
 

 

 

    :ר' יודל פורוש שליט"א

"לעולם יראה האדם את עצמו כאילו הוא חצי חייב וחצי זכאי,   ישנו מאמר בגמרא 
  ."עבר עבירה הכריע את עצמו לכף חובהעצמו לכף זכות, עשה מצווה הכריע את 

בראייה שטחית נראה כאילו הדברים סותרים האחד את השני, שהרי אם עשה מצווה  
 אחת הרי הוא כבר אינו חצי זכאי אלא רובו זכאי. וכן להיפך, חלילה.

שכאשר אדם עושה מצווה, אזי הוא מתעדן ומתעלה, וממילא   .אלא צריך לומר כך
אדם שכזה הינם דרישות גבוהות יותר.  ולכן נחשב לו שעדיין הוא חצי  הדרישות מ

חייב, שהרי עדיין לא מילא אחר דרישותיו בשלימות.  מה שאין כן כאשר הוא עובר 
מנו לא זה הציפיות מנהפך לאדם מריר, שבור ונרגז. ובמצב כ הוא חלילה,  עבירה,

והצליח להכניע את יצרו,  אדם שהתגבר על עצמו דורשות את אותו המאמץ של כמו 
 ולכן נחשב לו שעדיין הוא חצי זכאי.

ר והטוב עדיין  ו ונלך בדרך הישנאמנם יכולים אנו לטעון שאף אם לא נכניע את עצמ
ייחשב לנו שאנו מחצית זכאים לשכר מובטח. ואנו צודקים. אך הנקודה אינה האם  

אנשים מעודנים  מ דנו.משום שבעולם הזה כבר הפס ,נרוויח גן עדן בעולם הבא או לא
הפכנו לאנשים מרירים מלאי רוגז קנאה ותאווה, בעקבות  בעלי הכנעה ומידות טובות 

 מעשינו.

סוף דבר, המצווה לא רק מזכה אותנו בקרבת אלוקים אלא אף מחדירה בנו את אותם  
 "סימני ישראל, ביישנים רחמנים וגומלי חסדים".

 

 

 

 

 "!אבותינו"בתחילה עובדי עבודה זרה היו 

, לא מרגיש  עספעשא שאחרי האורות והצלצולים כל בחור מרגיש בשלב מסוים, בדרך כלל בשלב
שידליק עוד מסלול  מסחררת.להצלחה  דרך שתביא אותונה. אולי ישנה עוד לו שהוא בדרך הנכו

הבה נספר לו   רבש"ע קרוב לידו.שיוביל את השביל גישה ישירה  ואולי עוד. אורותה את מחדש
 אה לא ידע.רמשהו, שכנ

שאול את כל השאלות  ל הינוקאהספיק  עוד כאשר היה קטן. מאתנום אבינו לא היה שונה אברה
 ובהמשך מכל הישיבותחיידרים עוף מכל הלו ל שגרםהלא נכונות, במקום הלא נכון. בתזמון כזה 

   אסט נישט.ּפ'סאף אחד לא רצה אותו. . הוא היה "פתוח". שלמד בהם צעירים מצוינים"ל"

ז עוד  עד א להכרה בבורא יתברך שמו. אברהם אבינוהגיע  ארבעים ושמונהרק בגיל ואפילו הכא, 
ירח היא  האחרים הם דוברי האמת והאולי ו?" "זה הדבר השמש"אולי הם צודקים? אולי חשב 

 .המובילה?"

אולי הפוך. היו המון   שהוא בדרך המלך. קטן ביב אוררמז, ש לא קיבל עדיין שוםואפילו כך, 
אבל אברהם הצעיר )כבר לא כל   .כל העולם היה נגדושהוא לא צועד נכון.  "סימנים מהשמיים"

 .", ורשעים יכשלו בהצדיקים ילכו בה"החליט שזה הדרך כך..( 

הוכחה שזה הדבר  בלי תומכים.בני משפחה . ללא מקשיבים ללא חברים .שבעים וחמש ...בגילואז 
   שעליו לעזוב הכל. ...הקב"ה והודיע לוה אליו התגל הנכון לעשות,

