
  תשע"ח ניסן                            בס"ד
  

  "שמיני "פרשת שביעי של פסח ושבת 
  

שמח ושבת שלום , הגענו ב"ה לשביעי של פסח , זהו אינו חג נפרד ועומד בפני עצמו  חג
  .כמו שמיני עצרת בסוכות אלא המשכו וסיומו של חג הפסח 

. נס קריעת ים סוףראשם וברבים  ניסיםלאבותינו נעשו שביעי של פסח היום בלפי חז"ל 
יש שלושה  .את שיאו של חג הפסח לשביעי של פסח יםמייחסובמיוחד בחב"ד  חסידותב

שביעי של פסח , ליל ליל  –וג להישאר ערים ולעסוק בתורה לילות בשנה שבהם נה
 גדולים גילוייםזה שביעי ישנם ביום לדברי גדולי החסידים  .ליל הושענה רבהושבועות 

  . כל יהודינשמתו של מורגשים בפנימיות ה
של פסח מיוחס מוסבר כי החג הראשון של פסח קשור לגאולת מצרים ואילו שביעי 

גאולה העתידית הכנות לעניין של יש שאליו אנו מצפים. המשיח כבוד לגאולה העתידית ול
 ההבעל שם טוב יסד מנהג לערוך אחרי תפילת מנחה סעוד. משיחתכוננות לביאת הוה

חיזוק האמונה בביאת עוסקים בשבה אפילו שותים ארבע כוסות וסעודת המשיח  –מיוחדת 
את ההבדל מסביר הבעש"ט  .קרוב בוא המשיח הביצוע לשם  הוציא מהרעיון אלול המשיח

בין שמיני עצרת לשביעי של פסח: "שמיני עצרת הוא זמן השמחה, ושביעי של פסח הוא 
צדק' אמר: "אחרון של פסח הוא הסיום של מה שהותחל - אדמו"ר ה'צמח.  "מקור השמחה

בלילה הראשון של פסח. הלילה הראשון של פסח הוא החג של יציאת מצרים, הגאולה 
ידי משה רבנו, 'גואל ראשון'. זו ההתחלה. אחרון של פסח -ישראל, על-הראשונה של בני

'גואל  -צדקנו -ידי משיח-וציאנו מהגלות עלהוא החג של הגאולה האחרונה, שהקב"ה י
אחרון'. היום הראשון של פסח הוא יום שמחתו של משה רבנו; והיום האחרון של פסח הוא 

   "צדקנו- יום שמחתו של משיח
  

ַוְיִהי, ַּבּיֹום  " –השבת פרשת  –לאחר שנסיים את שביעי של פסח נכנס בע"ה לשמיני 
 שירכחנוכת המשכן שבהם הפני שלשבעת הימים  –לאחר "ימי המילואים "  " ַהְּׁשִמיִני

יחת חלקי המשכן והעוסקים ומשלעבודה המעשית של המשכן  והלווים םהכוהניאת משה 
בפתח המשכן בכדי להשתתף בתחילת ישראל עם ביום השמיני נקהלו כל .  בעבודת הקודש
 לאחר סיום מלאכת הקרבת הקורבנות נשא אהרון את ידיו ובירך את העם. עבודות המשכן

 לאחר מכן משה ואהרן שוב ברכו את העם . "  ָהָעם, ַוְיָבְרֵכם- ָיָדו ֶאל-ַוִּיָּׂשא ַאֲהֹרן ֶאת " 
והקב"ה " הטקס היה מרשים  ָהָעם- ֹאֶהל מֹוֵעד, ַוֵּיְצאּו, ַוְיָבְרכּו ֶאת-ַוָּיבֹא ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל

 ַוֵּיָרא ְכבֹוד " שמחה אופן גלוי בהשתתף בהוא   הראה את שביעות רצונו מהאירוע כאשר
- ַהֲחָלִבים; ַוַּיְרא ָּכל-ָהֹעָלה ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח, ֶאת-ַוּתֹאַכל ַעל  ַוֵּתֵצא ֵאׁש, ִמִּלְפֵני   .ָהָעם-לּכָ -ֶאלה' 

  ." .ְּפֵניֶהם-ָהָעם ַוָּיֹרּנּו, ַוִּיְּפלּו ַעל
  

קשה הו האירוע החמוראבל נזכיר את הפעם רחיב בשל שמחת החג והימים הקדושים לא נ
עם ישראל בא כמו כן נזכיר שבשבוע ה ...נותיר זאת לקריאת התורהאך שאירע בהמשך 

   .שנרצחו רק בשל היותם יהודיםהקדושים יזכור את קורבנות העם היהודי 
ה שיתקיימו בנו כל הברכות האמורות בתורה ר עם ברכות אהרן ומשה ובע"אנו נשא

  ושנזכה לגאולה השלימה .
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