
  
את יעקב איש וביתו באו בני ישראל הבאי� מצרימה שמות אלה ו

כדכתיב ''ואלה שמות  ''ישראל''בש� מתחילה קרא� שצ''ע (א', א') 
עפ''י וי''ל  דכתיב ''את יעקב''. ''יעקב''בנ''י'' ואח''כ קרא� בש� 

אצטרי�  ''הבאי� אתו'' מהו דכתיב את יעקב – ''קהדברי הזו
למימר (למה כתיב את יעקב, הי' צרי� לומר רק הבאי� אתו). אלא 
''אלה שמות בנ''י'' אינו� רתיכי� ומשריי� עלאי�, דנחתי ע� יעקב 
בהדי שכינתא בגלותא דמצרי� (בנ''י אלו ה� המרכבות ומחנות 

ולפ''ז העליוני� שירדו ע� יעקב יחד ע� השכינה בגלות מצרי�). 
הוא כיו�  ''יעקב''ואח''כ  ''בני ישראל''לה נאמר שהטע� שמתחיי''ל 

רק קאי על מחנות העליוני�,  ,שבני ישראל אי� פירושו בנ''י ממש
  ויעקב אלו בני ישראל ממש. 

  
הטע� ש ,המהרי''ל דיסקי� זצ''לוי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי 

להדריכ� בדר� , הי' שהקב''ה ייסר לישראל והביא� בגלות מצרי�
היינו קבלת התורה ואר   ,כדי שיוכלו אח''כ לקבל הטובותהישר, 

ישראל, וזכו לזה רק ע''י גלות מצרי� (כמו שאמרו חז''ל לפו� צערא 
 ,אגרא) וכמו שמצינו בעשו הרשע שהל� מאר  ישראל לאר  שעיר

דהיינו גלות  ,שידע שלא יכול לזכות באר  רק ע''י פריעת החוב
וע''ז אמר ואלה  ,נית� לנו הגלותמצרי�, ולזה בא הכתוב לרמז למה 

שהוא ש� של  ,שמות בנ''י ר''ל מה שנקראו כולנו בש� בני ישראל
שהוא קבלת התורה ואר   ,וזכינו לקבל כל המתנות ,חשיבות

שזכינו לזה רק ע''י ביאת מצרי�, אבל  –ישראל, הבאי� מצרימה 
מתחילת ביאת� קוד� הגלות לא הי' לה� זה הש� כי א� בני יעקב, 

דבשעה שבאו קוד� הגלות  ,וזה שאמר הכתוב את יעקב איש וביתו
  לא זכו רק לש� יעקב.

  
וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק ר' צדוק זצ''ל ששמע מרבו הרה''ק 

שא#  " , שאמר בש� הרה''ק ר' בינ� זצ''ל מאיזביצא זצ''ל
שהדורות המוחות מתמעטי� בכל פע�, אבל נקודת החיי� שבלב 

ואמר הרה''ק ר' מתרחב תמיד ונעשה מזוכ� בכל פע� בגלות יותר. 
, שהי' לו זה לדבר חדש כששמעו בפשיסחא, ואח''כ מצא צדוק זצ''ל

 .� ולדברינו י''להדבר מפורש בכמה מקומות, ולא פירש ל� אי' מקומ
בני יעקב,  , שהנה קוד� שבאו לגלות נקראושהמקור הוא מפסוק זה
  זכו לש� ישראל.    ורק אחר כשבאו לגלות 

  
אמר רב יהודה  עפ''י הגמ' בחולי� (ק''א ע''ב) וי''ל באופ� אחר,

לרב יהודה וכי נאמר  חכמי� והלא לבני יעקב נאסר גיד הנשה, א''ל
על כ� לא יאכלו בני יעקב, הלא לא נאמר אלא בני ישראל, ולא 
נקראו בני ישראל עד סיני, אלא בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו 
לידע מאיזה טע� נאסר לה�, מתיב רבא וישאו בני ישראל את יעקב 

מ� לז לאחר אותו מעשה שנאבק עמו –לאחר מעשה  "ותיר   אביה�
בבואו מפד� אר�, והקב''ה קראו  (יותר משלשי� שנה) מרובה
  דכתיב לא יקרא שמ� עוד יעקב כי א� ישראל.  ,ישראל

  
בשעה שנסע יעקב למצרי� בודאי כבר נשתנה שמו,  – ביתר ביאור

והפסוק יכול לכנות את בניו ''בני ישראל'' אבל הפסוק האוסר את 
� לפני גיד הנשה נאמר בתורה מיד לאחר המאבק בי� יעקב ע� המלא

� שמאחר שנאמר ש� לכ� סוברי� חכמי שקרא לו ה' בש� ''ישראל''
אבל בפסוק ''בני ישראל'' לא יתכ� שכבר חל האיסור מאותה שעה. 

