לפרשת נשא
א .להרחיק את הפגום והפצוע ,להכאיב לסוטה ,להבדיל את הנזיר ,ואז אפשר יהיה לחגוג "יחד"
את חנוכת בית האלהים.

ב( .פד) זֹאת ֲחנֻכַּת הַּ מִּ זְ בֵּ חַּ בְ יוֹם הִּ מָּ שַּ ח אֹ ת ֹו מֵּ אֵּ ת נְשִּ יאֵּ י יִּשְ רָּ אֵּ ל קַּ ֲערֹת כֶּסֶּ ף ְשתֵּ ים עֶּ ְש ֵּרה ִּמזְ ְרקֵּ י ֶּכסֶּ ף ְשנֵּים עָּ שָּ ר
כַּּפוֹת זָּהָּ ב שְ תֵּ ים עֶּ שְ רֵּ ה( :פה) שְ ֹלשִּ ים ּומֵּ ָאה הַּ ְקעָּ רָּ ה הָּ ַאחַּ ת כֶּסֶּ ף וְ ִּשבְ עִּ ים הַּ ִּמזְ ָּרק הָּ אֶּ חָּ ד ֹכל כֶּסֶּ ף הַּ כֵּלִּ ים ַאלְ ּפַּ יִּם
ַארבַּ ע מֵּ אוֹת בְ שֶּ קֶּ ל הַּ קֹ דֶּ ש( :פו) כַּּפוֹת זָּהָּ ב שְ תֵּ ים עֶּ שְ רֵּ ה מְ לֵּאֹ ת ְק ֹט ֶּרת עֲשָּ ָּרה עֲשָּ ָּרה הַּ כַּף בְ שֶּ קֶּ ל הַּ קֹ ֶּדש כָּל
וְ ְ
זְ הַּ ב הַּ כַּּפוֹת עֶּ שְ ִּרים ּומֵּ ָאה( :פז) כָּל הַּ בָּ קָּ ר לָּעֹ לָּה שְ נֵּים עָּ שָּ ר ָּּפ ִּרים אֵּ ילִּ ם ְשנֵּים עָּ שָּ ר כְ בָּ ִּשים בְ נֵּי שָּ נָּה ְשנֵּים עָּ שָּ ר
ַארבָּ עָּ ה ָּּפ ִּרים אֵּ ילִּ ם ִּש ִּשים
ּומִּ נְחָּ תָּ ם ּושְ עִּ ירֵּ י עִּ זִּ ים שְ נֵּים עָּ שָּ ר לְ חַּ טָּ את( :פח) וְ כֹל בְ קַּ ר זֶּבַּ ח הַּ ְשל ִָּּמים עֶּ ְש ִּרים וְ ְ
עַּ ת ִֻּדים שִּ שִּ ים כְ בָּ שִּ ים בְ נֵּי שָּ נָּה שִּ שִּ ים זֹאת ֲחנֻכַּת הַּ מִּ זְ בֵּ חַּ ַאחֲרֵּ י הִּ מָּ שַּ ח אֹ תוֹ( :פט) ּובְ בֹא מֹ שֶּ ה אֶּ ל אֹהֶּ ל מוֹעֵּ ד
לְ דַּ בֵּ ר אִּ ת ֹו וַּיִּ שְ מַּ ע אֶּ ת הַּ קוֹל מִּ דַּ בֵּ ר אֵּ לָּיו מֵּ עַּ ל הַּ כַּּפֹ רֶּ ת אֲשֶּ ר עַּ ל ֲארֹן הָּ עֵּ דֻ ת ִּמבֵּ ין ְשנֵּי הַּ כְ רֻ בִּ ים ַּוי ְַּדבֵּ ר אֵּ לָּיו:
[במדבר ז]89 - 84 ,
ג .אחרי הרעש של המון האדם ,אחרי הזהב והדם ,בשקט העמוק שבתוככי המקדש ,שומע משה את
קול אלהים .לא קול מצווה להשפיל אשה ספק-מנאפת ,לא קול הצמא לדם קרבנות .קול המגיע מן
המקום שבין שני הכרובים ,מן הקשר בין שניים ,מן האהבה.
ד .אילו אפשר היה  /נתן זך

