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 פנים הסתרת
 ברקאי יאיר

 

או  אדם כאשר נוצר זה מצב. "פנים הסתרמתורצים בדר"כ ב" המאורעות את להבין היכולת ואי הבהירות חוסר
 הסתרת התיאור של מופיע בפרשתנו .ןהבמעורב  ל-הא ןאי כאילו שנראה התרחשויותבשל  במצוקה ניםתונעם 
 (:יח-יז:לא) ףרצב פסוקים בשני ,פעמיים פנים

י ְוָחָרה ם בו   ַאפִּ ים ַההּוא ַבּיו  י ַוֲעַזְבתִּ ְסַתְרתִּ ל ְוָהָיה ֵמֶהם ָפַני ְוהִּ ת ּוְמָצֻאהּו ֶלֱאכ  ת ָרעו  ת ַרּבו  ם ְוָאַמר ְוָצרו   ַּבּיו 
י ַעל ֲהֹלא ַההּוא י ֹלַהי-אֱ  ֵאין כִּ ְרּבִּ י ְּבקִּ ת ְמָצאּונִּ י .ָהֵאֶלה ָהָרעו  כִּ יר ַהְסֵתר ְוָאנ  ם ָפַני ַאְסתִּ  ָכל ַעל ַההּוא ַּבּיו 
י ָעָשה ֲאֶשר ָהָרָעה ים ֶאל ָפָנה כִּ ים ֱאֹלהִּ  .ֲאֵחרִּ

 מציאותת הא האדם של תוונבפרש מדובר דהיינו ."בצרתם רואה שאיני כמו –' פני והסתרתי'": מפרש י"רש
 הסתר' וטעם": בדרך דומה כותב עזרא אבן .לאדם הנראית בדרך לא אך צרתו בעת נוכח' ה ;שרוי הוא בהש

' ה התנהלות בוש מצב נוצר ."יעשה מה ידע ולא יראה שלא כאדם והמשל. אענה לא אלי יקראו שאם –' אסתיר
  :שאלות שתי מעוררים דלעיל הפסוקים .במבוכה והוא, להבינה נוהג שהאדם כפי או, כהרגלה אינה האדם מול

 י ַעל ֲהֹלא" :העם תגובתאת  להבין יש כיצד י ֹלַהי-אֱ  ֵאין כִּ ְרּבִּ י ְּבקִּ ת ְמָצאּונִּ  "?ָהֵאֶלה ָהָרעו 
 בפסוקים הפנים הסתרת לע החזרה משמעות מה? 
  :ן"רמב בפירוש נמצאאלו  לשאלות מענה

 אין כי ועל להים-לא חטאו כי בלבם ישראל שהרהרו בעבור כי, אחרת פעם – "פני אסתיר הסתר"
בודה בע כפרו שכבר ויצילם שיעזרם השם חסדי לרוב ראוי היה, האלה הרעות מצאום בקרבם להיהם-א
י"( לה:ב 'יר) שאמר וכענין, רהז ְננִּ ָתְך ַעל הִּ ְשָפט או  י-נִּ  הרעה כל על כי, אמר ולכך ".ָאְמֵרְך ֹלא ָחָטאתִּ

 רחמיו פני שהסתיר הראשון פנים כמסתר לא, מהם פנים עוד יסתיר רה,ז בודהבע לבטוח שעשו הגדולה
 :(מד:כו' ויק) רחמיו פני בהבטחת ויעמדו, הגאולה פני בהסתר שיהיו רק, וצרות רבות רעות ומצאום

ְיֵביֶהם ֹלא-ַגם-ְוַאף" ָתם ְּבֶאֶרץ א  ְהיו  את ּבִּ ים ְוֹלא-ז  ים-ְמַאְסתִּ  וידוי הנזכרת טההחר על שיוסיפו עד "..ְגַעְלתִּ
  .."ֹלֶהיָך-ה' אֱ -ַעד ְוַשְבתָ "( ב:ל) למעלה שנזכר כמו, שלימה ותשובה גמור

 הגיע לא עדיין מלאה תשובה לכלל אך, חטאיו על חרטה ביעה העם: הוא הראשונה לשאלה המענה, כן אם
 ,העם את ולענוש ףלהוסי מנת על לא – "פנים הסתר"עוד  בא לכן .מעשיו על מלא וידוי התוודה שלא משום
, נענש העם בראשון. הקודם אזכורל זהה אינה השניהפנים"  הסתר" מהות גם. כדבעי להתוודות לכוונו כדי אלא

 .תשובתם שלבי את, כאמור, ישלימו אשר עד הגאולה פני את לראות מהעם ימנע השני הפנים" הסתראילו "ו
 :כותב וספורנ 2.העראמ יצחק' ור 1ספורנולא כך מפרשים        

י" יר ַהְסֵתר ְוָאנכִּ  שיהיו קוםמ לבכ םאמנ יכ, םבקרב ישאינ םבאמר םה שחשבו מוכ לא, "ֵמֶהם ָפַני ַאְסתִּ
 .םמהציל יפנ יראסת לאב. םעמה ינהשכ, לישרא שגלו קוםמ לבכ: ל"ז םכאמר, םש המצוי ישכינת התהי

