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 תוף והשתתפות יש - תשובה
 

 כי ידעתי יצרם 

 כי הם בשר ודם

השירה תעיד על סיבת עונשם 

 ותחזירם בתשובה לבורא העולם

 בס"ד

 "וילך"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 הסתר אסתיר פניי

הקב"ה נגלה רגע לפני מותו  בדרכם לארץ ישראל. עם ישראלממשה  נפרד בפרשתנו

 מה יהיה אחריתו של העם הנכנס ארצה. באוהל מועד ומספר לו למשה

  קראו את הפסוקים: 

אֶמר " ה ֶאלה' ַוי ֹּ֤ ב ִעם :מֶשֶׁ֔ ֵ֖ כ  ךָ֥ ש  ֶת   ִהנְּ יֲאב  ָ֣ ֲחר  ָזָנָ֣ה ַאַֽ ה וְּ ם ַהֶזֶּ֜ ָק֩ם ָהָעָ֨ ַכר יך וְּ ַֽ י נ  ָ֣ ר  ֱאֹלה  ֶרץ ֲאֶשָ֨ ָהָאָ֗

ּוא ָבא ֹו הֹּ֤ בֶׁ֔ ִקרְּ ָמ֙ה בְּ ִני ,ָשָ֨ ֲעָזב ַ֕ ַֽ י ְוֵהֵפ֙ר ֶאת ו  ֹו ְבִריִתִ֔ ִתי ִאתַֽ ר ָכַרֵ֖ ֹום. ֲאֶשָ֥ ֹו ַביַֽ י בָ֣ ה ַאִפָ֣ ָחָרָ֣ ּוא  וְּ הַ֠ ַהַ֠

ים  ִתִּ֞ ֲעַזבְּ י ָפַנֹּ֤ ַוַֽ ִתָ֨ ַתרְּ ִהסְּ ֶהם֙ וְּ  ...י מ 

יר ָפַני֙  ִתֹּ֤ ר ַאסְּ ת ָ֨ י ַהסְּ ִכָ֗ נ  ָאַֽ ל ָכל וְּ ּוא ַעָ֥ ֹום ַההֶׁ֔ ה ֶאל ַביָ֣ י ָפָנֶׁ֔ ה ִכָ֣ ר ָעָש  ה ֲאֶשָ֣ ָרָעֵ֖ ים ָהַֽ ִרַֽ ים ֲאח  ". ֱאֹלִהֵ֖

 י"ט( -)דברים ל"א ט"ז

  

 השלימו את הטבלה

 התוצאה החטא

  ועזבוני

  הפר את בריתי 

 

 כלומר ארחיקם ממני.  ,ן"וס "וארחקו"ועזבתים" תרגם אונקל 

 כך רע בכך שה' רחוק מאיתנו?  -מה כל :הסבירו

 "ּוא ֹום ַההֶׁ֔ יר ָפַנ֙י ַביָ֣ ִתֹּ֤ ר ַאסְּ ת ָ֨ י ַהסְּ ִכָ֗ נ  ָאַֽ  :קראו את הפירושים שלפניכם". וְּ

 

 

 

 

 

 

  .הסבירו במילים שלכם מהו הסתר פנים 

  לות בראשו.  עוהכיצד חש משה כשהוא שומע את הבשורה הקשה? כתבו מהן המחשבות 

 

  "... אמשיך בהסתרת רחמי מהם בעת ההיא"רס"ג: 

ישא ה' פניו יבברכה הוא אומר ": 'דעת מקרא' )מהם( ואסלק שכינתי מנהון : תרגום אונקלוס

  .אבל כאן יסתיר פניו מהם מלהביטם ,אליך"
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 תוף והשתתפות יש - תשובה
 

 כי ידעתי יצרם 

 כי הם בשר ודם

השירה תעיד על סיבת עונשם 

 ותחזירם בתשובה לבורא העולם

 השירה כעד 

 קראו את הפסוקים: 

ּו ָלֶכ֙ם ֶאת" בֹּ֤ ה ִכתְּ ַעָתָ֗ ּה ֶאת וְּ ָדָ֥ ַלמְּ את וְּ ה ַהז ֶׁ֔ י ַהִשיָרָ֣ ַֽ נ  ֶיה בְּ הְּ ַען ִתַֽ ַמָ֨ ם לְּ ִפיֶה  ּה בְּ ל ִשיָמָ֣ ֵ֖ ָרא  י  ִישְּ ִלֶּ֜

ל ַֽ ָרא  ָ֥י ִישְּ נ  ד ִבבְּ ֵ֖ ע  את לְּ ה ַהז ֹּ֛   .ט(י")" ַהִשיָרָ֥

י" ה ִכַֽ ָהָיַ֠ י ִת  וְּ א ִתָשַכֵ֖ח ִמִפָ֣ י ל ָ֥ ד ִכֹּ֛ ע ֶׁ֔ ָפָני֙ו לְּ את לְּ ה ַהז ֹּ֤ ה ַהִשיָרָ֨ ָתַ֠ נְּ ָעַֽ ָצרֹו֒ת וְַּ֠ ֹות ַרבֹו֘ת וְּ ֹו ָרעָ֣ תֶּ֜ אןָ א  ֶצָ֨ מְּ

ֹו ע   .)כ"א( "ַזרְּ

  כביכול ה' למצב בו  מועילה למצב נורא כזה של הסתר פנים,מה מוזכר בשירה שהיא

 :ש שלפניכםפירוב משגיח על עמו ומסתיר את רחמיו? תשובה לכך תמצאו ינוא

 

