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  לשכת רב הקמפוס                                        הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י  
  ב"עתש ,                         סוכות ושמחת תורה              מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

   936מספר                                    ש הלנה ופאול שולמן                                "ע        

  
  

  י לפסוק הראשון והאחרון של התורה"ירוש נועז של רשפ
  

ובדברי חתימתו לפרשת " בראשית"י בדברי פתיחתו לפרשת "ע רשימצשפירוש נועז ב  אבקש לדוןלהלן
  ):א, בראשית א, ילקוט שמעוני(ואלה דבריו בפתיחה ". הברכה וזאת"

   

שהיא מצוה , )ב:יב' שמ" (ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם"התורה אלא מ] את[צחק לא היה צריך להתחיל אמר רבי י
ּכַֹח ַמֲעָׂשיו ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת "משום , ומה טעם פתח בבראשית, ישראל] בה[ראשונה שנצטוו 

הם , שתם ארצות שבעה גויםשכב, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם, )ו:קיא' תה" (ּגֹוִים
ברצונו נתנה להם וברצונו , הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ה היא"אומרים להם כל הארץ של הקב

  .נטלה מהם ונתנה לנו
  

מניע העל ובחר שביאור ה עלי יחווה דעתו " והיינו מצפים שרש,אופניםכמה  ניתנת להתבאר בודרשה ז
 עניין זהי ב"דב שעוועל תמה אף הוא לפשר שתיקתו של רש- חייםהרב.  את פירושוו לפתוח דווקא בלוש

   1:והעיר
דהנה בחר מכל עשרות , )נ" מ,י"רש(ולא אמנע מלהעיר עד כמה משתקף כאן טהרת נשמתו של רבינו 

, מאמרים שבמדרשים לפתוח את פירושו עם מאמר אשר בילקוט שמטרתו היא להגן על כבוד ישראל
ה אחרי תשע מאות שנה שנכתבו הדברים הללו עדיין אנו עומדים במדוכה זו והנ, "שמא יאמרו האומות"

וכל זה כדי להיות לנו לעד ... "מאור הגולה"אין זאת אלא שרוח הקודש הדריך את רבינו . עם אומות העולם
  .שנצח ישראל לא ישקר

  

ע נמנע י כן תלך ותכבד השאלה מדו"ככל שנרבה בשבחו של רש: רב שעוועלויש להשיב לדברי ה
אברהם '  נשיב גם לדברי פרופכיוצא בזה .פירושול הפתיחכיצחק ' מלחשוף את טעם הבחירה בדרשת ר

  2:הוא כותב" י"רש" אשר ביצירתו המופתית ,גרוסמן
   

: שאם יאמרו האומות לישראל: י פתח את פירושו לתורה בעניין הזה בהביאו את המדרש מן התנחומא"רש
 מובן שלפתיחה של ביאורו לתורה בזכות עם ישראל על .'בע אומות וכוליסטים אתם שכבשתם ארצות ש

ארץ ישראל הייתה משמעות רבה והיא נשאה מסר ליהודים באירופה ולסביבתם הנוכרית גם בזמנו של 
   3.י"רש

  

א ּוְלכֹל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹל ַהּמֹורָ " :"וזאת הברכה"י על הפסוק האחרון שבפרשת "נפנה לדברי רשעתה 
  : ואלה דבריו,"ִיְׂשָרֵאל-ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ָּכלַהָּגדֹול 

   

, ה לדעתו"והסכימה דעת הקב, ואשברם לעיניכם) יז:לעיל ט(שנאמר , שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם
  .יישר כחך ששברת, "ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרּתָ ) "א:לד' שמ(שנאמר 

  

                                                 
 .ב' עמ, ג"תשמ ירושלים, התורה על י"רש פירושי עורך   1
 .175' עמ ,ו"תשס ירושלים, שזר מןלז מרכזבהוצאת   2
 .205' ובעמ אילךו 170' מעמ לענייננו שם עוד וראו  3
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 הייתכן שמכל :מעוררים פליאה" לעיני כל ישראל"ו של משה י המכוונים לסכם את מפעל חיי"דברי רש
י "רש, יתר על כן! ?י ראוי לציון כי אם את שבירת הלוחות"מה שחולל משה במצרים ובמדבר לא מצא רש

