זרע ˘מ˘ון ‰לימו„ ˘מ˘פיע י˘ועו˙

פר˘˙ בר‡˘י˙ ˙˘ע"ז

טעם שפתחה התורה באות ב' ולא באות א'
אשׁית ָבּ ָרא ֱאקִים ֵאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְו ֵאת ָה ָא ֶרץ' )א א( בילקוט )רמז ב( למה התחילה
ְ'בּ ֵר ִ
התורה בבי"ת שהוא לשון ברכה .ויש להקשות הלא קרא כתיב )תהלים קיט קס( ראש
דברך אמת ,ואם כן יותר היה ראוי להתחיל באות אל"ף שהוא לשון אמת.
ואף שאכן כשנתבונן נמצא שסופי תיבות של בראשית ברא אלקים ,היינו אמת,
ורמזה תורה כאן את ענין האמת ,מכל מקום עדיין קשה כי לכאורה היה מן הראוי
שאות הראשונה של התורה אל"ף כדי לקיים בדקדוק את ענין ראש דברך אמת,
וצריך טעם להבין מדוע התחיל באות בי"ת מלשון ברכות ולא באות אל"ף מלשון
אמת.
וי"ל עפ"י מה שאמרו במדרש )ויק"ר טו ז( אבן שלמה וצדק יהיה לך ,אם עשית כן
יהיה לך מה לישא ומה ליתן ,מה ליקח ומה למכור ,שהברכות מברכות את בעליהן,
וכן להיפך הקללות מקללות את בעליהן וכו' עיי"ש .ומשמע מדברי המדרש שאם
יתנהג האדם בצדק ואמת תהיה לו הברכה ,ואם לאו ח"ו יהיה לו קללה .ולפי"ז יש
לומר שאכן התחילה תורה בראש דבריה בענין האמת ,ודוקא משום כך נכתב בתחילה
אות בי"ת מלשון ברכה שהברכה אינה ניתנת אלא למי שדובר אמת בלבבו ,ובדוקא
נרמז האמת באופן זה ,בכדי ללמד אותנו את התועלת שיהיה לנו ע"י דבר אמת.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות א(

ביאור דברי המדרש שאמר הקב"ה כתוב והרוצה לטעות יטעה
וּב ְבּ ֵה ָמה
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַ
מוּתנוּ ְויִ ְרדּוּ ִב ְדגַ ת ַהיָּ ם ְ
ֹאמר ֱאקִים נַ ֲע ֶשׂה ָא ָדם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ַ'ויּ ֶ
וּב ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ָא ֶרץ' )א כו( :במדרש )ילקוט רמז יג( בשעה שהיה
וּב ָכל ָה ָא ֶרץ ְ
ְ
משה כותב התורה היה כותב מעשה כל יום ויום ,כיון שהגיע לפסוק נעשה אדם אמר
לפניו רבונו של עולם למה אתה נותן פתחון פה לאפיקורסים ,אמר לו כתוב והרוצה
לטעות יטעה .וזה תמוה שהרי קושיית משה היא קושיה חזקה ותשובה הקב"ה תמוהה.
ויש לבאר דעיקר סברת משה היתה שמחמת פסוק זה יתהפכו בני אדם למינות לומר
ח"ו שיש שתי רשויות ,ועל כך השיב לו הקב"ה שאי אפשר שמפני פסוק זה יתהפכו
למינות ,שהרי מיד בפסוק שלאחריו כתוב ויברא אלקים את האדם בצלמו וגו' ,ומוכח
שהקב"ה לבדו בראו ,והטעם שבתחילה אמר הקב"ה נעשה אדם ,היה כדי ללמד מדת
דרך ארץ וענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן וכמ"ש רש"י ,וממילא
בודאי שמחמת פסוק זה לא יכשל אדם לבוא לידי מינות ,אלא שעדיין יש חשש שמי
שיש לו כבר מחשבת מינות ,שיתגבר כח סכלותו ורשעתו מחמת פסוק זה ולא ירצה
לשמוע מה שאנו משיבים לו ,על זה אמר לו הקב"ה כתוב והרוצה לטעות יטעה,
והיינו שאין חשש שיתקלל אדם מפסוק זה ,ועל האדם שכבר נטה לדרך המינות שע"י
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פסוק זה יחזק את דעתו הקלוקלת ,אדם זה אין אחריותו עלינו מפני שכבר רצה
והחליט מקודם לטעות .וזה דקדוק מה שאמר הקב"ה למשה ,הרוצה לטעות יטעה,
והיינו שהוא גורם לעצמו דבר זה ולא מפני הפסוק טעה.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ז(

