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 שביעי של פסח שבת 

 

חול המועד   ,ליל הסדר פסח, ,שעברהמשבת החל "  קודש לקודש "בין תקופה שב  מצוייםהשבוע אנו 

  כאשר     השנה הרגשנו היטב את הגאולה והחירות מעול מגפת הקורונה .שביעי של פסח בדרך אל שבת 

בעוד מרבית העולם נמצא עמוק ) לאתרים הקדושיםוטבע ה לאבחודש ניסן   חופשילשוב עם ישראל יצא 

שנה הפכו בחג להומי אדם   למשך כמעטשהיו ריקים מאדם  קיםהעסו הרחובותכבישים ה .בתוך המגיפה (

 . אותה האווירה לחגים הבאיםנכנס ב ובע"ה מתמידארוכים וסואנים פקקי תנועה 

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

,  נקרע הים לרווחה ועם ישראל עבר בו כיאה לסיום שלב  בהצגת התכלית של הקב"ה לעם ישראל

הוא , בורא עולם בכבודו ובעצמו , הוא ולא מלאך , הוא ולא שרף ניסי של  תהליך .למצרים ולעולם כולו

של גאולה ויציאה  מדובר באירוע מכונן .שינה את כללי הטבעוששינה סדרי בראשית הוא  ,ולא שליח

מאז ועד עולם השונות מידי יום   עד היום אנו מזכירים זאת בתפילותכן  מהולל ועל וניצחון מוחץ  ,לחירות

 . והללבשבח הודיה 

בהם נהוג להיות ערים בשנה שיש שלושה לילות   .יש חשיבות עצומה לשביעי של פסחבעולם החסידי 

 . ושענה רבה וליל שביעי של פסח , ליל הליל שבועות-ולעסוק בתורה 

ים נוהגים בשביעי של פסח לאחר תפילת מנחה ד"ר דב הרמן מציין בספרו מעגל מועדי ישראל שחסיד 

שר הסביר  אמייסד תנועת החסידות  -עודת הבעל שם טוב הידועה גם בשם ס " משיחהסעודת "לקיים את 

וי הארת המשיח ומייחלים שיבוא להשלים את הגאולה שהחלה עם גאולת ישראל י ביום זה מאיר גילכ

לספוג את  וב הרש" רהאדמו"כוסות עפ"י הנוהג שייסד  4בפסח .חסידי חב"ד נוהגים לשתות בסעודה זו 

, כי החג הראשון של פסח קשור בעיקרו לגאולת מצרים,  מוסבר  בתורת החסידות  .יח בפנימיותגילוי המש 

אייזיק  -ואילו החג האחרון של פסח הוא הגילוי של מלך המשיח. אמר על כך הגאון החסיד רבי יצחק

 צדקנו" -מהומיל: "בפסח אנו חסידיו של משה רבנו, ובאחרון של פסח אנו חסידיו של משיח

מר: "אחרון של פסח הוא הסיום של מה שהותחל בלילה הראשון של פסח. הלילה  וצדק' א-אדמו"ר ה'צמח

ידי משה רבנו, 'גואל -ישראל, על -ה של בניהראשון של פסח הוא החג של יציאת מצרים, הגאולה הראשונ 

ידי -ראשון'. זו ההתחלה. אחרון של פסח הוא החג של הגאולה האחרונה, שהקב"ה יוציאנו מהגלות על

'גואל אחרון'. היום הראשון של פסח הוא יום שמחתו של משה רבנו; והיום האחרון של  -צדקנו -משיח

 .  צדקנו" -פסח הוא יום שמחתו של משיח 

    אדמו"ר הריי"ץ מספר באחת משיחותיובהכנות לשביעי של פסח את ייחודו ומעלתו. נשיאי חב"ד ראו  

כי טבילת הטהרה של ערב שביעי של פסח הייתה שונה מטבילת הטהרה של ערב שבת וערבי חגים  

הכיפורים. "טבילת הטהרה בערב שביעי של  -השנה וערב יום-שאחרים, ואף מטבילת הטהרה של ערב רא

              הנשמה שבכל אחד מישראל". ובמדרגותפסח קשורה בעניינים המתחוללים בספירות העליונות 

שמיני עצרת הוא זמן השמחה,   טוב מסביר את ההבדל בין שמיני עצרת לשביעי של פסח: "-שם-הבעל

 "   ושביעי של פסח הוא מקור השמחה

 

 

 

 חג שמח ושבת שלום . 

 שלר איתן                         

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


