
 
 
 

 דרשה זו מוקדשת לזכרה של דודתי האהובה, שושנה וולפין, אחותו היחידה של אבי. היום הוא יום
 השנה הראשון לפטירתה. יהי זכרה ברוך.

 דרשה זו מוקדשת באהבה רבה לחברתנו אוה אדוריאן ז"ל, ניצולת שואה ואם שכולה, אשר נפטרה
 אתמול, והיא בת 93. אווה הייתה משתתפת קבועה בשיעורי בית המדרש שלנו - כולל יום ראשון

 האחרון - והייתה שנונה, מלאת חיות, הומור ותבונה. היא תחסר לנו מאוד!
 ולהבדיל, דרשה זו מוקדשת להחלמתה המלאה של נעמה.

 
 חברים יקרים,

 
 פרשת וארא מעלה על נס את עוצמתה של אמנות הדיבור. כבר עסקתי בנושא הזה בעבר (בהקשר של הסלע

  ההוא), אבל הוא היכה בי השבוע מזווית חדשה, וביתר שאת.
 

 אלוהים מנחה את משה לעשות דבר ממש פשוט, לכאורה: (שמות ו', י"א) ּבֹא, ַדֵּבר ֶאל־ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים
  ִויַׁשַּלח ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו . כמה פשוט: דבר אל פרעה, והוא ישלח את בני ישראל מארצו.

 
 ככה זה אולי בעולמו של אלוהים. אבל בעולמנו זה לא הולך. ממש לא הולך. משה כשל במשימה. אפילו את
 בני ישראל הוא לא הצליח לשכנע! (שמות ו', ט') ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֵּכן ֶאל־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל־מֶֹׁשה ִמּקֶֹצר

  רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה .
 

 משה, ברגע של כנות גדולה, ספק מודה ספק מתרץ את גודל כשלונו: (שמות ו', י"ב) ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ִלְפֵני ה'
 ֵלאמֹר ֵהן ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל לֹא־ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאיְך ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים .

 
 ואני ערל שפתיים! בפרשה הקודמת, בסנה הבוער, משה כבר ציין בפני אלוהים את אתגרי התקשורת שלו,
 (שמות ד', י')  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה': 'ִּבי ֲאדָֹני, לֹא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלׁשֹם, ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְרָך

  ֶאל־ַעְבֶּדָך, ִּכי ְכַבד־ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי' .
 

 משה יבלה את שארית חייו - ארבעים שנה בדיוק - בניסיון לרפא את ערלות שפתיו ואת כובד פיו ולשונו. אבל
 בשנה הארבעים למסע בני ישראל, כשהארץ המובטחת כבר נראית מרחוק, משה שוב ייכשל, אבל זאת תהיה
 הפעם האחרונה: הוא נדרש לדבר אל הסלע, כך שיצאו ממנו מים, ובמקום זאת, הוא היכה בסלע. אמנם יצאו

  מים רבים, אך לא המים היו העניין. העניין היה הדיבור!
 

 העולם, על פי מסורות רבות נברא בכוח הדיבור ("ויאמר... ויהי…"). דיבור - כשהוא נכון ומדויק - בכוחו לברוא
 עולמות, לשנות סדרי עולם, ולהביא גאולה.

 



 יציאת מצרים לא הייתה אמורה להיות כוחנית. שום דבר לא חייב להיות כוחני. כשהדיבור מדויק והוא יוצא
 מהלב, נפתחים השערים והוא נכנס ללבבות. הלב של פרעה היה סגור וכבד ובני ישראל היו קצרי רוח,

  והדיבור של משה לא פתח את לבו של פרעה ולא את ליבם של בני ישראל.
 

 וכשהדיבור לא מצליח, עוברים למכות... כישלון הדיבור של משה בפרשה שלנו, פרשת וארא, הוביל לשבע
  המכות הראשונות.

 
  וככה זה היה תמיד - הן אצל משה והן אצלנו - זהו הקשר הגורדי בין אילמות ואלימות.

 
 עמוס עוז ז"ל: מלים הן עסק ביש!

 
  פרשת וארא - ואולי אף התורה כלה - מזמינה אותנו לבחון את איכות הדיבור שלנו:

  מאין הוא מגיע?
  מה הוא נושא בחובו?

  האם הוא נקי?
  האם הוא מדויק?

 האם הוא מצמיח?
 האם פינו וליבנו שווים?

 
 אין לי נוסחה, אני גם לא חושב שיש כזו. ובכלל, אינני מומחה באומנות הדיבור (מה שהיה קשה למשה, קשה

 לי שבעתיים).
  

 גופים דתיים רבים עושים הון עתק מעסקי הכשרות, ממה שאנו מכניסים אל תוך פינו. אף לא אחד מהם עוסק
 במה שחשוב באמת - מה שיוצא מפינו. זה מפתיע! שהרי הרבה יותר הלכות עוסקות במה שיוצא מפינו  -

  הדיבור שלנו - מאשר מה שנכנס אל פינו - המזון שאנו צורכים.
 

 אבל לא, אנחנו לא זקוקים למשרד ממשלתי או רבני שיצנזר את הדיבור שלנו (וגם לא לרוב גופי הכשרות
  המושחתים). אנחנו כן זקוקים למודעות עצמית גדולה יותר לאמנות הדיבור שלנו.

 
 פרשת וארא מספרת לנו שבכוחו של דיבור להוציא אותנו ממצרים - מהמקומות הצרים והלוחצים בחיינו - אבל

  זה דורש עבודה, אימון, מודעות, ומחויבות.
 

  זו כנראה תהיה הבחירה היומיומית שלנו - דיבור או מאמץ, דיבור או כוח - וזה לא הולך להשתנות בקרוב.
 

 מתחילים עכשיו לשים לב למוצא פינו. מתחייבים היום לקדש את אומנות הדיבור.
 

  שבת שלום,
 

 אלישע


