
 / הרב אלישע וולפין !פרשת דברים: כשהלב מבקש נחמה

 אלוהים, כמה קשים השבועות האחרונים. כמה עצב. כמה מחנק. כמה כאב.

הלב מחפש לו נחמה, בצורה של איזה הסבר שיניח את הדעת )"יניח את הדעת", איזה ביטוי 
 מופלא... לתת לדעת קצת מנוחה(.

 אבל הסבר אין!

 רגע...

 באמת אין?

 ואם היה הסבר, האם הלב או הדעת היו מסכימים לקבלו?

", אנחנו הרי לא באמת a few good menכמו שאמר אותו קצין ותיק לשוטר הצבאי בסרט "
רוצים לדעת את האמת. אנחנו רוצים לשמוע רק את מה שאנחנו מוכנים לשמוע. ואנחנו מוכנים 

 לשמוע שאנחנו בסדר. שאנחנו טובים.

 כאלו אנחנו בני האדם.

מת בסדר. אנחנו באמת טובים. אבל זה לא הכל, אז כן, כדי שלא תפסיקו לקרוא כאן... אנחנו בא
 כנראה!

אנחנו בשבת שלפני תשעה באב. תמיד בשבת זאת קוראים את הפרשה הראשונה בספר האחרון 
 שבתורה: פרשת דברים.

תשעה באב, לציון החורבן הגדול, כשעם ישראל סרב לשמוע, מיאן להקשיב, לדברי נביא הזעם 
החורבן. כל כך לא רצו לשמוע את האמת, שאף השליכו אותו  והתוכחה ירמיהו שניסה למנוע את

 לכלא, ועינו אותו, וכינו אותו "עוכר ישראל" )משם בא הביטוי(.

 העם העדיף להקשיב רק למה שהוא רצה לשמוע.

 השבת שלפני תשעה באב נקראת "שבת חזון", על שם ההפטרה, מחזון ישעיהו בן אמוץ.

 ות את מה שאנחנו לא מוכנים לשמוע???שבת חזון... נו, אולי נצליח לרא

 בפרשה עצמה, פרשת דברים, משה רבנו נושא את נאום הפרידה הראשון שלו, חודש לפני מותו.

 ומי מדבר אלינו היום?

 כרגע מדברים אלינו מערוצי התקשורת, האינטרנט והווטסאפ.

 נו שוין!

ם, אלא משה של ספר שמות, לא משה של ספר דברי –כמה אני מזדהה עם משה רבינו בימים אלו 
 וליתר דיוק, משה של הסנה הבוער.

...(, באותו רגע מכונן, בעמדו לפני הסנה הבוער ההוא. התירוץ 97 –אני נזכר במשה הצעיר )בן ה 
 היחידי שיכל היה לפטור אותו משליחות חייו ומייעודו, היה זה שהוא "כבד פה וכבד לשון".

גום. לפחות לא במובן הפשוט של המילה. כבד פה וכבד לשון לא נכון לתרגם את האמירה הזו כגמ
 הם קושי גדול להביא את הפה והלשון לבטא את האמת שהלב והשכל כבר יודעים.

 כולם רוצים חופש... אבל לך תסביר את העול שמאפשר את החירות!

 כולם רוצים ייעוד... אבל לך תסביר את המחיר של המחויבות ללב!



 אבל לך תסביר את הרבדים האינסופיים של המציאות! כולם רוצים צדק...

 כולם רוצים אהבה... אבל לך תסביר...

 כולם רוצים שלום...

לא פלא שמשה רבנו אמר שהוא כבד פה וכבד לשון. הוא צדק! איך אתה מתווך אלוהים לעם של 
מדויקת ככל  –עבדים )אנחנו!(? איך אתה מדברר את מה שאין לו מילים, כשכל מילה שאמרת 

 היא כבר פספוס של האמת הגדולה? -שתהיה 

כך בטוחים שמגיע לנו! ברור שזה אנחנו כל כך רוצים חופש, ייעוד, צדק, אהבה ושלום... וגם כל 
מגיע לנו כי אנחנו טובים, כי אנחנו עם הבחירה, כי אנחנו מוסריים, כי זכינו בהרבה  –מגיע לנו! 

 פרסי נובל, כי אנחנו.... כי אנחנו.... כי אנחנו יהודים/ישראלים!

 וחוץ מזה, הרי לא סבלנו מספיק?

ת המסע בנאומים מופלאים! יתרה מזו, משה מתחיל את מסעו בקושי לשאת דברים, ומסיים א
משה של ספר שמות ובמדבר )בספר ויקרא פחות(, הוא מנהיג אלים למדי. את מה שהוא לא 
מצליח לבטא במילים הוא מוציא אל הפועל בכוח. המפגש הראשון שלנו עם משה היה חיסולו של 

ן במדיין )אחת מהן השוטר המצרי. בהמשך, הוא מגרש בכוח את "הערסים" שהציקו לרועות הצא
הייתה ציפורה, שעתידה להיות אשתו של משה(. בהמשך משה משבר בזעם את לוחות הברית, ואז 

איש מבני עמם שהיו שותפים לחטא העגל. ובכלל לא  0,333הוא, יחד עם אחיו לשבט לוי, הורגים 
 053ם של המכות, כמו חיסול 03הזכרתי את המעשים האלימים שנעשו בשם או במצוות ה', כמו 

 ממנהיגי העם שתמכו בקורח, ועוד...

