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את נס המלחמה בחנוכה ניתן להבין ע'פ דבריהם של בעלי התוספות כשינוי בלתי
רגיל מן השורה הופך בן רגע לגיבור גדול ומכניע חיות טרף זהו נס אותה התנוצצות
נשמתית של רוח גבורה ודעת שהתנוצצה בנשמות המכבים היא הנס הגדול של
חנוכה למרות הפחד והספק שקיננו בלבבות ,נחשפו כוחות חדשים וגדולים באומה
כוחות של גבורה ומלחמה אור זה מקרין לדורות ועד היום אנחנו חוגגים את הנס
הגדול שאירע לאבותינו -בימים ההם בזמן הזה .מאז חידוש העצמאות הלאומית
והקמת ממלכת ישראל בימי החשמונאים עברו למעלה מ 2000שנים שבהן יצאנו
לגלות ורוחנו חזרה להיות מדוכאת אך דווקא בחשכת הגלות התעורר זיק של אמונה
וגבורה לאומית שבה לשרות על עמנו.
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עם הנקודה הזאת אנו נפגשים גם בפרשת השבוע אחי יוסף מוכרים אותו לשיירת
סוחרים שמורידה אותו למצרים .בהתחלה יוסף אכן מאוכזב ומתקשה להבין מהיכן
נחתה עליו הגזרה הזאת ,אך עם הזמן הוא נוכח לגלות כיצד הכול מתהפך לטובה.
את אותו מסר מעביר יוסף גם לאחיו ,במילים פשוטות הוא מסביר להם מהי האמת
העומדת מאחורי הקלעים ":ואתם חשבתם עליי רעה אלהים חשבה לטובה למען
עשה כיום הזה להחיות עם רב"
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יוסף לא נותן לשום דבר לשבור את רוחו ,הוא מלמד אותנו כיצד כל אחד ואחת
מאיתנו יכולים לגלות את אותה גבורה בחיינו הפרטיים בשגרת היום יום .יוסף בוחר
להתחבר אל אותו ניצוץ אלוקי שטמון בו ,משם הוא שואב את הכוח לצלוח את
הקשיים ולהוביל בחכמה רבה את התהליך שיעצב את זהותנו הלאומית ,התהליך
שיהפוך אותנו ממשפחה קטנה לעם ,לאומה בריאה החייה בארצה ונאמנת ליעודה
– מגדלור של מוסר ,אמת וצדק לעולם כולו .גם כאן נראה כי יש התקדמויות ונסיגות,
אך במבט כולל ניתן לראות כיצד הכל משתלב לרצף אחד שמוביל אל התכלית .דרכי
ההנהגה האלוקית נסתרות ,מאחורי מעשיים אנושיים וארועיים יום יומיים מסתתרת
אמת גדולה שמובילה את המציאות כולה אל יעודה.
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