לפרשת יתרו ()1
א .פרשה של מפגשים :משה נפגש עם בני משפחתו ,אחרי שנים של פירוד; עם ישראל נפגש עם אלהיו.
אחרי מסע קשה ,עומדים בני ישראל לפני ההר ומחכים להתגלות .מתוך האש והעשן ,מבעד לקולות
ולברקים ,ידבר אליהם אלהים ויתן להם את תורתו.

ב( .טז) ַויְהִ י בַ ּיו ם הַ שְ לִ ישִ י בִ הְ ית הַ בקֶ ר ַויְהִ י קֹלת ּובְ רָ ִקים וְ עָ נָן כָבֵ ד עַ ל הָ הָ ר וְ קל שפָ ר חָ זָק ְמאד ַו ֶּיח ֱַרד כָל הָ עָ ם
אֲשֶ ר בַ מַ ֲחנֶה( :יז) וַּיוצֵ א משֶ ה אֶ ת הָ עָ ם לִ ְקרַ את הָ אֱֹלהִ ים מִ ן הַ מַ ֲחנֶה וַּיִ תְ יַצְ בּו בְ תַ ְחתִ ית הָ הָ ר( :יח) וְ הַ ר סִ ינַי עָ שַ ן
כֻּּלו מִ פְ נֵי אֲשֶ ר יָרַ ד עָ לָיו ה' בָ אֵ ש ַוּיַעַ ל עֲשָ נו כְ עֶ שֶ ן הַ כִ בְ שָ ן ַו ֶּיחֱרַ ד כָל הָ הָ ר ְמאד( :יט) ַויְהִ י קול הַ שופָ ר הולְֵך וְ חָ זֵק
מְ אד משֶ ה יְדַ בֵ ר וְ הָ אֱֹלהִ ים ַי ֲענֶּנּו בְ קול( :כ) ַוּיֵרֶ ד ה' עַ ל הַ ר סִ ינַי אֶ ל ראש הָ הָ ר וַּיִ ְק ָרא ה' לְ משֶ ה אֶ ל ראש הָ הָ ר ַוּיַעַ ל
משֶ ה( :כא) וַּיאמֶ ר ה' אֶ ל משֶ ה רֵ ד הָ עֵ ד בָ עָ ם ֶפן יֶהֶ ְרסּו אֶ ל ה' לִ ְראות וְ נָפַ ל ִממֶ ּנּו ָרב( :כב) וְ גַם הַ כ ֲהנִים הַ ִּנג ִָשים
אֶ ל ה' יִתְ קַ דָ שּו ֶפן יִפְ רץ בָ הֶ ם ה'( :כג) וַּיאמֶ ר משֶ ה אֶ ל ה' ֹלא יּוכַל הָ עָ ם ַלעֲֹלת אֶ ל הַ ר סִ ינָי כִ י אַ תָ ה הַ עֵ דתָ ה בָ נּו
לֵאמר הַ גְ בֵ ל אֶ ת הָ הָ ר וְ ִקדַ שְ תו( :כד) וַּיאמֶ ר אֵ לָיו ה' לְֶך רֵ ד וְ עָ לִ יתָ אַ תָ ה וְ ַאהֲרן עִ מָ ְך וְ הַ כ ֲהנִים וְ הָ עָ ם ַאל יֶהֶ ְרסּו
ַלעֲֹלת אֶ ל ה' ֶפן יִפְ רָ ץ בָ ם[ :שמות יט]24 - 16 ,

ג .לא לעלות בהר .לא להתקרב .לא לגעת .האם חושש אלהים מן הקרבה האנושית ,או שמא הוא דוקא
מבקש אותה? אולי הוא מתחנן ,באיסוריו ובאש הרועשת שלו ,שיעלו ,שיתקרבו ,שיגעו? אולי גם
הוא מבין שמפגש של אהבה אינו יכול להתקיים בראיה ובשמיעה בלבד ,שיש לו צורך בגוף ,במגע.

ד[ .האמנם] לאה גולדברג
האמנם ,האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד,
ותלכי בשדה ,ותלכי בו כהלך התם.
ומחשוף ,ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספספת
או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם.

ונשמת ,ונשמת את ריחו של התלם ,נשום ורגוע
וראית את השמש ,בראי השלולית הזהוב.
ופשוטים ,ופשוטים הדברים ,וחיים ,ומותר בם לנגוע
ומותר לאהוב ,ומותר ומותר לאהוב.

או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת
על כתפייך ,חזך ,צווארך וראשך רענן.
ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט
כאור בשולי הענן.

את תלכי בשדה לבדך ,לא נצרבת בלהט
השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם.
וביושר לבב שוב תהיי ענווה ונכנעת
כאחד הדשאים ,כאחד האדם.

