
 

נעיצת סוף התורה לתחילתה. ומדוע בזכות מצות 
 מעשר נברא העולם

נהוג לנעוץ ולחבר את סוף  בראשית ברא אלוקים וגו' )א א(
התורה לתחילתה. ובסופה נאמר "לעיני כל ישראל וגו'" )לד יב(, 

 ונראה לחברם בדרך נפלאה וכדלהלן.
פ"א ד( בזכות מעשר נברא העולם, שמעשר  איתא במדרש )רבה

נקרא ראשית שנאמר בו ראשית דגנך )דברים יח ד(, וקשה אמאי 
דוקא בזכות מצוה זו. ושמעתי בשם ר' שלמה דרשן מפוזנא 
שהנה בוידוי מעשר כתוב לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי 
)דברים כו יג(, ויש לפרש המקרא ע"פ מה דאיתא במדרש רבה 

ג ג( שאם לא מעשרים כראוי עכברים אוכלים פרשת עקב )פ
מתבואה זו, ואיתא בגמ' הוריות )יג:( שהאוכל ממה שעכבר אוכל 
משכח תלמודו, ולכך כשמביא אדם מעשר כראוי הוא אומר "לא 
עברתי ממצותיך" ר"ל לא ביטלתי מצות המעשר, וממילא "לא 

 שכחתי" מפני שלא אכלתי ממה שאכלו עכברים.
רא שבסוף התורה לעיני כל ישראל כתב רש"י והנה בפירוש המק

שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, ואיתא בגמ' עירובין )נד.( 
שאם לא נשתברו הלוחות לא היתה משתכחת תורה מישראל, 

 שהלומד לעולם לא היה שוכח תלמודו.
והנה נאמר "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא 

א זה פירושו שאם לא בריתו של שמתי" )ירמיה לג כה(, ומקר
הקב"ה שהיא תורתו, ר"ל שאם לא תתקיים התורה ולא ילמדוה, 
לא היה בורא הקב"ה את עולמו. הרי לפי"ז שאם תשתכח תורה 
מישראל, ישוב העולם לתהו ובהו. ובכדי שלא תשתכח התורה 
מצינו ב' דרכים, תחילה תחילה היה אפשר שלא נשתברו הלוחות 

תכחת תורה מישראל, ועוד דרך ע"י נתינת ואז לא היתה מש
 מעשר שכך לא תשתכח תורה מישראל ולא יחרב העולם.

ועפי"ז נראה לחבר סוף התורה לתחילתה ולהבין המדרש 
שהעולם נברא בזכות המעשר, דה"פ, שבלא התורה אין העולם 
יכול להתקיים, אלא שבלוחות ראשונות מצינו שאין שכחת 

יים מפני שאין הלימוד משתכח, התורה, ונמצא שהעולם יתק
אלא שמשה שבר את הלוחות "לעיני כל ישראל" ובכך נגרם 
שתשתכח תורה, ונמצא א"כ שוב שאין קיום לעולם וכיצד נברא 
העולם ומתקיים, ולכך מיד מתחילה התורה "בראשית", ר"ל 
בזכות המעשר שנקרא ראשית "ברא אלוקים", דהיינו שאף 

שתכח, ושפיר שעל ידו מתקיים בזכות המעשר אין הלימוד מ
"אם לא בריתי וגו'" ויש קיום לעולם בזכות המעשר, ולכך ברא 

 אלוקים את עולמו.
 שמן ששון למג"א

מדוע אם לא ששינתה האדמה מצווי הקב"ה שיהא 
 טעם הפרי והעץ שווים לא היה אדה"ר חוטא

איתא  מזריע זרע למינהו )א יב( ותוצא הארץ דשא עשב
בבראשית רבה )ה ט( שהקב"ה אמר עץ פרי, שיהא טעם העץ 
וטעם הפרי שוין, והאדמה שינתה ולא עשתה טעם העץ כטעם 
הפרי, לפיכך כשנתקלל האדם נתקללה אף האדמה. ויש להבין 

