לפרשת בהעלותך

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

ב( .כד) ַויֵּצֵּ א מֹ שֶׁ ה ַויְדַ בֵּ ר אֶׁ ל הָ עָ ם אֵּ ת ִּדבְ רֵּ י ה' ַו ֶׁי ֱאסֹף שִּ בְ עִּ ים אִּ יש ִּמזִּ ְקנֵּי הָ עָ ם ַו ַיעֲמֵּ ד אֹ תָ ם סְ בִּ יבֹת הָ אֹ הֶׁ ל( :כה)
ַויֵּרֶׁ ד ה' בֶׁ עָ נָן ַויְדַ בֵּ ר אֵּ לָיו ַויָאצֶׁ ל מִּ ן הָ רּוחַ אֲשֶׁ ר עָ לָיו וַיִּ תֵּ ן עַ ל ִּשבְ עִּ ים אִּ יש הַ זְ קֵּ נִּים ַויְהִּ י כְ נוֹחַ ֲע ֵּליהֶׁ ם הָ רּוחַ
וַיִּ תְ נַבְ אּו וְ ֹלא יָסָ פּו( :כו) וַיִּ שָ אֲרּו שְ נֵּי ֲאנָשִּ ים בַ מַ ֲחנֶׁה שֵּ ם הָ אֶׁ חָ ד אֶׁ לְ ָדד וְ שֵּ ם הַ שֵּ נִּי מֵּ ָידד וַתָ נַח ֲעלֵּיהֶׁ ם הָ רּוחַ
וְ הֵּ מָ ה בַ כְ תֻבִּ ים וְ ֹלא יָצְ אּו הָ אֹ ֱהלָה וַיִּ תְ נַבְ אּו בַ מַ ֲחנֶׁה( :כז) ַויָרָ ץ הַ נַעַ ר ַו ַיגֵּד לְ מֹ שֶׁ ה ַויֹאמַ ר אֶׁ לְ ָדד ּומֵּ ָידד ִּמתְ נַבְ אִּ ים
בַ מַ ֲחנֶׁה( :כח) ַויַעַ ן יְה ֹושֻעַ בִּ ן נּון מְ שָ רֵּ ת מֹ שֶׁ ה מִּ בְ חֻרָ יו ַויֹאמַ ר ֲא ֹדנִּי מֹ שֶׁ ה כְ לָאֵּ ם( :כט) ַויֹאמֶׁ ר ל ֹו מֹ שֶׁ ה הַ ְמקַ נֵּא
אַ תָ ה לִּ י ּומִּ י יִּתֵּ ן כָל עַ ם ה' נְבִּ יאִּ ים כִּ י יִּתֵּ ן ה' אֶׁ ת רּוח ֹו ֲעלֵּיהֶׁ ם[ :במדבר יא]29 – 24 ,
ג.

פתאום נחה עליהם הרוח ,על בני האדם ,פתאום הם קשובים לקול העליון-הפנימי .זה לא דורש
הרבה :רק שקט מסוים ,רק שחרור מקנאה ומשנאה ,רק שמים ואור ורוח אלהים.

ד .דממות שלי  /לאה גולדברג
ממבט מפוכח הדוחה כל דמעה וכל להט,
מבת-שחוק אדיבה הצופנת חמלה חשדנית,
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.
שם הזר השתקן בלי לדרוש בשלומי יעבור,
שם העשב נמוך עד מאוד ,והרוח גבוה,
ומים רבים,
ושמים רבים,
ואור.

