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 חברים יקרים,

  
מתי בפעם האחרונה הרגשתם שלא באמת הבינו אתכם? שלא באמת הצלחתם להגיד במדויק את מה 

 שעל ליבכם? שהרגשתם שאתם הולכים ליד האמת?
  

 אם לא חוויתם את החוויה הזאת מעולם, גם לא תבינו את הדרשה הזאת. אתם מוזמנים לעבור

 .ynet –ל 
  

פרשת וארא. הפרשה השנייה בספר שמות. משה כבר במצרים. הוא החל במשימת חייו, לתווך את אלוהי 
 החירות לעולם. 

  
 . אבל זה לא הולך! או שאולי בעצם, ככה בדיוק זה הולך... אולי אין חירות אחרת

  
גרוע מכך, בני ישראל כך או כך, פרעה לא נענע. הוא לועג למשה ואף מכביד את נחת זרועו על העם. אבל 

כועסים על משה! באת לשחרר אותנו? מצבנו החמיר בהרבה מאז ששבת אלינו מן המדבר. לך! עזוב 
 אותנו בשקט! 

  
משה מבולבל מאוד. הוא פונה בטרוניה קשה אל עבר זה אשר שלח אותו. הדיאלוג בינו לבין שולחו מזכיר 

ר מהשליחות, בטענה שהוא כבד פה וכבד לשון. את השיחה סביב הסנה הבוער. כבר אז משה ביקש פטו
הוא כל כך צדק, אלא שאז זו הייתה שיחה תיאורטית. עכשיו זה כבר החיים האמתיים והאימתניים! 

 בפרשת וארא משה רק מתחיל להבין את גודל השליחות שלו. 
  

ם ישראל והן משה ממשיך בקו ההגנה שלו: התפקיד שהוטל עליו היה לתווך את אלוהי החירות, הן לע
לפרעה. אבל איך אפשר להיות קול לאלוהי הרוחות? איך אפשר לדברר את זה אשר אפילו את שמו לא 

אפילו עיצור אחד אין בו? איך אפשר לייצג את אלוהי ההוויה בארץ שכל כולה  -ה.ו.י.ה  –ניתן לומר 
 -החומרי והאנושי  – חומר ולבנים? ארץ שבה המלכים נקברים בפירמידות ענקיות יחד עם כל הרכוש

 שהם צברו בחייהם? 
  

ר ה' ֶאל כט. "כל כך יפה משה מציג את השאלה: )שמות ו( ר ֶאל-ַוְיַדבֵּ ַפְרֹעה ֶמֶלְך -ֹמֶשה לֵּאֹמר: ֲאִני ה'! ַדבֵּ
ל ת כָּ ֶליָך. -ִמְצַרִים אֵּ ר אֵּ פ  ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ִלְפנֵּי ה',  ל.ֲאֶשר ֲאִני ֹדבֵּ ֹעה?ֵהן ֲאִני ֲעַרל שְׂ ַמע ֵאַלי ַפרְׂ ֵאיְך ִישְׂ ". ַתִים וְׂ

  אתה ההוויה, עונה לו משה, את זה הבנתי. אבל אתה מבקש ממני לדברר אותך? ואני הרי ערל שפתיים! 
  

 השאלה הזאת היא אחת השאלות הגדולות ביותר בתורה! 
  

 איך מדברים את האמת הנצחית שלא ניתן לשים אותה במילים?
  

היא תמיד סימבולית. היא לנצח תהיה "ליד" האמת שאותה היא  -ככל שתהיה יפה ועשירה  -שפה 
מבקשת לדברר. כל מילה היא רק מטאפורה, רק סמל, רק ניסיון נואש של השכל האנושי לתאר את 

 החיים שהם מעבר לכל תיאור. 
  

סרת העורלה אבל למילה "ערל" יש משמעות מיוחדת. הברית בין עם ישראל לאלוהיו באה לידי ביטוי בה
מאיבר המין הזכרי. לימים המילה "ערל" תהיה נרדפת לכל מי שאינו מעם ישראל. ישנה ערלה נוספת, 
שהיא מענייננו כאן: עורלת הלב. ערל לב הינו אדם אכזרי, אדם שאינו רגיש לזולתו. וישנו הביטוי 

ַפל ַעל ָאְזַנִים ַעְרלֹות".  המוכר: "נָּ
  

את הלב, את הפה,  -המשותף לכל הביטויים הללו, הוא האטימות. העורלה הינה קרום שמכסה, שאוטם 
 את המיניות, את ההקשבה. 

  
פעמיים בפרשת וארא משה מעלה את הקושי הזה ומביא את הביטוי הזה, כאילו מבקש לומר: בינך, 

תהום. המשימה שאתה מטיל עלי היא בלתי אפשרית. אתה הרי בא אלוהים, לבין העולם הגשמי קיים 



מהאינסוף, ואנחנו, בני האדם, כלואים בעולם הפיזי, שיש לו התחלה, אמצע וסוף. איך יכול האינסוף, 
 הנצחי, לדבר עם הסופני? 

