בס"ד
שלוש עשרה מידות הרחמים
מבוסס על שיעורו של רב מנחם ליבטג
הרב מואיז נבון
וַ ּיַעֲ בֹר ה' ַעל ּ ָפנָ יו וַ ִּי ְק ָרא
ה' ה' ֵאל ַרח ּום וְ ַח ּנ ּון ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וֶ אֱ ֶמת נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ אֲ לָ ִפים נ ֵֹׂשא ָע ֹון וָ ֶפ ׁ ַשע ְו ַח ּ ָט ָאה ְונַ ֵ ּקה

תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד ב
ויעבר ה' על פניו ויקרא ,אמר רבי יוחנן :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ,מלמד שנתעטף
הקדוש ברוך הוא כשליח צבור ,והראה לו למשה סדר תפלה .אמר לו :כל זמן שישראל חוטאין -
יעשו לפני כסדר הזה ,ואני מוחל להם .ה' ה'  -אני הוא קודם שיחטא האדם ,ואני הוא לאחר
שיחטא האדם ויעשה תשובה] .רש"י )ה' ה'(  -מדת רחמים ,אני מרחם קודם שיחטא ,ואני מרחם
אחר שיחטא ,אם ישוב [.אל רחום וחנון ,אמר רב יהודה :ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן
חוזרות ריקם ]רש"י  -שאם יזכירום ישראל בתפלת תעניתם  -אינן חוזרות ריקם[ ,שנאמר +שמות
לד +הנה אנכי כרת ברית ]רש"י  -על האמור למעלה } 13מידות{[.
]רבינו[ בחיי שמות פרק לד פסוק ו
על דרך הפשט המדות האלו מדות המלך אצל העם ... ,ויתנהג עמהם לפנים משורת הדין ,ויצטרך
ג"כ שיעשה משפט ושיתנהג לפעמים במדת הדין , ... ,וצריך אתה לדעת כי כל המבין שלש עשרה
מדות ויודע פירושן ועקרן ומתפלל בהם בכוונה ,אין תפלתו חוזרת ריקם ,אלא אם כן היו בידו
עבירות שמעכבות זה ,והנה בזמן הזה שאנחנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לכפר על חטאתינו,
ולא מזבח להקריב עליו קרבנות ,ולא בית המקדש להתפלל בתוכו ,לא נשאר לנו לפני ה' בלתי אם
תפלתנו וי"ג מדותיו ,ומתוך י"ג מדות אלה למדנו סדרי תפלה ובקשת רחמים מאת אדון הכל
יתעלה.
ר' אברהם בן יעקב סבע בספר "צרור המור" ]גירוש ספרד ופורטוגל[
הרי אנו רואים פעמים בעוונותינו שאנו מתעטפים בטלית )ואומרים י"ג מידות(  -ואין אנו נענין,
אבל הרצון )של ה'( שכל זמן שישראל עושין כסדר הזה שאני עושה :לרחם ולחנן דלים ,ולהאריך
אפים ,ולעשות חסד אלו עם אלו ,ולעבור על מידותיהן ,אז הן מובטחים שאינן חוזרות ריקם .אבל
אם הם )ישראל( אכזריים ועושי רשעה ,כל שכן שבהזכרת י"ג מידות הן נתפסין.
"מאור ושמש" ,רבי קלונימוס אפשטין ]מאה ה 19-פולין[
]בשם הגאונים[ ונראה שמפני כך הלכה פסוקה שאין הי"ג נאמרים רק בציבור כשיש מנין ,ולא
ביחידות ,מפני שאין תלויה באמירה לבדה ,רק בהעשיה  -אם עושין המידות הנ"ל .והנה בציבור
כשיש מנין ,אזי בכל אחד נמצא איזה מדה מי"ג מידות ,בזה מדה רחום ,בזה מדה חנון ,בזה מדה
ארך אפים ,בזה רב חסד ,אזי קורא אני שפיר "כל זמן שבני יעשו כסדר הזה אני מוחל וכו' לאפוקי
ביחיד.
