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  ד"בס
   הרחמיםשלוש עשרה מידות

  מבוסס על שיעורו של רב מנחם ליבטג
   נבוןואיז מהרב

 
ֲעבֹר ה ְקָרא' ַוּיַ ָניו ַוּיִ  ַעל ּפָ

ה' ה' ה ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֹׂשֵ   ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ
  

   ב עמוד יז דף השנה ראש כתמס בבלי תלמוד
 שנתעטף מלמד, לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא: יוחנן רבי אמר, ויקרא פניו על' ה ויעבר

 - חוטאין שישראל זמן כל: לו אמר. תפלה סדר למשה לו והראה, צבור כשליח הוא ברוך הקדוש
 לאחר הוא ואני, םהאד שיחטא קודם הוא אני -' ה' ה. להם מוחל ואני, הזה כסדר לפני יעשו

 מרחם ואני, שיחטא קודם מרחם אני, רחמים מדת - )'ה' ה(י "רש[. תשובה ויעשה האדם שיחטא
 שאינן מדות עשרה לשלש כרותה ברית: יהודה רב אמר, וחנון רחום אל] .ישוב אם, שיחטא אחר

 שמות +מרשנא, ]ריקם חוזרות אינן - תעניתם בתפלת ישראל יזכירום  שאם-י "רש [ריקם חוזרות
  . ]} מידות13{למעלה  האמור  על-י "רש [ברית כרת אנכי הנה+ לד

 
   ו פסוק לד פרק שמות בחיי] רבינו[

 ויצטרך, הדין משורת לפנים עמהם ויתנהג... , העם אצל המלך מדות האלו המדות הפשט דרך על
 עשרה שלש מביןה כל כי לדעת אתה וצריך, ... , הדין במדת לפעמים ושיתנהג משפט שיעשה כ"ג

 בידו היו כן אם אלא, ריקם חוזרת תפלתו אין, בכוונה בהם ומתפלל ועקרן פירושן ויודע מדות
, חטאתינו על לכפר גדול כהן לנו ואין בגלות שרויים שאנחנו הזה בזמן והנה, זה שמעכבות עבירות

 אם בלתי' ה פניל לנו נשאר לא, בתוכו להתפלל המקדש בית ולא, קרבנות עליו להקריב מזבח ולא
 הכל אדון מאת רחמים ובקשת תפלה סדרי למדנו אלה מדות ג"י ומתוך, מדותיו ג"וי תפלתנו
  .יתעלה

  

 ]גירוש ספרד ופורטוגל ["המורצרור "בן יעקב סבע בספר אברהם ' ר
  , ואין אנו נענין-) ג מידות" יואומרים(הרי אנו רואים פעמים בעוונותינו שאנו מתעטפים בטלית 

ולהאריך , לרחם ולחנן דלים:  כסדר הזה שאני עושהעושיןשכל זמן שישראל ) 'של ה( הרצון אבל
אבל . אז הן מובטחים שאינן חוזרות ריקם, ולעבור על מידותיהן, ולעשות חסד אלו עם אלו, אפים

 .ג מידות הן נתפסין"כל שכן שבהזכרת י, אכזריים ועושי רשעה) ישראל(אם הם 
  

  ]פולין 19- מאה ה [קלונימוס אפשטיןרבי , "מאור ושמש"
ולא ,  כשיש מניןבציבורג נאמרים רק "ונראה שמפני כך הלכה פסוקה שאין הי] בשם הגאונים[

והנה בציבור  . ל" המידות הנעושין אם -  רק בהעשיה, מפני שאין תלויה באמירה לבדה, ביחידות
בזה מדה , בזה מדה חנון, ה רחוםבזה מד, ג מידות"אזי בכל אחד נמצא איזה מדה מי, כשיש מנין
לאפוקי ' כל זמן שבני יעשו כסדר הזה אני מוחל וכו"אזי קורא אני שפיר , בזה רב חסד, ארך אפים

 .ביחיד
  ~ליום הכיפורים עד ממתן תורה  :טקסט~ 

   יט פרק שמות
 ִאם ְוַעָּתה) ה(...  :ִסיָני ִמְדַּבר ָּבאּו ַהֶּזה ַּבּיֹום ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְלֵצאת ַהְּׁשִליִׁשי ַּבחֶֹדׁש) א(