 בתי אב מנתה אלפי הגדולה בעולם. . שהייתה באותם ימיםאת החסידות נטושלעזוב את הבית. ל
עד לקומה   (..נמרוד שליט"אמוהר"ר  צ"הרהאות גדול הדור בנשי) את הפארענצ'עס שמילאו

לשכנע אותו   קיסוף סוף הספכל התלאות שסבל ממנו,  אחרי ש ,אבאה. ולעזוב את הגבוהה ביותר
 , ולעבור למקום שומם.בצדקת דרכו

א האי ואולי נותר  , שממאה שנה לולא נולד לפני שמלאו  וד כמה, הבן המיוחלעואחרי הנסיון הזה ו
 איזה שהוא פגם!

 נשאר איתן בדרך, אחרי כל ה"סימנים מהשמיים" שלא רוצים אותך?! איזה אדם שפוי היה

זה מה שהפך את אברהם לאבי האומה העברית, שכל אומות העולם נושאות את עיניהם  ואדרבא,  
שאף שכולם   ,העקשנות. וההפנמה בקנאה אליה, כיצד זכתה היא לקרבה יתירה מבורא העולם.

אזי אני מתמיד בה עד   נגדי, אם זה הדרך שאני מרגיש ויודע שהיא זאת שתוביל אותי לקשר בורא
 הסוף.
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 קמצן קדוש שמעלקא

 "אחחח.." נמלטה אנחה מפיו של שמעלקא.

 בפניוהשכן מאחרי הדלת שטרק  שימעןזה גרם לקריאות כגון "קמצן" שקרא  שמעלקאבו של יט
חלב להלוות. "קפוץ יד" כפי שנהגו לקרוא לו גבאי הצדקה. "כילי" צעקו אחריו רק כאשר ביקש 

 .בסך הכל "חסכן"בשם ההגון לו ו ילדי הקהילה. אך הוא התעקש לכנות את עצמ

כמו  שמעלקאסדר יומו של לא משנה מה ההגדרה של השם, המהות התאימה עצמה לכולם. 
נהג לקום מוקדם למניין הוותיקין כיוון שאז אין העניים מגיעים לשטיבלך הוכתב על פי זה. 

לאסוף צדקה, וגם אם כן, אזי הוא עוזב לפני עלינו לשבח בכדי לא להתחייב במתן מעות כיוון 
 ' כדברי הדרשן המופלג.ששמע את הדרשה על האסון ה'קורע לב

ירקות סוג ד' שהיו ד שתכלה רגל מהשוק ויוכל לקנות מלאחר מכן היה פוסע חזרה לביתו לנוח ע
והיו פעמים שלא נותרו ירקות סוג ד' כיוון  ניתן להם. שבקושייו, בשל מחיר הצדקה חביבים על

מסוג ג'! שוו  נאלץ לקנות, לא פחות שמעלקאשארגוני הצדקה )והישיבות..( נטלו אותם והיה 
 בנפשכם! 

כך התנהג גם בחנות הבשר. קנה את כל השאריות, או שקיבלם בחינם. במאפייה קנה לחם רק 
פעם בתקופה כשנגמר לו הלחם עד הפירור האחרון, ספק אם היו לו כלל פירורים, הרי למה 

הנדיב. לחנויות הבגדים אין צורך להתייחס  שימעןלהאכיל את העכברים?! שילכו להם לשכנו 
 תיקונים היה עושה בעצמו.וסוק "שמלתך לא בלתה מעליך" בהידור רב. כלל. קיים את הפ

מעריב, ולאחר התפילות היה לומד לבד, ולא בחבורות של בית -לאחר מכן הלך להתפלל מנחה
 חודש, יארצייטים, או סתם מזונות לכירסום-הכנסת מחשש שמא יתרימו אותו לסעודות ראש

 .איטי בעת הקראת המגיד שיעור

לא היו ידידים רבים. למען האמת,  שמעלקאליתו. אחר הלימוד המשותף עם עצמו היה חוזר לב
 ורצונות כגון רצון לבקרלמען אינטרסים  ידידות הינה רקהם היו מעטים מאוד. הוא סבר ש

ועם כאלו חברים, מי צריך אויבים?! גם משפחה לא הקים.  .ארנקךלחטט בו חשבונות הבנק שלךב
 חבל על הכסף.

