
 ו לגדל... מאירים את העולם...וזכנ
אמו הרבנית, שהרי בימים ההם מרבית   נלחצהלצבא פולין,    'להתייצב'כי בשעה שנקרא אחיו    סיפר רבינו ה'פני מנחם'

הרבי יברך ה'אמרי אמת', וביקשה כי  רבינו אל חיק משפחותיהם. נכנסה לחדרו של בעלה בשלום  ו שבהמגויסים לא 
הרבנית לשמוע    קיוותה והפטיר "יהיה בסדר".    למבוקשההאזין הרבי הק'  ]הוא היה בנה מזוו"ר.[  בנה לא יגויס.  ויבטיח כי  

 . מפי הרבי  בכך. ניסתה כמה פעמים ולא קיבלה 'הבטחה'  זכתהאך לא  'הבטחה' שבנה לא יגויס,  מפיו ברכה מובהקת,  

אף  באה .נכדה-בנהחיי לגבי  בחרדתהושיתפה אותה ]שהיתה גם אחותו![  בצר לה פנתה הרבנית לאמה, חמותו של הרבי 
שמרחפת על ראש הבחור. הרגיעה הרבי באומרו "לא לדאוג,   'סכנת הנפשות'והביעה בפניו את    ,הרבי  ,אחיההיא אל  

. עם זאת, שבה הרבנית ועמדה בפני בעלה  שככוהיה ברור שהבחור לא יגויס, והרוחות כעת !". לא יקחו אותו לצבא
חלא    ' לייבל'לאמי אמרת נחרצות ש"ה:  תתמיה  והביעההקדוש    מספר סיתי  יי, נתאת דאג  אההרבי הרי ר לצבא.    יֻקִּ

אמא על  .  "א מאמע דארף וויינען" השיב רבינו ה'אמרי אמת':    ".ביטוי של 'הבטחה'?לא קיבלתי אני  פעמים, ומדוע  
 אם על בנה!   יתקיבלה מענה מרגיע ומבטיח מפי הרבי, אך לא האם, כי יש תועלת גדולה בבכיאכן  הסבתא    ".לבכות!

חששה    לאה  . , ואמרו חז"ל 'רכות מבכי'ֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹותמרגש בפרשתנו. התורה מספרת כי  ענין  לפי סיפור זה נבין  

הגדולה לגדול והקטנה לקטן, והיתה    - שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן  '  םתעלה בגורלו של עשיו, שאמרו אנשי  שלא

י  בכי נוסף,    נשמעובכתה עד שנשרו ריסי עיניה! והנה,    הת. בכ'בוכה ומייחלת לה' שלא תיפול בגורלו של רשע י ְבכִּ ְנהִּ

ים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָבֶניהָ  י ֵאיֶננּולגלות,    בניה   בוכה בצאת  רחל!  ַתְמרּורִּ ָנֵחם ַעל ָבֶניָה ּכִּ את מ  לתגובה. רחל זוכה  ֵמֲאָנה ְלהִּ

י    -מרגיעה ואומר  ש  ,'ה ֶבכִּ י קֹוֵלְך מִּ ְנעִּ ְמָעהמִּ דִּ ְך מִּ ְפֻעָלֵתְך  ,ְוֵעיַניִּ י ֵיׁש ָשָכר לִּ יֵתְך...  ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב  ...ּכִּ ְקָוה ְלַאֲחרִּ  ...ְוֵיׁש תִּ

ְגבּוָלם. ים לִּ ְך  לאה!    ה,להרגיע את לאה אחותה "אל דאג  קול-לא יצאה בתומדוע, אפוא,    ְוָׁשבּו ָבנִּ י ְוֵעיַניִּ ֶבכִּ י קֹוֵלְך מִּ ְנעִּ מִּ

ְמָעה דִּ ולא לעשיוליעקב  תנשאי!  מִּ יכלל  ! תעמידי מחצית מ,  ֵיֵצאּוה!  -שבטי  ְמָך  מִּ ים  רחל מקבלת  מדוע,   !".  ּוְמָלכִּ

גלות. מן השמים ה? אלא, רחל בוכה על  (בעלי התוס')לשון רבותינו  עד 'שהיו עיניה כואבות מבכי'    יה י הרגעה, ואילו לאה בוכ 

