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 כ׳׳ק — מאביו זה שמע סיפר״^^(וכנראה אדמו״ר מו״ח כ״ק לט.
נ״ע): (מהורש״ב) אדמו״ר

 המאמר את צרק הצמח אדמו״ר כ״ק אמר תרכ״א שנת בשלח בש״פ
 בפרשת (בתחלתו, בלקו״ת הנדפס “השבת״! לכם נתן הוי׳ כי ״ראו

 מו״ח כ״ק של (זקנו מהר״ש אדמו״ר לבנו הצ״צ קרא לאח״ז בשלח).
 זה הזקן רבינו אמר תקס״ה שנת בשלח שבש״פ לו, וסיפר אדמו׳׳ר),
 תקכ״ט בשנת אשר לו, וסיפר הצ״צ) (את אותו קרא ואח״כ המאמר,
 שנת בשלח בש״פ לו: וסיפר המגיד הרב אותו קרא במעזריטש בהיותו
 לאיתנו״, בוקר לפנות הים ״וישב ׳“ע״ס מאמר הבעש״ט אמר תקט״ז

 הסתלקות אחר (שנה תקכ״א ובשנת ,“לתנאו״נ אלא לאיתנו תיקרי ״אל
 רבו אצלו הי׳ — הזקן לרבינו לספר המגיד הרב המשיך — הבעש״ט)
 של רצונו ״עושין בענין ביאור והוסיף המאמר, את וחזר הבעש״ט,

 לפני המאמר את המגיד הרב ואמר ״דברו״. ולא ״רצונו״ ,“‘מקום״•
 ג,“מימך״ לי חלוק כו׳ נהרא ״גינאי בענין ביאור והוסיף הזקן, אדמו״ר

סוף. ים קריעת כענין שזהו
 מתאים שתוכנו מאמר מצאתי שליט״א;) אדמו״ר כ״ק (ואמר —
 הנ״ל. סיפור סופר שאודותיו המאמר שזהו וכנראה לעיל, להמבואר

:וז״ל»־
 שהתנה לתנאו, רז״ל ודרשו לאיתנו, בוקר לפנות הים ״וישב

 הקב״ה, התנה מי עם מובן, אינו ולכאורה לישראל, הים שיקרע הקב״ה
 לא לאו ואם הים, שיקרע התנה המאמר, שאמר בשעה הוא, הענין אך
 הבריאה, ממציאות יתבטלו כי הזה, במקום נבראו ולא הימים נמצאים היו
ול״ת. עשה היא כולה התורה כל כי

 אמרו ולא מקום, של רצונו עושים צדיקים רז״ל מ״ש יובן ובזה
 המשל אך מושג, אינו יתברך השם רצון הלוא כי מאמרו, או דברו עושים

 והבן בתורה, חידוש איזה או הלכה דבר איזה בנו בפני שאומר אב בזה
 לאביו מתנגד שהבן אף והנה דבריו, את סותר ופלפולו חריפתו מגודל
.. מזה גדולה ושמחה גדול ותענוג נחת לאב יש עכ״ז דבריו, את וסותר

 סט״ז תרצ״ו אחש״פ ליל שיחת )220
 (בקיצור) נעתק ).136 ע׳ תרצ״ו (סה״ש
 ליל שיחת גם וראה שבט. יז יום״ ב״היום
).198 ע׳ תרצ״ז ס״י(סדז״ש תרצ״ז שמח״ת
כט. טז, בשלח )221
כז. יד, שם )222

פ״ה, ב״ר וראה סע״ב. קצח. זח״ב )223
ו. פכ״א, שמו״ר ה.

