
 / הרב אלישע וולפין חנוכה ופרשת מקץ: חרכים קטנטנים של אור אינסופי

 חברים יקרים,

שתחילתה במעמקי תהום הנשייה  –שמגיע בשיא החשיכה, ופרשת מקץ  –מופלא בעיני שחג האור 
של יוסף, מאירים השבוע ביחד. פרשת מקץ עוסקת ביציאה מהמעקים, מהבור החשוך, אל האור 
שלמעלה, בעוד חג החנוכה חוגג את הארת חשכת השמיים באור של הנרות שמדליקים שוכני 

  העפר.

מקץ שנים רבות של שכחה גדולה, פרעה חולם את חלומותיו המפורסמים, על פרות עבות ועל 
פרות דקות, ועל שיבולים עסיסיים ומלאים ושיבולים שדופים ומצומקים. החלומות הללו 

 מוציאים את יוסף בשעה טובה מהכלא, שבו הוא נשכח ונרקב. שנים אנחנו מחכים לרגע הזה. 

שך והאור הרבה יותר עמוק ממה שנראה על פניו. יש שיגידו "שהסיפור יותר אבל הסיפור על החו
מורכב". בשבילי "מורכב" זה מצב פשוט להפליא רק אנחנו לא מבינים אותו... כי הדברים לא 

 באמת מורכבים, רק המחשבות שלנו מורכבות... 

 יש כאן סיפור על סוד ההסתרה של האור. והמסתיר הראשי: אלוהים.

רים רצו להשפיל את היהודים בימי הביניים )בכדי להצדיק את עליונותם(, הם דימו את כשהנוצ
עם ישראל לאישה, אשר עיניה מכוסות, והיא אינה רואה את האור. זו כנראה דמותה של לאה, 
אמו של יהודה, שעליה נאמר ש"עיניה רכות", כלומר, שראייתה כנראה פגומה בדרך זו או אחרת. 

האישה שמביטה נכוחה, זו מן הסתם רחל, והיא רואה באור בהיר את האמת. לעומתה, ניצבת 
היא המוארת. והיא, כמובן, הנצרות. את מנהיגי הכנסייה המשך קיומם של היהודים פשוט שיגע. 
אם אלוהים כונן ברית חדשה עם בני האדם, איך ייתכן שעדיין מסתובבים בינינו נאמני הברית 

אפילו די מוצלחים. אם הצלחה היא סימן לברכה ולאור, הרי שמצב הישנה, והגרוע מכל, חלקם 
 העניינים בלתי נסבל. 

צדקו הנוצרים! אכן רטייה מונחת על עינינו ואנו עיוורים. אבל לא רק על עינינו שלנו. לא רק אנו 
היהודים עיוורים. כל בני האדם מהלכים בעולם עם רטייה בלתי נראית המפרידה ביניהם לבין 

 ות. לכן כל בני האדם צמאים אל האור.המציא

מדי פעם אנו זוכים לרגעי חסד שבהם מתאפשרת לנו הצצה מבעד לרטייה. אלו רגעים מרגשים, 
הממלאים את ליבנו שמחה גדולה. ברגעים אלו אנו בטוחים שהנה ראינו את האור הגדול, את 

דקיקה אחת. אודה האור ש"מעבר"! אבל זו תמיד הצצה מעורפלת בלבד, וחשיפה של שכבה 
ואתוודה, גם ברגעים אלו, כשאני יושב לכתוב את הדרשה הזאת, משהו בי באמת חושב שאני יודע 
איך העולם עובד ואיך פועל לב האדם... אבל קריאה של פרשת השבוע מחזירה אותי מיד אל מידת 

דקיקים וצרים הענווה, ומזכירה לי )כרגיל(, שכל התובנות שעולות בי, הן לא יותר מחרכי אור 
 באריג של הרטייה. ומי יודע, אולי זו הרטייה עצמה... 

בילדותו קיבל יוסף הצצה אל "מאחורי הפרגוד", בדמות החלומות המחמיאים שחלם. מאותם 
רגעים ואילך קיננה בו הידיעה שיבוא יום ומשפחתו תשתחווה אליו. אבל... איך, היכן, ומה יהיה 

ך אל הגשמת החלומות, הוא לא ידע. לכל אחד יש דרך ייחודית המחיר, וכמה כאב מחכה לו בדר
להציץ אל העולמות ש"מעבר". ליוסף יש חרך הצצה אחד: החלומות. גם במעמקיי חשכת הכלא 
היו אלו החלומות של שרי המשקים והאופים )בפרשה הקודמת( שהכינו את הקרקע לפריצה 

נה חלקית. הוא היה בטוח שבעוד שלושה הגדולה שלו מחושך לאור. אבל שוב יוסף ראה רק תמו
ימים, כשישתחרר שר המשקים מהכלא )על פי החלום( וישוב אל מישרתו בארמון, הוא יזכיר 
לכולם שישנו נער עברי תמים שנשכח ונרקב בכלא. אבל למציאות הייתה תכנית אחרת: שר 

ים יקפיצו אותו המשקים שכח את הבטחתו ליוסף. עברו עוד כמה שנים עד ששני חלומות נוספ
חלומותיו של פרעה. רק אז נזכר לפתע שר  -סופית מחשכת הבור לאור הגדול של השררה 



המשקים בחלום שחלם ובנער העברי שפתר לו אותו, וגם צדק בפתרונו. רק אז יוסף, גיבור 
נודע, הוזעק אל הארמון, ונפתחה הדרך למימוש חלומו המקורי, שמשפחתו כלה -הלא-אל-ההצצה
וה לו. כמה סבל הוא היה צריך לעבור עד שהרגע הזה יגיע! ואגב, חלומו השני לא התגשם תשתחו
 אביו ואמו לא השתחוו לו, כפי שהוא חשב שניבא החלום. –לעולם 

בייסורים, ובבורות, ובאימה, ובבדידות קשה? מה רע בלהכין את האדם לקראת הבאות? הרי כך 
 יוכל להיות ערוך ומגויס לכל אתגר.

