
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 השנה, בחודש אלול (שמסתיים היום), הבנתי בפעם הראשונה את האימרה הידועה של הרבי מקוצק: "אין
 שלם מלב שבור".

  
 את הלימוד שלנו לחודש אלול בבית המדרש של 'ואהבת' הקדשנו השנה לחוויה האנושית. קראנו לסדרה,

  "להיות אדם".
 

 אחד המפגשים עסק בשבר האנושי. הכותרת של השיעור הייתה "משול כחרס הנשבר" - דימוי הנמצא בפיוט
  "ונתנה תוקף", שנכתב בימי הביניים, אותו נשיר ביחד בבית הכנסת בשני ימי ראש השנה.

 
 השיעור נפתח בלחן המקסים של יאיר רוזנבלום לפיוט הזה, בביצוע הגבעטרון, עם סולן הלהקה חנוך אלבלק,

  שהלך השנה לעולמו.
 

  אדם...
 משול כחרס הנשבר

 כחציר יבש וכציץ נובל
 כצל עובר וכענן כלה

 וכרוח נושבת וכאבק פורח
 וכחלום יעוף!

 
 על פניו, התיאור, "משול כחרס הנשבר", רומז לשבריריות ולארעיות האנושית.

 
 זה אולי נכון, וזה באמת נראה כמו הפשט של הכתוב, אבל אנחנו הגענו לתובנה אחרת לגמרי, ומשמעותית

  מאוד.
 

 החרס הנשבר, מסתבר, הוא דווקא ברכה גדולה, כי השבר והמשבר הם הדרך המופלאה של הבריאה
  להתרענן ולצמוח!

 
 אדם מטבעו בורח ממשבר. הוא מבקש יציבות ושקט, ואם הוא כבר מחפש שינוי, הוא יעדיף שזה יקרה

 בתנאים שלו (חופשה שוברת שגרה בתאילנד, למשל). אבל שינוי אמיתי בדרך כלל לא עובד ככה. הוא בא
 מהלא-נודע, ולכן הוא מפחיד. אנחנו נעשה הכל כדי להיצמד ליש, למוכר, לקיים, ונגן על היש הזה בכל כוחנו

  (זה תפקידו של האגו), וזה טבעי, אפילו חשוב, גם זה חלק מ"הפרוגרמה".
 

 אלא שלבריאה יש תכניות הרבה יותר גרנדיוזיות עבורנו. הבריאה עצמה נמצאת בשינוי מתמיד, בזרימה
 מתמדת של יצירה, הבאה ממרחבי האינסוף אל עבר הקיים, אל היש. זו הרי משמעות הביטוי "יש מאין" -

 יצירה חדשה לגמרי, משהו שעוד לא היה - להבדיל מיצירה של "יש מיש" (סוג של רה-ארגון, התרעננות, כמו
  שינוי מיקום הרהיטים הקיימים בבית…).



 
 שינוי משמעותי בא לרוב בעקבות משבר מטלטל - כזה שפוקד אותנו או מישהו בסביבתנו המיידית. ומשבר,

 כשהוא מגיע - והוא תמיד מגיע - כופה עלינו שינויים שממש, אבל ממש, לא תואמים את התוכניות שלנו…
  

 וזה בדיוק תפקידו של משבר, של ה"חרס הנשבר": משבר בא לחדש. להזרים כוחות יצירה "יש מאין". הוא בא
 ממרחבי האינסוף, כדי להבטיח התחדשות.

 
  זה מביא אותנו לראש השנה - ראש השינוי!

 
 "ראש השנה", אחד החגים החשובים ביותר בלוח העברי, איננו מופיע בתורה! אבל הוא מופיע, פשוט בשם

 אחר. בתורה, חודש תשרי הוא בכלל החודש השביעי, והאחד בחודש נקרא "יום תרועה": "ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי,
 ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש, ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם, ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעׂשּו, יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם ". (במדבר כט, א).

 
  "יום תרועה"... נשמע די זניח.

 
 אבל הוא לא זניח בכלל! פשוט לא הבנו עד כמה התרועה חשובה, ומה הקשר שלה לראש השנה ולשינוי.

  
 בספר תהילים כתוב: "ַאְׁשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרּוָעה, ה', ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון " (תהלים פ"ט, ט"ז). מסתבר שיש
  אושר בידיעת התרועה. זאת ועוד, מי שיודע את סוד התרועה זוכה ללכת לאור אלומת הפנס של הבורא!

