור. 

 ואז קורה הנס.
פרשת מקץ: בחשיכה הגדולה של הבור/הכלא שבו נתון יוסף על האשמת שווא חשוכה  -השני 

שניים שלו, אחד של שר האופים, אחד של שר המשקים, ושניים של  –דבקה בו, ששה חלומות 
 מביאים קרן אור אל תוך החשיכה.  –פרעה 

 ואז קורה הנס.
המודרנית לא הצליחה להציל את חייו. שנים של סיגריות הרפואה  –אריק איינשטיין  -השלישי 

ודברים אחרים החשיכו את מסך חייו של אריק איינטשטיין. אבל קולו ושיריו הם קרן אור 
 הנשלחת אל מי שנותר מאחור, ומאירה מבעד לאפלת האבל הגדולה. 

 ואז קורה הנס...
  

 נס?
  

 כאב ואבדן!זמר גדול מת. מהו הנס? איזה נס קורה? רק תחושת 
  

ויוסף... הוא הרי נרקב בכלא על לא עוול בכפו. אז מה אם בסוף, אחרי שנים רבות, הוא יצא 
לחופשי ועלה לגדולה? מי יפצה אותו על השנים האבודות? והאם פצעי הניתוק הכואב מאביו 
וממשפחתו נעלמים ברגע שהוא הופך להיות המשנה למלך? האם הוא באמת יצא נקי מהמסע 

שהביאו עד הלום? האם במקרה הוא בחר שלא לבקר את אביו בכל השנים הללו, גם  הקשה
כשכבר היה אדם חשוב ויכל היה לעשות זאת בקלות ולהביא לאביו מעט אור? האם הבחירה 

לעטות מעליו מסיכה מצרית, עד שאפילו אחיו לא זיהו אותו )והוא הרי זיהה אותם, למרות של 
 האם זה מקרי? -העברית )כולל שינוי שמו( השנים(, ולהסתיר את זהותו 

  
ובאשר למכבים, שנצחו וטיהרו את המקדש, מה עם כל אלו, רבים וטובים, ששילמו את מחיר 

הניצחון ולא שבו הביתה לחגוג עם כולם? והרי, בכל מלחמות ישראל היו אלו שלא הגיעו אל קו 
השופר על הר הבית, או צהלות הגמר המרגש. ובשעה שנשמעו תרועות ניצחון וקולות תקיעת 

הילדים כשאבא שב מהמלחמה, או הבן אל זרועות הוריו, היו אלה שחייהם התפרקו, ושחייהם 
 לעולם לא יהיו כפי שהיו. 

  
 האם יש ניצחון שכולו מתוק? ניצחון שחף מצלקות?

  
את אלה  ואריק איינשטיין. עם כל הכבוד לשיריו, מה איתו? מה עם משפחתו? האם שיריו ינחמו

שאהבו אותו, לא כסמל, אלא כאדם בשר ודם? והאם שיריו ינחמו אותנו? האם הם יצליחו לעצור 
את הזמן? או שדינם להפוך לשירי נוסטלגיה נוגים, על תקופה שהייתה ואיננה, על ארץ ישראל 

 שהייתה ואיננה, על תום שהיה ואיננו? על פשטות שהייתה כאן פעם ואיננה? 
  

 אז... נס? 
  

 מהו נס?
  

דווקא ביום פטירתו של אריק איינשטיין, עוד לפני שהיה רמז למה שהולך לקרות ולאבל הכבד 
שעתיד לנחות עלינו, זכיתי ללמוד מה זה נס. הזמר, המלחין, והיוצר הישראלי, יובל דור )מ"הכל 

 עובר חביבי"(, פירש לי את המושג האמורפי הזה, נס. 
  



ר מורם. מילה נרדפת לנס, זה דגל )"שאו ציונה נס ודגל"(. גם נס וגם נס, פירש יובל דור, הוא דב
דגל הם דברים שמניפים אותם אל על. הם גורמים לנו להביט למעלה, מעל ליומיומיות של 

  הדברים, מעל לשגרה. 
  

במקרה של הנס, ה"מעל" הוא מעל לטבע. כשאנו אומרים "נס", הסביר לנו הזמר והיוצר, אנחנו 
 טבעי". אם הוא היה טבעי, הרי שלא היה כאן נס. -מתכוונים לדבר "על בדרך כלל

  
הוא מעל לטבע. מה בעצם  –בחנוכה, בפרשת מקץ, ובזכרו של אריק איינשטיין  –אז מה כאן 

 הנס? 
  

בטבע הכל נולד, חי ומת. בטבע הכל בנאלי. רעידת אדמה. הר געש. לידה ומוות. כל אלה אירועים 
וכל זאת, משום שבטבע אין טוב ורע, אין זיכרון. גם דגל וגם נס הם סוג של  נטולי כל משמעות.

 טבעיים. -זיכרון שיוצרים משמעות, ולכן הם על
  

 אז בואו ונבדוק:
  

שנים, נער עברי, נטוש ונבגד, הוזעק מהכלא כדי לייעץ למלך מצרים ועלה לגדולה. נס  0,833לפני 
ולפתור חלומות. בזכות זה חייו ניצלו, ועמם חייהם של  לא קרה כאן. היה לו כשרון גדול לחלום
 משפחתו שהשליכה אותו לגורלו האכזר.

