
 חברים יקרים,

 מתחילים השבוע ספר חדש, ספר דברים.

 משה עומד למות והוא נפרד מעם ישראל.  העם שניצב מולו נולד במדבר. משה נותן את
 "תקציר הפרקים הקודמים", את עיקרי התורה ואת תמצית המורשת, על מנת להכין את העם

 לכניסה לארץ. הוא מקווה להפוך את האספסוף המשוחרר והפרוע לבעלי בתים ולחקלאים
 אחראים לקראת כניסתם לארץ המובטחת.

 "ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ְּבֶאֶרץ מֹוָאב, הֹוִאיל מֶֹׁשה ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת"  (דברים א, ה). "באר את
  התורה" ו"באר מים" - אותה הבאר!

  ביאור - תשוקה של העמקה - מסע אל בארות המים הפנימיים.

"ה' ֱאלֵֹה֛ינּו ִּדֶּב֥ר ֵאֵל֖ינּו  דלי המים הראשון שמשה דולה מן הבאר עוסק בגירוש ופרידה: 
 ְּבֹחֵר֣ב ֵלאמֹ֑ר: 'ַרב־ָלֶכ֥ם ֶׁשֶ֖בת ָּבָה֥ר ַהּזֶֽה, ְּפנּ֣ו ּוְסעּ֣ו ָלֶכ֗ם…'"  (פסוק ו) כמו אדם וחוה
 שגורשו מגן עדן, כך בני ישראל גורשו מהר האלוהים, הר חורב, שם, הם חשבו, שוכן

 אלוהיהם. המסר המרווה הראשון הוא שאלוהים נמצא בכל. אין לו הר, ואין לו קיר אבנים.
  הוא החיות המחייה כל תא, כל מולקולה וכל אטום.

 גם בדלי השני יש סיפור של פרידה: "ָואַֹמ֣ר ֲאֵלֶכ֔ם ָּבֵע֥ת ַהִה֖וא ֵלאמֹ֑ר לֹא־אּוַכ֥ל ְלַבִּד֖י ְׂשֵא֥ת
 ֶאְתכֶֽם"  (פסוק ט'). מסע חיינו מתחיל בתלות מוחלטת. ללא החזקה וטיפול לא נשרוד. הורינו
 השפיעו עלינו את תורתם, תקוותיהם, ערכיהם וחלומותיהם. עד הפרידה ההכרחית: הבגרות
 והעצמאות. לכל אורך המסע משה ניסה לגמול את בני ישראל מהורותו, ובעוד חודש זה יהיה

 סופי. המורה הדגול ייאסף אל עמיו. מעתה, אומר משה, כל אדם אחראי למשאו, למסעו
 ולדרכו.

 הדלי השלישי הוא המחייה מכל הדליים. הגירוש והפרידה אמנם הכרחיים במסע החיים, אבל
 מטרתם אחת: לגלות שבעצם מעולם לא היינו, ולעולם לא נהיה באמת לבד: "ַבִּמְדָּבר֙ ֲאֶׁש֣ר

 ָרִא֔יָת, ֲאֶׁש֤ר ְנָׂשֲאָך֙ ה' ֱאלֶֹה֔יָך ַּכֲאֶׁש֥ר ִיָׂשא־ִא֖יׁש ֶאת־ְּבנֹ֑ו ְּבָכל־ַהֶּדֶ֙רְך֙ ֲאֶׁש֣ר ֲהַלְכֶּת֔ם ַעד־ּבֲֹאֶכ֖ם
 ַעד־ַהָּמקֹ֥ום ַהּזֶֽה"  (פסוק ל"א)

 יש ימים שמסע החיים הוא כמו מסע בודד במדבר, שאתה הוא הנושא את עול חייך בטרק
 של החיים. בסוף המסע אולי תגלה שמי שנשא אותך לכל אורכו, עד בואך אל המקום (והזמן)

  הזה, היה ה' אלוהיך.

  זה, לדעתי, דלי המים הראשון והאחרון במסע החיים.

  "ה' אלוהיך" איננו יישות חיצונית, עם זקן ארוך וגלימה לבנה…
  הוא לא שייך ל"דתיים" ואיננו פקיד ברבנות הראשית.

  הוא החיות עצמה, המים החיים בשורש הבריאה.
  הוא נוכח בכל, זורם בכל, מחייה את הכל, מחזיק את הכל.

  ללא החיות הזאת דבר לא קיים ולא יתקיים.
  זו החיות הנסתרת מן העין האנושית. כי העין והמוח רואים רק את תוצאות היותה.

  היא קנאית לחלוטין ורחומה באופן מוחלט, בעת ובעונה אחת.
  היא אוניברסאלית ואישית.

  היא אינה דורשת גיור, אבל היא כן מזמינה באור.



 
 באור התורה הוא המסע העברי אל באר המים של שורש הקיום.

 
 שבת שלום,

 אלישע