  
 משה צודק! זה לא אפשרי! ולכן משה עתיד להיכשל.

  
ת הדיבור יותר ויותר. אפשר להשתדל להיות "צינור" נקי אפשר להתקרב קצת אל האמת. אפשר לדייק א

 עד כמה שניתן. אבל לנצח תהיה תהום בין האלוהי לאנושי. ואת זה משה הבין!
  

אלוהים לא באמת עונה למשה. והרי איך יוכל לענות לו? משה כל כך צודק. אבל אלוהים לא מרפה ממנו. 
ה ְנַתִתיָך ֱאֹלִהים -)שמות ז( "א. ַוֹיאֶמר ה' ֶאל הוא נותן לו פתרון אנושי, בדמותו של אהרון.  ֹמֶשה: ְראֵּ

ל ְלַפְרֹעה, ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך ִיְהֶיה ְנִביֶאָך ]כלומר, ידברר אותך![.  ת כָּ ר אֵּ ה ְתַדבֵּ ֲאֶשר ֲאַצֶוךָּ ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך -ב. ַאתָּ
ר ֶאל ַא-ְבנֵּי-ַפְרֹעה, ְוִשַלח ֶאת-ְיַדבֵּ ל מֵּ אֵּ   ְרצֹו". ִיְשרָּ

  
למה אהרון, תשאלו? כי אהרון הוא איש של שלום ושל אהבה גדולה. על אהרון אמר רבי הלל בפרקי 

"אל התורה" איננה  -אבות, "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן אל התורה". אל תטעו 
סוג שהוא. בכוחו של  מילה נרדפת "להחזרה בתשובה" )במובן הזול של היום(, גם לא מסיונריות מכל

 אהרון לקרב את הבריות אל האמת הנצחית, הגדולה, האלוהית. ואת זה הוא עושה באהבה ובשלום.
  

המסע האישי כל כך של כולנו: משה, זה שמחובר לאמת הגדולה אבל  –וכך נראה המסע הארוך הביתה 
אמת הגדולה. ולצדו אהרון, ואינן מסוגלות לדברר את ה –מכוסות, אטומות  –שפתיו האנושיות ערלות 

ינסו לתווך  -משה ואהרון  -איש האהבה והשלום. אהרון מדברר את משה שמדברר את אלוהים. ביחד 
 את האמת הגדולה לעולם האטום והמתעתע שלנו ולהביאנו אל הארץ המובטחת.

  
אלוהים צר לי עליכם, משה ואהרון. קראתי את הפרקים הבאים. אתם שניכם הולכים להיכשל! בין 

לאדם לא יכול להיות תיווך. בין האמת הגדולה והמוחלטת לאוזניים הערלות שלנו לא יכול להיות מתווך. 
 לכן, בסוף תמיד מחסלים את השליח. וזה גם מה שיקרה לכם.

  
 אבל לא רק לכם. גם לנו. לכל אחד מאתנו.

  
מובנים, וכולנו בדרך כלל לא באמת כולנו ערלים. כולנו ערלי לב, שפתיים ואוזניים. כולנו לפעמים לא 

 מבינים. תהום של ערלה מפרידה בינינו לבין האלוהות. וחושך על פני תהום.
  

קורא לנו כל הזמן לנסות לבנות גשר  –האלוהי, אולי?  –אבל כמו בפרשה המופלאה שלנו, משהו בתוכנו 
ולנו כמהים להביע את עצמנו מעל פני התהום. זה כנראה ייכשל, אבל הקריאה לעולם אינה מרפה. כי כ

 באמת, נקי, טהור, ובהיר לחלוטין. וכולנו נכספים לשמוע את קולו הצלול והגואל של האמת.
  

 וככה ננוע. במדבר הגדול שבין מצרים לארץ המובטחת. 
  

 -כבר אין לו מה להפסיד  -שנה  120שנה אחרי פרשת וארא, בימיו האחרונים של משה, הוא בן  40ואז, 
ְרְפֶכם ֹלא ַתְקשו עֹוד"  40מצליח לומר את מה שלא העז להגיד הוא  ְרַלת ְלַבְבֶכם, ְועָּ ת עָּ שנה: "וַמְלֶתם אֵּ

 )דברים י', ט"ז(.
  

זהו! סוף כל סוף הוא אמר את זה! כאילו אמר להם: אני הסרתי את ערלת שפתיי. אתם עכשיו הסירו את 
 ערלת לבבכם! 

 ים וערלת הלב, תתגלה הארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש. כי רק כאשר תוסרנה ערלת השפתי
  

 שנה. אבל זה גם יכול לקחת הרבה הרבה יותר.  40זה לא חייב לקחת 
  

 והרשות תמיד נתונה.
  

 שבת שלום,
 אלישע 


