
 

 

  
הפסוק על פרש''י  (ל''ה, י''ט)ותמת רחל ותקבר בדר אפרתה הוא בית לח� 

 ולא הולכתי'  –(בראשית, מ''ח, ז') ואני בבאי מפד� מתה עלי רחל וגו' ואקברה ש
אפילו לבית לח להכניסה לאר�, וידעתי שיש בלב� עלי, אבל דע ל� שעל פי הדיבור 

דר� ש, והיו עוברי  ,קברתי' ש, שתהא לעזרה לבני', כשיגלה אות נבוזרדא�
שנאמר (ירמי' ל''א, י''ד) קול  ,מבקשת עליה רחמייצאת רחל על קברה ובוכה, ו
  יש שכר לפעלת� נא ה', ושבו בני לגבול. ברמה נשמע, והקב''ה משיבה 

  
מתה בחברו� א אפילו א רחל לא מתה בדר�, דהיינו אפילו שמשמע ד יש להעיר

לעזרה בגולה  תהי'כדי שבבית לח,  בר אותהקויעקב אצל מערת המכפילה, הי' 
רחל ש, הלא  דוקא א�, א''כ צרי� להבי� למה קברלבני', כשיגלה אות נבוזרד

בנ''י לכו כשיעליה  בוכות , שבודאי ג ה�ש או בלהה וזלפה לאה ול לקבוריכ
הי' צרי� לקבור  ,היתה עקרת הביתאע''פ שרחל מתה בדר�, כיו� שבגולה, וא''כ 

או  ולאה )חצי יושל מהל� רק  ,אותה במערת המכפילה (שלא הי' רחוק מש
  .  כדי שיהיו עזרה לבניה� ,בדר� יקברו בלהה וזלפה

  
שרחל אמנו אומרת להקב''ה, מה עשו בני שכ�  – וי''ל עפ''י המדרש באיכה רבתי

הבאת עליה פורענות, א בשביל עבודה זרה שנקראה צרה, הלא אהבתי אישי 
יעקב, ועבד בי ז' שני, ולבסו! נת� אבי לו את אחותי לאשה, וקבלתי אהבתי לבעלי 

� רחמ�, על אחת כמה וכמה ואתה מל ,ומסרתי הסימני לאחותי, אני בשר וד
ולפ''ז �, ושבו בני מאר� אויב. יה, והקב''ה משיב יש שכר לפעולתשתרח על

חל רלעורר רחמי על כלל ישראל, אבל רק  ותבודאי ג שאר האמהות בוכש י''ל
   . המסרה הסימני לאחותכיו� ש ,לעורר רחמי עליה הוליכ
  

ישראל  – עפ''י המדרש רבה (ב''ר ע''א, ב') רחל מבכה על בני' באופ� אחר, וי''ל
 בנה, כמ''ש (ירמי' ל''א, י''ט) ב� נקראי על ש רחל, ולא על ש רחל, אלא על ש

כי האשה תקרא ''בית'' כמ''ש בשבת (קי''ח)  שהמהר''ל פיר. הב� יקיר לי אפרי
תי לאשתי ''אשתי'' רק לאשתי ביתי, ומפני כי רחל אמר רבי יוסי מעול לא קרי

של יעקב, כמו שאמרו חז''ל (ב''ר ע''א, ב') שרחל היתה עקרת  היתה עקרת הבית
הבית, וכל מי שנקרא ''בית'' כולל ומאחד הכל, וכמו שהבית כולל הכל ומאחד כל 

שר בתוכו, לפיכ� נקראו ישראל על ש רחל, מפני שהיא היתה עקרת הבית של א
 ולפ''ז י''ליעקב, וכ� נקרא ישראל על ש בנה, דכמו שהיא עיקר, ג''כ בנה עיקר. 

