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 ״מסעות מביאים כוח ואהבה חזרה לתוך החיים שלך״, אמר המשורר והמיסטיקן הסופי במעלה הנפש
ג׳לאל א־דין רומי. העלייה לרגל היא מנהג דתי אוניברסלי בן אלפי שנים המתקיים עד ימינו 
במקומות שונים בעולם, כגון דרך הייסורים בירושלים לנוצרים, מכה למוסלמים, נהר הגנגס 

להינדים ובית המקדש שבירושלים, היום הכותל המערבי, ליהודים - בין היתר בחג השבועות 
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מבחינה היסטורית, מקום קדוש יכול להיות 
מקום שהתרחשו בו מאורעות משמעותיים 
בזמן התהוות האמונה או הדת, שקדושים 

חיו או חיים בו, שהשתמרו בו שרידי קדושה, 
שיש בו קברי קדושים וכדומה. מקום זה אינו 

נבחר בידי האדם, אלא מתגלה על ידו לאחר 
שחווה התגלות אלוהית. בעקבות זאת אותו 

מקום נהפך בעיני המאמינים למרכז כוח 
על־טבעי, שבו הנוכחות האלוהית מוחשית 

ומתבטאת בין היתר באמצעות מעשי נסים, 
בעיקר נסי ריפוי.

מעצם כך שבמרחב העצום של כדור הארץ 
קיימים מקומות מסוימים הנחשבים 

לקדושים, אפשר להסיק כי המרחב שבו אנו 
חיים אינו הומוגני ואחיד באיכותו. חלקים 

ממנו במקומות שונים בעולם נתפסים על 
ידי מאמינים שונים כבעלי איכות נבדלת 
מאחרים. בהתאמה לכך, אנו מתבקשים 
לנהוג בהם ובתוכם באופן שונה. למשל, 

אלוהים אמר למשה רבנו: ״ַאל-ִּתְקַרב ֲהֹלם; 
ַׁשל-ְנָעֶליָך, ֵמַעל ַרְגֶליָך--ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד 
ָעָליו, ַאְדַמת-קֶֹדׁש הּוא״ )שמות ג, ה(, ואף הנחה 

אותו כיצד עליו לנהוג במקום שכזה. 
המקום הקדוש הוא כמו טבור, מרכז העולם 
המבקע את ההומוגניות של המרחב החילוני. 
דרכו עובר ציר העולם המאפשר את החיבור 
בין שלושת המישורים הקוסמיים - השמים, 

הארץ והעולם התחתון. 
דמיינו שהמרחב הארצי שבו אנחנו חיים 

הוא כמו מרבד או יריעה שטוחה המפרידים 
בין השמים לעולם שמתחת לאדמה. 
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מאז ומתמיד הייתה ירושלים 
עיר קדושה, אתר עלייה לרגל 
לשלוש הדתות האברהמיות - 

יהדות, נצרות ואסלאם. כילידת 
העיר, זכורים לי אינספור אירועים לאורך 

מחזור השנה, שצבעו את שנות ילדותי 
בצבעים עזים: המונים צובאים על העיר, 

מצטופפים ברחבת הכותל המערבי ונושאים 
את קול תפילתם אל השמים עד שנדמה 

שעוד רגע הם נפתחים; קול המואזין 
מהדהד למרחקים, קורא לתפילה ואינספור 

מאמינים מבקשים לעלות אל הר הבית; 
וצליינים מגיעים בשיירות מכל קצוות תבל, 
מתהלכים בדרך הייסורים, הוויה דולורוזה, 
נושאים דברי תפילה וקול צלצול הפעמונים 

מתפשט בסמטאות העיר העתיקה. 
מה יש בירושלים שרבים מבקשים להתקרב 
אליה, לנשום את אוויר ההרים שלה ולרכוש 

אותו בתוך קופסאות פח קטנות? מה היא 
מציעה לאלה המגיעים אליה מרחוק רק 

כדי להתפלל ולהשתטח על אדמתה? מאות 
אם לא אלפי שנים של תמורות היסטוריות, 
מלחמות וחילופי שלטון מדיניים או דתיים 

לא הצליחו לגרוע מקדושתה, ואולי אף 
העצימו אותה.

