אין דבר יותר חשוב לאדם מאשר ילדיו.
כל אדם משקיע את כל חייו ,על מנת
שירווה נחת ואושר מילדיו.
"ברא כרעא דאבוה",הבן הינו רגליו של
אביו ,אומרים חכמים ,כלומר ,שאע"פ
שנפטר האדם מהעולם ,נחשב הוא חי,
מפני שבנו שהשאיר בעולם מזכה אותו .
כה הדגישו חכמים את החשיבות לגדל
את הילדים במוסדות קדושים בהם
מגדלים את הילד לתורה ומצוות ,שיעשו
את הילד עם מידות טובות ועובד ה'.
כה חשוב הדבר ,שכותב הזוהר הקדוש
שאף אם חלילה נגזר על האדם לאחר
 821שנה גיהנום ,אם השאיר בן בארץ
שהולך בדרך ה' ,לא מכניסים אותו
לגיהנום ,אלא בנו מצילו ומכניסו לגן עדן.
וכך סיפר הצדיק מנחם מנשה זצ"ל:
"מסופר על הצדיק ,ר' אלימלך מליז'נסק
זצ"ל ,שהיה לו בעירו ידיד שלא זכה לפרי
בטן במשך  22שנות נישואיו.
באחד הימים ,קולות שמחה נשמעו בעיר.
לאחר  22שנה ,זכה אותו אדם בבן זכר!.
לא עבר זמן רב ,ואותו אדם חלה ונפל
למשכב .רופאים רבים הגיעו לרפאו ,אך
מצבו הלך והחמיר מיום ליום.
הרגיש אותו אדם שרגעיו ספורים והתחנן
לפני רבו ,ר' אלימלך מליז'נסק" :רבנו
הקדוש ,מתחנן אני לפניך .בן לי יחיד,
שנולד לי אחר  22שנה לנישואיי ,וכעת
נפטר אני מהעולם ומשאירו ללא הדרכה.
אנא ,רבנו ,מבקש אני ממך שתדאג לבני
יחידי שילך בדרך התורה ויהיה תלמיד
חכם בישראל ,שהרי זה הדבר שיעשה לי
נחת בשמיים ויציל אותי מגיהנום ,כידוע:
"בנים הטובים ,הם רפואה גדולה לאבות".
שמע זאת הצדיק ואמר" :מסכים אני לגדל
את בנך ,אך בתנאי אחד :שתכף אחר
פטירתך תבוא אליי ותגיד לי כיצד היתה
יציאת נשמתך? האם ע"י מלאכי רחמים
או ח"ו ע"י מזיקים?