לכו ה לעורר רחמי עליה כשישרק היא יכולנקברה בדר�,  דוקא רחל שמטע זה
והנה המתנות כהונה או על שמה. וכל ישראל נקרהיתה עקרת הבית, כיו� שבגולה, 

ויצב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היו  #  המדרשמבאר את 
, למדנו שנקראו ישראל דבריה ה זכרוננפשות לצדיקי  תני רשב''י אי� עושי� –

דהיינו שזהו המצבה  –על ש רחל, שנאמר (ירמי' ל''א, י''ד) רחל מבכה על בני' 
  קב על קברה, כלומר זכרו� עול שנקראו ישראל על שמה.   שהציב יע

  
היתה עקרת הבית, יש לה הכח לאחד ישראל , דכיו� שוי''ל עוד עפ''י דברי המהר''ל

ח מקב� ומאס! את ישראל, לא נקברה ש, לא יהי' אצל עוד כ רחל בגלות, וא
 –מנעי קול� מבכי ועיני� מדמעה, כי רק בזכות רחל  –והיינו שהשיב לה הקב''ה 
, וזהו ושבו בני לגבול, כי יש כח שובו ישראל מגלות –שהיא כח המקב� ישראל 

 .  מאחד את ישראל בתו� גלות, ובשביל אותו כח המאחד ישובו ישראל מגלות
  

ק נו על עמל, שעיקר צעקתהערו השלח� (הגדה ליל שמורי�) תי' באופ� אחר
והבבליי והאדומי, מחריבי בית קדשנו, הוא על שנאת חנ שהראו לנו, כמ''ש 

על שלשה פשעי אדו ועל ארבעה לא אשיבנו, על (א', י''א) כה אמר ה' הנביא עמוס 
 לעד אפו, וכ� אומר הנביא עובדי' (א', י''ב)ויטרו!  ,ושחת רחמיו ,רדפו בחרב אחיו

ד המל� הודה ביו אבד, וג דויכי אמר ה' אלקי לאדו וגו' ואל תשמח לבני 
האומרי ערו  ,בעל נהרות בבל, התאונ� באמרו זכור ה' לבני אדו את יו ירושלי

על  דהנה זה ממנהג העול שכל מלכות הולכת למלחמה ,אורויערו עד היסוד בה, וב
בשה, והורס מבצריו עד שיכבשנה, אבל אחר שכבשה יחוס על מלכות אחרת לכ

ק ומפאר, כיו� שה עתה תחת הבניני המפוארי שלא לשחת, ואדרבה מחז
ידו לתפארת הוא לו, ובני אדו לא עשו כ�, שאפילו אחר שכבשו ירושלי הרסו 
 המקדש, וכל הבניני המפוארי, וזהו מרוב שנאה, וזהו שאומר זכור ה' לבני אדו
את יו ירושלי, ועכ''ז אחר כבישת אמרו ערו ערו ירושלי עד היסוד בה, שלא 

עס על עמלק יותר מעל כל רית, וזהו הסיבה שהקב''ה כותשאר ממנה שא
המחריבי, שהוא יצא למלחמה על ישראל לא לכבוש מדינה, שהרי היו במדבר, וכל 

והנה  על הנסי והנפלאות. גוללעו ,כוונתו היתה א� רק להראות שנאתו לישראל
הדבר מוב� כשראוב� בא לפני המל� לצעוק על הרעה שעשה לו שמעו�, בהכרח 

נקי מחטא הזה, דאל''כ יאמר לו המל� מה תצעק על שמעו�, הלא ג  'שראוב� יהי

עשית כ�, ולכ� כל האמהות כשבוכות וצועקות על השנאת חנ מאדו ועמלק אתה 
שהרי ג בניה לא היו נקיי מחטא זה במכירת יוס!, אבל  ,אי� קול� נשמע כ''כ

בנימי� בנה לא הי' במכירתו, שה לה כל רע, ול היתה נקי' מזה, שבנה יוס! לא ערח
 �, ו, ולכ� אמר הנביא קול ברמה נשמעכשבוכה וצועקת קולה נשמע במרלפיכ

   אימתי כשרחל מבכה על בני'. 
  