מדוע השליך הקב"ה רק את האמת
וּב ְבּ ֵה ָמה
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַ
מוּתנוּ ְויִ ְרדּוּ ִב ְדגַ ת ַהיָּ ם ְ
ֹאמר ֱאקִים נַ ֲע ֶשׂה ָא ָדם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ַ'ויּ ֶ
וּב ָכל ָה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל ָה ָא ֶרץ' )א כו( :במדרש )ב"ר ח ה( בשעה שבא
וּב ָכל ָה ָא ֶרץ ְ
ְ
הקב"ה לברא אדם הראשון ,נעשו מלאכי השרת כיתות כיתות וחבורות חבורות ,מהם
אומרים יברא ומהם אומרים אל יברא וכו' ,חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים ,אמת
אומר אל יברא שכולו שקרים ,צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות ,שלום אומר אל
יברא שהוא כולו קטטה ,מה עשה הקב"ה נטל אמת והשליכו ארצה שנאמר ותשלך
אמת ארצה וברא את האדם .מקשים העולם למה השליך הקב"ה דוקא את האמת ולא
השליך גם את השלום.
וי"ל דהנה על טענת השלום שטען שהעולם כולו קטטה יש תירוץ ,שיכולים אנו
לעשות פשרה בין בעלי הדינין שמתקוטטים ,ועל ידי כך ישכון השלום ביניהם ולא
יהיה קטטה ,אולם במה שטען האמת שהעולם כולו שקר אין לנו תירוץ ,כי אכן
הרבה פעמים אף כשיבואו לדין ואחד מבעלי הדינין יטעון דבר שקר ולא ירגיש
הדיין בשקרו .ועוד שמצינו שאמרו במדרש )ב"ר יב טו( שאין העולם יכול להתקיים
בדין ]והיינו במה שראוי להיות באמת[ ולכך שיתף מדת הרחמים עיי"ש .והיינו
שאכן צדקה טענת האמת שהעולם הזה מוכרח שיהיה בו שקר ולא שייך להתנהג
בו ממש בדין האמת ,ולכך כשבא הקב"ה לברוא העולם הוצרך להשליך את האמת
ארצה) .וראה עוד מש"כ רבנו בספר תולדות שמשון סוף פרק א פירוש נאה ומתקבל
בקושיה זו(.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות ט(
וּל ָא ָדם א ָמ ָצא ֵעזֶ ר
וּלכֹל ַחיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה ְ
וּלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
ַ'ויִּ ְק ָרא ָה ָאדָם ֵשׁמוֹת ְל ָכל ַה ְבּ ֵה ָמה ְ
ְכּנֶ גְ דּוֹ' )ב כ( :קשה שיותר היה ראוי לומר ויקרא האדם שם לכל הבהמה ,שהרי לכל
בהמה וחיה קרא את שמה ולא עשה להם כמה שמות.
וי"ל עפ"י מה דאיתא בגמרא )חולין קכז (.כל מה שיש ביבשה יש בים חוץ מן
החולדה .נמצא דאף על פי שלא היה קורא להם אלא שם אחד ,היה נחשב בכל
שם ושם כמי שקורא שני שמות ,שהרי אותו שם עצמו שנותן לאותה בהמה וחיה
שביבשה ,צריך גם לאותה בהמה וחיה שבים ,ושפיר דקדק הכתוב לומר ויקרא האדם
שמות ,שהרי כל שם שקרא היה עבור שנים ,למי שבים ולמי שביבשה.
)'זרע שמשון' פרשתינו אות טו(

לשונו הזהב של רבינו בפתיחת פירושו וספרו 'זרע שמשון'
יתהלל המתהלל וידוע השכל לישא ברכה מאת ה' ,וללמוד מדעת קונו להתחיל כל
מעשיו ברמז הרומז לשון ברכה ,כי שם יצוה ה' אתו את ברכתו ברכה וחיים עד העולם,
וכן מצינו במדרש )ילקוט רמז ב( למה התחילה התורה בבי"ת ,שהוא לשון ברכה.