 מה השייכות בין חטא האדם לחטא האדמה.
ווי הבורא והיתה ונראה לפרש שאם לא היתה משנה האדמה מצי

מוציאה טעם העץ כטעם הפרי, לא היה אדה"ר חוטא ואוכל מעץ 
הדעת. שהנה חטאו של אדה"ר נגרם מכך שהוסיף איסור על חוה 
יותר מאיסורו של הקב"ה, שהקב"ה אסר לאכול מעץ הדעת 
ואדה"ר אמר לחוה שאסור אף ליגע בו, וכך הכשילה הנחש ע"י 

אמר לה שאף באוכלה לא שדחפה לעץ ונגעה ולא מתה, וכך 
 תמות, והיא מכח זה החטיאה את אדה"ר.

והנה בחז"ל מצינו שאסרו חכמים אף נגיעה באיסור משום סייג, 
וכגון שאסור ליגע בחמץ בפסח שמא יבוא לאוכלו, ואכן באבות 
דר' נתן )פר' מ"א( נאמר כך בפירוש שמשום סייג לתורה אסר 

ק אדה"ר במה שהוסיף אדה"ר לחוה אף נגיעה, נמצא לפי"ז שצד
לחוה את איסור זה, וא"כ כיצד ע"י שהוסיף זאת חטא הוא, והא 

 עשה כצדק וכדין ואדרבה אף על הנגיעה עליה להיענש.
וי"ל שהנה הניחא נכון לגזור איסור נגיעה בפרי שיש בזה סייג 
וגדר כדי שלא תבוא לאוכלו, אך לא היה לו לאסור נגיעה בעץ 

זירה, שהוא גזירה שמא תיגע בפרי עצמו דזה כבר גזירה לג
והגזירה שלא תיגע בפרי שמא תבוא לאוכלו, וגזירה לגזירה לא 

 גזרינן, ושפיר שנגרם עי"ז שחטא אדה"ר כהנ"ל.
והנה אם האדמה לא היתה משנה מציווי הבורא ומוציאה אילנות 
שטעם העץ וטעם הפרי שווין, הרי שאף נגיעה בעץ עצמו ולא 

זירה ולא רק גזירה לגזירה, שהרי אף מהעץ בפרי הייתה בכלל הג
עצמו היה אסור לאכול, ואף בו שייך סייג וגדר שלא ליגע בו, 
נמצא שאם לא היתה משנה האדמה מציווי הבורא הרי שלא היה 

 חוטא אדה"ר.
וממילא מיושב שפיר שכשנתקלל האדם נתקללה אף האדמה, 

ם שאם לא היתה משנה האדמה לא היה חוטא האדם, שאם טע
העץ כטעם הפרי הרי שאסור אף נגיעה בעץ עצמו, ולא היה 
מצליח הנחש לפתות את חוה ע"י הנגיעה, ולא היתה מצליחה 

 חוה להכשיל את אדה"ר.
 תורת משה

מפני שהלבנה סמוכה על שלחן החמה נקראת 
 המאור הקטן

ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים וכו' ואת המאור 
גמ' חולין )ס:( ר' שמעון בן פזי רמי, איתא ב הקטן וגו' )א טז(

כתיב "ויעש ה' את שני המאורות הגדולים" אלמא שניהם 
 גדולים, וכתיב "ואת המאור הקטן" משמע שאחד קטן עיי"ש.
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ונראה לפרש בדרך פשוט ע"פ מאי דאיתא בגמ' ב"מ )יב:( לא 
גדול גדול ממש אלא קטן קטן ממש כו', גדול הסמוך על שלחן 

שגדול הוא נקרא קטן. הרי שהגדר הוא ע"פ אביו אע"פ 
 הסמיכות לשולחן האב, שאם סמוך לעולם נקרא קטן.

ועפי"ז י"ל שמאחר דאיתא בחז"ל שהלבנה סמוכה היא לחמה 
ומקבלת אורה מהחמה, לפיכך אף שנקראו שניהם מאורות 
גדולים מכיון שגודלן שווה, מ"מ חוזרת התורה לומר על הלבנה 

דהיינו לא קטן ממש אלא משום שסמוכה ואת המאור הקטן, 
 על שלחן החמה קראה התורה המאור הקטן.