לא  שמעלקא   זק.עם כאב ראש ח שמעלקאעם אורח חיים שכזה לא פלא שיום אחד התעורר 
 שראשעה עגולה. גם ככל בבית המדרש, שהיה בחינם כמובן, התרגש, והקפיד לשתות מהברז של 

  !שהרי מה לא עושים בשביל בריאות? דקות. מספרהיה כרוך בהליכה של  הרגל בריאות זה

 

 

ללכת למרפאה הקטנה ששכנה  שמעלקאאך כאב ראש חזק שכזה עוד לא היה לו. בצר לו נאלץ 
נכנס לרופא וסיפר לו על תחושותיו. הרופא  שמעלקאשלא עשה מזה שנים רבות. במושב, דבר 

רשם את הדברים ובדק את הדברים. לאחר מספר המהומים ומילים בלתי נהירות בשפת 
בעיר הבירה  לטפל בבעייתו אךוהתנצל שאין לו את היכולת  שמעלקאהדוקטורים פנה הרופא ל

הממורמר  שמעלקאהמכשירים הנכונים. ביציאה נאלץ  נםזי בוודאי ישבמכון הרפואי המרכ
 אך למזכיר לו! לא עזרהשעל אף להיפרד מכמה שטרות בכדי לשלם על הפגישה עם הרופא, 

היה עסוק מכדי לריב על הכסף שהוציא. ראשו היה עסוק בנסיעה,  שמעלקאשם היה מזל,  שישב
 וון)כיאקמול סירופ ת. לא! הוא לא יעשה את זה. הוא ישתה קצת שתעלה לו הון תועפו

 מדי..( והכל יסתדר. יםיקר שהכדורים

גרון, -אוזן-אך לאחר מספר ימים שכאב הראש הציק לו במיוחד ואף הצטרפו אליו כאבי אף
למכון הרפואי המרכזי בתקווה שהלה  ועלנסשהוגדשה הסאה והוא מוכרח  שמעלקאהחליט 
 את בעיותיו.יפתור 

לעיר הבירה נכנס למכון המרכזי, ולהנאתו האנשים בתור נתנו לו להיכנס  שמעלקאכאשר הגיע 
להתייחס לזוטות צורך אין  שזה קרה משום שהיה נראה כמת מהלך.ראשון. אין זה משנה 

 לשווא.לא התבזבז זמנו העיקר ש שכאלה.

שערך בדיקה שסחטה את שאריות  ולאחר שמעלקאהדוקטור הנכבד הקשיב לתלונותיו של 
ובו הוראה לנטילת תרופה ידועה  שמעלקאמטבעות הזהב שהיו בכיסו, הניח הרופא מרשם לפני 

 ששוויה שווה הון עתק.

 .כיבבפרץ על ספסל אבן שמחוצה לו ו שמעלקאביציאה ממכון הרפואה המרכזי התיישב 

"את כל כספי הרב  שמעלקאהבכי. ענה לו  מכר טוב לב שעבר בסמוך התעניין על מה ולמה
בשל  ץ ליטולעל התרופות שאני נאללהוציא כעת אני צריך שחסכתי כאשר מנעתי מפי פת לחם, 

 כך"..

  

אמנם נראה לנו רחוק, אך האמת היא שגם אנו מתאכזרים לעצמנו. לא לגוף. אלא  שמעלקא
 לנפש. 

כאשר אדם מלקה את עצמו על כישלונותיו, הרי זה רק משום שאת הצלחותיו חישב לעצמו. 
יהיה זך כבדולח ולא יחזור שוב וכאשר הוא מסתגף מתוך מחשבה שלאחר הסיגוף והייסורים 

ו הוא מתאכזר לעצמו וגורם לכך שאת כל עבודת ה' שעמל להשיגה, תאבד ל למעשים האלו, הרי
רצון  ה'. ודמיון שזה זה ן בלע"ז("עלבסוף בגלל כפייתיות )ֶנעְרְוו

 

 מעשה ונשמע


