
 

 

 בס"ד

 יג' מידות   - פרשת כי תשא  
 ספר שמות פרק לב  

ר  ם: ד')ז( ַוְיַדבֵּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ יָת מֵּ ת ַעְמָך ֲאֶשר ֶהֱעלֵּ חֵּ י שִּ ד כִּ ן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר   ֶאל מֶשה ֶלְך רֵּ ר מִּ )ח( ָסרּו ַמהֵּ

ם יתִּ ּוִּ ל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך מֵּ  צִּ ְׂשָראֵּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך יִּ ֹּאְמרּו אֵּ ְזְבחּו לֹו ַוי ְשַתֲחוּו לֹו ַויִּ ָכה ַויִּ ֶגל ַמסֵּ ֶאֶרץ  ָעׂשּו ָלֶהם עֵּ

ֹּאֶמר  ם: )ט( ַוי ְצָריִּ י ד'מִּ יָחה לִּ ה עֶֹּרף הּוא: )י( ְוַעָתה ַהנִּ ה ַעם ְקשֵּ נֵּ י ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְוהִּ יתִּ   ֶאל מֶשה ָראִּ

י  ם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול: )יא( ַוְיַחל מֶשה ֶאת ְפנֵּ י ָבֶהם ַוֲאַכלֵּ ַחר ַאפִּ ֹּאֶמר  ד'ְויִּ  ֱאֹלָהיו ַוי

רּו   ד'ָלָמה (  1) ָיד ֲחָזָקה: )יב( ָלָמה יֹאמְּ ֹכַח ָגדֹול ּובְּ ַרִים בְּ ַעֶמָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ָך בְּ ֶיֱחֶרה ַאפְּ

ַריִ  ִהָנֵחם  ִמצְּ ֵני ָהֲאָדָמה שּוב ֵמֲחרֹון ַאֶפָך וְּ ַכֹּלָתם ֵמַעל פְּ ָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם ֶבָהִרים ּולְּ ם ֵלאֹמר בְּ

ַעֶמָך:    ַעל ָהָרָעה לְּ

ַדֵבר אֲ (  2) ָת ָלֶהם ָבְך ַותְּ ַבעְּ ָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר ִנשְּ ִישְּ ָחק ּולְּ ִיצְּ ָרָהם לְּ ַאבְּ ֹכר לְּ ֶבה ֶאת  )יג( זְּ ֵלֶהם ַארְּ

ֹעָלם:   ָנֲחלּו לְּ ֲעֶכם וְּ ַזרְּ ִתי ֶאֵתן לְּ ָכל ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֲאֶשר ָאַמרְּ ֵבי ַהָשָמִים וְּ כֹוכְּ ֲעֶכם כְּ  ַזרְּ

ָנֶחם  ֶבר ַלֲעׂשֹות ְלַעמֹו:   ד')יד( ַויִּ  ַעל ָהָרָעה ֲאֶשר דִּ

 ]...שריפת העגל, בני לוי, ובקשת מחילה נוספת[ 

 פרק לג 

י  )א( וַ  ְשַבְעתִּ ם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ יָת מֵּ ֶזה ַאָתה ְוָהָעם ֲאֶשר ֶהֱעלִּ ה מִּ ְך ֲעלֵּ ר ד' ֶאל מֶשה לֵּ ְיַדבֵּ

אמֹּר ְלַזְרֲעָך ֶאְתֶנָנה: ְצָחק ּוְלַיֲעקֹּב לֵּ י ֶאת ַהְכַנֲענִּ  ְלַאְבָרָהם ְליִּ ַרְשתִּ י ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ְוגֵּ י  )ב( ְוָשַלְחתִּ י ָהֱאמֹּרִּ

י ַעם ְקשֵּ  ְרְבָך כִּ ֹּא ֶאֱעֶלה ְבקִּ י ל י: )ג( ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש כִּ י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ י ַהחִּ זִּ י ְוַהְפרִּ תִּ ה עֶֹּרף  ְוַהחִּ

ֹּא ָשתּו ְתַאָבלּו ְול ְשַמע ָהָעם ֶאת ַהָדָבר ָהָרע ַהֶזה ַויִּ יש ֶעְדיֹו ָעָליו:   ַאָתה ֶפן ֲאֶכְלָך ַבָדֶרְך: )ד( ַויִּ  אִּ