 

 

 

  ?על מה מעידה השירה 

  ?כיצד ההבנה שהמציאות הקשה אינה במקרה מסייעת לצאת מהמצב 

 

 אתה יוצרם ואתה יודע יצרם 

י ֶאת"... ְעתִּ ַ֣ י ָיד  ִּ֧ ְצ֗רֹו כִּ נּו ֶאל יִּ ֶרם ֲאִביֶאֶׁ֔ ֶטָ֣ ֹום בְּ ֶש֙ה ַהיֶׁ֔ ּוא ע  ר הֹּ֤ ִתי ֲאֶשָ֨ עְּ ָבַֽ ר ִנשְּ ֶרץ ֲאֶשָ֥  ".ָהָאֵ֖

 .בתפילה ונאמר את הפיוט 'ונתנה תוקף" יום הכיפורים נעמודב

 לקראת סוף הפיוט אנו אומרים: 

  

 

 

 

אנו  את יצרנו, שהרי"הקב"ה, אתה יצרת אותנו ומכיר ויודע : אנו מתוודים

 מה משמעות הדברים?    ".בשר ודם

היצור היחידי בעולם  ו.נמצא בכל אחד מאיתנ היצר, הטבע שטבוע בנו,

המלאכים הם רק רוח; בעלי החיים הם רק  ם.לקים, זה האדמשני חשבנוי 

להשליט את  ויש לו בחירה ,, גוף ונשמהגוף; האדם הוא משני החלקים

הקב"ה . זו מלחמה 'יומיומית' ,זה לא קל בכלל .השכל על הטבע )היצר(

   ה.את התשובה והסליח ולכן ברא למעננו יודע יצרנו

 

מעידה עליהם פורענות לכשיעברו על המצוות השירה הזאת, פרשת האזינו ש: רשב"ם

 ויבינו כי בחטאם לקו. 

 ן.מוצאות אותשהתריתי בו בתוכה על כל ה רש"י:

  כי לא תחפץ במות המת / כי אם בשובו מדרכו וחיה

  ו.אם ישוב מיד תקבלמותו תחכה לו / ועד יום 

  שר ודםבכי הם  ואתה יודע יצרםאמת כי אתה הוא יוצרם / 

 

 
ך אספר ל" :הרב אורי זוהר

סיפור שיסביר מהי עבודת 
לילה אחד הייתי היצר: 

במעלות. ההרצאה 
התחילה בשמונה וחצי 

אמרו לי שאני חייב ובערב 
לסיים עד רבע לעשר. 

משחק'... לא ? 'כי יש למה
שמתי לב ועבר הזמן. 

מסתבר שאף אחד לא עזב 
את המקום. כל אחד עשה 
חשבון לעצמו ברבע לעשר: 
לעזוב את הדרשה וללכת 
 למשחק? ובאותה שנייה
הוא בחר. זה היה ניצחון 

  ."על היצר
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 כי ידעתי יצרם 

 כי הם בשר ודם

השירה תעיד על סיבת עונשם 

 ותחזירם בתשובה לבורא העולם

 

  וילךדבר תורה לפרשת 

מספר לו הקב"ה שעם ישראל יפר את הברית עם  לפני מותו של משה רבנו ע"ה

הקב"ה  ,ה' ויעבוד עבודה זרה. התוצאות של הפרת הברית הן 'הסתר פנים'

 לא ישרה את שכינתו ויסתיר את רחמיו.  ,יתרחק מעמו

במצב קשה זה מבקש הקב"ה ממשה ללמד את בני ישראל את השירה, שירת 

 .  "האזינו"

היא בשל אינה מקרית וה תהיה עדות לכך שהפורענות שבה נמצא העם השיר

הפרת הברית. כלומר בזכות אותה שירה יבין העם מדוע יש הסתר פנים 

 . ויהרהר בתשובה

י ": בהמשך הדברים אומר הקב"ה י ֶאתִכִּ֧ ְעתִּ ַ֣ ְצ֗רֹו ָיד  ֶרם  יִּ ֶטָ֣ ֹום בְּ ֶש֙ה ַהיֶׁ֔ ּוא ע  ר הֹּ֤ ֲאֶשָ֨

נּו ֶאל ִתיהָ  ֲאִביֶאֶׁ֔ עְּ ָבַֽ ר ִנשְּ ֶרץ ֲאֶשָ֥  ."ָאֵ֖

ואתה יודע אתה הוא יוצרם /  אמת כי" ביום הכיפורים נעמוד בתפילה ונאמר: 

 ם".שר ודבכי הם  יצרם

שהרי אנו בשר  ,קב"ה, אתה יצרת אותנו ומכיר ויודע את יצרנוהאנו מתוודים: 

נמצא בכל אחד  היצר, הטבע שטבוע בנו,מה משמעות הדברים?  ודם.

המלאכים הם רק רוח;  .היצור היחידי בעולם שבנוי משני חלקים, זה האדם ו.מאיתנ

 ויש לו בחירה , גוף ונשמהבעלי החיים הם רק גוף; האדם הוא משני החלקים

. זו מלחמה 'יומיומית' ,זה לא קל בכלל .להשליט את השכל על הטבע )היצר(

   .ה' את התשובה והסליחה הקב"ה יודע יצרנו ולכן ברא למעננו