באיזה אופן התנהגו עמך בבי"ד של מעלה?
בואו ואגלה לכם מה אירע כאן הלילה.
וכמה אנשים עומדים בבית דין של מעלה?" .לפני כ 81-שנה נפטר אביו של החתן,
הבטיח אותו אדם שיעשה זאת ,ובלבד,
כשטרם פטירתו הבטיח לבוא ולגלות לי מה
שידאג הצדיק לגדל את בנו בדרך ה'.
נעשה עמו בעולם העליון .מאת ה' היתה
והנה ,לאחר יומיים נפטר החולה לבית עולמו .זאת ,ומרגע פטירתו שכחתי מהבטחתו.
ר' אלימלך לקח את היתום לביתו ,וגידלו על בעת החופה ,נזכרתי בדבר ואמרתי בליבי:
דרך התורה והמצוות.
'אני עמדתי בהבטחה וגידלתי את בנו עד
עברה לה השבעה ,ותמה שנת האבל,
היום והוא לא קיים את הבטחתו .לכן ,איני
והנפטר לא מגיע לקיים את התחייבותו.
מכניס את בנו לחופה ,עד שיבוא ויקיים את
,
עברו השנים והילד היתום הגיע לגיל 81
הבטחתו .נכנסתי לחדר וביקשתי רחמים.
ומצא לו ר' אלימלך כלה נאה וחסודה.
והנה ,לפתע רואה אני את הנפטר בחדרי
כשפניו זוהרות והחל לספר לי" :מיד בצאת
נשמתי באו כמה צדיקים ותזמורת בידם
וקיבלו אותי בסבר פנים יפות ,ואמרו" :זה
השער לה' צדיקים יבואו בו".
לפתע ,שמעתי את בת קול שאומרת' :חכו,
עדיין הוא לא נתן דין וחשבון' ,ומיד הכניסוני
לאולם גדול בו היו זקנים רבים .הם בדקו את
בפנקסי וראו שהכל טוב ,אך היה כתם קטן.
אמרו" :לגן עדן אין להכניסו ,כיוון שיש כתם
במצחו ,ולגיהנום אין להכניסו מפני שיש
תורה בידו שמצילה את האדם מגיהנום.
לכן ,הכניסו אותי לחדר קטן מאז פטירתי,
וכעת שגידלת את בני לתורה והכנסתו
לחופה ,הודיעו שאכנס למנוחה בגן עדן",
ליל החופה הגיע .קהל רב התאסף ,ביניהם
ומיד אחר קיום ההבטחה המשכנו בחופה.
חכמים וגאונים ,וטקס שבע הברכות החל.
איזה נחת ושמחה יהיה לאדם בעולם הבא
ר' אלימלך תפס את הכוס ועמד לברך ,עד
כשהשאיר בן שעוסק בתורה ובמצוות,
שלפתע ,הניח את הכוס ,עזב את החתן
שכל המצוות שעושה מזכות את הוריו.
והכלה ,ונכנס לחדר קטן שהיה בביתו.
אך גם בעולם הזה ,כמה נחת יש להורים
הבינו
ולא
כל הנוכחים בחופה נדהמו מהמחזה
מילד בן תורה שמכבד את הוריו ,שמדבר
מה קרה ,אך אף אחד לא העז לקרוא לרב.
בנימוס וקם לפניהם – כמה נחת ואושר.
שעתיים שלימות חיכו הקהל ,עד שלפתע
בתקופה זו של רישום התלמידים לשנת
יצא הרב מחדרו והמשיך בטקס החופה,
הלימודים הבאה ,הורו גדולי ישראל,
והחתונה החלה והשמחה היתה רבה.
לנסות ולהשפיע על השכנים והקרובים
בשעת סעודת המצווה ניגשו תלמידיו של ר' לרשום את ילדיהם למוסדות תורניים,
אלימלך מליז'נסק בפחד ואימה אל רבם
אשר יזכה את ההורים בנחת ושמחה
ושאלוהו" :ילמדנו רבנו? מדוע עזב את
בעולם הזה ,ויותר מכל ,לאושר ונחת
החופה והלך לחדרו למשך שעתיים?".
לעולמי עולמים בעולם הבא.
ר' אלימלך מליז'נסק הביט בתלמידיו ואמר :אשרי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו!

באיזה אופן התנהגו עמך בבית דין של
העלון מוקדש לרפואה ,הצלחה ופרנסה :רבקה בת
מעלה? וכמה אנשים עומדים בבית דין של
כל המציל נפש מישראל – קיים עולם
לאה ,אליהו בן טובה ,בנימין ויוסף בני שושנה,
חשבון בנק דואר .222-387-22
מעלה?".
רפאל אטדגי בן אסתר ,שמחה בת חגי ,אברהם בן ומלואו
ותראו כל טוב בחיים ב"ה

בספרו

בנימין ,ישי בן רות ,ניסים ונופר רוקח ,ניסים בן
גמילה ,מ.ס .צדוק בן נור.
זרע של בר קיימא :סיגלית בת מזל.
לידה קלה :שירן בת אלישבע אנג'לה.
לע"נ :שמואל בן טובה לאה ,צדוק בן חסן.

