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  טיש ליל יו"ט
  

מכ"ק שזכיתי לשמוע יקר ונפלא יסוד שנה נזכיר  כלכב

המעורר כל לב רוח יסוד  ,זי"ע הבית ישראלמרן 

שביעי של פסח לפנות טוב ביום ונשמה, הדבר היה 

שליחותו  מה עלה בדבר הרבי קראני, וביררהבוקר, 

אודות חומות על מקום מסוים לברר לבחוה"מ ששלחני 

, אמרתי ולגדור גדר ולסתום פרץ ,שםקדושה שנפרצו ה

שידע מדבר השליחות אמר לי, מן החסידים  דחלפניו שא

אין זה מן הראוי לדבר עם הרבי אודות ענינים שכאלו ש

וטוב יותר שאדבר על כך למחרת , טובבעיצומו של יום 

ישראל זיע"א ענה מרן הבית ניום טוב, כששמע זאת 

הנכון, דווקא  דברים הואשל  כן, אדרבא היפוילמר וא

צריך לדבר על אודות ענינים  עתה ביום שביעי של פסח

ביותר לפעול לפי שיום זה הוא היום המסוגל  ,אלו

את הפסוק (שמו"ר כד, א) דהנה חז"ל דרשו בענינים אלו, 

'. שבשעה דרכת בים סוסיך חמר מים רבים' )חבקוק ג, טו(

ם והקב"ה הוציאשירדו בני ישראל לים נעשה הים לטיט, 

אשר על  , עד למדרגה הכי גבוהה,מתוך טיט היוון הזה

מוכשר הזמן היום שביעי של פסח, הוא  -הזמן הזה כן 

עניני להציל את כל האדם מטביעה בלדורות והמסוגל 

  .חומר הגוף 'חמר'ה

  

שכתב  ,(פסח תרל"ב) מתאשפת ספה"ק בבאמת מצינו  וכך

 להיות נקרע אף לאותן שאמרו העיקר הנס הי'וזת"ד 

ברגע אחד נהפכו ש ,המבלי אין קברים (שמות יד, יא)

(שם טו,  לומר זה אלי ואנוהו. י אין קבריםמאמירת המבל

רק בכל  ,בים עצמו הכי בוודאי קריעת ים סוף לא הי ,ב)

   עכלה"ק. .ן'כם ג איש ישראל

  

וב אותם הכוחות שהיו שנה ושנה מתעוררים ש בכלו

בשפל אותם המצויים אפילו על כן ובשעת הנס, 

הכי  אדרגלעד תן מדרגלעלות ביום זה  יכוליםהמדריגה, 

אותה מדרגה שמשה רבינו  של 'זה אלי ואנוהו',עליונה 

הראני נא את ' (שם לג, יח) עצמו לא זכה לה כשביקש ואמר

 תולרא תוכל 'לא כג)-לג, כ ם(שאמר לו שהקב"ה  ',כבודך

 אחורי את וראית'ו' גו '.וחי האדם יראני לא כי פני את

זכו כולם להראות בקריעת ים סוף,  אבל .יראו' לא ופני

  .באצבע ולומר זה אלי ואנוהו

  

שבאמת הנקודה הפנימית של  ,כך הענין הוא וביאור

של  זהועליון במקום גבוה שורשה עם בני ישראל כל 

 ,דרגת 'זה קלי ואנוהו', אלא שמחמת כל מיני מאורעות

מטה מטה עד שהוא מגיע דיליה  איורד האדם מדרג

עליונה זו עדיין קיימת  אאך דרגשל 'המבלי',  אלדרג

כאשר מורידים מן בו עמוק עמוק, ועל כן בתוככי לי

ואת כל המסכין  ,המעיקיןהצרות והאדם את כל 

מגלה את הנקודה הפנימית הזאת הוא המבדילים, 

  דרגת זה קלי ואנוהו.ב ורשהשש

  

הרה"ק מעשה שהיה אצל , דבכתבי חב" מובא

אנשים א, שבזמנו היו מלובאוויטש זיע" 'צמח צדק'ה

העוברים קהל התפרנסו מזה, ש, ובחוצות עירשניגנו 

וטות, לימים פרכמה לעברם  יםזורק היווהשומעים 
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שעסק בפרנסה זו, ומלבד כלי  םדנזדמן לליובאוויטש א

