
 חברים יקרים,
 

  יום כיפור הוא יום חג.
 

 הוא נפתח בסעודה חגיגית - כמו שיהודים אוהבים - שאלמלא הצום הסעודה הייתה מתקיימת בכלל בערב,
  אחרי התפילות, אך בשל הצום היא הוקדמה לשעות אחר הצהריים.

 
 כן, כן, זו לא ארוחה שנועדה למלא את כרסינו כדי להקל עלינו את אתגרי הצום, אלא סעודת מלכים,

  שתכליתה לחגוג. לחגוג את השפע, את היש, את החיים.
 

 בשבתות ובחגים אסור לצום. יום כיפור הוא היוצא דופן הגדול. הוא חג חשוב, חשוב מאוד - הוא נקרא
 שבת-שבתון, כלומר, גם שבת וגם שבתון (שבת של חג) - ורק בו מותר לצום, כי הצום של יום הכיפורים הוא

  חלק חשוב בחגיגה!
 

 אם שבת נחשב ל"מעין עולם הבא", כלומר, טעימה קטנטנה ודימיונית של עולם נטול דאגות ומחסור, הרי שיום
 כיפור הוא עליית מדרגה: ביום הכיפורים, אנחנו כל כך מחוברים לעצמנו (תיאורטית...), שאפילו למזון איננו

  זקוקים!
 

 כולנו מכירים את החוויה של הליכה מתמדת למקרר, גם כשאיננו רעבים. התנועה הזאת אל עבר המקרר היא
 ביטוי לתחושה פנימית עמוקה של מחסור עמום וחוסר שקט תמידי. זהו מחסור נפשי מובהק, למרות שהוא

 נחווה לגמרי בגוף.
 

  יום כיפור הוא זמן, הזדמנות והזמנה לתרגל חוויה פנימית של מלאות, של יש, של שלימות.
 

 חוויית המחסור - רעב, צמא וכו' - הם תוצאה של תודעה, או מחשבה עמוקה של מחסור. הרי אין באמת
 מחסור במציאות. יש רק תחושה של מחסור, שהיא תוצאה של תודעה של מחסור, שהיא תוצאה של חשיבה

  של מחסור.
 

 המילה "אין" היא פיקציה. אין דבר כזה אין… יש בהחלט תחושה של רעב, יש תחושה של צמא, יש תחושה
 של קור, יש תחושה של חום, יש תחושה של כאב. בפועל, כל התחושות הללו הן יש: יש תחושה של….  רק

  התודעה שלנו מתרגמת את היש הזה למחסור: יש-תחושה-של-רעב הופך להיות מחשבה של "אין-לי-אוכל".
 

 אנחנו כעת בעיצומה של בצורת קשה. "ישראל מתייבשת". הפנים של רננה רז אומרים הכל! הדיבור השגור
 הוא שאין גשם. אין מים. זו התחושה. והתחושה הזאת מאוד מדאיגה אותנו - ובצדק! - אבל זו תחושה

 "בלבד". האמת היא שיש. יש מה שיש. יש גשם ויש גם מים. נכון, מפת הממטרים השתנתה: יש הצפות
  במישור החוף ובאזור הצפון יש בצורת.

 
  שימו לב להבדל בין שיח על מה שיש לבין שיח על אין.

 
 אחת המילים שחוזרת על עצמה הרבה מאוד בתפילות יום הכיפורים, היא המילה חטא. בדרשות שלי אני לא

 אוהב לדבר יותר מדי על חטאים. לא כי אין - ברור שיש - אבל זאת מילה קשה ולא מובנת, והיא גוררת אחריה
 שיפוטיות ורגשות אשמה. צריך מאוד להיזהר בשיפוטיות הזאת, ולכן אעדיף בדרך כלל להשאיר אותו למרחב

  השיפוטי של אלוהים - מרחב שאדם לא יבין לעולם, ולכן אני לגמרי סומך עליו….
 

 עם זאת, ברוח הדרשה הזאת, אני מבקש להציע, שיום הכיפורים מדבר על חטא מאוד ייחודי: החטא של
  תחושת המחסור.



 
 אם מחסור הוא אכן עניין תודעתי, מחשבתי, ובמציאות יש רק יש, הרי שתודעת המחסור היא סוג של חטא.
  ואולי זהו החטא האולטימטיבי (למרות שכאמור, אני משאיר את ההכרעה הזאת למרחב השיפוט האלוהי).

  
 בתורה, יום כיפור היה יום של ברכה גדולה. בשיאו של יום הכיפורים, הכהן הגדול, לאחר שנפטר מכל

 העומסים וכל החטאים של בני ישראל - בטקס מאגי שאותו קוראים באריכות במהלך התפילות והקריאה
 בתורה ביום הכיפורים, ושהיום יהיה לנו מאוד קשה להבין ולהתחבר אליו - היה נכנס אל קודש הקודשים. שם,

 במקום הקדוש ביותר, הוא היה מתקן (מלשון להתקין מחדש!) את החיבור המחייה של עם ישראל - ויש
 שיאמרו של כל יושבי תבל - עם בורא כל היש. הכניסה שלו לקודש הקודשים הייתה מתאפשרת לאחר הכנה

 מדוקדקת, שבה הוא התנקה - תודעתית - מכל תחושת המחסור ומכל הקורבנות המלווה את תחושת
  המחסור.

 
 וכשהיה הכהן הגדול יוצא מקודש הקודשים, העם כלו היה נופל על פניו ופורץ בחגיגות ספונטניות של שמחת

 השפע, היש, הברכה והמלאות של העולם. הפיוטים מתארים את הכהן הגדול יוצא מבית קודש הקודשים
 ממש קורן, והעם כלו היה מתבשם ומתברך מהאור הייחודי שהביא הכהן הגדול מקודש הקודשים ומהחיבור

  הנפלא עם אלוהי היש.
 

 אם בשבת אנחנו מייצרים לעצמנו 25 שעות של שפע - אוכל, שתייה וחברה טובה - כדי לחוות "מעין עולם
 הבא" - עולם של שפע אינסופי, עולם שבו דבר לא חסר לנו - הרי שביום הכיפורים אנחנו מוזמנים להתחבר

  לעולם שבו (וכן, אני יודע, השפה יוצרת לנו כאן סתירה פנימית) אין מחסור כלל. אין בכלל אין. יש רק יש.
 

 בין אם אתם צמים, ובין אם לא, אתם מוזמנים בחג הזה לבדוק את האלסטיות של התודעה האנושית. לשים
 לב כמה "אין" יש בתודעה שלנו, כמה מחסור, ולראות שאפשר להתחבר לתודעה אחרת. אפשר להיכנס אל
 קודש הקודשים ולצאת משם עם תודעה עמוקה של יש. של מלאות נעימה. של נוכחות. של החיות שקיימת

  בכל.
 

 חג שמח, גמר חתימה טובה, ולצמים - צום לברכה.
 

 אלישע


