
מקום לשינוי
מה בין שלוש-עשרה מידות לעשרת הדברות? | ד"ר יושי פרג'ון

במעמד הלוחות השניים זוכה משה להתגלות נבואית נשגבת, שזכתה לכינוי: "י"ג מדות של רחמים". אלא 
שקריאת אותן מידות מעוררת קשיים: מדוע זכו מידות אלה, שבכללן גם מידת הדין, לתואר "מידות רחמים"? 

ומהו החידוש הגדול שבהתגלות הזו, שחלק גדול ממנה נאמר כבר בדיבר השני שבעשרת הדברות?

במהלך המסע בעקבות המקורות, אבקש להראות שהתוכנית המקורית לקשר בין ה' לעמו – כפי שהיא 
מתוארת בעשרת הדברות – הסתיימה בכישלון של חטא העגל; ושהדרך לחדש את הקשר בין ה' לישראל 

עברה דרך יכולתו של ה' להשתנות ולהגדיר את עצמו מחדש, ודרך נכונותו לתת מקום לקושי האנושי.

←



מבוא

י"ג מידות ←  	

"]ו[ וַּיֲַעבֹר ה'  ַעל ָּפנָיו וַּיְִקָרא ה'  ה' ֵאל ַרחּום וְַחּנּון ֶאֶרךְ ַאַּפיִם וְַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת: ]ז[ נֹצֵר ֶחֶסד לֲָאלִָפים 
נֵֹׂשא עָֹון וֶָפַׁשע וְַחָּטָאה וְנֵַּקה לֹא יְנֶַּקה ּפֵֹקד עֲֹון ָאבֹות ַעל ּבָנִים וְַעל ּבְנֵי בָנִים ַעל ִׁשּלִֵׁשים וְַעל ִרּבֵעִים:" 

)שמות לד(

אלו שמכירים את י"ג מידות של רחמים מסידור התפילה, רגילים לכך שמידת הרחמים האחרונה היא 
"וְנֵַּקה", ופירושה שה' מנקה אותנו מחטאינו. אבל הקריאה הזו קוטעת את ההתגלות באמצע וגם מוציאה 

את המילה "וְנֵַּקה" מהקשרה. 

מהי המשמעות של המילה "וְנֵַּקה" כשהיא באה בהקשרה )"וְנֵַּקה לֹא יְנֶַּקה"(? 	 

האם המילה "וְנֵַּקה" היא חלק ממידות הרחמים או חלק ממידות הדין?	 

שאלה ראשונה: האומנם מידות של רחמים?
נדמה לי שהשאלה המטרידה ביותר את מי שקורא את י"ג מידות היא: למה להגדיר את ההתגלות 

כמבטאת רחמים דווקא? הרי לצד מידות הרחמים מופיעות גם מידות של דין. אבל הבה נקרא את אפיון 
ההתגלות בפיו של ה' עצמו.

ה' מתאר בפני משה את ההתגלות העתידה:     ←  	

ֹן וְִרַחְמִּתי ֶאת  "]יט[ וַּיֹאֶמר ]=ה'[ ֲאנִי ַאֲעבִיר ּכָל טּובִי ַעל ָּפנֶיךָ וְָקָראִתי בְֵׁשם ה' לְָפנֶיךָ וְַחּנִֹתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאח
ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם:" 

)שמות לג(

שימו לב: באילו מילים משתמש ה' כדי להגדיר את מידותיו?	 

מה אמורה להיות התוצאה של ההתגלות?	 

משה משתמש במידותיו של ה' בעקבות חטא המרגלים: ←  	

"]יא[ וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ַעד ָאנָה יְנֲַאצֻנִי ָהָעם ַהּזֶה וְַעד ָאנָה לֹא יֲַאִמינּו בִי ּבְכֹל ָהאֹתֹות ֲאֶׁשר עִָׂשיִתי 
ּבְִקְרּבֹו: ]יב[ ַאּכֶּנּו בֶַּדבֶר וְאֹוִרֶׁשּנּו וְֶאעֱֶׂשה אְֹתךָ לְגֹוי ּגָדֹול וְָעצּום ִמֶּמּנּו: ]יג[ וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל־ה' ]...[ 