ב. לה, ברכות )224
א. ז, חולין )225
 או״ת ד), (נז, סרל״ט להה״ם לקו״א )226

ואילך). ג (לא, ספ״ט

*תרגום: רבי פנחס בן יאיר הלך בדרך לפדיון שבויים. בדרכו הוא היה מוכרח לחצות את נהר גינאי. אמר רבי פנחס לנהר: 
גינאי, חלוק לי מימך ואעבור בך, אמר לו הנהר: אתה הולך לעשות רצון קונך )מצוות פדיון שבויים(, ואני הולך לעשות 
רצון קוני )הטבע שאלוקים טבע בי – לזרום(, אתה - ספק עושה ספק אי אתה עושה )לא בטוח שתצליח במשימתך לפדות 
שבויים(, אני ודאי עושה. אמר רבי פנחס לנהר: אם אין אתה חולק, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם! נחלק לו הנהר. 
היה שם אדם שהיה נושא חיטים לפסח, אמר רבי פנחס לנהר: חלוק חלוק מימך גם לזה, שעוסק במצווה, חלק לו. היה שם 
גם סוחר ערבי שהתלווה אליהם, אמר רבי פנחס לנהר: חלוק מימך גם לסוחר, שלא יאמר: כך עושים לבני לויה? חלק לו 

)חולין ז, א(.
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 הנה להבקע, שצריכים ״יודעים״ שהמים אף — גיסא ולאידך
 אודות יודע שאינו — “עמינדם בן נחשון בבוא נעשית בפועל הבקיעה

 ולפתע סיני, להר ולבוא ממצרים לצאת שצריך רק יודע הוא האמור, תנאי
 מצד חשבון, ללא הים, לתוך קופץ — סוף ים ישנו הדרך שבאמצע רואה

 ימי מששת עמו שהותנה התנאי את הים ״מרגיש״ ואז מסירת־נפש:
קיומו. תלוי שבזה בידעו אותו, ומקיים בראשית,

 שיש הקשיים וכל והסתרים ההעלמות לכל בנוגע ההוראה וזוהי
 בהעלם הצורך המדומה: ענין אלא זה שאין — תומ״צ בעניני לבנ״י

 לתוך שיקפוץ — המס״נ ענין יהודי אצל לעורר כדי אלא אינו זה והסתר
 עם הקב״ה שהתנה התנאי ״לתנאו״, ד״לאיתנו״, הענין נעשה ואז הים,

 ונחלק הים, שנבקע — והסתר ההעלם מתבטל ובמילא בראשית, מעשה
כר. הנהר

 נהרא ד״גינאי שבעובדא הפרטים לשאר בנוגע להוסיף ועוד מא.
 יאיר בן פינחס דרבי צדיקים, של בהמתן ״מאי — מימך״ לי חלוק כר

 ההוא וכר. לי׳ חלק וכר נהרא בגינאי בי׳ פגע שבויין, לפדיון קאזיל הוה
 כך לימא דלא להאי, נמי לי׳ חלוק (רפב״י) לי׳ אמר בהדייהו, דלווה ..

 רבי בשביל נחלק שהנהר בלבד זו שלא — לי״׳ חלק לוי׳, לבני עושים
 חמורו בשביל ואפילו לוי״׳, ״בני בשביל גם שנחלק אלא יאיר, בן פינחס

יאיר. בן פינחס רבי של
אלינו; בנוגע מזה וההוראה

 ״בני הרי, אליין״), מ׳איז שלנו(״וואס ומצב המעמד על הבט מבלי
אדמו״ר, מו״ח כ״ק הדור, נשיא עם יחד שהולכים אנו, לוי״׳

 מימך״, לי ד״חלוק הענין את פועל שהוא כשם ובמילא,
 וכל הנהרות כל נבקעים כן כמו — והסתרים ההעלמות כל שמתבטלים

 רבי לפני שנבקעים אופן באותו לוי״׳, ״בני עבור וההסתרים ההעלמות
יאיר! בן פינחס

 על ״ידם שתהי׳ לחסידים ההבטחה שמצד — הענין ונקודת
 (״מ׳ברעכט הדרך ונפרצת וההסתרים, ההעלמות כל בטלים העליונה״׳־״,