שהיה מלווה בקולו  ,ילד קטן יתוםגם עמו  ההנגינה, הי

רא בקול 'פריילעך את נעימת הנגינה, והיה מוחא כף וקו

סמוך לחצרו של הצמח צדק,  ועברכאשר פריילעך', ויהי 

תנמנם, ישב בצד והממלאכתו ויתום אותו נתרשל 

יתום פרץ אותו הכהו מכת לחי, שראה זאת מעבידו ו

בד בבד עם מיד ניתר ממקומו, ואך בבכי מר על כאבו, 

 ,כף אל כףהחל למחות  ,זולגות מעיניוהדמעותיו 

 ,הרה"ק הצמח צדק זיע"א ,'פריילעך פריילעך' ותראקלו

רבי הלל הרה"ק  גדולי תלמידיופנה אל שראה זאת 

 רבי יצחק אייזיק מהומילובזצ"ל והרה"ק  מפאריטש

באימה ויראה, וסיפר להם את אשר לפניו שישבו זצ"ל, 

יש מקום להתבונן במעשה זה שראו שראו עיניו, ואמר 

ן, יש ללמוד (כדרך תלמידי הבעש"ט שאמרו שמכל מעשה ומכל מראה עיעיניו 

של אותו יתום היא היתה ה ייבכההאם  עבודת השם),לדרך 

 לע, ועצבות מרירותמלא שהוא בו, נקודת האמת שבלי

נעשית רק מן השפה כף ה מחיאתו, תיוו וסבלויכל כאב

נקודת האמת בלבבו היא שמא או מיראת מעבידו, ולחוץ 

על מחיאת הכף וקריאת הפריילעך שהרי יש לו לשמוח 

יש לו לחם לאכול ומים לשתות ובגד הוא מתפרנס, וכך ש

  .ן חולף מחמת מכת הלחיענירק היא ה ייכבוהללבוש, 

  

זה יה ילד נמנו וגמרו שאם הההתבוננות בדבר,  אחר

א הילבו האמת בנקודת בוודאי שאזי גוי מאומות העולם, 

אמירת הפריילעך מחיאת הכף ומרירות, והעצבות וה

מזרע אם אולם פריילעך אינה אלא מן השפה ולחוץ, 

מחיאת א הילבו האמת בנקודת ש בוודאי, הוא היהודים

לפי שכל יהודי באשר ה'פריילעך פריילעך', קריאת הכף ו

בו, אלא שהיא מכוסה הוא יש לו שמחה תקועה בתוך לי

אותם בכמה וכמה מסכין המבדילים, וכאשר מסירין 

  . בוהמסכין מתגלה אותה נקודת השמחה התקועה בלי

  

 ,באשר הואכל יהודי שגם יסוד דברינו הנ"ל,  וזהו

זו עליונה הכי  אבדרגבו הפנימית הוא עומד בנקודת לי

מתוך ומתוך הקושי ש פעמיםאלא ששל 'זה אלי ואנוהו', 

מעבירין את האדם ש ,ממוןהדעת ועניות הדקדוקי עניות 

', של 'המבלי אלדרגנופל הוא , דעת קונודעתו ועל על 

עליונה זו בשורש  אאך בכל שעתא ושעתא נמצאת דרג

  נשמתו. 

  

זה נגלה לנו באותה השעה שעברו בני ישראל את  ודבר

אחר  ,בני ישראל היו אז בדרגת 'המבלי'ם של שחלקהים, 

, שעבוד מצריםקושי בכל כך הרבה שנים במשך ששהו 

כשיצאו מתוך שיעבוד  עת ים סוףנס קריאכן בשעת 

אז או בים, מצרים שקעו טומאות וכל כוחות  ,מצרים

, שבאמת לאור עולםויצאה  האמתונתגלתה  הנתברר

בדרגה הכי עליונה  ינההשל בני ישראל תוכיות נפשם 

בני ישראל  זכו', ולכן באמת 'זה אלי ואנוהו בחינתוב

זה קלי 'לדרגת עד  'המבלי'להתהפך ברגע אחד מדרגת 

בזמן הזה בכל שנה ושנה ו .כלשון השפת אמת ,'ואנוהו

שוב הכוח הזה אצל כל יחיד ויחיד מבני חוזר וניעור 

דרגת מולהתהפך ברגע אחד להתעלות שיוכל  ,ישראל

  .והו'נ'זה אלי ואלדרגת 'המבלי' עד 

  

������������  
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 ,זה של שביעי של פסח הוא יום המלכת הקב"ה יום

(שמות טו,  ימלוך לעולם ועד' ה''כמו שאמרו בני ישראל 

יחד עם בני ישראל בה ממליכין ש והנה בקדושת כתר .יח)

