
 

 לפרשת בהעלותך 

 

 

האור במשכן אלהים דולק, אבל הכוחות של משה הולכים ואוזלים. הוא מבקש לחלוק בעול ההתגלות  א.   

 האלהית עם אנשים נוספים.  

 

י  ב.  ְברֵּ ת דִּ ל ָהָעם אֵּ ר אֶׁ ה ַוְיַדבֵּ א ֹמשֶׁ ְקנֵּי ָהָעם וַ  ה')כד( ַויֵּצֵּ זִּ יש מִּ ים אִּ ְבעִּ ֱאֹסף שִּ ל:ַויֶׁ יֹבת ָהֹאהֶׁ ד ֹאָתם ְסבִּ )כה(   ַיֲעמֵּ

ד  רֶׁ י ְכנֹוַח ֲעלֵּ  ה' ַויֵּ ים ַוְיהִּ נִּ יש ַהְזקֵּ ים אִּ ְבעִּ ן ַעל שִּ תֵּ ר ָעָליו ַויִּ ן ָהרּוַח ֲאשֶׁ ל מִּ ָליו ַוָיאצֶׁ ר אֵּ ָעָנן ַוְיַדבֵּ ם ָהרּוַח  בֶׁ יהֶׁ

ְתַנְבאּו ְוֹלא ָיָספּו: ים ַויִּ ָשֲארּו ְשנֵּי ֲאָנשִּ ם ָהרּוַח   )כו( ַויִּ יהֶׁ יָדד ַוָתַנח ֲעלֵּ י מֵּ נִּ ם ַהשֵּ ְלָדד ְושֵּ ָחד אֶׁ ם ָהאֶׁ ַבַמֲחנֶׁה שֵּ

ְתַנְבאּו ַבַמֲחנֶׁה: ים ְוֹלא ָיְצאּו ָהֹאֱהָלה ַויִּ ָמה ַבְכֻתבִּ ים   ְוהֵּ ְתַנְבאִּ יָדד מִּ ְלָדד ּומֵּ ה ַוֹיאַמר אֶׁ ד ְלֹמשֶׁ )כז( ַוָיָרץ ַהַנַער ַוַיגֵּ

ם:  ַבַמֲחנֶׁה: ה ְכָלאֵּ י ֹמשֶׁ ְבֻחָריו ַוֹיאַמר ֲאֹדנִּ ה מִּ ת ֹמשֶׁ ן נּון ְמָשרֵּ ה ַהְמַקנֵּא   )כח( ַוַיַען ְיהֹוֻשַע בִּ ר לֹו ֹמשֶׁ )כט( ַוֹיאמֶׁ

ן ָכל ַעם  תֵּ י יִּ י ּומִּ ן  ה'ַאָתה לִּ תֵּ י יִּ ים כִּ יאִּ ם: ה'ְנבִּ יהֶׁ ת רּוחֹו ֲעלֵּ  [ 29  – 24]במדבר יא,  אֶׁ

 

. זה לא דורש  הפנימי -העליוןפתאום נחה עליהם הרוח, על בני האדם, פתאום הם קשובים לקול  ג.  

 שמים ואור ורוח אלהים.  רק שנאה, מקנאה ומ רק שחרור הרבה: רק שקט מסוים,  

 

 / לאה גולדברג    דממות שלי . ד

 

 ממבט מפוכח הדוחה כל דמעה וכל להט, 

 שחוק אדיבה הצופנת חמלה חשדנית, -מבת

 מתנועה של כתף, יהירה, משפילה ומכנעת, 

 מרצון זידוני להקניט. 

 

 מחומת המילים הקטנות החוסמות את הדרך אליך, 

   – משיחה מפרשת בשמי ובסתר נוגעת בשמה 

 אשחרר את נפשי וציויתי עליה ללכת 

 אל אותה השעה האחת, שפרחה על מפתן הדממה 

 

 שם שתלו ילדים עיניהם היודעות לברך ולתמוה. 

 הזר השתקן בלי לדרוש בשלומי יעבור, שם 

 שם העשב נמוך עד מאוד, והרוח גבוה, 

 ומים רבים, 

 ושמים רבים,            

 ואור.                         

 


