
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ד'התשע לולא                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                  הסתר פנים ותשובה
   (תמיר גרנות)על פי שיעור של הרב האזינו פרשת ל

 

 שירת האזינו )דברים ל"א(  .1
ה א רָּׁ ַמִים ַוֲאַדבֵּ י  ַהֲאִזינּו ַהשָּׁ ֶרץ ִאְמרֵּ אָּׁ    ִפי.-ְוִתְשַמע הָּׁ
ר ִלְקִחי ב טָּׁ ִתי  ַיֲעֹרף ַכמָּׁ    ִתַזל ַכַטל ִאְמרָּׁ

י י  ֶדֶשא-ִכְשִעיִרם ֲעלֵּ ֶשב.-ְוִכְרִביִבים ֲעלֵּ    עֵּ
ם  ג א ה'ִכי שֵּ אֹל  ֶאְקרָּׁ בּו ֹגֶדל לֵּ    ינּו.קֵּ הָּׁ
ֳעלֹו ד ִמים פָּׁ ל  ַהּצּור תָּׁ ט-ִכי כָּׁ יו ִמְשפָּׁ כָּׁ    ְדרָּׁ
ֶול-אֵּ  ין עָּׁ ה ְואֵּ ר הּוא.  ל ֱאמּונָּׁ    ַצִדיק ְויָּׁשָּׁ
ם ה יו מּומָּׁ נָּׁ ת לֹו לֹא בָּׁ ש ּוְפַתְלֹתל.  ִשחֵּ    דֹור ִעקֵּ
ם  זֹאת -ִתְגְמלּו ה'ַהלְ  ו כָּׁ ל ְולֹא חָּׁ בָּׁ    ַעם נָּׁ

ֶנָך-ֲהלֹוא ִביָך קָּׁ ְשָך ַוְיֹכְנֶנָך.  הּוא אָּׁ    הּוא עָּׁ
ם ִבינּו ז ֹדר-ְשנֹות ֹדר ְזֹכר ְימֹות עֹולָּׁ ֶניָך   וָּׁ ְדָך ְזקֵּ ִביָך ְוַיגֵּ ְשַאל אָּׁ

ְך.    ְויֹאְמרּו לָּׁ
ל ֶעְליֹון גֹוִים ח ם  ְבַהְנחֵּ דָּׁ י אָּׁ    ְבַהְפִרידֹו ְבנֵּ

ב ְגֻבֹלת ַעִמים ל.  ַיּצֵּ אֵּ י ִיְשרָּׁ    ְלִמְסַפר ְבנֵּ
ֶלק  ט תֹו.  ַעמֹו ה'ִכי חֵּ    ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחלָּׁ
אֵּ  י רִיְמצָּׁ ל ְיִשֹמן  הּו ְבֶאֶרץ ִמְדבָּׁ    ּוְבֹתהּו ְילֵּ

הּו  ינֹו.  ְיֹסְבֶבְנהּו ְיבֹוְננֵּ    ִיְּצֶרְנהּו ְכִאישֹון עֵּ
ִעיר ִקּנֹו ַעל יא ף-ְכֶנֶשר יָּׁ יו ְיַרחֵּ לָּׁ הּו   גֹוזָּׁ חֵּ יו ִיקָּׁ פָּׁ ִיְפֹרש ְכנָּׁ

הּו ַעל אֵּ תֹו.-ִישָּׁ    ֶאְברָּׁ
ד ַיְנֶחּנּו ה' יב דָּׁ ין   בָּׁ ר.ְואֵּ כָּׁ ל נֵּ    ִעמֹו אֵּ
הּו ַעל יג ֶרץ-ַיְרִכבֵּ י( אָּׁ ֳמתֵּ י  במותי )בָּׁ דָּׁ    ַויֹאַכל ְתנּוֹבת שָּׁ

הּו ְדַבש ִמֶסַלע ִנקֵּ ַחְלִמיש צּור.  ַויֵּ    ְוֶשֶמן מֵּ
ב צֹאן יד ר ַוֲחלֵּ קָּׁ יִלים-ִעם  ֶחְמַאת בָּׁ ִרים ְואֵּ ֶלב כָּׁ    חֵּ
י ן ְוַעתּוִדים-ְבנֵּ שָּׁ ֶלב ִכלְ -ִעם  בָּׁ החֵּ    יֹות ִחטָּׁ
ב ִתְשֶתה-ְוַדם נָּׁ ֶמר.-עֵּ ט טו  חָּׁ    ַוִיְשַמן ְיֻשרּון ַוִיְבעָּׁ

