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 מצאו י דרשו ה' בה 

ְרׁשּו ְצאֹו'  ה  דִּ מָּ ֻאהּו  ְבהִּ ְהיֹותֹו  ְקרָּ רֹוב  בִּ ע  ַיֲעֹזב  :קָּ ׁשָּ יׁש  ַדְרּכֹו  רָּ ֶון  ְואִּ יו  אָּ יַרֲחֵמהּו'  ה  ֶאל  ְויָֹּׁשב  ַמְחְׁשֹבתָּ  ֱאֹלֵהינּו  ְוֶאל  וִּ

י ְסלֹוחַ  ַיְרֶבה ּכִּ  1.(ז- נה ו   ישעיהו) :לִּ

   ב עמוד לא  דף להמגי מסכת תוספות

  ,שמעו דבר ה'  ,דברי ירמיה  :לפי שאנו נוהגין על פי הפסיקתא לומר ג' דפורענותא קודם תשעה באב ואלו הן...  

עניה סוערה    ,ותאמר ציון  ,נחמו נחמו  :ואלו הן  ,ובתר תשעה באב שבע דנחמתא ותרתי דתיובתא  .חזון ישעיהו

דדרך הנחמות להיות הולכות ומשובחות  ...    שובה  ,דרשו  ,שיששוש א  ,קומי אורי  , רני עקרה  ,אנכי אנכי  ,לבדה

  דהיינו   , נצבים  באתם   "אשיש  שוש "  ולעולם  .וסדר זה מתחיל בפנחס וסימניך דש"ח נו"ע אר"ק שד"ש  .יותר

  .הכפורים  יום  שלפני  בשבת  "הב  שו"ו  גדליה  בצום  "שו ר  ד  "ו  2. הנחמות  סוף  שהוא  לפיאש השנה,  ר  שלפני  שבת

'  ה  דרשו  :ביה  דכתיב  משום  הכפורים  יום  שלפני   בשבת  דרשו  הוי  אז  ,לסוכות  הכפורים  יום  ןבי   שבת  וכשיש

  קולו  נתן'  וה"  :וכן"  ומלקוש  יורה  לך  ונתתי: "בה  דכתיב  ,לסוכות  כפור  בין  ושובה  .תשובה   בימי  והיינו  ,בהמצאו

 4. הפסיקתא פ " ע לעולם  ישתנה לא המנהג   וזה 3. סוכות לפני שפיר ושייך  במים דמישתעי "חילו לפני 

 פסיקתא דרב כהנא )מתוך הספר מבוא למדרשים( 

ועל   בחגים,  בתורה  הנקראות  הפרשות  על  מדרשות  המורכב  דרשני  אגדה  מדרש  הוא  כהנא  דרב  פסיקתא 

ההפטרות הנקראות בשבתות מיוחדות לאורך השנה. הדרשות המקוריות במדרש נערכו, ככל הנראה, בארץ  

הפסיקתא מתחילה בא' בניסן בדרשה על הקמת המשכן "ויהיה ביום    . ישראל במאה החמישית או השישית

ומסיימת בשמיני עצרת וזאת הברכה. במרכזה,  ובמועדים של הקיץ,  כלות משה", עוברת ב'פרשות המצוינות'  

, שדרשו ה' בהימצאו  דש"ח נו"ע אר"ק שד"שעומדות הפטרות הפורענות, הנחמה והתשובה שסימנן:  ולעניינינו,  

 5לפני האחרונה. היא אחת 

 
ולפרשת שובה שבין כסה    1 זה  כולל תשעה באב. מה לפסוק  ציבור בתפילת מנחה,  רגילים לשמוע בהפטרת תעניות  פסוק שאנו 

 האם התבלבלנו בלוח השנה?  לעשור?
-סדר הפטרות הנחמה המשקף דוראשי הפסוקים בובה מתרצה כנסת ישראל לדברי הנחמה של הקב"ה, עפ"י דרשת אבודרהם על    2

יש   אך  ועוד.  שופטים  עקב,  ואתחנן,  הנחמה:  הפטרות  במספר  זה  אבודרהם  דברי  הבאנו  וכבר  ישראל.  לכנסת  הקב"ה  בין  שיח 
לפסוק  גם  של ההפטרה מתחבר    "  שוש אשיש בה'ר לפרשת נצבים וגם לפרשת כי תבוא הקודמת. הפסוק: "להפטרה זו גם קשר ישי

י ָיׁשּוב  "בפרשה:   ל־ֲאֹבֶתיָך  ה'כִּ ֲאֶׁשר־ָׂשׂש עַּ של    , ושניהם הם מעין תשובה לפסוק הקשה בתוכחהדברים ל ט(" )ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב כַּ
ֲאֶׁשר־ׂשָ : "פרשת כי תבוא  יׂש    ה'ׂש  ְוָהָיה כַּ ְרּבֹות ֶאְתֶכם ֵכן ָיׂשִּ יב ֶאְתֶכם ּוְלהַּ יד ֶאְתֶכם  ה' ֲעֵליֶכם ְלֵהיטִּ ֲאבִּ .  סג(  דברים כח" )ֲעֵליֶכם ְלהַּ

הוא אינו שש, אבל אחרים  ותירצו: " הכיצד זה שש הקב"ה להאביד את ישראל "במגילה י עבגמרא  החז"ל תמהו עלי תוכחה שכבר
   בפרשת נצבים. שוש אשיש בה' –אתם נצבים היום ראה דברינו . "משיש

ת. שבת תשובה לאחר יום הכיפורים? כן, משום שיום  וֹ ּפלעשור והשנייה בין כיפור לכַּ הרי לנו שתי שבתות תשובה! האחת בין כסה    3
הדין לא הסתיים ועדיין "בחג נידונים על המים" )ראש השנה פרק א משנה ב(. דבר זה יכול לקרות רק בשנה בה ראש השנה חל  

ך מלבד עצם החידוש של שתי שבתות תשובה, יש  שלישי ורביעי ויש שתי שבתות בין ראש השנה וסוכות. אשני שלישי או בימים 
אשר בשנים שכיחות יותר בהן יש רק שבת אחת בין ראש   -כאן חידוש בהפטרה עצמה. הפטרת "דרשו ה' בהמצאו" מספר ישעיהו 

