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, חיבה"ויקרא" הוא לשון , רש"יפירש ". אליו מאהל מועד לאמר ה' וידבראל משה  ויקרא" ,פרשתנו פותחת
א רק כאן . מוסיף רש"י, שבאמת, לג) ,(ישעיה ו" זה אל זה וקרא"שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר  לשון

שהדבר לא נכתב כל אלא  , הקדים "לקרוא" לו,דיבר אליו ה', אלא בכל פעם שהקדים הקב"ה לקרוא למשה
   פעם, ע"ש.

  
, מדוע רש"י המתין עד עכשיו לפרש ש"ויקרא" הוא לשון חיבה, ("אש קודש", עמ' נ)מקשה האדמו"ר מפיסצנא 

 ויקראבמקום לפרש זאת בפעם הראשונה שהמילה "ויקרא" נאמרה למשה, דהיינו בסנה: "וירא ה' כי סר לראות 
. ויש להוסיף, שלכאורה לא היה צריך להכתב (שמות ג, ד)ליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני" א

 שה' דיבר אל משה הקדים לקרוא לו, וכמו שכתב רש"י, אם כן בכל פעםבפרשתנו "ויקרא אל משה", שהרי 
  כאן? דווקאהדגיש הכתוב שה' קרא למשה  מדועהיה מספיק לכותבו בסנה בלבד. 

  

לא כתוב "בראשית ברא את השמים ואת הארץ". פירש רש"י,  יםקאלברא נראה לבאר בס"ד: כתוב "בראשית 
וכיון , אלקים)שם ( דת הדיןיבמאת העולם  אולבר תו של הקב"הבמחשבלה עלה ישבתח ,(המורה על מידת הרחמים) "'ה
ה' ביום עשות "ב וכתוזה שהדין, דת יתפה למיוש )(שם ה' רחמיםהדת יראה שאין העולם מתקיים, הקדים מש

  , ע"כ.ד) ,ב בראשית(" ארץ ושמים אלהים
  

ות. וכיון היה לברוא את העולם במידת הדין, שאם אדם יחטא, מיד יענש בלי רחמנ יתברך אר שחפצו ורצונוומב
רות לם את מידת הרחמים והאפש, צירף להנהגת העו"לית ברירה"בהעולם לא יתקיים,  שה' ראה שלפי הנהגה זו

אין לה' בעצם,  שאם הוא חוטא ובא לשוב בתשובה, להגיע למסכנה,ורה, מכאן אדם יכול תשובה. לכאב לשוב
  . כי פשוט אין דרך אחרת לקיים את העולם ,מקבל את תשובתו "לית ברירהב"ורק  ,רצון בו כללשום חפץ ו

  

כי אם בשוב רשע מדרכו  ,מות הרשעאם אחפץ ב ה'י ם אדנוחי אני נא םקיאמר אל" כתיב !לאין זה נכון כלאך 
 ,זצ"לנגלאס דוד קרא ה"ג ר'הר כותבו. , יא)יחזקאל לג( שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל ,וחיה

 ,אף בגדולה וחמורה שבהם ,בכל המצוות האמורות בתורה": , וז"ל)נ עמ' א(ח"' שיחות חכמה ומוסר'בספרו 
וחביב מאוד  ,אפילו תלמוד תורה שהוא כנגד כולם ,כך כתשוקתו בתשובהק כל גדול וחז אין רצונו יתברך

ומשתוקק . מאוד בעיניו יתברך שמו, אך אין זה ערך ודמיון כלל להנחת רוח והשמחה שיש לו מתשובה
 מבקש הוא ומתחנן אלינו על ידי כל הנביאים לשוב אליו. הוא ומתאוה, מייחל ומצפה לתשובת רשעים

ולא אמרו "ברוך אתה ה'  ,"הרוצה בתשובהנסת הגדולה תקנו לנו בשמונה עשרה ברכת "וכו'. ולכן אנשי כ
  עכ"ל. "בתשובה שלו מקבל שבים", כנוסח שאר הברכות, להורות בזה גודל החפץ והרצון
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אל משה", ולמה רש"י פירש דווקא כאן ש"ויקרא"  ויקראבזה ניתן לבאר מדוע ה' יתברך הדגיש דווקא כאן "
הוידוי  רק זביחת הבהמה, אלאעיקר הקרבן אינו , וקרא עוסק בעניני קרבנותספר ויידוע שיבה. הוא לשון ח