 ְוַאֶּתם) ו( :ָהָאֶרץ ָּכל ִלי ִּכי ָהַעִּמים ִמָּכל ְסֻגָּלה ִלי ִוְהִייֶתם ְּבִריִתי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ְּבקִֹלי ִּתְׁשְמעּו ָׁשמֹועַ 
 ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ַוָּיבֹא) ז( :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ְּתַדֵּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ָקדֹוׁש ְוגֹוי ּכֲֹהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי ִּתְהיּו

 ַוּיֹאְמרּו ַיְחָּדו ָהָעם ָכל ַוַּיֲענּו) ח: (ְיקָֹוק ִצָּוהּו ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ִלְפֵניֶהם ַוָּיֶׂשם ָהָעם ְלִזְקֵני
  : ְיקָֹוק ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי ֶאת מֶֹׁשה ַוָּיֶׁשב ַנֲעֶׂשה ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ּכֹל
... 

   כ פרק שמות
 ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיךָ  ֲאֶׁשר ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ָאנִֹכי) ג - ב (ס: ֵלאמֹר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ֱאלִֹהים ַוְיַדֵּבר) א(

 ֲאֶׁשר ְּתמּוָנה ְוָכל ֶפֶסל ְלךָ  ַתֲעֶׂשה לֹא) ד (:ָּפָני ַעל ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים ְלךָ  ִיְהֶיה לֹא ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמְצַרִים
 ִּכי ָתָעְבֵדם ְולֹא ָלֶהם ִתְׁשַּתֲחֶוה לֹא) ה(: ָלָאֶרץ ִמַּתַחת ַּבַּמִים ַוֲאֶׁשר ִמָּתַחת ָּבָאֶרץ ַוֲאֶׁשר ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים

 ]3[) ו: (ְלׂשְֹנָאי ִרֵּבִעים ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים ַעל ִניםּבָ  ַעל ָאבֹת ֲעֹון ּפֵֹקד ]2[ ַקָּנא ֵאל ]1[ ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ָאנִֹכי
 לֹא ]4[ ִּכי ַלָּׁשְוא ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֵׁשם ֶאת ִתָּׂשא לֹא) ז (ס: ִמְצֹוָתי ּוְלׁשְֹמֵרי ְלאֲֹהַבי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ְועֶֹׂשה
 ַּתֲעבֹד ָיִמים ֵׁשֶׁשת) ט: (ְלַקְּדׁשֹו ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת רָזכֹו) ח (פ: ַלָּׁשְוא ְׁשמֹו ֶאת ִיָּׂשא ֲאֶׁשר ֵאת ְיקָֹוק ְיַנֶּקה

 ּוִבֶּתךָ  ּוִבְנךָ  ַאָּתה ְמָלאָכה ָכל ַתֲעֶׂשה לֹא ֱאלֶֹהיךָ  ַליקָֹוק ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי ְויֹום) י: (ְמַלאְכֶּתךָ  ָּכל ְוָעִׂשיָת 
 ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ְיקָֹוק ָעָׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת ִּכי) יא: (יךָ ִּבְׁשָערֶ  ֲאֶׁשר ְוֵגְרךָ  ּוְבֶהְמֶּתךָ  ַוֲאָמְתךָ  ַעְבְּדךָ 

 ַּכֵּבד) יב (ס: ַוְיַקְּדֵׁשהּו ַהַּׁשָּבת יֹום ֶאת ְיקָֹוק ֵּבַרְך  ֵּכן ַעל ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַוָּיַנח ָּבם ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ַהָּים ֶאת
 ס ִּתְרָצח לֹא) יג (ס: ָלְך  נֵֹתן ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ָיֶמיךָ  ִרכּוןַיאֲ  ְלַמַען ִאֶּמךָ  ְוֶאת ָאִביךָ  ֶאת
 ֵרֶעךָ  ֵאֶׁשת ַתְחמֹד לֹא ס ֵרֶעךָ  ֵּבית ַתְחמֹד לֹא) יד (ס: ָׁשֶקר ֵעד ְבֵרֲעךָ  ַתֲעֶנה לֹא ס ִּתְגנֹב לֹא ס ִּתְנָאף לֹא