 ''ךל'תנו י'תר כ' נאמראת הקב"ה,  מלאכים המוני מעלה

לרמז ולהורות על דברי זה בא וכל"י,  ר"תשהוא 

בשיר על הפסוק  )האמונה והבטחון פרק יט( שכתב הרמב"ן

 'אםב, ז), (בשבת חול המועד ות קרלהשירים שאנו נוהגים 

שפסוק זה  שתחפץ' עד האהבה את תעוררו ואם תעירו

עד שתחפץ, ' – בהאי לישנאעולה על חג הפסח כידוע, 

שתעשה חפץ, מלשון רז"ל לאנקוטי חפצא בידיה, כלומר 

 לאדם שבאהכש ,עיי"ש ביאור דבריו באורך .'כלי

הוא התעוררות של יראה ואהבה להבורא ברוך הוא, אזי 

, היינו שיעשה חפץכלי ו הממנ כף ומיד לעשותתיצריך 

  .רות לא תלך לריקורוכך ההתע ,פעולה לטובה תיכף

  

ההתעוררות  עלינו לעשות חפץ מןכן מוטלת החובה  על

הן בעניני  כי המלכים הקב"ה,הזו של המלכת מלך מל

 ובכמות הלימוד ולו דבר קטןלהוסיף בזמן הלימוד תורה 

בעניני גם ן כוהעיקר לעשות חפץ מהתעוררות זו,  -

יותר וכל  ולכווןלהשתדל להקדים לבוא לתפילה, , תפילה

כדומה לזה, וכך כשנעשה חפץ מן הדבר בקבלה טובה 

להרגיש את עול מלכותו עלינו כל ו כל שהיא, נוכל לזכות

  השנה כולה.

  

������������  

  

  

  טיש עילת החג

  

 בר חייא' ר עולה עצי 'ויבקע (ב"ר נה, ח)במדרש  איתא

' ב בשכר בניה' ר בשם לה ותני מיאשא' ר בשם יוסי

 להיבקע זכה עולה עצי אבינו אברהם שבקע בקיעות

 עולה עצי ויבקע (בראשית כב, ג) שנאמר ישראל בני לפני הים

  המים'. ויבקעו (שמות יד, כא) להלן ונאמר

  

פרט קטן רק  הלא בקיעת העצים היתהדצ"ע,  והדבר

העצים היו הרי שוטפל מאוד בנסיון הגדול של העקידה, 

להעלות את אברהם אבינו רק היכי תמצי לכך שיוכל 

בקיעת העצים ם כן תפס ענין אומדוע יצחק לעולה, 

בבחינת מה שייכות יש עוד צ"ע  .מקום חשוב לכשעצמו

  .בין בקיעת עצי העולה לבקיעת מי ים סוףהרעיון 

  

אדם כל טבעו של דהנה ר הדבר, בביאולומר  ואפשר

, הוא שבעולםמעשה כל הוא צריך לעשות כאשר ש ,הוא

אין לעשות היום מה שוכדאמרי אינשי , ככל יכלתו ודוחה

כל אדם, של  וטבעכך הוא , תושאפשר לדחות למחר

פריעת בעל חוב כמו  יםרצוי נים שאינםביותר בענייו

'חזקה אין אדם  )ה.(ב"ב  , כדי כך דאיתא בגמראוכדומה

עח סי' חו"מ ( הלכתאנמי וכך איפסיקא  תוך זמנו'.בפורע 

 חבירו, ותבעו תוך הזמן, ואמר ליההקובע זמן ל' )אס"

  '. דחזקה אין אדם פורע בתוך זמנו פרעתיך, אינו נאמן

  

אדם לך שאין  ,הוא אומדנא דמוכחענין זה ש חזין

הצדיק הגדול ולו יהא שלם ממון תוך זמנו, בעולם שי
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 אומדנא זו להוציא ממוןל כן אפשר על פי עאשר וביותר, 

טבעו של , כי זהו קודם הזמן מכל אדם שאומר פרעתיך

לדחות את אשר מוטל עליו לעשות כל זמן  ,אדםכל 

, שהרי רוצה לעשותו ובפרט בדבר שאינו, ולדחותניתן ש

  .'אקדומי פרענותא לא מקדמינן'

  