~ טקסט :ממתן תורה עד ליום הכיפורים ~
שמות פרק יט
ישׁי ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַבּיּוֹם ַהזֶּה ָבּאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי) ... :ה( וְ ַע ָתּה ִאם
)א( ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
אַתּם
אָרץ) :ו( וְ ֶ
ֻלּה ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ִכּי ִלי ָכּל ָה ֶ
יתם ִלי ְסג ָ
יתי וִ ְהיִ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ְבּ ִר ִ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי ְ
ָשׁ ַ
ֹהנִ ים ְוגוֹי ָקדוֹשׁ ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ז( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַיִּ ְק ָרא
ִתּ ְהיוּ ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲ
ֹאמרוּ
ַח ָדּו ַויּ ְ
ֵיהם ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְ קֹוָק) :ח( ַו ַיּעֲנוּ ָכל ָה ָעם י ְ
ָשׂם ִל ְפנ ֶ
ְל ִז ְקנֵי ָה ָעם ַויּ ֶ
ָשׁב מ ֶֹשׁה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל יְ קֹוָק:
ֲשׂה ַויּ ֶ
כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
...
שמות פרק כ
יך ֵמ ֶא ֶרץ
את ָ
הוֹצ ִ
יך ֲא ֶשׁר ֵ
)א( וַיְ ַד ֵבּר ֱאל ִֹהים ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵלאמֹר :ס )ב  -ג( אָנ ִֹכי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׂה ְל ָך ֶפ ֶסל וְ ָכל ְתּמוּנָה ֲא ֶשׁר
ֲב ִדים לֹא יִ ְהיֶה ְל ָך ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ַעל ָפּנָי) :ד( לֹא ַתע ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית ע ָ
אָרץ) :ה( לֹא ִת ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ָל ֶהם וְ לֹא ָת ָע ְב ֵדם ִכּי
ַא ֶשׁר ַבּ ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ָל ֶ
אָרץ ִמ ָתּ ַחת ו ֲ
ַא ֶשׁר ָבּ ֶ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּ ַעל ו ֲ
יך ]ֵ [1אל ַקנָּא ] [2פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבֹת ַעל ָבּ ִנים ַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים ְו ַעל ִר ֵבּ ִעים ְלשׂ ְֹנאָי) :ו( ][3
אָנ ִֹכי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך ַל ָשּׁוְ א ִכּי ] [4לֹא
וֹתי :ס )ז( לֹא ִת ָשּׂא ֶאת ֵשׁם יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וּלשׁ ְֹמ ֵרי ִמ ְצ ָ
ֹה ַבי ְ
ֹשׂה ֶח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים ְלא ֲ
ְוע ֶ
ָמים ַתּ ֲעבֹד
ַקּה יְ קֹוָק ֵאת ֲא ֶשׁר יִ ָשּׂא ֶאת ְשׁמוֹ ַל ָשּׁוְ א :פ )ח( זָכוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְל ַק ְדּשׁוֹ) :ט( ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ְינ ֶ
וּב ֶתּ ָך
וּבנְ ָך ִ
אַתּה ִ
אכה ָ
ֲשׂה ָכל ְמ ָל ָ
יך לֹא ַתע ֶ
יעי ַשׁ ָבּת ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אכ ֶתּ ָך) :י( וְ יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ית ָכּל ְמ ַל ְ
וְ ָע ִשׂ ָ
אָרץ
ָמים ָע ָשׂה יְ קֹוָק ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ֶ
יך) :יא( ִכּי ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ֵר ָך ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
וּב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ג ְ
ַא ָמ ְת ָך ְ
ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
יעי ַעל ֵכּן ֵבּ ַר ְך יְ קֹוָק ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת וַיְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ :ס )יב( ַכּ ֵבּד
ֶאת ַהיָּם וְ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָבּם ַו ָיּנַח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יך נ ֵֹתן ָל ְך :ס )יג( לֹא ִתּ ְר ָצח ס
יך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָמ ָ
ַא ִרכוּן י ֶ
יך וְ ֶאת ִא ֶמּ ָך ְל ַמ ַען י ֲ
אָב ָ
ֶאת ִ
ֲך ֵעד ָשׁ ֶקר :ס )יד( לֹא ַת ְחמֹד ֵבּית ֵר ֶע ָך ס לֹא ַת ְחמֹד ֵא ֶשׁת ֵר ֶע ָך
לֹא ִתּנְ אָף ס לֹא ִתּ ְגנֹב ס לֹא ַת ֲענֶה ְב ֵרע ָ
ַחמֹרוֹ וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ֵר ֶע ָך :פ
ַא ָמתוֹ וְ שׁוֹרוֹ ו ֲ
וְ ַע ְבדּוֹ ו ֲ
> ...פרשת משפטים :פרטי הברית< ...