 הופכת להיות הפטרת שבת תשובה )זה כינויה של   -השנה לסוכות נקראת בצום גדליה )ומשם אולי עברה לכל תעניות הציבור(  
שבת זו ולא שבת שובה לפי שיטה זו( שבין כסה לעשור. ואילו ההפטרה מספר הושע: "שובה ישראל עד ה' אלהיך" שהיא שנתנה  

ואגב, מה קורה להפטרת צום גדליה במקרה   , נדחית לשבת שבין יום הכיפורים לסוכות.כמקובל היום  לשבת מיוחדת זו את שמה
    שור?כזה? פעמיים דרשו ה' בהמצאו בין כסה לע

,  ג"בבאש השנה שכשרשיטה זו של הפסיקתא נכנסה גם להלכה, ראה שולחן ערוך, אורח חיים סימן תכח סעיף ח: "... ויש אומרים  4
הוא  אך  ".  שובה  מפטירים,  האזינו   שקורים,  לסוכות   כ"יוה  שבין  ובשבת;  דרשו  בו  מפטירין,  אש השנה ליום הכיפוריםר  בין   שוילך

  דין   גמר  ואחר  דין   גמר  קודם לאדם  צעקה  דיפה  משוםאלא " ,לא בגלל שנידונים על המים:  של התוספות  מביא גם נימוק שונה מזה
התוספות:    ולהלכה, אך לא כעיקר ובודאי לא כפסיקה מוחלטת כמו שקבע אמנם  ". שיטת הפסיקתא נכנסה  .(טז  אש השנהר  כדאיתא)

עומדת  )המבוססת על הפסיקתא(  שמשום שכנגד שיטת התוספות  "זה המנהג לא ישתנה לעולם", אלא כ"יש אומרים". זאת, כנראה  
  הכפורים  ויום   השנה  ראש  שבין   ושבת שפסק בפשטות: "  יט  הלכה   יג  פרק  כפים  ונשיאת  תפילה  הלכותשיטת הרמב"ם כמובא ב

המועדים    עוד בנושא זה של הפטרת דרשו בשבת שובה )תשובה(, ראה  ." ואינו מזכיר כלל את הפטרת דרשוישראל  שובה  מפטירין
ואולי ממנו נמצא גם הסבר מדוע בסופו של דבר   בהלכה של הרב ש.י. זוין. ואנו די לנו בדברי הקדמה אלה ונפנה אל המדרש עצמו

תוספות והועדפה הפטרת "שובה" על פני "דרשו" ואף נתנה לשבת זו את שמה )ראה כותרת דף זה  \לא התקבלה שיטת הפסיקתא
 . למעלה(

מתחילה בשבת ראש חודש, חנוכה,  בנויה סביב לוח השנה )ולא פרשות השבוע(:  כהנא, גם פסיקתא רבתי    בדומה לפסיקתא דרב  5
יום הכיפורים. דורות רבים לא זכו, כדורנו,  ראש השנה וומסיימת ב  , שבתות הנחמהחודשי הקיץהחודש,    ,פרשות שקלים, זכור, פרה

מה גם שיש לנו 'פסיקתא זוטרתא' כפירוש  בו אותם ל'פסיקתא' אחת.  לראות את שתי הפסיקתות זו לצד זו והחליפו ביניהן וערב
   .מדרשי דרשות – מבוא למדרשיםראה הספר  לתורה. 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a0%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a9-%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%94-1
https://www.mayim.org.il/publications/
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  ישא( מב) ה"ד  מב פיסקא במדבר ספרי

  . (ג  כ   יחזקאל)  "לכם  אדרש  אם  אני  חי"  :אומר  אחד  וכתוב(  ו  נה  ישעיה)   "בהמצאו'  ה  דרשו"  :אומר  אחד  כתוב

  אם   אני  חי"  דין  גזר  משנחתם  ",בהמצאו'  ה  דרשו"  דין  גזר   נחתם  שלא  עד  ?הללו  כתובים  שני  יתקיימו   כיצד

 6. "לכם אדרש

  א עמוד  יח דף השנה  ראש  מסכת

נכתם עונך  " והכתיב    !אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב: מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם? אינו נחתם?

דרשו  "  : והכתיב  –  7." )דברים ד ז(כה' אלהינו בכל קראנו אליו "  :נקרע, שנאמר  -אלא, אף על גב שנחתם    -!  "לפני 

אמר רבה בר אבוה: אלו עשרה ימים שבין ראש השנה    - ור. ביחיד אימת?  התם ביחיד, הכא בצב  -  8! "ה' בהמצאו

   9ליום הכפורים.

 ו לב תהליםאבן עזרא 

ל  זֹאת  ַעל" ַפלֵּ ת  ל  י  יד  כ  ס  ֶליָך  ח  ת  אֵּ עֵּ צֹא  ל    או   ,ומצאת  אלהיך'  ה  את  משם  ובקשת  ,בהמצאו'  ה  דרשו   :כדרך  -"  מ 

 10". לבו את עבדך מצא כן על"  :דרך על, יתפלל אז  יווצרכ מעסקיו  ופנוי ממחשבות מפונה לבבו ימצא כאשר

 11דרשו  - כדפיסקא  כהנא דרב פסיקתא

  בקשו   ראמ  למה   12(.ד  קה  תהלים)בקשו פניו תמיד"    ועוזוה'    דרשור: "אמ  ודוד(,  ו  נה  ישעיה)  "בהמצאו ה'    דרשו"

,  שומע  אינו  םפעמיו  שומע  םפעמיאה,  נר  אינו   ם ופעמי  נראה   םפעמי  , שמו  ברך ית  ה " בקשה  ללמדך ?  תמיד  פניו

  אהנר ? כיצד. קרוב אינו ם ופעמי  קרוב םפעמי, מצוי אינו ם ופעמי מצוי  ם פעמי, נדרש אינו  םופעמי  נדרש  םפעמי

  את   נא  הראני"  :לו  רכשאמ,  ממנו  ונעלם  חזר(,  יא  לג  שמות)  "פנים  אל  פנים  משה  אל  ה'  ודבראמר: "שנ,  למשה

  כבוד   ומראה" (,  י  כד  שמות)  ראל"יש  אלהי  את  ויראומר: "אשנ  ,בסיני  ראלליש  אהנר   וכן(.  יח  שם  שם)  "כבודך