 ברית שלום )והובא בילקוט האורים(

 כיצד שמשו אדם וחוה בפני הנחש

פרש"י  והנחש היה ערום מכל חיית השדה וגו' )ג א(
שסמך קרא פסוק זה לפסוק הקודם שנאמר בו "ויהיו שניהם 

ת שניהם ערומים ועסוקים ערומים", לומר לך שראה הנחש א
בתשמיש לעין כל ונתאוה לה עיי"ש. ויש להקשות כיצד עסקו 
בתשמיש לעין כל, הרי איתא בגמ' עירובין )ק:( שאף בלא 
התורה אפשר ללמוד צניעות מחתול, וא"כ כיצד לא למדו זאת 

 אדם וחוה.
ונראה ליישב ע"ד הלצה ע"פ דברי הגמ' בשבת )קי.( שאשה 

ודעת אם מתאוה לה או לא, תשליח בגדיה שרואה נחש ולא י
מעליה, אם נכרך הוא עליה הרי שמתאוה לה, ומה תקנתה, 
שתשמש עם בעלה לעיניו ותתגנה בעיניו, איכא דאמרי שאי"ז 

 הדרך דאדרבא כ"ש שיתאוה אליה עיי"ש.
ועפי"ז יש לפרש שחוה ראתה את הנחש ולא ידעה אם דעתו 

את ע"י שתשליח בגדיה עליה או לא, והיא לא יכלה לבדוק ז
שהרי היתה ערומה כמבואר בקרא, ומחמת זאת עשתה את 
התקנה השניה בגמ' ועסקה בתשמיש עם בעלה, ועשתה זאת 
כדי שתתגנה בעיניו, אך באמת היה יצרו תקפו יותר מחמת כך 

 כהאיכא דאמרי, וכמו שפירש רש"י שמחמת זאת נתאוה לה.
יעות מחתול, ובזה שפיר שעשו זאת בפניו ולא למדו צנ

 שבדוקא עשו זאת כדי לבודקו כדברי הגמ'.
 מעשה רוקח

 רמז לג' המקומות שהלכה כשמואל

יש לפרש בזה פרפרת נאה על  את קלך שמעתי בגן וגו' )ג י(
 דרך הרמז וכדלהלן.

איתא בגמ' שבת )כב.( איתמר רב אמר אין מדליקין מנר לנר 
מבגד לבגד  ושמואל אמר מדליקין. רב אמר אין מתירין ציצית

ושמואל אמר מתירין מבגד לבגד. רב אמר אין הלכה כר' 
שמעון בגרירה ושמואל אמר הלכה כר"ש בגרירה. הרי קמן ג' 
מחלוקות שרב מחמיר ושמואל מיקל. ואמר אביי שרבה רבו 
פסק בכל מחלוקות רב ושמואל כרב, חוץ מג' מחלוקות הללו 

 שנהג כשמואל שמיקל, וכן פסקו הר"מ והשו"ע.
והנה בכל הש"ס קיי"ל הלכתא כרב באיסורין, ובדרך כלל רב 
מחמיר ושמואל מיקל ופסקי' כרב המחמיר, ואילו בהנך ג' 

 מקומות אע"פ ששמואל מיקל בהם הלכה כמותו.
ויש לרמז זאת במקרא, "את קולך" ר"ל את הקולא שלך, 
"שמעתי" ר"ל קיבלתי לפסוק כך, "בגן" ר"ל רק בג' מקומות 

, ב'גד דהיינו ציצית, ג'רירה דהיינו כר"ש, נ'ר שסימנם בג"ן
דהיינו נר חנוכה, אבל בשאר מקומות לא שמעתי לפסוק 

 כהקולא שלך.
 בשם המרחשת

 מוצא אני מר ממות את האשה

ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן 
יש להקשות וכי פתי אדה"ר להיפטר כך  העץ ואכל )ג יב(

ודברי התלמיד דברי מי שומעין, וכיצד  מעונשו, והא דברי הרב
 חישב להיפטר מעונש בתירוץ זה.