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שמות פרק כג
יא ָך ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ֲה ִכנ ִֹתי) :כא( ִה ָשּׁ ֶמר ִמ ָפּנָיו
ֶיך ִל ְשׁ ָמ ְר ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך וְ ַל ֲה ִב ֲ
אָך ְל ָפנ ָ
)כ( ִהנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ְ
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ
ֲכם ִכּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ) :כב( ִכּי ִאם ָשׁ ַ
וּשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ אַל ַתּ ֵמּר בּוֹ ִכּי ] [5לֹא ִי ָשּׂא ְל ִפ ְשׁע ֶ
ְ
יך... :
יך וְ ַצ ְר ִתּי ֶאת צ ְֹר ֶר ָ
ַב ִתּי ֶאת אֹיְ ֶב ָ
ית כֹּל ֲא ֶשׁר ֲא ַד ֵבּר וְ אָי ְ
וְ ָע ִשׂ ָ
שמות פרק כד
יתם
ַא ִביהוּא וְ ִשׁ ְב ִעים ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
אַתּה וְ ֲ
ֲלה ֶאל יְ קֹוָק ָ
אָמר ע ֵ
)א( וְ ֶאל מ ֶֹשׁה ַ
ֵמ ָרחֹק) :ב( וְ נִ גַּשׁ מ ֶֹשׁה ְל ַבדּוֹ ֶאל יְ קֹוָק וְ ֵהם לֹא יִ גָּשׁוּ וְ ָה ָעם לֹא ַיעֲלוּ ִעמּוֹ) :ג( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַיְ ַס ֵפּר ָל ָעם
ֹאמרוּ ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק
ַען ָכּל ָה ָעם קוֹל ֶא ָחד ַויּ ְ
ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ קֹוָק וְ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ַויּ ַ
וּשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ֵצּ ָבה
ַשׁ ֵכּם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ֶבן ִמ ְז ֵבּ ַח ַתּ ַחת ָה ָהר ְ
ֲשׂה) :ד( וַיִּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ קֹוָק ַויּ ְ
ַנע ֶ
ֲרי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּ ְז ְבּחוּ ְז ָב ִחים ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק
ִל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ה( וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ַנע ֵ
ָרק ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח) :ז( וַיִּ ַקּח ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית
ַח ִצי ַה ָדּם ז ַ
ָשׂם ָבּאַ ָגּנֹת ו ֲ
ָפּ ִרים) :ו( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֲח ִצי ַה ָדּם ַויּ ֶ
ֲשׂה ו ְִנ ְשׁ ָמע) :ח( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ְזרֹק ַעל
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
אָזנֵי ָה ָעם ַויּ ְ
וַיִּ ְק ָרא ְבּ ְ
אַהרֹן
ַעל מ ֶֹשׁה וְ ֲ
ֹאמר ִהנֵּה ַדם ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת יְ קֹוָק ִע ָמּ ֶכם ַעל ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה) :ט( ַויּ ַ
ָה ָעם ַויּ ֶ
ֲשׂה ִל ְבנַת ַה ַסּ ִפּיר
ַא ִביהוּא וְ ִשׁ ְב ִעים ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :י( וַיִּ ְראוּ ֵאת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַת ַחת ַר ְג ָליו ְכּ ַמע ֵ
ָדב ו ֲ
נָ
אכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ:
ֶחזוּ ֶאת ָה ֱאל ִֹהים ַויֹּ ְ
ילי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָשׁ ַלח יָדוֹ ַויּ ֱ
וּכ ֶע ֶצם ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָלט ַֹהר) :יא( וְ ֶאל ֲא ִצ ֵ
ְ
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָה
ֶהיֵה ָשׁם וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ֶאת ֻלחֹת ָה ֶא ֶבן וְ ַה ָ
ֲלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה ו ְ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ע ֵ
