
 

 (2לפרשת יתרו )

 

א.  המפגש המחודש בין משה לחותנו, מאפשר לו שקט מסוים ופרספקטיבה. עכשיו יוכל לארגן את  

 הציבור הגדול לעם, ולהעביר אליו את המסר האלהי. 

 

אֹמר: )ב( ָאֹנִכי הב.    ה לֵּ לֶּ אֵּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ת כָּ ר ֱאֹלִהים אֵּ אִתיָך   ’ )א( ַוְיַדבֵּ ר הֹוצֵּ יָך ֲאשֶּ ִדים    ֱאֹלהֶּ ית ֲעבָּ ץ ִמְצַרִים ִמבֵּ רֶּ אֶּ מֵּ

ַמִים ִמַמַעל ַוֲאשֶּ  ר ַבשָּ ל ְתמּונָּה ֲאשֶּ ל ְוכָּ סֶּ ה ְלָך פֶּ נָּי: )ג( ֹלא ַתֲעשֶּ ִרים ַעל פָּ ַחת ֹלא ִיְהיֶּה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאחֵּ ץ ִמתָּ ָארֶּ ר בָּ

ם ְוֹלא תָּ  הֶּ ה לָּ ץ: )ד( ֹלא ִתְשַתֲחוֶּ ָארֶּ ר ַבַמִים ִמַתַחת לָּ ם ִכי ָאֹנִכי הַוֲאשֶּ ְבדֵּ ד ֲעֹון ָאֹבת ַעל  ’עָּ ל ַקנָּא ֹפקֵּ יָך אֵּ ֱאֹלהֶּ

י: )ו( ֹלא תִ  י ִמְצֹותָּ ִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹשְמרֵּ ד ַלֲאלָּ סֶּ ה חֶּ ִעים ְלשְֹנָאי: )ה( ְוֹעשֶּ ִשים ְוַעל ִרבֵּ ִנים ַעל ִשלֵּ ם הבָּ ת שֵּ א אֶּ  ’שָּ

ה ה ְוא ִכי ֹלא ְיַנקֶּ יָך ַלשָּ ת ’ ֱאֹלהֶּ ת יִָּמים   אֵּ שֶּ ת ְלַקְדשֹו: )ח( שֵּ ת יֹום ַהַשבָּ ְוא: )ז( זָּכֹור אֶּ ת ְשמֹו ַלשָּ א אֶּ ר ִישָּ ֲאשֶּ

ת ַלה ָך: )ט( ְויֹום ַהְשִביִעי ַשבָּ ל ְמַלאְכתֶּ ִשיתָּ כָּ ָך ַעְבְדָך   ’ ַתֲעֹבד ְועָּ ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ ה ַאתָּ אכָּ ל ְמלָּ ה כָּ יָך ֹלא ַתֲעשֶּ ֱאֹלהֶּ

תְ  ה הַוֲאמָּ שָּ ת יִָּמים עָּ שֶּ יָך: )י( ִכי שֵּ רֶּ ר ִבְשעָּ ְרָך ֲאשֶּ ָך ְוגֵּ ְמתֶּ ר   ’ָך ּוְבהֶּ ל ֲאשֶּ ת כָּ ם ְואֶּ ת ַהיָּ ץ אֶּ ָארֶּ ת הָּ ַמִים ְואֶּ ת ַהשָּ אֶּ

ַרְך ה ן בֵּ ַנח ַביֹום ַהְשִביִעי ַעל כֵּ ם ַויָּ ת ָאבִ   ’בָּ ד אֶּ הּו: )יא( ַכבֵּ ת ַוְיַקְדשֵּ ת יֹום ַהַשבָּ יָך  אֶּ ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון יָּמֶּ ת ִאמֶּ יָך ְואֶּ

ר ה ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ ר: )יג( ֹלא   ’ַעל הָּ קֶּ ד שָּ ֲעָך עֵּ ח. ֹלא ִתְנָאף. ֹלא ִתְגֹנב. ֹלא ַתֲענֶּה ְברֵּ ְך: )יב( ֹלא ִתְרצָּ ן לָּ יָך ֹנתֵּ ֱאֹלהֶּ

תֹו ְושֹור ָך ְוַעְבדֹו ַוֲאמָּ עֶּ ת רֵּ שֶּ ָך. ֹלא ַתְחֹמד אֵּ עֶּ ית רֵּ ת  ַתְחֹמד בֵּ ם ֹרִאים אֶּ עָּ ל הָּ ָך: )יד( ְוכָּ עֶּ ר ְלרֵּ ֹו ַוֲחֹמרֹו ְוֹכל ֲאשֶּ

ֹחק: ]שמות כ, רָּ נֻעּו ַוַיַעְמדּו מֵּ ם ַויָּ עָּ ן ַוַיְרא הָּ שֵּ ר עָּ הָּ ת הָּ ר ְואֶּ ת קֹול ַהֹשפָּ ת ַהַלִפיִדם ְואֵּ  [ 14 – 1 ַהקֹוֹלת ְואֶּ

   

ורעש גדול. כ"כ הרבה ריחוק בין  ג.  האמת האלהית מצומצמת למספר מילים. והרבה אש והרבה עשן 

 עם לאלהיו.  

 

 / יהודה עמיחי   (4מלון הורי )ד.  

 

 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 

 אחד והתחנן ובכה בשקט בין דבר לדבר, בנגון 

 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 

 כמו שער ראשו.   על פני האדמה. וקול אבי לבן

 אחר כך הפנה את פניו אלי בפעם האחרונה 

 כמו ביום שבו מת בזרועותי, ואמר: אני רוצה להוסיף 

 שנים לעשרת הדברות: 

 עשר, "לא תשתנה"-הדבר האחד 

 עשר, "השתנה, תשתנה" -והדבר השנים 

 כך אמר אבי ופנה ממני והלך 

 ונעלם במרחקיו המוזרים. 

 