ולא נקראו בני ישראל עד  – מה שאמרו חכמי�לכאורה עדיי� צ''ע 
הא  סיני, הלא הגמ' הוכיח שנקראו כ� לפני כ�. עיי� ש� בתוס' שתי'

, א# שנקראו כ� דקאמר לא נקרא ישראל עד סיני, היינו לעני� מצות
  פסוקי� לעני� סיפור דברי�. ב
  

קראו בני יעקב הש� הטע� שלא נ זקני הרה''ק הייטב לב זצ''ל פי'
כי ש� ישראל יכונה  אחר שבאו וישבו במצרי�,רק  ''בני ישראל''

כי לא יעקב וגו' כי א� ישראל  –אחר שנאבק ע� המלא� ואמר לו 
בהיות  והנה וע� אנשי� (עשו ולב�) ותוכל. .שרית ע� אלקי� (מלא�)

לא הי' לה� מי שמתנגד לה� לא מאנשי�  ,השבטי� באר  ישראל
ולא ממלא�, כי היו באר  הקדושה מקו� הקדושה, משא''כ אחר 

כח שבאו למצרי� ערות האר  שטופי זמה עובדי צא�, והי' לה� 
ועכ''ז לא  שר של מצרי�,טומאת הה� מאנשי מצרי�, וה� מ "  המנגד

על זה  ,כ� עתה קדושת� כמאזהיו בצדקת� וו ,למדו ממעשיה�
אנשי מצרי�,  –מלא�. וע� אנשי�  –� אלקי� נאמר כי שרית ע

מעשה ישראל בכי אחזו  ''בני ישראל''בש�  הקראאז זכו ל ותוכל.
 –ודאי הפסוק ש ולפ''ז י''לאביה� ביד�, שזהו נקרא ב� אמיתי. 

אז ע''כ לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, נאמר במת� תורה, כי 
לא הי' לה�  ה� א בש� זה, כיהקריר� יעקב לא זכו ל במעשה דכ#

כח המנגד, כי א� אחר שבאו למצרי� וישבו ש� ועמדו בצדקת� זכו 
  וישאו בני ישראל.  –ועל כ� נאמר  ''בני ישראל''קרא הל
  

כח המנגד לה� כי כל זמ� שיעקב חי לא הי'  " ולפ''ז י''ל כוונת הגמ'
יעקב הי' חופ# עליה� להסתיר�  גדול, כי קדושתו וצדקתו של

מטומאת מצרי�, אבל אחר שמת יעקב שאז נסתמו עיניה� ולב� 
בני ''א בש� הקרמצרת השעבוד, ועכ''ז נשאר בצדקת�, אז זכו ל

 מעשה היינו לאחר " שנאמר וישאו בני ישראל את יעקב וזה  ''ישראל
, דהיינו הפסוק מרמז על העתיד, דאחר שמת יעקב שמת יעקב

(זה לא כפרש''י  ''בני ישראל''א בש� הקרל בניו זכואז  במצרי�
היינו שפסוק זה נאמר  –אחר מעשה  "הנ''ל שכוונת הגמ' בתירוצו 

אחר מעשה שנאבק יעקב ע� המלא� לזמ� מרובה, והקב''ה כבר 
   . קראו בש� ישראל)

  
הבאי� ישרש יעקב, דהיינו שהי' שמ� בני  – נאמר בהפטרהוזהו ש

ו , וזה''בני ישראל''א בש� הקריצי  ופרח ישראל ל –יעקב, ואח''כ 
ואלה שמות בני ישראל הבאי� מצרימה ר''ל בעת  – כוונת הפסוק

הי' שמ� בני יעקב, וכמ''ש (א', ה') ויהי  –את יעקב  –בוא� למצרי� 
 ''בני ישראל''יצאי יר� יעקב שבעי� נפש, אבל לבסו# נקראו כל נפש 
  צו וירבו ויעצמו במאד מאד.ובני ישראל פרו וישר )ז' –א' כמ''ש (