ירושלים של זהב 
המצווה לעלות לרגל שלוש פעמים בשנה 

ניתנה לבני ישראל במעמד הר סיני: ״ָׁשלֹוׁש 
ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָכל-ְזכּוְרָך ֶאת-ְּפֵני ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, 

ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר-ְּבַחג ַהַּמּצֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות, ּוְבַחג 
ַהֻּסּכֹות״ )דברים טז, טז(. המצווה אינה מציינת 

את יעד העלייה, אלא משמשת רק כהוראה 
כללית להיראות לפני אלוהים: ״ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר-

ִיְבַחר ְיהָוה, ְּבַאַחד ְׁשָבֶטיָך״ )דברים יב, יד(. 
העלייה לרגל לירושלים החלה לאחר 
ששלמה המלך בנה את בית המקדש 

הראשון. עם זאת, רק בימי בית שני עמדו 
בית המקדש והטקסים שהיו נהוגים בו 
במרכז חיי העם, והעלייה לרגל למקדש 

בירושלים נהפכה לתופעה דתית מרכזית 
בחיים היהודיים בארץ ישראל ובתפוצות. 

לפי המקרא, חובת העלייה לרגל לירושלים 
חלה רק על הגברים, אך המשנה גורסת 

כי כל אדם מישראל חייב לעלות לרגל 
לירושלים, למעט ילדים ואנשים שאינם 
מסוגלים לכך. בתקופת בית שני נעשתה 

העלייה לרגל בהשתתפות כל בני המשפחה, 
ולעתים בהשתתפות רבים מאותה קהילה. 

עם זאת, עבור רבים מיהודי ארץ ישראל 
והתפוצות נותרה העלייה לירושלים משאת 

נפש, חלום רחוק.
מי שהצליחו לעבור את המסע הארוך, 

המסוכן והמפרך עד לירושלים, נהגו לטהר 
את עצמם באמצעות טבילה במקווה לפני 

הביקור בבית המקדש. לאחר מכן הם 
הקריבו קורבנות על חטאים שחטאו או 

כהודיה על ריפוי ממחלה, על לידה מוצלחת 
וכדומה. הם גם חילקו תרומות ומעשרות 

לכוהנים וללוויים, צפו בעבודתם וזכו 
לחוויות דתיות ורוחניות שונות. 

לאחר חורבן בית שני, שרידיו קיבלו מעמד של 
קדושה והמשיכו לשמש כיעד לעלייה לרגל. 

כך, עד היום, הכותל המערבי ממשיך להיות 
מוקד משמעותי לעלייה לרגל לרבים מבני העם 

היהודי, בעיקר בשלושת הרגלים אבל לא רק. 
לעומת זאת, הטקסים הנלווים פסקו.

פעם בחיים לפחות
ירושלים אינה המקום הקדוש היחידי 

שאליו בני האדם מבקשים להתקרב או 
לעלות לרגל. יש לא מעט מקומות קדושים 

ברחבי העולם, שאליהם מייחלים להגיע בני 
דתות או תרבויות שונות.

בשלושת הרגלים - פסח, שבועות וסוכות, 
גם בני הקהילה השומרונית מבצעים עלייה 
לרגל, אבל אל הר גריזים, המקום המקודש 
להם. בזמן זה הם מקיימים את טקסי הדת 

שלהם, כגון טקס זבח הפסח או חג סוכות 
השומרוני. ביום הראשון של חג זה, לפנות 
בוקר, הם עולים אל ההר כשבראשם צועד 

הכוהן־חזן ובידיו ספר התורה. במהלך 
העלייה הם עוצרים בשבע תחנות שבהן 
התרחשו לפי אמונתם אירועים חשובים 

בתולדות ישראל, כגון מקום המזבח שעליו 
 נעקד יצחק אבינו. לתחנה השביעית,
 ״גבעת עולם״, שעליה לפי המסורת 

השומרונית ניצב המשכן, הם מגיעים עם 

הזריחה. שם הם מתפללים ומקיפים את 
הסלע שבע פעמים בתהלוכה אטית וברגליים 

יחפות. לבסוף, כולם מתקבצים והעלייה 
לרגל מסתיימת עם הצטרפות הנשים 

לסעודה המונית.
באסלאם, מצוות אל־חאג׳, מצוות העלייה 

לרגל לעיר מכה שבערב הסעודית, שלפי 
המסורת היא עיר הולדתו של הנביא מוחמד, 

היא אחת מחמש מצוות היסוד ונחשבת 
לחובה לכל מוסלמי לפחות פעם אחת בחייו. 