  פ: ְלֵרֶעךָ  ֲאֶׁשר לְוכֹ ַוֲחמֹרֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲאָמתֹו ְוַעְבּדֹו
   ...>פרטי הברית: פרשת משפטים <...
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   כג פרק שמות
 ִמָּפָניו ִהָּׁשֶמר) כא( :ֲהִכנִֹתי ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוַלֲהִביֲאךָ  ַּבָּדֶרְך  ִלְׁשָמְרךָ  ְלָפֶניךָ  ַמְלָאְך  ׁשֵֹלחַ  ָאנִֹכי ִהֵּנה) כ(

 ְּבקֹלֹו ִּתְׁשַמע ָׁשמֹועַ  ִאם ִּכי) כב( :ְּבִקְרּבֹו ְׁשִמי ִּכי ְלִפְׁשֲעֶכם ִיָּׂשא אלֹ ]5[ ִּכי ּבֹו ַּתֵּמר ַאל ְּבקֹלֹו ּוְׁשַמע
   ...:צְֹרֶריךָ  ֶאת ְוַצְרִּתי אְֹיֶביךָ  ֶאת ְוָאַיְבִּתי ֲאַדֵּבר ֲאֶׁשר ּכֹל ְוָעִׂשיָת 
   כד פרק שמות

 ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ְוִׁשְבִעים ַוֲאִביהּוא בָנדָ  ְוַאֲהרֹן ַאָּתה ְיקָֹוק ֶאל ֲעֵלה ָאַמר מֶֹׁשה ְוֶאל) א(
 ָלָעם ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ַוָּיבֹא) ג: (ִעּמֹו ַיֲעלּו לֹא ְוָהָעם ִיָּגׁשּו לֹא ְוֵהם ְיקָֹוק ֶאל ְלַבּדֹו מֶֹׁשה ְוִנַּגׁש) ב: (ֵמָרחֹק

 ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ָּכל ַוּיֹאְמרּו ֶאָחד קֹול ָהָעם ָּכל ַוַּיַען ַהִּמְׁשָּפִטים ָּכל ְוֵאת ְיקָֹוק ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת
 ַמֵּצָבה ֶעְׂשֵרה ּוְׁשֵּתים ָהָהר ַּתַחת ִמְזֵּבחַ  ַוִּיֶבן ַּבּבֶֹקר ַוַּיְׁשֵּכם ְיקָֹוק ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת מֶֹׁשה ַוִּיְכּתֹב) ד: (ַנֲעֶׂשה

 ַליקָֹוק ְׁשָלִמים ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו עֹלֹת ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח) ה: (ָרֵאלִיְׂש  ִׁשְבֵטי ָעָׂשר ִלְׁשֵנים
 ַהְּבִרית ֵסֶפר ַוִּיַּקח) ז: (ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָזַרק ַהָּדם ַוֲחִצי ָּבַאָּגנֹת ַוָּיֶׂשם ַהָּדם ֲחִצי מֶֹׁשה ַוִּיַּקח) ו: (ָּפִרים
 ַעל ַוִּיְזרֹק ַהָּדם ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח) ח: (ְוִנְׁשָמע ַנֲעֶׂשה ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ּכֹל ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ְּבָאְזֵני אַוִּיְקרָ 
 ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה ַוַּיַעל) ט: (ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ַעל ִעָּמֶכם ְיקָֹוק ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ַדם ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ָהָעם
 ַהַּסִּפיר ִלְבַנת ְּכַמֲעֵׂשה ַרְגָליו ְוַתַחת ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ֵאת ַוִּיְראּו) י: (ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ְוִׁשְבִעים ַוֲאִביהּוא ָנָדב

: ַוִּיְׁשּתּו אְכלּוַוּיֹ ָהֱאלִֹהים ֶאת ַוֶּיֱחזּו ָידֹו ָׁשַלח לֹא ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲאִציֵלי ְוֶאל) יא: (ָלטַֹהר ַהָּׁשַמִים ּוְכֶעֶצם
 ְוַהִּמְצָוה ְוַהּתֹוָרה ָהֶאֶבן ֻלחֹת ֶאת ְלךָ  ְוֶאְּתָנה ָׁשם ֶוְהֵיה ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יב (ס