ראה יעקב אבינו שאי� זרעו של עשו נופל אלא ביד  הגמ' בב''ב (קכ''ג)ולפ''ז מוב� 
אורו שמפני שלעתיד נצטר� למחות זרע עמלק, וזה לא יהי' יזרעו של יוס!, וב

ביד זרע רחל, ולכ� מקובל בישראל עני� משיח ב� יוס! ומשיח ב� דוד,  רק ביכולת
שעיקר המשיח הוא מזרע יהודה, א� מזרע יוס! נצר� למחות זרע עמלק מפני 

בדר�,  השמטע זה רחל נקבר ואולי י''לארנו. יס! הוא ב� רחל, והכל מטע שבשיו
הוא  לרמז משיח ב� יוס!, שהוא מתק� שיוכל ב� דוד לבוא ולסיי הגאולה, אבל

אינו גומר הגאולה, וכדי לרמז זה רחל נקברה בדר�, דדבר שאינה גומרה נקראת 
 .�  בדר

  
ויפל על צוארי בנימי� אחיו ויב�,  הפסוק (בראשית, מ''ה, י''ד) וי''ל עוד עפ''י

פרש''י על שני מקדשות שעתידי� להיות בחלקו של בנימי�  –ובנימי� בכה על צואריו 
חרב, ובנימי� בכה על צואריו על משכ� שילה, שעתיד להיות בחלקו של יוס! יוסופ� ל

למה בכה יוס! על  ועוד. קדשותלמה בכו עתה על חורב� המצ''ע וסופו ליחרב עכ''ד. 
שני מקדשות שעתידי� להיות בחלקו של בנימי�, ולמה לא בכה עליה בנימי� 
בעצמו, וכ� למה בכה בנימי� על משכ� שילה שעתיד להיות בחלקו של יוס! וסופו 

רב� שעתיד להיות של וחהליחרב, ולמה לא בכה יוס! עליו, רק כל אחד בכה על 
שמקדשי ה' נחרבו בעו� שנאת חנ,  זמיר זצ''ל תי'הרה''ק מהר''י מקאאחיו. 

וכשנפגשו יוס! ובנימי� האהובי והנעימי בחייה, ידעו שבעו� שנאת חנ נפרדו 
האחי זמ� רב, וראו בעיניה הבהירות שעו� זה יגרו חורב� ג לעתיד, והתיקו� 

ועוד לעו� זה הוא האהבה הנצחית, אהבה גמורה שאחד ירגיש כאב רעהו ככאבו, 
יותר שיצטער על צרת חבירו יותר מעל צרתו, ואז ניכר שהוא אוהבו באמת ולא רק 

שעתידי� להיות בחלקו של בנימי�, ועתידי�  על שני מקדשות פיו, ולכ� בכה יוס!ב
ולא הרגיש חורבנו, וכ� בנימי� בכה על  ,ליחרב, כלומר שהוא בכה על חורב� אחיו

א בכה על חורבנו, להראות בזה שמצטער יותר על משכ� שילה, ול –חורבנו של יוס! 
שהיו עתידי� להיות  על חורבנו, ואע''פ שא''א למקדשות על חורב� רעהו מאשר

בחלקו של בנימי� להבנות עד שיחריב משכ� שילה, בכל זאת בוכה עתה בנימי�, 
שעתידי� להיות בחלקי, ובלבד שלא יחרב  לו אומר מוטב שלא יבנו שני מקדשותכאי

  ילה, אהבה כזו הוא תיקו� גדול לשנאת חנ. משכ� ש
  

שה ידעו הטע שרחל טע שיוס! ובנימי� בכו על חורב� המקדשי,  וי''ל עוד
גאלו, ושבו בני לגבול, ומטע זה בכו, בדר�, דהיינו שע''י בכי י המ נקברא