ִשיתָּׁ  ִביתָּׁ כָּׁ ַמְנתָּׁ עָּׁ הּו-ַוִיֹטש אֱ   שָּׁ שָּׁ    לֹוַה עָּׁ
תֹו. ל צּור ְיֻשעָּׁ ִרים טז  ַוְיַנבֵּ    ַיְקִנֻאהּו ְבזָּׁ
ֹבת ַיְכִעיֻסהּו ִדים לֹא יז  ְבתֹועֵּ    ֹלַה -אֱ  ִיְזְבחּו ַלשֵּ

עּוםקֱאֹל אּו  ים לֹא ְידָּׁ ֹרב בָּׁ ִשים ִמקָּׁ    ֲחדָּׁ
יֶכם. רּום ֲאֹבתֵּ ְדָך ֶתִשי יח  לֹא ְשעָּׁ    צּור ְילָּׁ

ץ ה' ַוַיְרא יט  ל ְמֹחְלֶלָך.-ַוִתְשַכח אֵּ     ַוִיְנאָּׁ
יו. יו ּוְבֹנתָּׁ נָּׁ ֶהם  כ  ִמַכַעס בָּׁ ַני מֵּ ה פָּׁ    ַויֹאֶמר ַאְסִתירָּׁ

ה ם ֶאְרֶאה מָּׁ ה  ַאֲחִריתָּׁ מָּׁ    ִכי דֹור ַתְהֻפֹכת הֵּ
ִנים לֹא ם.-בָּׁ ֻמן בָּׁ ם ִקְנאּוִני ְבלֹא כא  אֵּ ל-הֵּ    אֵּ

יֶהם ם ְבלֹא  ִכֲעסּוִני ְבַהְבלֵּ ם-ַוֲאִני ַאְקִניאֵּ    עָּׁ
ם. ל ַאְכִעיסֵּ בָּׁ ה ְבַאִפי-ִכי כב  ְבגֹוי נָּׁ ְדחָּׁ ש קָּׁ    אֵּ

ֹ   ְשאֹול ַתְחִתית-ַוִתיַקד ַעד הַות    אַכל ֶאֶרץ ִויֻבלָּׁ
ִרים. י הָּׁ ט מֹוְסדֵּ עֹות כג  ַוְתַלהֵּ ימֹו רָּׁ לֵּ    ַאְסֶפה עָּׁ

ם.-ִחַּצי ֲאַכֶלה י ֶרֶשף כד  בָּׁ ב ּוְלֻחמֵּ עָּׁ י רָּׁ    ְמזֵּ
ֹמת ֲאַשַלח-ְוֶשן  ְוֶקֶטב ְמִריִרי ם-ְבהֵּ    בָּׁ

ר.-ִעם פָּׁ י עָּׁ ִרים ֶחֶרב ּומֵּ -ִמחּוץ ְתַשֶכל כה  ֲחַמת ֹזֲחלֵּ ה ֲחדָּׁ ימָּׁ אֵּ
חּור-ַגם ק ִעם-ַגם בָּׁ ה יֹונֵּ ה.-ְבתּולָּׁ יבָּׁ    ִאיש שֵּ
יֶהם כו ַמְרִתי ַאְפאֵּ ם.  אָּׁ ֱאנֹוש ִזְכרָּׁ ה מֵּ   ַאְשִביתָּׁ
גּור לּולֵּ  כז ימֹו-ֶפן י ַכַעס אֹויֵּב אָּׁ רֵּ    ְיַנְכרּו צָּׁ
ה-ֶפן מָּׁ נּו רָּׁ דֵּ ל ה'ְולֹא   יֹאְמרּו יָּׁ ַעל כָּׁ    זֹאת.-פָּׁ
הגֹוי ֹאבַ -ִכי כח מָּׁ צֹות הֵּ ה. ד עֵּ ֶהם ְתבּונָּׁ ין בָּׁ    ְואֵּ
ְכמּו ַיְשִכילּו זֹאת כט ם.  לּו חָּׁ ִבינּו ְלַאֲחִריתָּׁ ָּׁ   
ד ֶאֶלף ל ה ִיְרֹדף ֶאחָּׁ יכָּׁ ה  אֵּ בָּׁ ִניסּו ְרבָּׁ ם -לֹא ִכי-ִאם  ּוְשַנִים יָּׁ צּורָּׁ

