לפרשת יתרו ()2
א .המפגש המחודש בין משה לחותנו ,מאפשר לו שקט מסוים ופרספקטיבה .עכשיו יוכל לארגן את
הציבור הגדול לעם ,ולהעביר אליו את המסר האלהי.

ב( .א) ַויְדַ בֵּ ר אֱֹלהִ ים אֵּ ת כָּל הַ ְדבָּ ִרים הָּ אֵּ לֶּה לֵּאמֹ ר( :ב) ָאנֹ כִ י ה’ אֱֹלהֶּ יָך אֲשֶּ ר הוֹצֵּ אתִ יָך מֵּ אֶּ ֶּרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵּ ית עֲבָּ ִדים
ָארץ ִמתָּ חַ ת
ֹלא יִהְ יֶּה לְ ָך אֱֹלהִ ים אֲחֵּ ִרים עַ ל ָּפנָּי( :ג) ֹלא תַ עֲשֶּ ה לְ ָך פֶּ סֶּ ל וְ כָּל תְ מּונָּה אֲשֶּ ר בַ שָּ מַ יִם ִממַ עַ ל ַואֲשֶּ ר בָּ ֶּ
ַואֲשֶּ ר בַ מַ יִם מִ תַ חַ ת לָָּארֶּ ץ( :ד) ֹלא תִ שְ תַ ֲחוֶּה לָּהֶּ ם וְ ֹלא תָּ עָּ בְ דֵּ ם כִ י ָאנֹ כִ י ה’ אֱֹלהֶּ יָך אֵּ ל קַ נָּא פֹ קֵּ ד ֲעוֹן ָאבֹת עַ ל
בָּ נִים עַ ל שִ לֵּשִ ים וְ עַ ל ִרבֵּ עִ ים לְ שֹנְָאי( :ה) וְ עֹ שֶּ ה חֶּ סֶּ ד ַל ֲאלָּפִ ים לְ אֹ הֲבַ י ּולְ ש ְֹמ ֵּרי ִמצְ וֹתָּ י( :ו) ֹלא תִ שָּ א אֶּ ת שֵּ ם ה’
אֱֹלהֶּ יָך לַשָּ וְ א כִ י ֹלא ְינַקֶּ ה ה’ אֵּ ת אֲשֶּ ר יִשָּ א אֶּ ת שְ מ ֹו לַשָּ וְ א( :ז) זָּכוֹר אֶּ ת יוֹם הַ שַ בָּ ת לְ קַ ְדשוֹ( :ח) שֵּ שֶּ ת י ִָּמים
תַ ֲעבֹד וְ עָּ שִ יתָּ כָּל מְ לַאכְ תֶּ ָך( :ט) וְ יוֹם הַ שְ בִ יעִ י שַ בָּ ת לַה’ אֱֹלהֶּ יָך ֹלא תַ עֲשֶּ ה כָּל ְמלָּאכָּה אַ תָּ ה ּובִ נְָך ּובִ תֶּ ָך עַ בְ ְדָך
ָארץ אֶּ ת הַ יָּם וְ אֶּ ת כָּל אֲשֶּ ר
ַואֲמָּ תְ ָך ּובְ הֶּ מְ תֶּ ָך וְ ג ְֵּרָך אֲשֶּ ר בִ שְ עָּ רֶּ יָך( :י) כִ י שֵּ שֶּ ת יָּמִ ים עָּ שָּ ה ה’ אֶּ ת הַ שָּ מַ יִם וְ אֶּ ת הָּ ֶּ
בָּ ם ַו ָּינַח בַ יוֹם הַ שְ בִ יעִ י עַ ל כֵּן בֵּ רַ ְך ה’ אֶּ ת יוֹם הַ שַ בָּ ת ַויְקַ ְדשֵּ הּו( :יא) כַבֵּ ד אֶּ ת ָאבִ יָך וְ אֶּ ת אִ מֶּ ָך לְ מַ עַ ן ַיא ֲִרכּון יָּמֶּ יָך
עַ ל הָּ אֲדָּ מָּ ה אֲשֶּ ר ה’ אֱֹלהֶּ יָך נֹ תֵּ ן לְָּך( :יב) ֹלא תִ ְרצָּ חֹ .לא תִ נְָאףֹ .לא תִ גְ נֹ בֹ .לא תַ ֲענֶּה בְ ֵּרעֲָך עֵּ ד שָּ קֶּ ר( :יג) ֹלא
תַ חְ מֹ ד בֵּ ית רֵּ עֶּ ָךֹ .לא תַ חְ מֹ ד אֵּ שֶּ ת רֵּ עֶּ ָך וְ עַ בְ ד ֹו ַואֲמָּ ת ֹו וְ שוֹר ֹו ַוחֲמֹ ר ֹו וְ כֹל אֲשֶּ ר לְ ֵּרעֶּ ָך( :יד) וְ כָּל הָּ עָּ ם רֹאִ ים אֶּ ת
הַ קוֹֹלת וְ אֶּ ת הַ לַפִ ִידם וְ אֵּ ת קוֹל הַ שֹפָּ ר וְ אֶּ ת הָּ הָּ ר עָּ שֵּ ן ַוי ְַרא הָּ עָּ ם ַו ָּינֻעּו ַויַעַ ְמדּו מֵּ ָּרחֹ ק[ :שמות כ]14 – 1 ,
ג .האמת האלהית מצומצמת למספר מילים .והרבה אש והרבה עשן ורעש גדול .כ"כ הרבה ריחוק בין
עם לאלהיו.
ד .מלון הורי ( / )4יהודה עמיחי
אבי היה אלהים ולא ידע .הוא נתן לי
את עשרת הדברות לא ברעם ולא בזעם ,לא באש ולא בענן
אלא ברכות ובאהבה .והוסיף לטופים והוסיף מלים טובות,
והוסיף "אנא" והוסיף "בבקשה" .וזמר זכור ושמור
בנגון אחד והתחנן ובכה בשקט בין דבר לדבר,
לא תשא שם אלהיך לשוא ,לא תשא ,לא לשוא,
אנא ,אל תענה ברעך עד שקר .וחבק אותי חזק ולחש באזני,
לא תגנב ,לא תנאף ,לא תרצח .ושם את כפות ידיו הפתוחות
על ראשי בברכת יום כפור .כבד ,אהב ,למען יאריכון ימיך
על פני האדמה .וקול אבי לבן כמו שער ראשו.
אחר כך הפנה את פניו אלי בפעם האחרונה
כמו ביום שבו מת בזרועותי ,ואמר :אני רוצה להוסיף
שנים לעשרת הדברות:
הדבר האחד-עשר" ,לא תשתנה"
והדבר השנים-עשר" ,השתנה ,תשתנה"
כך אמר אבי ופנה ממני והלך
ונעלם במרחקיו המוזרים.