 
קאל, בלשון שבועה:  הרי לנו שעד שלא נחתם גזר הדין, יש להזדרז ולדרוש את ה', טרם שינחתו על ראשנו דבריו הקשים של יחז  6

(.  פסוקים קשים נוספים ביחזקאל)ולהלן בגוף הפסיקתא נראה  "הלדרוש אותי אתם באים? חי אני אם אדרש לכם נאום ה' אלהים".  
מהו "קודם שנחתם גזר הדין"? אולי כל השנה, כל אחד ואחד לפי מעשיו ואירועיו. אבל משעה שהתקדשו הימים הנוראים כימי  

ֹטאֵתיֶכם  יום הכיפורים שעליו נאמר בפירוש בתורה: "  פרטה, ב תשובה, סליחה וכפר ֹכל חַּ ֵהר ֶאְתֶכם מִּ ֵּפר ֲעֵליֶכם ְלטַּ ֶזה ְיכַּ ּיֹום הַּ י־בַּ כִּ
ְפֵני   ְטָהרּו  ה'לִּ ואם כך, הרי לנו מקור במדרש תנאים למיקום "דרשו ה'   .", נח לומר ש"עד שלא נחתם הדין" הוא עד יום הכיפוריםתִּ

 ת ימי תשובה, בין כסה לעשור. בהימצאו" בעשר 
 משחק מילים? נקרע,  –נחתם, נקרא )קראנו(  –נכתם  7
  יבמות   בגמראגם  "דרשו ה' בהמצאו" של ישעיהו ובין "בכל קראנו אליו" של משה. ראה עימות זה  בין    ,זהו אולי העימות הכי מתבקש  8

, לצד עימותים נוספים שם  "!בהמצאו'  ה  דרשו :  אמרת  ואת   (ד   דברים )  אליו  ראנווק  בכל  אלהינו'  כה  מי:  אמר  רבך   משה"ב: "ע  מט
. אבל יש "משה רבך אמר: כי לא יראני האדם וחי, ואת אמרת: ואראה את ה' יושב על כסא רם ונשא!":  דוגמת  בין משה לישעיהו

 בהבחנה בין יחיד לציבור.   :כפי שהמדרש ממשיך כאן )בגמרא ראש השנה( וגם בגמרא ביבמות פתרוןלעימות זה 
בשבת של עשרת ימי תשובה. דווקא מתוך דאגה ליחיד! לגבי הציבור,    "בהמצאו'  ה  דרשו"הרי לנו סמך אפשרי נוסף לבחירה בהפטרת    9

ים ֵאָליו כַּ כבר אמר משה: " ים ְקֹרבִּ י־גֹוי ָגדֹול ֲאֶׁשר־לֹו ֱאֹלהִּ י מִּ וגם הציבור, לא בכל רגע שירצה יכול  ".  ֱאֹלֵהינּו ְּבָכל־ָקְרֵאנּו ֵאָליו  ה'כִּ
לא תמיד הקב"ה מצוי ויש שעות שיש בהן יותר חפץ   ,"דרשו ... בהמצאו" לאמרזה הרעיון הדרשני המרכזי של להתכנס. כך או כך, 

כגון, בעשרת ימי תשובה. מכאן, כך נראה, .  וצריך להשתדל בהם יותר  ושערי תפילה ותשובה נפתחים בהם יותר משעות אחרות
 העדפתה של הפטרה זו על פני "שובה" של הושע לשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשיטת הפסיקתא. 

ֵלל ֵאֶליָך ֶאת־ : ", בעת שביקש לבנות את בית המקדש ולא נענהכז  שמואל ב זמתפילת דוד בפסוק    10 ְתּפַּ ּבֹו ְלהִּ ְבְדָך ֶאת־לִּ ל־ֵכן ָמָצא עַּ עַּ
ֹזאת ָלה הַּ ְתפִּ ֵלל ְלָפֶניָך  : "דברי הימים א יזובמקבילה ב  ."הַּ ְתּפַּ ְבְדָך ְלהִּ ל־ֵכן ָמָצא עַּ   , ". ההימצאות )ואי ההימצאות( קיימים גם בתפילהעַּ

שים לב לדקות האבחנה בין "עת מצוא", עת שהיא  אך  ובין תשובה לתפילה יש כידוע קשר חזק )רק בתשובה שבין אדם למקום(.  
  ממחשבות   מפונה  לבבו  ימצא  כאשרבעת שהאדם יהיה מצוי וזמין "ולא עוד, אלא  בו ימצא.  יותר מצויה, ובין "עת מצוא", בעת שלב

"הימצאו" של האדם מוכן וזמין. האם התפילה גדולה   ולא כאשר הקב"ה מצוי. כביכול הקב"ה ממתין לשעת  "וצרכיו  מעסקיו   ופנוי
תהלים  ב ות על פסוק זה מתהלים לב ו וכן על הפסוק  עניין התפילה בשעות מסוימות או בכל עת נדרש באריכמהתשובה? כך או כך,  

י־ְלָך יד: " סט ָלתִּ י ְתפִּ ֲאנִּ  . הימצאות התשובה  – נחזור לנושא שלנו ." ולא נאריך בזה ֵעת ָרצֹון  ה'וַּ
ראש השנה  בגוף הפסיקתא בין  היא ממוקמת  במהדורת שלמה בובר  להלן פיסקא דרשו של הפסיקתא במלואה.  אחרי כל ההקדמות,    11

מדוע. פיסקא זו    ברור ולא  (  ז)  נספחיםזה פסיקתא זו אל הז המאוחרת יותר הו  מנדלבוים במהדורת אך  .  דש השביעי( ובין שובה )בחו
נמצאת גם במדרש תנחומא ובדברים רבה )ליברמן( על הפסוק "הצור תמים פעלו" בפרשת האזינו. מעניין שאחרי כל הדיון לעיל  

הזיר עטרה ליושנה  . האם מישהו ניסה לה הפסיקתא של דרשו לפרשת האזינו דווקא לעיל( הועתק  3של שבת תשובה )ראה הערה  
   שובה?" היא בעצם הפטרת שבת תדרשואו לפחות להזכיר לנו ש"