ם רָּׁ ם. ה'וַ   ְמכָּׁ ם לא  ִהְסִגירָּׁ נּו צּורָּׁ    ִכי לֹא ְכצּורֵּ
ינּו פְ     ִמֶגֶפן ְסֹדם ַגְפנָּׁם-ִכי לב  ִליִלים.ְוֹאְיבֵּ

ה י  ּוִמַשְדֹמת ֲעֹמרָּׁ מֹו ִעְּנבֵּ בֵּ    רֹוש -ֲענָּׁ
מֹו. ם לג  ַאְשְכֹלת ְמֹרֹרת לָּׁ    ֲחַמת ַתִּניִנם יֵּינָּׁ
ר. ִנים ַאְכזָּׁ ִדי-ֲהלֹא לד  ְורֹאש ְפתָּׁ ֻמס ִעמָּׁ    הּוא כָּׁ

י. תּום ְבאֹוְצֹרתָּׁ ם ְוִשלֵּ  לה  חָּׁ קָּׁ    םִלי נָּׁ
ם מּוט ַרְגלָּׁ ת תָּׁ ם  ְלעֵּ ידָּׁ רֹוב יֹום אֵּ    ִכי קָּׁ
מֹו. ש ֲעִתֹדת לָּׁ ִדין -ִכי לו  ְוחָּׁ    ַעמֹו ה'יָּׁ

ם-ְוַעל יו ִיְתֶנחָּׁ דָּׁ ְזַלת יָּׁד-ִכי ִיְרֶאה ִכי  ֲעבָּׁ    אָּׁ
זּוב. צּור ְועָּׁ י ֱאֹל לז  ְוֶאֶפס עָּׁ ַמר אֵּ    ימֹו קֵּ ְואָּׁ

יּו בֹו. סָּׁ ֶלב ְזבָּׁ  לח  צּור חָּׁ לּוֲאֶשר חֵּ ימֹו יֹאכֵּ    חֵּ
ם ין ְנִסיכָּׁ    יָּׁקּומּו ְוַיְעְזֻרֶכם   ִיְשתּו יֵּ

ה. יֶכם ִסְתרָּׁ ה ִכי ֲאִני ֲאִני הּוא לט  ְיִהי ֲעלֵּ   ְראּו ַעתָּׁ
ין ֱאֹל ִדיִק ְואֵּ ִמית ַוֲאַחֶיה  ים ִעמָּׁ   ֲאִני אָּׁ

א ַחְצִתי ַוֲאִני ֶאְרפָּׁ ִדי ַמִּציל.  מָּׁ ין ִמיָּׁ   ְואֵּ
א ֶא -ִכי מ ִדי-לֶאשָּׁ ַמִים יָּׁ ם.  שָּׁ ֹנִכי ְלֹעלָּׁ ַמְרִתי ַחי אָּׁ    ְואָּׁ
ִדי  ַשּנֹוִתי ְבַרק ַחְרִבי-ִאם מא ט יָּׁ ז ְבִמְשפָּׁ    ְותֹאחֵּ

י רָּׁ ם ְלצָּׁ קָּׁ ִשיב נָּׁ ם.  אָּׁ    ְוִלְמַשְנַאי ֲאַשלֵּ
ם מב ר  ַאְשִכיר ִחַּצי ִמדָּׁ שָּׁ    ְוַחְרִבי תֹאַכל בָּׁ

ל ְוִשְביָּׁה לָּׁ ֹ   ִמַדם חָּׁ ר    אש ַפְרעֹות אֹויֵּב.מֵּ
יו ִיקֹום-ִכי ַדם  ַהְרִנינּו גֹוִים ַעמֹו מג דָּׁ    ֲעבָּׁ
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יו רָּׁ ם יִָּׁשיב ְלצָּׁ קָּׁ תֹו ַעמֹו.  ְונָּׁ    ְוִכֶפר ַאְדמָּׁ

