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 חברים יקרים,

 

הדרשה השבוע מוקדשת באהבה לזכרו של שמעון פרס ז"ל. לא הערצתי אותו מעולם, אבל 

על מסוקסים ואמיצים. "בוגרי -אהבתי אותו. יותר מדי ווינרים יש לנו בפנתיאון הלאומי. גיבורי

מורכב, בעל חזון, לפעמים תככן, לוזר לרגע, אבל לא מרפה ולא יחידות". סוף כל סוף אדם. 

לבחור  -או לא היינו בשלים  -נכנע, ובעיקר לא מתלהם. לא היו לנו הרבה כאלו, כי לא העזנו 

  בהם.  יהי זכרו ברוך.

 

 -מלשון שיבה, לשוב  -שלושה ימים לפני סוף אלול, חודש הסליחה, ובעיצומה של עונת התשובה 

שוב השאלה )הילדותית משהו, אני מודה(: היכן נמצא אלוהים? היכן יש לחפשו? להיכן עלינו  עולה בי

 לשוב בתהליך התשובה?

 

יש המחלקים את בני האדם לאינטרוברטים ולאקסטרוברטים. תודעתם של האינטרוברטים פונה 

 -ויית נוכחותו או את חו -פנימה, בעוד האקסטרוברטים פונים החוצה. הראשונים יחפשו את האלוהי 

בחוץ. הראשונים ידברו על האלוהות כשהם  -או הוכחות לקיומו  -בתוכם; האחרונים יחפשו אותו 

עוצמים עיניים, כדי למצוא אותו בתוכם ולהיטיב לחוש את נוכחותו. האחרונים יפקחו את עיניהם 

עקבותיו לפני אל הבריאה המופלאה שבתוכה אלוהים שיקע את  -ויביטו אל ההרים ואל המרחבים 

 שנעלם, כביכול. 

 

עד עתה היה נראה שהתורה שייכת לאקסטרוברטים! אנחנו ארבע פרשיות לפני סיום התורה, 

ובעיקר שמענו על "השמים והארץ וכל צבאם", על  מצרים, על כנען, על ים סוף, על הר סיני, על מואב 

ניידי -ם הוא מנהל את נכסי הדלאעל חרן ועל אור כשדים. אלוהי התורה נמצא בשמים, כביכול, ומש

שלו. מעט מאוד שמענו על הלב ועל עולמו הפנימי של האדם )כן, אני יודע, היו רגעים וניצוצות פה 

 אבל רציתי יותר. הרבה יותר(.… ושם

 

 והנה רגע לפני סיום, התורה זורקת פירור ענק לאינטרוברטים שבינינו:   

 

ְצוָה יד( -)דברים ל', י"א וא. ֹלא כִּי ַהמִּ ָֹּקה הִּ ְמָך וְֹלא ְרח וא מִּ ֹּכִּי ְמַצוְָך ַהּיֹום ֹלא נְִּפֵלאת הִּ ר ָאנ ֹּאת ֲאשֶׁ ַהז

נָה'. וְֹלא ֵמעֵ  ָֹּתּה וְנֲַעשֶׁ ֵענו א ָה ָלנו וְיְַשמִּ ִָּקחֶׁ ה ָלנו ַהָשַמיְָמה וְי י יֲַעלֶׁ ֹּר, 'מִּ וא ֵלאמ וא ַבָשַמיִּם הִּ ר ַלּיָם הִּ בֶׁ

י יֲַעָבר לָ  ֹּר, 'מִּ יָך ֵלאמ ֹּד ְבפִּ יָך ַהָדָבר ְמא נָה'. כִּי ָקרֹוב ֵאלֶׁ ָֹּתּה וְנֲַעשֶׁ ֵענו א ָה ָלנו וְיְַשמִּ ִָּקחֶׁ ר ַהּיָם וְי ל ֵעבֶׁ נו אֶׁ