]יז[ וְַעָּתה יִגְַּדל נָא ּכַֹח ֲאדנָי ּכֲַאֶׁשר ִּדּבְַרָּת לֵאמֹר: ]יח[ ה' ֶאֶרךְ ַאַּפיִם וְַרב ֶחֶסד נֵֹׂשא עָוֺן וָָפַׁשע וְנֵַּקה לֹא 
יְנֶַּקה ּפֵֹקד עֲוֺן ָאבֹות ַעל ּבָנִים ַעל ִׁשּלִֵׁשים וְַעל ִרּבֵעִים: ]יט[ ְסלַח נָא לַעֲוֺן ָהָעם ַהּזֶה ּכְגֶֹדל ַחְסֶּדךָ וְכֲַאֶׁשר 

נָָׂשאָתה לָָעם ַהּזֶה ִמִּמצְַריִם וְַעד ֵהּנָה: ]כ[ וַּיֹאֶמר ה' ָסלְַחִּתי ּכְִדבֶָרךָ: ]כא[ וְאּולָם ַחי ָאנִי וְיִָּמלֵא כְבֹוד ה' ֶאת 
ּכָל ָהָאֶרץ: ]כב[ ּכִי כָל ָהֲאנִָׁשים ָהרִֹאים ֶאת ּכְבִֹדי וְֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר עִָׂשיִתי בְִמצְַריִם ּובִַּמְדּבָר וַיְנַּסּו אִֹתי זֶה 

עֶֶׂשר ְּפָעִמים וְלֹא ָׁשְמעּו ּבְקֹולִי: ]כג[ ִאם יְִראּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נְִׁשּבְַעִּתי לֲַאבָֹתם וְכָל ְמנֲַאצַי לֹא יְִראּוָה:"

)במדבר יד( 

מדוע בוחר משה לצטט את ההתגלות של י"ג מידות דווקא כעת? 	 

מה נוכל ללמוד מכך על התפיסה של משה את תפקידן של המידות?	 



נביאים אחרים משתמשים במידות הרחמים כתפילה: ←  	

"]יב[ וְגַם־ַעָּתה נְֻאם ה' ֻׁשבּו ָעַדי ּבְכָל לְבַבְכֶם ּובְצֹום ּובִבְכִי ּובְִמְסֵּפד: ]יג[ וְִקְרעּו לְבַבְכֶם וְַאל ּבִגְֵדיכֶם וְׁשּובּו 
ֶאל ה' ֱאלֵֹהיכֶם ּכִי ַחּנּון וְַרחּום הּוא ֶאֶרךְ ַאַּפיִם וְַרב ֶחֶסד וְנִָחם ַעל ָהָרָעה: ]יד[ ִמי יֹוֵדַע יָׁשּוב וְנִָחם וְִהְׁשִאיר 

ַאֲחָריו ּבְָרכָה ִמנְָחה וָנֶֶסךְ לַה' ֱאלֵֹהיכֶם:" 

)יואל ב( 

גם נחום מצטט את מידותיו של ה' כחלק מתפילה לסליחה ורחמים, אבל מי שישווה את מה שנחום 	 
אומר לנוסח המקורי של ההתגלות, יגלה שכמה ממידותיו של ה' נעלמו.  אלו מידות נעלמו, ומדוע בוחר יואל 

להשמיט אותן?

כמה מקבילות נוספות למידות ה': ←  	

ירמיהו לב, יח; יונה ד, ב; מיכה ז, יח; נחום א, ב–ג; תהלים פו, ה, טו; תהלים קג; תהלים קמה, ח; דניאל 
 ט, ד; נחמיה א, ה; נחמיה ט, יז, לא.

מי שיפתח את המקורות הללו, יוכל לגלות תפילות שונות המבוססות על ההתגלות של י"ג מידות. 

מה ניתן ללמוד על חשיבות המעמד של י"ג מידות, מן השיבוצים הרבים שלו בתפילות הנביאים 	 
והמשוררים?

סיכום ביניים: עד כה ראינו שה' מתייחס למידותיו כמידות של רחמים, משה מתייחס למידותיו של ה' 
כמידות של רחמים, וכך גם רבים מן הנביאים והמשוררים בהמשך התנ"ך. אבל טרם הסברנו למה הדגש 

ניתן על מידות הרחמים, אף שיש כאן גם מידות של דין.

נשוב אל השאלה הזו בהמשך.

שאלה שנייה: מה החידוש הגדול בי”ג מידות?
רגילים לטעון שההתגלות של י”ג מידות מיוחדת בכך שה’ בכבודו ובעצמו מאפיין את דמותו ואת מידותיו. 

האם אין זה מפתיע לגלות שאפיון עצמי של אלוהים מופיע כבר בעשרת הדברות?