 על חיזוק ובתוספת כח בתוספת התורה את לקבל שיוכלו וועג״) די דורך
כולה. השנה כל

הוה יאיר בן פינחס (״דרבי שבויין״ ד״פדיון הענין נעשה ועי״ז

פי״ג, כמדב״ר כב. יד, בשלח מכילתא א. לז, סוטה )232
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 הוא כך לדבריו, ומסכים שותק משהי׳ יותר האב מן הטוב רצון וזהו
 והצדיק גזירה גוזר (שאני כביכול “’אלקים ביראת מושל הצדיק

=.“ומאמרדנ דברו עושים שאינם אע״פ רצונו עושים וזהו ).“מבטלה*
 שאני מימיך פלוג נהרא לגינאי יאיר בן פינחס רבי מ״ש יובן ובזה

 אין אם א״ל קוני, רצון לעשות הולך אני גם לו אמר מצוה, לדבר הולך
 קשה, ולכאורה לעולם, מים בך יעברו שלא עליך גוזרני מימיך חולק אתה
 עם הקב״ה שהתנה לעיל מ״ש עם ויובן נכונה, תשובה לו השיב הלא

 אתה הן ומכלל בטבעם, שאינם אף הצדיקים רצון שיעשו בראשית מעשה
 מימיך חולק אתה אין אם יאיר בן פינחס ר׳ לו אמר וכך לאו, שומע
 הי׳ כלא אתה והרי המאמר, בשעת הנאמר תנאך מקיים אתה שאין נמצא

 לעולם״. מים בך יעברו שלא ונמצא מים, כאן נבראו שלא וכמו מעולם,
— עכ״ל.

הבעש״ט, אצלי היו היום מהר״ש: אדמו״ר לבנו לספר הצ״צ וסיים
הוא, בסגנונו המאמר לי אמר אחד וכל הזקן, ורבינו המגיד הרב

 בקושי הספיק מהר״ש כשאדמו״ר — שעות איזה כעבור
 לקרוא הצ״צ שלח — זיך״)... צו געקומען קוים נאך איז (״ער להתאושש

המאמר. על ביאור לפניו ואמר הפעם, עוד לו

 דברים סיפור אינו אדמו״ר, מו״ח כ״ק שסיפרו זה סיפור והנה, מ.
 הוראה שהוא למושפעיו מספר שנשיא סיפור ככל אלא, בעלמא,

 ששמעו אלה לכל שנוגעת הוראה מהוה זה סיפור שגם בודאי בעניניהם,
.“הסיפוד״ את עכשיו) שומעים (או

בזה: וההודאה
 הנוגע שבכל בראשית, ימי מששת תנאי שישנו לדעת צריך יהודי

 העלם (״דעד להבקע העולם שבעניני והסתד ההעלם צדיך תומ״צ, לעניני
 לקבלת בדדכם היו שבנ״י שבשעה וכמו שפאלטן״), זיך דארף והסתר
 שצריכים המים ״ידעו״ — מים היו הדרך שבאמצע אף הדי, התורה,
.“‘ביבשה״ הים ״בתוך לילך יוכלו שבנ״י כדי להבקע,