, למרות שלכאורה הם  הדרשן רואה הקבלה בין "דרשו ... בהמצאו" של ישעיהו ובין "דרשו ... בקשו פניו תמיד" של דוד בתהלים  12
: לדברי משה ,בניגוד למשל ,שניהם משמע שיש לחפש את השעה, המקום וההזדמנות ו" וזה "תמיד". אך עדיין בשונים. זה "בהמצא
"ב:  ע  מט  יבמות  גמראהביקורת על ישעיהו באת    , בדברינו על הגמרא בראש השנה יח ע"א,וכבר הזכרנו לעיל  ."בכל קראנו אליו"

)בראש את הפתרון של הגמרא  גם  ו  "!בהמצאו'  ה  דרשו:  אמרת  ואת  (ד  םדברי)  אליו  ראנווק  בכל  אלהינו'  כה  מי:  אמר  רבך  משה"
אפשר שהדרשן של הפסיקתא הכיר את הגמרות האלה, ולפיכך הוא לא מפתח כאן את    .השנה וביבמות(: כאן ביחיד כאן בציבור 

   הו מול ספר תהלים.העימות בין "דרשו ה' בהמצאו" של ישעיהו ובין "בכל קראנו אליו" של משה ומעדיף "לעמת" את ישעי 
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  קול מר: "ואו(,  טו  ד  דברים)  "תמונה  כל  ראיתם  לא  כיאמר: " שנ,  מהם  ונעלם  חזר(,  יז  שם  שם)  "אוכלת  כאשה'  

  "נאקתם  את  היםאל  וישמעב: "כתי  במצרים  וכשהיו  13.(יב  שם  שם)ם ותמונה אינכם רואים"  שומעי  אתם  םדברי

,  במצפה  לשמואל   ענה  14(. מה  א   דברים)  "אליכם   האזין   ולא  בקולכם ה'    שמע   ולא : "שחטאו  ון כי (,  כד  ב   שמות)

  עד   שמואל   אל ה'    ר ויאמאמר: "שנ,  ענהו  ולא   חזר(,  ט  ז   א  שמואל )ה' "    ויענהו ה'    אל   שמואל   ויצעק אמר: "שנ

  דרשתי ר: "אמשנ,  לדוד  ענה  15(.א  טז  א  שמואל)  "ישראל  על  ממלוך  מאסתיו  ואני  שאול  על  מתאבל  אתה  מתי

ם: "ענהו  ולא  חזר(,  ה  לד   תהלים)  " וענני  'ה  את ד  ַוי צ  ו  א  צֹום  ד  ן  וב  ל  ַכב  ו  ש  ה  ו  צ  ר    הבן   גם"(,  טז  יב  ב   שמואל)"  א 

  משם   ובקשתם: "שנאמר,  עת  בכל  להם  מצוי  תשובה  עושין  ראל שיש  ובזמן(.  יד  שם  שם)  " יומת  מות   לך   הילוד 

  ' ה  דבר  את  לבקש  ילכו  ובבקרם  בצאנםב: "כתי  ה,תשוב  עשו  שלא  מןובז  .(כט  ד  דברים)"  ומצאת  היךאל  'ה  את

  אינו   םפעמי(.  יח  קמה  תהלים)  "ראיווק   לכל  'ה  קרוב"  :שנאמר,  קרוב  םפעמי(.  ו  ה  הושע )  "מהם  חלץ  ימצאו  ולא

  לא   אשר: "כתיבו(  כו  ו  במדבר)  "אליך   פניו  'ה  ישא: "כתיב (.  כט  טו  משלי)"    'ה  םמרשעי  רחוק: "שנאמר,  קרוב

  מרעה   כבסיאמר: "שנ,  םפני   נושא   אינו   התשוב   עשו  לא  ...  לו  נושא  התשוב  עשה   אילו  -  (יז  י  דברים )  ם"פני  איש

  ואם ,  התשוב  תעשו  אם  ?אימתי  16(. יד  ד  ירמיה)  "אונך  מחשבות  בקרבך  תלין  מתי  עד   תושעי  למען  ירושלם  לבך

  דרשו : "ישעיהו  אמר  לכך(,  כב  ב  מיהויר )  "לפני  עונך  נכתם בורית  לך  ותרבי  בנתר  תכבסי  אם  כי: "כתיב  מה  לאו

  17(. ו נה  ישעיה) "בהמצאו  'ה

  מי   וכל ,  ממונות  בדיני   ודן  יושב  שאני   מלכותי  בכל   והכריזו  צאו  : לעבדיו  רשאמ  למלך?  דומה  הדבר   למה   משל

  ברך ית  ה" הקב  כך   18ת.נפשו  דיני   לדון   אשב   שלא  עד  , זכות  לכף   אותו   דן   ואני   לפני   א ויב  חבירו  על  עסק  לו  שיש

,  התבואה   על  בפסח:  האלו  םפרקי'  בד  העולם  את  דן  שאני  יודעין  הוו  ,בניראל:  ליש ר  אמ  זכרו  ויתעלה  שמו

'  ג  והללו  20. המים  על  נידונין  בחג  19, מרון  כבני  לפניו  יושבין  עולם  באי  כל  השנה  בראש,  האילן  פירות  על  תבעצר

,  הוא  תנפשו  דיני  זמן  השנה  ראש  בלא  .למעט  או  להרבות  להעני  או   להעשיר,  ממונות  דיני   לדון  אני  יושב  םפרקי

  בו   ובריות  לשלום  זה  אי  לחרב   זו  אי  ריאמ  בו  המדינות  ועל":  דרב  אבתקיעת  נןכדאמרי,  לחיים  אם  למות  אם

  ששערי   לפי,  זכות  לכף  אתכם  ואדון  אתכם  מקבל  אני  לפני   התשוב  עשיתם  ואם  21."ולמות  לחיים  להזכירם  יפקדו

 
נראה שכאן נכנס הדרשן ל'שדה מוקשים' מה ראו ומה לא ראו בני ישראל במעמד הר סיני. שים לב שהראיה מצוטטת כולה משמות    13

 פרק כד שהוא בפשטות לאחר מתן תורה. אולי "וכל העם רואים את הקולות" הוא הפתרון. הנושא שווה דף נפרד.
חוטאים. איפה כאן  הם  דיאלקטיקה. הקב"ה שומע כשעם ישראל סובל בשעבוד מצרים ולא שומע כשפה לכאורה אין שום בעיה או    14

