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הדובדבן שבקצפת
"אכלת היום פרי?" שואל דיאטן קפדן את לקוחו.

"אכלתי  גלויה.  בהנאה  הפציינט  משיב  "בוודאי", 
דובדבנים".

איפה  "אבל  מצחו,  את  הדיאטן  מקמט  "דובדבנים?!" 
מצאת אותם, זו לא העונה כעת".

גדל-המידות,  מתבלבל  לא  "נכון", 
העוגה  קצפת  על  אותם  "מצאתי 

שאכלתי"... 
***

ונקבה  זכר  אותו  ברא  אלוקים  "בצלם 
על בריאת  כותבת התורה  ברא אותם", 
ההגדרה  פשר  את  להבין  וצריך  האדם. 
אין דמות  הרי לקב"ה  'בצלם אלוקים', 

ואין דמות הגוף. מהו 'בצלם'?
הפסוק  התחיל  מדוע  להבין:  יש  עוד 
ללשון  ועבר  אותו)  (ברא  יחיד  בלשון 

רבים (זכר ונקבה ברא אותם).
אל  בית  בעל  פנה  רבי",  עליכם  "שלום 
מראדין,  מאיר  ישראל  רבי  הגה"ק 
ה'חפץ  שאל  "רבי?!"  חיים'.  ה'חפץ 

חיים', "ומי כבודו?" 
היהודי הציג את עצמו: "יענקל קראקובר, מפולין". הוא 
למד בראדין לפני עשרות שנים, וכעת בזקנותו של ה'חפץ 
זכרו.  אכן  חיים'  ה'חפץ  ברכה.  ממנו  ליטול  הגיע  חיים' 
ספק  יענקל  הישיש.  הגאון  שואל  הפרנסה?"  עם  "מה 
כפיים בהנאה: "הלוואי על כל היהודים. אלפיים דולר אני 
מרוויח כל חודש". סכום ששווה לחמישים אלף דולר של 

ימינו...

ה'חפץ חיים' זקף גבה בתמיהה, ויענקל נחפז להשיב: הוא 
ההפרש  את  מכס,  ללא  לפולין,  מרוסיה  סחורות  מעביר 
התכרכמו,  חיים'  ה'חפץ  של  פניו  לכיסו.  משלשל  הוא 
ייתכן  האם  להמית.  דתו  אחת  תלמידו,  את  יתפסו  אם 

להרוויח הון כשהסיכון הוא באיבוד החיים?
משכורת  מקבל  הראשי  "המוכס  רבו:  את  הרגיע  יענקל 
מוסיף  אני  דולר.  ארבעים  של  חודשית 
לחודש,  דולר  מאתיים  חמישה,  פי  לו 
קבוע.  באופן  עין  מעלים  בתמורה  והוא 

אין חשש". 
נהנה מאוד לשמע הסיפור,  חיים  החפץ 
וביקש מתלמידו שישוב על הפרטים עוד 
וברביעית.  בשלישית  היה  וכך  הפעם. 
גחן  זו,  היא  רצון  שעת  שראה  יענקל 
שההסדר  שנה   35 כבר  "רבי,  ולחש: 
הזה קיים והגוי מזדקן, אני רוצה ברכה 
מנוחות".  מי  על  להתנהל  ימשיך  שהכל 
שהכל  חפצה  בנפש  בירך  הגדול  הכהן 

יהיה כשורה.
להיכל  איתי  לעלות  יכול  "אתה 
תלמידו  את  הרב  הפתיע  הישיבה?" 
לשעבר. בימי זקנותו המופלגת של ה'חפץ חיים' היה זה 
התלמיד  לדבר.  הישיבה  להיכל  יגיע  שהוא  נדיר  מעמד 
ויחד  עמו  אותו  נטל  חיים'  ה'חפץ  ברצון.  נענה  כמובן 

טיפסו בכל כרחו של יענקל אל מדרגות ארון הקודש.
של  לפלצותו  מספר  חיים'  וה'חפץ  בהיכל  הושלך  הס 
יענקל  ושאינם...  החוקיים  כולם,  הפרטים  את  יענקל 
לו  ומבטיח  אותו  מהסה  חיים'  ה'חפץ  אך  כסיד,  מחוויר 
שלא יאונה לו כל רע. לאחר מכן הוא מבקשו לשבת והוא 

ממשיך לדבר בפני התלמידים:

החפץ חיים 
מתעניין במכס

זכר ונקבה ברא 
אותם. מדוע?