המוסבת במקורה ומעיקרה ) ב" עמנחות צט(מטעין את הפסוק האחרון של התורה בדרשה של ריש לקיש 
ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ' ר הַוּיֹאמֶ  ":על פסוק אחר לגמרי

  ).א:לד' שמ(" ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרּתָ 
 אמר – 'ר ִׁשַּבְרּתָ ֲאֶׁש  'דכתיב, פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה": על הפסוק הזה דרש ריש לקיש       

ה יישר "אמר לו הקב". ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרּתָ : "ובנוסח אחר במקום אחר. "ברתייישר כחך שש: ה למשה"לו הקב
פסיקתא  ("ברתלכך נאמר אשר ִׁש , ו"שאלמלא לא נשתברו נתחייבו ישראל כליה ח, ברתיחך ששוכ

  ). זוטרתא לקח טוב
עובדה . אחרון משמעות שכלל אינה מתחייבת מפשוטוי כופה על הפסוק ה"נראה אפוא בעליל שרש
, י היה מעוניין לחתום את פירושו לתורה בדרשתו של ריש לקיש דווקא"זו מאלצת אותנו להסיק שרש

התשובה לשאלה זו תגיה גם על השאלה ,  כפי שיתברר להלן. לאיזו תכלית, כמובן,והשאלה היא
  . בראשיתב וק הראשוןספליצחק ' הראשונה בדבר הטעם לבחירת הדרשה של ר

אם חשבנו לתומנו ששבירת הלוחות הכתובות . נפנה עתה לבחינת דרשתו של ריש לקיש לגופה
קבע ששבירת , ריש לקיש, הנה בעל הדרשה. מתברר שטעינו, חולל משבר קשה בישראלתבאצבע אלוקים 

 זהוהביא על ידי  אשר השכיל לעמוד על דעת עליון ,הלוחות חשפה את עצמת השגתו של משה רבנו
שאלמלא לא נשתברו נתחייבו ישראל "ו" פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה: " כאמור,לישועת ישראל

התשובה גנוזה בדרשה שנראה ? מהו הרקע להולדת הפרשנות המופלאה והמהפכנית הזאת". ו"כליה ח
לָֹהיו - אֱ ' מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני הַוְיַחל  " המופיעה בשמות רבה על הפסוק)יצחק הנזכר' אף היא של ר(נוספת 

 גופה הוז). יא:לב' שמ(" ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה' ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה
  :)ד, פרשה מג] וילנא [השמות רב (של דרשה

   

אלא ? כיצד. שהתיר נדרו של יוצרו, יצחק' חלבו בשם ר' ברכיה בשם ר' אמר ר? מהו כן" ויחל משה"א "ד
כבר נשבעתי , משה: להים-אמר הא. להים שימחול להם-בשעה שעשו ישראל העגל עמד משה מפייס הא

רבון העולם ולא נתת , האמר מש. ודבר שבועה שיצא מפי איני מחזירו, "זֵֹבַח ָלֱאלִֹהים ָיֳחָרם) "יט:כב' שמ(
אֹו ִהָּשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ' ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה) "ג:ל' במ(לי הפרה של נדרים ואמרת 

וכל זקן שמורה הוראה אם ירצה ?  הוא אינו מוחל אבל חכם מוחל את נדרו בעת שיָשאל עליו-" ְּדָברֹו
ואתה צויתני על הפרת נדרים דין הוא שתתיר את נדרך ,  צריך הוא לקיימה תחלהשיקבלו אחרים הוראתו

אותה שעה ... ה עומד כשואל נדרו"מיד נתעטף בטליתו וישב לו כזקן והקב. כאשר צויתני להתיר לאחרים
ש " אר...שהפר נדרו ליוצרו" ויחל משה" הוי -מותר לך מותר לך אין כאן נדר ואין כאן שבועה "אמר משה 

   .וכן ויחל משה, להים-להים לומר שהתיר נדר לא-בן לקיש לפיכך נקרא שמו איש הא
  

ה בטל תוקף "שעם הפרת הנדר של הקב) ג- עוד שם סימנים אורא (ולהיצחק בשמות רבה ע' מדרשת ר
מן הדין היה לשבור את הלוחות כדי להושיע על כן  ו,מהלוחות הראשונים" 'לא יהיה לך וכו"העוון של 