גורם לסחף במוטו    "?שומע  אינו   ם ופעמי  שומע  ם פעמיאה,  נר  אינו  םופעמי   נראה  ם פעמי" האם ריבוי הדרשות והדוגמאות לא 
 רים?ייבים להישאר נסתחהמרכזי של המדרש? האם אין הסבר פשוט מתי ה' מצוי ומתי לא? האם הדברים  

 הדרשן מבין שאבלו של שמואל על שאול היה למעשה תפילה וניסיון להשיב אחור את קריעת הממלכה מעל שאול.  15
  אשר לא ישא פנים " ובין הפסוק בדברים: "ישא ה' פניו אליךדרשות רבות נאמרו על הסתירה, לכאורה, בין הפסוק בברכת כהנים: "  16

". ותשובת הגמרא שם, בשם ר'  שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל"ב ששאלה זו "ז עיראש השנה  א  ולא יקח שוחד". ראה גמר
לא ישא. ויש עוד מקורות והצעות אחרים לתשובה לשאלה זו    –ישא, ובין אדם לחברו    –יוסי הכהן, שזה ההבדל בין אדם למקום  

בין העולם הזה  גם:    דם שנחתם הדין וכאן לאחר שנחתם, שםכאן קו:  )שאולי המינים קנטרו עליה(, ראה ספרי במדבר פיסקא מב
 בשל ברכת המזון ועוד.  :לעולם הבא, במדבר רבה יא ז

  אינו   םופעמי   נדרש  םפעמי ,  שומע  אינו   םופעמי   שומע   םפעמי אה,  נר  אינו  םופעמי   נראה  ם פעמילמרות הפתיחה הדטרמיניסטית: "  17
פעמים    –במענה לסבל, לתפילה וצעקה  אכן,    ", יש מוצא.קרוב  אינו  םופעמי   קרוב  םפעמי ,  מצוי   אינו  םופעמי   מצוי  םפעמי,  נדרש

יש הסבר והדברים אינם הינו. אבל דווקא בתשובה  אלהנסתרות לה'  .  מתי ומדועואין אנו יודעים    –  ופעמים לאה' רואה ושומע  
בדומה  .  ואז הוא כבר יימצא  –רשו  ". אז מהו "דרשו ה' בהמצאו"? דעת  בכל  להם  מצוי  תשובה  עושיןראל  שיש  ובזמן"  :נסתרים

ְׁשֶתם"כמו הפסוק שזה עתה קראנו בפרשת נצבים במצוות התשובה:  ו(.  10לאבחנה הדקה בפירוש אבן עזרא לעיל )הערה   קַּ ָשם  ּובִּ   מִּ
י  ּוָמָצאתָ   ֱאֹלֶהיָך'  ה  ֶאת ְדְר   כִּ ְפֶׁשָך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ֶׁשּנּותִּ וב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו". הדגש הוא  "לא בשמים היא ... כי קר  ".נַּ

 ואז הוא כבר יימצא  – את הקב"ה דרשוו". כבר לא על "בהמצאו", אלא על "דרש
)וצ"ע    חובה לשניבד"כ  יש שני צדדים למטבע וזכות לאחד היא  בבית דין של מטה, לא ברור מהי "כף זכות" שהרי    בדיני ממונות   18

 להלן.כדן מדובר ב"דיני ממונות" מול הקב"ה בהם יש כופר נפש בתשובה, תפילה וצדקה אבל כא .מסנהדרין פרק ד משנה א(
מה מקור אפשרי    שים לב לנוסח: "יושבים לפניו כבני מרון", לעומת: "עוברים לפניו כבני מרון" במשנה וכנוסח שאנחנו אומרים.  19

  מאי .  מרון  כבני  לפניו  עוברין  העולם   באי  כל  השנה  שברא"א: "ע  יח  השנה  ראש לנוסח שונה זה? ראה פיתוח דברי המשנה בגמרא  
  רבה  אמר. דוד בית   של כחיילות: שמואל אמר יהודה רב. מרון  בית  כמעלות : אמר לקיש ריש. אמרנא כבני תרגימו   הכא? מרון כבני

ביא על חיילותיו,  אולי הסקירה הכוללת במבט מלמעלה, כהשקפה של מצ. "אחת בסקירה נסקרין וכולן: יוחנן רבי אמר חנה בר בר
  מעשיהם   כל  אל  המבין   לבם  יחד  צרו הי  :תנינא נמי  אנן  אף:  יצחק  בר נחמן  רב  אמרגרמה לשינוי לשון זה. ראה המשך הגמרא שם: "

 כהדדי. ראה שם.  –ב כולם שווה ודומה, אלא "ביחד" לֵ (" כולל הדיון שם ש"יחד" איננו ְׁש לג תהלים)
 לעיל(.  4)הערה  רים לסוכות, גם היא שבת תשובה, משום שבסוכות נידונים על המיםולפיכך, כאשר יש שבת בין יום הכיפו 20
את א' בתשרי כיום שבו נברא העולם )האדם(  שקובע  תקיעתא דרב הוא נוסח התפילה בראש השנה שהתגבש בבית מדרשו של רב    21

נמקדם את בריאת האדם ביום שיש הוא א'  )כ"ה באלול אם  ובכך הכריע כשיטת ר' אליעזר בן הורקנוס שבא' בתשרי נברא העולם
  בשם   תני  .( קיט  תהלים)  בשמים  נצב  דברך'  ה  לעולם  זהו שכתוב  –   לחדש  באחד  השביעי  בחדש: " א  כט  רבה  ויקרא. ראה  בתשרי(

  כי   ראשון  ליום  זכרון  מעשיך  תחלת   היום  זה  :דרב   בתקיעתא  דתנינן  ,א"ר  דתני  כההיא   דרב  ואתיא  .העולם  נברא  באלול  ה"בכ  :א"ר
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  דין   גזר  אחתום  שלא  עד  ם,החרכי  מן  מציץ   החלונות   מן  משגיח  נישא   ,לותיכםיתפ  מעוש  ניוא  םפתוחי  שמים

