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 עשרה מידות לעשרת הדברות? - מה בין שלוש 

 - ד"ר יושי פרג'ון-

 שמות ל"ד:  –י"ג מידות  .1

ם ְוַרב-]ו[ ַוַיֲעֹבר ה'  ַעל א ה'  ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַפיִּ ְקרָּ יו ַויִּ נָּ ים  -פָּ פִּ ֲאלָּ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ]ז[ ֹנֵצר ֶחֶסד לָּ
ה ְוַנֵק  אָּ ֶפַשע ְוַחטָּ ֹון וָּ  ה ֹנֵשא עָּ
בֹות ַעל ים ְוַעל-לֹא ְיַנֶקה ֹפֵקד ֲעֹון אָּ נִּ ים ַעל-בָּ נִּ ים-ְבֵני בָּ ֵלשִּ ים:  -ְוַעל  שִּ ֵבעִּ  רִּ

 שלוש עשרה מידות? 

 מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור צגכמה מידות יש כאן?  .2
סימון שלש עשרה מידות בתורה שהקב"ה מרחם בהן את ישראל, שנאמר ה' ה' אל רחום    ' רמר  א

 ...וחנון ]וגו'[ )שמות לד ו(, רב אמר אחת עשרה, ורבנן אמרי עשר

 למה שלוש עשרה? למה של רחמים? ר' יוסף אבן כספי לשמות ל"ד, ו: .3
רוב התלאה אשר מצאתם, היה  אמר יוסף: כל הקדמונים נלאו בזה ו  –ויקרא י״י י״י אל רחום וגו׳  

בעבור שהסכימו כי בכאן שלש עשרה מדות, לא ידעתי מבטן מי יצא זה תחלה, ועוד למה הסכימו  
דבר   על  משה  בתפלת  כי  יתר,  או  פחות  או  תארים  עשרה  שלש  בכאן  אם  לנו  מה  כי  לזה,  כולם 

 ...המרגלים פיחת מאד, ואם הוסיף בתארי השם עד עשרים או שלשים לא יזיק

 (:AlHaTorah.orgת המידות? שד"ל לשמות ל"ד, ו )מהדורת איך סופרים א .4
נוצר    6רב אמת,    5רב חסד,    4ארך אפים,    3חנון,    2אל רחום,    1ואלו הן י"ג מדות על דרך הפשט:  

נושא חטאה ונקה לא ינקה,   9נושא פשע ונקה לא ינקה,  8נושא עון ונקה לא ינקה,  7חסד לאלפים, 
פוקד   13פוקד עון אבות על שלשים,   12פוקד עון אבות על בני בנים,  11פוקד עון אבות על בנים,   10

. והנה אעפ"י שלפי הפשט אין שום הכרח שתהיינה המדות י"ג, הנה חלוקה זה  .עון אבות על רבעים.
 ...1שאמרתי היא מתיישבת יפה לפי הפשט. והא לך דעות אחרות בזה 

לדעת רבנו נסים ראש ישיבה במגלת סתרים )עיין תוספות ר"ה י"ז ע"ב }ד"ה שלש עשרה{(:  .א
  10לאלפים,    9נוצר חסד,    8אמת,    7רב חסד,    6ארך אפים,    5חנון,    4רחום,    3אל,    2ה',    1

 ונקה.  13וחטאה,   12ופשע,  11נושא עון, 

  6חנון,  5רחום,  4אל,  3ה',  2ה',   1לדעת רבנו תם )שם( וראב"ע ורמבמ"ן ויש"ר }ריגייו{:  .ב
וחטאה,    12ופשע,    11נושא עון,    10נוצר חסד לאלפים,    9ואמת,    8ורב חסד,    7ארך אפים,  

 ונקה.  13

ארך   6ארך אפים לצדיקים,    5חנון,    4רחום,    3אל,    2ה',    1לדעת הגהה בתוספות )שם(:   .ג
וחטאה,   12ופשע,    11,  נושא עון  10נוצר חסד לאלפים,    9ואמת,    8רב חסד,    7אפים לרשעים,  

 ונקה.  13

נוצר   6ואמת,    5ורב חסד,    4ארך אפים,    3חנון,    2רחום,    1לדעת ס' החסידים סימן ר"נ:   .ד
  13ולחטאתנו,   12וסלחת לעוננו,   11ונקה,   10וחטאה,   9ופשע,   8נושא עון,   7חסד לאלפים, 

 ונחלתנו. 

נוצר   9ואמת,    8ורב חסד,    7אפים,    ארך  6חנון,    5רחום,    4אל,    3ה',    2ה',    1לדעת דון יצחק:   .ה
 פוקד עון אבות.  13לא ינקה,   12ונקה,  11נושא עון ופשע וחטאה,  10חסד לאלפים, 

  9ואמת,    8רב חסד,    7ארך אפים,    6חנון,    5רחום,    4אל,    3ה'    2ה',    1לדעת ר"י עראמה:   .ו
 פוקד עון אבות.   13וחטאה,   12ופשע,  11נושא עון,   10נוצר חסד לאלפים, 

 ת של רחמים? למה להגדיר את המידות של ה' כמידו 

 שמות ל"ג: –ה' מגדיר את מידותיו כאן כ"טוב"  .5
ֹ ]יח[ וַ  רי ָ֖א ֶאת־  אַמַ֑ י נָּ נִּ ָךּכְ ַהְרֵאֵ֥ ֹ  : ]יט[ וַ ֹבֶדֶֽ יר    אֶמרי ִ֤ י ַאֲעבִּ י  ּול־טּכָּ ֲאנִִּ֨ יָךפָּ ַעל־  בִּ י בְ   ֶנֶ֔ ֶֽ אתִּ ָ֧ רָּ ֶנַ֑יָך    ם ֵש  ְוקָּ ה ְלפָּ ָ֖ ְיהוָּ