   ...:יםָהֱאלִֹה  ַהר ֶאל מֶֹׁשה ַוַּיַעל ְמָׁשְרתֹו ִויהֹוֻׁשעַ  מֶֹׁשה ַוָּיָקם) יג (:ְלהֹורָֹתם ָּכַתְבִּתי ֲאֶׁשר
  פ: ָלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ַאְרָּבִעים ָּבָהר מֶֹׁשה ַוְיִהי ָהָהר ֶאל ַוַּיַעל ֶהָעָנן ְּבתֹוְך  מֶֹׁשה ַוָּיבֹא) יח(

 >חלק ראשון של כי תשא / פרשת תצווה/ פרשת תרומה  <...
   לב פרק שמות

 ָלנּו ֲעֵׂשה קּום ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ַאֲהרֹן ַעל ָהָעם ָּקֵהלַוּיִ  ָהָהר ִמן ָלֶרֶדת מֶֹׁשה בֵֹׁשׁש ִּכי ָהָעם ַוַּיְרא) א(
  :לֹו ָהָיה ֶמה ָיַדְענּו לֹא ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעָלנּו ֲאֶׁשר ָהִאיׁש מֶֹׁשה ֶזה ִּכי ְלָפֵנינּו ֵיְלכּו ֲאֶׁשר ֱאלִֹהים

 ַהֶּדֶרְך  ִמן ַמֵהר ָסרּו) ח: (ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליָת  ֶׁשראֲ  ַעְּמךָ  ִׁשֵחת ִּכי ֵרד ֶלְך  מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) ז( ... 
 ֶהֱעלּוךָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֱאלֶֹהיךָ  ֵאֶּלה ַוּיֹאְמרּו לֹו ַוִּיְזְּבחּו לֹו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל ָלֶהם ָעׂשּו ִצִּויִתם ֲאֶׁשר

 ְוַעָּתה) י( :הּוא עֶֹרף ְקֵׁשה ַעם ְוִהֵּנה ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ָרִאיִתי המֶֹׁש  ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ט( :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ
  ... :ָּגדֹול ְלגֹוי אֹוְתךָ  ְוֶאֱעֶׂשה ַוֲאַכֵּלם ָבֶהם ַאִּפי ְוִיַחר ]6[ ִּלי ַהִּניָחה

 ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאָת  ֲאֶׁשר ַעֶּמךָ ְּב  ַאְּפךָ  ֶיֱחֶרה ְיקָֹוק ָלָמה ַוּיֹאֶמר ֱאלָֹהיו ְיקָֹוק ְּפֵני ֶאת מֶֹׁשה ַוְיַחל) יא(
 ּוְלַכּלָֹתם ֶּבָהִרים אָֹתם ַלֲהרֹג הֹוִציָאם ְּבָרָעה ֵלאמֹר ִמְצַרִים יֹאְמרּו ָלָּמה) יב( :ֲחָזָקה ּוְבָיד ָּגדֹול ְּבכֹחַ 
 ֲעָבֶדיךָ  ּוְלִיְׂשָרֵאל ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ְזכֹר) יג( :ְלַעֶּמךָ  ָהָרָעה ַעל ְוִהָּנֵחם ַאֶּפךָ  ֵמֲחרֹון ׁשּוב ָהֲאָדָמה ְּפֵני ֵמַעל
 ֲאֶׁשר ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ְוָכל ַהָּׁשָמִים ְּככֹוְכֵבי ַזְרֲעֶכם ֶאת ַאְרֶּבה ֲאֵלֶהם ַוְּתַדֵּבר ָּבְך  ָלֶהם ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר

   ... פ: ְלַעּמֹו ַלֲעׂשֹות ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָהָרָעה ַעל ְיקָֹוק ַוִּיָּנֶחם) יד( :ְלעָֹלם ְוָנֲחלּו ְלַזְרֲעֶכם ֶאֵּתן ָאַמְרִּתי
 ֶאת ִמָּיָדיו> מידו <ַוַּיְׁשֵלְך  מֶֹׁשה ַאף ַוִּיַחר ּוְמחֹלֹת ָהֵעֶגל ֶאת ַוַּיְרא ַהַּמֲחֶנה ֶאל ָקַרב ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי) יט(

