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 “פעמים שביטולה 
של תורה זהו יסודה”

יהודה טאובמן
“...לחזור לידיו של משה העבות הקורנות.

שלא יהפך העולם לתֹהו –
לשֵּבר בסלע ההר צרורות דקות ולהפוך בו.

לוחות נפתחים וֵיצאו מהם מים,
תורה תורה מותרת מבכי נהרות, 

לכתוב בנהרה מכתב חדש...”
נעמה שקד, “ידיו של משה / שברי לוחות ורסיסים” 

הרגעים המכוננים בהם “נוסדות” התורה והיהדות נושאים בחובם דיאלקטיקה עמוקה. כמעט ניתן 
לראות בכך תנאי בהפיכתו של אירוע, מאירוע חשוב — לאירוע מכונן. הדוגמה הקלאסית להתרחשות 
שכזו היא “שבירת הלוחות”. במקום שיהיה רגע מלא הוד, הדר וחגיגיות שיחלק את ההיסטוריה 
ל’לפני’ ו’אחרי’ מתן תורה, מתרחש משבר קטסטרופלי ואלים שבו נשברים הלוחות. אירוע דומה, 
אך עמום יותר, מקובל במסורת כרגע עריכתה וחתימתה של המשנה, ועליו נאמר “עת לעשות לה’ 

הפרו תורתך”1 — כלומר מהלך כינונה של התורה שבע”פ הוא הפרתה של התורה עצמה. 
להלן נבדוק איך אירוע שבירת הלוחות פורש בתלמוד, כרגע ייסוד התורה, פירוש מהפכני 
ונועז מאין כמותו; בהמשך נחפש הדהוד לפרשנות זו במקורות שאחרי התלמוד, או אזכורים 
חלקיים ומפתיעים שלה המרמזים כי מהפכנותה מבעבעת מתחת לפני השטח; לסיום נציע לראות 

משנה, סוף מסכת ברכות, המצטטת את הפסוק מתהלים קיט, קכו.  1
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בציונות עוד אחד מאירועים מכוננים אלה, המקיימים את היהדות מתוך שבירתה והפרתה של 
התורה והיהדות. 

התלמוד
ספרות חז”ל מלאה וגדושה באמירות חדשניות ומהפכניות ובקביעות מאתגרות, אמירות המעידות 
על יחסם המורכב של חכמינו, בין מחויבותם לעבר ובין האומץ לחדש ולשנות. רבות מאמירות 
אלה זכו לרענון, להדגשה מחודשת ולמחלוקות על פרשנותן ה”נכונה”, אך דומה שאמירה חשובה 
ונועזת מאין כמותה “נשכחה” מלב, נעלמה וכמעט שלא זכתה להתייחסות בדורות שאחריה ועד 
ימינו. מימרא זו שהיא אחת הדרשות הקצרות, אך עם זאת מהעמוקות והנועזות ביותר — מובאת 

בתלמוד משמו של ריש לקיש ומתייחסת לשבירת הלוחות על ידי משה:

אמר ריש לקיש: פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה, דכתיב: ‘אשר שברת’ — אמר לו 
הקב”ה למשה יישר כחך ששברת ]בבלי, מנחות צט ע”א–ע”ב[.

הטענה המושמעת במשפט הזה הופכת את שבירת הלוחות למהלך אנושי שזוכה בדיעבד לגיבוי 
אלוהי. מהלך שכזה איננו חריג, וכמו במקרים אחרים, מתנהל במקרא בכלל ובתורה בפרט מעין 
משא ומתן שבעקבותיו האל משנה את דעותיו. ואולם כאן מתקיימים שני דברים קיצוניים יותר — 
האקט האנושי בפני עצמו והאישור האלוהי שבא אחריו. בנוסף, מאירוע זה נובעת מסקנה דתית 

מהפכנית, המובאת בציטוט לעיל ומקדימה את האקט והתגובה האלוהית.
עיון במעשה שבירת הלוחות עצמו מדגיש את מה שבולט לעין כבר בקריאה ראשונה — לא 
היה ולא יהיה, לאורך המקרא כולו, חפץ כה אלוהי וכה מושלם שמכיל בתוכו את כל ה”אלוהות” 
וה”תורה”. הפסוקים בספר שמות שמתארים את הלוחות מגלמים בתוכם תיאור פיזי ומטפורי גם 
ֵני ֶעְבֵריֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה,  יחד, המעצים את מושלמותם האלוהית של הלוחות: “]...[ ֻלחֹת ְּכֻתִבים ִמּׁשְ
ֵהם ְּכֻתִבים. ְוַהֻּלחֹת ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִהים ֵהָּמה; ְוַהִּמְכָּתב, ִמְכַּתב ֱאֹלִהים הּוא — ָחרּות ַעל ַהֻּלחֹת” ]שמות לב, 