ביחידה זו ננסה להבין מה היה הצורך בהתגלות של י”ג מידות, ומה התחדש בה, יחסית למה שכבר 
נאמר בעשרת הדברות.

התגלות דומה לי"ג מידות מופיעה כבר בדיבר השני  ←  	
שבעשרת הדברות:

"]ה[ ]...[ ּכִי ָאנֹכִי ה' ֱאלֶֹהיךָ ֵאל ַקּנָא ּפֵֹקד עֲוֺן ָאבֹת ַעל־ּבָנִים ַעל־ִׁשּלִֵׁשים וְַעל־ִרּבֵעִים לְׂשֹנְָאי: ]ו[ וְעֶֹׂשה ֶחֶסד 
לֲַאלִָפים לְאֲֹהבַי ּולְׁשְֹמֵרי ִמצְוָֺתי:"

)שמות כ(



תגובת ה' לחטא העגל בהשוואה לשני הדברות הראשונים  ←  	
שבעשרת הדברות:

תגובת ה' לחטא העגל )שמות לב(עשרת הדברות )שמות כ(

 מי הוציא 
את ישראל 
ממצרים?

]ב[ ָאנֹכִי ה' ֱאלֶֹהיךָ ֲאֶׁשר הֹוצֵאִתיךָ 
ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם ִמּבֵית ֲעבִָדים:

]ז[ וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֶֹׁשה לֶךְ ֵרד ּכִי 
ִׁשֵחת ַעְּמךָ ֲאֶׁשר ֶהֱעלֵיָת ֵמֶאֶרץ 

ִמצְָריִם:

האיסור לעבוד 
לפסלים

]ג[ לֹא יְִהיֶה לְךָ ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל 
 ָּפנַָי: ]ד[ לֹא ַתעֲֶׂשה לְךָ ֶפֶסל וְכָל 

ְּתמּונָה ֲאֶׁשר ּבַָּׁשַמיִם ִמַּמַעל וֲַאֶׁשר 
ַחת וֲַאֶׁשר ּבַַּמיִם ִמַּתַחת  ּבָָאֶרץ ִמָּתַ
לָָאֶרץ: ]ה[ לֹא־ִתְׁשַּתֲחוֶה לֶָהם וְלֹא 

ָתָעבְֵדם.

]ח[ ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרךְ ֲאֶׁשר צִּוִיִתם 
עָׂשּו לֶָהם ֵעגֶל ַמֵּסכָה וַּיְִׁשַּתֲחוּו לֹו 

וַּיִזְּבְחּו לֹו וַּיֹאְמרּו ֵאּלֶה ֱאלֶֹהיךָ יְִׂשָרֵאל 
ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוךָ ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם:

 עונש לחוטאים 
ושכר לאוהבים

ּכִי ָאנֹכִי ה' ֱאלֶֹהיךָ ֵאל ַקּנָא ּפֵֹקד עֲוֺן 
ָאבֹת ַעל ּבָנִים ַעל ִׁשּלִֵׁשים וְַעל ִרּבֵעִים 

לְׂשֹנְָאי: ]ו[ וְעֶֹׂשה ֶחֶסד לֲַאלִָפים 
לְאֲֹהבַי ּולְׁשְֹמֵרי ִמצְוָֺתי:

]ט[ וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָרִאיִתי ֶאת 
ָהָעם ַהּזֶה וְִהּנֵה ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא: 
]י[ וְַעָּתה ַהּנִיָחה ּלִי וְיִַחר ַאִּפי בֶָהם 

וֲַאכַּלֵם וְֶאעֱֶׂשה אֹוְתךָ לְגֹוי ּגָדֹול:

לוחות הברית, שעליהם נכתבו עשרת הדברות, ניתנו למשה ממש באותו הזמן שבו העם חטאו בעגל 
)תוכלו לראות זאת ברצף הסיפורי של סוף פרק לא ותחילת פרק לב(.

בטבלה לעיל מוצגת ההשוואה בין האמור בעשרת הדברות ובין תגובת ה' לחטא העגל.

באיזה הקשר הצהיר על עצמו בעשרת הדברות ה' שהוא "אל קנא", ומדוע ההצהרה הזו נוגעת לחטא 	 
העגל?

באיזה אופן רצונו של ה' להמית את כל ישראל, ולהקים לעצמו עם חדש ממשה, מהווה הגשמה של 	 
האמור בעשרת הדברות?