 22". בהמצאו ה'  דרשו: "ישעיהו ר אמ לכךום הכיפורים. בי

  כעס ,  אותו  ם מכעיסי  המדינה   בני   והיו במדינה  דר  שהיה   למלך : משל למה הדבר דומה?  יונתן ר"א   ג" רשבמר  וא

  והוא   בכעס  עליכם  שהמלך  דעו   :העיר  לבני   מרא  חד.א   אדם  וראהו  .לו  ועמד   מילין'  י  כמו  מתוכו  ויצא  המלך

  : להם  אמר,  שם  היה  חדא   פקח.  מכם  ירחק  שלא  עד  ופייסוהו  צאו,  להחריבה  העיר  על  לגיונות  לשלוח  מבקש

מר:  נא  לכך   .אתכם  יקבל  אולי   אצלו  צאו  שיתרחק  םקוד   ויעכש   ,אותו  בקשתם  לא  אצלכם  שתהיה  עד   ם,שוטי

"או  יחזקאל  שכן,  בתוכם  שרוי   שהוא  התשוב  יימ '  י  לול  ה  ב    -"  בהמצאו  'ה  דרשו"   " ובניכם   ניי ב  והקירמר: 

  ואל   וירחמהו  'ה  אל  וישוב  מחשבתיו  און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב,  קרוב  בהיותו  קראוהו: "הוי  23(, ח  מג  יחזקאל)

  24(. ז - ו  נה  ישעיה)  "לסלוח ירבה  כי אלהינו

 פסיקתא רבתי פסקא מד שובה ישראל

ל לתשובה אבל לא כהושע. ירמיה אמר: "אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב"  כל הנביאים קוראים לישרא 

)ירמיה ד א( וישעיה אמר: "דרשו ה' בהמצאו" )ישעיה נה ו( ולא מלמדים את ישראל מה לומר. אבל הושע אמר:  

... קחו עמכם דברים ושובו אל ה'.  אל עשו תשובה, ומלמדם מה יפייסו על עצמם: "שובה ישראל עד ה'   היך 

 25אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו". 

 שובה  כה פסיקתא דרב כהנא פיסקא 

  מה  - במקוה תפילה ונמשלה. פתוחים לעולם תשובה שערי כך ,פתוח םלעול הזה הים  מה - בים תשובה נמשלה

  אדם   הזה  ההמקו  מה.  נעולים  פעמים  פתוחים   פעמים  תפילה  שערי  כך,  נעול  פעמים  פתוח  פעמים  הזה  המקוה

 26. וטובל ויורד קימאה  מפליג, הזה  הים אבל, לו והולך  ונתבייש שם רבו  או אביו ומצא לטבול  מבקש

   הלכה א ה פרק תוברכ מסכת ירושלמי תלמוד

  בני   יביאו  כאשר? "טעם  מה   . טהורה  מנחה  מקריב  כאילו  הכנסת   בבית  המתפלל   :הושעיא   רבי  בשם  פנחס  רבי

  דרשו "  :אבהו  רבי  בשם  אבהו  רבי  " )ישעיהו סו יז, הפטרת שבת הגדול(.  'ה  בית  טהור  בכלי  המנחה  את  ראליש

  ? קרוב  הוא  איכן  -"  קרוב  בהיותו  קראוהו. "מדרשות  ובבתי  כניסיות  בבתי  ?מצוי  הוא   איכן  -  "בהמצאו'  ה  את

 
  לחיים   להזכירם   יפקדו   בו   ובריות   לשובע  ואיזו   לרעב   איזו   לשלום  ואיזו  לחרב  איזו   יאמר  בו  המדינות  ועל'  וגו  הוא  לישראל  חוק

 בראש השנה.  בין ניסן לתשרי –יום הרת עולם ראה דברינו  ".ולמות
למהר לבוא אליו לדין ולזכות בו. בעשרת ימי תשובה דנים ב"דיני ממונות", היינו,  נתיניו  במשל, המלך יושב על כס הדיין ומזרז את    22

ואנו,  ילה וצדקה )!( ולזכות בדין, טרם שהמלך יעבור ביום הכיפורים לשבת בדין של "נפשות".  אפשר לתת כופר נפש בתשובה, תפ
   ., כולל תפילת נעילהעד הרגע האחרון, כולל יום הכיפורים בו כבר דנים ב"דיני נפשות"כידוע, ממצים את נכונות המלך 

י  ם ישראל: "אחד מהפסוקים הקשים שביחזקאל הקובע שיש קיר בין הקב"ה ובין עזה    23 י ּוְמזּוָזָתם ֵאֶצל ְמזּוָזתִּ ּפִּ ָּפם ֶאת־סִּ ָתם סִּ ְּבתִּ
י ּפִּ ל ֹאָתם ְּבאַּ י ְּבתֹוֲעבֹוָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו ָוֲאכַּ ְמאּו ֶאת־ֵׁשם ָקְדׁשִּ י ּוֵביֵניֶהם ְוטִּ יר ֵּבינִּ קִּ )ראה גם ביחזקאל ד ג, "קיר הברזל" במצור על  ".  ְוהַּ

"קיר ברזל" לא חסרים  מנת לזרז את העם לנצל את עשרת ימי התשובה לתשובה. ימים של  הדרשן מנצל פסוק זה על  ירושלים(.  
נראה שיש כאן משחק מילים של "קיר" כנגד "קראוהו". אפשר   שעות החסד.את  וה'  ויש לנצל את הימים של הימצאות    להוותנו

ּיֵַּסב חִּ : "ב  ישעיהו לחאולי לחבר כאן את הפסוק על תפילת חזקיהו בחוליו,   ֵלל ֶאל ה'וַּ ְתּפַּ ּיִּ יר וַּ קִּ ָּיהּו ָּפָניו ֶאל הַּ ". )ראה ברכות ה   ְזקִּ
 : ע"ב שעדיף להתפלל בסמוך לכותל או קיר(. 

