
 

 

 

 חברים,

 יום כיפור הוא יום של אהבה. לא התאהבות - ממש לא - אלא אהבה פשוטה, בשלה ועמוקה.

 יש הבדל גדול בין התאהבות לאהבה "יומיומית". זה אמנם בולט במיוחד באהבה שבין בני אדם, אבל זה נכון
 גם ביחס שבין אדם למקום עבודה חדש, או מקום מגורים חדש, ואפילו אידיאולוגיה חדשה (אין דומה החוזר

 בתשובה, עם הפנאטיות שמאפיינת אותו, לאדם הדתי, הוותיק והאפרורי). כי המשותף לכל ההתאהבויות הוא
  המילה "חדש".

 שום דבר אינו דומה להתאהבות. על ההמצאה הזאת היה צריך הבורא לקבל פרס על גאוניות. זה יישמע
 בנאלי, אני יודע, אבל זה צריך להיאמר: כשמאוהבים העולם מושלם, המורכבויות נעלמות, הכתמים נמסים

 והמציאות נהיית שטוחה ונפלאה. הריגוש הנלווה לזה, אין שני לו. הגוף והנפש רוטטים ברטט מיוחד. קל
  לזהות אדם מאוהב...

 לא כך הדבר עם אהבה… כשפשוט אוהבים, שב ומתגלה המתח בין הכתמים והלכלוך והרקע הצחור, אם עוד
 נשאר כזה. מי מהם ישלוט בתשומת הלב ובראייה שלנו יותר, הכתמים או הרקע? כל המורכבויות של הנפש

  שלנו שבות ומופיעות; נראים שוב הגאיות והגבעות, ולפעמים גם נחלי האכזב.

  זהו בעצם הסיפור של יום כיפור. סיפור של אהבה. עם כתמים, עם מורכבויות, עם גאיות וגבעות ונחלי אכזב.

 לעומת סיפור האהבה של יום כיפור, יש גם סיפור של התאהבות, וזה חג השבועות.

 ליום כיפור ולשבועות יש מכנה משותף חשוב: שניהם חגי מתן תורה. יום הכיפורים הוא חג מתן תורה השני
  ושבועות הוא הראשון. שבועות הוא חג מתן תורה של התאהבות, ויום כיפור הוא חג מתן תורה של אהבה.

 הנה הסיפור בקצרה: בשבועות ניתנו עשרת הדיברות לראשונה. זה היה בעל פה, במעמד הר סיני. ברקע היו
  ברקים ורעמים, ניצוצות ושופרות.

 משה, כאדם מאוהב, הזדרז לעלות אל ההר, אל הענן המרנין, כדי לקבל את לוחות האהבה. ארבעים יום
 וארבעים לילה לא אכל ולא שתה. אחדות מופלאה של אוהב ואהוב. יצאו מזה הלוחות הראשונים, צורתם

 כצורת לב, והם כתובים בכתב אלוהי. כי בהתאהבות הכתב הוא תמיד אלוהי ואפילו לוחות של אבן מרגישים
  קלילים.

  אבל, בינתיים, למטה, החלו להופיע הסדקים. הריב הראשון.

 זה קרה בי"ז בתמוז. משה ירד בקלילות מהר סיני עם לוחות ברית האהבה בידיו. וכשהוא ראה מרחוק את
 עגל הזהב הכל נעשה כבד. משה השליך את לוחות האבן מידיו - ספק בגלל התקף הזעם, ספק בגלל שקסם
 ההתאהבות פג בפתאומיות, ומשקלם האמיתי של הלוחות שב והופיע. הכתב האלוהי התעופף באוויר ונעלם.



 נותרו רק שברי לוחות מסביב, שנאספו והוכנסו לארון הברית, לזיכרון… שנזכור שהייתה פעם התאהבות
 גדולה.

 לאחר תהליך ארוך שכלל לא מעט אלימות - פיזית ומילולית - הרבה חשבון נפש ושיחות קשות, משה שב אל
 ההר, הפעם ללא הצלצולים וללא הענן הרך. העם פשט מעליו את עדיו, ובאוויר היה  מתח גדול. האם ייסלח

 לעם? דברים קשים הוטחו שם על ההר, ומשה עבד קשה ונשא משא ומתן מכובד. הוא דרש פיוס וקיבל, אבל
  הדברים כבר לא יהיו כתמול שלשום. את לוחות הברית השניים יהיה עליו לחצוב במו ידיו, עד זוב דם.