 
שיטות שונות    13שיטות נוספות שרק את חלקם הבאתי כאן. במקרה או שלא במקרה, שד"ל מציע סה"כ    12הוא מונה    1

 להגדיר את הגבולות של י"ג מידות.
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י  ּנֹ ְוחַ  ַחְמ  רֶש  ֶאת־אֲ  תִּ ן ְורִּ ֹחֶ֔ ָ֖ אָּ ם: ]כ[ וַ  רֶשֵ֥ ֶאת־אֲ  יּתִּ ֹ  ֲאַרֵחֶֽ א ת אֶמרי ֵֹ֥ לּול ת ֶאת־ ַכָ֖ ְרֹא  ַ֑יפָּ לִּ ֹ  יּכִּ   נָּ יל נִּ ְרַאֵ֥ ם   א־יִּ ָ֖ דָּ אָּ הָּ

י: ]כא[ וַ  ֶֽ חָּ ֹ  וָּ ה הִּ   אֶמרי קָ֖  ה ֵּנְֵ֥יהוֶָּ֔ ַ֑ אִּ  םֹומָּ ָ֖ בְ ּצַ ְונִּ  יּתִּ ּוַעל־הַ   ּתָּ יָּה  רּצֶֽ רבַ : ]כב[ ְוהָּ יּכְ  ֲעֹב  ָ֖ ְמ שַ וְ   ֹבדִֶּ֔ תבְ   יָך ּתִּ ְקַר  ּוהַ   נִּ   רּצַ֑
יַשּכֹ וְ  ֵ֥ י  ֶאת־ יפִּ  כַ  תִּ ֹרתִּ ֶֽ י: ]כג[ ַוֲהסִּ ֶֽ ְברִּ יָך ַעד־עָּ ֶלָ֖ י   יַּכפִֶּ֔ עָּ ַ֑ יתָּ ֶאת־ֲאֹחרָּ ָ֖ אִּ ַנָ֖יּוְורָּ אֶֽ  פָּ א ֵירָּ ֵֹ֥  :ּול

 שמות ל"ד: –משה מבין את מידותיו של ה' כטובות  .6
ם חּו: ]ט[ ַויֹאֶמר אִּ ְשּתָּ ה ַויִּ ֹקד ַאְרצָּ י יֵ -]ח[ ַוְיַמֵהר ֹמֶשה ַויִּ י ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאדנָּ אתִּ צָּ א מָּ ְרֵבנּו  -ֶלְךנָּ י ְבקִּ א ֲאדנָּ נָּ

י ַעם נּו: - ְקֵשה-ּכִּ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָּ ַלְחּתָּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחטָּ  ֹעֶרף הּוא ְוסָּ

 במדבר י"ד:  –משה משתמש שוב במידותיו של ה' בתפילה לרחמים  .7
י   ]יז[ א ֹּכַח ֲאדנָּ ְגַּדל־נָּ ה יִּ ה' ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד ֹנֵׂשא ָעֹון ָוָפַׁשע ְוַנֵּקה לֹא   ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵלאֹמר: ]יח[ְוַעּתָּ

עֲ  ֹּפֵקד  ]יט[ְיַנֶּקה  ְוַעל־ִרֵּבִעים:  ַעל־ִׁשֵּלִׁשים  ַעל־ָּבִנים  ָאבֹות  ַחְסֶּדָך   ֹון  ְּכֹגֶדל  ַהֶּזה  ָהָעם  ַלֲעֹון  ְסַלח־ָנא 
ֶרָך: ]כא[ ]כ[  ְוַכֲאֶׁשר ָנָׂשאָתה ָלָעם ַהֶּזה ִמִּמְצַרִים ְוַעד־ֵהָּנה: ְדבָּ י ּכִּ ַלְחּתִּ ֵלא   ַויֹאֶמר ה' סָּ ּמָּ י ְויִּ נִּ ם ַחי־אָּ ְואּולָּ

[ ֶרץ:  אָּ ל־הָּ ֶאת־ּכָּ ם   כב[ ְכבֹוד־ה'  ְצַריִּ ְבמִּ י  יתִּ שִּ ֲאֶשר־עָּ ְוֶאת־ֹאֹתַתי  י  ֶאת־ְּכֹבדִּ ים  ֹראִּ הָּ ים  שִּ ֲאנָּ ל־הָּ כָּ י  ּכִּ
י: ]כג[ ְמעּו ְבקֹולִּ ים ְולֹא שָּ מִּ י ֶזה ֶעֶשר ְפעָּ ר ַוְיַנּסּו ֹאתִּ ְדבָּ ם   ּוַבּמִּ י ַלֲאֹבתָּ ְשַבְעּתִּ ֶרץ ֲאֶשר נִּ אָּ ְראּו ֶאת־הָּ ם־יִּ אִּ

 : ְראּוהָּ ל־ְמַנֲאַצי לֹא יִּ  ְוכָּ

 ואל ב:י  –נביאים אחרים משתמשים במידות הרחמים כתפילה  .8
]יג[ יב[] ְסֵפד:  ּוְבמִּ י  ְבכִּ ּובִּ ּוְבצֹום  ל־ְלַבְבֶכם  ְבכָּ ַדי  עָּ ֻשבּו  ְנֻאם־ה'  ה  ְגֵדיֶכם   ְוַגם־ַעּתָּ ְוַאל־בִּ ְלַבְבֶכם  ְרעּו  ְוקִּ

ם   : ]יד[ִּכי־ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל־ָהָרָעהְושּובּו ֶאל־ה' ֱאֹלֵהיֶכם   חָּ י יֹוֵדַע יָּשּוב ְונִּ מִּ
ֶנֶסְך ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם:    וְ  ה וָּ ְנחָּ ה מִּ כָּ יו ְברָּ יר ַאֲחרָּ ְשאִּ  הִּ