ס )יב( ַויּ ֶ
ַעל מ ֶֹשׁה ֶאל ַהר ָה ֱאל ִֹהים... :
יהוֹשׁ ַע ְמ ָשׁ ְרתוֹ ַויּ ַ
ָקם מ ֶֹשׁה וִ ֻ
ֲא ֶשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי ְלהוֹר ָֹתם) :יג( ַויּ ָ
אַר ָבּ ִעים ָליְ ָלה :פ
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
ַעל ֶאל ָה ָהר וַיְ ִהי מ ֶֹשׁה ָבּ ָהר ְ
תוֹך ֶה ָענָן ַויּ ַ
)יח( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה ְבּ ְ
> ...פרשת תרומה  /פרשת תצווה  /חלק ראשון של כי תשא<
שמות פרק לב
ֲשׂה ָלנוּ
ֹאמרוּ ֵא ָליו קוּם ע ֵ
אַהרֹן ַויּ ְ
ַרא ָה ָעם ִכּי ב ֵֹשׁשׁ מ ֶֹשׁה ָל ֶר ֶדת ִמן ָה ָהר וַיִּ ָקּ ֵהל ָה ָעם ַעל ֲ
)א( ַויּ ְ
ָד ְענוּ ֶמה ָהיָה לוֹ:
ֱלנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֹא י ַ
ֵלכוּ ְל ָפנֵינוּ ִכּי זֶה מ ֶֹשׁה ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר י ְ
ית ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ח( ָסרוּ ַמ ֵהר ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך
ֱל ָ
) ...ז( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֶל ְך ֵרד ִכּי ִשׁ ֵחת ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ֶהע ֵ
ֱלוּך
יך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
ֹאמרוּ ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
יתם ָעשׂוּ ָל ֶהם ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ וַיִּ ְז ְבּחוּ לוֹ ַויּ ְ
ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
יתי ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה וְ ִהנֵּה ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא) :י( וְ ַע ָתּה
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ָר ִא ִ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ט( ַויּ ֶ
אוֹת ָך ְלגוֹי גָּדוֹל... :
ֱשׂה ְ
ַא ַכ ֵלּם וְ ֶאע ֶ
אַפּי ָב ֶהם ו ֲ
יחה ִלּי ] [6ו ְִי ַחר ִ
ַהנִּ ָ
את ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
הוֹצ ָ
אַפּ ָך ְבּ ַע ֶמּ ָך ֲא ֶשׁר ֵ
ֶח ֶרה ְ
ֹאמר ָל ָמה יְ קֹוָק י ֱ
)יא( וַיְ ַחל מ ֶֹשׁה ֶאת ְפּנֵי יְ קֹוָק ֱאל ָֹהיו ַויּ ֶ
וּל ַכלּ ָֹתם
הוֹציאָם ַל ֲהרֹג א ָֹתם ֶבּ ָה ִרים ְ
ֹאמרוּ ִמ ְצ ַריִ ם ֵלאמֹר ְבּ ָר ָעה ִ
ָקה) :יב( ָל ָמּה י ְ
וּביָד ֲחז ָ
ְבּכ ַֹח גָּדוֹל ְ
יך
ֲב ֶד ָ
וּליִ ְשׂ ָר ֵאל ע ָ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
ָחם ַעל ָה ָר ָעה ְל ַע ֶמּ ָך) :יג( ְזכֹר ְל ְ
אַפּ ָך וְ ִהנּ ֵ
ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה שׁוּב ֵמ ֲחרוֹן ֶ
אָרץ ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ָמיִ ם וְ ָכל ָה ֶ
ֲכם ְכּ ְ
ַרע ֶ
אַר ֶבּה ֶאת ז ְ
ַתּ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ְ
ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ָל ֶהם ָבּ ְך ו ְ
ָחם יְ קֹוָק ַעל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַלעֲשׂוֹת ְל ַעמּוֹ :פ ...
ָחלוּ ְלע ָֹלם) :יד( וַיִּ נּ ֶ
ֲכם וְ נ ֲ
ַרע ֶ
אָמ ְר ִתּי ֶא ֵתּן ְלז ְ
ַ
ָדיו ֶאת
ַשׁ ֵל ְך >מידו< ִמיּ ָ
וּמחֹלֹת וַיִּ ַחר אַף מ ֶֹשׁה ַויּ ְ
ַרא ֶאת ָה ֵעגֶל ְ
)יט( וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָק ַרב ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ַויּ ְ
ַה ֻלּחֹת וַיְ ַשׁ ֵבּר א ָֹתם ַתּ ַחת ָה ָהר:
תלמוד בבלי מסכת שבת דף פז עמוד א
ומנלן דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו  -שנאמר +שמות לד" +אשר שברת" ]רש"י
אשר=אישור[ ואמר ריש לקיש :יישר כחך ששיברת.