העלייה לרגל מתקיימת במועד קבוע בכל 
שנה - בחודש האחרון בלוח השנה המוסלמי 

לפני חג הקורבן, עיד אל אדחא. מצווה זו 
כרוכה במערכת טקסים קבועה, המתחילה 
בטקס היטהרות והתקדשות לפני הכניסה 
למכה וממשיכה בשבע הקפות של הכעבה, 
היא המסגד הראשון שנבנה לאללה, ובעוד 

מסורות. בסיום מקבל העולה לרגל את 
התואר ״חאג׳״ ומתחיל בחגיגות חג הקורבן, 

שבמהלכן נשחט בעל חיים וחלק מבשרו 
מועבר לצדקה. 

עלייה לרגל למקומות קדושים קיימת גם 
בתרבויות ובמסורות נוספות. למשל, בני 

ארבע דתות שונות - הינדואיזם, בודהיזם, 
ג׳ייניזם ובון - נוהגים לעלות לרגל להר 

קאילש )Kailash( שבטיבט, הנחשב בעיניהם 
למקום מושב האלים ולאחד המקומות 

הקדושים ביותר. העלייה כרוכה בהקפתו 
פעם אחת, שלוש פעמים או 108 פעמים, 

בהתאם לבחירת המאמין. בדרך המקיפה 
אותו, כמו זו המקיפה מקומות קדושים 

שונים בטיבט, מקובעים גלגלי תפילה 
שאותם נוהגים המאמינים לגלגל במהלך 
ההקפה. ההקפות מתבצעות בהליכה או 

בהשתטחות, כשצד ימין של הגוף, הנחשב 
לטהור, מופנה אל המקום הקדוש, ויד ימין 

מניעה את גלגלי התפילה. 
בהודו, הינדים רבים מבקשים לעלות לרגל 

לנהר הגנגס כדי לשטוף את חטאיהם במימיו 
המטהרים או לסיים את חייהם בעיר 

וראנסי, מתוך האמונה שפיזור אפר גופתם 
במי הנהר ישפר את חייהם בגלגול הבא 

ואולי אף ישחרר אותם מגלגול החיים.

חיבור בין שמים לארץ
אם כך, מהו אותו מקום קדוש שאליו 

מבקשים המונים לעלות אל הרגל, כיצד הוא 
נבחר ומה מייחד אותו משאר המקומות 

הקיימים במרחב? 

במעלה הנפש

מי שהצליחו לעבור את המסע הארוך, המסוכן והמפרך עד לירושלים, נהגו לטהר 
את עצמם באמצעות טבילה במקווה לפני הביקור בבית המקדש. לאחר מכן הם 
הקריבו קורבנות על חטאים שחטאו או כהודיה. הם גם חילקו תרומות ומעשרות 

לכוהנים וללוויים, צפו בעבודתם וזכו לחוויות דתיות ורוחניות שונות

סוטרת הוויָנאיה
״הו נזירים, אחרי שאלך לעולמי, יש ארבעה 

מקומות אותם יש על צאצאי משפחות טובות, בעלי 
אמונה, לפקוד ולנצור בלבם כל ימי חייהם. מה 

הם ארבעה המקומות הללו? )מקומות אשר בהם, 
כצליינים, יאמרו( ׳כאן נולד הריּבון. כאן הגיע הריבון 

לדרגת בודהה מושלמת. כאן סובב הריבון את 
גלגל הדוקטרינה הבודהיסטית בעלת שנים-עשר 
ההיבטים. כאן עבר הריבון אל מעבר כל סבל׳. הו 

נזירים, כך יש לאמר לכל אלו שיבואו למקומות הללו 
לאחר עזיבתי, יקיפו בלב שלם את מבני ההנצחה 
לשרידי הקבורה )סטופות( וישתחוו להם, במקומות 

האלה. מה עוד, ״כל אלה ש)יעשו כך, ו-( ימותו 
ובלבם אמון בי, יתקדמו לממלכת קיום שמימית״ 
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מלמעלה למטה: מכה, 
ויה דולורוזה בירושלים,  

הר קאילש בטיבט
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הנובעת מדחף פנימי עמוק, רצון להתאחד 
עם אותו חלק נשגב הקיים בתוכנו. 