 
 אני מבקש להציע שהתרועה של השופר הוא בעצם הזמנה ל… משבר! ומשבר הוא הוא אלומת הפנס של

 הבורא.
 

 חז"ל קבעו שהתקיעות בשופר - תקיעה, שברים, תרועה - אמורות להישמע כמו בכי, כמו יבבה! המודל שהם
 בחרו היה בכיה המר של אם-סיסרא. סיסרא היה המפקד האימתני של הצבא הכנעני בצפון הארץ, שבא
 להילחם בבני ישראל. צבאו הובס על ידי ברק בן אבינועם ודבורה הנביאה. בעת מנוסתו הוא מצא מקלט

  באוהלה של יעל, אשת חבר הקיני. היא השקתה אותו חלב, וכשנרדם הרגה אותו.
 

 מופלא בעיני שחז"ל בחרו דווקא את בכיה של אם סיסרא, האויב הגדול שלנו, כמודל לקול השופר - קול השבר
 הגדול. אמו של סיסרא צופה החוצה מחלון ביתה ומיבבת - מתי ישוב בנה? מתי ישוב? ואז היא מבינה שהוא

  כנראה לא ישוב לעולם.
 

 והלב נשבר!
  

 כמו הצפירה ביום השואה וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, השופר נועד לשבור לנו את הלב!
 

 למה לשבור את הלב?
 

  כדי שמשהו חדש יוכל לקרות, כדי שאור חדש יחדור מבעד לחומות השגרה.
 

 אחת השורות היפות ביותר שכתב המשורר והזמר היהודי ליאורנד כהן ז"ל - "יש סדק בכל הדברים בעולם.
 ככה נכנס האור" - מבוססת על שורה לא פחות יפה, של הרבי מקוצק: "אין שלם מלב שבור".

 
 השבר, או הסדק, הופכים את השלם לשלם עוד יותר. הרבה יותר! כי ללא השבר הכל תקוע. אין זרימה

 מהאינסוף, אין יצירה "יש מאין". יש רק "יש מיש". השלם הופך מהר מאוד לקבעון וסטגנציה. אור חדש כבר
  אינו יכול להיכנס.



 
 

 משברים יוצרים סדקים ב"יש" שלנו, ביציבות שעמלנו עליה, בשקט שכל כך רצינו, בשלמות שיצרנו לעצמנו.
 באמצעות המשברים אור האינסוף נכנס ומחייה, ומחדש "יש מאין".

 
 בכי, הוא אחד הכלים החשובים ביותר בחוויה האנושית!  בכי, גם אם הוא בא ממקום של כאב עמוק, מרחיב

 קצת את הסדקים. הוא שוטף את הישן, את הכבד, את המעופש, את המקובע. הוא מרווה את האדמה
  ומאפשר למשהו חדש לצמוח, משהו שלא היה שם קודם. "יש מאין" - יש מהאינסוף.

 
 אני לא באמת יודע איך יוזמים התחדשות. ואני בודאי שלא מבקש משבר! כמו כולם, גם אני כבול למוכר,

  מרגיש נוח עם הקיים. אני יודע מצוין ליצור "יש מיש".
  אבל אין לי נגישות לאינסוף, ואינני יודע איך ליצור "יש מאין".

 
 אבל כבר למדתי שהבריאה אינטליגנטית ממני בהרבה, ושגם משברים מגיעים ממחוזות האינטליגנציה של

  הבריאה. וממשבר למשבר אני לומד יותר ויותר לסמוך על החסד שבא אחרי המשבר.
 

 ובגילי, כבר למדתי שגם בכי טוב הוא מתנה מהבורא, וכי הוא מדשן את תהליך השינוי וההתחדשות, כמו
 ששום דבר אחר לא יודע לעשות!

 
 ולכן, השנה, אחכה בכיליון עיניים לתקיעות בשופר. אתן להן לשבור לי את הלב. לשבור קצת את חומות יריחו

  המקיפות את חיי ומונעות מאור חדש להיכנס.
 

 השנה, אסכים לתת מקום לסדקים. וכשאף אחד לא יראה, אתן לבכי לשטוף את הישן והמעופש והמקובע, כדי
 להכין את הלב לשנה החדשה. לשינוי, שמחכה בפתח.

 
  שנה טובה חברים, כי שינויים טובים רוצים לקרות.

 
  אלישע