שאם אדם  (הלכות תשובה, פ"א הלכה א)והתשובה שהאדם עושה בשעה שמקריבו על המזבח. וכמו שכתב הרמב"ם 
שעל פי מידת  (שער התשובה פ"ג, ז)וביאר הראשית חכמה ואינו מתוודה ושב בתשובה, לא מתכפר עוונו. ן מביא קרב

מידת "הנפש החוטאת היא תמות". ורק בש כפר על עוונות, שהרי מידת הדין סוברתקבל קרבן להדין, אין ה' מ
", אלא "קרבן לאלקיםכתוב בקרבנות "קרבן  יכול להקריב נפש בהמה תחת נפשו. לכן לא הרחמים, האדם

  הקרבן, ע"ש. ", שרק במידת הרחמים מתקבללה'
  

את חביבתו  אחד מאיתנולכל  מביע ומגלההקב"ה פר ויקרא, שהוא ספר הקרבנות, בפתיחה לס ,דווקא כאןלכן 
, שלא יחשוב שחלילה איבד את חביבותו ואהבתו בעיני ה' יתברך. אדם כי יחטא ויקריב קרבןו. נאהבתו אליו

עד בתשובה על חטאיו.  רבן ושבביב ורצוי הוא האדם שמקריב קאלא אדרבה, אבינו שבשמים מגלה לנו כמה ח
  ויקרא", שהוא קריאה של חיבה לכל יהודי לשוב אליו יתברך!"ספר כדי כך שה' קרא לכל הספר בשם 

  

"ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו  לאחר שחטא בעץ הדעת, שהפסוק אומר גם מאדם הראשון דבר זה לומדים
וז"ל: ראוי היה שיאמר כותנות עור "ללבוש", כענין בחיי,  . כתב רבינו)בראשית ג, כא(" וילבישםכותנות עור 

רצה לייחס פעולת ההלבשה אליו יתברך, להורות . אבל על דרך הפשט, (בראשית לח, כ)שכתוב "ובגד ללבוש" 
לות ימ, והוא בעצמו השתדל בתיקונם, ובגעל אהבתו וחמלתו על יצוריו, שאף על פי שחטא לא זז מחבבן

  , עכ"ל. חסדים
  

 חודש לאחר שה' הזהיר אותו מלאכול מעץ הדעת, ואף לא שבוע ולא יום, אלא אשון לא נעשהחטא אדם הר
: "בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלו והחזירו על (מדרש קהלת ז, יג)ואמרו חז"ל  !שעות ספורות לאחר

תי, תן דעתך ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראכל אילני גן עדן ואמר לו, 
בעצמו דאג לו והלבישו,  החריב את עולמו של ה', הקב"הועם כל זה שקלקל ו ."שלא תקלקל ותחריב את עולמי

  .אליו מחשבה פסולה שאולי כבר פסקה חביבותו ואהבתו בעיני ה' יתברך כדי שלא תפול בדעתו איזו
  

הקב"ה בא  ., ט)בראשית ג(" איכה אמר לואלהים אל האדם וי ה'ויקרא בס"ד לפרש את הכתוב "לי נראה  ,לפי זה
 ",ויקרא"במילה  -ה' את דבריו  ולם. ובמה פותחת מרידתו והחורבן שגרם לעלדבר עם אדם הראשון אודו

", ויאמר"בלשון  -ובאיזו לשון ה' דיבר אליו  חבבו.ל, לא זז מאף שהחריב את העולם, שידע .לשון חיבהשהוא 
ודאי הלא  ".איכה" -ומה ה' שאלו  חבבו.ל, לא זז מאף על פי שמרד, ידעש .אהבהשל  לשון רכה, לשון שהוא

ידע ה' היכן הוא, אלא רצה שאדם הראשון יתוודה ויעשה תשובה, ולכן נכנס עמו בדברים ולא הענישו מיד, כדי 
ת אדם הראשון אף לא חייב אה' ש (תנחומא פר' תזריע, ט)ואומר המדרש . )ורא"ם (עיין רש"י שלא יהיה נבהל מלהתוודות

. אין (בראשית ג, יט) האדמה" אל שובךעד שנתן לו רמז לעשות תשובה, שאמר לו "בזעת אפיך תאכל לחם עד 
הוי אומר, אשריכם ישראל לפני מי . )הושע יד, ב(, שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלקיך" תשובה" אלא ךשוב"

  אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם, אביכם שבשמים!
 

  

  מאמר החכם
  
  

  .שם שהשמן גנוז בתוך הזית, כך גנוזה התשובה בתוך העבירהכ
  

  המגיד ממזריץ
  
  
 

  !בתי כנסת 140-שבוע ללמעלה מעלון זה מופץ מדי 

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 
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