טו–טז[.
גם בחומר וגם בתוכן הלוחות הם ייצוג האלוהי המושלם, וכמו שכבר יודע הקורא המיומן, 
תיאור מפליג זה של הלוחות נועד להגדיל את הדרמה של מעשה השבירה שיבוא כעבור שלושה 

פסוקים בלבד: “]...[ ַוִּיַחר ַאף מֶֹׁשה ַוַּיְׁשֵלְך ִמָּיָדו ֶאת ַהֻּלחֹת ַוְיַׁשֵּבר אָֹתם ַּתַחת ָהָהר” ]שם, יט[.
הרגע הדרמטי הזה שמתואר בתורה יכול היה להיות רגע נורא של שבר קטסטרופלי, אלא 
שהוא נבלע בתוך רצף האירועים המשמעותיים שבהמשך; עשיית העגל, שריפתו, טחינתו, הטבח 

ההמוני בחוגגים וה’התארגנות’ שבייצור, בכתיבה ובמסירה של הלוחות השניים. 
בקטע המצוטט במסכת מנחות, ריש לקיש לוקח את הרגע הדרמטי של שבירת הלוחות 
צעד נוסף קדימה וטוען את האמירה הנועזת, שרגע זה של שבירת הלוחות הוא רגע מכונן שבו 
בוטלה התורה )לא במובן הרגיל של זמן ללא לימוד תורה — ‘ביטול תורה’(, וביטולה זה של התורה 
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הוא־הוא ייסודה של התורה — כלומר בנייתה של תורה מחודשת.2 במקרים מסוימים, על פי ריש 
לקיש, שבירת “לוחותיה” של התורה הקדושה הוא רגע של ייסוד.3 הפרדוקס הזה מכיל בתוכו 
באופן מדויק את הדיאלקטיקה החז”לית, שפעמים כה רבות מבטלת ומפרקת את התורה, ומייסדת 
ומפרשת ובונה אותה מחדש. ברטרוספקטיבה על המהלך החז”לי כולו נראה שמשפט זה של ריש 
לקיש, הנסמך על אירוע המקראי, מתמצת את ייסודה של תורה שבע”פ כולה מתוך בנייתה, ייסודה 
וביטולה של התורה שבכתב. למהלך זה מצטרף החלק הנוסף באמירתו של ריש לקיש, הנסמך 
על פסוקים אלה כאסמכתא ללגיטימציה אלוהית למהלך המהפכני הזה: “יישר כחך ששברת”! 
היינו זה עתה העצמנו את המעשה של משה כך שביטל את התורה של האלוהים וייסדה מחדש, 
ועכשיו בדיעבד אנו גם מוצאים ביסוס להסכמתו של האל למהפכנות הזו. כך מהאמירה של האל 
למשה: “]...[ ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים, ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת” ]שמות 
לד, א[. מהחזרה על אותן המילים: “ְוֶאְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים, ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים 
ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת” בספר דברים ]י, ב[ — ניתן להסיק שהאלוהים לא זו בלבד שהוא מסכים לכך אלא 

הוא מגבה את המעשה ומשבח אותו.4

רש”י
“]...[ וכמה אהבנוך, רש”י הזקן, וכמה חיבבנו אותך!
רש”י זו אמרנו עליך, בלשון נקבה, ברוך וברחמים.

היית לכלנו כסבתא טובה וכסבא זקן ורגיל...
ידנו בידך ועקב בצד אגודל הלכנו אחריך באמונה ]...[”.