ג. כג, שמואל־ב )227
וש״נ. ב. טז, מו״ק )228
 עושים אינם שהצדיקים אף כלומר: )229

 וזבטל״ וצדיק גודר ״הקב״ה שהרי דברו,
 רצונו ״עושים ה״ה מ״מ, הקודמת), (כבהערה

גוזר (שהקכ״ה גופא שבזה לפי מקום״, של

 הקב״ה של והתענוג הרצו! ישנו מבטל) וצדיק
 מסכימים הצדיקים היו אילו מאשר יותר

לדבריו.
וש״נ. .116 ע׳ חי״ג תו״מ גם ראה )230
ועוד. טז. יד, בשלח )231

*תרגום: רבי פנחס בן יאיר הלך בדרך לפדיון שבויים. בדרכו הוא היה מוכרח לחצות את נהר גינאי. אמר רבי פנחס לנהר: 
גינאי, חלוק לי מימך ואעבור בך, אמר לו הנהר: אתה הולך לעשות רצון קונך )מצוות פדיון שבויים(, ואני הולך לעשות 
רצון קוני )הטבע שאלוקים טבע בי – לזרום(, אתה - ספק עושה ספק אי אתה עושה )לא בטוח שתצליח במשימתך לפדות 
שבויים(, אני ודאי עושה. אמר רבי פנחס לנהר: אם אין אתה חולק, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם! נחלק לו הנהר. 
היה שם אדם שהיה נושא חיטים לפסח, אמר רבי פנחס לנהר: חלוק חלוק מימך גם לזה, שעוסק במצווה, חלק לו. היה שם 
גם סוחר ערבי שהתלווה אליהם, אמר רבי פנחס לנהר: חלוק מימך גם לסוחר, שלא יאמר: כך עושים לבני לויה? חלק לו 

)חולין ז, א(.
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 של שברכתו היינו, תעשה׳״״, אשר בכל אלקיך הוי׳ ש״ברכך כיון
 הבט מבלי תעשה״, אשר ״בכל נמשכת רי״״י, בלי ״ער שהיא הקב״ה,

 — לאו אם המסחר, ובעולם בטבע מקום לו יש אם ה״כלי״, סוג על
 רויחי. ומזוני חיי בבני הי״, בלי ד״ער באופן הקב״ה, של ברכתו בו שורה

כו׳״. אלקינו ״ררכך הניגון את לנגן התחיל שליט״א ארמו״ר ןכ״ק
 בשמותיהם בנקבו — השדה״ ״ערי של ולבעלי־בתים לבאי־כח צוה

 ״קעמפ שמנהלי צוה אח״כ העיירה. כל בשביל וליקח ״לחיים״, לומר —
״לחיים״. יאמרו ישראל״ גן

 ניגון לנגן לא׳ שליט׳׳א אהמו׳׳ר כ״ק צוה ״לחיים״ חלוקת במהלך
 ״שבע ערכו אח׳׳כ חי״). א־ל ״עזרני הנ״ל (וניגן שמחה מתוך שלו

ברכות׳׳].

 מו״ח כ״ק של שיחה נדפסה שירה) (שבת שבט י׳ לקראת<» מג.
שירה. שבת עם הקשורה שיחה — “ההילולא בעל אדמו׳׳ר

 זה סיפור וע״י ופעולותי׳, בישראל אשה אודות מסופר זו בשיחה
 כך על השאלה את הזקן רבינו בשם הצמח־צדק אדמו׳׳ר תירץ

 אשה, שירת דוקא, “דבורה׳׳ ״ותשר היא שירה שבת של שההפטורה
פסח*״; של שביעי של ההפטורה כמו דור, שירת ולא

 ״אז האנשים, שירת ע״ד הן מסופר בשלח שבפרשת כיון דלכאורה,
 ותצאן גו׳ הנביאה מרים ״ותקח הנשים, שירת ע״ד והן ,“גו״׳ משה ישיר

 פרשת של ההפטורה מדוע — ובמחולות׳׳״״ בתופים אחרי׳ הנשים כל
דבורה״? ״ותשר דוקא, אשה בשירת היא בשלח

 שזהו — נ״ע הזקן רבינו בשם כאמור — הצ׳׳צ אדמו׳׳ר וביאר
 ולכן, ובמחולות״, ״בתופים גדולה, בשמחה היתד הנשים ששירת לפי
ספירת העפר״■״, מן הי׳ ש׳׳הכל (לפי בהן תלוי והכל יותר, נוגע ה״ז

יח. טו, ראה פ־׳ )243
יו״ד. ג, מלאכי )244
 כ״ק ע״י הוגה מז סו״ס ער מכאן )245
 בלקו״ש ונרפס (באירית), שליט״א ארמו״ר

 ניתוספו זו במהרורא ואילך. 526 ע׳ ח״ב
 מהנחה פרטים וכמה מ״מ, ציוני איזה עור

מוגה. בלתי
 י״ל — תרח״ץ אחש״פ שיחת )246
א תרצח, ח״ר בלקו״ר (נרפס לח בליקוט

 277 ע׳ תרח״־ן בסה״ש ולאח״ז ואילך,
 זו(אג״ק שנח טבת כ״א מכתב וראח ואילך).

