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  שבת חנוכה התשע"ה

  20-12-2014- כ"ח טבת 

  

  דבר תורה לפרשת מקץ 
  לאון אלמליח

  
  שבת שלום .

שבת זו היא חגיגה לכולנו . בשבת זאת ישנו מפגש מעניין  בין חג האורים וניצחון 

ה"מכבים" עם פרשת השבוע שמתארת את   עלייתו המטאורית של יוסף לשלטון 

  במצרים.

אין קשר , אך אם נחשוב מעט יותר נבין שישנו קשר של היפוך . הפרשה לכאורה 

בתורה מתארת את הקיום היהודי בגלות הראשונה של עם ישראל, הגלות שהפכה 

סמל לכל הגליות שעתידות להתרחש בהיסטוריה של העם, ואילו חג החנוכה מתאר 

ם, שמאפשר את הניצחון הניסי ומעורר ההתפעלות , ניצחון החלשים על החזקי

  כינונה של מדינה חשמונאית יהודית, לראשונה מאז חורבן הבית הראשון. 

שני אירועים אלו מסמלים שתי צורות התמודדות שונות והפוכות עם השאלה של 

מסגרת הקיום הפיזי והמדיני של עם ישראל: קיום בגולה  הכולל בתחילה עלייה 

  שיעבוד ועבודת פרך.מיטאורית כלכלית ומדינית ולאחר זמן מה סבל , 

שמתחיל בניצחון סוחף,  –ואילו צורת הקיום השנייה היא של עם חופשי בארצינו 

גבורה והקרבה ומסתיים במלחמת אחים איומה המביאה לקץ הקיום  העצמאי 

עם הזמנת הרומאים לבוא ולעזור לאחד הצדדים של האחים החשמונאים  –כעם 

  כנגד  אחיו.  

  צוני להתמקד העיקר. מכיוון שזמני מצומצם בר

אני מביא בציטוט מדויק את דבריו של יהושפט הרכבי בספרו " בתוקף המציאות"  

העוסק בלקחים לאומיים וחינוכיים מירמיהו , מהמרד הגדול וממרד ב כוכבא. 

  יל ידי מכון ואן ליר.  1981הספר יצא לאור בשנת 
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ד ריב אחים להביא לקיטוב רב בעמדות. היריבים עלולים במצבי חירום מוע .1

לתת עדיפות למאבק הפנימי על פני המאבק החיצוני. הקיצוניים עלולים 

  לפנות לאלימות כדי לכפות את דרכם .

הסכנה להיגרר אחר מיעוט קיצוני , שקיצוניותו נוטעת בו ביטחה בדרכו ,  .2

צידם. הקיצוניים נהנים בעוד אין בידי החוגים המתונים למשוך המונים ל

 מיתרון פסיכולוגי. 

סכנת תהליך ההקצנה בין הקיצוניים . סכנה זאת מושפעת מן התחרות מי  .3

ינקוט עמדה לאומית צרופה יותר ומגלה כביכול יתר זקיפות קומה , דבקות 

 ועקיבות בדרך הפוליטית.

 הצורך בחישוב מפוכח של יחסי הכוחות, סיכויים וסיכונים של התמודדות .4

לאורך זמן. לא די לאמוד את הפעולה הצבאית או המדינית הנקודתית אלא 

יש לשקול אם היא אפשרית לאורך זמן ומה סיכויי ההצלחה . אופציה 

 מדינית היא מוגבלת בזמן והיא חולפת אם היא מוחמצת.

אלה קצת מהתובנות החשובות של פרופסור יהושפט הרכבי מלימוד והתבוננות 

 .העבר של עם ישראל

מי ייתן לא נצטרך לחזור שוב על התסריטים הישנים והעצובים שעמינו הלך בהם 

בעבר ונשכיל למצוא דרכים חדשות עם אופק לעתיד טוב יותר ממה שחיינו בעבר 

  כעם.

 חג חנוכה שמח !!