  :ָהָהר ַּתַחת אָֹתם ַוְיַׁשֵּבר ַהֻּלחֹת
  

   א ודעמ פז דף שבת מסכת בבלי תלמוד
י "רש[ "שברת אשר"+ לד שמות +שנאמר - ידו על הוא ברוך הקדוש דהסכים ומנלן
  . ששיברת כחך יישר: לקיש ריש ואמר] אישור=אשר

 
 םָלהֶ  ַוּיֹאֶמר) כז( :ֵלִוי ְּבֵני ָּכל ֵאָליו ַוֵּיָאְספּו ֵאָלי ַליקָֹוק ִמי ַוּיֹאֶמר ַהַּמֲחֶנה ְּבַׁשַער מֶֹׁשה ַוַּיֲעמֹד) כו(... 
 ִאיׁש ְוִהְרגּו ַּבַּמֲחֶנה ָלַׁשַער ִמַּׁשַער ָוׁשּובּו ִעְברּו ְיֵרכֹו ַעל ַחְרּבֹו ִאיׁש ִׂשימּו ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ָאַמר ּכֹה
 ַההּוא ַּבּיֹום םָהעָ  ִמן ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ִּכְדַבר ֵלִוי ְבֵני ַוַּיֲעׂשּו) כח( :ְקרֹבֹו ֶאת ְוִאיׁש ֵרֵעהּו ֶאת ְוִאיׁש ָאִחיו ֶאת

 ֲעֵליֶכם ְוָלֵתת ּוְבָאִחיו ִּבְבנֹו ִאיׁש ִּכי ַליקָֹוק ַהּיֹום ֶיְדֶכם ִמְלאּו מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) כט: (ִאיׁש ַאְלֵפי ִּכְׁשלֶֹׁשת
   :ְּבָרָכה ַהּיֹום

 אּוַלי ְיקָֹוק ֶאל ֶאֱעֶלה ָּתהְועַ  ְגדָֹלה ֲחָטָאה ֲחָטאֶתם ַאֶּתם ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ִמָּמֳחָרת ַוְיִהי) ל(
 ַוַּיֲעׂשּו ְגדָֹלה ֲחָטָאה ַהֶּזה ָהָעם ָחָטא ָאָּנא ַוּיֹאַמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַוָּיָׁשב) לא (:ַחַּטאְתֶכם ְּבַעד ֲאַכְּפָרה

 ַוּיֹאֶמר) לג( :ָּכָתְבָּת  ֲאֶׁשר ִמִּסְפְרךָ  ָנא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם ַחָּטאָתם ִּתָּׂשא ִאם ְוַעָּתה) לב: (ָזָהב ֱאלֵֹהי ָלֶהם
 ָלְך  ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ֶאל ָהָעם ֶאת ְנֵחה ֵלְך  ְוַעָּתה) לד( :ִמִּסְפִרי ֶאְמֶחּנּו ִלי ָחָטא ֲאֶׁשר ִמי מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק
 ָעׂשּו ֲאֶׁשר ַעל ָהָעם ֶאת ְיקָֹוק ּגֹףַוּיִ ) לה( :ַחָּטאָתם ֲעֵלֶהם ּוָפַקְדִּתי ָּפְקִדי ּוְביֹום ְלָפֶניךָ  ֵיֵלְך  ַמְלָאִכי ִהֵּנה
  ס: ַאֲהרֹן ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָהֵעֶגל ֶאת

   לג פרק שמות
 ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעִליָת  ֲאֶׁשר ְוָהָעם ַאָּתה ִמֶּזה ֲעֵלה ֵלְך  מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) א(

 ֶאת ְוֵגַרְׁשִּתי ַמְלָאְך  ְלָפֶניךָ  ְוָׁשַלְחִּתי) ב( :ֶאְּתֶנָּנה ְלַזְרֲעךָ  ֵלאמֹר ֲעקֹבּוְליַ  ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ִנְׁשַּבְעִּתי
 ִּכי ְּבִקְרְּבךָ  ֶאֱעֶלה לֹא ִּכי ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל) ג( :ְוַהְיבּוִסי ַהִחִּוי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּתי ָהֱאמִֹרי ַהְּכַנֲעִני