במובן זה, העלייה לרגל אינה מסע קצר, 
פשוט או קל. היא מאלצת אותנו לקום 

וללכת מכל אותם מקומות מוכרים, שעמם 
אנחנו מזדהים ושאליהם אנו מרגישים 
אֶמר  שייכים, ולהתמסר אל הלא נודע. ״ַויֹּ

ית  ָך ּוִמֵבּ ְיהָוה ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתּ
ר ַאְרֶאָּך״ )בראשית יב, א(.  ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

אין הכוונה לעזיבת המדינה שבה נולדנו 
ולנטישת הורינו ומשפחתנו, אלא לעזיבת 

כל אותן תפיסות, אמונות ומחשבות 
שהועברו אלינו מהם ודרכם ולהיפתחות 

למה שאיננו מבינים ורואים עדיין. בעיקר, 
עלינו לסמוך. 

הדרך תפגיש אותנו גם עם חלקים שונים 
בתוכנו, חלקם ״נמוכים״, שיבקשו להסיט 

את תשומת לבנו מהעלייה לרגל, מהמסע 
האמיתי. לא פעם ניבחן על אותן בחירות, 
נחווה סבל וכאב, סכנות ופחדים. ברגעים 

מסוימים נצלול אל תהומות אישיותנו 
הארצית הכובלת, נלך לאיבוד בתוך 

המחשבות והרגשות של עצמנו, נחוש בדידות 

ונצטרך לעשות בחירות קשות. ברגעים 
אחרים נתגבר ונתבגר, נתמלא בתחושה 

של קדושה, ושוב לא נקרא נכון את המפה 
הפנימית, שהרי איננו יודעים עדיין איך 
לקרוא אותה. ואולם, אז נמצא אחרים 

הדומים לנו, הצועדים לאותו כיוון, ונחבור 
אליהם כדי להקל את המסע. 

נמשיך בדרך גם כשעולים הספק והפחד, 
גם כשהגוף סובל ממחסור. ואז, רגע לפני 

ההגעה, לא נשעט פנימה עם אבק הדרכים, 
אלא נעצור לרגע כדי להניח בצד את 

טלטלות המסע. נטהר את עצמנו ורק אז 
נתחיל בתהליך התקרבות הדרגתי אל קודש 
הקודשים, לאחר שווידאנו כי השלנו מעלינו 

את החול ואת החולין והסתנכרנו עם זמן 
אחר טרם כניסתנו אל קודש הקודשים. 
״מבקשי דרך נודדים ממקום קדוש אחד לשני, 
מחפשים את מה שאפשר למצוא רק בנשמה״, 

כתבה המיסטיקנית והמשוררת ההודית 
ללה )תרגום: הדס גלעד(. נכון, בגלגול 

הזה, לא בטוח שנצליח להגיע אל קודש 
הקודשים, אבל לפחות נתקדם עוד שלב 

במשחק החיים. 
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במקומות מסוימים על אותו מרבד שטוח 
קיימים בקעים או חורים, המאפשרים את 
החיבור בין השמים לארץ, את המעבר בין 
העולמות השונים. המעבר של האור מביא 

להתפרצות של קדושה, לבריאה. 
אם כן, הטקסים המתקיימים במקומות 

הקדושים האלה מעניקים למאמינים 
הזדמנות למפגש ישיר עם העולם הרוחני. 

חוויה זו מאפשרת להם לשוב, ולו לרגע, 
לאותו רגע טהור וראשוני.

כמו טקס מעבר
מעבר לכל חיי החומר שאנחנו חווים, יש 

בנו, בני האדם, כמיהה עמוקה ועתיקה לגעת 
במורם, בנשגב וברוחני, שעמם אין לנו קשר 

כמעט בחיים היומיומיים. כדי לענות על 
הצורך הפנימי העמוק הזה, אנחנו יוצאים 
אל הדרך. החוקר הסוציולוג ויקטור טרנר 

מצא בעלייה לרגל שלושה שלבים המאפיינים 
טקסי מעבר: ניתוק מקהילת המוצא; הדרך 

אל המקום הקדוש והשהייה בו; שיבה 
הביתה והתחברות מחדש עם הקהילה. 