 ל:-דברים ל"א, כה .2
ת  ֹקַח אֵּ אֹמר: לָּׁ י ֲארֹון ְבִרית ה' לֵּ ַוְיַצו ֹמֶשה ֶאת ַהְלִוִים ֹנְשאֵּ

ה ַהֶזה ְושַ  ֶפר ַהתֹורָּׁ יֶכם -ְמֶתם ֹאתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְבִרית ה' אֱ סֵּ לֹוהֵּ
ְרְפָך  ַדְעִתי ֶאת ֶמְרְיָך ְוֶאת עָּׁ ֹנִכי יָּׁ ד: ִכי אָּׁ ם ְבָך ְלעֵּ יָּׁה שָּׁ ְוהָּׁ
ֶכם ַהיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם ה' ְוַאף  ן ְבעֹוֶדִּני ַחי ִעמָּׁ ֶשה, הֵּ ַהקָּׁ

ַלי ֶאת כָּׁ  י מֹוִתי: ַהְקִהילּו אֵּ יֶכם ִכי ַאֲחרֵּ יֶכם ְוֹשְטרֵּ י ִשְבטֵּ ל ִזְקנֵּ
ם ֶאת  ה בָּׁ ִעידָּׁ ֶלה ְואָּׁ אֵּ ִרים הָּׁ ת ַהְדבָּׁ יֶהם אֵּ ְזנֵּ ה ְבאָּׁ ַוֲאַדְברָּׁ

ַדְעִת  ֶרץ: ִכי יָּׁ אָּׁ ַמִים ְוֶאת הָּׁ ת ַתְשִחתּון ַהשָּׁ י מֹוִתי ִכי ַהְשחֵּ י ַאֲחרֵּ
ה  עָּׁ רָּׁ את ֶאְתֶכם הָּׁ רָּׁ ְוַסְרֶתם ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם, ְוקָּׁ
י ה' ְלַהְכִעיסֹו  ינֵּ ַרע ְבעֵּ ִמים ִכי ַתֲעשּו ֶאת הָּׁ ְבַאֲחִרית ַהיָּׁ

ל ְקַהל יִ  י כָּׁ ְזנֵּ ר ֹמֶשה ְבאָּׁ יֶכם: ַוְיַדבֵּ ה ְידֵּ י ְבַמֲעשֵּ ל ֶאת ִדְברֵּ אֵּ ְשרָּׁ
ם. ה ַהזֹאת ַעד ֻתמָּׁ  ַהִשירָּׁ

 כב: -דברים ל"א, יד .3
א ֶאת ְיהֹוֻשַע  -ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה  מּות, ְקרָּׁ ְרבּו יֶָּׁמיָך לָּׁ ן קָּׁ הֵּ

ֶלְך ֹמֶשה ִויהֹוֻשַע ַוִיְתַיְּצבּו  ד ַוֲאַצֶּוּנּו, ַויֵּ ְוִהְתַיְּצבּו ְבֹאֶהל מֹועֵּ
ד. ם  -.. ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ְבֹאֶהל מֹועֵּ ב ִעם ֲאֹבֶתיָך ְוקָּׁ ִהְּנָך ֹשכֵּ

ה  מָּׁ א שָּׁ ֶרץ ֲאֶשר הּוא בָּׁ אָּׁ ַכר הָּׁ י נֵּ י ֱאֹלהֵּ ה ַאֲחרֵּ נָּׁ ם ַהֶזה ְוזָּׁ עָּׁ הָּׁ
ה ַאִפי בֹו  רָּׁ ַרִתי ִאתֹו: ְוחָּׁ ר ֶאת ְבִריִתי ֲאֶשר כָּׁ פֵּ ַבִני ְוהֵּ ְבִקְרבֹו ַוֲעזָּׁ