שאהב כל כך את בנו יצחק ונצטווה  אברהם אבינו והה

לדחות  אמורה על פי דרך הטבע הילעוקדו ע"ג המזבח, 

אברהם אבינו כבש רחמיו, אולם  ,את הענין ככל יכלתו

 'וישכם(בראשית כב, ג) כדי כך שנאמר ושבר את טבעו 

רק שלא אברהם אבינו לא והיינו ש ,'קרובב אברהם

השכים התמהמה לעשות את אשר נצטווה, אלא עוד 

עצים עוד קע בוקר הלך לבהבהשכמת ובוקר, לפנות ה

 עצי ויבקעכמו שנאמר שם ', קודם שיצא להר המוריה

כל  .קים'האל לו אמר אשר המקום אל וילך ויקם ,עולה

יתעכב אז ו ,עציםבהר המוריה מחשש שמא לא ימצא זאת 

נמצא שבקיעת העצים הזו להעלות את בנו לעולה, מ

עד היכן הגיעה מסירות נפשו של אבינו מורה לנו 

עומד האדם ולא נהג כ, דרכי הטבעשיבר את שאברהם, 

קע יבאלא קם בהשכמה והאהוב עליו, בנו לשחוט את 

 לשיוכי כדבאל מקום העקידה, מביתו קודם שיצא עצים 

בלא שום הכי גדולה, ו בשלימותקיים את מצות בוראו ל

  .מעכב

  

ויבקע 'נאמר 'ויבקע עצי עולה', ולא שנאמר  זהוו

ם העצי תהקדיש אשאברהם אבינו משום , 'עצים לעולה

  .'עצי עולה'היו כבר על כן ועוד קודם שנסע, לעולה 

למקום להציל את בנ"י  היוהרבה דרכים באמת  והה

שכזה  הצילם דווקא בעניןאך הקב"ה המצריים,  מתחת יד

 ,לפי שכך היא מידתו של הקב"ה, של בקיעת מי ים סוף

שהוא משלם תמיד במידה כנגד מידה, ועל כן בשכר 

אותה בקיעת עצים שאברהם אבינו שיבר כל כך את 

שיבר טבעו ונבקע גם הים זכו בני ישראל שטבעו, 

לרגע אינו נח שטבעו של הים הוא , כי הנה בפניהם

 רוןויעב בל שמת 'גבול ד, ט)(תהלים קוכמו שנאמר , מגליו

היינו שאילולי שהקב"ה שם והארץ',  לכסות בוןויש בל

כאן , והיה הים עובר ומכסה את פני האדמה ,גבול לים

ולעצור מהילוכו , זה הקב"ה לים לשבר את טבעוה ציוו

בכדי שבני ישראל יוכלו לעבור , בצורהחומה ולעמוד כ

כשהמים נצבים כמו נד נוזלים, והם  ,ביבשה בתוך הים

  .כחומה מימינם ומשמאלם

  

נותן כוח  ,יום טוב שביעי של פסח זהלמדים ש מציו

שיוכל לשבר טבעו ולבקוע את  ,בכל יהודי באשר הוא

 ,של ימי הקיץ הדברים אמורים עתה בפתחםיצרו הרע, ו

ביחוד , והגס להימשך אחר החומראדם הוא ו של שטבע

להתגבר על ולהתאמץ אין כוח ש, דוליםהג בימי החום

המתגלגלים לפתחו של כל אדם זקנים עם  הניסיונות

מתנה טובה נותן לנו עתה ביום טוב זה הקב"ה ונערים, 

כוח לעמוד כנגד אותו יצר הרע, מיוחד כוח מבית גנזיו, 

הנמשך אחר כל  לבקע ולשבור את הטבעמיוחד היכול 

יותר ויותר שבר את טבעו מוככל שהאדם , תענוגות תבל

משלם לו גם הקב"ה הוא זוכה ששה רצון קונו, כך ועו

מלא את הטבע בשבילו ומשבר מידה כנגד מידה, והוא מ
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 , ד)ב(בו לטובה, וכמאמר התנא באבות כל משאלות לי

עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך '

  '.צונךמפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני ר

  

 טבעםשיברו את אנשים שהיו שקדמו לנו,  בדורות

כך ממש, של , עד כדי פיקוח נפש עבור תורה ומצוותיה

שרבים , כהלכתה שמירת שבת קודשבענין  אהיה באמריק

רבים מאחינו בני ישראל שהיגרו לשם לא יכלו לעמוד 

היה ו, בנסיון הרעב והעוני, ועבדו בשבת מחוסר ברירה

לחלל את השבת, החומר דרש קשה מאוד, מר וזה ניסיון 

החומר כדי לשבר את נפש עצומים היו צריכים כוחות ו

עבור שמירת הזה קשה הטבע הגוף, ולעמוד בניסיון את 

   שיברו את הטבע.והיהדות, והיו מועטים שהצליחו בכך, 

  