 מה על םאות אותהמוצ רותבצ יכ. יםאחר יםאלה לא הפנ יכ. מולעצ אהו ",ָעָשה ֲאֶשר ָהָרָעה ָכל ַעל"
 א"א. יעובד תבאמצעו טלהמל יםפונ לאב, הובתפל הבובתש הלעזר יאל יםפונ םאינ םה, שחטאו

                                                           
  .ד"ר יאיר ברקאי הוא ראש המכללה האקדמית הדתית למורים "ליפשיץ" בירושלים 
 ר' עובדיה ספורנו, פרשן איטלקי בן המאה הט"ו.   1
פרשן ספרדי בן המאה הט"ו, בפירושו "עקדת יצחק" על אתר. בשל הדמיון הרב בין שני הפירושים הסתפקתי במובאה   2

 נו. מפירוש הספור



2 

 

 ,זרה לעבודה הפנ ולכן ,םאות זנח' שה כשסבר הראשון "הפנים הסתר" את ראוישלא כ פירש העם ,דהיינו
 בשני אלא בתשובה חזרה בשלבי כאן מדובר יןא :מעתה אמור. יהשנ "הפנים הסתר" את גרר זה מוטעה היסקו

 הרגשהזוהי  אלא ,העם את או האדם את הבורא נטישת אינו "פנים הסתר" אפוא: נבהיר. ענישה ם שלשלבי
 .הבורא עם שלו היחסים במערכת לשינוי הסבר מוצא שאינו משום הטועה, המתאונן של סובייקטיבית

 נפתח 3.בתהלים ז"כ במזמור נעיין האדם על הבאות לצרות "פנים הסתר" יןשב הקשר על לעמוד סיוןיבנ       
 :שלהלן מההשוואה שעולה כפי, המזמור דבריובין  בפרשתנו הנאמר בין דמיון שקיים העובדה בציון עיוננו

 

 ז"כ פרק תהלים   יז:לא דברים
 (ט) באף תט אל אפי וחרה
 (ט) תעזבני אל ועזבתים ההוא ביום

 (ט) ממני פניך תסתר אל מהם ניפ והסתרתי
 (ב) בשרי את לאכל לכ  אֱ לֶ  והיה
 (יב, ב) צרי וצרות רבות רעות הוומצאֻ 

 

 לימים המזמור זיקת בגלל עצרת שמיני ועד אלול חודש מראש זה מזמור אולקרנוהגת  האשכנזים עדת, כידוע
  .עצמול ועומד לקורא עידוד אתקרי אהו ד"י' פס. יג-ז ;ו-א וקיםפס :לשניים מחולק המזמור. הנוראים

בחלק  .כנוכח' ה אל אחת פנייה פילוא בו ואין, כנסתר' ה עלמדבר  המשורר המזמור של הראשון בחלקו       
 חש הוא אין כן ועל הבורא של המתמדת בנוכחותו חש המשורר'. בה מוחלט בטחון של דתית עמדה מובעתזה 

 דווקא אך ,כנוכח' ה אל המשורר בפניית מתאפיין המזמור של ניהש חלקו. כנוכח' ה אל ישירה בפנייה צורך
 המזמור של הראשון חלק, בכלומר .מנומ פניו יסתיר לבל' מה ומבקש טחוןיב חוסר המשורר מבטא זה בחלק

 המערכתהשתבשה  השני בחלק ואילו, הרמונית קב"ה הייתהה ובין בינו היחסים מערכתש מרגיש המשורר
 הוא ההגיוני הסדר :קושי מעוררת זו שמסקנה אלא. "פנים הסתר" של במצב אושה למסקנה אותו ביאההו

, אך .מושיעו' לה הלל בשיר פוצח הוא שנושע ןווכיו , בתחושה של "הסתר פנים",במצוקה היה שהמשורר
 אמוני רעיון למדל הנוכחי נועד שהמבנה נראה .הגיוני אינו ולכאורהבמזמור,  הפוך הדברים סדר, כאמור
 כל על אליו הבורא קרבתב מרגיש הוא לעתים ים:שונ ותקופות אירועים לו מזמנים האדם של חייו: בחשו

 מוצא אינואם  גם ברוחו ליפול לו אל אך. "פנים הסתר" של במצבהוא חש שהוא מצוי  ולעתים ,מכך המשתמע
 ֲחַזק' ה ֶאל ַקֵּוה" (:די) המזמור את המסיים הפסוק ברוח ולהתחזק להאמין להמשיך אלא ,למצב הגיוני הסבר
ֶּבָך ְוַיֲאֵמץ  ".'ה ֶאל ְוַקֵּוה לִּ

, היא ההרגשה אם גם, עולם בורא אל מסילות למצוא דרכינו נחפשה עשרת ימי תשובה של אלה בימים
ֵשב: "המזמור כמאמר ,חלילה ן ְּבֵסֶתר י  ָנן ַשַדי ְּבֵצל ֶעְליו  ְתלו  ַמר" :אז וגם. (ב-א:צא 'תה) "יִּ ימַ  'ַלה א  י ְחסִּ  ּוְמצּוָדתִּ

 ".ּבו   ֶאְבַטח ֹלַהי-אֱ 
 .ישראל בית לכל טובה חתימה גמר

                                                           
חלק ד', הוצאת ישיבת 'ברכת  מילי מעליותאבשהתפרסם לניתוח מעמיק של המזמור עיינו במאמרו של הרב אלחנן סמט,   3

 משה' במעלה אדומים. דברי בסעיף זה מבוססים על מאמר זה.
 


