
 דעם פארשטיין׳ מען וועט עפי״ז ה.

t!•״ פון תיווך p שבפירש״י עגינים; 

 פון יעקב יציאת ווערט דיט איץ פון

 האמור ותצא צו פארגליכן שבע באר

 וואלטן שבע באר אין ווי גלייך בנעמי,

עבליבן ניט  פח און צדיקים, ק־*ץ ג

 יעקב׳ם דורך איז דיט אנדער דער

ע־ שבע באר אין זיך האט יציאה  ג

והדרה: זיוה הודה בלדז פעלט

 יצחק, בחיי יעקב האט כאמוד,

 אין געטאן שבע, באר אין ובפרט

ה זעלבע די וועלט  יצחק. ווי עבוד

תל געווען איז יעקב אז וויבאלד און

 יצחק׳ם, זיין, געטאן האט (וראם מידו

ך האט עבודה), ר  פון ארויסגיין זיין ת

 אין כביכול געפעלט זיך שבע, באר

רי־ האט ער וואם שלימות די יצחקץ  פ

יעקב׳ן. תלמיד, זיץ דורך געהאט ער

 מיט רש״י עם פארגלייכט דערפאד

 ורות בנעמי האמור המקום מן ותצא

 קיח פארבליבן ניט זיינען עם ודאו —

 דורך אויך ווייל — צדיקים אנדערע

 אין געפעלט זיך האט יעקב יציאת

 יעקב וואם דאס בלויז ניט שבע באר

ן האם ^  נאר אויפגעטאן, איר אין א

ץ אויך ער א  ס׳האט וראם שלימות ד

............. יצחק. אויפגעטאן דארט

 רושם עושה נאר אבער האם עס

ען ץ געוו אר א  זיוה הודה פנה ;שבע ב

 — העיר וקיום מציאות ווייל והדרד^

 ולא •*.־ יצחק געווען דארם דאך את

 שינוי קיץ אפילו איז דעם אין — עוד

האט יעקב יציאת ווייל געווען, ניט

לתלמיד. בנומז הוא — מ״וחי׳י■ וברמב״ם)
 הוזה ד,1& רק נעמי ביציאת שגם מה )36

 ד.וא — כו׳ המקום לקיום בנוגע ולא בד
קטי ואין באיסור באר, שם שישיבתם מפגי
סניגור. נעשה גור

 יצחק׳ם אין חםרון קיין גע׳פועל׳ט ניט

התפשטוו^ זיין אין בלויז מהות,

תול פרשת אין וואם קשיא, די ו.

 ארם״ פדנה ״וילך נאד שטייט דות

 מעז קען שבע״, מבאר ״ויצא ניט און

 ווערט תולדות פ׳ אין פארענטפערן:

 געשיקט האט יצחק ווי דערציילט

ע־ אים האט יעקב ווי אץ יעקב׳[  ג

 איז כוונה יצחק׳ם אז וויבאלד פאלגט.

 פון זאל יעקב אז געווען ניט דאך

 וואלט יצחק׳ן אדרבה, אוועקגיין, אים

 יעקב ווען ניחא מער געווען געווים

 דערפאר אים, מים פארבלייבן זאל

 וואו — תולדות פרשת אין שטייט

 גיין יעקב׳ם וועגן דערציילט תורה

 וילך בלויז — פקודה יצחק׳ס מצד

שבע. מבאר ויצא ניט אץ ארם פדנה

 מספיק: ניט אבער איז תירוץ דער

 האט חרן, קיץ גיץ צוליב אז וויבאלד

ץ ארויסגיץ געמחם ער  שבע, באר פ

 האט רישי׳״, ״פסיק א דאם דאך איז

ע־ תולדות פרשת אין אויך דאך  ג

ע? מבאר ויצא שטיץ דארפט שב

 בהקדים פארקזטיץ עם מען וועט ז,

טיי: גמרא די וואס  האט רב דערצייל

 שילת בר שמואל רב געטראפן אמאל

תי מלמד א געווען איז וועלכער —

 זיץ אין שטיים ער ווי — נוקות

ם, אים צו רב האט גארטן. ה׳ מענ  גד

ץ אויף קוקן ער גייס תי  גארטן ד

ץ  ער האט תלמידים? די פארלאזט א

ץ ס׳איז אז געענטפערט. אים צן שו תי  ד

ץ געזען ניט האם ער ווי יאר  גארטן, ד

, אין דיענדיק איצטער, אויך אץ ^ ר א  ג

 מסיה ניט איז ער עלויהו״, ״דעתאי

ץ דעת תלמידים). (די די פ

ב. ה, ב״ב )37
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ה׳תשכ״ה כסילו, ם׳ דגא, ש״פ

