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 ירידה לצורך עליה

 

" בין המצרים"ימים הנקראים ימי , אנו נמצאים בעיצומם של ימי האבל על חורבן בית המקדש

עם ישראל אלו הם ימים שבהם ". כל רודפיה השיגוה בין המצרים" "ש הפסוק באיכה"ע

כולנו חווים מחדש את . מתנהג כאילו הוא יושב באבל על אובדן קרוב משפחה יקר ואהוב

אירועי החורבן של לפני קרוב לאלפיים שנה ואת הכאב על הגלות הארוכה והנוראה שעדיין 

אך יחד עם כל הצער והכאב ימים אלה ספוגים גם תקווה ואמונה  בבואה , לא נתגלה קיצה

 .לה השלימההקרוב של הגאו

 

ל על היהודי שהיה חורש "השילוב הזה בין הצער והתקווה בא לידי ביטוי מופלא באגדת חז

התר : "עבר לידו גוי אחד ואמר לו, געתה הפרה, בפרתו בתשעה באב של שנת  החורבן

 ". מפני שבית מקדשם של היהודים חרב, פרתך והתר מחרשתך 

, אסור פרתך ואסור מחרשתך , יהודי, יהודי" :אמר הגוי , בתוך כך געתה הפרה פעם שניה

הרי שבאותו יום קשה ומר שבו חרב בית המקדש , שהרי נולד משיח מושיעם של ישראל

מכאיב ומצער אבל טמונה בה , הגלות היא דבר רע. באותו יום עצמו החלה לצמוח הגאולה

 .בת שהרי הגאולה הצומחת דווקא מתוך הגלות הקשה והכוא, תכלית של טוב נפלא

 

בעולם בכלל ובעם ישראל בפרט  כל אדם שיסקור בעין בוחנת את האירועים המתרחשים

יעמוד נפעם נוכח העקביות של התהליכים המקרבים את העולם  –ובמיוחד בשנה האחרונה 

ויכולים אנו לחוש כיצד מתגשמים בזה אחר זה כל הסימנים שנתנו , כולו אל תקופת הגאולה

 .במישור המדיני הביטחוני והכלכלי". בתא דמשיחאעק"ל על תקופת "לנו חז

 

קריאת ספר שלני של כל , פרשה שבה יש את הקריאה של כל החגים , השבת פרשת פנחס

 .יהפכו ימים אלו כולם לימים טובים, ל כי לעתיד לבוא"דבר המסמל את דברי חז, חג

 

 

 

 בברכת שבת שלום

 

 הרב שלמה דידי

 עמק הירדן –רב אזורי 