  :ַּבָּדֶרְך  ֲאֶכְלךָ  ֶּפן ַאָּתה עֶֹרף ְקֵׁשה ַעם
  

 ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ְוַלֲהִביֲאךָ  ַּבָּדֶרְך  ִלְׁשָמְרךָ  ְלָפֶניךָ  ַמְלָאְך  ׁשֵֹלחַ  ָאנִֹכי ִהֵּנה) כ( :כגשמות 
  :ִקְרּבֹוְּב  ְׁשִמי ִּכי ְלִפְׁשֲעֶכם ִיָּׂשא לֹא ִּכי ּבֹו ַּתֵּמר ַאל ְּבקֹלֹו ּוְׁשַמע ִמָּפָניו ִהָּׁשֶמר) כא( :ֲהִכנִֹתי
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 מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ה( :ָעָליו ֶעְדיֹו ִאיׁש ָׁשתּו ְולֹא ַוִּיְתַאָּבלּו ַהֶּזה ָהָרע ַהָּדָבר ֶאת ָהָעם ַוִּיְׁשַמע) ד(
 ֵמָעֶליךָ  ֶעְדְיךָ  דהֹורֵ  ְוַעָּתה ְוִכִּליִתיךָ  ְבִקְרְּבךָ  ֶאֱעֶלה ֶאָחד ֶרַגע עֶֹרף ְקֵׁשה ַעם ַאֶּתם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ֱאמֹר

  ... :חֹוֵרב ֵמַהר ֶעְדָים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוִּיְתַנְּצלּו) ו: (ָּלְך  ֶאֱעֶׂשה ָמה ְוֵאְדָעה
 ֲאֶׁשר ֵאת הֹוַדְעַּתִני לֹא ְוַאָּתה ַהֶּזה ָהָעם ֶאת ַהַעל ֵאַלי אֵֹמר ַאָּתה ְרֵאה ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) יב(

 ְּבֵעיֶניךָ  ֵחן ָמָצאִתי ָנא ִאם ְוַעָּתה) יג( :ְּבֵעיָני ֵחן ָמָצאָת  ְוַגם ְבֵׁשם ְיַדְעִּתיךָ  ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה ִּמיעִ  ִּתְׁשַלח
 כּוֵילֵ  ָּפַני ַוּיֹאַמר) יד( :ַהֶּזה ַהּגֹוי ַעְּמךָ  ִּכי ּוְרֵאה ְּבֵעיֶניךָ  ֵחן ֶאְמָצא ְלַמַען ְוֵאָדֲעךָ  ְּדָרֶכךָ  ֶאת ָנא הֹוִדֵעִני

 ָמָצאִתי ִּכי ֵאפֹוא ִיָּוַדע ּוַבֶּמה) טז( :ִמֶּזה ַּתֲעֵלנּו ַאל הְֹלִכים ָּפֶניךָ  ֵאין ִאם ֵאָליו ַוּיֹאֶמר) טו( :ָלְך  ַוֲהִנחִֹתי
   פ: ָהֲאָדָמה ֵניְּפ  ַעל ֲאֶׁשר ָהָעם ִמָּכל ְוַעְּמךָ  ֲאִני ְוִנְפִלינּו ִעָּמנּו ְּבֶלְכְּתךָ  ֲהלֹוא ְוַעֶּמךָ  ֲאִני ְּבֵעיֶניךָ  ֵחן

 :ְּבֵׁשם ָוֵאָדֲעךָ  ְּבֵעיַני ֵחן ָמָצאָת  ִּכי ֶאֱעֶׂשה ִּדַּבְרָּת  ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ַּגם מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יז(
 ְלָפֶניךָ  ְיקָֹוק ְבֵׁשם ָראִתיְוָק  ָּפֶניךָ  ַעל טּוִבי ָּכל ַאֲעִביר ֲאִני ַוּיֹאֶמר) יט( :ְּכבֶֹדךָ  ֶאת ָנא ַהְרֵאִני ַוּיֹאַמר) יח(

  :ֲאַרֵחם ֲאֶׁשר ֶאת ְוִרַחְמִּתי ָאחֹן ֲאֶׁשר ֶאת ְוַחּנִֹתי
 לבראתו במחשבה עלה שבתחלה', ה ברא אמר ולא - אלהים ברא א פסוק א פרק בראשית י"רש