שמשון מלצר, “אשירה לרש”י”

פירוש רש”י לתורה מצטייר, כמו בשירו הקלאסי של מלצר, כפירוש הרמוני, נעים, סבאי משהו, 
מעגל פינות ומנמיך להבות, אשר ממלא פערים ומוסיף אהבה על אמונה. לכן מפתיע כל כך לגלות 
את הדרך שבה רש”י בוחר לסיים את פירושו לתורה. כידוע, מסתיימת התורה בתיאור מרגש של 

מות משה עבד ה’:

פירושו של רבנו גרשום למנחות: “זהו יסודה — קיומה כדאמר מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה” מעקר   2
כמובן את כל העוקץ שבאמירה התלמודית של ריש לקיש, שבה מדובר על “ביטולה של תורה” ולא ‘ביטול תורה’ )שבירת 
לוחות היא בוודאי לא הפסקת לימוד...(. בנוסף, במקום ‘ייסודה’ הוא אומר ‘קיומה’, וזהו ריכוך שני לאמירה התלמודית — 
כך מקיימים את התורה ולא מייסדים תורה )חדשה?(. ייחוסו של פירוש רש”י למסכת ‘מנחות’ מוטל ספק ]ראו רש”י מאת 
אברהם גרוסמן, מרכז זלמן שזר, ירושלים, תשס"ו, עמ’ 138[. לאור פירושו על אתר, החוזר על דברי רבנו גרשם )שגם 
הוא אינו אותנטי וראוי לקרותו פירוש מגנצא(, ניתן לחזק את הספק עוד יותר )בוודאי לאור פרשנותו של רש”י לאירוע 

במקרא( — ראו להלן. 
זה המקום לחזור להדגיש כי האמירה המקורית היא: ]...[ ביטולה של תורה זהו יסודה”, ולא כפי שנשתרש משום מה — “זהו   3

קיומה”, שאולי הושפע מפירושו של ר’ גרשום. 
על הקשר בין צמד המילים “אשר שברת” לפרשנות ה”ישר כחך...” ניתנו הסברים שונים ממפרשים רבים. פריסה מעניינת   4
http://www.nechama. :של מגוון האפשרויות ניתן למצוא ב”גיליונות” של נחמה ליבוביץ לפרשת כי תשא, בקישור הבא

org.il/answer/399.html
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ַוָּיָמת ָׁשם מֶֹׁשה ֶעֶבד ה’ ְּבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ִּפי ה’. ַוִּיְקּבֹר אֹתֹו ַבַּגי ְּבֶאֶרץ מֹוָאב מּול ֵּבית ְּפעֹור 
ְוֹלא ָיַדע ִאיׁש ֶאת ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה. ]...[ ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה ֲאֶׁשר ְיָדעֹו 
ה’ ָּפִנים ֶאל ָּפִנים. ְלָכל ָהאֹתֹת ְוַהּמֹוְפִתים ֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ה’ ַלֲעׂשֹות ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלַפְרעֹה 
ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצו. ּוְלכֹל ַהָּיד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹל ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה ְלֵעיֵני ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל ]דברים לד, פסוקים ה–ו, י–יב[.

על הפסוק המסיים את התורה אומר רש”י: “’ולכל היד החזקה’ — שקיבל את התורה בלוחות בידיו; 
]...[ ‘לעיני כל ישראל’ — שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר: ואשברם לעיניכם ]דברים 

ט, יז[, והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר: ‘אשר שברת’, יישר כחך ששברת”.
כלומר רש”י חותם את פירושו לתורה במעשה שבירת הלוחות )אותם לוחות שעל פי פירושו 
שלו לתחילת הפסוק כתובה בהם התורה(. האל מאשר בדיעבד את שעשה משה מדעתו, ויותר 

מכך, גולת הכותרת בכל מעשיו של משה — הוא אקט שבירת הלוחות!
החלטתו המהדהדת של רש”י לסיים את פירושו לתורה בשבירת הלוחות הופכת את שבירת 
הלוחות, כלומר את אירוע ביטולה של התורה, לרגע המכונן של היהדות. נראה כאילו רש”י אומר 
כי התורה שזה עתה נסתיימה טומנת בחובה את שבירתה. יתר על כן שבירתה וביטולה הוא 
ייסודה!5 פירושו של רש”י מכיל בתוכו את הדיאלקטיקה העמוקה שמזכירה את חתימתה של 
מסכת ברכות במשנה, בפסוק “עת לעשות לה’ הפרו תורתך”, היינו הפרה של התורה היא צו 