 ק"ג:תהלים  –רחמים  ה' כמידות מזמור שלם הדורש את מידות .9
ְדשֹו: ]ב[ ]א[   ַבי ֶאת־ֵשם קָּ ל־ְקרָּ ְוכָּ י ֶאת־ה'  ַנְפשִּ י  ֲרכִּ ד בָּ וִּ יו:   ְלדָּ ל־ְּגמּולָּ י ּכָּ ְשְּכחִּ י ֶאת־ה' ְוַאל־ּתִּ י ַנְפשִּ ֲרכִּ בָּ
]ד[ ]ג[ י:  ְיכִּ ל־ַּתֲחלּואָּ ְלכָּ ֹרֵפא  הָּ י  ל־ֲעֹוֵנכִּ ְלכָּ ים:   ַהֹּסֵלַח  ְוַרֲחמִּ ֶחֶסד  י  ַהְמַעְטֵרכִּ י  ְיכִּ ַחיָּ ַּׁשַחת  מִּ ַהּגֹוֵאל 
י: ]ו[ ]ה[ ְיכִּ ְתַחֵּדש ַּכֶּנֶשר ְנעּורָּ יַע ַבטֹוב ֶעְדֵיְך ּתִּ ים: ] ַהַּמְשבִּ ל־ֲעשּוקִּ ים ְלכָּ טִּ ְשפָּ קֹות ה' ּומִּ יֹוִדיַע   ז[ֹעֵשה ְצדָּ

יו:ְּדָרָכיו ְלֹמֶׁשה   ילֹותָּ ֵאל ֲעלִּ ְשרָּ ְבֵני יִּ יב ְולֹא   ]ט[ַרחּום ְוַחּנּון ה' ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב־ָחֶסד:  ]ח[  לִּ ֶנַצח יָּרִּ לֹא־לָּ
טֹור: ]י[ ם יִּ נּו ְולֹאַכֲחָטֵאינּו    לֹא  ְלעֹולָּ ה לָּ שָּ ֵלינּו: ]יא[ַכֲעֹוֹנֵתינּו    עָּ ַמל עָּ ַבר  ּגָּ ֶרץ ּגָּ אָּ ם ַעל־הָּ ַמיִּ ְגֹבַּה שָּ י כִּ   ּכִּ

יו:    ַחְסּדֹו ֶּמּנּו ֶאת־ יב[]ַעל־ְיֵראָּ יק מִּ ְרחִּ ב הִּ ַּמֲערָּ ח מִּ ְזרָּ ְרֹחק מִּ ַחם ה'    ְּכַרֵחם ָאב ַעל־ָּבִנים ]יג[ְּפָׁשֵעינּו:  ּכִּ רִּ
]יד[ יו:  ]טו[ ַעל־ְיֵראָּ ְחנּו:  ֲאנָּ ר  פָּ י־עָּ ּכִּ כּור  זָּ ְצֵרנּו  יִּ יַָּדע  י־הּוא  יץ:   ּכִּ יָּצִּ ֵּכן  ֶדה  ַהּׂשָּ יץ  ְּכצִּ יו  יָּמָּ יר  צִּ ֶּכחָּ ֱאנֹוש 

ה־בֹו ְוֵאיֶנּנּו וְ  ]טז[ ְברָּ י רּוַח עָּ יֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: ]יז[ּכִּ ם ְוֶחֶסד ה'  לֹא־ַיּכִּ ם ְוַעד־עֹולָּ יו ֵמעֹולָּ תֹו  ַעל־ְיֵראָּ ְדקָּ   ְוצִּ
ָבִנים:   ם ]יח[ִלְבֵני  ַלֲעשֹותָּ יו  ֻקדָּ פִּ ּוְלֹזְכֵרי  יתֹו  ְברִּ ַבֹּכל   ]יט[  :ְלֹשְמֵרי  ּוַמְלכּותֹו  ְסאֹו  ּכִּ ין  ֵהכִּ ם  ַמיִּ ַבּׁשָּ ה' 
ה: ]כ[ לָּ שָּ ֹבֵרי ֹכַח ֹעשֵ  מָּ יו ּגִּ כָּ ֲרכּו ה' ַמְלאָּ רֹו: ]כא[בָּ ְשֹמַע ְבקֹול ְּדבָּ רֹו לִּ יו   י ְדבָּ ְרתָּ יו ְמשָּ אָּ ל־ְצבָּ ֲרכּו ה' ּכָּ בָּ

י ֶאת־ה':    ֹעֵשי ְרצֹונֹו: ]כב[ י ַנְפשִּ ֲרכִּ ל־ְמֹקמֹות ֶמְמַשְלּתֹו בָּ יו ְבכָּ ל־ַמֲעשָּ ֲרכּו ה' ּכָּ  בָּ

 יונה ד':  –כשבח  ולאלא כתפילה  –שימוש יוצא דופן במידות הרחמים  .10
ַחר לֹו: ]ב[ַוֵיַרע   ]א[   ה ַויִּ ה ְגדֹולָּ עָּ ה רָּ י ַעל־ ֶאל־יֹונָּ י ַעד־ֱהיֹותִּ רִּ ה ה' ֲהלֹוא־ֶזה ְדבָּ ּנָּ ְתַפֵלל ֶאל־ה' ַויֹאַמר אָּ ַויִּ

ם   חָּ ם ְוַרב־ֶחֶסד ְונִּ ה ֵאל־ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַפיִּ י ַאּתָּ י ּכִּ י יַָּדְעּתִּ ה ּכִּ ישָּ ְבֹרַח ַּתְרשִּ י לִּ ַּדְמּתִּ י ַעל־ֵּכן קִּ תִּ ַעל־ַאְדמָּ
ה: ]ג[ עָּ רָּ י ֵמַחיָּי: ְועַ  הָּ י טֹוב מֹותִּ י ּכִּ ֶּמּנִּ י מִּ א ֶאת־ַנְפשִּ ה ה' ַקח־נָּ  ּתָּ

