
 

 (1לפרשת יתרו )
 

אלהיו.  עם ישראל נפגש עם    פרשה של מפגשים: משה נפגש עם בני משפחתו, אחרי שנים של פירוד;א.  

מתוך האש והעשן, מבעד לקולות    . אחרי מסע קשה, עומדים בני ישראל לפני ההר ומחכים להתגלות

 ויתן להם את תורתו. אלהים  ולברקים, ידבר אליהם 

 

 

ד ַוֶּיֱחַרד ָכל )טז( ַוְיִהי ַבּיו  ב.  ל ש ָפר ָחָזק ְמא  ֹלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָכֵבד ַעל ָהָהר ְוק  ֶקר ַוְיִהי ק  ת ַהב  ָהָעם  ם ַהְשִליִשי ִבְהי 

ֶשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאֹלִהים ִמן ַהַמֲחֶנה ַוִּיְתַיְצבּו ְבַתְחִתית ָהָהר: )יז(  ֲאֶשר ַבַמֲחֶנה:  ֵצא מ  ְוַהר ִסיַני ָעַשן   ח( )י  ַוּיו 

ד:   ה' כֻּּלו  ִמְפֵני ֲאֶשר ָיַרד ָעָליו   ֵלְך ְוָחֵזק    )יט(   ָבֵאש ַוַּיַעל ֲעָשנו  ְכֶעֶשן ַהִכְבָשן ַוֶּיֱחַרד ָכל ָהָהר ְמא  ָפר הו  ל ַהשו  ַוְיִהי קו 

ל: ֶשה ְיַדֵבר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנּו ְבקו  ד מ  אש ָהָהר ַוִּיְקָרא  עַ   ה'ַוֵּיֶרד    )כ(   ְמא  אש ָהָהר ַוַּיַעל    ה'ל ַהר ִסיַני ֶאל ר  ֶשה ֶאל ר  ְלמ 

ֶשה: אֶמר  )כא( מ  ֶשה ֵרד ָהֵעד ָבָעם ֶפן ֶיֶהְרסּו ֶאל  ה' ַוּי  ת ְוָנַפל ִמֶמּנּו ָרב: ה' ֶאל מ  ֲהִנים ַהִּנָגִשים   )כב(  ִלְראו  ְוַגם ַהכ 

ץ ה' ֶאל  ֶשה ֶאל  )כג( :ה'ָבֶהם  ִיְתַקָדשּו ֶפן ִיְפר  אֶמר מ  ָתה ָבנּו   ה' ַוּי  ֹלא יּוַכל ָהָעם ַלֲעֹלת ֶאל ַהר ִסיָני ִכי ַאָתה ַהֵעד 

: ר ַהְגֵבל ֶאת ָהָהר ְוִקַדְשתו  אֶמר ֵאָליו  )כד(  ֵלאמ  הֲ  ה'ַוּי  ן ִעָמְך ְוַהכ  ִנים ְוָהָעם ַאל ֶיֶהְרסּו  ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהר 
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ג. לא לעלות בהר. לא להתקרב. לא לגעת. האם חושש אלהים מן הקרבה האנושית, או שמא הוא דוקא  

שלו, שיעלו, שיתקרבו, שיגעו? אולי גם   הרועשת מבקש אותה? אולי הוא מתחנן, באיסוריו ובאש 

 שיש לו צורך בגוף, במגע.   יכול להתקיים בראיה ובשמיעה בלבד,אהבה אינו   מבין שמפגש של הוא 

 

 

 לאה גולדברג ]האמנם[  ד.  

 

 בחסד, והאמנם, האמנם עוד יבואו ימים בסליחה 

 ותלכי בשדה, ותלכי בו כהלך התם. 

 טף בעלי האספספת ומחשוף, ומחשוף כף רגלך יל 

 או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם. 

 

 או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת 

 על כתפייך, חזך, צווארך וראשך רענן. 

 ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט 

 כאור בשולי הענן. 

 

 ונשמת, ונשמת את ריחו של התלם, נשום ורגוע 

 וראית את השמש, בראי השלולית הזהוב. 

 ופשוטים הדברים, וחיים, ומותר בם לנגוע ופשוטים, 

 ומותר לאהוב, ומותר ומותר לאהוב. 

 

 את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט 

 השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם. 

 וביושר לבב שוב תהיי ענווה ונכנעת

 כאחד הדשאים, כאחד האדם. 

 