  
 עפ''י המדרש (בראשית) וי''ל עוד עפ''י דברי הבאר מי� חיי�

זה יצר הרע. כי כשהאד� זוכה  –זה יצר טוב. מאוד  –והנה טוב 
 –א' ולפ''ז י''ל הפסוק (הוא טוב מאוד.  ,להפ� מדת הרע שבו לטוב

התרגו� פי' די לא  –ויק� מל� חדש וגו' אשר לא ידע את יוס#  )ח'
מקיי� גזירת יוס#, דהיינו כי יוס# החליש כח הרע של מצרי� במה 
שגזר עליה� למול, אבל אחר שמת יוס# נתבטלה גזירה זו ונתגבר 

ויעצמו ועכ''ז  מאוד כח הרע,שנאמר וימת יוס# ונתגבר  והרע, וזה
� כל זה עראו שהמצרי� יינו שדה –מאוד  (זה יצר הרע) במאוד

ועמדו  ,כח הרע, ה� נתעצמו נגד כח הרע של מצרי�שנתגבר 
בצדקת� וקדושת�, וגדרו עצמ� מעריות, ולא שינו שמ� ולשונ�, ע''כ 

 ''בני ישראל''דהיינו שנקראו  –ויאמר אל עמו הנה ע� בני ישראל 
ממנו, דייקא מכח שמתגברי� ומתעצמי� על  "  מכח ש� רב ועצו�

עליו שרי מסי� למע� ענותו  נתחכמה וגו' וישימו , הבהכח הרע שלנו
לא ואומר שבסבלות� של מצרי�, היינו עבודת� עבודה זרה, וגמר 
 " וכ� יפרו   " נעשה עצת�, כי וכאשר יענו אותו כ� ירבה, והטע� כי

ע''כ ויקוצו מפני ש�  ,שפרצו ושברו כח הרע המנגד עד שהפכו לטוב
     .  ''בני ישראל''
  

שכל שמות השבטי� נקראו  – עפ''י דברי הילקוט וי''ל באופ� אחר,
 �וישמע  "ראה ראיתי את עני עמי. שמעו�  "על ש� הגאולה, ראוב

אלקי� את נאקת� וכ� כול�. וא''כ א� היו משני� את שמ� לא הי' 
לה� רוש� על הגאולה, ולא היו ראויי� להגאל, אחר שהחליפו את 

בה אשר אי�  ש� חדשברא לה� נקשמות� המורי� על הגאולה, ו
אלה שמות בני  – ולפ''ז י''ל כוונת הפסוקהוראה על הגאולה. 

מצרי�, את ייצשרק עי''ז שלא שינו את שמ� ה� זכו לישראל ר''ל 
שלא  " וכמבואר בחולי� ,זכו להיות ''בני ישראל'' ע''י קבלת התורהו

  נקראו בני ישראל עד סיני.

  
  

פרשת 
  שמות
  תשע''ז
  לפ''ק

 



 –, ע''פ הפסוק ויוס# הי' במצרי� וי''ל עוד עפ''י דברי הקדושת לוי זצ''ל
דהכי  ותי'שלכאורה צ''ע למה כתוב במצרי�, הוי לי' לומר ויוס# הי' ש�. 

קאמר ויוס# הי' במצרי� ר''ל שלא שינה שמו, כי אע''פ שפרעה קרא שמו 
לכו אל  "צפנת פענח, הוא לא קרא עצמו רק יוס#, וג� פרעה עצמו אמר 

שלא שינו  "שלשה דברי� נגאלו יל יוס# אשר יאמר לכ� תעשו, כי בשב
  יוס# הי' במצרי�. ווזהו  שמ� וכו'

  
ויק� מל� חדש אשר לא ידע את יוס# ר''ל  " כוונת הפסוק ולפ''ז י''ל

נו את שמ�, והיינו לא ישדהיינו שידע שא''א להכניע ישראל רק א� ה� 
ישראל לא שמעו אבל בני  ידע את יוס#, דהיינו שקרא אותו צפנת פענח,

פני בני ישראל דהיינו אפילו בתו� השעבוד לא שינו את אליו, וזהו ויקצו מ
  שמ�. 

  
ויאמר מל�  א', ט''ו)ושיית האור החיי� על הפסוק (ולפ''ז יש לתר� ק

צרי�  –מצרי� למילדת העברית אשר ש� האחת שפרה וש� השנית פועה 
את  דבאמירה זו הוא שינו ולדברינו י''ללדעת מה אמר לה� באמירה זו. 