  על חורבנ, אלא אדרבה שע''י הבכי יהי' הגאולה אכי''ר. דהיינו שלא בכו 
  
מבואר בראשוני כמה טעמי על מיתת רחל, שמתה בדמי הנה ש, ''ל באופ� אחרוי

 , רחללחר�כשיעקב באה  #  מבואר ברבינו בחייכשהיתה רק בת עשרי ושבע,  ,ימי'
ומאותה  –ע אשר תמצא את אלהי� לא יחי'  –פרש''י (ל''א, ל''ב)  א). חמשבת הי' 

�קללת יעקב, דאמר מי שיש בידו , דהיינו רחל מתה משו קללה מתה רחל בדר
כי דר�  –כיו� שהגידה שקר ואמרה  ב)לא ידע שרחל גנבת. יעקב אלהי� לא יחי', ו

יש  משו איסור שתי אחיות.) ג נשי לי, וכתיב דובר שקרי לא יכו� לנגד עיני.
רק באר� ישראל ולא בחו�  ,שלא קיימו האבות התורה –הרמב''� דברי לפרש עפ''י 

 ,�שהוא מחייבי כריתות.  ,שתי אחיותנשא שכיו�  מתה, שבאה לאר�כולכ� לאר
שני תירוצי. א) גר שנתגייר כקט�  שכתב ע''זכ''ח)  # חזקוני (פר' ויצא כ''טב(עיי� 

י� בניו מתייחסי אלא אחר גוי אבשנולד דמי. ב) לאה ורחל היו משתי נשי, ו
 ומשהה ,אמרי כל מי שנודר איתא במדרש (ויקרא רבה, ל''ז, א') רבנ� ד) ).הא
   קובר את אשתו, הה''ד ואני בבאי מפד� מתה עלי רחל (עלי הוא לשו� נדר).   ,נדרו

  
ה ברוח תרא, אפרתה ש בדר� הדכשרחל בא, ואולי י''ל עוד טע� בדר חידוש

כוונת פרש''י  ולפ''ז י''למתה.  מחמת צער זוהקודש האי� בני' הולכי� בגולה, ו
 �לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו  –(כ''ט, י''א) וישק יעקב לרחל וגו' ויב

הטע שרחל לא  ,ראה ברוח הקודשש ,כהשהטע שיעקב ב נראה כוונתולקבורה. 
, ולדברינו י''ל עודכשילכו בגולה.  שתהא לעזרה לבני'כדי דהיינו נקברה עמו, 

מתה רחל  לכו בגולה''ער זו ''שבני' יחמת צשמ ,רוח הקודשבשראה  ,יעקב בוכהש
 .�בדר� הוא רמז על משיח ב�  הרבקיא נה, דזה שוי''ל עוד עפ''י דברינו הנ''לבדר
    שמטע זה יעקב בכה, דאיתא בסוכה (נ''ב) שמשיח ב� יוס! נהרג.  ולפ''ז י''ליוס!. 

  

  
  פרשת 

   וישלח   
    תשע''ו   
  לפ''ק 



 

 

וגו' (ל''ה, ח') ותמת דברה מינקת רבקה , שנאמר ולפ''ז יש ליישב קושיא אחרת
ותמת רחל ותקבר בדר�  , ואח''כ נאמר (ל''ה, י''ט, כ')ויקרא שמו אלו� בכות
הוא מצבת קברת רחל עד  ,ויצב יעקב מצבה על קברתה ,אפרתה הוא בית לח

על ש ההספד  למה אצל דבורה קרא יעקב ש המקושלכאורה צ''ע . היו
ש קבורתה, ופשוט  קרא להמקו על כמ''ש ויקרא שמו אלו� בכות, וברחלוהבכי', 

שהיתה רק בת עשרי  ,שג ברחל הי' הספד ובכי, ובפרט שרחל נפטרה בדמי ימי'
חילוק גדול בי� רחל אמנו ודבורה מינקת רבקה, שרחל זכתה שיש וי''ל ושבע. 