מזו... כשאחיו של יוסף מגיעים אליו למצרים, ומשתחווים לפניו, והוא מאושר שהנה  יתרה
התגשמו כל חלומות ילדותו, הוא עדיין לא באמת הבין עד כמה עדיין חלקית ושטחית היא ההצצה 

להם )בפסוקים האחרונים של ספר בראשית(: בראשית   שלו אל העולם שמעבר. הוא אפילו יאמר
יָראּו,-"א "ַאלכ –פרק נ', י"ט  י? תִּ ים ָאנִּ י ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ ם ָעַלי ָרָעה ]כלומר מכרתם  כִּ ם ֲחַשְבתֶּ ְוַאתֶּ

ים ֲחָשָבּה ְלֹטָבה ]היו לו בכלל תכניות אחרות לגמרי, תכניות  אותי כי שנאתם אותי, אבל[ ֱאֹלהִּ
ה ְלַהֲחֹית ַעם יָראּו -ְוַעָתה ַאל  כם מהרעב הכבד[.ָרב ]כלומר, להציל-טובות:[ ְלַמַען ֲעשֹה ַכּיֹום ַהזֶּ תִּ

ת ם ְואֶּ ְתכֶּ ל אֶּ י ֲאַכְלכֵּ ר ַעל-ָאֹנכִּ ם אֹוָתם ַוְיַדבֵּ ם, ַוְיַנחֵּ ָבם". נשמע מקסים ואופטימי: יש תכנית -ַטְפכֶּ לִּ
אב גדולה וטובה! הכל לטובה! וכל עכבה לטובה! אבל אנו, שיודעים שמיד אחרי הפסוקים 

שמות, ועמו סיפור העבדות הנוראי, אומרים לעצמנו: "אוי וויי!"...  האופטימיים הללו מגיע ספר
גם יוסף עיוור! גם הוא לא הבין שכל המהלך הזה לא היה תכנית הזנה אלוהית כלל וכלל... אלא, 
תכנית שעליה כבר נרמז לאברהם בברית בין הבתרים, להביא את בני ישראל אל סיר הבשר ולתת 

ארץ גושן, וליפול לעבדות קשה. התכנית הייתה ליילד אותם  להם לשקוע עמוק במשמנים של
מתוך רחם הבשר, לא כמשפחה של נוודים, אלא כעם נבחר, ולקחת אותם משם למסע   מחדש

 הגדול של החיים, בדרך הלא נגמרת אל הארץ המובטחת. 

מעבר אבל, כמו יוסף, גם אנחנו זוכים ברגעי החסד שלנו להצצה קטנטנה בלבד אל המסתורין ש
לפרגוד. וכשאנחנו כבר רואים משהו, זו שכבה דקיקה של הסיפור. מי יודע מה באמת הייתה 
כוונת הבורא... אולי גם יציאת מצריים, ומתן תורה, והמסע במדבר, והכניסה לארץ, הם רק שלב 
קטנטן בתכנית הרבה יותר גדולה! מן הסתם זה כנראה כך. כל פעם שאנחנו חושבים שהתשובה 

או אם תעזו להחליף האותיות הלועזיות במילים כמו:  – Yאו שהמטרה הסופית היא  ,Xהיא 
הרי שנאחזנו בפיסה קטנטנה, וויתרנו על האופציה של  -הלכה, מצוות, ערכים, וכן הלאה 

 המסתורין הגדול של האין סוף, של האלוהים. קוראים לאנשים כאלו "עובדי אלילים".

 לו! "אז מה אתה מציע?", בוודאי תשא

 או, טוב ששאלתם!

בעידן של הקצנה דתית קשה בכל רחבי העולם, כשהחושך שב ומכסה את פני התהום, ישנו אור 
גדול המסתתר במעמקי הנקבוביות של החושך. זהו אור בראשיתי היולי, אור בריאתי, אור גנוז 

ר חז"ל על )"ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור"(, אור השמור "לצדיקים לעתיד לבוא" )כמאמ
 הידיעה. -האור הבראשיתי שנגנז(, אור של פליאה גדולה, אור של קסם אינסופי: האור של אי

סוף של כל האפשרויות האחרות הקיימות באותו הרגע ממש. אי ידיעה,  -ידיעה, משמעה סוף 
 משמעה אינסוף אפשרויות.

 עה?הידי-הפרטיים והציבוריים, אם נלך לאורה של אי –איך ייראו חיינו 

את חלקנו הרעיון הזה ממש מזעזע. שהרי, איך אפשר לחיות חיים של יום יום מתוך תודעה של אי 
כי בהיעדר ידיעה ברורה, על פי איזו אידיאולוגיה נחיה? על איזו תשתית  –ידיעה? חלקנו נחרדים 

ות רעיונית נבנה את עולמנו? אל חשש. אפשר להמשיך ולחיות לגמרי כרגיל, על סמך כל האמית
לחרוט זאת על לוח לבנו,  –וההסכמות הקולקטיביות שלנו. אבל, אפשר גם לציין לעצמנו יום יום 



ולשים כטוטפות בין עינינו וכאות על ידנו, שתכלס, איננו יודעים כלום. שהכל אפשרי. ושמתחת 
 הידוע.  בתלכל ידיעה מסתתר קרחון ענק של אי ידיעה אינסופי שמזין את שכ

 ת השבת, מדליקים נר רביעי של חנוכה.הערב, לפני נרו

 איזה כיף!

 שבת שלום וחג אורים שמח,

 אלישע

 
 