 ]...אוהל משה מחוץ למחנה[ 

ַלח   ד')יב( ַויֹאֶמר מֶשה ֶאל  ַתִני ֵאת ֲאֶשר ִתשְּ ַאָתה לֹא הֹוַדעְּ ֵאה ַאָתה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהֶזה וְּ רְּ

עַ  ֵעיָני: )יג( וְּ ַגם ָמָצאָת ֵחן בְּ ֵשם וְּ ִתיָך בְּ ַדעְּ ָת יְּ ַאָתה ָאַמרְּ ֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני  ִעִמי וְּ ָתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְּ

ָך ַהגֹוי ַהֶזה:  ֵאה ִכי ַעמְּ ֵעיֶניָך ּורְּ ָצא ֵחן בְּ ַמַען ֶאמְּ ֵאָדֲעָך לְּ ָרֶכָך וְּ  ָנא ֶאת דְּ

 )יד( ַויֹאַמר ָפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנֹחִתי ָלְך: 

ִכים ַאל ַתֲעלֵ  ֵעיֶניָך  )טו( ַויֹאֶמר ֵאָליו ִאם ֵאין ָפֶניָך ֹהלְּ נּו ִמֶזה: )טז( ּוַבֶמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִכי ָמָצאִתי ֵחן בְּ

ֵני ָהֲאָדָמה:   ָך ִמָכל ָהָעם ֲאֶשר ַעל פְּ ַעמְּ ִלינּו ֲאִני וְּ ִנפְּ ָך ִעָמנּו וְּ תְּ ֶלכְּ ַעֶמָך ֲהלֹוא בְּ  ֲאִני וְּ

ֵשם: )יח(   ד')יז( ַויֹאֶמר  ֵעיַני ָוֵאָדֲעָך בְּ ָת ֶאֱעֶשה ִכי ָמָצאָת ֵחן בְּ ֶאל מֶשה ַגם ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ֲאֶשר ִדַברְּ

ֹבֶדָך:   ֵאִני ָנא ֶאת כְּ  ַויֹאַמר ַהרְּ

ֵשם  ָקָראִתי בְּ ַחֹנִתי ֶאת  ד')יט( ַויֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָכל טּוִבי ַעל ָפֶניָך וְּ ָפֶניָך וְּ ִתי ֶאת   לְּ ִרַחמְּ ֲאֶשר ָאֹחן וְּ

ַאִני ָהָאָדם ָוָחי: )כא( ַויֹאֶמר   ֹאת ֶאת ָפָני ִכי לֹא ִירְּ ִהֵנה ָמקֹום  ד'ֲאֶשר ֲאַרֵחם: )כ( ַויֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלרְּ

ַרת ַהצּור וְּ  ִנקְּ ִתיָך בְּ ַשמְּ ֹבִדי וְּ ָהָיה ַבֲעֹבר כְּ ָת ַעל ַהצּור: )כב( וְּ ִנַצבְּ ִרי: )כג(  ִאִתי וְּ ַשֹכִתי ַכִפי ָעֶליָך ַעד ָעבְּ

ָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי ּוָפַני לֹא ֵיָראּו:   ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ַכִפי וְּ

 ]...ציווי לעלות עם לוחות האבן[

 



 

 

 פרק לד

יַני ַכאֲ  ם מֶשה ַבבֶֹּקר ַוַיַעל ֶאל ַהר סִּ ים ַוַיְשכֵּ אשֹּנִּ ים ָכרִּ י ֻלחֹּת ֲאָבנִּ ְפסֹּל ְשנֵּ ַקח  )ד( ַויִּ ָּוה ד' אֹּתֹו ַויִּ ֶשר צִּ

ם ד': )ו( ַוַיֲעבֹּר ד' עַ  ְקָרא ְבשֵּ מֹו ָשם ַויִּ ב עִּ ְתַיצֵּ ֶרד ד' ֶבָעָנן ַויִּ ים: )ה( ַויֵּ י ֻלחֹּת ֲאָבנִּ ְקָרא  ְבָידֹו ְשנֵּ ל ָפָניו ַויִּ

ר ֶחֶסד ם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: )ז( נֹּצֵּ ל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפיִּ ה   ד' ד' אֵּ א ָעֹון ָוֶפַשע ְוַחָטָאה ְוַנקֵּ ים נֹּׂשֵּ ָלֲאָלפִּ