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ֹאמר ָל ֶהם
ֵאָספוּ ֵא ָליו ָכּל ְבּנֵי ֵלוִ י) :כז( ַויּ ֶ
ֹאמר ִמי ַליקֹוָק ֵא ָלי ַויּ ְ
) ...כו( ַו ַיּ ֲעמֹד מ ֶֹשׁה ְבּ ַשׁ ַער ַה ַמּ ֲחנֶה ַויּ ֶ
אָמר יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִשׂימוּ ִאישׁ ַח ְרבּוֹ ַעל יְ ֵרכוֹ ִע ְברוּ וָשׁוּבוּ ִמ ַשּׁ ַער ָל ַשׁ ַער ַבּ ַמּ ֲחנֶה וְ ִה ְרגוּ ִאישׁ
כֹּה ַ
אָחיו וְ ִאישׁ ֶאת ֵר ֵעהוּ וְ ִאישׁ ֶאת ְקרֹבוֹ) :כח( ַו ַיּעֲשׂוּ ְבנֵי ֵלוִ י ִכּ ְד ַבר מ ֶֹשׁה וַיִּ פֹּל ִמן ָה ָעם ַבּיּוֹם ַההוּא
ֶאת ִ
יכם
ֲל ֶ
אָחיו וְ ָל ֵתת ע ֵ
וּב ִ
ֶד ֶכם ַהיּוֹם ַליקֹוָק ִכּי ִאישׁ ִבּ ְבנוֹ ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ִמ ְלאוּ י ְ
אַל ֵפי ִאישׁ) :כט( ַויּ ֶ
ִכּ ְשׁל ֶֹשׁת ְ
ַהיּוֹם ְבּ ָר ָכה:
אוּלי
ֱלה ֶאל יְ קֹוָק ַ
אתם ֲח ָטאָה ְגד ָֹלה וְ ַע ָתּה ֶאע ֶ
אַתּם ֲח ָט ֶ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם ֶ
)ל( וַיְ ִהי ִמ ָמּ ֳח ָרת ַויּ ֶ
ֹאמר אָנָּא ָח ָטא ָה ָעם ַהזֶּה ֲח ָטאָה ְגד ָֹלה ַו ַיּעֲשׂוּ
ָשׁב מ ֶֹשׁה ֶאל יְ קֹוָק ַויּ ַ
את ֶכם) :לא( ַויּ ָ
ֲא ַכ ְפּ ָרה ְבּ ַעד ַח ַטּ ְ
ֹאמר
אתם וְ ִאם אַיִ ן ְמ ֵחנִ י נָא ִמ ִסּ ְפ ְר ָך ֲא ֶשׁר ָכּ ָת ְב ָתּ) :לג( ַויּ ֶ
ָהב) :לב( וְ ַע ָתּה ִאם ִתּ ָשּׂא ַח ָטּ ָ
ָל ֶהם ֱאל ֵֹהי ז ָ
יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ִמי ֲא ֶשׁר ָח ָטא ִלי ֶא ְמ ֶחנּוּ ִמ ִסּ ְפ ִרי) :לד( וְ ַע ָתּה ֵל ְך נְ ֵחה ֶאת ָה ָעם ֶאל ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָל ְך
אתם) :לה( וַיִּ גֹּף יְ קֹוָק ֶאת ָה ָעם ַעל ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ
ֲל ֶהם ַח ָטּ ָ
וּפ ַק ְד ִתּי ע ֵ
וּביוֹם ָפּ ְק ִדי ָ
ֶיך ְ
ֵל ְך ְל ָפנ ָ
אָכי י ֵ
ִהנֵּה ַמ ְל ִ
אַהרֹן :ס
ֶאת ָה ֵעגֶל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ֲ
שמות פרק לג
אָרץ ֲא ֶשׁר
ית ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ֶאל ָה ֶ
ֱל ָ
אַתּה וְ ָה ָעם ֲא ֶשׁר ֶהע ִ
ֲלה ִמזֶּה ָ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵל ְך ע ֵ
ֵר ְשׁ ִתּי ֶאת
אָך וְ ג ַ
ֶיך ַמ ְל ְ
ֲך ֶא ְתּ ֶננָּה) :ב( וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי ְל ָפנ ָ
ַרע ָ
וּל ַי ֲעקֹב ֵלאמֹר ְלז ְ
אַב ָר ָהם ְל ִי ְצ ָחק ְ
נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ֱלה ְבּ ִק ְר ְבּ ָך ִכּי
וּד ָבשׁ ִכּי לֹא ֶאע ֶ
ָבת ָח ָלב ְ
בוּסי) :ג( ֶאל ֶא ֶרץ ז ַ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
אַתּה ֶפּן ֲא ֶכ ְל ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך:
ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף ָ
יא ָך ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר
ֶיך ִל ְשׁ ָמ ְר ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך וְ ַל ֲה ִב ֲ