 נחום א': –התמקדות במידות הדין   –שימוש יוצא דופן במידות  .11
י: ]ב[ ]א[   ֶאְלֹקשִּ יְנֵוה ֵסֶפר ֲחזֹון ַנחּום הָּ א נִּ ֵאל ַקּנֹוא ְוֹנֵקם ה' ֹנֵקם ה' ּוַבַעל ֵחָמה ֹנֵקם ה' ְלָצָריו   ַמּׂשָּ

[ ְלֹאְיָביו:  ְיַנֶּקה ג[ְונֹוֵטר הּוא  לֹא  ְוַנֵּקה  ּוְגָדול־ֹּכַח  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ֲאַבק    ה'  ן  נָּ ְועָּ ַּדְרּכֹו  ה  רָּ ְשעָּ ּובִּ ה  ְבסּופָּ ה' 
יו: ]ד[ ל: ]ה[ ַרְגלָּ נֹון ֻאְמלָּ ן ְוַכְרֶמל ּוֶפַרח ְלבָּ שָּ יב ֻאְמַלל בָּ רֹות ֶהֱחרִּ ל־ַהְּנהָּ ֲעשּו   ּגֹוֵער ַביָּם ַוַיְבֵשהּו ְוכָּ ים רָּ רִּ הָּ

וַ  גּו  ְתֹמגָּ הִּ עֹות  ְוַהְּגבָּ ֶּמּנּו  ]ו[מִּ ּה:  בָּ ל־יֹוְשֵבי  ְוכָּ ְוֵתֵבל  יו  נָּ פָּ מִּ ֶרץ  אָּ א הָּ ּׂשָּ יָּקּום   ּתִּ י  ּומִּ ַיֲעמֹוד  י  מִּ ַזְעמֹו  ְפֵני  לִּ
ֶּמּנּו:  ְּתצּו מִּ ים נִּ ֵאש ְוַהֻּצרִּ ה כָּ ְּתכָּ תֹו נִּ  ַבֲחרֹון ַאפֹו ֲחמָּ

 מקבילות נוספות למידות ה': .12
כ':ד' ה':ח'-שמות  דברים  ז':ט'-ה',  דברים  מיכה  - ט',  ל"ב:י"ח,  ירמיהו  פ"ו: י',  תהלים    ז':י"ח, 

 . א,ל"תהלים קמ"ה:ח', דניאל ט':ד', נחמיה א':ה', נחמיה ט':י"ז ט"ו,,'ה

 מה החידוש הגדול בי"ג מידות? 

 שמות כ': –התגלות דומה לי"ג מידות מופיעה כבר בדיבר השני שבעשרת הדברות  .13
י    יּכִּ ...    ]ה[ ֹנכִּ ֹבת ַעל־  ֵקדפֹ   אּנָּ ֱאֹלֶהיָך ֵאל קַ   ה'אָּ יםבָּ ֲעֹון אָּ ֵלשִּ ַעל־  נִּ יםבֵ ְוַעל־רִּ   יםשִּ ישֹ לְ   עִּ ֶחֶסד    השֶ : ]ו[ ְועֹ ְנאָּ

ים ְלֹאֲהַבי  פִּ י: ְמֵרישֹ לְ ּוַלֲאלָּ ְצֹותָּ  מִּ
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 :הראשונים שבעשרת הדברות ותשני הדברתגובת ה' לחטא העגל בהשוואה ל .14

 )שמות כ'(  עשרת הדברות )שמות ל"ב(   תגובת ה' לחטא העגל
ֵחת - ֶלְך   ֹמֶשה -ֶאל ַוְיַדֵבר ה'  ]ז[   י שִּ ֲאֶׁשר ַעְּמָך    ֵרד ּכִּ

 :ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 
י   ֹנכִּ אָּ ֵמֶאֶרץ    ֵצאִתיָך ֹוה  ר ׁשֶ אֲ ֱאֹלֶהיָך    ה' ]ב[ 

ים:  יתבֵ מִּ  ִמְצַרִים דִּ  ֲעבָּ
ן  מִּ ַמֵהר  רּו  סָּ ם    ְךַהֶּדֶר -]ח[  יתִּ ּוִּ צִּ ָלֶהםֲאֶשר   ָעׂשּו 

ה  ַמֵּסכָּ ַוִיְזְּבחּו - ַוִיְׁשַּתֲחוּו   ֵעֶגל  ֵאֶלה ַויֹאְמרּו    לֹו - לֹו 
ם: יִּ ְצרָּ ֵאל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ מִּ ְשרָּ  ֱאֹלֶהיָך יִּ

ַעל־  ים  ֲאֵחרִּ ים  ְהֶיה־ְלָך ֱאֹלהִּ ַיפָּ ]ג[ לֹא־יִּ ]ד[  נָּ לֹא־ : 
ל־  ה־ְלָךׂשֶ ַתעֲ  ְוכָּ ׀  הּו מְּת ֶפֶסל  ם ַבּׁשָּ   רשֶ אֲ   נָּ ׀    ַמיִּ
ֶרץבָּ   רשֶ ַואֲ   ַעלּמַ מִּ  ַ מִּ   אָּ ם׀ַבּמַ   רשֶ ַואֲ   ַחתּתָּ   ַחתּתַ מִּ   יִּ

ֶר  אָּ  ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם  ֲחֶוהְׁשַּת לֹא־ִת ]ה[  :ץלָּ
ֶאל]ט[   ה'  ֶאת  ֹמֶשה-ַויֹאֶמר  י  יתִּ אִּ ַהֶזה  -רָּ ם  עָּ הָּ

