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חמוץ-מתוק
התרנגול שחלף בריצה על חוף-הים ליד החבורה שבדיוק 
השחיטה  סכין  תאבונם.  את  עורר  האש,  על  בשר  צלו 
כמובן  נוצותיו  כדין,  והומלח  נשחט  התרנגול  נשלפה, 

נמרטו והוא הונח על האש ונאכל אחר כבוד.
שעתיים חולפות ואדם מבוהל מגיע בריצה: "אולי ראיתם 

את התרנגול שלי?"
וכי  לשלילה.  בראשם  מנידים  החברים 

מה יענו, שאכלו אותו?
האיש מתייאש ומשפיל מבט לחוף, שם 
הוא מגלה את שאריות הנוצות שהרוח 
תובע  הוא  זה?"  "ומה  פיזרה.  לא  עדיין 

לדעת.
- "הוא כנראה הוריד את הבגדים ונכנס 

לשחות"...
***

בפרשתנו,  המנויים  המנחות  דיני  בין 
נצטווינו בציווי מיוחד שבמנחות אסור 
ומשמש  שהחמיץ  (בצק  שאור  להקטיר 
וכך  ודבש.  אחרים)  בצקים  להחמצת 
מופיע הפסוק המוכר לכל: "כי כל שאור 

וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'".
כדרכנו, אנו מחפשים את המסר שניתן ליטול מן הפסוק 
המוקטרות  ומנחות  קרבנות  מקדש,  בית  אין  כאשר  גם 

לגבוה. 
"אבן  אברהם  לרבינו  ייחודי  לסמל  שהפך  לעוני  בנוסף 
המרובה  וחכמתו  לתורה  פירושו  שם  על  שנודע  עזרא", 
ה"אבן  סבל  רבים,  וכתבים  בסיפורים  ימינו  עד  שנותרה 
עזרא" מכאב עיניים חזק ומציק. עוניו הכריח אותו ליטול 

את מקל הנדודים, ובכתביו הוא מספר על נקודות רבות 
בתבל בהן ביקר ושהה. 

בין היתר הוא הגיע למצרים. שם התפרסם באותם ימים 
אצל  הרמב"ם.  רבינו   – שלו  הרפואה  ובכח  תורתו  בכח 
גדול בתורה כזה, סבר ה"אבן עזרא", יהיה לו מעט מנוח 

מנדודיו ואולי גם רפואה לעיניו הסובלות. 
עמד ה"אבן עזרא" בתור הארוך והמתין 
לדעת,  עלינו  וזאת  לרמב"ם.  בסבלנות 
שהרמב"ם לא היה בודק אנשים כמנהג 
די  תרופה.  להם  לתת  כדי  הרופאים 
בפני החולה לדעת  לו במבט חטוף  היה 
ליטול  עליו  ומה  מחלותיו  מהן  בדיוק 

לרפואתו... 
ליד הרמב"ם שלחש  עזרא"  עבר ה"אבן 
ודברים  אומר  בלי  משהו.  למשרתו 
עוד  עזרא",  ב"אבן  גברתנים  שני  תפסו 
היה  וכבר  ואיך,  מה  לשאול  הספיק  לא 
על  זרוק  כשהוא  ואפל  חשוך  במקום 
עיניו  התרגלו  אט  אט  חציר.  ערימת 
בדיר  נעול  שהינו  רואה  והוא  לחושך 

עיזים, ועז מלקקת את לחיו...
הדמעות  מנשוא.  גדולות  היו  וההשפלה  הכאב  תחושת 
בבכי  כאבו  את  פרק  ארוכה  ושעה  באשד  ממנו  התפרצו 

נוקב. 
הדלת  פנימה.  התגנב  אור  פס  ולפתע  הסתיים,  הבכי 
מזמינו  כשהוא  רחב  בחיוך  שם  עמד  והרמב"ם  נפתחה 
בחיבה להיכנס לביתו. ה"אבן עזרא" תהה לפשר השינוי, 
לוקות  שעיניך  "ראיתי  להסביר:  מיהר  הרמב"ם  אך 
והרבה.  דמעות,   – לה  אחת  תרופה  שרק  נדירה  במחלה 