משה מבקש מה' לשאת את החטא של העם: ←  	

"]ל[ וַיְִהי ִמָּמֳחָרת וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה גְדֹלָה וְַעָּתה ֶאֱעלֶה ֶאל ה' אּולַי ֲאכְַּפָרה 
ּבְַעד ַחַּטאְתכֶם: ]לא[ וַּיָָׁשב מֶֹׁשה ֶאל ה' וַּיֹאַמר ָאּנָא ָחָטא ָהָעם ַהּזֶה ֲחָטָאה גְדֹלָה וַּיַעֲׂשּו לֶָהם ֱאלֵֹהי זָָהב: 

]לב[ וְַעָּתה ִאם ִּתָּשא ַחָּטאָתם וְִאם ַאיִן ְמֵחנִי נָא ִמִּסְפְרךָ ֲאֶׁשר ּכָָתבְָּת: 

]לג[ וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ִמי ֲאֶׁשר ָחָטא לִי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי: ]...[ ]לה[ וַּיִּגֹף ה' ֶאת ָהָעם ַעל ֲאֶׁשר עָׂשּו ֶאת 
ֹן:"  ָהֵעגֶל ֲאֶׁשר עָָׂשה ַאֲהר

)שמות לב(

משה מבקש מה' לשאת את החטא הכבד של העם. האם תפילתו מצליחה או נכשלת? 	 



ה' עוזב את בני ישראל כדי שלא ישמיד אותם: ←  	

"]א[ וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֶֹׁשה לֵךְ ֲעלֵה ִמּזֶה ַאָּתה וְָהָעם ֲאֶׁשר ֶהֱעלִיָת ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נְִׁשּבְַעִּתי 
לְַאבְָרָהם לְיִצְָחק ּולְיַעֲקֹב לֵאמֹר לְזְַרֲעךָ ֶאְּתנֶּנָה: ]ב[ ... ּכִי לֹא ֶאֱעלֶה ּבְִקְרּבְךָ ּכִי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ַאָּתה ֶּפן 

ֲאכֶלְךָ ּבַָּדֶרךְ: 

]ד[ וַּיְִׁשַמע ָהָעם ֶאת ַהָּדבָר ָהָרע ַהּזֶה וַּיְִתַאּבָלּו וְלֹא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעלָיו: 

]ה[ וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ֶרגַע ֶאָחד ֶאֱעלֶה בְִקְרּבְךָ וְכִּלִיִתיךָ וְַעָּתה 
הֹוֵרד ֶעְדיְךָ ֵמָעלֶיךָ וְֵאְדָעה ָמה ֶאעֱֶׂשה ּלָךְ: ]ו[ וַּיְִתנַּצְלּו בְנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדיָם ֵמַהר חֹוֵרב:" 

)שמות לג(

כהמשך ישיר לתפילתו של משה, ה' מודיע שבכוונתו להיפרד מעם ישראל, כדי שלא ייאלץ להשמיד 	 
אותם. באיזה מובן אפשר לראות כאן ריכוך ביחסו של ה' לישראל יחסית למה שאמר מיד לאחר חטא העגל?

מה גורם לה' לחזור ולומר למשה )פסוק ה(: "ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ֶרגַע ֶאָחד ֶאֱעלֶה בְִקְרּבְךָ וְכִּלִיִתיךָ", אחרי 	 
שכבר אמר זאת בפסוק ב?

השוואה בין י"ג מידות לדיבר השני בעשרת הדברות: ←  		

עשרת הדברות )שמות כ(י"ג מידות של רחמים )שמות לד(

 ]ל"ד, ו[ ... ה' ה' ֵאל ַרחּום וְַחּנּון 
ֶאֶרךְ ַאַּפיִם וְַרב ֶחֶסד וֱֶאֶמת:

ּכִי ָאנֹכִי ה' ֱאלֶֹהיךָ ֵאל ַקּנָא

]ז[ נֹצֵר ֶחֶסד לֲָאלִָפים ---
ּפֵֹקד עֲוֺן ָאבֹת ַעל ּבָנִים --- 

ַעל ִׁשּלִֵׁשים וְַעל ִרּבֵעִים לְׂשֹנְָאי:

---נֵֹׂשא עָוֺן וֶָפַׁשע וְַחָּטָאה

וְנֵַּקה לֹא יְנֶַּקה

ּפֵֹקד עֲוֺן ָאבֹות ַעל ּבָנִים וְַעל ּבְנֵי בָנִים 

ַעל ִׁשּלִֵׁשים וְַעל ִרּבֵעִים---:

]ו[ וְעֶֹׂשה ֶחֶסד לֲַאלִָפים לְאֲֹהבַי ּולְׁשְֹמֵרי ִמצְוָֺתי:

בסופו של דבר, ה' נעתר לבקשותיו של משה ומחליט לסלוח לישראל. ההחלטה הזו מתבטאת, בין השאר, 
בהתגלות של י"ג מידות של רחמים. מידות אלו "מעדכנות" את האמור בדיבר השני שבעשרת הדברות.