פניני שמשון
רעיונות קצרים המוזכרים בפרשתן
ביאור נפלא לבאר האיך יתכן שאדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה ובודאי היה חכם גדול ונתפתה כל
כך בקלות והביא עצמו לידי חטא.
כוונת אדם הראשון היה להביא מיתה לעולם ,ולשם שמים היתה כוונתו ,שאם לא יהיה מיתה יגבה
ליבם של הדורות הבאים שיעשו עצמם אלוקי.
בגמרא שבת )ד (.מובא כלל ,אין אומרים לאדם שיחטא חטא קל כדי שיזכה חבירו וינצל מהעונש
החמור .וא"כ כאן לכאורה
אדם טעה בסברתו ,ועל
אף שיכולים לומר שלזיכוי
הרבים מותר להאדם
לחטוא ,והכי נמי כאן
היתה כוונתו לזיכוי הרבים
והותר הדבר ,מ"מ אף
לזיכוי הרבים הותר לעבור
רק על עשה ,ואילו על
לאו לא הותר אף לזיכוי
הרבים ,וממילא קשה מה
סבר אדם כשעבר על ציווי
השי"ת ואכל.
ויש לבאר שאדם הראשון
עצמו חכך בדעתו לכאן
ולכאן ,עד שבאה אשתו
והביאה הפרי מן העץ
נתיישב ספקותיו ומיד
אכל ,משום שראה שחוה
אכלה ולא מתה וזה היה
לו לסימן שיאכל )שיחטא
בשביל שיזכה( וינצלו
הדורות הבאים ,דאי לאו
הכי האיך חוה נשארה
בחיותה אי משום שלא
יהיה שרוי הוא בלא אשה,
זה אינו ,מאחר שבן נח
מותר בבתו והיה יכול
לשאת בתו.
ואם תאמר שאי אפשר לו
לקחת בתו מאחר שאח"כ לא
יוכל קין לשאת מבנותיו הנולדים ,גם זה אינו ,שאין שום איסר אחות בבן נח רק מאותו האם ואם
אדם ישא את בתו אין זה מונע מקין לישא מבנותיו שיולדו ,שהרי אינם אחים מאותו האם.
אולם השי"ת רצה דוקא שכדי שלא יתבטל קין מפריה ורביה יצטרך לישא את אחותו מאמו שאסורה
לו מן הדין ,ולהראות גודל הענין ,דבזה אמרינן חטא ]היינו שקין ישא אחותו האסורה לו[ כדי שיזכו
הדורות הבאים ואף שמיירי בלאו גמור.
ואדם הראשון בראותו כל זאת ,נתיישב בדעתו ואמר ,הנה מה שסיבב השי"ת שקין יהיה מוכרח
לישא את אחותו האסורה עליו בלאו ,מלמדנו שאומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך ,שאם אין
אומרים כן ,היה מן הדין שחוה תמות מיד ,וקין ישא אחותו מאביו המותרת לו ובכך לא יעבור שום
איסור ,ומדלא מתה חוה מוכח שאומרים חטא כדי שיזכה חבירך וכנ"ל.
ונראה דזה עומק כוונת מה שהשיב אדם הראשון להשי"ת האשה אשר נתת עמדי ,והיינו מאחר שהיא
עדין עמדי ולא מתה ,וממילא משום קיום העולם יצטרך קין לישא אחותו מאביו ומאמו שאסורה לו ,וזה
מורה לי שאומרים לאדם חטא בשביל שיזכו רבים ,ואף כשעובר באיסור לאו.
והיוצא מזה שאדם לשם שמים נתכוון ,ולכך אמרו במדרש )ב"ר ט ו( ראוי היה אדם הראשון שלא לקנוס
עליו מיתה ,והיינו מכיוון שאכן לא חטא] .וראה עוד בדברי רבינו בהרחבה שמבאר תשובת המדרש
מדוע נקנס אף שלא היה ראוי לכך[

כשראה שהארץ שינתה הטבע שלה כשהוציאה הדשאים ,כדי לכוון רצונו
של הקב"ה ,שמח בלבו ,שבודאי יש לנו לומר שגם האדם יעשה כך ,שאף
על פי שבטבע שלו הוא עלול ליפול בחטא ,מכל מקום אנו מקוים שיכבוש
את יצרו ויתן כבוד ושמחה לבוראו) .סוף אות ג(
לפי שאברהם היה כולו חסד והיה מטיב לכל העולם הייתי יכול לומר שמה
שהה אברהם צדיק לגבי הקב"ה לא היה רק מצד הטבע ,שהואיל והיה
טבעו ומזגו טוב לא היה יודע לעבור על דעת חברו ומכל שכן על דעת
המקום ,ולא היה שומר המצוות מחמת היראה מהקב"ה או מאהבתו ,ואינו
מן הראוי להחזיק לו כל כך טובה ,לכן הקב"ה ניסה אותו בנסיון יצחק ,שזה
מעשה אכזריות לאב לשחוט את בנו ,וכשראה הקב"ה שבין כך ובין כך זרז
עצמו לעשות רצון הבורא זה מוכיח שכל מה שפעל ועשה לא היה מצד
הטבע ,רק מצד היראה שהיתה תקועה לו בלבו) .אות ט(
והואיל שמי שלומד קודם שכבו על מטתו בלילה מועיל לו לזכרון ,לכן
אמר הכתוב אם זכרתיך על יצועי ,שאלמוד על מטתי ,באשמורת אהגה
בך ,שמתחילה צריך האדם לחזור על למדו הרבה פעמים ואח"כ להגות
בו להבין דבר מתוך דבר ולחדש בו איזה חידוש ,כמו שאמרו )ברכות סג(.
ליגרוס איניש והדר ליסבר ,וכאן שלמד קודם שכבו שמועיל לו לזכרון ,אם
כן כשיקום באשמורת אין לו לחזור רק כדי להגות בו) .אות י(
ולפי זה יובן הטעם למה אנו קוראים השם אחר מצות המילה ,כדי לרמוז
שעתה שהוסרה הערלה והקליפה אז אנו קוראים לו את השם כדי להמשיך
עליו רוחניות וקדושה ,אמנם כשהיתה לו הערלה והטומאה לא היה מן
הראוי להכניס שם הקדושה .ולכן אחר המילה שנעשה הילד שלם ותמים
אז אנו קוראים לו השם) .אות טו(
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