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  שרון ברקתג                                                                                  "תשס - פרשת שמות 
  

הפליא לעשות , גדל בבית זרי�, מיהו הילד שננטש בתיבה בעודו תינוק: נפתח בחידה

סבל ממ�� קל והספר המספר , )ע� העדפה לנחשי�(תעלולי� בעזרת מטה קסמי� 

הארי "הזריזי� שביניכ� ודאי צעקו כבר מזמ� ? ורותיו היה לרב מכר עולמיאת ק

רולינגס מופיע על במת . קיי.יי'אבל אלפי שני� לפני גיבורה הממושק! של ג, "פוטר

  ".רבנו"שייוודע לימי� כ, ההיסטוריה משה

שמספקת כמה מהחומרי� , משה ממלא בדמותו ובקורות ראשית חייו את הפרשה

התיבה , גזרת פרעה על הבני�: ותר של ההיסטוריה והתודעה היהודיתהדרמטיי� בי

מכל אלה אציי� רק את שאלתו . מ ע� פרעה ועוד"המו, ההתגלות בסנה, על היאור

ֵאל ִהֵ�ה �נִֹכי ָבא ֶאל ְ�ֵני ִיְ�רָ " ...: ההל�� מהפגישה הישירה ע� אלוהי� בסנה, של משה

. )יג, שמות ג( "יֶכ� ְ"ָלַחִני ֲאֵליֶכ� ְו�ְמר  ִלי ַמה ְ�מ� ָמה אַֹמר ֲאֵלֶה�ְו�ַמְרִ�י ָלֶה� ֱאלֵֹהי ֲאב�תֵ 

את התשתית לכל ההגות האמונית בישראל ולכל , בשלוש מלי�, מניחה' תשובת ה

האמירה . )יד, ש�( ..."ַו#ֹאֶמר ֱאלִֹהי� ֶאל מֶ"ה ֶאְהֶיה ֲאֶ"ר ֶאְהֶיה": התיאולוגיה היהודית

רגע , ת ישירות ג� בברכה שאנו מברכי� את ילדינו בקבלת השבתהזאת מהדהד

  . מסרבי� להחמי$) וג� אני(שלפחות הילדי� שלי 

אבל אני מציע . לעסוק במשה ולהניח לכל הזוטות שמסביב, א� כ�, רב הפיתוי

בת , ציפורה: להתבונ� דווקא בדמויות שמלוות את רבנו בשלבי� המעצבי� של חייו

סרבניות המצפו� , המיילדות העבריות, שפרה ופועה &לת הדר% מרי� ובתחי, פרעה

שבזכות נחישות� ואומ$ ליב� אנחנו זוכי� לפגוש את משה ובכלל להיות , הראשונות

  . פה כע�

חגגו סביבנו בעול� , המוכר כספר הגלות והגאולה, בעוד אנו פותחי� בספר שמות

, והפכו עוד ד! במניינ�, נצרתשכ� יהודי מ, של ישוע 2003& הנוצרי את יו� הולדתו ה

מיסטיקני� בכל הדורות מצאו קשרי� עמוקי� ונחרצי� בי� . שהפ% ג� למניינו

, וג� בלי להיכנס להקבלות כדאי להעיז ולהצי$ מדי פע� בברית החדשה, משה לישו

כדי להבי� טוב יותר את ההיפרדות הקיימת על פני השטח ואת המפגש של זרמי 

  .תהמעמקי� בי� שתי הדתו

....  
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  ה�ַרי ְמל�& :מתו$
  

  .ָיְדָעה ְולֹא ְנִבי�ה ָהְיָתה ִאִ'י
ִ,י� ָהר�ֶקֶדת ַהְ�ִבי�ה ִמְרָי� ְ*מ� לֹא   , ִבְמִצְלַ�ִי� ְ�ת-
  ,ָהָע� ֶאת ְוָ"ְפָטה ַה�ֶֹמר ַ�ַחת ֶ"ָ#ְ"ָבה 0ְב�ָרה ְ*מ� ְולֹא
ְל0ָה ְ*מ� ְולֹא   ,ֲעִתיד�ת אתַהְ'ַנ�ֵ  ַהְ�ִבי�ה ח-
  ,ְוַעְקָ"ִנית ְ"ֵקָטה ֶ"3ִי ְ,ָרִטית ְנִבי�ה ֶא3ָא
  .ע�ֵבר ַחַ#י  ְזַמ& ַה*ֹל ֶאת ְלַקֵ#� ַחָ#ב ַוֲאִני
  ,י��5ַה#�� 0ְִבֵרי ֶאת ִלי ְ*ֶ"�ְמָרה ְנִבי�ה ָהְיָתה ִאִ'י

  ,ִ�ְצַטֵער 7ָ�ה: ַ,ֲעִמי5 ַחד ְלִ"' " ְ,ס ִקי�
  ַ�ְר9ִי" 7ָ�ה, ט�ב ְל$ָ  ַיֲעֶ�ה ֶזה, א�ְת$ָ  ְיַע8#ֵ ֶזה

  7ָ�ה, ֶזה ֶאת �ֹאַהב 7ָ�ה, ָחָד" �ָד� ְ*מ�
  ,ֶזה ֶאת �ֹאַהב לֹא 7ָ�ה, � ַכל לֹא

  ,ִ�ְז*ֹר ֶ"3ֹא ָיַדְעִ�י, ֶזה ֶאת ִלְס9ֹר ַ�ְצִליחַ  לֹא 7ָ�ה
  .ָיכ�ל 7ָ�ה, ָיכ�ל 7ָ�ה, ָ�נ חַ , ִ�ַ:ח, ִ�ֵ�&, ִ�ְ"ַ*ח ֶ"3ֹא

  ַהְ:ַט��ת ַהְ�ב א�ת ָ*ל ִהְצָטְרפ  ֵמָתה  ְכֶ"ִאִ'י
  .ַהָ#ִמי� 7ֲחִרית ְנב 7ת ֲעֵדי 9ִ�ַיעַ  ֲאֶ"ר 9ְד�ָלה ִלְנב �ה

  
 "פתוח סגור פתוח"מתוך  ,יהודה עמיחי

  
  
  

; הוא היה בראשית את האלהי�; אלהי� ואלהי� היה הדברבראשית היה הדבר והדבר היה את ה
; בו היו חיי� והחיי� היו אור לבני האד�; אשר נהיה5 ידו ומבלעדיו לא נהיה כל5הכל נהיה על

  .והאור האיר בחש$ והחש$ לא השיגו
  א.א, הבשורה הקדושה על פי יוחנן

  
  
  

שתי המילי� אינ& . גלה ומיילדות רבות משתמשות במיל התכווצותרופאי� משתמשי� במילה  
  . מעורפלת מדי 5וגל , התכווצות היא מילה פונקציונלית מדי: אהובות עלי במיוחד

  . התפרצות ההילהאני מעדיפה את הביטוי  
הבנה , א� כי הבנתי תמיד את ההיגיו& הביולוגי הגור� לרופאי� להשתמש במילה התכווצויות

הרי שהרעיו& של התפרצות , ות שבה& נכחתישהתבססה על הלידה של ִ�תי ועל כל שאר הליד
. משק8 בעיני את שאיפתו של התינוק להתקד� בתעלת הלידה ואת עוצמתה המדהימה של הא�

  .במיוחד כשמדובר בהתפרצות ההילה, התפרצות היא אולי מילה מדויקת יותר מבחינה רוחנית
  אליאן'מאת כריס בוג מיילדותמתוך 

  
 