קֹּ  ר מֶשה ַויִּ ים: )ח( ַוְיַמהֵּ עִּ בֵּ ים ְוַעל רִּ שִּ לֵּ ים ַעל שִּ י ָבנִּ ים ְוַעל ְבנֵּ ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָבנִּ ֹּא ְיַנֶקה פֹּקֵּ ד ַאְרָצה  ל

יֶניָך ֲאדֹּ  ן ְבעֵּ י חֵּ ם ָנא ָמָצאתִּ ֹּאֶמר אִּ ְשָתחּו: )ט( ַוי ה עֶֹּרף הּוא  ַויִּ י ַעם ְקשֵּ נּו כִּ ְרבֵּ ָני יֵֶּלְך ָנא ֲאדָֹּני ְבקִּ

נּו ּוְנַחְלָתנּו:  נּו ּוְלַחָטאתֵּ  ְוָסַלְחָת ַלֲעֹונֵּ

 

והנה העניין שהאבות היה גילוי השכינה להם והדיבור עמהם במידת הדין רפה, ונהג עמהם בה,  . 1

 )רמב"ן שמ' ו,ב( ועם משה יתנה ויודע במידת הרחמים שהוא בשמו הגדול  

 

משל לרופא שהיה לו תלמיד ולימדו כל מיני רפואות, חוץ מרפואת מכה פלונית. אמר ליה: כל  . 2

מיני רפואות שבעולם גילית לי, חוץ מרפואת מכה פלונית, בבקשה ממך גלה לי אותה. כך אמר  

 כ"ה[.מדרש תהילים )בובר(, מזמור משה להקב"ה: הודיעני נא את דרכיך, והודיעו... ]

 

)על חטא   אמר הקב"ה למשה מכלה אני אותם מלפני שכן הוא אומר אכנו בדבר ואורישנו. 3

המרגלים(, מיד עמד לו משה מבקש רחמים מן הקב"ה, כיצד? בשעה שעשו ישראל את העגל עמד  

לו משה, באותה שעה היה מבקש עליהם, אמר לו בבקשה ממך הודע אותי באיזו מידה את נוהג  

בעולמך, שכן הוא אמר הודיעני נא את דרכך ואדעך,אמר לו הקב"ה במידת הרחמים אני נוהג  

 תנחומא )בובר(, הוספה לפרשת שלח י"ד[...' ]בעולמי.

 

וכן אמר הראני נא את כבודך. בריתה ברית על מה שהבטחתני. כמו שעשה לאברהם כשאמר . 4

במה אדע. וכתוב שם והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים וסמיך ליה ביום ההוא כרת  

ב"ה קיום ברית ונתרצה לו הקב"ה  ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי אף כאן שאל משה להק

שיראה לו בכריתות ברית כדכתיב ויעבור ה' על פניו ויקרא וגו' וכתיב בתריה הנה אנכי כורת ברית  

לאחר שאעבור    -נגד כל עמך אעשה נפלאות כמו שבקשת ונפלינו אני ועמך וגו'...וראית את אחורי 

לשניים ויעברו בין בתריו )ירמיהו   על פניך בכריתות ברית תוכל לראות. כעין העגל אשר כרתו

 )רשב"ם שמ' לג,יח( לד,יח(. דרך עברה היו כורתים ברית 

 

שאקרא לפניך השם הגדול שלא תוכל לראותו וחנותי בו את אשר אחון   - וקראתי בשם ה' לפניך. 5

ורחמתי בו את אשר ארחם, שתדע בקריאה ההיא מידת החנינה ומידת הרחמים אשר יחוננו  

 )רמב"ן ל"ג, יט(.מי ובטובי...  וירוחמו בש

 



 

 

 אזהרת משה  –דברים ז'  יג' מידות  –שמות לד'  עשרת הדיברות  –שמות כ' 

ְקָרא     )ו( ַוַיֲעבֹּר ד' ַעל ָפָניו ַויִּ

י )ה(   י ָאנֹּכִּ ַחנּון ֶאֶרְך   ד' ד' ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַקָנא ד'כִּ ֵאל ַרחּום וְּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  : ַאַפִים וְּ

