
  חברים יקרים,
 

 דרשה קצרה ופרסומת למשהו מאוד אישי...
 

  מחר השבט העברי יסיים עוד מעגל של קריאות בתורה.
 

 באופן סימבולי ומקסים חברי השבט - אנחנו (וכולם מוזמנים!) - נקרא את הפסקאות האחרונות של ספר
 דברים, ניפרד - שוב - ממשה רבנו, גדול הנביאים, ונגלגל את התורה אחורה, כל הדרך, בחזרה אל

  ההתחלה - אל "השמים והארץ וכל צבאם", אל אדם וחוה ואל הנחש.
 

 התורה אינה ספר היסטוריה! האם היה גן עדן, והאם היו אדם וחוה והנחש? מבחינה היסטורית, אין לי
  מושג אם היו. מבחינה אחרת - אותה אסביר בדרשה הזאת - היו! לא רק שהיו, הם עדיין קיימים.

 
 התורה, כאמור אינה ספר היסטוריה, היא הסיפור הפנימי העמוק, הכמוס, והמכונן של השבט העתיק

  שלנו.
 

 אבל היא מדברת בשפת סתרים! לוחשת כל העת באזני מי שרק מוכן להקשיב את סודות הקיום. סודות
 מוצפנים. הם מוצפנים על ידי מילים ("בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ…" וכו'). המילים

  השחורות הכתובות על הקלף הבהיר הן צופן המזמין - ואולי דורש - פענוח.
 

 כל שבוע מתפרסמות אלפי דרשות על הפרשה של אותו שבוע. חלקן חוזרות על עצמן, חלקן דומות
 לאחרות, וחלקן מהוות חידוש מרעיש ומסעיר, שפותח צוהר חדש אל מעמקי המציאות המסתורית הזאת,

 שנקראת "חיינו". כי כל דרשה היא ניסיון לפצח את הצופן הקיומי.
 

 כידוע - ואולי לא - שום דבר אינו כפי שהוא נראה… כשמביטים עמוק אל הקיום מגלים שהכל אפוף
 מסתורין. המילה "עולם" היא עדות לכך שמשהו "נעלם" - נעלם מעינינו. ואת "המשהו" הזה - מהות
 הקיום אולי, או משמעות החיים - אנחנו נחפש כל חיינו, כפי שעשו אבותינו ואמותינו, מאז שהתפתח

 האונה הקדמית של המוח, או כפי שהתורה מספרת, כשההומו-סאפיינס הראשונים אכלו מעץ פרי-הדעת
 המפתה, והחלו לחרוז מילים ולספר סיפורים.

 
 הערב ומחר חוגגים את שמחת תורה  - החג של הסיפור הפנימי שלנו. אנחנו חוגגים את החירות

  הנפלאה לפרש שוב ושוב את המילים, שוב ושוב לפצח את הצופן שנחקק על הקלף.
 

 אני עצמי כותב כל שבוע דרשה על הפרשה ושולח לרשימת תפוצה שהולכת וגדלה. חלקכם קוראים כל
 שבוע, חלקכם מדי פעם, וחלקכם לא - והכל טוב! כמובן, כמו כל מי שכותב, אני מאוד רוצה שיקראו את

 הדרשות שלי, אבל אני בשום פנים ואופן לא כותב אותן על מנת שיקראו. אני כותב אותן כי זו הדרך שלי
 לפצח את סודות הקיום. בעזרת הדרשות אני מגלה עבור עצמי את הנעלם. הדרשה היא שיחה - ולפעמים

  התגוששות - ביני לבין המילים העתיקות לבין החיים העכשוויים ולבין סודות הקיום.
 

 לפני כמה חודשים כינסנו לספר דרשה אחת לכל פרשה - סה"כ 54. הספר נקרא "איכה - פרשת
 השבוע מדברת עליך".

 
  כל ההכנסות מהספר, עד האגורה האחרונה, באות לתמוך בפעילות ובעשייה של קהילת ואהבת.

 



 עם תחילתו של מחזור קריאה חדש, אני רוצה להזמין את מי שהנושא מדבר אליו/ה, לרכוש את
 הספר - כמתנה לעצמכם ו/או לחבריכם - גם כדי לתמוך בקהילת ואהבת, אבל בעיקר, כדי

  להצטרף לשיחה העמוקה הזאת, בין האדם לבין החיים.
 

 הספר יצא בכריכה קשה, ומחירו 75 ש"ח. ניתן לרכוש אותו במשרדי הקהילה שלנו, או להתקשר
 למשרד ולרכוש אותו בטלפון (04-6291180), או פשוט לשלוח מייל חוזר. בשמחה רבה

  (ובמבוכה…) אוסיף הקדשה ואחתום על הספר.
 

 וכמובן, נשמח לראותכם איתנו בהקפות הערב (18:00) ומחר (בסביבות 10:15) - ומי שרוצה לקבל עלייה
 לתורה (כי בשמחת תורה כולם עולים לתורה), כדאי להגיע בסביבות 9:30.

 
 אני מאחל לכולנו שנזכה להעמיק ברזי הקיום, שימתקו לנו דברי התורה של השבט שלנו, שיתבהרו לנו
 שאלות החיים הקשות ושנתחדש תמיד בשאלות חיים חדשות. שאלות חדשות הן הסימן שאנחנו באמת

  חיים!
 

 חג שמח,
 

  אלישע
 