להשאיר אחרי' דורות ישרי ומבורכי, ולכ� אי� צור� להזכירה ע''י ההספד שעשה 
''י בני' ההולכי בדרכי', ודי לקרות המקו ע''ש בשבילה, שזכרו� מעשי' הוא ע

שלא זכתה להשאיר אחרי' כלו, לכ� כדי להזכיר מעשי'  קבורתה, אבל דבורה
  קרא המקו ע''ש ההספד שנעשה בשבילה. ,הטובי

  
 –, עפ''י הפסוק (בראשית, כ''ט, י''א) וישק יעקב לרחל וגו' ויב� וי''ל באופ� אחר

שהטע שלא נקרא  ולפ''ז י''ללפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. 
  על ההספד והבכי, לרמז שיעקב כבר בכה על מיתת רחל, בפע הראשו� שפגש עמה. 

  
 הרבה, כשרחל אמנו מתה בדר� דאי יעקב ובניו בכושבו, ולדברינו י''ל באופ� אחר

לרמז  על ש ההספד והבכי, ''בכות אלו�'', והטע שלא נקרא המקו בדמי ימי'
של הגלות  הצער המרגישה ש, כיו� ששעיקר הטע שרחל מת ''בכיית רחל'' דהיינו

היא רק בר רחל ש, שיעקב ק ומטע זהפרחה נשמתה,  העתידה, ומחמת צער זו
  צער יותר מכול.  המרגיששעליה, לעורר רחמי  היכול

  
ויפל על צוארי בנימי� אחיו ויב�, ובנימי�  ''ה, י''ד)ולפ''ז י''ל הפסוק (בראשית, מ

פרש''י על שני מקדשות שעתידי� להיות בחלקו של בנימי� וסופ�  –בכה על צואריו 
חרב, ובנימי� בכה על צואריו על משכ� שילה, שעתיד להיות בחלקו של יוס! וסופו יל

שבודאי  ''לולדברינו י. למה בכו עתה על חורב� המקדשותצ''ע ליחרב עכ''ד. 
מתה בדר� בדמי ימי', מחמת שזכרו את רחל אמ, והאי�  ,מי�יוס! ובניכשנפגשו 

   .  צער הגלות העתידה, ולכ� ג ה בכו עליה
  

ר שיעקב אמ –, שלכאורה צ''ע שאיתא בפסיקתא דרב כהנא יש להביא ראי' לזה
ר, שגלוי וצפוי לפניו שסו! בית ועפ''י הדיב ליוס! הטע שקבר רחל בדר�, שהי'

, ומבקשי ובניו עתידי לצאת בגולה, וה הולכי אצל האבות ,המקדש ליחרב
ה באי ומחבקי�  ,ואינ מועלי� לה, וכיו� שה הולכי� בדר� מה שיתפללו,

קבורת רחל, והיא עומדת ומבקשת רחמי מ� הקב''ה וכו' ומיד הקב''ה שומע בקול 
, כמ''ש קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורי רחל מבכה על בני', וכתיב ויש תפלתה

שמפרש''י משמע הטע שנקברה  ויש להעיר .תקוה לאחרית�, ושבו בני לגבול
בדר�, כי דר� קבר רחל הוליכ בגולה, והיו עוברי דר� ש ומשתטחי על קברה, 

רי בשעה שגלו, אבל והיא מבקשת רחמי על בני', אבל דר� חברו� לא היו עוב
לו עליה, א''כ לדעת הפסיקתא שה הולכי� אצל האבות ומבקשי מה שיתפל

