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כל בית מבתי הפיוט בנוי בנוסח קבוע החוזר על עצמו ורק חלק מן המילים •
מתחלפות. במילים המתחלפות שיבץ הפייטן בעלי מלאכה, בעיקר בתחום 

האמנות, ואת השליטה המוחלטת שלהם בחומר בו עובדים.

השיר ממשיל שליטה מוחלטת זו לאפסות האדם מול הקב"ה. •

קישור לפיוט , נתן גושן:•

• https://www.youtube.com/watch?v=mbAgjF418mE

https://www.youtube.com/watch?v=mbAgjF418mE


מבנה הפיוט

הפיוט מרוכב מ 7 בתים•

במבנה קבוע של:
כי הנה כ _______ ביד ה ______

ברצותו _______ וברצותו _______

כן אנחנו בידך ____________

לברית הבט ואל תפן ליצר  (שורת הרפרין, הפזמון חוזר)•

הרעיון המרכזי
 ...האדם יודע שהוא
....ולכן מבקש מה' ש



דימוי - כחומר

הפיוט מתאר אמנים שונים המשתמשים בחומרים שונים:•

אבן, זכוכית, רקמה, כסף וכד'•

היוצר משתמש בחומר לעשיית חפצים שונים. •

כשם שהחומרים הללו נתונים ביד היוצר והוא עושה בהם כחפצו, כך נתון עם ישראל בידיו •
של הקב"ה



כינויים

הדימוי עלול לגרום לנו לחוש חוסר אונים, אנו בידי היוצר, מתאר את אפסיות האדם. •

באים הכינויים לעודד אותנו ולהעיד על רחמיו של הקב"ה ויחסו הטוב והחנון אל הבריות.

חסד נוצר•

תומך עני ורש•

אל טוב וסלח•

?שאלה – מה משותף לכל הכינוייםמעביר זדון ושוגג•



אהבת ה'

האמן אוהב את מלאכתו ואת החומרים שהוא מתעסק בהם•

הקב"ה אוהב אותנו למרות חטאינו•



ברית הבט ואל תפן ליצר

איזו ברית?•

נראה כי הכוונה ל 13 מידות הרחמים

כתוב בבבלי  מסכת רה"ש, יז,עב- 

אמר רב יהודה: "ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם"

יצר – •

מבקש הקב"ה מעמ"י שלא יסתכל על היצר המכשיל את האדם אלא על הברית. 

 אמצעי ספרותי – רפרין
(פזמון חוזר)



שיבוצים 

כחומר ביד היוצר•

ירמיהו:  קום וירדת בית היוצר ושמה אשמיעך את דבריי... הנה כחומר ביד היוצר כן אתם 
בידי בית ישראל(ירמיהו יח, א-ו)

נוצר חסד•

שמות: נוצר חסד לאלפים פוקד עון אבות על בנים... (שמות כ,ה)



דיון

באיזו נימה לדעתכם נאמרת הבקשה "לברית הבט.."? מה העמדה הנפשית של המבקשים.•

האם אין זו התנערות מאחריות?•

אילו רגשות עולים אצלך בעקבות האמירה שאנחנו 'כחומר ביד היוצר'?•



האם אפשר להפנות את הבקשה "לברית הבט ואל תפן ליצר" גם כלפי האדם? מה 
תהיה משמעותה?

כתוב תפילה אישית הפונה לאדם, ומשלבת את הבקשה "לברית הבט 
ואל תפן ליצר".


