
 

 לפרשת נשא 

 

א.   להרחיק את הפגום והפצוע, להכאיב לסוטה, להבדיל את הנזיר, ואז אפשר יהיה לחגוג "יחד"  

 את חנוכת בית האלהים. 

 

יב.    ְזְרקֵּ ה מִּ ְשרֵּ ים עֶּ ף ְשתֵּ סֶּ ֲעֹרת כֶּ ל קַּ אֵּ ְשרָּ י יִּ יאֵּ ת ְנשִּ אֵּ ח ֹאתֹו מֵּ שַּ מָּ חַּ ְביֹום הִּ ְזבֵּ מִּ ת הַּ ר  כֶּ  )פד( ֹזאת ֲחנֻכַּ שָּ ף ְשנֵּים עָּ סֶּ

סֶּ  ד ֹכל כֶּ חָּ אֶּ ק הָּ ְזרָּ מִּ ים הַּ ְבעִּ ף ְושִּ סֶּ ת כֶּ ַאחַּ ה הָּ רָּ ְקעָּ ָאה הַּ ים ּומֵּ ה: )פה( ְשֹלשִּ ְשרֵּ ים עֶּ ב ְשתֵּ הָּ ּפֹות זָּ ם כַּ יִּ ים ַאְלּפַּ לִּ כֵּ ף הַּ

ֹאת ְקטֹ  ה ְמלֵּ ְשרֵּ ים עֶּ ב ְשתֵּ הָּ ּפֹות זָּ ש: )פו( כַּ ֹקדֶּ ל הַּ קֶּ אֹות ְבשֶּ ע מֵּ ל  ְוַאְרבַּ ש כָּ ֹקדֶּ ל הַּ קֶּ ף ְבשֶּ כַּ ה הַּ רָּ ה ֲעשָּ רָּ ת ֲעשָּ רֶּ

ים ְבנֵּי שִּ ר ְכבָּ שָּ ם ְשנֵּים עָּ ילִּ ים אֵּ רִּ ר ּפָּ שָּ ה ְשנֵּים עָּ ֹעלָּ ר לָּ קָּ בָּ ל הַּ ָאה: )פז( כָּ ים ּומֵּ ְשרִּ ּפֹות עֶּ כַּ ב הַּ ר    ְזהַּ שָּ נָּה ְשנֵּים עָּ שָּ

טָּ  ר ְלחַּ שָּ ים ְשנֵּים עָּ זִּ י עִּ ירֵּ ם ּוְשעִּ תָּ ְנחָּ ים  ּומִּ שִּ ם שִּ ילִּ ים אֵּ רִּ ה ּפָּ עָּ ים ְוַאְרבָּ ְשרִּ ים עֶּ מִּ ְשלָּ ח הַּ ר זֶּבַּ את: )פח( ְוֹכל ְבקַּ

ח ֹאתֹו:  )פט( ּוְבֹבא ֹמשֶּ  שַּ מָּ י הִּ חַּ ַאֲחרֵּ ְזבֵּ מִּ ת הַּ ים ֹזאת ֲחנֻכַּ שִּ נָּה שִּ ים ְבנֵּי שָּ שִּ ים ְכבָּ שִּ ים שִּ ֻתדִּ ד  עַּ ל מֹועֵּ ל ֹאהֶּ ה אֶּ

שְ  יִּ תֹו וַּ ר אִּ בֵּ יו:  ְלדַּ לָּ ר אֵּ בֵּ ְידַּ ים וַּ ְכֻרבִּ ין ְשנֵּי הַּ בֵּ ֻדת מִּ עֵּ ל ֲאֹרן הָּ ר עַּ ת ֲאשֶּ ֹּפרֶּ כַּ ל הַּ עַּ יו מֵּ לָּ ר אֵּ בֵּ דַּ קֹול מִּ ת הַּ ע אֶּ מַּ
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ג.   אחרי הרעש של המון האדם, אחרי הזהב והדם, בשקט העמוק שבתוככי המקדש, שומע משה את  

מנאפת, לא קול הצמא לדם קרבנות. קול המגיע מן  -ל אשה ספק קול אלהים. לא קול מצווה להשפי

 המקום שבין שני הכרובים, מן הקשר בין שניים, מן האהבה. 

 

 / נתן זך     אילו אפשר היה . ד

 

 