כאן. השני הוא אסקלציה ברורה של הראשון ויש להבינו. אימתי כעס המלך ויצא מן המדינה )מהעיר(? האם לפנינו יש  שני משלים    24
כך    אב ופורענויות העתים )דרך הנחמות של סוף אב ואלול( אל התשובה של עשרת הימים?  ניסיון לקשר את הפורענות של חודש

 .דרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור יבמ  או כך, ראה גם המשל על השיירה שסירבה להיכנס ללון בעיר
ר לו: לך וקח אשה ? אומָ : מה אעשה לזקן זההקב"האמר  הושע, הנביא שהמקרא וחז"ל מותחים עליו ביקורת קשה עד שאמרו: "  25

מסכת פסחים  " )אף אני אשלח את ישראל  -ר לו שלחה מעל פניך. אם הוא יכול לשלוח  זונה והוליד לך בנים זנונים, ואחר כך אומָ 
  - "דרשו ה' בהמצאו"    :. ישעיהו אומרולא אומר מתי ואיך   אם וכאשר  -  "אם תשוב"  : ירמיהו אומרהוא נביא התשובה!  "א(,  פז ע

ואילו הושע לא רק שקורא  ראה "ותלך לדרוש את ה' " אצל רבקה.  .  לדרוש מה פשר "דרשו"להקל ווניתן    מסוימיםבתנאים  וברגעים  
  וכו'. פרים שפתינו  : קחו, אמרו, נשלמה לשוב מפרט איך וכיצדוהיך",  אלאלא גם מוסיף "עד ה'  , בכל עת ובכל מצב"שובה ישראל" 

האם נבחר הושע משום שהוא    טרת שובה של הושע על פני הפטרת "דרשו" של ישעיהו?האם בגלל זה הועדפה, בסופו של דבר, הפ
  עצמו עבר תהליך של תיקון ותשובה ממקטרג גדול על עם ישראל לסניגורו?

לא צריך להפליג לפסיקתא רבתי. הנה בפסיקתא דרב כהנא עצמה, פיסקא שובה הסמוכה לדרשו, אנו מוצאים את הגישה הרחבה   26
המקווה   לעומתאת הים הגדול והפתוח שהוא גם מקווה אדיר ממדים, לעומת הגישה של כאן ועכשיו.   , ום של התשובהבזמן ובמק

העדיף מי שהעדיף, בסופו של חשבון, את המוטיב    האםעל מנת שיהיה כשר וראוי.    ,והיתריםשבנו בני האדם עם כל מיני השקות  
 ? דווקא התשובה שיפה בימים אלה, על פני , זו שאין מה להתבייש בהשל התשובה הפתוחה לעולם 
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  רב בק אל בעדת  נצב אלהים" ?טעמא מאי  .גבן על עומד  היהןושאל  אלא  עוד ולא :אלעזר  רבי בי יצחק  רבי אמר

 27".ישפוט   אלהים

 הלכה ו ב פרק רמב"ם הלכות תשובה

  ומתקבלת  ביותר   יפה   היא  הכפורים   ויום   השנה  ראש   שבין  הימים  בעשרה ,  לעולם  יפה  והצעקה   שהתשובה  פ "אע

  וצועקין   תשובה  שעושים  זמן   כל  בוריצ  אבל  ,ביחיד  ?אמורים  דברים  במה  ."בהמצאו'  ה  דרשו"  :שנאמר  ,מיד  היא

 28. "אליו קראנו  בכל אלהינו' כה" :שנאמר ,נענין הם שלם בלב

   "ב, סוטה לח ע"במסכת פסחים פה ע

 29אמר רבי יהושע בן לוי: אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים.

 30וגמר חתימה טובה   בה שנה טו ,  שבת שלום 

 מחלקי המים 

י  א(: "  ואחרי "דרשו ה' בהמצאו", מה עוד אומר ישעיהו )סה:  1  מים אחרונים  נִּ ְקׁשֻׁ י ְלֹלא בִּ ְמֵצאתִּ י ְללֹוא ָׁשָאלּו נִּ ְׁשתִּ ְדרַּ נִּ

י  ְׁשמִּ י ֶאל גֹוי ֹלא ֹקָרא בִּ ֵּננִּ י הִּ ֵּננִּ י הִּ ְרתִּ נדרשתי ללא שאלו, זה רחב  : "רות )בובר( פרק א פסוק א  - מדרש זוטא  ראה  ".  ָאמַּ

  י ישראל מן הגולה.ובמדרש תהלים סא: אלה בנ  ".הזונה. נמצאתי ללא בקשוני, זה רות המואביה

עבד שמכרו  להערתנו על יחזקאל וקיר הברזל, במקור האחרון, אפשר להוסיף עוד הערה. ראה דברינו  :  2  מים אחרונים 

שהרב מכר את העבד ואי לכך פסקה הברית בין עם    שם הראינו שאל מול הטענה של זקני ישראלבתשעה באב,    רבו

ְׁשְּפחֹות ָהֲאָרצֹות  ישראל והקב"ה, עומד יחזקאל ואומר:   ם ְכמִּ גֹויִּ ְהֶיה כַּ ים נִּ ֶתם ֹאְמרִּ ְהֶיה ֲאֶׁשר אַּ ל רּוֲחֶכם ָהיֹו ֹלא תִּ "ְוָהֹעָלה עַּ

י   י ָאנִּ ְזרֹועַּ ְנטּוָיה ּוְבֵחָמה ְׁשפּוָכה ֶאְמלֹוְך ֲעֵליֶכם" )יחזקאל כ לבְלָׁשֵרת ֵעץ ָוָאֶבן: חַּ ם ֹלא ְּבָיד ֲחָזָקה ּובִּ ם ֲאֹדָני ה' אִּ   ."לג(- ְנאֻׁ

אי לכך, אפשר להבין את דברי ר' יהושע בן לוי לעיל, ואת כל שאר הציטוטים של הפסוקים הקשים מיחזקאל שראינו  

 
שניהם מדרשי ארץ ישראל מובהקים(, אך כאן הוא  או ההפך,  במקרים רבים ראינו שהירושלמי קרוב בלשונו וברוחו לפסיקתא )   27

חר" מציע חלופה. "דרשו ... בהמצאו" איננו זמן כי אם מקום ומעמד: בבית הכנסת ובבית המדרש. ברור שדרשה זו "באה ממקום א
וכוונתה המקורית היא לחזק את מעמד בית המדרש ובית הכנסת ואת התכנסויות הציבור בהם, אם לתפילה בציבור ואם לקריאה  

בדומה לכל המדרשים המעדיפים את "יעקב שקראו בית", על פני "אברהם שקראו הר" ו"יצחק שקראו שדה"  דרשת החכם.  לבתורה ו
ו, מדרש תהלים מזמור פא ועוד(. גם אלהים הנצב בעדת אל, מזכיר את בית אלהים שנדר  )פסחים פח ע"א, פסיקתא רבתי לא הרנינ

סמל יעקב בפרשת ויצא וכן דברינו לא רק אתם נצבים בפרשת   – יעקב שבא בעקבות החלום בו "ה' נצב עליו". ראה דברינו סולם 
ת והמקום גורמים, אז אולי באמת שיטת הושע  גם השפעה על הנושא שלנו. אם עצם ההתכנסו דרשה זו  אך בעקיפין יש לנצבים.  

