
 
 

 
 חברים יקרים,

 
 אני קורא כעת את הארי פוטר בפעם הרביעית! פעם אחת לפני עשרים שנה, כשהספרים יצאו בזה אחר זה,
 ובפעם השנייה, השלישית והרביעית, עם יהונתן. אני מאוד אוהב את ספרי הארי פוטר ואני מאוד שמח שגם

 יהונתן התאהב בהם. מי שחושב שהארי פוטר זה מדע בדיוני או סתם ספרות על קוסמים ומכשפות טועה
 בגדול. הדרמות הבדיוניות והקשפים הם רק תפאורה ססגונית. זו ספרות דתית לכל דבר - על טוב ורע, חיים
 ומוות ובעיקר על אהבה וחושך, כשהנחש המיתולוגי כל העת זוחל לו ברקע. ואלוהים? גם הוא שם, בהסתר
 פנים כמובן, וכרגיל, הוא אף פעם לא מצליח באמת להגן על הטובים ולמנוע מהרעים לממש את זממם. הוא

 מחכה שאנחנו נעשה את העבודה...
 

 אבל הכי חשוב, בסופו של דבר, האהבה מנצחת (לא בלי קרבנות!).
 

 ואהבת לרעך כמוך. מוכר? (האשטאג #ואהבת).
 

 אבל לאחרונה אמרתי ליהונתן שזו הפעם האחרונה שאנחנו קוראים את הארי פוטר. אם הוא רוצה, שיקרא
 לבד. אני מיציתי!

 
 וזה מביא אותי לשמחת תורה…

 
 כי את התורה אני קורא מתחילתה ועד סופה כבר 27 שנים (כן, כן, התחלתי מאוחר), ואני לעולם לעולם לא

  ממצה.
 

 התורה לא מפסיקה להדהים אותי - למלא, לעורר ולכשף אותי. כמו מעיין של מים חיים, התורה מחייה אותי
  כל שבוע מחדש.

 
  איך היא עושה את זה?

 
 אני לא יודע. אני לא מבין איך כל מילה מזמנת אינסוף פירושים. אני לא מבין איך משפט מסוים שלא עורר
 אותי בכלל שנה קודם, ובקושי בכלל שמתי לב לקיומו,  מרגש אותי עד דמעות בשנה שאחרי, ובאותו רגע

  (חולף, אמנם) הוא נראה כמו המפתח לרזי החיים.
 

  ולא רק לי היא עושה את זה... כבר אלפי שנים שהתורה מכשפת, מרגשת, מנחה ומעצבת את חייהם של
  אבותינו ואמותינו.

 
 חז"ל אמרו "הפוך בה והפוך בה, שהכל בה" (מסכת אבות ה, כ"ב). זה נשמע מופרך למי שאינו מכיר את

 החוויה, אני יודע. "הייתי שם", כמו שאומרים, ואני מתנצל על נימת ההתנשאות… זאת ממש לא הכוונה! אבל
 כן, מי שמכיר את החוויה הזאת יודע בדיוק על מה אני מדבר. ואגב, החוויה המכשפת הזאת פתוחה לכולם.



 לא נדרש ידע קודם. אפילו אין צורך להיות דתי או מסורתי. גם לא צריך כיפה על הראש! צריך רק ראש פתוח,
  לב פעיל ורצון להעמיק. אה, וגם אהבה - אהבה לתורה.

 
  ואת זה נחגוג הערב ומחר - את הנס הזה.

 
 אז, בואו לחגוג איתנו (או בכל מקום שבו אתם נמצאים) את חג המעיין העברי, את חג החיים, את חגיגת

 הסיום וההתחלה, והספיראלה האינסופית של תורתנו המשותפת. כי היא באמת של כולנו. כ-ו-ל-נ-ו.
 

  נתראה הערב ברבע לשש, ומחר, בסביבות תשע וחצי… הצ'ופרים והקרטיבים עלינו.
 

 הפרטים בפרסום.
 

 חג שמח,
 

 אלישע