ַעם ֵּנה  ה-ְקֵשה-ְוהִּ י  ּואֹעֶרף  לִּ ה  יחָּ ַהּנִּ ה  ְוַעּתָּ ]י[   :
ַחר ֶהם ַוֲאַכֵלם- ְויִּ י בָּ דֹול:ְוֶאֱעֶשה אֹוְתָך ְלגֹוי  ַאפִּ  ּגָּ

י    יּכִּ  ֹנכִּ ַק ֱאֹלֶהיָך    ה'אָּ ַעל־   ֵקדפֹ   אּנָּ ֵאל  ֹבת  אָּ ֲעֹון 
יםבָּ  ֵלשִּ ַעל־  נִּ ים בֵ ְוַעל־רִּ   יםשִּ ישֹ לְ   עִּ ְועֹ ְנאָּ ]ו[    ה שֶ : 

ים ְלֹאֲהַבי   פִּ י:  ְמֵרי שֹ לְ ּוֶחֶסד ַלֲאלָּ ְצֹותָּ  מִּ

 שמות ל"ב:  –כישלון )חלקי( לתפילתו של משה  .15
ת ַויֹאֶמר   ֳחרָּ ּמָּ י מִּ ה ֶאֱעֶלה ֶאל -ֹמֶשה ֶאל]ל[ ַוְיהִּ ה ְוַעּתָּ ה ְגֹדלָּ אָּ אֶתם ֲחטָּ ם ַאֶּתם ֲחטָּ עָּ ה  -הָּ ה' אּוַלי ֲאַכְפרָּ

ב ֹמֶשה ֶאל  ַעדבְ  ַויָּשָּ ֶהם ֱאֹלֵהי-ַחַטאְתֶכם: ]לא[  ַוַיֲעשּו לָּ ה  ְגֹדלָּ ה  אָּ ם ַהֶזה ֲחטָּ עָּ א הָּ טָּ א חָּ ּנָּ   ה' ַויֹאַמר אָּ
ם ה אִּ ב: ]לב[ ְוַעּתָּ הָּ ם-זָּ ם ְואִּ אתָּ א ַחטָּ שָּ :  -ּתִּ ְבּתָּ תָּ ְפְרָך ֲאֶשר ּכָּ ּסִּ י נָּא מִּ ן ְמֵחנִּ  ַאיִּ

 ֹ א-ה' ֶאל  אֶמר ]לג[ ַוי טָּ י ֲאֶשר חָּ ה ֵלְך ְנֵחה ֶאת - ֹמֶשה מִּ י: ]לד[ ְוַעּתָּ ְפרִּ ּסִּ י ֶאְמֶחּנּו מִּ ם ֶאל ֲאֶשר-לִּ עָּ י  -הָּ ַבְרּתִּ ּדִּ
י יֵ  כִּ ֵּנה ַמְלאָּ ְך הִּ ֹּגף ה' ֶאת לָּ ם: ]לה[ ַויִּ אתָּ י ֲעֵלֶהם ַחטָּ ַקְדּתִּ י ּופָּ ְקדִּ ֶניָך ּוְביֹום פָּ שּו  -ֵלְך ְלפָּ ם ַעל ֲאֶשר עָּ עָּ הָּ

ה ַאֲהֹרן: -ֶאת שָּ ֵעֶגל ֲאֶשר עָּ  הָּ

 :גשמות ל" – ה' עוזב את בני ישראל כדי שלא ישמיד אותם .16
םֹמֶשה  -א[ ַוְיַדֵבר ה' ֶאל] יִּ ְצרָּ יתָּ ֵמֶאֶרץ מִּ ם ֲאֶשר ֶהֱעלִּ עָּ ה ְוהָּ ֶזה ַאּתָּ ְשַבְעּתִּ -ֶאל  ֵלְך ֲעֵלה מִּ ֶרץ ֲאֶשר נִּ אָּ   יהָּ

ה ק ּוְלַיֲעֹקב ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאְּתֶנּנָּ ְצחָּ ם ְליִּ הָּ י ֶאתְלַאְברָּ ְך ְוֵגַרְשּתִּ ֶניָך ַמְלאָּ י ְלפָּ ַלְחּתִּ י  - : ]ב[ ְושָּ ֱאֹמרִּ י הָּ ַהְּכַנֲענִּ
י: ]ג[ ֶאל י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ י ַהחִּ זִּ י ְוַהְפרִּ ּתִּ י לֹא ֶאֱעלֶ -ְוַהחִּ ש ּכִּ ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ י ַעם  הֶאֶרץ זָּ ְרְבָך ּכִּ ה  -ְקֵשה- ְבקִּ ֹעֶרף ַאּתָּ

ֶרְך: ]ד[ ַויִּ -ֶפן ם ֶאתֲאֶכְלָך ַבּדָּ עָּ לּו ְולֹא-ְשַמע הָּ ְתַאבָּ ע ַהֶזה ַויִּ רָּ ר הָּ בָּ יו: ]ה[ ַויֹאֶמר ה'  -ַהּדָּ לָּ יש ֶעְדיֹו עָּ תּו אִּ שָּ
ֵאל ַאֶּתם ַעם- ְבֵני-ֹמֶשה ֱאֹמר ֶאל-ֶאל ְשרָּ ה הֹוֵרד ֶעְדְיָך  -ֵשה ְק -יִּ יָך ְוַעּתָּ יתִּ לִּ ְרְבָך ְוכִּ ד ֶאֱעֶלה ְבקִּ ֹעֶרף ֶרַגע ֶאחָּ

ֶליָך ְואֵ  ה ֶאֱעֶשהֵמעָּ ה מָּ ְתַנְּצלּו ְבֵני -ְדעָּ ְך: ]ו[ ַויִּ ֵאל  -לָּ ְשרָּ  ֶעְדיָּם ֵמַהר חֹוֵרב: -ֶאתיִּ