ובידו  העליון  לעולם  מגיע  הוא  יהודי  של  ימיו  קץ  לאחר 
שלל דל מאוד. מעט מצוות והמוני עבירות. המצוות הינן 
דקות וחסרות תואר והעבירות היו לעילא לעילא בהנאה 
ושבח. ב'מכס', הרוחני, כמובן, היו צריכים להעניש אותו 

קשות ולשלוח אותו לגיהנום.
ונופחים  מלאכים  מגיעים  שלפתע  אלא 
במצוות שלו, מנפחים אותן, משווים להן 
מכריעות  המצוות  ופאר.  ברק  ויופי,  נפח 

את הכף ודינו נחתם לחיי נצח בגן עדן.
הא כיצד?

מסביר ה'חפץ חיים' לתלמידיו: מלכותא 
(מלכות  דארעא  מלכותא  כעין  דרקיעא 
בשמי  גם  הארץ),  מלכות  כעין  השמים 

חז"ל  שוחד.  לתשלום  כביכול  אפשרות  ישנה  מרום 
מן  עליו  מרחמים  הבריות,  על  המרחם  כל  לימדונו: 
השמים. כאשר הוא יעמוד בפני שופט כל הארץ, ה'שוחד' 
עין  שיעלימו  לכך  יגרום  הבריות,  על  ריחם  שהוא  הזה 

מה'סחורה המוברחת' שלו וירחמו עליו בדינו...
נשוב לשאלה שעמה פתחנו: "בצלם אלוקים ברא אותו", 

הן  מחסורו,  כל  לו  ומעניק  האדם  על  מרחם  הקב"ה 
היכולת  של  הצלם,  באותו  וכך,  בגשמיות.  והן  ברוחניות 

להעניק לאחר, ברא הקב"ה את האדם. 
לפי זה נוכל לומר שזהו פשר השינוי בפסוק "זכר ונקבה 
כינוי  הוא  הזכר  הקודש,  בלשון  לאמור:  אותם".  ברא 
למקבל.  כינוי  היא  והנקבה  למשפיע 
שיהיו  כך  האדם  בני  את  ברא  השי"ת 
שנותנים,  וכאלו  שמקבלים  כאלו  בהם 
הבריות  על  לרחם  האדם  שיוכל  בכדי 
היום  שבבוא  כדי  משלו,  להם  ולהעניק 

ירחמו עליו מן השמים. 
 ***

חדשה  התחלה  חדשה,  שנה  מתחילים 
וגם... ניסיונות חדשים. 

יוכל לשמש לנו תזכורת  רעיונו הנפלא של ה'חפץ חיים', 
נפלאה לכך שכל אותם אנשים שאנו רואים בהם לפעמים 
שבקצפת  הדובדבן  להיות  יכולים  התנהגותי,  מטרד 

עבורנו, כאשר בזכותם ייפתחו לנו שערי גן עדן.

"וישם ה' לקין אות" (ד, טו)

גזרת  אם  הקב"ה:  אל  בטענה  בא  שקין  מפרשים  ראיתי 
ונד תהיה בארץ", הרי  "נע   - עלי – על שהרגתי את הבל 
כדין  גלות  גזירת  עלי  גזרת  לכך  כשוגג,  אותי  דן  שאתה 

הורג בשגגה (סנהדרין לז.).