רצה). ע׳ חי״ר
א. ח, שופטים ס׳ )247
א. לא, מגילת )248
א. טו, בשלח )249
כ. שם, )250
כ. ג, קחלת )251
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 ישראל״, עמו נדחי ״מקבץ בענין כמבוארנ״ — שבוייך׳) לפדיון קאזיל
 כללות זוהי אשר, בלעו״ז, בשבי׳ שנמצאים הקדושה ניצוצות על שקאי

 ניצוצות את ולפדות לקבץ — שנולד משעה מישראל כאו״א של עבודתו
שבויים. דפדיון שזהו״ע דלעו״ז, בשבי׳ ונמצאים למטה שנפלו הקדושה

 העבודה על שישנם וההסתרים ההעלמות לכל בנוגע וכאמור,
 שעליהם בראשית ימי מששת שהותנה התנאי ישנו שבויץ״, ד׳׳פדיון

 בשביל גם אלא בעצמו, יאיר בן פינחס רבי בשביל רק לא להתבטל
שלו. לוי״׳ ׳׳בני בשביל וגם יאיר, בן פינחס רבי של חמורו

 העולם על בעה״ב הוא התורה, ע״י שיהודי, — הענין ונקודת מב.
העולם. עניני כל ועל

 בורא הקב״ה ״מה אבינו) ליעקב (בנוגע “4המדךש ובלשון
 גם נמסר אבינו יעקב של דה וכח עולמות״, בורא אביכם אף עולמות,

העולם. כל על בעה״ב נעשה התורה, ע״י יהודי, שכל אחריו, בנ׳׳י לכל
המתאים, באופן לנצלו צריך זה שכח אלא,

 יכול יהודי כל שאצל אדמו״ר־נג מו״ח כ״ק פעם שאמד וכפי —
 על לנצלו שלא לנצלו, כיצד לדעת שצריך אלא, ״רוח־הקודש״, להיות
— וואס״) כ׳ווייס (״אויף מה־בכך של דברים

 שהם “כבוד״ל ו״מלבושי נב6ריב״ ״זבחי בשביל זה כח לנצל שלא
 2ג8רבים״ ״מים בהמשך מהר״ש אדמו״ר שמאריך כפי — תועלת ללא

דרכו״ס״, תסלף אדם ״אולת “’הפסיק בביאור
 בשמיא ״דאחיד ,“כל״׳ לי ד״יש הענין בשביל — אם כי
 יהיו והגשמיות שהרוחניות ו״ארץ״, ״שמים״ ולאחד לקשר ,““ובארעא׳

 שיוכל כדי אלא אינו בגשמיות שלו שהצורך כלומר, אחד, דבר אצלו
עליו. שהוטלו הרוחניים הענינים למלאות

דבר, שום אצלו חסר שלא — כפשוטו כל״ לי ״יש גם נעשה ועי״ז

 העמידה בתפלת האריז״ל סידור ראה )233
 שחרית בתפלת דא״ח) (עם סידור במקומו.