 האבן תלמידים די אריך אז מובן,

 שמואל ר׳ וואם דערפון געווען מקבל

 •י. די וועגן געטראכט האט שילת בר

 ער פארוואס אים צו טענה די ווארום

ען דאך איז תלמידים די פארלאזט עוו  ג

 נים טוט ער וואט דערפאר נאר (ניט

 צוליב ודיל בעיקר נאר) ארבעט, זיץ

מידינו די ביי עם פעלט דעם  תל

 ענטפער דער אז זאגן, דאך מען מח

 דין דורך אז מיינט, עלויהו״ ״דעתאי

עגן טראכטן  אין אויר מוסיף איז די וו

״י. תלמידים די

 הוראה א איז דאם המוסגר; (מאמר

ב־ ישיבות ראשי מלמדים, פאר תי מ  ו

 אויף משפיעים, און משגיחים תות,

ץ דארף עם וויפל ע־ די ד עג רג ע ב  אי

 ער אז טענה, די ים.Tתלמ צו בנקייט

ד מער מאל כמה ארבעט  את ער ו

 ער וואס געצאלט דעם פאר מחריב

 שעות די נאך שוין ס׳איז קריגט;

 פארדוגגען•, זיך האט ער וועלכע אויף

 אין שכירות די נים אים מ׳צאלט

ח קיץ איז — ובו׳ ובו׳ צייט, ר  תי

 ארבעם דין איז דאס אז וויבאלד ניט.

ר אויב אפילו את —  איר פת גייט ע

ץ מאל איין אוועק  און יאי/ 13 א

ארבונדן ׳• איז - אוועקגיין דער ארך  פ

ב פון (ובמכ״ש רוחניים ענינים מיט  ר

״, בר שמואל ת ר וואט שיל  אין ע

ץ געווען  אז ופשוט אמוראים, די פ

ץ אין ען איז בגיגתא״ ״קאי ד עוו ג

ץ דער פ הו( ע  בשלימותו, דרכיך) בכל ד

ץ ענין אן אץ ת זיין פ  הבירד עבוד

 דעתי׳ ניט אויב פונדעסטוועגן, רים),

 תלמידים די אויך אז באופן עלויהו,

ץ מען מאנט דערפח, האבן  אים פ

להימנותך״). ״שבקתי׳

ח יעקב הליכת אז מובן ועפי״ז ח  ל

ץ זאל עם מכריח ניט איז  ויצא ד

 שבע, מבאר — “ בפנימיותו — יעקב

ץ ודיל  דין געקענט האט אוועקגיץ ד

 ניט און עלויהו״. ״דעתי׳ אז באופן

 דער מוכרח ניט את עם וואם נאר

 אויך נאר והדרה״, זיוה הודה ״פנה

 מוכרח ניט את אליץ, יעקב בנוגע

 עלדהו, דעתי׳ אז וויבאלד ויצא; דער

ק» (על הבעש״ט» כמאמר איז םו  פ

 במקום — לס ממעל עומדים שרפים

כולו. נמצא הוא שם אדם של שרצונו

 דעם אויף הסברה א איז דאם

 ויצא ניט שטיים תולדות פ׳ אין וואם

 קשיא; די אבער ווערט לפי״ז גר.

 ויצא יא שטייט בפרשתינו פארוואם

ע? גו׳ שב

 בהקדים פארשטיץ עם מען וועט

ד דעם ע שץ ש ץ הכתוב: ל  תול• פ׳ א

ת ^ ך ־שטייט^ / ל אין און ארם פדנה ד

 מחשבה בעגץ א) (לקום לקו״ד דאה )38
Jלוyמו

3d( הגד ש» בחדא״ג ממ״ש מובן ובן 
 נמשלו תינוקות ומלנדי גדקה שגבאי עם

 שבקתי׳ ד״ה רש״י ג-כ וראה לכוכביג^
 לזרזם ;שם וברגמ״ה כד. ללמדם :<שם)

עומד. שאני זה ממקום
 הכוכבים עה״ס להארת״ל ל״ת וראה )40

בערכו. סה״ד מפסילותננ

 ז«־ עיקרו זהו שד.פדמיות ומלבד )41
 אלא לבתוב צריך הי׳ ״לא הנה — עקב
^ו  מבאר שיאתו באם כי חרגה״, עקב ו
 קרא צריו לא ובחמודותו, בגופו רק שבע

 כי תולדות, בם׳ זה כתב שלא וכמו זד» על
 חר־ ״דלד ארס״, פדגד. ״דלך סמש״כ מובן
 דיעח, כל ויתור — רישי׳. פסיק — נד,״
 Jאחו בתיבר, דיוק מאשר יותר קושיא ה״ז

 לא וכי :המדרש דיוק רש״י נקם לא ולכן
כד. יצא

 רפאני פקי״ב תרל״ו רבים מים )42
 לקו״ת גם וראה פ״ו^ לז) (קונם׳ תרח״ץ

ב. לב, אמור
J ו, ישעי׳ )43
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לן•'

 חרנה וילך שטייט פרשתיגו התחלת

 בני ארצה וילך שטייט דערגאך (און

קדס).