ֻאהּו ַביֹום ַההּוא ַוֲעַזְבִתי יָּׁה ֶלֱאֹכל ּוְמצָּׁ ֶהם ְוהָּׁ ַני מֵּ ם ְוִהְסַתְרִתי פָּׁ
ין אֱ  ַמר ַביֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ִכי אֵּ רֹות, ְואָּׁ עֹות ַרבֹות ְוצָּׁ לֹוַהי -רָּׁ

ַני ַביֹום  ר ַאְסִתיר פָּׁ ֹנִכי ַהְסתֵּ ֶלה: ְואָּׁ אֵּ עֹות הָּׁ רָּׁ אּוִני הָּׁ ְבִקְרִבי ְמצָּׁ
ה ֲאֶשר עָּׁ  עָּׁ רָּׁ ל הָּׁ ִרים: ַההּוא ַעל כָּׁ ה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאחֵּ נָּׁ ה ִכי פָּׁ שָּׁ

ל  אֵּ י ִיְשרָּׁ ה ֶאת ְבנֵּ ה ַהזֹאת ְוַלְמדָּׁ ֶכם ֶאת ַהִשירָּׁ ה ִכְתבּו לָּׁ ְוַעתָּׁ
י  ד ִבְבנֵּ ה ַהזֹאת ְלעֵּ ה ְבִפיֶהם, ְלַמַען ִתְהֶיה ִלי ַהִשירָּׁ ִשימָּׁ

ל אֵּ ה ֲאֶשר ִנְשַבעְ ִיְשרָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ַבת : ִכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל הָּׁ יו זָּׁ ִתי ַלֲאֹבתָּׁ
דּום  ִרים ַוֲעבָּׁ ה ֶאל ֱאֹלִהים ֲאחֵּ נָּׁ ן, ּופָּׁ שֵּ ַבע ְודָּׁ ַכל ְושָּׁ ב ּוְדַבש ְואָּׁ לָּׁ חָּׁ
עֹות ַרבֹות  יָּׁה ִכי ִתְמֶצאןָּׁ ֹאתֹו רָּׁ ר ֶאת ְבִריִתי: ְוהָּׁ פֵּ ְוִנֲאצּוִני ְוהֵּ

רֹות  כַ ְוצָּׁ ד ִכי לֹא ִתשָּׁ יו ְלעֵּ נָּׁ ה ַהזֹאת ְלפָּׁ ה ַהִשירָּׁ ְנתָּׁ  ח ִמִפי ַזְרעֹוְועָּׁ
ַדְעִתי ֶאת ִיְצרֹו ֲאֶשר הּוא ֹעֶשה ַהיֹום ְבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו ֶאל  ִכי יָּׁ

ְעִתי:  ֶרץ ֲאֶשר ִנְשבָּׁ אָּׁ ה ַהזֹאת ַביֹום הָּׁ ַוִיְכֹתב ֹמֶשה ֶאת ַהִשירָּׁ
ל אֵּ י ִיְשרָּׁ ה ֶאת ְבנֵּ   .ַההּוא ַוְיַלְמדָּׁ

 רבינוביץ': "בינת נבונים" של הרב ברוך יהושע  .4
אבל למרות שידענו כל זאת, ולמרות שידענו שכל זאת באתנו 
מאת ה', ולמרות היינו מוכנים אחרי איוב לומר "גם את 

לוהים ואת הרע לא נקבל?!", למרות -הטוב נקבל מאת הא
-זאת בלבנו לא השלמנו עם זה. כי יכולנו לקבל גזירת א

השלכנו  לוהים, אבל לא יכולנו להשלים עם ההרגשה שהנה
מפניו להיותנו להפקר ולמרמס. כאילו הסיר פניו ממנו ואינו 
רוצה לדעת מה קורה לנו, כאילו אחרי שמסר אותנו ביד 
אויבינו הפך עלינו עורף, בלי להסתכל במה שהאויבים הללו 
עוללים לנו. תפילותינו לא נתקבלו, ועל כל צעקותינו לא 

יכולנו בשום  נענינו. הרגשה כזאת של השלכה מאת פניו לא
אופן להתגבר עליה. גם דור המלך במזמור הנ"ל, אחרי 
שמצהיר אמונים בדבקותו בה' על כל מה שבא עליו, צועק 
ואומר: "למה פניך תסתיר, תשכח ענינו ולחצנו". 'איך 
אפשר?', צעקנו בלבנו. תפילותינו אינן מתקבלות, הטובים 
ם שבתוכנו נפגעים על ידי המשחית, הצדיקים והחכמי