שנים מאוחר יותר, מעטים ונחותים מנצחים רבים וחזקים. גם זה לא נס. הייתה כאן  0,733 -כ 
אמונה גדולה, להט, ובעיקר טקטיקה גאונית של ילידי המקום, כנגד הצבא הזר, הגדול והכבד, 

 התאים לתוואי השטח. שלא 
שנים מאוחר יותר, נער ישראלי מרטיט לבבות בשירה, מייצר פס קול לעם שלם,  0,033 -כ 

לתקופה שלימה. נס לא היה כאן. הייתה התאמה נפלאה בין הילד התל אביבי, הקול הנפלא, 
 היוצרים שניקרו בדרכו, והעם שהיה לו לתיבת תהודה. 

  
 אבל מבט אחר על שלושת הסיפורים הללו, יספר לנו דבר נפלא:

  
 על נער שידע למצוא משמעות בסבל.

 על קבוצת לוחמים שידעה לגייס כוחות רדומים ונסתרים.
 על יוצר שידע לזהות את הניגון הפנימי של דור שלם, של עם שלם.

  
 טבעי. לכן, אלה ניסים גדולים. -כל אלה הם בגדר על

  
נס החנוכה לא היה פח השמן. זה סיפור שמגייסים למי שמתקשה לראות ניסים; למי שליבו גס 
עליו, ואינו מתרגש יותר מרוח האדם. סיפור המכבים הוא סיפור על הרוח האנושית. לא בכדי 

 אבות המדינה ראו בסיפור של המכבים מודל לחיקוי, ובחרו להמעיט מערכו של סיפור פח השמן. 

  
היה התגשמות חלומותיו של יוסף. הנס הגדול הוא שוב רוח האדם שאינה נשברת הנס לא 

 בבורות של החיים וממשיכה לחלום.
  

לאריק איינשטיין באופן אישי לא קרה נס. הוא לא שרד את המפרצת. אבל לנו קרה נס גדול. 
עבר לזמן אנחנו יודעים לשיר. לשיר את שיריו. לשיר ולהתרגש. לשיר ולהתרומם אל על, אל מ

    ולמרחב, וכמו דגל נישא לזכור מי אנחנו, מה חשוב לנו, לדמוע, ולהמשיך לשיר. 
  

ניסים קורים. הם קורים כל הזמן. הם קורים בכל רגע שרוח פנימית מקימה אותנו מהבנאליות של 
 מוות. -חיים-הטבע, של היומיום, של השגרה, של המעגל הנצחי של לידה

  
ית. ולכן בטבע אין ניסים. רוח האדם, הרוח שמרימה, מזיזה, מניפה, בטבע אין בחירה חופש

 ומכוונת את חיינו, היא הבחירה היחידה שיש בידינו. 
  

רוח האדם, או רוח האלוהים הנושבת בקרבנו, היא תמצית הבחירה החופשית שלנו. היחידה שיש 
 לנו. 

  ועוד נס אחד: 
  



. יום ששינה את מהלך ההיסטוריה 0497 –יום מרגש ב שנים מאז אותו  66היום גם כ"ט בנובמבר. 
של עם ישראל ושל העולם כלו. לרגע אחד עולם שלם עצר את ההילוך האוטומטי, הטבעי, של 

 פוליטיקה, אינטרסים, והרבה שנאה. ונתן לרוח אחרת לייצר את המציאות.
  

 ארץ ישראל. יורק. והתחלה חדשה, קשה, וכואבת החלה כאן, ב-נס גדול היה שם, בניו
  

 ושוב חזרו אותם המוטיבים:
 רוח האדם, 

 מעטים מול רבים, 
 אלה שעלו מהבורות שכרו להם שונאיהם,

 שלחמו ושרו, לחמו ויצרו, נפלו והמשיכו לשיר.
 ...והנה... נס גדול היה פה.

  
 נס, אחרי נס, אחרי נס, אחרי נס. 

  
לקטיבי של עם ישראל: איך אני ואתה קול אחר שלנו, מזכיר לנו את הנס של הסיפור הקו  פס

 נשנה את העולם.
  

 מיכה שטרית ולאה שבת, ברוח נשיאי ישראל, כתבו את זה ככה:
  

 יהיה מה שיהיה 
 אני עוד אשנה 

 אני אגשים את חלומי 
 נושאי בשורה רעה 
 מכות או עוד גזירה 

 לא ישנו את מהותי. 
 

 אני את והאל שלצידי 
 עוד ננצח 

 לא בגלל הכח 
 רק בגלל הרוח 
 הנושבת בגבי. 

 
  רק בגלל הרוח

 בתוכי, במוחי, בנשמתי 
 רק בגלל הרוח 

 בתוכי, בדמי, בנשמתי. 
 

 את שיש לי להגיד, 
 אני עוד אצרח 

 אפילו בירח ישמעו 
 מי שיגיד: "לא כך" 

 אותו לא אשכח 
 יבוא היום אוכיח צדקתי. 

 שבת שלום,
  

 אלישע

 