�צוה פועה, ואז  –שפרה. ומרי�  –�, קרא יוכבד ימצרישמות  שמ�, ונת� לה
 ה�ישפיע עלי�, זה ידי�, דעי''ז שיש לה� שמות מצרילה� להרוג את היל

ותירא� המילדות את האלקי� ולא  –תכונת רעה, להרוג את הילדי�, אבל 
 " עשו כאשר דבר אליה� מל� מצרי� ר''ל שלא שינו את שמ� (ראי' לזה 

ותחיי�  "בתכונת רעה  וושפעלא ה דלא נזכר עוד בתורה שמות אלו) וממילא
    את הילדי�.   

  
, שכל שמות השבטי� נקראו על וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי ילקוט הנ''ל

ה ו בהתחלת השעבוד ה� היו במדרגה פחותעכשישש� הגאולה, לכ� אע''פ 
יעקב, אבל לעתיד כשיצאו ממצרי� ומקבלי� את התורה, ה� יעלו  –

ואלה שמות בני ישראל וגו'  וזהו כוונת הפסוק ישראל. –למדריגה גדולה 
ו ה� נקראי� בני יעקב, אבל מוכח משמות� קב ר''ל אע''פ שעכשיאת יע

  קראו בני ישראל. שלעתיד י
  

, כי השמות של ישראל היא וי''ל עוד עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות זצ''ל
 �ויבא  –שמות כל הנבראי� היא שורש�, כעני� שנאמר שורש נשמת�, וכ

ל מיני הנבראי� הבי� אל האד� לראות מה יקרא לו, והיינו כשראה כ
�למעלה, ויקרא לכל אחד ש� כפי שורשו, כמ''ש וכל אשר יקרא לו  שורש

שאע''פ שה�  ולפ''ז י''להאד� היא שמו, היינו שמו המיוחד לו כפי שורשו. 
בני  –היו במדריגה שפלה במצרי�, שמרומז בש� יעקב, ה� נקראי� 

 י�ו� שהיו מקושרישראל, שכל זמ� שלא שינו את שמ�, יש לה� תקוה, כי
ולפ''ז י''ל דברי לשורש נשמת�, וכ� הי' דבזכות זה נגאלו ממצרי�. 

, שכל שמות השבטי� נקראו על ש� גאולה, דהיינו דלא שיי� הילקוט הנ''ל
לשורש�, וזה שיי� כל זמ� שלא שינו את  י�גאולה רק א� ה� עוד מקושר

  שמ�.
  

העבריות  בילדכ� אתויאמר מל  מצרי� למילדת העברית וגו' ויאמר ב) 
''ויאמר'' ''ויאמר'' למה לי, דהא לא נאמר כלו� צ''ע (א', ט''ו, ט''ז) 

מפני אריכות  ''ויאמר''שני פעמי�  "עיי� ברבינו בחיי  באמירה הראשונה.
הלשו�, או יהיה ויאמר האחד סיפור העני� למילדות, השני אזהרה וצווי 

 .�  לה� שיעשו כ
  

והוא ע''פ דקדוק הגמ' (סוטה י''א) על דברי הפסוק , וי''ל באופ� אחר
 �בסמו� ''ותירא� המילדות את האלקי� ולא עשו כאשר דבר אליה�'' לה
מיבעי ליה, א''ר יוסי בר' חנינא מלמד שתבע� לדבר עבירה ולא נתבעו ע''ש. 

דהויאמר הראשו� שלא נתפרשה בתורה מה אמר לה� היתה  ולפ''ז י''ל
 ,�ועל  י היא אמירה בנוגע להריגת הילדי�,והויאמר השנאודות תביעתו לה

ידי שנודע לנו אודות תביעת פרעה להמילדות נית� לנו להבי� למה זכו 

להשכר של בתי כהונה לויה ומלכות על שלא שמעו לו ולא הרגו את 
דכיו� שה� וי''ל מהו המדה כנגד מדה בשכר הזה.  שלכאורה צ''עהילדי�. 

שיל� לה� הקב''ה  ,ושמרו את עצמ� מלפסול יחוס� ,מאנו בעבירה ע� פרעה
�  שעיקר יחוס האומה תהיה מה�.  ,שכר

  
שלכאורה צ''ע שהאי� ה� מסרבי�  – וי''ל עוד עפ''י דברי האגרא דכלה

עצמ� בסכנה, בשלמא לעני� הילדי� סברא הוא ג� לבני  י�לפרעה, ומכניס
מצווה על קידוש  נח אינו י עריות ב�נח מאי חזית דדמא וכו' משא''כ גילו

הש�, ובפרט אשה שהיא קרקע עול� כמשחז''ל באסתר, ובפרט בדבר 
הנבעלת לערל קשה לפרוש,  " עפ''י דברי חז''לותי' שביד גוי לעשות בהכרח. 