בר אותה שהטע שק ולדברינו י''לברה בחברו� במערת המכפלה. הי' יעקב יכול לק
  מתה.    צער של גלות העתידה, ומחמת צער זוה המרגישטע מיתתה, שבדר� לרמז 

  
א כוונת פרש''י הנ''ל, שרחל מבכה על בני', רק  ירלהעשיש  ,וי''ל באופ� אחר

כשיגלה אות נבוזרדא�, או שהיא בוכה עליה בכל צרה וצרה, וזה שנאמר שהיא 
שבכל צרה וצרה היא בוכה  יבוכה עליה כשיגלה אות נבוזרדא�, הוא גילו

 .כצד הב', שבודאי רחל בוכה ומבקש רחמי עלינו  וי''לומבקשת רחמי עליה
למנחותה במערת המכפילה,  ה''בדר�'' ולא בא צרה וצרה, ומטע זה נקברהבכל 

  כמו שאר האבות והאמהות, לרמז שא''א לה להתנח ולישב בשלוה כשבני' בצער.  
  

ת אלעזר, חלק ג') חנטש זצ''ל (מארי ש''ב הרה''ק ממונקוכדאי להזכיר דב
שמסוגל תפלות ישראל על קבר רחל אמנו להושיענו ולהוציאנו מאפלה לאורה, 
כמ''ש רחל מבכה על בני', דהיינו שג� עתה היא עומדת לטובה לעורר רחמי� על 

  בני'. 
  

על הפסוק וי''ל עוד עפ''י דברי הגאו� ר' וועלוול מרגליות זצ''ל (תורת גבריאל) 
איתא  –ב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היו (ל''ה, כ') ויצב יעק

 .א''כ למה צ''ע במדרש תני רשב''י אי� עושי� נפשות לצדיקי דבריה ה זכרונ
הציב יעקב מצבה על קבר רחל, הלא דברי צדקתה הכתובי בתורה הקדושה ה� ה� 

צפה  , מה ראה יעקב לקבור את רחל בדר�, אלאותי' עפ'י המדרש הנ''ל .זכרונה
 .ולפ''ז ברוח הקודש שהגליות עתידות לעבור ש, קברה ש כדי שתבקש רחמי

למע� נדע כי באמת לא לה לזכרו� הוצבה המצבה, כי א לציו� וסימ� לנו,  י''ל
גיע יח על קברה שתבקש רחמי על גלות בני', ולכ� כשמקו מנוחתה, לבוא להשתט

ממקומה, מבלי  ה אז תוסר מצבתהוקול מבשר ישועה ישמע באר�, הנ, זמ� הגאולה
בה עוד, ואילו היינו זוכי לגאולת ''אחישנה'' כי עתה היתה  אי� כל צור� ותועלת

� מאשר עונותינו האריכו ק� ישועתכבר מסולקת מצבתה, א נו, וכבר עברו זמני
בא הכתוב אחרי  זה טובא, ואנחנו לא נושענו, על כ� עדיי� היא נצבת במקומה, ועל

נא לנו, כי  יאו –ר שהציב המצבה לתכלית הנ''ל, כמתאונ� ואומר אשר סיפ
  עד היו.   –ועומדת  –בעונותינו היא מצבת קבורת רחל 

  
כה אמר ה' מנעי קול� מבכי ועיני� מדמעה וגו' ויש  –שתשובת הקב''ה  ולפ''ז י''ל

חיי תקוה לאחרית�, הוא על כל צרה וצרה, ובודאי זה חיזוק גדול לנו, שאנו 
ובכל יו ויו שומעי� צרות קשות מהיו שעבר רח''ל, וג אחינו  ,''בתקופה קשה''

 תמיד במצב סכנה גדולה, שהקב''ה תמיד מרגיש צערנו, בארצנו הקדושה חיי
.�  והבטיח לנו שיש תקוה לאחרית

  
ל בני', מאנה כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורי�, רחל מבכה עב) 

ת דוד פי' הנה בשמי מרו נשמע והמצוד כי איננו (ירמי' ל''א, י''ד) להנח� על בני'
קול, והוא יללת בכי מר, הקול ההוא של רחל אמנו, אשר מבכה על בני' שגלו לבי� 

  האומות, שהיא ממאנת לקבל תנחומי�, כי אי� מי נשאר בארצ שכול גלו.  
  