"המתן לי שיעברו 
פנים של זעם"

תרופה 
ושמה: דמעות



הייתי מוכרח להזעיף לך פנים כדי להביאך לידי בכי, כעת 
כבר הבראת ואני יכול להראות לך כמה אני שמח שהגעת 

בצל קורתי"...
רבי  הגאון  שביארו  כפי  שהבאנו,  הפסוק  לביאור  נשוב 
זקוק  עתים  יוסף":  "פורת  ישיבת  מראשי  צדקה,  יהודה 

כגון  לזולת,  כועסות  פנים  להראות  אדם 
שהמעשה  לו  להבהיר  ויש  שסרח  לילד 
יתברך  רצונו  לעוברי  כן,  כמו  חמור.  הזה 
יש להראות פני זעף וכעס, כפי שאמר דוד 

המלך "הלא משנאיך ה' אשנא".
פנים  להראות  האדם  צריך  הזמן  רוב 
שוחקות ומאירות לזולתו. ובעיקר בחינוך 
רק  ולא  שנשבו,  תינוקות  ובקירוב  ילדיו 

להם, אלא לכל מי שנקרה בדרכו ואין סיבה להראות לו 
פנים זועמות, הרי שזו סיבה טובה דיה להאיר לו פנים.

חמוץ,  הוא  השאור  רמז:  בדרך  ומלמדת  התורה  באה 
בהן  להשתמש  ללמוד  האדם  שעל  חמוצות  לפנים  רמז 
שעל  ומאירות  מתוקות  לפנים  רמז  הוא  הדבש  לפעמים, 

האדם לאמץ לעצמו כדרך התנהגות. 
להיות  אופן  בשום  שאסור  לזכור  האדם  על  שומה  אך 
חמוץ לכולם או מתוק לכולם. מי שמשתמש תמיד באותו 
סבר-פנים לכל מצב, מאיר פנים לעוברי רצונו ית', ומזעיף 
הנהגה.  כדרך  פסול  הינו  זה  דבר  זולתו,  או  לילדיו  פנים 
וכל  שאור  כל  "כי  בפסוק:  שנכתב  וזהו 
דבש", מי שתמיד מחמיץ פנים או כולו 
נופת צופים – גם כאשר הדבר לא טוב, 

"לא תקטירו ממנו אשה לה'".
 ***

את  גם  עזרא"  ל"אבן  הראה  הרמב"ם 
סבר  את  וגם  החמוצות  הפנים  סבר 
זאת  עשה  והוא  המאירות,  הפנים 
לרפואתו. זוהי נקודה חשובה שעלינו לזכור: סבר הפנים 
הזועם הינו כבגד בלבד שעלינו לפשוט וללבוש, גם כאשר 
בעלי  שאמרו  כפי  התרנגול.  כנוצות  טבעי  נראה  הוא 

המוסר: "כעס הפנים ולא כעס הלב".

"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמר" (א, א)

איש  "מהו  ד):  יא,  (דב"ר  במדרש  נאמר  רבינו  משה  על 
האלהים, אמר רבי אבין מחציו ולמטה איש מחציו ולמעלה 

האלהים". 

שממצע  ממוצע  יש  בבריאה  לדרגה  דרגה  כל  שבין  ידוע 
ובין  הקב"ה  בין  ממוצע  כעין  היווה  רבינו  משה  וכן  ביניהן. 
ישראל. דבר זה, מדייק כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א, 
בלא  משה",  אל  "ויקרא  הפסוק:  של  הראשון  בחציו  נרמז 
של  הרוחני  לחציו  הבורא  של  דיבורו  כוון  והפסק,  אמצעי 
מועד",  מאוהל  אליו  ה'  "וידבר  הפסוק:  של  ובסופו  משה. 
עם מילת הפסקה באמצע שתהווה ממוצע ל"חציו של איש".

בהמשך הפסוק מביא רש"י: "לאמר - צא ואמור להם דברי 
כיבושים, בשבילכם הוא נדבר עמי". 

ולכאורה, מקשה כ"ק מרן שליט"א, מה דברי כיבושים אלו? 
שבח הוא להם שהקב"ה מדבר עמו עבורם. 

