
 חברים יקרים,
 

 בקושי נחתנו מה-"high" הגדול של טקס הכנסת ספר התורה אתמול, וכבר אנחנו נערכים לתיקון ליל שבועות
  המסורתי שיתקיים הערב.

 
 בתחילת דרכינו התיקון של קהילת ואהבת היה התיקון היחידי לציבור הכללי בזכרון יעקב. עברו הרבה מים

 בנחל התנינים, והמושבה צמחה, התרחבה, ובעיקר התברכה במניינים רבים, חדשים ומגוונים, והרבה
  תיקונים פתוחים הלילה לציבור.

 
 אבל תיקון כמו של קהילת ואהבת אין...

 
  אבל למה תיקון? מה מקולקל?

 
 יש שיאמרו שתיקון ליל שבועות מצביע על כך שמשהו מאוד מקולקל בעולם, ואנחנו מצווים לתקן אותו. אבל זו

  המשמעות המודרנית של המילה "תיקון", ולא משמעותה המקורית.
 

 במקור, "תיקון"  בא מלשון להתקין, כלומר, לשים דבר במקומו הנכון, הראוי, היפה, המחייה. לכן ההפך
  מתיקון איננו קלקול. ההפך מתיקון זה תוהו ובוהו וכאוס.

 
 עמוק בתוכנו פנימה תמיד יהיה תוהו ובוהו, תמיד ישרור כאוס, כי מתוך תוכנו פנימה אנחנו בוראים את עצמנו

 כל הזמן מחדש. ואין בריאה מחדש ללא חזרה אל התוהו ובוהו.
 

 לכן, הלילה, נתכנס לתיקון ליל שבועות, לגעת מעט בתוהו ובוהו שבחיינו ולהציף מן המעמקים סדר חדש -
  בריאה חדשה לחיינו - לשנה הקרובה, ועם לא לשנה כולה, אולי רק ללילה אחד…

 
  הנושא של התיקון שלנו השנה הוא "ירושלים - טבורו של עולם".

 
 50 שנה למלחמת ששת הימים ולאיחודה של העיר הוא רק תירוץ. באמת! לא נעסוק בשאלות הפוליטיות, ולא

 נדבר בפתוס על העיר שחוברה לה יחדיו. לא. הלילה נחקור ביחד את המיתוסים והמדרשים הקסומים
 שנקשרו בירושלים. נגלה שלא במקרה ירושלים התקדשה בלבבות היהודים והנוצרים, ובהמשך גם בלבבות
 המוסלמים. ירושלים היא השתקפות מופלאה של כל אדם המחפש קשר, מחפש חיבור, מחפש לעשות סדר

  בתוהו ובוהו של חייו - סדר בין העליונים לתחתונים, בין החולין לקודש, בין ייאוש לגאולה.
 

 ָלָּמה ְירּוָשַלִים ָּתִמיד ְשַּתִים, ֶשל ַמְעָלה ְוֶשל ַמָּטה
 ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות ִּבירּוָשַלִים ֶשל ֶאְמַצע

  ְּבִלי ַלְחבֹוט ֶאת ראִשי ְלַמְעָלה
 ּוְבִלי ִלְפצֹוע ֶאת ַרְגַלי ְלַמָּטה...

 - יהודה עמיחי, מתוך "פתוח סגור פתוח"
 

 הלילה, אם כן, נסדר מחדש את חדרי ליבנו. ננסוק אל המרומים - אבל רק קצת, כדי שלא נחבוט את ראשינו
 בתקרת הזכוכית שלנו - וגם נצלול אל המעמקים, נציף משם את מי התהום - אבל רק קצת, כדי שלא נהיה

 מוצפים, וכדי שלא נפצע את רגלינו…
 

  ובעיקר, נתחבר מחדש לתורה, שדורשת לגלות אותה כל יום מחדש, טרי, שונה, מרענן.
 





 הנה התכנית (שימו לב, במקביל לשיעור הראשון בעברית, יתקיים גם שיעור אחד באנגלית, לטובת העולים
 החדשים, או סתם למי שרוצה לאמן את האנגלית שלו לפני הרילוקיישן הבא…) :

 

 
 

 אז בואו להתרענן איתנו הלילה. התיקון הוא ללא תשלום (כמובן). מוזמנים לבוא לחלק מהתיקון או לכולו,
 ואפשר להיכנס ולצאת מתי שרוצים. נצלול אל המצולות, אל בורות המים, אל התוהו ובוהו המחייה, ונתקין לנו

 סדר חדש, בהירות חדשה ותובנות לדרך.
 

 חג שמח,
 

 אלישע