ְגבּוָלם - בעצם הגלות יש 'תכנית אלוקית', ובסופה ומגלים לה כי  ,מונעים ריבוי בכיה ים לִּ על . אך לאה בוכה ְוָׁשבּו ָבנִּ

 בנים טובים! בעדמן שמים לא יעצרו תפילת אם הבוכה  !משתוקקת ל'בנים טובים'  , היאאינה רוצה בעשיו וזרעוש

  ו וחכמי  ומראשוני האחרונים, ממאורי דוראחד  הורים ולבכי על ילדיהם יש משקל כבד ומקודש בשמים!  לתפילת  

היה מספר כי אמו של המהרש"ק לא ידעה כלל   המגיד הק' מקוז'ניץ .  )אבי בעל 'קב הישר'(  קאיידנובר הג"ר שמואל  היה  

"יהי רצון שבני שמואל יהיה תלמיד   באומרה  ,להתפלל, אך בשעת הדלקת נרות שבת היתה מתפללת בשפת המדינה

 . כח סגולי עצום יש לתפילות ובכיות של הורים על בניהם, להצלחתם בתורה ויראת שמים. י פר' יתרו()עי' רבינו בחיחכם"!  

פולנית   הגיעו לעיירה  .ידועכ  ,בעת שערכו גלותם  זי"ע   זושא   ' אלימלך והרבי ר   ' הרבי ר   'האחים הקדושיםכן מסופר על '
  במה את אמו    שאלו  .לאור מופלא רום מעלה. התפלאו כיצד זכה  ביותרגבוהה    , שם מצאו בחור בעל נשמהקטנה

שבת הוא שר בדבקות    בכל  ,שבעלה איכר פשוט, אבל  השיבה  או צדיק נסתר.  ת"חחשוב, שמא בעלה  כה  זכתה לבן  
מאין    , פורץ בבכי גדול '"...עוסקים בתורה ובמצות   "ויזכו לראות בנים ובני בנים ל  בהגיעו   .'זמירות שבת'וכיסופין  
העומד   אין לך דבר  , הרי הכל מובן, שכן  - אמרו האחים    - אם כך    !תפילתו  מרובשנופל מתעלף לארץ    ופעמיםהפוגות,  

 . זי"ע הרה"ק רבי דוד מלעלוב    ה"ההדור,  וברבות הימים נעשה לאחד מגדולי צדיקי ,ואכן גדל הנער בפני התפילה!

, מאודהתרגש    ,של אמו הצדקת מרת דוברוש ע"ה את הסידור הישן והבלוי    ה'חפץ חיים'  רבינו הביאו לפני  ש   בשעה
לפני    נתנה לה סבתיבסידור זה? את הסידור    רבש"עכמה דמעות שפכה אמי ע"ה לפני    םואמר בבכי "היודעים את

בי בו  רתספר תהלים,    עםבנים לומדי תורה יראי אלוקים. הנה לך סידור    גידול, שאמרה לה 'עיקר חיינו הוא  חופתה
 . !"שאזכה ואהיה 'אן ערליכע יוד'בדמעות   להתפלל הזמןהיתה מנצלת את   ,ביתב משימותיהבתפילה!'. בכל עת, בין 

 כולל  'העתידיים' בשנה החדשה,מבקש ממזכיר הת"ת רשימת תלמידיו    שבכל קיץולא הורים בלבד. שמעתי על מלמד  

מֹוֵתיֶהםשמות   . בתויר"שתלמידיו והצלחתם   בעד ומעתיר  ,המערבי או לציון רשב"ינוסע לכותל אלול  בערב ר"ח .אִּ

'ה חרנה:  שבע  מבאר  בצאתו  יעקב  בתפילת  פותח  בפרשתנו  ֵעיַני  מדרש  ים ֶאָשא  ֶהָהרִּ ההורים   -   ֶאל  י ',  אל  ְלַמְלֵפנִּ

י  על הוריהם.  ומתפללים  ניםנושאים עי. לא ההורים בלבד מתפללים על בניהם, אלא אף הבנים  ]למלמדי ולעושי['  ּוְלְמֲעְבֵדנִּ
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