ובדרך הלצה י"ל שהרי אמר הקב"ה לאדה"ר ביום אכלך ממנו 
מות תמות )ב יז(, ואיתא בגמ' מוצא אני מר ממוות את האשה 
דהיינו שאשה רעה גרועה ממוות. וא"כ אמר אדה"ר לקב"ה 

א נתכוון ע"י כך האשה אשר נתת עמדי נתנה לי ואוכל, ול
להיפטר מעונש, אלא שאמר לקב"ה שמאחר ואשתו צוותה 
עליו לאכול הרי שאם לא היה אוכל היתה אשתו מורדת בו, 

 ועדיף מוות על פני אשה רעה.
 ילקוט האורים

מדוע זה שנעשה העפר לאדם לא נחשב שינוי 
 מעשה

איתא במדרש, אמר לו  כי עפר אתה ואל עפר תשוב )ג יט(
 גזולה בידך. ותמוה. הקב"ה עפר

ויש לפרש עפי"ד הגמ' בב"ק שגזלן קונה בשינוי מעשה, 
ואיכא חד מ"ד שאע"פ שקונה בשינוי מ"מ אם גזל עפר 
ועשאו לבינה לא קנאו בשינוי מעשה, מכיון שיכול להשיב 

 הלבינה להיות עפר כבתחילה עיי"ש.
ועפי"ז יש ליישב שאמר לו הקב"ה עפר גזולה בידך, דהיינו 

ונעשית מעפר וכעת עברת על הציווי הרי שגזלת את  מאחר
העפר, וקשה מדוע נחשב שגזל את העפר והרי קנה עצמו 
בשינוי מעשה ע"י שהעפר נעשה לאדם, ולכך ממשיך קרא 
"ואל עפר תשוב" דה"פ, שמאחר וישוב להיות עפר הרי 
שחשוב כלבינה שאי"ז שינוי מעשה מאחר שחוזרת לצורתה 

 שאי"ז שינוי מכיון שיחזור להיות עפר.הראשונה, ה"ה באדם 
 דרוש שמואל )לנכד הסמ"ע(

 וכ"ה במדרש יהונתן

כיצד הצליח קין להרוג את הבל שמבואר במדרש 
 שהיה גבוה ממנו

ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין 
יש להבין מקרא זה שכתוב בו  אל הבל אחיו ויהרגהו )ד ח(

 ולא כתוב מה אמר קין להבל. ויאמר קין אל הבל אחיו,
ויש לפרש שהנה איתא במדרש רבה )פכ"ב( שהבל היה גבוה 
יותר מקין, נמצא א"כ שהבל היה גיבור יותר מקין, וא"כ כיצד 
הרגו קין, וי"ל שהלך קין ברמאות והיה קורא לו תמיד אחיו 
כדי שלא יחשוש ממנו שהרי מכבדו מאוד בלשונו, וכך לא 

 ויכל קין להורגו אף שהיה חלוש ממנו.. חשש ונזהר הבל מפניו
ולפי"ז יש לפרש היטב את הפסוק דה"פ, "ויאמר קין אל הבל 
אחיו" ר"ל שתמיד היה אומר קין אל הבל "אחיו" דהיינו מדבר 
אליו בכבוד, ומתוך כך לא נזהר הבל מפניו, ולכך "בהיותם 

 בשדה" דהיינו רחוק מאביהם ומאמם קם עליו והרגו.
לפרש עוד את המקרא שמובא אח"כ "ויאמר ה' ולפי"ז נראה 

אל קין אי הבל אחיך" )ד ט(, וקשה מדוע כששאלו איה הבל 
באותו הדור, והרי היו קין והבל  הוסיף אחיך, וכי היו כמה הבל

יחידים בעולם. ולהנ"ל שפיר שבדוקא הוסיף אחיך, ששאלו 
 היכן הבל שכל הזמן כיבדת אותו וקראת לו אחי.

 יהו ובהג"ה שםהגר"א בקול אל
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