טקסי מעבר, או חניכה, בחברות השבטיות 
תפסו מקום נכבד בחייה של הקהילה. מדובר 

בטקסים כגון טקסי לידה, מתן שם, מעבר 
לבגרות, נישואים או קבורה - המייצגים 

תהליך של מעבר מצד זה לאחר. הטקסים 
היו כרוכים בפעולות מסוימות, שאילצו 
את האדם להתנתק בבת אחת מעמדות, 

ממערכות יחסים ומדפוסי חיים שהיו שייכים 
לשלב מסוים בחייו שבא אל סיומו. 

בעקבות ההתנתקות הזאת, חווה האדם 
תקופה של פרישה, ובמהלכה הוא השתתף 

בטקסים מיוחדים שנועדו להתאים או 
לסנכרן אותו עם השלב הבא בחייו. לבסוף, 

כשהוא היה בשל ומוכן, הוא חזר אל 
הקהילה ואל חיי השגרה שלה, אבל במעמדו 

החדש. הוא כבר לא היה אותו אדם שעזב. 
הוא פגש איזשהו סף והצליח לעבור אותו; 

נגע במסתורין וחווה אותו. 
באופן דומה, כדי שעולה לרגל יוכל לצאת 

למסע אל המקום הקדוש ולשהות בו, 
עליו להתנתק מהמסגרות החברתיות 

והמשפחתיות שהוא כה מיטיב להכיר ולצאת 
אל הלא נודע. בדרך הוא נחשף לסכנות 

שהעלייה לרגל מביאה ופוגש בפחדים שהיא 
מזמנת, וככל שהוא מתגבר עליהם, כך הוא 

מתקרב יותר למקום הקדוש. 

מסע של גיבורים
גם המסע של הגיבור המיתולוגי, שאותו 
מתאר ג׳וזף קמפבל בספרו ״הגיבור בעל 

אלף הפנים״, מאובחן באותה נוסחה 
המאפיינת את טקסי המעבר: הגיבור עוזב 

את חיי השגרה שלו, מתנתק מהעולם שהכיר 
ויוצא אל מחוזות לא נודעים. שם הוא חווה 

הרפתקה מסתורית, פוגש בכוחות עצומים 
ועובר סוג של חניכה, שלאחריה הוא שב אל 
המקום שאותו עזב, רק ממקום פנימי קצת 

אחר, המאפשר לו להשפיע מאורו על מי 
שנותרו מאחור. 

המיתולוגיות והטקסים מייצרים סמלים 
שמטרתם לסייע לנו לקלוט דבר מה גבוה 

יותר, וכך גם מסייעים לנו לפעול נגד הנטיות 
האנושיות לפנטזיות ולנינוחות שחוסמות 

ומעכבות את התקדמותנו הרוחנית. במובן 
זה, הגיבור הוא מי שהגיע בכוחות עצמו 

לכניעה, שהסכים ״למות״ ולהיוולד מחדש אל 
ממד רוחני גבוה יותר, המאפשר את מימוש 

ייעודו כאדם ואת המשך מלאכת הבריאה.
משימתו הראשונה של הגיבור היא 

התנתקות או פרישה מזירת העולם החיצוני, 
כלומר העברה של הדגש בחייו מהעולם 

החיצוני לזה הפנימי, שם מצויים גם האור 
האינסופי העצום שלו וגם נפשו המורכבת, 
המכילה את מפלצות ילדותו, את השדים 

שהוא נושא בתוכו לא מעט שנים, את פחדיו. 
במסע אל עולמו הפנימי הוא פוגש בקשיים 

שלו, מברר את מהותם, נלחם בשדים 
שבתוכו ובסופו של דבר מצליח לפרוץ לעצמו 

נתיב שיעביר אותו מהחוויה האישית, 
מהמגבלות האישיות שלו, אל מבט רחב 

יותר של הצורות הכלל אנושיות, אל המעיין 
האוניברסלי.

״חזיונותיו, רעיונותיו והשראתו של אדם כזה נובעים, 
טהורים, מהמעיינות הראשוניים של חייו וממחשבתו. 

על כן יש בהם ביטוי ברור לא לחברה ולנפש 
העכשווית והמתפוררת, אלא למקור הבלתי נדלה 

שדרכו נולדת החברה מחדש״, כתב קמפבל. 
אם כן, משימתו הבאה של הגיבור היא לשוב 
אלינו, בני אנוש, ב״צורתו החדשה״, ולהעביר 

אלינו את מה שלמד על החיים המחודשים. 
ואולם, אין זה פשוט כלל.

