
 
 

      לאלאלאלא    פרקפרקפרקפרק    דבריםדבריםדבריםדברים
  
 ָהָאֶרץ ֵנַכר ֱאלֵֹהי ַאֲחֵרי ְוָזָנה ַהֶּזה ָהָעם ְוָקם ֲאבֶֹתיָך ִעם ׁשֵֹכב ִהְּנָך מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) טז(

  :ִאּתֹו ָּכַרִּתי ֲאֶׁשר ְּבִריִתי ֶאת ְוֵהֵפר ַוֲעָזַבִני ְּבִקְרּבֹו ָׁשָּמה ָבא הּוא ֲאֶׁשר
 
 ַרּבֹות ָרעֹות ּוְמָצֻאהּו ֶלֱאכֹל ְוָהָיה ֵמֶהם ָפַני ְוִהְסַּתְרִּתי ַוֲעַזְבִּתים ַההּוא ַבּיֹום בֹו ַאִּפי ְוָחָרה) יז(

  :ָהֵאֶּלה ָהָרעֹות ְמָצאּוִני ְּבִקְרִּבי ֱאלַֹהי ֵאין ִּכי ַעל ֲהלֹא ַההּוא ַּבּיֹום ְוָאַמר ְוָצרֹות
 
  :ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ֶאל ָפָנה ִּכי ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָהָרָעה ָּכל ַעל ַההּוא ַּבּיֹום ָּפַניָּפַניָּפַניָּפַני    ַאְסִּתירַאְסִּתירַאְסִּתירַאְסִּתיר    ַהְסֵּתרַהְסֵּתרַהְסֵּתרַהְסֵּתר    ְוָאנִֹכיְוָאנִֹכיְוָאנִֹכיְוָאנִֹכי) יח(

  
        יזיזיזיז    פסוקפסוקפסוקפסוק    לאלאלאלא    פרקפרקפרקפרק    דבריםדבריםדבריםדברים    ןןןן""""רמברמברמברמב �

  
 כי בלבם ישראל שהרהרו בעבור כי, אחרת פעם - פניפניפניפני    אסתיראסתיראסתיראסתיר    הסתרהסתרהסתרהסתר    ואנכיואנכיואנכיואנכי וטעם
 כי, אמר ולכך(...), האלה הרעות מצאום בקרבם אלהיהם אין כי ועל לאלהים חטאו

 פנים כמסתר לא, מהם פנים עוד יסתיר ז"בע לבטוח שעשו לההגדו הרעה כל על
 פני בהסתר שיהיו רק, וצרות רבות רעות ומצאום רחמיו פני שהסתיר הראשון
  ) מד כו ויקרא (רחמיו פני בהבטחת ויעמדו, הגאולה

    
        יחיחיחיח    פסוקפסוקפסוקפסוק    לאלאלאלא    פרקפרקפרקפרק    דבריםדבריםדבריםדברים    עזראעזראעזראעזרא    אבןאבןאבןאבן �

  
 מה ידע לאו יראה שלא כאדם והמשל. אענה לא אלי יקראו שאם -  אסתיראסתיראסתיראסתיר    הסתרהסתרהסתרהסתר
  יעשה

 
 
Deutéronome, chapitre 31 
 
16) Dieu dit à Moïse: «Voici, tu vas reposer près de tes ancêtres; et ce peuple va se lever et 
errer après les dieux de l'étranger du pays au sein duquel il va pénétrer; il m'abandonnera et 
renversera mon alliance que j'ai contractée avec lui. 
 
17) Ma colère s'enflammera en ce jour, Je les abandonnerai, Je cacherai ma face, il 
deviendra une proie; des maux nombreux, des épreuves l'atteindront et il dira en ce jour : 
«N'est-ce pas parce que Dieu n'est pas en moi que m'adviennent tous ces malheurs ? » 
 
18) Et moi, Je cacherai Ma face en ce jour, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se 
tournant vers d'autres dieux.  
 

� Commentaire du Ramban 
 
Et moi, je cacherai ma face en ce jour :  A cause des fautes qu’ils ont commises 
envers Dieu, Il ne se trouve plus parmi eux et ils reçoivent donc ces souffrances. A 
cause de leurs croyances païennes, Il a de nouveau détourné son regard d’eux, non 
pas comme la première fois où Il détourna sa face miséricordieuse pour laisser la 
place aux souffrances, mais Il leur enlèvera son visage de délivrance.  

 
� Commentaire d’Ibn Ezra 

 
Et moi, je cacherai ma face en ce jour :  S’il m’appelle, je ne leur répondrai pas, 
comme un homme qui ne voit ni sait ce qui se passe. 