 חרן ביז ארם פדן פון חילוק דער

איז:

״: זאגט ארם פדן וועגן ״י ש  אז ר

 זייגען עם וואו שטח דער איז דאם

 נהריים ארם ערטער צוויי די געווען

 !ארם שדה כמו אדער צובה. ארם און

 לבן וואו שטאט די געווען איז חרן

■ געפוגען. זיך האט

צוליב: געווען איז יעקב הליכת

 לבן, צאן מיט הבירורים עבודת א)

 — ארם^* בפדן רכש אשר ורכושו

 גרויסן א אויף געטאן ער האט דאם

 אויפשטעלן ב) ארם; בשדה שטח,

שלי ״מטתו שבטים, ולאה, רחל בית

 אין געטאן ער האט דאם — מה״

ה, ניט שטאט, אין חרן, שד  וואו אין.

 צוליב היחוד, ענין זיץ ניט טאר עם

Jצניעוו

 וואם תפלה ;ברוחניות (וכמו״ב

 אין והקב״ה, ישראל יחוד את ענינה

ח9 ובמקום בשדה ניט »). בבית נאר י

 פרשה אונזער אין וואם יובן ועפי״ז

עגן דערציילט .תורה די רואו —  וו

 די אויפשטיעלן רן ח קיץ גיץ יעקב׳ם

 די זאגט — שלימה מטתו שבטים,

 בעניז שבע; מבאר יעקב ויצא תורה

 — לדעת״) אלא קישוי (.-אין היחוד

 טאר עם און זאגן צו Tשי ניט איז

ץ ניט  אב־ אן אין יעקב של דעתו ד

שבע באר אין ניט אפילו ארט, דער

 מוז פנימי, ענין אן אויפטאן צוליב

פנימיותו״*. בכל אים אין זיין מען

— אליין הבירורים עבודת צוליב

 דעם, אין אריינגעטאן זיין ניט מען מוז

 ואדרבה. — דעתו שיקשר ביז ובפרט

 יגיע הכתוב״״ לשון דיוק וכידוע״*

 אח כפיך יגיע — תאכל כי כפיך

 אויך אז כאטש און ראשך. יגיע ניט

 עם איז שכל, נוצן מען דארף דערביי

 ניט און השכל. חיצוניות בלויז אבער

 בפנימיותו, דעם אין אריינגעטאן זיין

 זיץ מוז) (און דאך קען במילא און

 משא״ב ענינים. אנדערע אין דעת דער

ממ שלימה, מטתו אויפשטעלן צוליב

■־, כח זיץ שיך םוף  אין — איז האין־

 בקו איז דעת וואם לדעת, אלא קישוי

 הכתר (פנימיות) עד שעולה האמצעי

 ממשיך און מהשתלשלות״״, שלמעלה

הא״ם. כח דארטן פון

ס־ געמחט יעקב האט דערפאר  ארוי

ץ און גיץ שבע, באר פון גיין ץ ד  א

 אף ״חרון איז ענינה אז (כאטש חון

 פנימיותו, בכל בעולם״״״) מקום של

 שבטים, י״ב די אויפצושטעלן בכדי

ץ זאל עם  עם וואו שלימד- מטתו ד

ך . רעדט עגן ד זו ר. ע ב הבי עבודת א

ץ ניט מת ארם, פדן רורים,  דער ד

שבע. מבאר יעקב ויצא

שאלה, די אבער בלייבט עם ט.

כ. כד״ בראשית )44
יח. לא, ויצא )45
 ם-צ אדד,״ז שו-ע סע״ג לד, ברכות )46
ה׳.' סעיף
 אל ב); כ, (נדרים מרז״׳ל בדוגמת )47
 ובשו״ע (ר״ן. אשתו ד,יא ואפילו כד. ישתה
בתניא לד.מבואר ובפרס ם״ב) סר״׳מ או״ח

 אמיץ ■בקשר דעתו שמקשר ד,וא שדעת פ״ב
 דעתו שיקשר שייך אינו הרי מאד, וחזק
שוגי^ עגינים בשני
ואילך. 39 ע׳ שלום תורת דאה )48
 ב סו, חוקת ד. מב, שלח לקו״ת )49

 ואילך. א תרך, שמות תו-ח — ובארוכה
.188 ד ח״א שיחות לקוסי וראה
J קכח, תהלים )50
א. מ, שה״ש לקו׳׳ת )51
א. נ, שלח לקו-ת )52
נח. ם-פ רש״י )53
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