 –נהי בכי תמרורי, רחל מבכה על בני'  –על כפילות הפסוק, קול ברמה  יש להעיר
 –לה הוא בכפילות, מנעי קול� מבכי  מאנה הנח על בני', וג תשובת הקב''ה

� וגו' ושבו מאר� אויב ועיני� מדמעה, כי יש שכר לפעולת– � ,ויש תקוה לאחרית
 .שרחל צועקת ובוכה על שני דברי  הצל''ח (דרשות) תי'ושבו בני לגבול

אחת על הגלות, שדוחקי ולוחצי את בני', והשנית על העדר מיוחדי, ה
הרוחניות, בשעה שמסתכלת בפרצו! כל אחד מישראל, ואיננה רואה עליו הפרצו! 
 הישראלי של ישראל סבא, הקול ברמה הוא על הראשו�, והנהי בכי תמרורי

ר משמיעה ביותר על השני, ומפרש קרא ואזיל, רחל מבכה על בני', על סבל וצע
בעול הגלות המר, א� ביותר תבכה ותתמרמר בבכי, ומאנה להנח ''על בני' כי 
 איננו'' דהיינו כשהיא רואה ומסתכלת ואינה מכירה את בני' כפי שהיו, כי סר מה
הצל האלקי הישראלי, ועל זה משיב הקב''ה ומנחמה בכפלי, מנעי קול� מבכי על 

כי יש שכר לפעולת� ושבו  –שו� משיב ראשו�, ועיני� מדמעה על האחרו�, ועל הרא
ויש תקוה לאחרית� ושבו בני לגבול, דהיינו  –מאר� אויב, ועל השני משיב 
  .  לגבול הרוחני כמאז ומקד

  
לרמז על שתי חורבנות, דהיינו על חורב� בית הראשו�  י''ל טע� הכפילות, תוטפשב
נאמר ויש תקוה  # ב� בית שני ורנאמר מנעי קול� מבכי וגו' ושבו מאר� אויב, ועל ח # 

 .ולפ''ז י''ל הפסוק באיכה (א', ב') בכו תבכה לאחרית� וגו' ושבו בני לגבול
שתי  – רש''ילמה כתוב בלשו� כפול ''בכו תבכה''. וכבר פ שלכאורה צ''ע – בלילה

  בכיות על שתי חורבני�.
  

ומסיי  –בניה  –, שלכאורה צ''ע שהפסוק מתחיל בלשו� רבי וי''ל באופ� אחר
רחל מבכה על כלל ה שחו� ממשוי''ל כי איננו, והי' לו לומר כי אינ.  –בלשו� יחיד 

כל אחד מבכה על צרת היא  הזה, ת, שה נמצאי בגלות המרופ� כלליישראל בא
ולפ''ז י''ל הפסוק באיכה (א', . זה נאמר הפסוק בכפילותמטע ו ,תבפרטי ואחד

למה כתוב בלשו� כפול ''בכו תבכה''.  ''עשלכאורה צ – ב') בכו תבכה בלילה
של כלל  תגלות כללינו, דהיינו על גלותלרמז על  ,נאמר בלשו� כפול ולדברינו י''ל

, דהיינו שלא די לבכות על צרת הכלל, ת של כל אחד ואחדישראל, וג על גלות פרטי
  . אלא שג צרי� להרגיש צער חבירו ולהשתת! עמו בצרתו

  
שהפסוק קאי על שתי חורבנות י''ל הטע שמתחיל בלשו� רבי  ולדברינו הנ''ל

תחלה קאי על חורב� בית ראשו�, שאז שני בני' שבט יוס! בשוסיי בלשו� יחיד, 
ב� בית שני, שאז רובנימי� הלכו בגולה, אבל סו! הפסוק ''כי איננו'' קאי בזמ� חו

זה קאי רק על  שבט יוס! בכלל לא נמצא, כי עשרת השבטי אינ בינינו, אמנ
  יוס!, שגלה בגלות עשרת השבטי, אבל בנימי� עוד נמצא בינינו.  