 דכתיב היינו, הדין למדת ושתפה רחמים מדת הקדים, מתקיים העולם שאין ראה, הדין במדת
  :ושמים ארץ אלהים' ה עשות ביום) ד ב לןלה(

 ִאִּתי ָמקֹום ִהֵּנה ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) כא( :ָוָחי ָהָאָדם ִיְרַאִני לֹא ִּכי ָּפָני ֶאת ִלְראֹת תּוַכל לֹא ַוּיֹאֶמר) כ(
) כג( :ָעְבִרי ַעד ָעֶליךָ  ַכִּפי ּכִֹתיְוַׂש  ַהּצּור ְּבִנְקַרת ְוַׂשְמִּתיךָ  ְּכבִֹדי ַּבֲעבֹר ְוָהָיה) כב( :ַהּצּור ַעל ְוִנַּצְבָּת 

   ס: ֵיָראּו לֹא ּוָפַני ֲאחָֹרי ֶאת ְוָרִאיָת  ַּכִּפי ֶאת ַוֲהִסרִֹתי
   לד פרק שמות

 ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ַהֻּלחֹת ַעל ְוָכַתְבִּתי ָּכִראׁשִֹנים ֲאָבִנים ֻלחֹת ְׁשֵני ְלךָ  ְּפָסל מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) א(
 ָׁשם ִלי ְוִנַּצְבָּת  ִסיַני ַהר ֶאל ַבּבֶֹקר ְוָעִליָת  ַלּבֶֹקר ָנכֹון ֶוְהֵיה) ב( :ִׁשַּבְרָּת  ֲאֶׁשר ָהִראׁשִֹנים ַהֻּלחֹת ַעל ּוָהי
 מּול ֶאל ִיְרעּו ַאל ְוַהָּבָקר ַהּצֹאן ַּגם ָהָהר ְּבָכל ֵיָרא ַאל ִאיׁש ְוַגם ִעָּמְך  ַיֲעֶלה לֹא ְוִאיׁש) ג( :ָהָהר רֹאׁש ַעל

 ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ִסיַני ַהר ֶאל ַוַּיַעל ַבּבֶֹקר מֶֹׁשה ַוַּיְׁשֵּכם ָּכִראׁשִֹנים ֲאָבִנים ֻלחֹת ְׁשֵני ַוִּיְפסֹל) ד( :ַההּוא ָהָהר
) ו: (ְיקָֹוק ְבֵׁשם ִּיְקָראוַ  ָׁשם ִעּמֹו ַוִּיְתַיֵּצב ֶּבָעָנן ְיקָֹוק ַוֵּיֶרד) ה( :ֲאָבִנים ֻלחֹת ְׁשֵני ְּבָידֹו ַוִּיַּקח אֹתֹו ְיקָֹוק
 ֶחֶסד נֵֹצר) ז: (ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַּפִים ֶאֶרְך  ְוַחּנּון ַרחּום ֵאל ְיקָֹוק ְיקָֹוק ַוִּיְקָרא ָּפָניו ַעל ְיקָֹוק ַוַּיֲעבֹר

 ְוַעל ִׁשֵּלִׁשים ַעל ָבִנים ְּבֵני ְוַעל יםָּבנִ  ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד ְיַנֶּקה לֹא ְוַנֵּקה ְוַחָּטָאה ָוֶפַׁשע ָעֹון נֵֹׂשא ָלֲאָלִפים
   :ַוִּיְׁשָּתחּו ַאְרָצה ַוִּיּקֹד מֶֹׁשה ַוְיַמֵהר) ח( :ִרֵּבִעים

  

  משמעות המידות החדשות לוחות שניים לוחות ראשונים
    ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון  ַקָּנא ֵאל

    ַאַּפִים ֶאֶרְך   ַאִּפי ְוִיַחר
  .)לא רק לאוהבי (מאפשר רשע וטוב לו  ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב

  .אמת נחוץ כנגד החסד לשם צדק
  

  אֲֹהַבילְ  ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ְועֶֹׂשה
  "צדיק ורע לו"נצירת תגמול מאפשר   ָלֲאָלִפים ֶחֶסד נֵֹצר  