אָך ְל ָפנ ָ
שמות כג) :כ( ִהנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ְ
ֲכם ִכּי ְשׁ ִמי ְבּ ִק ְרבּוֹ:
וּשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ אַל ַתּ ֵמּר בּוֹ ִכּי לֹא יִ ָשּׂא ְל ִפ ְשׁע ֶ
ֲה ִכנ ִֹתי) :כא( ִה ָשּׁ ֶמר ִמ ָפּנָיו ְ
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ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה
אַבּלוּ וְ לֹא ָשׁתוּ ִאישׁ ֶע ְדיוֹ ָע ָליו) :ה( ַויּ ֶ
)ד( וַיִּ ְשׁ ַמע ָה ָעם ֶאת ַה ָדּ ָבר ָה ָרע ַהזֶּה וַיִּ ְת ָ
יך
הוֹרד ֶע ְדיְ ָך ֵמ ָע ֶל ָ
יך וְ ַע ָתּה ֵ
ית ָ
ֱלה ְב ִק ְר ְבּ ָך וְ ִכ ִלּ ִ
אַתּם ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף ֶרגַע ֶא ָחד ֶאע ֶ
ֱאמֹר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
חוֹרב... :
ַצּלוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ֶע ְדיָם ֵמ ַהר ֵ
ֱשׂה ָלּ ְך) :ו( וַיִּ ְתנ ְ
וְ ֵא ְד ָעה ָמה ֶאע ֶ
הוֹד ְע ַתּנִ י ֵאת ֲא ֶשׁר
אַתּה לֹא ַ
אַתּה א ֵֹמר ֵא ַלי ַה ַעל ֶאת ָה ָעם ַהזֶּה וְ ָ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל יְ קֹוָק ְר ֵאה ָ
)יב( ַויּ ֶ
ֶיך
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
את ֵחן ְבּ ֵעינָי) :יג( וְ ַע ָתּה ִאם נָא ָמ ָצ ִ
יך ְב ֵשׁם וְ גַם ָמ ָצ ָ
אָמ ְר ָתּ יְ ַד ְע ִתּ ָ
אַתּה ַ
ִתּ ְשׁ ַלח ִע ִמּי וְ ָ
ֵלכוּ
ֹאמר ָפּנַי י ֵ
וּר ֵאה ִכּי ַע ְמּ ָך ַהגּוֹי ַהזֶּה) :יד( ַויּ ַ
ֶיך ְ
ֲך ְל ַמ ַען ֶא ְמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
הוֹד ֵענִ י נָא ֶאת ְדּ ָר ֶכ ָך וְ ֵא ָדע ָ
ִ
אתי
ָדע ֵאפוֹא ִכּי ָמ ָצ ִ
וּב ֶמּה יִ וּ ַ
ֲלנוּ ִמזֶּה) :טז( ַ
ֶיך ה ְֹל ִכים אַל ַתּע ֵ
ֹאמר ֵא ָליו ִאם ֵאין ָפּנ ָ
ַהנִ ח ִֹתי ָל ְך) :טו( ַויּ ֶ
וֲ
ֶיך ֲא ִני ְו ַע ֶמּ ָך ֲהלוֹא ְבּ ֶל ְכ ְתּ ָך ִע ָמּנוּ וְ נִ ְפ ִלינוּ ֲא ִני ְו ַע ְמּ ָך ִמ ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה :פ
ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֲך ְבּ ֵשׁם:
ָא ָדע ָ
את ֵחן ְבּ ֵעינַי ו ֵ
ֱשׂה ִכּי ָמ ָצ ָ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה גַּם ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֶאע ֶ
)יז( ַויּ ֶ
ֶיך
אתי ְב ֵשׁם יְ קֹוָק ְל ָפנ ָ
ֶיך וְ ָק ָר ִ
טוּבי ַעל ָפּנ ָ
ֲביר ָכּל ִ
ֹאמר ֲאנִ י אַע ִ
ֹאמר ַה ְר ֵאנִ י נָא ֶאת ְכּב ֶֹד ָך) :יט( ַויּ ֶ
)יח( ַויּ ַ
וְ ַחנּ ִֹתי ֶאת ֲא ֶשׁר אָחֹן וְ ִר ַח ְמ ִתּי ֶאת ֲא ֶשׁר ֲא ַר ֵחם:
רש"י בראשית פרק א פסוק א ברא אלהים  -ולא אמר ברא ה' ,שבתחלה עלה במחשבה לבראתו
במדת הדין ,ראה שאין העולם מתקיים ,הקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין ,היינו דכתיב
)להלן ב ד( ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים:

ֹאמר יְ קֹוָק ִהנֵּה ָמקוֹם ִא ִתּי
ָחי) :כא( ַויּ ֶ
אָדם ו ָ