השעה )או צו הדורות(.
בכל דת המאבק בין שימור לחידוש ובין קידוש העבר מול עדכונו והתאמתו להווה מתחולל 
אחרי ש”הדת” יצאה לדרך ולאחר שנתבססה, ובמילים אחרות, מעט לאחר היווסדה. שבירת הלוחות, 
בפירושה כאקט דתי ובאמירה הנועזת כי “פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה”, מניחה ביהדות 
את המאבק הזה לא רגע לאחר שנוסדה אלא כרגע היווסדה עצמו. היהדות והתורה, על פי פירוש 
זה, שמועצם על ידי רש”י, “ירדו” לעולם כשביטולן הוא ייסודן. האירוע הגדול של קבלת הלוחות 
ושבירתם הוא אירוע אחד. האדם הראשון והיחיד שקיבל את התורה האלוהית המושלמת בידיו 
ניפץ אותה, ובכך ביטל את אותה תורה! הלוחות השניים כבר יהיו עשויים משילוב בין עשייה 
אנושית — פיסול של משה “פסל לך” וכתיבה אלוהית “וכתבתי על לוחות”. רש”י מעצים את הרגע 
המכונן הזה באומרו כי המעשה הגדול ביותר של האיש הגדול ביותר — משה איש האלוהים עבד 
ה’ שכמוהו לא קם — הוא שהיה לו האומץ, שנשאו ליבו לשבור את הלוחות )ולבטל את התורה(. 

אם כי צריך לסייג ולומר שרש”י אינו מביא את הציטוט “שפעמים שביטולה של תורה זהו ייסודה”, אלא רק את חלקה השני   5
של המימרא )שחוזרת שלוש פעמים בתלמוד(: “יישר כחך ששברת”. 
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הנצי”ב
למרות פירושו המפתיע של רש”י לסוף התורה, צריך לחזור ולומר שאמירתו של ריש לקיש 
על המימד הנועז והמהפכני שגלום בה — כי “ביטולה זהו ייסודה” — עמדה לאורך מאות שנות 
ההיסטוריה כ’אבן שאין לה הופכין’, בלי שנעשה בה שימוש ובלי שהשאירה הד או רושם כלשהו. 
בדיקה של מקורות היהדות מהתלמוד והלאה מראה כי אין כמעט ציטוטים של מימרא זו.6 שימוש 
מינורי וצדדי נעשה בה במקורות שונים בחסידות, אך גם שם, לא בהקשר המהפכני העמוק שבו 
נאמרה על ידי ריש לקיש. למעשה, מי שמשתמש בה באופן חלקי, אך מעצים באופן דרמטי את 
אקט שבירת הלוחות, כייסוד של הליך עקרוני, חשוב ויסודי להמשך היהדות, הוא הנצי”ב )הרב 

נפתלי צבי יהודה ברלין, וולוז’ין 1893-1816(. 
הנצי”ב, בפירושו לתורה “העמק דבר”, מחזק את טענת רס”ג על כך שלוחות שניים היו 

עדיפים על הראשונים, וטוען את הטענה הבאה:

]...[ והכוונה בכל זה דבלוחות הראשונות לא ניתן כח החידוש אלא מה שקיבל משה 
דיוקי המקראות והלכות היוצא מזה אבל לא לחדש דבר הלכה ע”י י”ג מדות וכדומה 
הויות התלמוד. ולא היתה תורה שבע”פ אלא דברים המקובלים מפי משה ומה שלא 
היה מקובל היו מדמים מילתא למילתא. אבל בלוחות השניות ניתן כח לכל תלמיד ותיק 

לחדש הלכה ע”פ המדות והתלמוד ]...[.7

על פי הנצי”ב, הלוחות הראשונים אפשרו חופש פרשני מוגבל במיוחד וקיום של תושבע”פ בסיסית 
בלבד, ואילו לאחר השבירה ובזכותה, נפתח פתח לחידושים מפליגים, ולמעשה נוצר המהלך שעליו 
מושתת התלמוד. הנצי”ב מחזק את דבריו בציטוט מהתלמוד הירושלמי, כי גם מה שעתיד לחדש 
תלמיד ותיק כבר ניתן למשה בסיני: “]...[ והיינו מה שאמרו חז”ל דאפילו מה שתלמיד ותיק עתיד 

לחדש היה בלוחות. והכונה שבכוח לוחות השניות היה נכלל הכל”.8
בפירושו להמשך הפסוק ולהבדל בין הלוחות, הנצי”ב מפליג בשבחם של הלוחות השניים 
ומזכיר את העובדה שנוצרו ב’זכות’ מעשה העגל: “]...[ ומשום הכי ]ומשום כך[ הוסיף הקדוש ברוך 
הוא לומר אשר שברת ודרשו חז”ל יישר כחך ששברת. והיינו משום שבזה נתחזק כח תורה שבע”פ 
עיקר ברית השני שבא אחר מעשה העגל כי אחר ששברם ונכתבו לוחות שניות בנוסח שהיה מתחלה 