 �ח''ו  ח''ו ע''י חיבור� יגיע לה�כי הטבע בנפשה טבע הערל, וחששו פ
 ולפ''ז י''ל אח''כ לעצתו בעני� הילדי�. נהמעתשו ,כונה רעה בנפשות�ת

�יתקיי� ש סבור פרעה ועי''ז ,דהויאמר הראשו� היתה אודות תביעתו לה
  השני בנוגע להריגת הילדי� רח''ל.  הויאמר

  
 בת , שהנה מבואר ברש''י שיוכבד הי' באותה זמ�יש להביא ראי' לדבריו

מאה ושלשי�, ולא מסתברא שפרעה תבעה אשה זקנה לדבר עבירה, וג� 
 שכל הסיבה שתבע� הוא ולדברינו י''ל. ע� בעל כרח�בוהלא פרעה יכול לת

ילדי�, ה את לעצתו להרוג נהשמערק כדי לשנות טבע� לרע, וממילא ת
�, דמעשה באונס לא נחשב מעשה, וא''א ומטע� זה לא תבע� בעל כרח

 ת אתותירא� המילד הפסוק (א', י''ז)ולפ''ז מדויק  לשנות טבע� עי''ז.
 לא נאמר כאשר� מל� מצרי�, ואליה ''דבר''י� ולא עשו כאשר האלק

  � מצרי�. אליה� מל''צוה'' 
  
נה של תורה מובא בשמו י(ב', ו') במעיראהו והנה נער בכה ) ותפתח ותג

ותראהו  "שדקדק בלשו� הכתוב  ,מאטוואצק זצ''לשל הרה''ק ר' בונ� 
שבת פרעה אמרה זוהי ותי' למה לא אמר הכתוב ותשמע.  ,והנה נער בוכה

ותראהו וגו' בוכה וגו'  "סגולת היהודי� שיכולי� לבכות בלי השמעת קול 
  לבכות בלי השמעת קול יכולי� רק העברי�. –ותאמר מילדי העברי� זה 

  
על אבל לא  ,ותשמע אינו מרמז רק על השמיעה ו�שהלשוי''ל באופ� אחר, 

ההבנה, דהיינו הבכי של משה רבינו, די טרער� מעומקא דליבא של משה 
 �רבינו על צרת השעבוד, היא לא יכלה להבי�, לכ� כתבה התורה בלשו

  אבער זי האט נישט פארשטאנע�. ,זי האט געזעה� –ותראה 
  

הרה''ק הישמח משה זצ''ל (בעת פע� אחת שאל זקני וי''ל באופ� אחר, ש
שעמד על המחקר להבי� דרכי החסידי�) את זקני החוזה זצ''ל, האי  
יכולי� חסידי� להיות תמיד בשמחה, הא מבואר בש''ע (או''ח א', ג') 
דראוי לכל ירא שמי� שיהא מיצר ודואג על חורב� בית המקדש, ענה לו 

אד� צרי  להיות 'ד) שרישות פ'החוזה עפ''י דברי חובת הלבבות (שער הפ
צהלתו בפניו ואבלו בלבו, ודאי חסידי� אומרי� תיקו� חצות בבכיה 

  והספד, וע� כל זה הכל בשמחה. 
  

ותפתח ותראהו והנה נער  " ולפ''ז פירש זקני הייטב לב זצ''ל כוונת הפסוק 
שמלת הנ''ה הוא לשו� שמחה העברי� זה, ותאמר מילדי  ובכה ותחמול עלי

שהיא  ולפ''ז י''ליוצא לקראת� ורא� ושמח בלבו. הנה הוא וג� כמ''ש 
ראה האי� הילד בוכה בשמחה, ע''כ ותחמול עליו ותאמר מילדי העברי� 

  הוא רק בישראל.   ,ואעפ''כ יהי' בשמחה ,זה, שמדריגה זו לבכות
  

גה במצרי�, אע''פ שהיו במדרי ''בני ישראל''שמטע� זה נקראו  ולפ''ז י''ל
אע''פ שהי' אבל�  "זו  בהנהגה ותנהגשפלה שמרומז בש� יעקב, כיו� שה