שאגלה  כיון  אסתר",  "ומפניך  קין  טען  זה  שכנגד  אלא 
מלפניך וכבר לא תהיה עלי השגחתך, מפני חטאי, "והיה 
כל מוצאי יהרגני". אם יּוַּתר דמי להריגה, הרי שאני נידון 

לפניך כדין רוצח במזיד שמותר להרגו.

הרי  מנשוא",  עווני  "גדול  הקב"ה:  לפני  קין  טען  לפיכך 
שלקיתי בכפליים: ראשית אצא לגלות כדין שוגג שגזרת 
עלי, ולבד מזאת אסתכן בהריגה כדין מזיד - וזאת כבר 

לא גזרת עלי.   

לקין  ה'  "וישם  הקב"ה:  לו  נענה  קין,  של  זו  טענה  כנגד 
אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו"...

 

"ואחות תובל קין נעמה" (ד, כב)

באחת הפעמים בהן הסתופף הרה"ק רבי שלום מקאמינקא 
בשבת  בעלזא  הקודש  בחצר  זי"ע  מהר"ש  מרן  כ"ק  בצל 

בראשית, נזדמנו לפניו שני מחותנים ששמם היה שווה. 

רוחו של הרה"ק מקאמינקא הייתה טובה עליו והוא שאל 
פרשת  בפרשתנו,  מצינו  היכן  בסביבתו:  העומדים  את 
קימטו  החסידים  שווה.  ששמם  מחותנים  שני  בראשית, 
את מצחם, חשבו והרהרו בפסוקי הפרשה, אף חומש הובא 

למקום. אך לשווא, איש מהם לא מצא את המבוקש. 

לו  לקח  למך  לעומתם:  מקאמינקא  הרה"ק  נענה  לבסוף 
שתי נשים, מאחת מהן נולדו שני ילדים: תובל קין, "ואחות 
תובל קין נעמה". כותב על כך רש"י על אתר: "היא אשתו 

של נח". 

'למך'.  בהמשך הפרשה נולד נח (ה, כח-כט) לאביו ששמו 
ברבות הימים נישא נח בן למך לנעמה בת למך. הרי לנו שני 

מחותנים ששמם שווה. 

אחר הפטיר הרה"ק מקאמינקא: "יאה ללמך להשתדך עם 
למך"...

ונתן לך 
רחמים ורחמך



"ויהי האדם לנפש חיה" (ב, ז)
ידוע ביאור התרגום על המילים "נפש 
חיה" - "לרוח ממללא" (כח הדיבור). 
הקודש  בלשון  פעם  חשבנו  האם  אך 

מהי "נפש חיה?" 
יותר  עוד  מבאר  במקום  [רש"י 
"אף  שבפסוק:  בקושי  בהרגישו 
זו  אך  חיה,  נפש  נקראו  וחיה  בהמה 
בו  שניתוסף  שבכולן  'חיה'  אדם  של 

דעה ודיבור"].
***

יחזקאל  רבי  שאל  משיעוריו,  באחד 
נא,  "אמרו  תלמידיו:  את  אברמסקי 
המוכשר  החיים  בעל  מיהו  לדעתכם, 

ביותר בבריאה?" 
שלדעתו  אמר  התלמידים  אחד 
הרב  החיות.  מלך  הוא  האריה 
הוא  האריה  שאכן  אישר  אברמסקי 
החזק ביותר על פני האדמה, אך אינו 
יודע לעוף  המוכשר ביותר, שכן אינו 

או לשחות...
תלמיד אחר העלה את שמו של הנשר, 
חיסרון:  נמצא  ושוב  החיות,  כמלך 
הוא  חלש  האדמה,  פני  על  שהנשר 
מחיות הארץ, ואף לשחות אינו יכול. 
ששולט  כמי  הועלה  ששמו  הלוויתן 
נדחה  הים,  במרחבי  מיצרים  ללא 
הרי  האדמה  פני  על  פשוטה:  מסיבה 
לה  שאין  אדירה  כאבן  מוטל  הוא 
יכול אף לשרוד גם אם  הופכין ואינו 
לא יתקיפוהו. קל וחומר שאינו יכול 

לעופף.
אברמסקי  שהרב  הבינו  התלמידים 
לדעתו:  ושאלו  מסוים  לכיוון  חותר 

מיהו בעל החיים המוכשר ביותר?