מקובל בע”פ הרי ידעו שאפילו בלוחות ראש תורה שבכתב באו דברי קבלה שהיה בראשונה ]...[״.9
כלומר, דרשה זו של ריש לקיש: “יישר כחך ששברת”, אפשרה את חיזוקה וביסוסה של התורה 
שבע”פ, שנכנסה בחלקה כבר לתורה שבכתב. אך יותר מכך, וזה העיקר, ניתנה בה לגיטימציית 

מפתיע לגלות שגם במאמרו המונומנטלי של גרשם שלום “מצוה הבאה בעבירה”, מובאת האמירה שלנו בצורתה המרוככת   6
“ביטולה של תורה זהו קיומה”, ואף היא בשולי הדיון. אינני יודע אם בכתבי השבתאות והפרנקיסטים נעשה שימוש רב 

יותר במימרתנו או שהמאמר משקף את אופן השימוש בה גם בכתבי הכת.
העמק דבר לשמות לד, א, ד”ה: “ויאמר וגו’”.  7

שם, שם.  8
שם, שם, ד”ה: “וכתבתי על הלחת וגו’”.  9
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החידוש.10 אם כן, הנצי”ב משתמש בחלק מאמירתו של ריש לקיש, שחוזרת בתלמוד פעמים מספר, 
ומגדיל בעזרתה את התורה שבע”פ ואת כוח החידוש. אך בוודאי שאינו משתמש בה באופן מהפכני, 

כפי שנלמד מתחילת המשפט של ריש לקיש: “פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה”.

הציונות
“]...[ דבר אחד ברור. הציונות לא המשך, לא רפואה למכה. שטויות! היא עקירה והריסה, 
היא ההיפך ממה שהיה, הסוף ]...[ בבקשה לשים לב: לא חדש, לא מחודש, אלא אחר. 
ומי שאינו סבור כך, הנני מצטער מאוד, או שהוא טועה או שהוא מרמה את עצמו. מה? 

שמא לא כן? אני מאמין שארץ ישראל זה כבר לא יהדות ]...[”.
חיים הזז, “הדרשה”

דומה כי המשפט העמוק והנועז של ריש לקיש “פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה” יכול להוות 
תיאור הולם של הציונות והחלוציות בפיו של יודק’ה, אצל חיים הזז ב”הדרשה”.11 אולם בנוסף 
לאמירתו הפיקטיבית של הזז, המובאת בפי יודק’ה, ניתן למצוא ציטוטים רבים העוסקים בתיאור 
היהדות כלא רלוונטית לעולם, וככזו שצריכה “בנייה מחדש”. כך אצל ח”נ ביאליק, בהצהירו כי 
בית המדרש החדש יהיה עם חלונות לעולם וייבנה מחורבות העבר: “]...[ מערמות עפרך אחיה 
הכתלים ]...[”;12 וכך אצל י”ח ברנר, באחת מה”פרובוקציות” היותר מפורסמות שלו: “מן ההיפנוז 
של עשרים וארבעת ספרי הביבליה נשתחררתי זה כבר, כבר ]...[ — הרבה ספרי חול מן הדורות 

האחרונים יותר קרובים אלי, יותר גדולים בעיני ויותר עמוקים ]...[” 13
הדוגמאות עוד רבות, ואביא ציטוט מעניין נוסף של א”ד גורדון: “אנחנו באים לבקש יחס 
חדש אל הטבע, אל האדם, אל עצמנו — יחס חדש לא רק בהשוואה ליחס אחרים לכל אלה, כי אם 
גם בהשוואה ליחסם של אבותינו הקדמונים. אנחנו באים לבקש את יחסנו אנו. אנחנו באים להוסיף 
על נחלת העבר ]...[ והיחס הזה הולך ונברא פה, בארץ ישראל, יותר נכון, עלול להיברא פה מתוך 

העבודה בתוך הטבע”.14
נטישת העולם הדתי על ידי אנשי העלייה השנייה והשלישית )וחלק מהראשונה(, וייסודה 
של ההתיישבות ולאחריה הקמתה של המדינה, בוצעו ברובם מתוך מרד עמוק ומוחלט במסורת 
הישנה ובדת, כפי שנשמרה מאות שנים בעבר. החילוניות, שאפיינה את רוב הציונים והציונות, 
מצטיירת כביטולה של תורה. אלא שלא רק עקירה והריסה יש כאן )בלשונו של יודק’ה(, כיוון 

שהקמתה של מדינת ישראל היא הזדמנות היסטורית ל”ייסודה של התורה” בעקבות ביטולה.