, ז"לר' ישראל אהרן פישל ל עראיתי בספר ש וכמו

מעשירי תבל, ותרם כמעט את כל רכושו עבור היה ש

, החזקת מוסדות חינוך, צדקה וחסדוהפצת תורה בישראל 

כשהוא עני מפולין הגיע לאמריקה שעל עצמו וסיפר 

ועבד שם לפרנס את משפחתו, וכיוון שלא רצה וחסר כל, 

לעבוד בשבת קודש, היה נשאר לעבוד ביום שישי וביום 

לא הסכימו  בעלי המקוםך ראשון להשלים עבודתו, א

הוא  לחםל רצופים רעבשבועות ג' ובמשך לכך, 

ולבסוף בס"ד , גוועו מרעבומשפחתו, עד שכמעט 

הסכימו שישלים ששם התקבל לעבודה במקום אחר 

נתעלה ונתעלה, עד שנעשה אז ו, זמנו הפנויעבודתו ב

לעשיר גדול כל כך, ולכל זה זכה עבור מסירות נפשו 

   .לשמירת השבת

 רביהיה חבר קרוב שקראו לו (זצ"ל) שליט"א  לאבי

שהיה נשיא וראש הקהילה , זצ"ל שלום סעדיה גמליאל

בתימן היה חוק, שכל שסיפר לי תימן, ועיר צנעא שבב

ממירים עבר לשלטון, ושם היו  ,עד גיל ט"זילד יתום 

 ,רה מקרה שכזהקכשחלילה על כן ואת דתו על כרחו, 

 בבורותשל פטירת אב או אם, היו מחביאים את היתומים 

ושם היו גדלים היתומים במשך כמה תחת הבתים, שחפרו 

תחת פני האדמה, במסירות נפש של ממש כפשוטו,  שנים

 ןכעצמו גם ח"ו, והוא כדי שהשלטון לא ימצאו אותם 

ג' משך לי שלא ראה את אור השמש בהיה יתום, וסיפר 

והיו  כמה יתומים בבורהיו עמים שאמר שפעוד ו ,שנים

שמא מחשש כולו כל היום  וקשתלו ,צפופיםצריכים לישב 

וכל זאת רק משום , וימצאו אותם ישמעו אותם מבחוץ

ליצה"ר תת ללא שטבע, הר ובי, זה ששרצו להיות יהודים

  .כנגדו כצור החלמיש דועמלור עליהם, וגבל

  

בשלווה, בוודאי שמוטלת עלינו  שב"ה זכינו לישב ואו

החובה להתחזק וליטול את הכוחות שיש לנו מאברהם 

, ולבקע ולשבר את זה ומיום טוב שביעי של פסח ,אבינו

  הטבע העכור, ולגבור על היצר הרע בעוז ותעצומות.

  

������������  

  

 'ונתנו תפילת שחרית אנו אומרים בכל יום וסחב

 אל למלך והודאות ברכות ותשבחות שירות זמירות ידידים

  וקים'. חי
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(שופטים  המלבי"םתב כבין 'שירה' ל'זמרה',  חילוקבו

 מדרגה הוא שהזמר, וזמר שיר בין הבדל יש'בזה"ל  ה, ג)

 תהלים( לו זמרו לו שירו תמיד והסדר, השיר מן גדולה יותר

 ,השיר על מוסיף שהזמר ),ו, כז שם( ואזמרה אשירה ),ב, קה

 על' ה את שמשבח מה רק מיוחד שהזמר אצלי והתבאר

תב כובמקום אחר  .'וכדומה נסים או השגחיים ענינים

 הוא הזמר, אזמרה, אשירה'וז"ל  (ביאור המילות, תהלים קא)

 גם ובא ,הענינים כל על כולל והשיר, השיר מן מעולה

 ןכל וע, קוםמל בכ' לה רק בא לא והזמר, חול דברי על

 ,אזמרה' ה לך מראה זל וע, השיר אחרי הזמר תמיד בא

', 'לה מיוחד והזמר עצמו עניני על גם יהיה שהשיר

  עכ"ל. 