שכן הוא קיים את עם , מעשה השבירה היה מקור של ישועהבהיבט זה . ראל מהעונש החקוק בהםאת יש
  . ה להתחבר עמם בברית חדשה"ישראל וִאפֵשר לקב

 דרשה של ריש לקישבי מעוניין לחתום את פירושו לתורה "עתה ברור לגמרי על שום מה היה רש
ה את מלוא הגיבוי לשבירת "ל נותן הקב"ת חז הוא ביקש להורות לדורות עולם שלדעזהנראה שב. דווקא

י מחדש את דברי " הציב רשזהב .סדר היום על תהלוחות בעת ששאלת הקיום של עם ישראל עומד
. )ב" ע נטציעאמבא ב" (לא בשמים היא: עמד על רגליו ואמר" אשר ,יהושע' התלמוד המפורסמים על ר

עת  ":קכו:ובעים במפורש בפירושו לתהלים קיטי מ"נוסיף ונציין שהרעיונות הנרמזים כאן בדברי רש
ורבותינו דרשו ממנו שעוברין על דברי תורה כדי לעשות סייג וגדר לישראל כגון : הפרו תורתך' לעשות לה

  ."גדעון ואליה בהר הכרמל שהקריבו בבמה
  ):מא, נ ג"מו( ם"בפירוט ובבהירות רבה נשמעים עיקרים אלה גם מפי הרמבד בבד ב       

   

 בהתאם לשוני –ל יתעלה יודע שבכל זמן ומקום זקוקים דיני התורה הזאת -מכיוון שהאנשוב לשאלה ה עת
הוא אסר להוסיף או לגרוע ,  לתוספת לחלקם או לגריעה מחלקם–לאירועים חדשים ולנסיבות , במקומות

יני תורה אלה כדי לעׂשות סייגים לד, דין הגדול-לבית, כלומר, עם זאת הוא התיר לחכמים שבכל תקופה... 
ועשֹו ): ל"חז(כמו שאמרו , ולהנציח סייגים אלה, לשמור על יציבותם בדברים שיחדשו על דרך איחוי שבר

כן גם הותר להם להשעות חלק ממעׂשי התורה או להתיר חלק מאיסוריה במצב כלשהו או . ְסָיג לתורה
 מאורע כפי כל זמן ובאשר לכלויונהג ב, בהנהגה זאת תתמיד התורה להיות אחת... בהתאם למאורע

אדם אובדים מרוב -היו בני, אבל אילו היה העיון החלקי הזה מותר לכל אחד מן החכמים. שמתאים לו
   .המחלוקת והסתעפות השיטות
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דרשתו הנועזת של בי בחר לפתוח את פירושו לתורה דווקא " שרש,שבה פתחנו ונשיבעתה נשוב לשאלה 
. ה"אודות הפרת הנדר של הקבעל וז בדרשה רמהאת הרעיון שלה תואם שכן הרעיון הבסיסי , יצחק' ר

לא היה צריך להתחיל את התורה : "שה לדרוש ולהכריזי תפיסה כזאת אפשר לו לילוד אפירק על , ואכן
הרי לא יעלה על דעתו של אדם לחוות דעה בשאלת סדרי ,  שאם לא כן,'וכו" אלא מַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם

ה נכון "י שתי הדרשות באות להורות שלעולם הקב"בהכרח נאמר שלדעת רשעל כן . העריכתה של התור
לו בפולמוס עם האומות המבקשות אפי כדי לחזק את ידי ישראל ,ל שהזמן גרמן"להיענות לתקנות חז

  . להחליש את הקשר שבין עם ישראל לארצו
  

בין דבריו ופסוק הראשון שבתורה י ל"שבין כוונת דבריו של רשצד השווה  האתנו גהצ: סיכום       ל
 הכלל ההלכתי הנועז שעל פיו דייל שו עוי היה מעוניין להטעים את פיר"התברר לנו שרש. לפסוק האחרון

פעמים : " כאמור,רכי העתים של ישראל עד כדי סטייה מהסדר המוחלט של התורהוה נענה לצ"הקב
תורה והדרשה לפסוק האחרון משלימות הדרשה לפסוק הראשון של ה". שביטולה של תורה זהו יסודה
  . ל בהלכה"חם של חזו את עצמת כ:ומבססות את אותו רעיון עצמו

  
  מיכאל צבי נהוראי' פרופ

  ירושלים
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