  מוחל ' ה  ְוַחָּטָאה ָוֶפַׁשע ָעֹון נֵֹׂשא   ְלִפְׁשֲעֶכם ִיָּׂשא לֹא
 לשבים הוא מנקה דרשו ורבותינו :י"רש  ְיַנֶּקה לֹא ְוַנֵּקה  ְיַנֶּקה לֹא

  :שבים לשאינן ינקה ולא
בידיהם  אבותיהם מעשה כשאוחזים: י"רש  ָּבִנים ַעל ָאבֹות ֲעֹון ּפֵֹקד  ְלׂשְֹנָאי ... ָּבִנים ַעל ָאבֹת ֲעֹון ּפֵֹקד

 , דורות4מעניש ' ה-בראשונים: ליבטג' ר[
  ] דורות4מחכה לתשובה ' ה -בשניים

  

 ַלֲעֹוֵננּו ְוָסַלְחָּת  הּוא עֶֹרף ְקֵׁשה ַעם ִּכי ְּבִקְרֵּבנּו ֲאדָֹני ָנא ֵיֶלְך  ֲאדָֹני ְּבֵעיֶניךָ  ֵחן ָמָצאִתי ָנא ִאם ַוּיֹאֶמר) ט(
   :ּוְנַחְלָּתנּו ּוְלַחָּטאֵתנּו

  

  :ַּבָּדֶרְך  ֲאֶכְלךָ  ֶּפן ָּתהַא עֶֹרף ְקֵׁשה ַעם ִּכי ְּבִקְרְּבךָ  ֶאֱעֶלה לֹא ִּכי ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל) ג( שמות לג
  

 ַהּגֹוִים ּוְבָכל ָהָאֶרץ ְבָכל ִנְבְראּו לֹא ֲאֶׁשר ִנְפָלאֹת ֶאֱעֶׂשה ַעְּמךָ  ָּכל ֶנֶגד ְּבִרית ּכֵֹרת ָאנִֹכי ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר) י(
 ְלךָ  ְׁשָמר) יא( :ִעָּמְך  עֶֹׂשה ֲאִני ֲאֶׁשר הּוא נֹוָרא ִּכי ְיקָֹוק ַמֲעֵׂשה ֶאת ְבִקְרּבֹו ַאָּתה ֲאֶׁשר ָהָעם ָכל ְוָרָאה

  ... :ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּתי ְוַהְּכַנֲעִני ָהֱאמִֹרי ֶאת ִמָּפֶניךָ  גֵֹרׁש ִהְנִני ַהּיֹום ְמַצְּוךָ  ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ֵאת
 ְּבִריתה ִּכי ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ְּכָתב ְלָך ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ ) כז(

ַוְיִהי ָׁשם ִעם ְיקָֹוק ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה ) כח (:ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל
 כשהביא: י"רש[ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶֹׁשה ֵמַהר ִסיַני ) כט: (ַוִּיְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֵאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים

 ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶֹׁשה ְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר ּומֶֹׁשה לֹא ָיַדע ִּכי ָקַרן ]הכפורים ביום אחרונות לוחות
  ...: עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו

  

 אותו מדות ג"הי סדר למשה הוא ברוך הקדוש שאמר שעה  באותו- :יז השנה ראש יהושע פני
   להם מוחל הללו מדות ג"הי הזכרת י"שע הוא ברוך הקדוש לו שאמר עצמו כ"ביוה היה זמן

  

R. Leibtag - God's attributes of mercy, … do not guarantee automatic forgiveness, rather, they enable 
the possibility of forgiveness.  …  To be worthy of that mercy, the individual must prove his sincerity to 
God, while accepting upon himself not to repeat his bad ways.   

   ב עמוד יז דף השנה ראש מסכת בבלי תלמוד
 מוחל ואני ,הזה כסדר לפני יעשו - חוטאין שישראל זמן כל... : יוחנן רבי אמר, ויקרא פניו על' ה ויעבר
 - )'ה' ה(י "רש[. תשובה ויעשה האדם שיחטא לאחר הוא ואני, האדם שיחטא קודם הוא אני -' ה' ה. להם
 ].ישוב אם, שיחטא אחר מרחם ואני, שיחטא קודם מרחם אני, רחמים מדת
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