המקום הקדוש בתוכנו
דוגמה לגיבור מיתולוגי אפשר למצוא 
ב״משל המערה״ של אפלטון )ראו גם 

הכתבה ״דרך ההתעוררות״ בעמ׳ 28(. המשל 
מספר על אסירים שנכלאו מגיל צעיר במערה 

חשוכה ונכבלו בשלשלאות בצורה כזו 
שראשם היה מופנה תמיד אל פנים המערה. 

מציאות חייהם היחידה הייתה צללים שראו 
על הקיר וההד החוזר של קולותיהם בחלל 

המערה. עולמם הפנימי והרוחני התפתח 
בהתאם למציאות הזאת שתפסו. 

אחד האסירים הצליח להשתחרר מכבליו 
ולגרור את עצמו אל מחוץ למערה. אחרי 

חיים שלמים בחשכה, האור הגדול הכה בו 
והוא לא הצליח לראות דבר, אך בהדרגה 

הוא התרגל לאור והתחיל לראות את 
העולם כפי שהוא מחוץ למערה. הוא נפעם 

מתגליתו וחזר למערה כדי לשתף את 
האסירים האחרים ולשחרר אותם. ואולם, 

במערה הוא התקשה לראות עצמים בחשכה 
והתקבל בזלזול, שכן חבריו חשבו שהתעוור. 
הוא שיתף אותם בעולם שקיים בחוץ, וביקש 

לשחרר אותם מהכבלים כדי שיוכלו גם הם 
לחוות את האור הגדול הזה, אבל הם שילחו 

אותו מעליהם בכעס ובחוסר אמונה.
הדתות, המסורות והמיתולוגיות מבקשות 

לספר לנו על הדרך הרוחנית שלנו כבני אדם, 
על המסע שאותו אנו מתבקשים לעשות כאן, 

בעולם הזה ובזמן הזה. העלייה לרגל, אם 
כך, יותר משהיא מסע חיצוני אל מקומות 
קדושים המצויים במרחב הפיזי של חיינו, 

היא מסע פנימי, עלייה לרגל אל החלק 
האלוהי שבתוכנו, אל אותו קודש קודשים 

החבוי מעיני הבשר שלנו. ירושלים הקדושה, 
מתברר, מבקשת להיות תזכורת בלתי 
פוסקת למקום הקדוש המצוי בתוכנו. 

אל הלא נודע
אף אחד אינו יכול להכריח אותנו לעלות 
לרגל. אף אחד אינו יכול לעשות את זה 

במקומנו. זו חייבת להיות בחירה אישית 

במעלה הנפש

ביבליוגרפיה
״עלייה לרגל - יהודים, נוצרים, מוסלמים״, אסופת 

מאמרים בעריכת אורה לימור ואלחנן ריינר, 
האוניברסיטה הפתוחה.

״עלייה לרגל ביהדות״, מתיה קם, מטח.
״עלייה לרגל - מסע פנימי למקום מקודש״, 

תמר בן־שושן, ״אקרופוליס״, כתב עת בנושא 
פילוסופיה כדרך חיים, גיליון 40, מרס 2010.

״הגיבור בעל אלף הפנים״, ג׳וזף קמפבל. 

שיר ערום, ללה  
״עליתי לרגל, מחפשת אחר אלוהים,

וכשוויתרתי, וסבתי על עקבי,
נמצא אלוהים בתוכי.

ללה, מדוע תוסיפי
לשוטט ולהתהלך?

התאמצי אך מעט. עורי!
ואלוהים יופיע בדמות אהבה

שתמלא את לבך״
)תרגום: הדס גלעד(

העלייה לרגל מאלצת אותנו לקום וללכת מכל אותם מקומות מוכרים, שאליהם 
אנו מרגישים שייכים, ולהתמסר אל הלא נודע. אין הכוונה לעזיבת המדינה שבה 

נולדנו ולנטישת הורינו ומשפחתנו, אלא לעזיבת כל אותן תפיסות, אמונות ומחשבות 
שהועברו אלינו מהם ודרכם ולהיפתחות למה שאיננו מבינים ורואים עדיין 

וק
סט

טר
שא

ם: 
לו

צי