 " היא הדומיננטית? אליו ראנווק  בכל"הממשיכה את שיטת משה: 
נו בתחילת דברינו, הרמב"ם הוא שפוסק כנגד הפסיקתא וחולק על התוספות )רבינו תם( שהבאנו בתחילת דברינו אשר  באכפי שה 28

לעשור. האם דבריו של הרמב"ם כאן )המבוססים על הגמרא בראש    מבקש לקבוע את הפטרת "דרשו ה' בהמצאו" לשבת שבין כסה 
השנה יח ע"א שהבאנו לעיל( יכולים להסביר את התנגדותו לפסיקתא? אפשר שכן. התשובה "יפה ומתקבלת מיד" בימים אלה. אבל  

פילה וצדקה" מעבירין את  היא גם "יפה לעולם". בפרט בציבור. ואנו הרי מתפללים ומתכנסים וקוראים יחד, בציבור: "ותשובה ות 
נראה שהרמב"ם מעדיף, בסופו של דבר, את התשובה כערך  תוספות יענה שעדיין הציבור פועל למען היחיד, אבל  רוע הגזרה".  

מתמיד ומתמשך מאשר את ההתעלות של רגע ולכן פוסק כהושע וכמשה ולא כישעיהו. והפוך על הפוך. דווקא לשיטה זו, אפשר  
 ת תשובה לאחר יום הכיפורים! להבין איך תיתכן שב 

י ּוֵביֵניֶהםאנחנו חוזרים לפסוק ביחזקאל שראינו בפסיקתא דרב כהנא לעיל: "  29 יר ֵּבינִּ קִּ " )ולא "ביני וביניכם" כמו שכתוב בפסיקתא(.  ְוהַּ
ר יחזקאל  לעיל. לא רצינו להרחיב שם על מנת לא להפסיק את רצף דברי הפסיקתא. פסוק קשה נוסף ודומה בספ  23ראה הערה  

יר"  :פרק ד פסוק גמצוי ב ְרֶזל ֵּביְנָך ּוֵבין ָהעִּ יר ּבַּ ָתה אֹוָתּה קִּ ְרֶזל ְוָנתַּ ת ּבַּ ֲחבַּ ח־ְלָך מַּ ָתה קַּ " ועליו באה דרשת רבי אלעזר הקשה בגמרא  ְואַּ
ואתה קח    :אמר רבי אלעזר: מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, שנאמר"ב: "ברכות לב ע

באה דרשת ר' יהושע בן לוי ואומרת: אין מצב! אפילו מחיצה של ברזל,    ." לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר
אפילו חורבן בית המקדש לעולם לא יפסיקו )יפרידו, יחצצו( בין עם ישראל והקב"ה. ושם מדובר על התפילה. התפילה והתשובה  

פסיקתא  ם תעלינה ותגענה עד כיסא הכבוד ותבקענה את כל המחיצות ואת שבעת הרקיעים. וכמאמר  הבאות מעומק לב שבור לעול 
ולא עד    . עד הרקיע ואתם עושים תשובה אני סולח)עוונות עם ישראל(  אם הם  : "שובה ישראל  -רבתי )איש שלום( פיסקא מד  

שובה  :  מיד אני מקבל אתכם  -וד ואתם עושים תשובה  עד כסא הכב,  אלא אפילו עד השביעי   .הראשון ולא עד השני ולא עד השלישי
 . "שובה ישראל ואפילו עונות עד ה' אלהיך -ישראל עד ה' אלהיך 

הקפיד לברך את מכריו, משפחתו וכל יהודי שנקרה בדרכו בברכת גמר חתימה טובה, מיד    עליו השלום,חותני, יוסף יהודה ריינר    30
אחד של רשעים  "הנפתחים בראש השנה:    ספריםהשלושה  דרשת  שנה. זאת, עפ"י  יום ראשון של ראש השחרית של  לאחר תפילת  

גמורין   צדיקים  בינוניים.  ואחד של  גמורין,  ואחד של צדיקים  גמורין    -גמורין,  לחיים, רשעים  ונחתמין לאלתר  נכתבין    -נכתבין 
יום הכפורים  -ונחתמין לאלתר למיתה, בינוניים   )תלויין ועומדין מראש השנה ועד    לעצמנו אנו אומרים   "ב(.ראש השנה טז ע" 

שכן אנו מחזיקים עצמנו  ו"חתמנו",    , "וחתום",ילה אנו אומרים "נחתם" רק בתפילת נע  ו"כתבנו" עד הרגע האחרון,  , ו"כתוב", "נכתב"
ונחתמו    ושכבר נכתב  יםגמור  יםבעינינו כצדיק  יםשאר כל האדם, מוחזקאבל  כבינוניים שהם תלויים ועומדים עד הרגע האחרון.  

לא "חתימה טובה", אלא "גמר חתימה    הוא "גמר חתימה טובה".  ון של ראש השנה וכל שנותר לאחל להםלחיים טובים ביום הראש
  טובה"!

http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951


 , תשע"וותשס" שבת שובה 

 
 6מתוך    6עמ'  

 

 

ל העבד מרבו, אם אין הפסקת הברית, אז גם אין קירות שאי אפשר לפרוץ. אין לעיל, באופן הבא: אם אין כתב שחרור ש

 31תחליט יחזקאל. אינך יכול לתפוס את החבל בשני ראשים. קיר העומד בפני התשובה.  

 
בהגנת אברהם על סדום, דברים רבה ז י בדברי הקב"ה למשה שאינו יכול )ויקרא רבה י א(  ראה ביטוי זה בבראשית רבה לט ו    31

   . להיכנס לארץ