ֹּתֹו. ְלָבְבָך ַלֲעש  ובִּ

 

אני באופן אישי הייתי רחוק מאוד, הן מהתורה והן מהאלוהות, כל עוד השיח התורני והאמוני נשלט 

ליחים אקסטרוברטים. הכוונה איננה לאנשים המדברים בקול רם ועם הרבה בידי רבנים, מורים וש

שיחה אקסטרוברטית היא כזו שעוסקת בעולמי … תנועות ידיים )למרות שלעתים קרובות יש קשר(

שיחה על מוסר, על צריך ולא צריך, על מותר  -החיצוני, במה שנמצא מחוצה לי, בקליפה של הדברים 

הנכפית עלי מבחוץ, על "כפה הר כגיגית". או חיפוש אחר הוכחות חיצוניות ואסור, על מערכת חוקים 

לקיומו של אלוהים. אבל האלוהים החיצוני הזה מעולם לא פרט על נימי נפשי. הוא פשוט לא דיבר 

 אלי! 

 



משהו נפלא החל לקרות בעולם )ובעיקר בחיי( אי שם בשנות הששים של המאה הקודמת, וזחל אל 

שמונים, והתעצם בשנות התשעים, והיום הוא רווח בכל. במקביל ולצד הטירוף שנות השבעים וה

החל שיח חדש, אחר, עדין.  -והוא עדיין כאן במלוא עצמתו  -החומרני החיצוני שסחף וחטף את רובנו 

 שיח פנימי. 

 

לראשונה חשתי שהתורה פורטת לי על מיתרי הלב. מאז התורה  .בשיח הזה אני פגשתי את האלוהי

לב שלי חד הם. התורה כאילו מספרת בשפה ובקודים חיצוניים את מה שהלב יודע, אבל אין לו וה

  מילים.

 

מנגד, אני פוגש אינספור אנשים שהתורה מרגיזה אותם, דוחה אותם, כי גם הם שבויים בקריאה 

ה, היסטורית, הלאומנית והקנאית שהיא מדברת בה לעתים כה קרובות. היא מטע-החיצונית, הפסבדו

התורה שלנו, אני יודע. היא נשמעת לפעמים כמו הרבנות הראשית של מדינת ישראל, רחמנא ליצלן, 

שכל כולה חיצוניות וקנאות. לפעמים היא מזכירה לנו את אחרוני האייטולות ועורפי הראשים וסוקלי 

 הנשים, לא עלינו.

   

תר ויותר טפל. מילים כמו משנה לשנה אני מרגיש שאני נמשך עוד יותר פנימה. החוץ נראה יו

"קרוב", "לשוב", "להתכנס" מרגשות אותי. במקביל אני מגלה עוד ועוד עומקים ורבדים אינסופיים 

בתורה, עד שנראה שאכן, "הפוך בה והפוך בה כי הכל בה". כי... הפוך בעצמך, והפוך בעצמך, כי 

ו הרי "כחול אשר על שפת הים הכל חבוי בך. הכל חבוי בכל אדם. הכל חבוי בכל גרגר חול, ואנחנ

לרוב, לא ייספר". כל גרגר חול הוא עולם ומלואו. עולם אינסופי. וכולנו יחד כפולות אינסופיות של 

 האינסוף. 

 

זה פרדוקס, אני יודע. בשביל זה צריך להיות אינטרוברטי, כי רק בלב פנימה ייתכנו "כפולות 

 אינסופיות של האינסוף". 

 

נפרדים מתשע"ו ומקבלים את פניה של תשע"ז. את ברכת השנה החדשה אשלח ביום ראשון בערב 

 ביום ראשון, בע"ה.

 

בינתיים, לא נותר לי, אלא לאחל לעצמנו שבת שלום, שבת של התקרבות, שבת של התכנסות, שבת 

 פנימית שכזו. 

 

 כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך, ובעיקר בלבבך.  

 

 אלישע