י ד' ֱאֹלֶהיָך הּוא   )ט( ְוָיַדְעָת כִּ

ל ַהֶנֱאָמן   ים ָהאֵּ  ָהֱאֹלהִּ

ים )ז(   ר ֶחֶסד ָלֲאָלפִּ ית ְוַהֶחֶסד  נֹּצֵּ ר ַהְברִּ ֹאֲהָביו  שֹּמֵּ לְּ

ֹוָתו  ֵרי ִמצְּ ֹשמְּ  :ְלֶאֶלף דֹורּולְּ

ַנֵקה  ֹנֵשא ָעֹון ָוֶפַשע   ַחָטָאה וְּ וְּ

ַנֶקה   לֹא יְּ

 

ים ַעל )ה(  ד ֲעֹון ָאבֹּת ַעל ָבנִּ פֹּקֵּ

ים   עִּ בֵּ ים ְוַעל רִּ שִּ לֵּ ָאישִּ שנְּ  :לְּ

ים ְוַעל   ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָבנִּ פֹּקֵּ

ים ְוַעל   שִּ לֵּ ים ַעל שִּ י ָבנִּ ְבנֵּ

ים עִּ בֵּ  :רִּ

ם ְלׂשְנָאיו ֶאל ָפָניו  )י(  ּוְמַשלֵּ

ֹּא יְ  ידֹו ל ר ְלׂשְנאֹו ֶאל ְלַהֲאבִּ ַאחֵּ

 ָפָניו ְיַשֶלם 

ים  )ו(  ֹאֲהַבי ְועֶֹּׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלפִּ לְּ

ֹוָתי: ֵרי ִמצְּ ֹשמְּ    ּולְּ

  

 

 במדבר פרק יד  

יתִּ  י ְבכֹּל ָהאֹּתֹות ֲאֶשר ָעׂשִּ ינּו בִּ ֹּא ַיֲאמִּ י ָהָעם ַהֶזה ְוַעד ָאָנה ל ֹּאֶמר ד' ֶאל מֶשה ַעד ָאָנה ְיַנֲאֻצנִּ י  )יא( ַוי

ֶמנּו:  ֶשנּו ְוֶאֱעֶׂשה אְֹּתָך ְלגֹוי ָגדֹול ְוָעצּום מִּ ְרבֹו: )יב( ַאֶכנּו ַבֶדֶבר ְואֹורִּ  ְבקִּ

ֹּאֶמר מֶשה ֶאל  ד'   )יג( ַוי

עּו( 1) רּו ֶאל יֹוֵשב ָהָאֶרץ ַהזֹאת ָשמְּ ָאמְּ בֹו: )יד( וְּ ֹכֲחָך ֶאת ָהָעם ַהֶזה ִמִקרְּ ַרִים ִכי ֶהֱעִליָת בְּ עּו ִמצְּ ָשמְּ   וְּ

ד ָעָנן אַ  ַעמֻּ ָך ֹעֵמד ֲעֵלֶהם ּובְּ ָאה ַאָתה ד' ַוֲעָננְּ ַעִין ִנרְּ ֶקֶרב ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר ַעִין בְּ ָתה ֹהֵלְך  ִכי ַאָתה ד' בְּ

ע רּו ַהגֹוִים ֲאֶשר ָשמְּ ָאמְּ ִאיש ֶאָחד וְּ ֵהַמָתה ֶאת ָהָעם ַהֶזה כְּ ָלה: )טו( וְּ ַעמּוד ֵאש ָליְּ ֵניֶהם יֹוָמם ּובְּ ּו  ִלפְּ

ַבע ָלֶהם ַויִ  ָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנשְּ ֹכֶלת ד' לְּ ִתי יְּ ֲעָך ֵלאֹמר: )טז( ִמִבלְּ ָחֵטם ֶאת ִשמְּ שְּ

ָבר:  ַבִמדְּ

ָת ֵלאֹמר:  (2) ַדל ָנא ֹכַח ֲאֹדָני ַכֲאֶשר ִדַברְּ ַעָתה ִיגְּ ַרב ֶחֶסד ֹנֵשא ָעֹון ָוָפַשע    )יז( וְּ )יח( ד' ֶאֶרְך ַאַפִים וְּ

ַלח נָ  ַעל ִרֵבִעים: )יט( סְּ ַנֶקה ֹפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָבִנים ַעל ִשֵלִשים וְּ ַנֵקה לֹא יְּ ֹגֶדל  וְּ א ַלֲעֹון ָהָעם ַהֶזה כְּ