ואילך. ד סז,
ג. פצ״ח, ב״ר )234
 ״רשימות•• .65 ע׳ ח״ד תו״מ גם ראה )235
.16 ע• ד) (יומן יד חוכרת
א. יז, משלי )236

סט״ז. אגה״ק תניא ראה )23 7

בתחלתו. תרל״ו )238
ג. יט, משלי )239
ע• פ״ן(לעיל בהמאמר בארוכה ראה )240

סמ׳׳ד. לקמן ואילך). 18
̂ו בהמאמר וראה יא. לג, וישלח )241  ̂פ
ואילך). 14 ע׳ (לעיל ואילך

 וראה ועוד. סע״א. לא, זח״א )242
ואילך). 12 ע׳ (לעיל פ״ה בהמאמר
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 בבית ההנהגה אופן שכל — הבית הנהגת בכללות הוא וכן המלכות).
לקמן. להבא בנוגע גם כולל ,“הבית״י ״עקרת ,“היהודי״ באשה תלוי

 ה״אולת הענין אודות נ״ע מהר״ש אדמו״ר בשם “לעילי דובר מד.
 מותרות — ״לוקסוס״ לחפש מתמסר האדם שכאשר דרכו״, תסלף אדם
 עי״ז כי, שניהם, את הוא מפסיד אזי אליהם, מוכרח שאינו דברים —

 לו שאין בלבד זו ולא בדעתו, מבולבל נעשה מותרות, לחפש שמתמסר
המוכרחים. הדברים גם שמאבד אלא המותרות,

 תעשה״, אשר בכל אלקין ה־ ש״וברכך אצלו כשמונח משא״כ
 המצוות, וקיום התורה ללימוד מתמסר אלא מותרות, מחפש אינו ובמילא,

 ״כלי״ עשיית בתור רק היא בפרנסה התעסקותו וכל העיקר, שזהו בידעו
 שיוכל כדי לו, הזקוק את להרויח כדי (מלמעלה), הפרנסה להשפעת
 בשביל הולכת לו שולח שהקב״ה הפרנסה אזי, — לתומ״צ להתמסר

 בשביל רח״ל, הולך, אינו הכסף סי״ז). (כנ״ל ושמחים בריאים דברים
 לו אין מלכתחילה כי אחרות, מניעות לסלק כדי או ורופאים, רפואות
 רופאך״, ה׳ אני כי עליך אשים לא גו׳ המחלה ״כל ׳“כמ״ש אלו, מניעות
 שיש אמנם יתכן ובמילא, חולה, אינו שמלכתחילה עוזר שהקב״ה היינו,

 אינו שהוא לפי — 7 מדוע רופא, בשביל מהזקוק פחות דולר עשר לו
.“‘לרופא זקוק

 באה שהברכה בידעו מותרות, מחפש אינו האדם כאשר ועוד; זאת
 — יכול כל שהוא הקב״ה על ולסמוך ״כלי״ לעשות רק וצריך ווהקב״ה,

 הצלחה לתוכו הקב״ה משפיע קטן, ״כלי״ עושים כאשר אפילו אזי,
 עשירות פשוט גדולה, עשירות עם םיחד הצלחה״) (״אומגעהויערע מופלגה

בגשמיות.
 אין כאשר אבל ומותרות; עשירות אחרי לרדוף צורך אין —

 והגשמיות רוחניות, הוא שהעיקר וההכרה הידיעה מצד אחריהם, רודפים
 הקב״ה נותן אזי — תומ״צ לקיים שיוכלו כדי כזו במדה רק דרושה
בגשמיות. גם מופלגה, עשירות והרחבה״, המלאה ״מידו

 ב״עקרת תלוי — מותרות אחרי לרדוף שלא — זה וענין מה.
;“‘הבית״

וש״נ. .190 ע׳ חי״ח תו״מ גם ראה )252
א. קנד, זח״א ב. פע״א, ב״ר ראה )253
 ואילך). 18 ע׳ (לעיל פ״ז בהמאמר )254

סמ״ב. לעיל גם וראה

נו. טו, םשלה )255
 דאשתקד שםט יו״ד שיהת גם ראה )256
.259 ע׳ שם וש״נ. ).67 ע׳ הט״ז (תו״מ סל״ה