 השוואה בין י"ג מידות לדיבר השני בעשרת הדברות: .17
 עשרת הדברות )שמות כ'(  י"ג מידות של רחמים )שמות ל"ד( 

ם    ... ו[ל"ד,  ] ה' ה' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַפיִּ
 :  ֶמתְוַרב־ֶחֶסד ֶואֱ 

י  יּכִּ  ֹנכִּ  א ּנָּ ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַק אָּ

   ---  ִניםּבָ ֲעֹון ָאֹבת ַעל־ ֵקדּפֹ  ---  ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ]ז[
ישֹ לְ   ִעיםּבֵ ְוַעל־ִר  יםִׁשֵּלִׁש ַעל־  :ְנאָּ

ה   אָּ ֶפַשע ְוַחטָּ ֹון וָּ  ֹנֵשא עָּ
 ְוַנֵקה לֹא ְיַנֶקה 

 --- 
 --- 

יםֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל־ָּבִנים  נִּ    ְוַעל־ְבֵני בָּ
 : ---ַעל־ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל־ִרֵּבִעים

ַלֲאָלִפים  הׂשֶ ְועֹ ]ו[     ְמֵרי שֹ לְ ּוְלֹאֲהַבי    ֶחֶסד 
י ְצֹותָּ  : מִּ

 שמות ל"ד: –תגובת משה למידות הרחמים  .18
חּו ְשּתָּ ה ַויִּ ֹקד ַאְרצָּ ם]ח[ ַוְיַמֵהר ֹמֶשה ַויִּ י ֵיֶלְך-: ]ט[ ַויֹאֶמר אִּ י ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאדנָּ אתִּ צָּ א מָּ ְרֵבנּו  -נָּ י ְבקִּ א ֲאדנָּ נָּ

י ַעם נּו: - ְקֵשה-ּכִּ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָּ ַלְחּתָּ ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחטָּ  ֹעֶרף הּוא ְוסָּ

 "עם קשה עורף" ולכן...  .19
י ֶאת-ט[ ַויֹאֶמר ה' ֶאלל"ב,  ] יתִּ אִּ ם ַהֶזה ְוהִּ - ֹמֶשה רָּ עָּ ַחר-ְקֵשה-ֵּנה ַעםהָּ י ְויִּ ה לִּ יחָּ ה ַהּנִּ -ֹעֶרף הּוא: ]י[ ְוַעּתָּ

דֹול: ֶהם ַוֲאַכֵלם ְוֶאֱעֶשה אֹוְתָך ְלגֹוי ּגָּ י בָּ  ַאפִּ
י לֹא ֶאֱעלֶ ...ג[  ל"ג,  ] י ַעם  ה ּכִּ ְרְבָך ּכִּ ה ֶפן- ְקֵשה-ְבקִּ ם ֶאת- ֹעֶרף ַאּתָּ עָּ ְשַמע הָּ ֶרְך: ]ד[ ַויִּ ע  -ֲאֶכְלָך ַבּדָּ רָּ ר הָּ בָּ ַהּדָּ

לּו ְולֹא ְתַאבָּ יו:  -ַהֶזה ַויִּ לָּ יש ֶעְדיֹו עָּ תּו אִּ  שָּ
ֶאל ה'  ַויֹאֶמר  ֶאל-]ה[  ֱאֹמר  ַעם-ְבֵני -ֹמֶשה  ַאֶּתם  ֵאל  ְשרָּ ֶא -ֵשהְק -יִּ ֶרַגע  יָך  ֹעֶרף  יתִּ לִּ ְוכִּ ְרְבָך  ְבקִּ ֶאֱעֶלה  ד  חָּ

ה ֶאֱעֶשה ה מָּ ֶליָך ְוֵאְדעָּ ה הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמעָּ ְך: -ְוַעּתָּ  לָּ
םל"ד,  ] י ֵיֶלְך-ט[ ַויֹאֶמר אִּ י ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאדנָּ אתִּ צָּ א מָּ י ַעם- נָּ ְרֵבנּו ּכִּ י ְבקִּ א ֲאדנָּ ַלְחּתָּ  - ְקֵשה-נָּ ֹעֶרף הּוא ְוסָּ

א נּו: ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחטָּ  ֵתנּו ּוְנַחְלּתָּ
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 כח( - ל"ד, ח   שמ' תפילתו הרביעית של משה וכריתת הברית המחודשת ) 
ם חּו: ]ט[ ַויֹאֶמר אִּ ְשּתָּ ה ַויִּ ֹקד ַאְרצָּ י ֵחן ְבֵעיֶניָך  - ]ח[ ַוְיַמֵהר ֹמֶשה ַויִּ אתִּ צָּ א מָּ ינָּ א  -ֵיֶלְך  ֲאדנָּ   ְּבִקְרֵּבנּו  ֲאדָנינָּ

ַלְחּתָּ - ְקֵשה-ַעם יּכִּ  אֵתנּוֹעֶרף הּוא ְוסָּ נּו:   ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחטָּ  ּוְנַחְלּתָּ
ית  ]י  י ֹּכֵרת ְברִּ ֹנכִּ ֵּנה אָּ ל [ ַויֹאֶמר הִּ ֹאת ֲאֶשר לֹא - ֶנֶגד ּכָּ ְפלָּ ל - ַעְּמָך ֶאֱעֶשה נִּ ְבְראּו ְבכָּ ל - נִּ ֶרץ ּוְבכָּ אָּ ם - הָּ ל   ַהּגֹויִּ ה כָּ אָּ - ְורָּ