צריך לסייג ולומר שהנצי”ב בבואו להגדיל את כוחה של התושבע”פ בוודאי אינו חושב כי כל חידוש הוא נכון ומבורך, ובהמשך   10
דבריו מסייג את החידוש למה שנשתלשל בקבלה )במסורת(, ולא כל חידוש ניתן בסיני אלא רק במסגרת המסורתית.

יוצרים רבים בראשית הציונות כתבו תיאורים דומים, למשל ביאליק בתיאור העלייה להר ללא הארון )כלומר ללא האל והדת(   11
בפואמה “מתי מדבר”. תיאור מעניין נוסף של המהלך הזה קיים אצל הראי”ה קוק בכמה מקומות, למשל: “לפעמים יש צורך 

בהעברה על דברי תורה, ואין בדור מי שיוכל להראות את הדרך, בא הענין על ידי התפרצות ]...[״ )שמונה קבצים, ב, ל(.
“על סף בית המדרש” בתוך: ח. נ. ביאליק, שירים, שוקן, תל אביב, תשנ"ז.  12

מתוך המאמר “בעיתונות ובספרות — על חזיון השמד”, שבעקבותיו התחולל מה שנקרא בהמשך “מאורע ברנר”.   13
א”ד גורדון, “חשבוננו עם עצמנו”, בתוך: האומה והעבודה, הספריה הציונית, ירושלים, תשי”ב, עמ’ 366.  14
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מאות רבות של שנים עמד המשפט הנועז של ריש לקיש מחכה ליום ולתקופה שייעשה 
בו שימוש. אמירתו האמיצה של ריש לקיש “פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה” מציבה את 
הדרישה ל”פעמים”, כלומר לא פעם אחת אלא יותר. חז”ל, במהלך פרשנותם )החתרנית והמהפכנית 
לעתים( לתורה, מבטלים ומייסדים את התורה כמהלך עקבי ומתמשך; רש”י כעבור כשמונה מאות 
שנה חוזר על המוטיב הזה ומעצים אותו באופן דרמטי, על ידי הצבתו בסיום פירושו לתורה;15 
ואנחנו כתשע מאות שנה אחריו חווים הזדמנות היסטורית ליישם את המשפט הזה בלימוד, 

במעשה ובחינוך.
נראה לי שייסודה המחודש של התורה צריך להתקיים בארץ ובתפוצות מתוך דיאלוג ועימות 
מתמשך בין הזרמים השונים ביהדות, מחילונים, ליטאים, רפורמים, ריקונסטרקשנים, כמו גם 
חסידים, חרדים, דתיים ציוניים, דתל”שים וקונסרבטיבים )וסליחה אם שכחתי זרם כלשהו(; ומתוך 
ההבנה שבמדינת ישראל מתהווה יהדות אחרת ושונה מזו שהייתה בעבר, עם סוגיות חדשות, 

ערכים מעודכנים ותרבות עברית וקוסמופוליטית כאחת. 
המהלך החז”לי של בנייה מחודשת מתוך תעוזה ומודעות הוא תקדים מאלף עבורנו, והנסיבות 
ההיסטוריות שנוצרו בתקופתנו מחייבות אותנו למצוא את ההקשר שבו עלינו לפעול בתוך העולם 
היהודי. דומה ששבירת הלוחות ופרשנות האירוע כמסד לבניית משהו חדש, גדול, עמוק ומתאים 

יותר למציאות, הן תקדים מופלא ומחייב עבור כל אחד ואחד מאתנו.

ניתן לומר כי רש”י בפירושו המפתיע מציע כמעט “נרטיב” חלופי ל”הדרן עלך” המסורתי, הנאמר בסוף קריאה ולימוד, שבו   15
הקורא מבטיח לחזור ולקרוא את מה שקרא פעמים נוספות. רש”י מציע בסוף התורה לשבור את הלוחות כאקט סיום.