 ארבעים יום מאוחר יותר הוא יורד מההר והלוחות השניים בידיו. הכתב, כתב ידו של משה. הן הלוחות והן
 האותיות הן מעשה של בשר ודם.

 היום הזה, שבו משה ירד בפעם השנייה מהר סיני היה יום הכיפורים (התלמוד הבבלי, מסכת תענית, דף ל'
  עמוד ב': "יום כיפורים… יום שניתנו בו לוחות אחרונות (= הלוחות השניים)".

 ואלה גם הלוחות היחידים שנותרו לנו. ההתאהבות של חג השבועות, חג אביבי, שכל כולו חסד התעופפה לה
 באוויר ופגה, עם כל הקסם, הקלילות והחצוצרות והכתב האלוהי. נותרו בארון הברית הלוחות הכבדים של

  אהבה ורסיסים של הלוחות הראשונים, זכר להתאהבות שהייתה.

 האהבה של יום כיפור היא אהבה של סליחה ומחילה. היא אהבה מורכבת. יש בה ייסורים, יש בה מחויבות, יש
  בה עליות ויש בה מורדות. יש בה עשה ויש בה לא-תעשה. יש בה איומים ויש בה הבטחות.

  האהבה של יום כיפור היא אהבה אנושית. היא אהבה עמוקה.

  ובעיקר, זו אהבה בשלה ויפה. כמו בשיר של לאה גולדברג, "אלי":
 

 השנים פרכסו את פני
 בזכרון אהבות

 וענדו לראשי
 חוטי כסף קלים
 עד יפיתי מאוד.

 
 בעיני נשקפים

 הנופים.
 ודרכים שעברתי

 ישרו צעדי
  עייפים ויפים.

 פעם אהבתי יותר את האהבה של שבועות. אהבתי להיות מאוהב. אהבתי את המוחלטות, את השחור והלבן.
 אבל השנים פרכסו את פני, וענדו לראשי חוטי כסף קלים. והדרכים ישרו צעדי, עייפים ויפים. היום אני אוהב

 את האהבה של יום כיפור לא פחות (אולי אפילו יותר…).

 אני אוהב את האנושיות. אני אוהב את הטעויות שאנשים עושים. אני אוהב את החרטה. את בקשת הסליחה.
 את המחילה.

  אני כבר פחות אוהב מוחלטות וטוטאליות. יותר אוהב את העומק שיוצרים העליות והמורדות.

 פעם יום כיפור היה עבורי חג קשה. שורט. לא נעים, היה צריך לעבור אותו… עם הזמן הוא התרכך. ואולי הוא
  לא התרכך, רק אני התרככתי. והיום אני אוהב אותו. אוהב את האנושיות שבו.



 שיר נוסף שמהדהד לי ברקע, הוא השיר של ז'אק ברל - משורר יהודי צרפתי - בתרגומה של נעמי שמר,
 "אהבה בת עשרים". הכותרת לא מתאימה, כי זה לא שיר על אהבה בת עשרים, אלא על אהבה בשלה, אהבה

  של מורכבות, של "חוטי כסף קלים".
 

 ידענו אש, ידענו רעם
 ואהבה בת עשרים

 ברחנו זה מזו לא פעם
 אבל היינו חוזרים

 
 וחדר זה עודו שומר

 זכרון ימים יפים יותר
 עקבות סופה אשר פרחה לה

 כאן שום דבר אינו דומה
 לאשר עבר לאשר חומק

 לאשר הולך איתנו הלאה
 

 יפה שלי
 את יחידה ומכושפה שלי

 מאור השחר עד לבוא לילי
 אוהב אותך,
 אוהב עדיין.

 
 אני מכיר את כישופייך

 את השקרים את הסודות.
 צריך תמיד לפקוח עין
 ולהישמר ממלכודות.

 
 ובלילות הכי קרים

 היו ודאי גם אחרים
 שאת גופך השביעו נחת.

 הן אחרי ככלות הכל
 היה לי כישרון גדול

 להזדקן איתך ביחד.

 היום בערב ירד משה מהר סיני. שוב. זקן, בשל, עייף משהו, נושא על גבו לוחות אבן כבדים. נלך לקראתו.
 נעזור לו לפרוק את המטען הכבד שהוא סוחב. נביט בעיניו הבוגרות, ונדע: שוב נסלח לנו.

 איזה יופי.

 גמר חתימה טובה.

  אלישע
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