למשה היה "חבר" אחד בלבד, חבר צמוד... המטה שלו. עם המטה הוא עשה כשפים, הביא את רוב 
פעם בהוראה מפורשת  –המכות על מצרים, חצה את הים, והוציא פעמיים מים חיים מהסלע 

ות, גבריות, בשלות ועוד. אבל ופעם בניגוד להוראה האלוהית. המטה מסמל הרבה דברים: מנהיג
 אצל משה, המטה מייצג גם כוח! היכן שהמילים לא עושות את העבודה, יעשה המטה.

אין לי כל טרוניה כלפי משה! קטונתי!!! אם יש טרוניה בליבי, הרי היא כלפינו, בני האדם, צאן 
 מרעיתו.

בהמות תמימות. אנו, משה הוא איש של אמת מוחלטת. לכן הוא העדיף את הכבשים. כבשים הן 
לעומתן, מלאים שקרים קטנים, הכחשות, בינוניות וחיפוף. הרמייה העצמית שולטת בתודעה 

 האנושית.

משה התבקש ללכת ולהוציא אותנו ממצריים. אבל איך? איך הוא אמור להוציא אותנו מהמקומות 
ל כך מלאים הצרים של חיינו? הרי לשם כך נדרשת מחויבות כל כך גדולה לאמת, ואנחנו כ

לבנים ושחורים. כדי לצאת באמת ממצרים  -בהכחשה, בוויתור עצמי, ובשקרים קטנים וגדולים 
 נדרשים התמסרות, תום לב, אומץ וענווה. את אלה יש לכבשים, לא לנו.

משה ידע שאין לו סיכוי להעביר אלינו את האמת האלוהית! לא כי הוא גמגם. אלא מכיוון 
ן איננו רוצים באמת לשמוע. והוא צדק. הוא באמת נכשל. צעד אחרי צעד. שאנחנו לא רצינו ועדיי

 תחנה אחר תחנה.

 עורף.-הוא היה כבד פה וכבד לשון כשם שאנחנו עם קשיי

המבחן האחרון במסע חייו של משה, בדומה לניסיון האחרון שבו הועמד אברהם אבינו בסיפור 
הסלע יצאו מים להחיות את העדה. אבל העקידה, היה הציווי האלוהי לדבר אל הסלע כדי שמ

שוב מכה  -אולי מתוך הרגל, אולי מכיוון שהמשימה הזאת בלתי אפשרית בעולם שלנו  -משה 
 בסלע עם המטה.

 משה נותר כבד פה וכבד לשון, ועל כך, ורק על כך, הוא לא נכנס לארץ המובטחת.

ים. מעגל איבה אחר מעגל איבה. והנה אנחנו. כלואים בסיפור שאינו נגמר. כלואים בסוג של מצר
 כאב שאינו מרפה ואינו מתרפא. שוכלים את יקירינו, אהובנו, בשר מבשרנו.



 הפטפטת של התקשורת אינה מרפה ואינה מרפאת.

שנה קודם, מול הסנה הבוער. הוא אמר את זה ללא שמץ של  03משה אמר את זה כל כך מדויק 
ָברִּ  יׁש דְּ י ֲאֹדָני, ֹלא אִּ ה גמגום: " בִּ ד פֶּ בַּ י כְּ ָך, כִּ דֶּ בְּ ל עַּ ָך אֶּ רְּ בֶּ ם ֵמָאז דַּ ֹׁשם, גַּ לְּ שִּ ם מִּ מֹול גַּ תְּ י, גַּם מִּ ים ָאֹנכִּ

י" )שמות ד'  ד ָלׁשֹון ָאֹנכִּ בַּ  (.03ּוכְּ

זה הזמן לכבות את הקשקשת. להפסיק להקשיב לפוליטיקאים באשר הם. ולחפש בנרות את כבדי 
הפה וכבדי הלשון שבינינו. הם מתקשים לתקשר אלינו את האמת האלוהית, כי אנחנו מעדיפים 

 קשקשת וסנסציות. כי אנחנו לא באמת רוצים להקשיב.

 ה להבין.בואו. בואו, נעזור להם לעזור לנו להבין. בואו. ננס

 שבת של "דברים" קשים אבל גם שבת של "חזון" טוב.

 שבת שבו נתעקש לשמוע באמת. למען ילדינו אם לא למעננו.

 שבת שלום.

 אלישע

 