  
שרחל צועקת על שני בני' כי גלו, שה בני יוס! ובני  – ש המלבי''�וכעי� זה פיר

בנימי�, והנה בני בנימי� שגלו ע יהודה לבבל עתידי לחזור בימי כורש, והיא 
בני יוס! שגלו ואי� עתידי� לחזור (עליה מבכה על בני' שהלכו בגלות עתה, אבל 

 מאנה להנח) שהג שתקבל תנחומי על בני בנימי� בשוב בבית שני, לא תנח
על בני' אשר איננו שהוא על בני יוס!, וע''ז נאמר כה אמר ה' מנעי קול� מבכי על 

וה  ועיני� מדמעה על בני יוס!, ונגד בני בנימי� אמר יש שכר לפעולת�, ,בני בנימי�
בכ''ז יש תקוה  ,שבו מאר� אויב מגלות בבל, ונגד בני יוס! שה לא ישובו עתה

בני לגבול, שבו ורית�, דהיינו יש תקוה על אחרית הימי בעת ק�, שאז חלא
הבני שלה שה דור האחרו� ישובו לגבול,  ,לא ישובו דהיינו הג שה עצמ

 אינ באר� אויב, כי שוכני ובזה לא אמר ושבו מאר� אויב, כי עשרת השבטי
   .  לעצמ באר� רחוקה מגבול, וישובו באחרית לגבול

  

  
  
    

  
, אפשר לומר על אחד מעשירי סלוני�, שהצטיי� בקמצנותו המופלגת, הי' להוט להתפלל לפני התיבה, אמר עליו הגאו� ר' איזיל חרי! זצ''ל –קח נא את ברכתי וגו' וכי יש לי כל 

 –יש לו ואינו רוצה  לו, והנה האיש הזה הוא ג� בבחינתישראל קדושי� ה�, יש שיש לו ואינו רוצה, ויש שרוצה ואי�  –שהוא קודש קדשי�, שכ� אמרו חז''ל בחולי�  ,אד� זה
  בנוגע לתפלה לפני התיבה.   –בנוגע לצדקה, וג� בבחינת רוצה ואי� לו 

  
בואו  ,אמרו זה אל זה ,לאחר ששני הרבני� כבר הבדילו במוצאי שבת ש� שני רבני� גדולי� המתנגדי� לו,ל בעיר בראדי, והיו להיות לע� אחד וגו' פע� אחת שבת הבעש''ט זצ''

ותלמידיו עוד יושבי� בסעודה השלישית שרי� זמירות  ,כשבאו לש� מצאו להבעש''ט ת במה עוסק במוצאי שבת אחר הבדלה,לראו ,ונל אל ר' ישראל הרבי של החסידי�
וכי שיי וכי מניי� דבר זה למר,  ,אמר אחד מ� הרבני� מרגיש אני שיש כא� מלגלגי� עלינו,ואמר  ,פתאו� נתעורר הבעש''ט , עמדו שני הרבני� מ� הצד וחייכו בחשאי,ותבדביק

ויודע את  ,הריהו נעשה עמו לאיש אחד ,ב תמי�א העני� הוא שהאוהב את חבירו באמת ובל ,ולא ב� נביא אני ,לא נביא אני ,החזיר לו הבעש''ט שיש להבעש''ט רוח הקודש,
 מחשבתו כמו את מחשבת עצמו. 
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