אלא שתוכחת מוסתרת מצויה פה, וכך נמסר למשה לאמר 
מדבר  היה  בעגל,  חטאתם  ולא  עצמכם  זיככתם  אילו  להם: 
ודברים  ביניכם.  ממוצע  שאהיה  צורך  בלא  ישירות  עמכם 

אלו הינם דברי כיבושים ומוסר. 

"ויקרא אל משה" (א, א)

סח הרה"ק רבי יהודה צבי מראזדיל: באחד הימים חפץ הרה"ק 
היה  כך  לשם  כלשהו,  גדול  רוחני  תיקון  לעשות  מלובלין  החוזה 
עליו להשכים קום למחרת, ולכן ביקש מבני ביתו שיכינו עבורו 
יצועו  על  לעלות  שיוכל  כדי  מוקדמת  בשעה  הערב  ארוחת  את 

מוקדם ולהשכים קום.

כרצונו,  הערב  ארוחת  את  הקדימו  שלא  די  לא  דבר  של  בסופו 
אלא אף איחרו להגישה משאר הימים. השעה התאחרה והחוזה 
נאלץ לוותר על חפצו הרוחני. למרות כל זאת לא הביע מורת רוח 
ולא כעס, באומרו: וכי מה הסיבה שרציתי להשכים קום? לעשות 

רצון בוראי! רצון בוראי כעת הוא שלא אכעס...

שורש  שכן  בויקרא.  שנכתבה  זעירא  ב-א'  זה,  דבר  לרמז  ונראה 
בעת  היא  הקדושים,  בספרים  רבות  שהביאו  כפי  לכעס,  הסיבה 
שהאדם מרגיש שמגיע לו וצריך לקרות כך וכך עבורו, וזה מגיע 
הוא  הרי   – רצונו  כפי  לפועל  יוצא  לא  הדבר  אם  גאוותו.  בשל 

כועס. 

כאשר האדם ענו הוא לא מרגיש שום שינוי כאשר לא קרה כפי 
שחפץ. וזהו הרמז בפסוק: "ויקרא אל משה", כאשר ה-א' זעירא 
והאדם נוהג בענווה, אזי "וידבר ה' אליו", הוא רואה את דיבורו 

של הקב"ה בכל מאורע ומאורע, ואינו מגיע לכלל כעס. 

לא 
תכירו פנים



"ויקרא אל משה" (א, א)
ולכל  אמירות  ולכל  דברות  "לכל 
ציוויים קדמה קריאה - לשון חיבה" 

(רש"י).
הפעם  זו  אין  שהלא  להתבונן,  יש 
בה  בתורה  שמוזכרת  הראשונה 
במשה  ואף  לצדיקים,  קורא  הקב"ה 
אליו  "ויקרא  לשון  מצינו  כבר  רבינו 
אלקים" (שמות ג, ד) במעמד הסנה. 
מדגיש  כאן  דווקא  כן,  אם  טעם,  מה 
ולכל  דברות  "לכל  חז"ל:  בשם  רש"י 
קריאה  קדמה  ציוויים  ולכל  אמירות 

– לשון חיבה". 
רבי  הרה"ק  מעלה  זו  שאלה 
הי"ד,  מפיאסצנא  קלמיש  קלונימוס 
נציין  תירוצו,  את  שנביא  וטרם 
מעשה שסיפר הרה"ק רבי זאב וואלף 
מזלוטשוב,  המגיד  של  בנו  מז'בריז', 
יעקב  רבי  הגה"צ  בשמו  שהביא  כפי 

לייזער מפשעווארסק.
***

חסידים  שני  היו  גדולים  ידידים 
בשנים,  רבות  לפני  המעלה  מאנשי 
רעהו,  יד  מתוך  זזה  לא  האחד  יד 
ושיגם  שיחם  עסקם,  שכל  וכיון 
אין  הבורא,  ובעבודת  בתורה  היה 
שעשו  הזה  עולם  ענייני  לתאר  לנו 
שניהם בצוותא, אלא כמובן שהתעלו 
בעבודה  בחברותא,  בלימוד  יחד 

ובגמילות חסדים.
וסבל  מהם  אחד  נחלה  לימים 
וסמך  סעד  חברו  גדולים.  ייסורים 
ובנאמנות,  רבה  במסירות  אותו 
כבר  ולשניהם  והכביד  הלך  חוליו 
היה מחוור ונהיר שהגיעה עתו לעבור 
גדול  שכר  ולקבל  טוב  שכולו  לעולם 

על כל עמלו. 

