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מצוות הפסח וזבח  –אחריתה בפטר חמור ובאמצע , תחילתה בארבה �" �ֹא"פרשת 

  .סני� מצרי�, "תנו לחיות לחיות"ממש . הקורב�

? משיכה הגוררת איתה שוב ושוב מאבקי�, מהו סוד המשיכה של ישראל למצרי�

אפשר למצוא הסברי� , במסורות האזוטריות ואצל חכמי המיסטיקה בכל הזרמי�

�ומייחסי� את יחסי המשיכה, רבי� הקושרי� את שני העמי� העתיקי� הללו

שצמחו ממקור אחד והתפצלו , מאבק להתנגשות בי� הזרמי� הרוחניי� השוני�

  .וב ולהיפגש בצמתי הזמני� ולהיפרד שוב ושובלמרחקיה� השוני� כדי לש

מונחי� כמה מהיסודות המכונני� של ההגות , בשפל הגלות, דווקא בשיא המאבק

שהיא המצווה (כמו קביעת הלוח העברי , והמעשה הדתיי� בישראל לדורות

בהווייתה הבלתי גלותית של אר# , ואילו כיו�. המזוזה ועוד, )הרשמית הראשונה

כי שוב אי� היסודות שהונחו אז מספיקי� כדי לייצב את המבנה דומה , ישראל

ממש כש� , ויש לחפור ולהניח יסודות חדשי� בצד אלו הקיימי�, המתנודד

  .כר� או חורשה, שחופרי� ונוטעי� עצי� צעירי� כדי לחדש יער או מטע

  

  

ובח� לרגע , כרע על ברכיו, ובהגיענו לפסגתה של אותה גבעה, ואנוכי בעקבותיו, הוא טיפס �

כעשרי� סנטימטר אל תו� , לאחר מכ� דחק את קצה מוט הברזל שבידו. קצר את האדמה בידיו

לאחר מכ� . קודח מעי� בור צר ועמוק אשר בתוכו טמ� בלוט אלו� אחד ששלה מהשק, האדמה

  .כרע שוב על ברכיו והחל משיב את האדמה אל הבור שזה עתה חפר

�  .עצי אלו�. הוא שתל עצי

  .שאלתיו" ?שייכת האדמה הזאתהא� ל� "

  .הוא השיב בשלילה

  .שבתי וחקרתי" ?הא� יודע אתה למי שייכת האדמה"

  .הוא לא ידע

או שאולי שייכת היתה לאנשי� שלא אכפת היה לה� , הוא הניח שמדובר באדמה משותפת

  .מעול� לא התעמק בסוגיה זו ולא ייחס לעניי� כל חשיבות. ממנה

  .ת מאה אלוניובהתמדה ובאהבה רבה שתל א

  יונו'א� ג'מאת ז" האיש ששתל עצי�: "מתו�
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. יש לי ע" גדול מ� הסוג שבני האד� קוראי� לו ע" השו: "טסה!ואנג'טסה אמר לצ!הואה �

אי אפשר למדוד , ענפיו מפותלי� ומעוותי�. אי אפשר למדוד אותו בחבל, גזעו עבה ומעוקל

כ� ג� . שו� נגר לא יעי# לעברו מבט ,ג� א� יעמוד על א� הדר�. אות� במחוגה ובסרגל

  ".אי� לאיש עניי� בה�. גדולות וחסרות תועלת !המילי� שבפי� 

הוא קופ" ומנתר ; הוא רוב" ואורב לטרפו? הא� לא ראית את חתול הבר: "טסה אמר! ואנג'צ

ישנו ג� היאק הגדול כמו ענ� . לבסו# הוא נלכד ברשת ומת. למעלה ולמטה, ממזרח למערב

הנה יש ל� אותו ע" גדול ואתה . אי� הוא יכול לצוד עכבר, גדול ככל שיהיה. מי�התלוי בש

? בערבה רחבת ידיי�, כלו�!מדוע אינ� שותל אותו באר" לא. מוטרד משו� שהוא חסר תועלת

דבר לא , גרז� לא יכה בו. להשתרע בצל ענפיו ולנמנ�, ש� תוכל לשוטט סביבו מבלי עשות דבר

  "?לדאוג ולהתייסר, איפוא, לש� מה. ועלת לאיששכ� אי� בו ת, יפגע בו

  טסה!ואנג'מאת צ" קולות האדמה: "מתו�

  

  

  

�  ˙„ÏÂ‰ /Ú·Ï‚ ¯ÈÓ‡  
  
  

�  .ָחַל# ַהֶ'ֶ&

  

  *ֵמֵעִצי� ִמַ'',ת ע,ד ְוה*א

  01ְְזַני ְמַזֵ/ר

  רֹאִ&י ַעל *ְמַכ2ֶה

  .4ְַחְלֶחֶלת 1ְִהינ*ָמה

  

  ,ֱאלַֹהי, 5ְ&ֶרי�ָ 

  .ַה9ֶֶלד ִנ8,ד 1ְִרְ&�7ְָ 

  ָעֶלה ֶאל ָעֶלה 5ְקִריב ִהֵ:ה

  ָעֶלה ַעל ָעֶלה ְמַכ2ִי� ֵאי�ְ  ְרֶאהְואֶ 

�  .ָהְרִסיִסי� *ִמְתַמְ;ִגי

  ִמְ>ִמי ִלְכל*ל,ת ְוֶאְקָרא

  .ַה2ִיִסי� ֶאת

 .ֲעִציִצי� ֲאַעֵ<ר ַח=,ִני ְוָכל

  ,ֱאלַֹהי, 5ְ&ֶרי�ָ 

  .ַה9ֶֶלד ִנ8,ד 1ְִרְ&�7ְָ 

   ! ֵעיַני ֶאת @,ֵקחַ  ֲאִני

  ְמאֹד ְרָחָבה 5ְדָמִתי

A=ָBִמְקָ&ה ְוכ  

  ִציִצי� ְ@ט,ֵרי ֶ&ל

  .י�ְיר*ִק 

  

 !ֲחב*ִקי� ָהִיינ* ֵאי�ְ , ֱאלַֹהי ה,

  