תוּכל ִל ְראֹת ֶאת ָפּנָי ִכּי לֹא יִ ְראַנִ י ָה ָ
ֹאמר לֹא ַ
)כ( ַויּ ֶ
יך ַעד ָע ְב ִרי) :כג(
יך ְבּנִ ְק ַרת ַהצּוּר וְ ַשׂכּ ִֹתי ַכ ִפּי ָע ֶל ָ
וְ נִ ַצּ ְב ָתּ ַעל ַהצּוּר) :כב( וְ ָהיָה ַבּ ֲעבֹר ְכּב ִֹדי וְ ַשׂ ְמ ִתּ ָ
ֵראוּ :ס
וּפנַי לֹא י ָ
ית ֶאת ֲאח ָֹרי ָ
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ַכּ ִפּי וְ ָר ִא ָ
וֲ
שמות פרק לד
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ְפּ ָסל ְל ָך ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים ָכּ ִראשֹׁנִ ים וְ ָכ ַת ְב ִתּי ַעל ַה ֻלּחֹת ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר
)א( ַויּ ֶ
ית ַבבּ ֶֹקר ֶאל ַהר ִסינַי וְ נִ ַצּ ְב ָתּ ִלי ָשׁם
ֶהיֵה נָכוֹן ַלבּ ֶֹקר וְ ָע ִל ָ
ָהיוּ ַעל ַה ֻלּחֹת ָה ִראשֹׁנִ ים ֲא ֶשׁר ִשׁ ַבּ ְר ָתּ) :ב( ו ְ
ֵרא ְבּ ָכל ָה ָהר גַּם ַהצֹּאן וְ ַה ָבּ ָקר אַל יִ ְרעוּ ֶאל מוּל
ֲלה ִע ָמּ ְך וְ גַם ִאישׁ אַל י ָ
ַעל רֹאשׁ ָה ָהר) :ג( וְ ִאישׁ לֹא ַיע ֶ
ַעל ֶאל ַהר ִסינַי ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה
ַשׁ ֵכּם מ ֶֹשׁה ַבבּ ֶֹקר ַויּ ַ
ָה ָהר ַההוּא) :ד( וַיִּ ְפסֹל ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים ָכּ ִראשֹׁנִ ים ַויּ ְ
ַצּב ִעמּוֹ ָשׁם ַויִּ ְק ָרא ְב ֵשׁם יְ קֹוָק) :ו(
ֵרד יְ קֹוָק ֶבּ ָענָן וַיִּ ְתי ֵ
יְ קֹוָק אֹתוֹ וַיִּ ַקּח ְבּיָדוֹ ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים) :ה( ַויּ ֶ
ֶא ֶמת) :ז( נ ֵֹצר ֶח ֶסד
אַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ
ַו ַיּ ֲעבֹר יְ קֹוָק ַעל ָפּנָיו וַיִּ ְק ָרא יְ קֹוָק יְ קֹוָק ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּן ֶא ֶר ְך ַ
ַקּה פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעל ָבּנִ ים וְ ַעל ְבּנֵי ָבנִ ים ַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים וְ ַעל
ַקּה לֹא יְ נ ֶ
ָפ ַשׁע וְ ַח ָטּאָה וְ נ ֵ
ָל ֲא ָל ִפים נ ֵֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
אַר ָצה וַיִּ ְשׁ ָתּחוּ:
ִר ֵבּ ִעים) :ח( וַיְ ַמ ֵהר מ ֶֹשׁה וַיִּ קֹּד ְ
לוחות ראשונים
ֵאל ַקנָּא
אַפּי
וְ יִ ַחר ִ

משמעות המידות החדשות

לוחות שניים
ֵאל ַרחוּם וְ ַחנּוּן
אַפּיִ ם
ֶא ֶר ְך ַ
ֶא ֶמת
וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ

ֹה ַבי
וְ ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים ְלא ֲ
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ֲכם
לֹא יִ ָשּׂא ְל ִפ ְשׁע ֶ
ַקּה
לֹא יְ נ ֶ

נ ֵֹצר ֶח ֶסד ָל ֲא ָל ִפים
ָפ ַשׁע וְ ַח ָטּאָה
נ ֵֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
ַקּה
ַקּה לֹא יְ נ ֶ
וְ נ ֵ

פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבֹת ַעל ָבּנִ ים ְ ...לשׂ ְֹנאָי

פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעל ָבּנִ ים

מאפשר רשע וטוב לו )לא רק לאוהבי(.