הבריא  החבר  הרהיב  הימים  באחד 
רעהו  מאת  וביקש  בנפשו,  עוז 
כף,  תקיעת  לי  נא  הבה  המתייסר: 
תשוב  העולם  מן  תיפטר  שכאשר 
לי  ותספר  הזה,  לעולם  חזרה  אלי 
תקיעת  נתן  החבר  בדינך.  נעשה  מה 
כף ולאחר זמן מסוים נפטר למנוחת 
ימים  להם  חלפו  עברו  עולמים. 
ובלילה אחד חולם החבר החי שרעהו 

לקיים  בחלום  אליו  מתגלה  הנפטר 
את הבטחתו.

בשאלות  הרבה  לא  החי  החבר 
ניתן  דבר  כל  שלא  כיון  ודרישות, 
נפשו  איוותה  אחד  דבר  אך  לגלות. 
"יודעני  ששאל:  מה  וזה  לדעת 
ומכירני מקרוב את הסבל והייסורים 
מה  לי  נא  גלה  הזה,  בעולם  שסבלת 

הועילו הייסורים לטובת נפשך".
נתכרכמו.  ופניו  בראשו  הניד  החבר 
לי  הועילו  לא  הללו  "הייסורים 
הסביר:  חברו  ולתמיהת  מאומה". 
הזה  בעולם  ייסורים  שסובל  "אדם 

צריך להכיר בכך שהם ניתנו לו על מנת 
ועליו  ועוונותיו,  מחטאותיו  למרקו 
ועמלי  עניי  "ראה  הפסוק  את  לומר 
ושא לכל חטאותי" (תהלים כה, יח). 
"לא   – הנפטר  החבר  המשיך   – אני" 
ולא אמרתי את הפסוק,  ידעתי מכך 

לכן לא הועילו לי הייסורים"...
הרה"ק  שסיפר  הסיפור  כאן  עד 
שמצוה  עליו  והתבטא  מז'באריז' 

לפרסמו.
 ***

עם  מדקדק  שהקב"ה  מסתבר 
צדיקים, ולכן מחסיד וצדיק זה תבעו 
באהבה  ייסוריו  את  שיקבל  בשמים 
ואם לא – לא יועילו לו. אך אין ספק 
באהבה  הייסורים  שקבלת  בדבר 
גם  להיות  יכולה  עוונות  ככפרת  או 
זה,  פסוק  דווקא  אומרים  לא  כאשר 
אלו  שיהיו  מהקב"ה  מבקשים  אך 

לכפרת העוונות.
מפיאסצנא  הרה"ק  לדברי  נשוב 
הינו  ויקרא  נפלא:  באופן  שמסביר 
חכמי  דרשת  וידועה  הקרבנות,  ספר 
שונים  וברבדים  בגוונים  ישראל 
שהעיקר הוא "אדם כי יקריב מכם", 
כאשר אדם מקריב מעצמו בייסורים 
עבודת  למען  ועמל  בוויתורים  או 

הבורא.
וזה מה שמצא רש"י לנכון להביא את 
דרשת חז"ל שלכל אמירות ודיבורים 
לומר  חיבה,  לשון  קריאה  קדמה 
אותך  מייסר  הקב"ה  כאשר  גם  לך: 
ודורש ממך "קרבן", זכור זאת והבן: 
ייסורים אלו הם בבחינת קריאה של 

חיבה למרק ולזכך את נשמתך.   

"יודעני ומכירני 
מקרוב את הסבל 

והייסורים שסבלת 
בעולם הזה, גלה 
נא לי מה הועילו 

הייסורים 
לטובת נפשך"

קריאה לשון חיבה
במחשבה שניה

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