  .  על פניה� וצהלת� בשמחה בלב� היו
  

  
מאד ל השתדהי' ו העול� הראשונה הי' גר בוויע�,אחר מלחמת  ,הרה''ק ר' ישראל פרידמא� זצ''ל האדמו''ר מטשארטקאוו זצ''ל "  כי ידעתי את מכאביו
נגד הממשלה. הל  כ לנסותו ולראות א� הוא באמת עושה עולה כזושלחה אצלו יהודי אחד כדי  ,הצבא. כששמעה הממשלה ממנולפטור בני תורה מ

 ,דינא דדינא דמלכותאלעזור אותו  לו שא''א " הצבא. האדמו''ר השיבונו שיעזרהו לפטור את בנו מוהתחיל לבכות לפניו ולבקש ממ ,היהודי אצל האדמו''ר
ואדרבה זה יהיה טוב בעד היהודי� שבנו יכול לעזור להממשלה. כששמע היהודי  ,וא� המדינה מצוה אותו לשלוח את בנו להצבא צרי  לעשות כדבריה�

ז שלחה שקר וכזב. א דברי ומה שאומרי� עליו הוא ,ומצאתי אותו נקי מכל אש� ,בדקתי את האדמו''ר �חזר להממשלה ואמר לה ,את דברי האדמו''ר
 , אמר לה�יהודימני� ידע להשמר מאותו  "ותו חסידיו הממשלה כתב להודיע להאדמו''ר על שהיה נחשד בעיני הממשלה וע''י בדיקה נמצא נקי. שאלו א

ולא  ,עתי ששקר מדברואז יד ,הרגשתי כלו�לא  עזרה , אבל כשיהודי זה בקש ממניוצער אני מרגיש אתבכל פע� שבא אצלי אחד ומבקש ממני שאעזרהו 
   בא אצלי רק לבדוק אותי.

  
בתחלת ימי הנהגתו של הישמח ישראל זצ''ל (האדמו''ר מאלכסנדר) כשעדיי� גר בדירה ישנה, היו מאות החסידי� צובאי� על פתח  "וירכב� על החמור 

שעמד הבית ומבקשי� להכנס אליו, ואז החלו חוככי� בי� החסידי� מי יזכה להכנס, כיו� שכ  נאל� הרבי לעמוד בפתח ולהכניס את האנשי�, נער קט� 
אי  נכנסת  –פ" עצמו מעט תחת רגלי הרבי ונכנס אל הבית, כשסגר הרבי את הדלת ונכנס אל החדר מצא ש� את הילד הקט�. שאלו הרבי בי� החסידי� כ

  ומיד השיב בעצמו ''על ידי הכנעה אפשר להכנס לכל היכל''. (סיפורי צדיקי�) –
  

מו''ר מראדזי�, ובקש עצה על פרנסה, האדמו''ר אמר לו תשתדל להיות סוחר, פע� אחת בא חסיד להרה''ק ר' גרשו� העני  זצ''ל האד "נרפי� את� נרפי� 
אתה עצל ולא  –אמר לו החסיד אי� לו חשק להיות סוחר, ויותר טוב לו להיות שוחט, אמר לו האדמו''ר (שידע שלא ראוי להיות שוחט) נרפי� את� נרפי� 

  היות שוחט. שאתה רוצה ל –על כ� את� אומרי� נלכה נזבחה  –רוצה לעבוד 
  

הי' גזירה לקחת בנ''י לעבודת הצבא, והרה''ק ר' אלימל  זצ''ל  ,בזמנו של המגיד הרה''ק ר' בער זצ''ל והרה''ק ר' אלימל  זצ''ל " למה הרעותה לע� הזה 
עיש עולמות לבטל הגזירה, וכאשר שלאחר פטירתו יר ,הי' עושה סיגופי� גדולי� כדי לבטלה, אמר לו הרה''ק ר' בער זצ''ל שלא יעשה עוד כ''כ סיגופי�

והי' להרה''ק ר' אלימל  תמיהה גדולה בזה, בא לו הרה''ק ר' בער זצ''ל בחלו� ואמר לו שבעול� הזה נוכל  ,לאחר פטירתו לא הי' שו� שינוי בהגזירה
 לצעוק, משא''כ בעול� העליו�, כי מה שנראה בעול� הזה כרע, בעול� העליו� רואי� שהוא באמת טוב. 
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