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מקאמה לפרשת ואתחנן

ואתחנן אל האל...
ואתחנן אל ה' בעת ההיא":אלוקיי,
תן לי לראות לרגע את ארץ אבותיי".
אעברה נא ואראה את הארץ הטובה,
בשבילי ,כמנהיג ,זאת גם זכות גם חובה.

שמע ישראל ,ה' אלוקינו ,ה' אחד –
משפט מפתח יחיד ומיוחד.
כל יום באהבה נזכירהו פעמיים,
כשתפילה נישא לאבינו בשמים.

ויאמר ה'":אל תוסף דבר אלי עוד",
כי לא תעבור את הירדן ,עם כל הכבוד.
עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה,
השקף משם מזרחה ,צפונה ותימנה.

"שמע ישראל אלוקיי ,אתה הכול יכול",
גם שרית חדד שרה במלוא הקול.
והגיבור רועי קליין ז"ל ,רגע לפני מותו,
"שמע ישראל" זעק עד צאת נשמתו.

וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו,
המנהיג המחליף שאת הירדן יחצה הוא.
והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה,
לבני ישראל יהיה הוא מדריך ורועה.

כי ישאלך בנך מחר בלבטים:
מה העדות והחוקים והמשפטים?
עבדים היינו לפרעה ,פתור לו המצוקה,
ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה.

ועתה ,ישראל ,עם חכם ונבון,
למעמד הר סיני היה נא נכון.
ואתם הדבקים בה' אלוקיכם,
חיים כולכם היום באוהליכם.

ואותנו הוציא משם כדי להביאנו,
לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו.
ויצוונו ה' לעשות את כל החוקים האלה
לטוב לנו כל הימים ,זה כל הפלא.

ותקרבון ותעמדון תחת ההר )על כפיים(,
וההר בוער באש עד לב השמים.
ויגד לכם את בריתו – עשרת הדברים,
על שני לוחות אבנים נכתבו הספרים.

כי עם קדוש אתה לה' במרומים,
עם סגולה נבחרת מכל העמים.
כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבועה
ויפדך מבית עבדים והביא לך תשועה.

אנוכי ה' אלוקיך – הדיבר הראשון,
לא תעשה לך פסל )בעזרת פטישון(.
לא תשא את שם אלוקיך לשווא,
לא בעל פה וגם לא בכתב.

פרשת ואתחנן אחת מהארוכות בתנ"ך,
כל חתן בר מצווה מהקריאה בה נאנח.
על משמני הארץ ,מן הגורן ומן היקב,
נקרא עוד שבוע בפרשת עקב...
אייל לר

שמור את יום השבת לקדשו,
מנוחה בה ימצא כל אדם לנפשו.
ויום השביעי שבת לה' אלוקיך,
לא תעשה כל מלאכה אתה ,בנך וב$ת"ך! .
כבד את אביך ואת אמך,
למען ייטב לך ויאריכון ימיך.
לא תרצח ,לא תנאף ,לא תגנוב ,לא תחמוד
לא תענה ברעך עד שווא ,לא עוד!
לתגובות והערות ,להזמנות והארות eyal_lehr@walla.co.il -
 - ktav.co.il, http://masheva.cafe.themarker.comיוצר מספר 53