ם ֲאֶשר  עָּ י - ֶאת   ְרּבֹו ַאָּתה ְבִק - הָּ ְך: - ַמֲעֵשה ה' ּכִּ ּמָּ י ֹעֶשה עִּ א הּוא ֲאֶשר ֲאנִּ ב - ה' ֶאל ]כז[ ַויֹאֶמר  ...  נֹורָּ ְלָך  - ֹמֶשה ְּכתָּ
י ַעל - ֶאת  ֵאֶלה ּכִּ ים הָּ רִּ ית  - ַהְּדבָּ ְּתָך ְברִּ י אִּ ַרּתִּ ֵאֶלה ּכָּ ים הָּ רִּ י ַהְּדבָּ ֵאל:  - ְוֶאת פִּ ְשרָּ י יִּ ם - ]כח[ ַוְיהִּ ם עִּ ים  - שָּ עִּ ה' ַאְרבָּ

ְכֹּתב ַעל  ה ַויִּ תָּ ם לֹא שָּ ַכל ּוַמיִּ ה ֶלֶחם לֹא אָּ ים ַלְילָּ עִּ ים: ַהֻלֹחת ֵא - יֹום ְוַאְרבָּ רִּ ית ֲעֶשֶרת ַהְּדבָּ ְבֵרי ַהְברִּ  ת ּדִּ

 266עמ'  ,מהי המטרה של התפילה אחרונה של משה? ב' אופנהיימר, הנבואה הקלאסית .20
משהעביר ה' את מידותיו לפניו, ביקש משה: 'אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו,  

(. זהו הניסיון האחרון והנועז ביותר  9  כי עם קשה ערף הוא, וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו' )לד
לכת   מרחיקה  הַעם. מטרתה  ם  עִּ של משה  בהזדהותו  הבקשה טמונה  עצמת  אלוהים.  את  לשכנע 

'פַני ילכו'(: לא זו בלבד שהוא מבקש, כי אלוהים    –  14בהרבה ממה שהבטיחֹו אלוהים קודם לכן )לג  
כי ישכון שוב בתוך המחנה. העזת משה    ימחה את חטאי העם, ילך לפניו וינהיג אותו; הוא אף מבקש

מתבטאת בכך, שהוא מתנגד באופן נמרץ להערכה קודמת של אלוהים עצמו, האומרת, כי נוכחותו  
בתוך ישראל מסוכנת בשל קשיות עורפו של העם; היא תעלה מדי פעם את חרון אפו, ועלולה בדרך  

חוזר ומפציר    – קשה עורף אתה )הוא(    כי עם  –(. ואולם באותו נימוק עצמו  3זו לגרום לכליונם )לג  
(,שכן מידת החסד אשר העביר ה' לפניו בהיותו  9משה כי 'ילך ]צ"ל: נא[ ה' ]צ"ל: אדני[ בקרבנו' )לד  

( אף פותחת פתח לסליחת עוונות, כפי שהוא אומר בהמשך  7'ֹנצר חסד לאלפים נשא עֹון ופשע' )לד  
(... משה השיג את מטרותיו העיקריות: הוא הציל  9  תפילתו 'וסלחת לעֹוננו ולחטאתנו ונחלתנו' )לד

'ונפלינו אני ועמך מכל    –את ישראל מכיליון, מנע עונש קיבוצי ואף החזיר לו את מעמדו כעם הברית  
 שאלוהים הולך לפניו ונמצא בתוכו באופן קבוע.  –( 16העם אשר על פני האדמה' )לג 

 ( לב - ירידת משה מהר סיני )שמות ל"ד, כט 
יַני ּוְשֵני  ]כט י ְבֶרֶדת ֹמֶשה ֵמַהר סִּ ֵעֻדת ְבַיד  ֻלֹחת[ ַוְיהִּ ן-הָּ ְדּתֹו מִּ ר ּוֹמֶשה לֹא-ֹמֶשה ְברִּ הָּ ַרן עֹור  -הָּ י קָּ יַָּדע ּכִּ
יו נָּ ל  פָּ ְוכָּ ַוַיְרא ַאֲהֹרן  ּתֹו: ]ל[  ֵאל ֶאת-ְבַדְברֹו אִּ ְשרָּ ַרן עֹור  -ְבֵני יִּ ֵּנה קָּ יוֹמֶשה ְוהִּ נָּ יְראּו  פָּ יו:    ַויִּ ֶּגֶשת ֵאלָּ מִּ

א אֲ  ְקרָּ ַויִּ ל  ֵלֶהם]לא[  ְוכָּ ַאֲהֹרן  יו  ֵאלָּ ַויָֻּשבּו  ְוַאֲחֵרי- ֹמֶשה  ֲאֵלֶהם: ]לב[  ַוְיַדֵבר ֹמֶשה  ה  ֵעדָּ בָּ ים  אִּ ֵכן  -ַהְּנשִּ
ל  ְּגשּו ּכָּ ל-נִּ ֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ּכָּ ְשרָּ י: ֲאֶשר ּדִּ -ְבֵני יִּ ינָּ ּתֹו ְבַהר סִּ  ֶבר ה' אִּ

 ראשונים ללוחות שניים?   מה בין לוחות 
 לוחות שניים  לוחות ראשונים  

מה 
תפקיד 

העם 
 במעמד? 

ֶאל י"ט,  ]  ה'  ַויֹאֶמר  ֶאל-י[  ֵלְך  ם - ֹמֶשה  ַּדְשּתָּ ְוקִּ ם  עָּ הָּ
ים   ְנֹכנִּ יּו  ְוהָּ ]יא[  ם:  ְמֹלתָּ שִּ ְבסּו  ְוכִּ ר  חָּ ּומָּ  ַליֹום ַהיֹום 

ל  י ֵיֵרד ה' ְלֵעיֵני כָּ שִּ י ַביֹום ַהְשלִּ י ּכִּ ישִּ ם ַעל-ַהְשלִּ עָּ ַהר - הָּ
ְגַבְלּתָּ ֶאת י: ]יב[ ְוהִּ ינָּ ֶכם - סִּ ְמרּו לָּ שָּ יב ֵלאֹמר הִּ בִּ ם סָּ עָּ הָּ