  

שהזכרנו שבה יש להקשות על דבריו מתפילה זו  והה

ולפי , זמירות שירות''ונתנו ידידים הוקדמה זמרה לשירה 

  .יסודו של המלבי"ם היה צ"ל שירות וזמירות

  

, השיר 'שירה' הכוונה לתיבותאפשר לומר ד ואולי

תיבות  ם, שהרי רוב השירות יש להו'זמרה' הכוונה לניגון

בדרך כלל התיבות מעוררות את ניגון, ו ם גםויש לה

בו עולה בלי ,הניגון, שכשאדם חושב על משמעות התיבות

השירה שיר, ועל כן בכל מקום ת התיבוזמר המתאים ל

מכילתא ב איתאשוף, קודמת לזמרה, אך בקריעת ים ס

אפשר שירה ברוח הקודש, שבנ"י אמרו את ה בשלח ו)(

בניגון של שמחה  שקודם כל פצחו בני ישראל בזמרה

בראותם את כל הניסים המתחוללים לעיניהם בנפול כל 

נתעוררה ורק אחר כך , חיל פרעה ומצרים בתוך הים

כן  לעותיבות שירת אז ישיר, לומר את רוח הקודש בהם 

   אנו אומרים זמירות ואח"כ שירות.

  

������������  

  

 ,זקי אדזי"עאבותינו הק' כפי שראינו אצל  מהג

לחלק מצה במוצאי שביעי של פסח כסגולה לפרנסה 

והנה ידועים הם , ולשמירה, והיו קוראין לזה 'ביזת הים'

מותר לנקוב שכתב ' )ז"תק סקסי' ( מגן אברהםהדברי 

 בשו"ע הרבוכן הוא  .'חתיכת האפיקומן בפסח לתלותו

 )מסכת פסחים דיני הסדר( של"הה בקצוראמנם  .סקי"א)ז סי' תע(

יש נוהגין ליקח חתיכות מהאפיקומן ועושין בו נקב 'כתב 

ולא נמצא מנהג  ,ותולה אותו בקיר ותולה כך כל השנה

אם רוצה וכו' י דלאו שפיר עב ולפענ"ד ,זה בשום ספר

יקח דבר מועט מהאפיקומן לישא אצלו  ,לקיים המנהג

והיא סגולה להצילו מן הגזלנין ולהבריח הקליפות  ,בכיסו

כי מצה לשון מריבה כי התרגום של מסה ומריבה  ,ממנו

דבר מה מהאפיקומן, ויניח  יקחאו  ,הוא מצותא (שמות יז, ז)

  ובספרי האחרונים ציינו בביתו במקום המוצנע'. עיי"ש.

עיי"ש.  (ח"ג רנא:) בזוה"קהינם  הק'  דבריו  שמקור 

ומעולם ראיתי כתב ' )בח"ג סי' נ( שבות יעקבובשו"ת 

   '. והדברים עתיקים.מאבותי ורבותי שנהגו כן

  

פסח (בספה"ק כתב זיע"א  ה'שפת אמת'הרה"ק  והה

ל פסח נשאר שמלי .(שמות יב, מב) ליל שמורים לדורותם' תרנ"ב)

 ,אז שמורים לדורות וכמו שהי ,שמירה על כל ימי השנה

 ,כמו כן בכל שנה נשאר שמירה מלילה זו לכל ימי השנה

. להשאיר חלק מהמצה על כל השנהוזה רמז האפיקומן 
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כור ע"י לחם עוני זה כל למען תז (דברים טז, ג)וכן כתיב 

להרב יוסף שווארץ  י' צד או' בס(  זי יוסףגבספר ו'. י חייךימ

להטמין חתיכה  יןנוהג ביםרשביא ה )סווארדיןארגמ

ה'בית רבינו אכן ו, מכנפות הציציתמהאפיקומן באחת 

  .הוא נוהג כןאף שאחת הראה לי פעם  ' זיע"אישראל

  

נעשה על מנת לשמר את אורות החג זה ענין  ל כו

  כוחות הגדולים העת מצוא את  בכל  לאדם  לו  ולהזכיר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ידוע, והנה שנסכו בו ימי החג למען יתחזק באלוקיו

נימוקם ו'חסל סידור פסח',  לומרלא שהוא  חב"דשמנהג 

משיכו הל אלא   ,הפסח עם םסיילרוצים  נםאישעמם 

לומר חסל סידור ן כלכל השנה כולה, אמנם מנהגנו הוא 

אורות החג כל את ולהמשיך לשמר גם בד בבד ו ,פסח

השימור כל עניני ואת החג, קדושת התלהבות כל ואת 

ואין כל סתירה בין  ,חמץ לכל השנה כולהשהו ממ

  ונהרא נהרא ופשטא. ,הדברים
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