
  חברים יקרים,
 

 ביתי הוא מבצרי.
 

 משחר ההיסטוריה חיפש לו האדם הגנה מפני האימה שבחוץ - אויבים, פגעי מזג האוויר, עיניים חטטניות. ולא
 רק האדם. גם בעלי החיים מחפשים, או יוצרים לעצמם, מקומות הגנה - מערות, מחילות, צמרות עצים, וכן

 הלאה. גם הצומח יוצר לעצמו הגנות ביולוגיות, כמו רעלנים וריחות "רעים" כדי להרחיק מעליו יצורים רעבים.
 היום מתפתחת תורת בריאות שלימה המבוססת על הימנעות מהרעלנים שבצמחים (לקטינים) המצוים בשפע

 במזון שאנחנו רגילים לאכול להנאתנו.
 

 העולם הזה אכזרי. מזונו של אחד הוא גזר דין מוות של האחר. כל דבר חי, מסתבר, זקוק להגנה. מהפרווה
  המחממת והארס הממית ועד לדלתות פלדלת.

 
 אבל לא רק להגנה אנחנו זקוקים. כל דבר חי זקוק לגבול ברור ומוגדר. אפילו האמבה החד-תאית, אילולא

  קרום התא שלה, היא לא יכלה הייתה להתקיים. הגבולות שלנו מגדירים אותנו.
 

 המילה "כולסטרול" - במיוחד ה"כולוסטרול הרע" - נחשב לאויבו המושבע של האדם. מגיל מסוים רמת
 הכולסטרול בדם שלנו היא שיחת הרעים הנפוצה ביותר. אבל הכולסטרול הוא סוד הקיום! כולסטרול הוא

 שומן, והשומן הזה מייצר את גבולות התא. ללא כולסטרול (בין אם זה ה"טוב" ובין אם זה ה"רע"), אף תא לא
 יוכל להתקיים, ואף אורגניזם חי לא היה קיים. הכולסטרול שלנו הוא גבולנו הבסיסי ביותר.

  
 גם ההגנות שלנו וגם הגבולות שמקיפים אותנו, אם כן, מבטיחים את קיומנו. גם ההגנות וגם הגבולות שלנו הם

 גם מקור הסבל שלנו - בגללן אנחנו חווים בדידות, חרדה, כעס ועלבון. מינקות, האדם מייצר הגנות, במודע
 ושלא במודע, כדי להבטיח את קיומו. ההגנות הללו אינן נעלמות בדרך כלל כשחולפת הסכנה. לא, הן נשארות

 לנצח, למקרה שהסכנה תשוב. כמו בתוכנות האנטי-וירוס, מיום ליום נוספות לנו עוד ועוד הגנות. הן לא
 מתחלפות, הן נערמות. אם במקור הן נועדו להגן עלינו - ברגע מאוד מסוים - לשמור על זהותנו ולהבטיח את
 קיומנו, הרי שבהמשך הן הופכות לחומות של בדידות וניכור. כמו הכולסטרול, שבמקור נועד לשמור על עצם

 היותנו, ולהבדיל אותנו מכל מה שאיננו אנחנו, ובהדרגה מצר את עורקי הדם שלנו וחונק אתנו מבפנים, כך גם
 ההגנות והגבולות שצברנו לעצמנו, הופכים מברכה קיומית גדולה, למבצר מחניק של גבולות ומגננות.

 
 וכמו שהולכים לרופא שיעזור לנו לאזן את הכולסטרול בגוף, אנחנו הולכים אל הפסיכולוג, שיעזור לנו לאזן את

 ההגנות ואת הגבולות שמרעילים את חיינו.
 

 ואז מגיע חג הסוכות…
 

 יש כמה מצוות חשובות מאוד בסוכות, אבל המרכזית שבהן היא היציאה אל הסוכה! יוצאים מהבית, מהמבצר,
 מהבטחון, מארבעה הקירות, אל מבנה רעוע - בהגדרה! - פרוץ אל ארבעת הרוחות (והיתושים, והנחשים,

 והשכנים…) ואל השמיים זרועי הכוכבים (והגשמים והאבק…).
 

 ובסוכה הזאת אנחנו מקבלים את המצווה המרכזית של החג: לשמוח! חג הסוכות, שגם נקרא "החג" - בהא
 הידיעה - הוא החג היחיד בתורה שמצווה עלינו לשמוח בו: (דברים ט"ז, י"ד) "ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך... ְוָהִייָת ַאְך

  ָׂשֵמחַ ", (ויקרא כ"ג, מ') "ּוְׂשַמְחֶּתם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים ".
 

 אנחנו לא נשלחים לשהות שבעה ימים תחת כיפת השמים, חשופים לחלוטין. המסורת מכבדת את הצורך
 הלגיטימי שלנו בהגנה ובגבולות - כי בלעדיהם פשוט לא נהיה - אבל יחד עם זה היא מבקשת מאיתנו, פעם



 בשנה, לצאת ממבצרנו, ולנער מעלינו את עודף ההגנות ואת ריבוי הגבולות שיצרנו לעצמנו, משחר ילדותנו
  ועד היום - המבצר שפעם הגן עלינו והיום מבודד אותנו ומייצר ניכור גדול בחיינו.

 
 האם המסורת מבטיחה לנו שאם רק נעז לצאת מהמחילה שלנו נגלה את השמחה שאבדה לנו בילדותנו (מרוב
 הגנות וגבולות)? או שמא, מצווה עלינו לצאת מהמקום הבטוח שלנו אל מחוזות הפחד, ולהתחבר באופן מודע

  ומצווה אל שמחת החיים?
 

  גם וגם.
 

 כי לפעמים אנחנו צריכים שידחפו אותנו לצאת מארבע האמות שלנו - רעיונית, נפשית, רוחנית ופיזית - עם
 ההבטחה שמצפה לנו שם בחוץ שמחה גדולה, ואם לא - בשל הפחד, הקור, וחוסר הנעימות -  הרי שעלינו

 ליצור אותה יש מאין!
 

 מאחל לעצמנו בירור משמעותי של ההגנות והגבולות שלנו בחג הסוכות הזה, שנגלה מחדש את השמחה
 החופשית שנשתכחה מעבר לחומות ההגנה והגבולות שבנינו סביבנו, ושנדע ליצור אותה יש מאין אם היא

 איננה מופיעה בעצמה.
 

 אוטוטו, עם בוא החורף המיוחל, נשוב ונסתגר במבצרנו החם והמוגן. אבל אולי, אם באמת העזנו לצאת אל
  הסוכה ואם חגגנו את סוכות בשמחה,  אולי נשוב אל מבצרנו קצת שונים.  קצת חדשים.

  
 חג שמח. אך שמח!

 
  אלישע


