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  שרון ברקת                                                                             ג"תשס -פרשת בהעלותך 
  
  

תחילתה באור שמעלה אהר� הכה� במנורה ואחריתה בעונש  " בהעלות�"פרשת 

, באמצע מיטהרי� ומתקדשי� הלוויי� לכהונה. שמקבלת מרי� על חטא הרכילות

כשבראש� נושאי דגלי , ע� המשכ�' ויחנוויסעו'לי� בתרגולת בני ישראל מתחי

: וג� למשה קשה, רעב ומתגעגע למצרי�, מתלונ�, כרגיל, והע�, )השבטי�(המחנות 

�נִֹכי ְיִלְדִ�יה� ִ�י תֹאַמר ֵאַלי ָ�ֵאה� ְבֵחיֶקָ� ַ�אֲ " �# ֶ"ר ִיָ!א ָהאֹמֵ ֶה�נִֹכי ָהִריִתי ֵאת ָ�ל ָהָע� ַהֶ�ה ִא

הפתרו� שמקבל משה הוא . )יב, במדבר יא( "ֶאת ַה&ֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶ"ר ִנְ"ַ%ְעָ� ַלֲאבָֹתיו

יש לו עכשיו פרלמנט של , קרטיה שלו ע� אלוהי�במקו� הדואו: חלוקת הנטל

. מ קואליציוני ולהתמודדות ע� האופוזיציה"שמייד מכניס אותו למו, שבעי� זקני�

לֹא י(� ֶאָחד �ֹאְכל�# ; ְוָנַת# ְיהָֹוה ָלֶכ� ָ%ָ�ר ַוֲאַכְלֶ��"... : � שדרש בשרלע' זה מה שאומר ה

�ַעד חֶֹד" ָיִמי� ַעד ֲאֶ"ר ֵיֵצא : ְולֹא י(ָמִי� ְולֹא ֲחִמָ*ה ָיִמי� ְולֹא ֲעָ�ָרה ָיִמי� ְולֹא ֶעְ�ִרי� י(

אני חושב שבהקשר של המנהיגות הפוליטית . )כ יח, במדבר יא( ..."ֵמ/ְ.ֶכ� ְוָהָיה ָלֶכ� ְלָזָרא

זה כבר : הגיע הזמ� להודות, שהחליפה מאז את שבעי� הזקני� ואת משה, שלנו

  .יצא לנו מהא#

  

של , ברגע הזה. התלמידי� והמורי� שבינינו יוצאי� ממש בקרוב לחופשת הקי$

 כדאי לזכור שכמו, הדהרה אל החופש הנכס# והשחרור הזמני מכבלי המסגרות

כ� ג� עת השיבה ללימודי� מנצנ$ , הימי� ההולכי� ומתקצרי� כבר מתחילת הקי$

  .מהעבר השני של מנהרת החופשתלוי במתבונ� , בהבטחה או באיו� 

....  
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Â�Â¯ÎÊ ˙‡ Ô˙Â� Ì„‡  

  

�  .ְוַתְלִמיָדיו ְ%ָבָניו ִזְכר(נ( ֶאת #נ(תֵ  0 �ָד

�  ,ַה2ְָרִכי� ְלאֶֹר�ְ  ִע1( ה(ְלִכי� ְוֵה

�  ,ַה1ְק(מ(ת ַמְרֵאה ֵעיָניו ִלְפֵני �ַמֲעִלי

�  ,ָ�ד(ת ְ%ת(�ְ  ְסִביָביו .(ְסִעי� ְוֵה

�  ְוַהַחי ַה6(ֵמחַ  ְ"מ(ת ְ%ִפיו ָ�ִמי� ְוֵה

  . ָ%ע(ָלמ(ת

  

�  .ְוַתְלִמיָדיו ְ%ָבָניו ִזְכר(נ( ֶאת (ֵת#נ 0 �ָד

�  ,ָהֶעֶרב מ�ָעק(ת ִמ7ֵֶתר ֵאָליו ָ%ִאי� ְוֵה

  ,ְלַב2( לֹא "�ב ְוה�א, ְקֵרִבי� �ַבֲחַ"אי

�  ,ַ%ֲחל(מ(ת ְלָפָניו ֵה� ָ"ִבי� ְ�ֵהד ְוֶנְחָלִקי

  ַה1ְַרא(ת ֵ.ֶ"ר ל( ַמְרִאי� ְוֵה�, ה(ֶזה ְוה�א

  . 1ֲַחֶזה%ַ 

  

�  . ְוַתְלִמיָדיו ְ%ָבָניו ִזְכר(נ( ֶאת נ(ֵת# 0 �ָד

�  ָהֵעת ְ%ב(א ַלֲעבֹר ְיִניח�ה� לֹא ְוֵה

  .ָוִדי# ֵלָדה ְוי(�, ְוַל1(ֵעד, ָלע(נ(ת

  

  ,ַהִ�ְכר(נ(ת ַיד ֶאת ֶנֱאָחִדי� ִלְנחֹל ִיְהי� ִע1(

�  ְלא(ת א(ָת� נ(ֵת# 0 ְוָה�ָד

  .ְוַתְלִמיָדיו יוְ%ָבנָ 

  

 יערי0מירה מינצר

‰‡¯Â‰‰  

  

  אי# איש שיגלה לכ� דבר

  .בשחר ידיעתכ�, ער למחצה, אשר אינו נח

  הפוסע בצללי המקדש בי# חסידיו, המורה

  .כי את אמונתו ואהבתו ,לא מחכמתו יית#

  ,לא יצווכ� את חכמתו, א� אכ# נבו# הוא

�  :א� יכוו# צעדיכ� אל מפת# חכמתכ� את

�  התוכ# ישיח עמכ� בידיעת השמי

  .א� לא יוכל לתיתכ� את ידיעתו

  המשורר ישיר לכ� את קצב היקו� כולו

  .וקול אשר לקצב יענה כהד, א� לא יוכל תיתכ� אוז# שתקלוט

  פרות יוכל לספר על מחוזות המשקל והמידהוהבקיא בעול� הס

  .א� לא יוכל להוליככ� שמה

�כי בינת האד� האחד לזולתו לא תצמיח כנפיי  

  ,וא> שידיעת האלוהי� חובקת כל

�  .נושא כל אד� בחובו ולבדו את ידיעת האלוהי� והכרת העול

  

 "הנביא"מתו� , וברא#'ליל ג'וברא# ח'ג

 