שבתוכנו הופכים לאפר במשרפות האש, היו כלא היו, המוני 
בני ישראל מפרפרים בין החיים והמוות, "מחוץ תשכל חרב 
ומחדרים אימה", בכל יום עם ישראל הולך ונתמעט באלפיו 
וברבבותיו, ערים שלמות מתרוקנות מתושביהם, קהילות 
הקודש נעלמות אחת לאחת מיום ליום, מבלי להשאיר שריד 

ליט. קהילות קודש שהיו מבצרי התורה נופלות וקורסות, ופ
והן הראשונות לחורבן. דווקא משום שהם בני תורה, ודווקא 

לוהים ניכר בהם, במנהגיהם ובלבושיהם, -משום שצלם א
בזקניהם ובפיאותיהם בציציותיהם ובתפיליהם, הם 
הראשונים למות במיתות משונות, מתוך מכות אכזריות. 

ל, שבכה רב יוסף ואמר, האם עד כדי כך וכבר אמרו חז"
הצדיקים כאין נחשבו, דווקא הם יהיו הראשונים למוות? 
כל זה נתן לנו הרגשה שהקב"ה הסתיר פניו ממנו, וסילק 
ידיעתו מכל הנעשה לנו. אינני עוקב כלל )ח"ו( אחרי מה 
שמעוללים לנו המשחיתים שניתנה להם הרשות. בכל זה 

אופן. נחרדנו עד העצמות בקראנו לא יכולנו להשלים בשום 
בתורה: "וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים, והסתרתי פני 
מהם והיה לאכול, ומצאהו רעות רבות וצרות, ואמר ביום 

לוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. -הלא על כי אין א -ההוא 
ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר 

 עשה".
המפורשים )ספורנו שם(, "ואנכי אמנם ידענו מה שפרשו 

לא כמו שחשבו הם באומרם  -הסתר אסתיר פני מהם" 
תהיה שכינתי  -שאיני בקרבם, כי אמנם בכל מקום שיהיו 

אתם, כאומרם ז"ל: בכל מקום שגלו, שכינה עמהם. אבל 
לוהים -אסתיר פני מלהצילם, כלומר הם יחשבו שאין א

סתרת פנים בקרבם, אבל האמת שה' בקרבם, וכל מידת ה
באה לידי ביטוי רק בזה שתפילותיהם אינן מתקבלות. כך 

כמו  -נם נראה מדברי רש"י, שכותב: "והסתרתי פני מהם 
שאיני רואה בצרתם", כלומר שבאמת רואה, אלא עושה 

 כביכול עצמו כאילו אינו רואה...
כל הפירושים ידענו, אבל לא הונח לנו. ההרגשה היתה של 

ציון עזבני ה' וה' שכחני". היתה עזובה רבה, "ותאמר 
הרגשה לנו שלא יכולנו להתגבר עליה, שה' עזבנו, למרות 
האמונה החזקה בלב שכל זה מגזירת שמים, אבל ההרגשה 
היתה, שאחרי שנגזרה הגזירה, מסר אותנו ה' ליד הגויים 
ועזבנו לנפשנו. הסתיר פניו ממנו מבלי לעקוב ומבלי 

תה ההרגשה שהושלכנו להסתכל בכל מה שקורה לנו, או
והופקרנו בין הגויים, היתה הכי גרועה מכל הסבל ומכל 

לוהים שבו -הצער והיסורין שסבלנו. אובדן הקשר עם א
היינו דבקים, היה קשה מכל האבידות בגוף ובנפש, כי הביא 
עלינו בדידות ויתמות ללא נשוא. היה צריך למצוא דרך 

ריכים למצוא דרך להתעלות מן הייאוש שאפף אותנו. היינו צ
לוהים חיים, לדעת שאף על פי שאינו עונה לנו בעת -לא

צרתנו הוא ממשיך להסתכל על כל העובר עלינו בכלל 
 .ובפרט. למרות הסתרת פנים, הרי הוא יודע הכל ורואה הכל