פשוט  שהדבר  נענה  אברמסקי  הרב 
מאוד: הברווז. הוא יודע גם לשחות, 
גם ללכת ביבשה וגם לעוף. הרי שהוא 

המוכשר ביותר.
מפני כבודו של הרב כבשו התלמידים 
חרישיים  גיחוכים  אך  צחוקם,  את 
אברמסקי  הרב  ושם.  פה  נשמעו 
לא  משהו  יש  האם  ושאל:  נעלב  לא 
מכם  מישהו  שאמרתי?  במה  נכון 

בתואר  בסדר  לא  מה  להסביר  יכול 
'המוכשר ביותר' שהענקתי לברווז?

בשם  לומר  התנדב  התלמידים  אחד 
את  לבצע  יודע  אכן  הברווז  כולם: 
הוא  אולם  הללו.  התחומים  שלושת 
שבכל  משום  ביותר,  המוכשר  אינו 
קצת  'קצת'.  רק  יודע  הוא  תחום 

לשחות, קצת לעוף, קצת לדדות. 
פני הרב אברמסקי האירו והוא הגיע 
מה  "זה  השאלה:  הצגת  של  לתכלית 
שרציתי ללמד אתכם: ישנם שיושבים 
מכל  'קצת  ולומדים  המדרש  בבית 

הרבה  ידעו  הם  שככה  בהנחה  דבר', 
ויהיו מוכשרים. 

הטוב  הוא  שהאריה  שכפי  "אלא 
והלוויתן,  הנשר  וכן  בתחומו,  ביותר 
מקצוע  לו  לבחור  יהודי  צריך  גם  כך 
לו  מציב  הוא  שאותו  תחום  בתורה. 
אם  כי  ביותר.  הטוב  בו  להיות  כיעד 
שיודע  ברווז  כאותו  הוא  הרי  כן,  לא 
ש'זה  מודים  הכל  אבל  וגם,  וגם  גם 

לא זה'... 
יהודי  על  שמוטל  ספק  שאין  "אף 
אבל  התורה,  חלקי  כל  את  ללמוד 
ובו  לעצמו  לבחור  עליו  אחד  תחום 
הכוחות",  ומיטב  במירב  להעמיק 

סיים הרב את מוסרו.
***

בראשית  ממש  הבריאה,  בתחילת 
את  התורה  מבארת  האדם,  בריאת 
האדם  "ויהי  האדם:  של  גדולתו 
"זו  רש"י:  של  כפירושו  חיה",  לנפש 
של אדם – חיה שבכולן". החיות היא 
כח הרצון, היא הצבת היעד, החתירה 

לשלמות ולכבוש עוד ועוד פסגות.
"לנפש  לפרש:  נוכל  רמז  בדרך 
ותשאף,  תחיה  שלך  שהנפש  חיה", 
רמז  ועוד.  עוד  להעפיל  שתרצה 
עצמו,  האדם  בבריאת  שנכתב  זה, 
בלדעת  להסתפק  לנו  שאל  מלמדנו 
הטוב  להיות  אלא  דבר',  מכל  'קצת 
ביותר בנושא מרכזי ומסביבו יעמדו 
והידע  הבקיאות  ופרחים  כציצים 

בשאר התחומים.

הרב אברמסקי לא 
נעלב ושאל: האם יש 
משהו לא נכון במה 

שאמרתי? מישהו מכם 
יכול להסביר מה לא 

בסדר בתואר 'המוכשר 
ביותר' שהענקתי 

לברווז?

מקצוע בתורה
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


