
 טניסן תשע"           בס"ד

 שביעי של פסח ושבת פרשת אחרי מות

שביעי של פסח לחול המועד ושבת  ,ליל הסדרבין  " קודש לקודש "בין בתקופה שב"ה נמצאים אנו 

 .  כ "קינוח "קודש  שבתלו

על  , אדמת מצריםגבול על יציאת מצרים של בליל שביעי של פסח למעשה התרחש הנס האחרון 

אותו הים סגר את הגולל על . בדרך נסעם ישראל עבר בו ולרווחה נקרע הים כאשר  ,שפת הים

מרשימה  " הופעה"במדובר  .ישראל באופן סופיואויבי  על נוגשי מצריםתקופת מצרים האפלה 

מצרים לוותה בניסים גאולת עם ישראל מ .למצרים ולעולם כולועם ישראל ל שנחקקה לדורי דורות

  שונוחוקי הטבע , ביצע וגרם לתהליך פופולרילמען ידעו שלא תנועת פועלים ולא ארגון שחרור ברורים 

ששינה סדרי בראשית הוא  ,הוא ולא שליח, , הוא ולא שרף , הוא ולא מלאךורא עולם בכבודו ובעצמוב

ילוב השתדלות תוך ששל התערבות אלוקית תהליך מדובר באירוע מכונן , . שינה את כללי הטבעו

של צמתם ועולמרות וון ויש בורא לעולם כי יש מכלא הותיר ספקות  תהליךה. ראלוביצוע של עם יש

אנו מזכירים  . לאור חשיבות האירוע מאז ועד היוםהשתדלות של בני האדםפעולה ונדרשת ניסים ה

 .  ראה ים בו השתנועות חופש מכל העולם רואו מאז ועד עולםזאת בתפילות השונות מידי יום 

לקראת הארץ מצרים ועבר לתהליך המסע  שעבודמהסתיים שלב , עם ישראל יצא ת הים עם חציי

רגיל אשר המכין את העם י קתהליך הכשרה אלותהליך ארוך של חינוך , גיבוש , לימוד , המובטחת 

של האדם היום יומי  םקיוההבנה כי כל לאך ניסים  הלכאורה אין במציאות שלקראת לניסים יומיומיים 

חוק כפוף לזר אולם  משעבוד הסתגלות למעמד חדש של עם חופשיתהליך . ניסיבהחלט הוא והטבע 

 ועבודת ה' .חינוך ליראת ה' יחד עם המיוחדים רק לו  הוהלכ משפט

 ,על מקורותינוקראנו בהגדה  .בדרך לחגים הבאיםומקבלים תזכורות  ו מסיימים את החג הזהאנ

יש למה  ,תה הדרך הלאהאנו ממשיכים באורשת המדהימה של עם ישראל .ועל המומאיפה באנו 

   חג לאבר מחג מע .יש לנו חגים נוספים באופק ,זו שרשרת בלתי פוסקת כבר אלפי שנים .לצפות

חג נקרא על סדר בפרשה בשבת שעברה ערכנו את ליל סדר פסח והשבת )עם שבתות באמצע ...( 

 .פרשה זוקטעים מ בדיוק נקרא עצמו ביום הכיפורים  .יום הכיפוריםעבודת הכהן הגדול ב, סדר אחר

        .של ספירת העומר תיומיומיספירה ל"ג בעומר ולשבועות באל אנו מחברים את פסח ברקע 

ה ואשהת בתקופת הנרצחים ולעילוי נשמו תלהתייחדובדרך נעבור ציונים יהודיים וישראלים חדשים 

ראשית  אותמיום העצנחגוג את ו על קידוש ה' העם והמדינההקדושים  יםהנופללזכר והעולם חבי בר

 . צמיחת גאולתנו

להוציא את מצרים מנהגיה ותרבותה עלינו נקרא שאמנם יצאנו ממצרים אולם השבת  פרשת השבועב

 –, אין מה לחקות את התנהגותה השפלה של אותה אימפריה עתיקה או כל תרבות אחרת  מאתנו

ה ֶאֶרץ" ַמֲעשֵׂ ֶתם-כְּ ַשבְּ ַרִים ֲאֶשר יְּ ּה, לֹא -ִמצְּ ה ֶאֶרץבָּ ַמֲעשֵׂ ה, -ַתֲעשּו; ּוכְּ מָּ ֶכם שָּ ִביא ֶאתְּ ַנַען ֲאֶשר ֲאִני מֵׂ כְּ

כּו לֵׂ יֶהם, לֹא תֵׂ ֻחֹקתֵׂ ֶאת-ֶאת לֹא ַתֲעשּו, ּובְּ ַטי ַתֲעשּו וְּ פָּ ֶהם:-ִמשְּ ֶלֶכת בָּ רּו, לָּ מְּ יֶכםה'  ֲאִני  ֻחֹקַתי ִתשְּ  ֱאֹלהֵׂ

ֶתם ֶאת , ַמרְּ ֶאת-ּושְּ ַטי,-ֻחֹקַתי וְּ פָּ ֶהם: ִמשְּ ם וַָּחי בָּ דָּ אָּ ם הָּ עד היום תרבות  " ה' ,ֲאִני ֲאֶשר ַיֲעֶשה ֹאתָּ

פסוק זה מלמדו חז"ל ומכל העולם.  בה אנו חיים ומסורת ישראל חריגה ושונה לגמרי מכל הסביבה

האדם צריך ללכת בדרכי התורה אולם  .ין עבודת היום יום לעבודת ה'בקודש לחול בין האיזון אודות 

ובאיזון תוך שילוב קודש מאפשרים חיים גשמיים אולם בבקרה  בעקבותיה עליו לחיות , התורה וחז"ל

אנו יוצאים מחג הפסח , חג שמשלב את הרוחניות בליל הסדר עם התפילות המיוחדות וההלל בחול , 

שליטה יומיומית הפרשה מדברת בין השאר על . המפגשים והטיולים המשפחתיים לצד הארוחות

                                                                                             .ביצרים השונים שמעבר להיותם רוחניים הם גם למעננו ולטובתנו

בעולם שאינו  ,בבחינת סור מרע ועשה טובוהיהדות יא מיסודות ות עצומה והביחש שליטה עצמיתל

בשמחה נזכה לחגוג ובע"ה שבמוסריות ובדרך הנכונה עלינו לחיות , עולם שיש בו טוב עם רע , טהור 

 .ונציין אירועים משמחים אל חגמחג 

                                                                                                                                        
 ןשלר אית

 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  לעילוי