אמת נחוץ כנגד החסד לשם צדק.
נצירת תגמול מאפשר "צדיק ורע לו"
ה' מוחל
רש"י :ורבותינו דרשו מנקה הוא לשבים
ולא ינקה לשאינן שבים:
רש"י :כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם
]ר' ליבטג :בראשונים-ה' מעניש  4דורות,
בשניים -ה' מחכה לתשובה  4דורות[

ֵל ְך נָא ֲאדֹנָי ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ִכּי ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ
ֶיך ֲאדֹנָי י ֶ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ִאם נָא ָמ ָצ ִ
)ט( ַויּ ֶ
אתנוּ וּנְ ַח ְל ָתּנוּ:
וּל ַח ָטּ ֵ
ְ
ֱלה ְבּ ִק ְר ְבּ ָך ִכּי ַעם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף אַ ָתּה ֶפּן ֲא ֶכ ְל ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך:
וּד ָבשׁ ִכּי לֹא ֶאע ֶ
ָבת ָח ָלב ְ
שמות לג )ג( ֶאל ֶא ֶרץ ז ַ
וּב ָכל ַהגּוֹיִ ם
אָרץ ְ
ֱשׂה ִנ ְפ ָלאֹת ֲא ֶשׁר לֹא נִ ְב ְראוּ ְב ָכל ָה ֶ
ֹאמר ִהנֵּה אָנ ִֹכי כּ ֵֹרת ְבּ ִרית ֶנגֶד ָכּל ַע ְמּ ָך ֶאע ֶ
)י( ַויּ ֶ
נוֹרא הוּא ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה ִע ָמּ ְך) :יא( ְשׁ ָמר ְל ָך
ֲשׂה יְ קֹוָק ִכּי ָ
אַתּה ְב ִק ְרבּוֹ ֶאת ַמע ֵ
וְ ָראָה ָכל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ָ
בוּסי... :
ֶיך ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י וְ ַה ִח ִתּי וְ ַה ְפּ ִר ִזּי וְ ַה ִחוִּ י וְ ַהיְ ִ
ֵאת ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ִהנְ נִ י ג ֵֹרשׁ ִמ ָפּנ ָ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ְכּ ָתב ְל ָך ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִכּי ַעל ִפּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ָכּ ַר ִתּי ִא ְתּ ָך ְבּ ִרית
)כז( ַויּ ֶ
וּמיִ ם לֹא ָשׁ ָתה
אָכל ַ
אַר ָבּ ִעים ַליְ ָלה ֶל ֶחם לֹא ַ
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
וְ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל) :כח( וַיְ ִהי ָשׁם ִעם יְ קֹוָק ְ
ֲשׂ ֶרת ַה ְדּ ָב ִרים) :כט( וַיְ ִהי ְבּ ֶר ֶדת מ ֶֹשׁה ֵמ ַהר ִסינַי ]רש"י :כשהביא
וַיִּ ְכתֹּב ַעל ַה ֻלּחֹת ֵאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְבּ ִרית ע ֶ
ָדע ִכּי ָק ַרן
וּשׁנֵי ֻלחֹת ָה ֵעדֻת ְבּיַד מ ֶֹשׁה ְבּ ִר ְדתּוֹ ִמן ָה ָהר וּמ ֶֹשׁה לֹא י ַ
לוחות אחרונות ביום הכפורים[ ְ
עוֹר ָפּנָיו ְבּ ַד ְבּרוֹ ִאתּוֹ... :
פני יהושע ראש השנה יז - :באותו שעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה סדר הי"ג מדות אותו
זמן היה ביוה"כ עצמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא שע"י הזכרת הי"ג מדות הללו מוחל להם
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.

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