ַעד ֵהָנה:   ַרִים וְּ ַכֲאֶשר ָנָשאָתה ָלָעם ַהֶזה ִמִמצְּ ֶדָך וְּ  ַחסְּ

ֹּאֶמר  ְדָבֶרָך:   ד')כ( ַוי י כִּ  ָסַלְחתִּ

 

 

 

 

 

 



 

 

 הלכות השכמת הבוקר הלכה א    -ספר ליקוטי הלכות או"ח 

ָלה ְוסִּ  ֶדר ְתפִּ ְתָבַרְך ְלמֶשה סֵּ ם יִּ י  ְוָאז ָלַמד ַהשֵּ ֹּאֶמר ֲאנִּ ים. ְוֶזהּו )שם(, "ַוי דֹות ֶשל ַרֲחמִּ ר ְלָפָניו י"ג מִּ דֵּ

י ֶשיֵַּדע ֶשהַ  ְבָיכֹול, ְכדֵּ ְתָבַרְך, כִּ ָלה לֹו ָכל ַהטֹוב ֶשלֹו יִּ ְמדֹו ְוגִּ י ְוכּו'", ֶשלִּ יר ָכל טּובִּ ְתָבַרְך טֹוב  ַאֲעבִּ ם יִּ שֵּ

ר   ין ְלעֹורֵּ יכֹולִּ יד וִּ ְתשּוָבה. ְוֶזה  ַלכֹּל ָתמִּ ירֹו בִּ יסֹו ְבַכף ְזכּות ּוְלַהֲחזִּ ים ּוְלַהְכנִּ ַהטֹוב ְבַהָגרּוַע ֶשַבְגרּועִּ

ְתָבַרְך  ם יִּ ם ְוכּו', ֶשַהשֵּ ל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפיִּ יַנת )שם( ה' ה' אֵּ ים, ְבחִּ דֹות ֶשל ַרֲחמִּ יַנת י"ג מִּ א  ְבחִּ ָמלֵּ

ים ְוטֹוב ַלכֹּל י ֶחֶסד ְוָדן ֶאת ַהכֹּל ְלַכף ְזכּות   ַרֲחמִּ י הּוא ַמֶטה ְכַלפֵּ ים, כִּ ים ְוָלְרָשעִּ יקִּ יְך ַאף ַלַצדִּ ּוַמֲארִּ

יַע אֹוָתם ְלַכף ְזכּות ַכַנ"ל. ְוֶזהּו בְ  י ֶזה ַמְכרִּ ל ְוַעל ְידֵּ ָראֵּ שְֹּ י יִּ לּו ְבפֹוְשעֵּ א ְנֻקָדה טֹוָבה ֲאפִּ יַנת )שם( ּומֹוצֵּ חִּ

ר ֶחסֶ  א  נֹוצֵּ י ֶחֶסד ְוָדן ְלַכף ְזכּות ּומֹוצֵּ ְתָבַרְך ַמֶטה ְכַלפֵּ יַנת ַהֶחֶסד, ְדַהְינּו ַמה ֶשהּוא יִּ ים, ֶשְבחִּ ד ָלֲאָלפִּ

י ֶשיֵּש ְכֶנֶגד ֶזה ֲאָלפִּ  ים, ַהְינּו ַאף ַעל פִּ יק ָלֲאָלפִּ ר ּוַמְמתִּ ָבבֹות  ים ּוְר ְנֻקָדה טֹוָבה ְוכּו' ַכַנ"ל, ֶזה ַהֶחֶסד נֹוצֵּ

י ַהֶחֶסד ַכַנ"ל דֹוֶחה ַהכֹּל ַכנַ  א ַעל ְידֵּ ן ְמַעט ַהטֹוב ֶשמֹוצֵּ י כֵּ ים ֶשָפַגם אֹותֹו ָהָאָדם, ַאף ַעל פִּ "ל. ְוַעל  ְפָגמִּ

ְכַנס ֶבֱאֶמת ְלַכף ְזכּות ְוכּו' ַכַנ"ל:  י ֶזה נִּ י ַעל ְידֵּ א ָעֹון ָוֶפַשע ְוכּו', כִּ י ֶזה )שם( נֹושֵֹּּ  ְידֵּ

 


