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  פרשת ברכה

  'לעיני כל ישראל'הדבר היחיד שמשה עשה 

ישראל", ומפרש רש"י: "שנשאו לבו לשבור  ברכה הוא על התיבות "לעיני כלרשת פירוש רש"י האחרון בפ

ברת, יישר כחך אשר שִ  2ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקב"ה לדעתו, שנאמר 1הלוחות לעיניהם, שנאמר

 ".רתָ ּבַ שִ שֶ 

ו למשה שעל זה אמר על ידי  ההכרח של רש"י לפרש שכוונת הכתוב היא לשבירת הלוחות )א :וצריך להבין

אשר עשה משה", כמו "אשר שברת", שפירושו "יישר כחך "ממה שכתוב הקב"ה "יישר כחך ששברת", הוא, 

"י משה"; ולפועל מעתיק רש רש"י צריך להעתיק מהפסוק גם את התיבות "אשר עשה ה, היואם כן ", ששברת

 "?לענין ד"אשר שברת", "יישר כחך ששברת השמהם אין ראי", מהפסוק רק את התיבות "לעיני כל ישראל

תשא "אשר  רשתכבר נאמר בפ "אשר" מלשון "יישר כח" אינו חידוש שנאמר לראשונה כאן, שהרי )ב

כמה ר כמדוב(תשא  רשתרש"י צריך לפרש זאת בפ ההי ,ואם כןשברת", שפירושו "יישר כחך ששברת". 

א ולה), הדבר בפעם הראשונה, ואז אינו צריך לחזור ולפרש זאת בפעם השני שדרכו של רש"י לפרשפעמים 

לפרש ש"הסכימה דעת הקב"ה  ברכה "אשר עשה משה לעיני כל ישראל" כדי רשתבפ כתובשה להמתין עד למ

 ".לדעתו" ואמר לו "יישר כחך ששברת

" )שברת(פשוטו של מקרא הפירוש ד"אשר שעל פי ", מוכח, ומזה שרש"י לא פירש זאת בפסוק "אשר שברת

, כן ואםמקרא.  בתורה הלשון "אשר", ולא מלשון "יישר כח", שאין זה פשוטו של הוא כמו בכל מקום שנאמר

ברכה ש"אשר" הוא מלשון "יישר כח", דלא רשת מהו ההכרח לפרש בפסוק "אשר עשה משה גו'" שבפ

 ?כפשוטו של מקרא
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כל  מהתיבות "לעיני - הכרחו של רש"י שהכוונה בפסוק זה היא לשבירת הלוחות הואהביאור הוא ש אלא...

היחיד שמצינו שמשה עשאו "לעיני כל ישראל" הוא שבירת  , כי, הדבר)שאותן מעתיק מהפסוק(ישראל" 

 ".שנאמר "ואשברם לעיניכם ,הלוחות

מהמשך  )"אשר עשה משה", אלאממה שכתוב  לא(וההכרח לכך שהקב"ה אמר לו "יישר כחך ששברת", הוא 

 :הכתובים

 קם נביא עוד בישראל כמשה גו'", "לכל ולא - "בפסוקים אלו משבח הכתוב את מעלותיו של משה רבינו

 אי עלק"- , שגם בתיבות "לעיני כל ישראלל כן צריך לומרה' לעשות וגו'". וע האותות והמופתים אשר שלחו

עת דומעלה, ולכן מפרש רש"י ש"הסכימה  כוונת הכתוב לענין של שבח"- יכםשבירת הלוחות, "ואשברם לעינ

 ".שברת, יישר כחך ששברת הקב"ה לדעתו, שנאמר אשר

א אין הכרח לפרש ש"אשר שברת" הו כיון ששם - תשארשת זאת בפמובן מדוע לא פירש רש"י  ל פי זהוע

" משה רבינו, אלא התיבות "אשר שברת אודות שבחו ומעלתו של של שבח ומעלה, שהרי שם לא מדובר ענין

ת הדברים אשר היו על הלוחו בהמשך ל"פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את באים

אפילו אם נפרש (שברת הראשונות, אתה פסל לך אחרות"  הראשונים אשר שברת", כפירוש רש"י: "אתה

  ).אם בתור סיפור דברים הדברים לא בסגנון של טענה וחסרון כו', כי משמעות

  קטע משיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון (התוועדות א), רשימת השומעים בלתי מוגה.
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