ל ֵצהּו ּכָּ ר ּוְנֹגַע ְבקָּ הָּ ת: ]יג[ - ֲעלֹות בָּ ר מֹות יּומָּ הָּ ַהֹּנֵגַע בָּ
ַּגע ב- לֹא  י  ֹו תִּ ּסָּ - יָּד ּכִּ קֹול יִּ ם -ֵקל אֹו סָּ יֶָּרה אִּ ה -יָֹּרה יִּ ְבֵהמָּ
ם  ר: - אִּ הָּ ה ַיֲעלּו בָּ ְמֹשְך ַהֹיֵבל ֵהּמָּ ְחֶיה בִּ יש לֹא יִּ ]יז[ ...אִּ

ֶאת  ֹמֶשה  ן - ַויֹוֵצא  מִּ ים  ֱאֹלהִּ הָּ ְקַראת  לִּ ם  עָּ ַהַּמֲחֶנה -הָּ
ר: הָּ ית הָּ ְתַיְּצבּו ְבַתְחּתִּ  ַויִּ

ֶאל ַבֹבֶקר  יתָּ  לִּ ְועָּ ַלֹבֶקר  כֹון  נָּ ֶוְהֵיה  ַהר  -]ב[ 
ם ַעל  י שָּ ַּצְבּתָּ לִּ ְונִּ יַני  יש  -סִּ ר: ]ג[ ְואִּ הָּ רֹאש הָּ

עִּ -לֹא ְךַיֲעֶלה  ַאל -ְוַגם  ּמָּ יש  ל- אִּ ְבכָּ א  ר  -ֵירָּ הָּ הָּ
ַאל-ַּגם ר  קָּ ְוַהבָּ ֶאל- ַהּצֹאן  ְרעּו  ר  -יִּ הָּ הָּ מּול 

 ַההּוא: 

מי   מפני 
העם 

 ראים? י

ל ְוכָּ ים ֶאת- ]טו[  ֹראִּ ם  עָּ ְוֶאת-הָּ ְואֵ -ַהקֹוֹלת  ם  ידִּ ת  ַהַלפִּ
ְוֶאת ר  ַהֹשפָּ ַוַיַעְמדּו - קֹול  נֻעּו  ַויָּ ם  עָּ הָּ ַוַיְרא  ֵשן  עָּ ר  הָּ   הָּ

ֶאל  ַויֹאְמרּו  ]טז[  ֹחק:  ַּדֵבר- ֵמרָּ נּו  -ֹמֶשה  ּמָּ עִּ ה  ַאּתָּ
ה ְוַאל  עָּ ְשמָּ ים ֶפן-ְונִּ נּו ֱאֹלהִּ ּמָּ  נָּמּות:  - ְיַדֵבר עִּ

ל ְוכָּ ַאֲהֹרן  ַוַיְרא  ֶאת-]ל[  ֵאל  ְשרָּ יִּ ֹמֶשה  -ְבֵני 
יו: ְוהִּ  ֶּגֶשת ֵאלָּ יְראּו מִּ יו ַויִּ נָּ ַרן עֹור פָּ  ֵּנה קָּ

עושה  מי 
את  

 הלוחות? 

ן ל"ב,  ] מִּ ֹמֶשה  ַוֵיֶרד  ֶפן  ַויִּ ֵעֻדת  -טו[  הָּ ֻלֹחת  ּוְשֵני  ר  הָּ הָּ
ֵהם   ֶזה  ּומִּ ֶזה  מִּ ֶעְבֵריֶהם  ְשֵני  מִּ ים  ְּכֻתבִּ ֻלֹחת  ְביָּדֹו 

יםּכְ  ֵהּמָּ ֻתבִּ ים  ֱאֹלהִּ ַמֲעֵשה  ְוַהֻלֹחת  ]טז[  ב  :  ְכּתָּ ְוַהּמִּ ה 
רּות ַעל ים הּוא חָּ ְכַּתב ֱאֹלהִּ  ַהֻלֹחת: - מִּ

ֶאל ה'  ַויֹאֶמר  ל-]א[  ְפסָּ ְשֵני-ֹמֶשה  ֻלֹחת  -ְלָך 
ַעל י  ַתְבּתִּ ְוכָּ ים  אֹשנִּ רִּ ּכָּ ים  נִּ ֶאת-ֲאבָּ - ַהֻלֹחת 

ים ֲאֶשר הָּ  רִּ ים ֲאֶשר  - ַעל  יּו ַהְּדבָּ אֹשנִּ רִּ ַהֻלֹחת הָּ
: ַבְרּתָּ  שִּ

ַהְפֵקד ֶאתבמדבר א',  ] תפקיד אין  יםהלו ה  ְוַאּתָּ ם ַעל-נ[  יִּ - ַהְלוִּ
ֵעֻדת   ְשַּכן הָּ ן ַיֲחנּו: ]נא[    ...מִּ ְשּכָּ יב ַלּמִּ בִּ   ... ְוסָּ

יש   ֵאל אִּ ְשרָּ נּו ְבֵני יִּ ת: ]נב[ ְוחָּ ֵרב יּומָּ ר ַהקָּ ְוַהזָּ
ַעל  ֲחֵנהּומַ -ַעל יש  ]נג[ -ְואִּ ם:  ְבֹאתָּ ְלצִּ ְגלֹו  ּדִּ

ֵעֻדת ְולֹא  ְשַּכן הָּ יב ְלמִּ בִּ ם ַיֲחנּו סָּ יִּ ְהֶיה  -ְוַהְלוִּ יִּ
ם ֶאת-ֶקֶצף ַעל יִּ ְמרּו ַהְלוִּ ֵאל ְושָּ ְשרָּ - ֲעַדת ְבֵני יִּ

ְשּכַ  ְשֶמֶרת מִּ ֵעדּות: מִּ  ן הָּ
 