מהי הגדרת ה"אני" של אלוהים בי"ג מידות, ומה הייתה הגדרת ה"אני" שלו בעשרת הדברות )שימו לב 	 
לפסוקית הפתיחה של כל קטע(?

מדוע בי"ג מידות מקדים ה' את מידות הרחמים, ואילו בעשרת הדברות הוא הקדים את מידות הדין 	 
)חשבו גם על תשובתכם לסעיף הקודם(?

איזה רכיב התווסף למידות הרחמים של י"ג מידות, ולא היה כלל בעשרת הדברות? 	 



תגובת משה להתגלות של י"ג מידות: ←  		

"]ח[ וַיְַמֵהר מֶֹׁשה וַּיִּקֹד ַאְרצָה וַּיְִׁשָּתחּו: ]ט[ וַּיֹאֶמר ִאם נָא ָמצָאִתי ֵחן ּבְעֵינֶיךָ ֲאדנָי יֵלֶךְ נָא ֲאדנָי ּבְִקְרּבֵנּו ּכִי 
ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא וְָסלְַחָּת לַעֲֹונֵנּו ּולְַחָּטאֵתנּו ּונְַחלְָּתנּו:" 

)שמות לד(

משה מנצל את י"ג מידות כדי לבקש מה' שיסלח לחטאי ישראל. 

מה גורם למשה לחשוב שדבר זה אפשרי, אחרי שה' כבר סירב לתפילתו שהוזכרה לעיל )לב, לב(: "וְַעָּתה 	 
ִאם ִּתָּשא ַחָּטאָתם..."? )שימו לב לתואר החדש שה' הוסיף לעצמו בי"ג מידות: "נֵֹׂשא ָעוֺן וֶָפַׁשע וְַחָּטָאה".(

איך נסביר את הניגוד בין דברי משה בתפילתו הנוכחית לדברי ה' שהוזכרו לעיל )לג, ב(: "ּכִי לֹא ֶאֱעלֶה 	 
ּבְִקְרּבְךָ ּכִי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ַאָּתה ֶּפן ֲאכֶלְךָ ּבַָּדֶרךְ"?

"עם קשה עורף", ולכן... ←  		

"]ט[ וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהּזֶה וְִהּנֵה ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא: ]י[ וְַעָּתה ַהּנִיָחה ּלִי וְיִַחר ַאִּפי 
בֶָהם וֲַאכַּלֵם וְֶאעֱֶׂשה אֹוְתךָ לְגֹוי ּגָדֹול:" 

)שמות לב(

"]ג[ ...ּכִי לֹא ֶאֱעלֶה ּבְִקְרּבְךָ ּכִי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ַאָּתה ֶּפן ֲאכֶלְךָ ּבַָּדֶרךְ: ]...[

]ה[ וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ֶרגַע ֶאָחד ֶאֱעלֶה בְִקְרּבְךָ וְכִּלִיִתיךָ וְַעָּתה 
הֹוֵרד ֶעְדיְךָ ֵמָעלֶיךָ וְֵאְדָעה ָמה ֶאעֱֶׂשה ּלָךְ:" 

)שמות לג(

"]ט[ וַּיֹאֶמר ִאם נָא ָמצָאִתי ֵחן ּבְעֵינֶיךָ ֲאדנָי יֵלֶךְ נָא ֲאדנָי ּבְִקְרּבֵנּו ּכִי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא וְָסלְַחָּת לַעֲֹונֵנּו 
ּולְַחָּטאֵתנּו ּונְַחלְָּתנּו:" 

)שמות לד(

תיאורו של ישראל כ"עם קשה עורף" חורז את סיפור חטא העגל וי"ג מידות לכל ארכו, אבל בכל פעם 	 
שהכינוי הזה מופיע – התוצאה הצפויה משתנה. האם תוכלו להבחין במגמת השינוי?

מה נוכל להסיק על יכולת השינוי של ה' ושל בני אדם, מתוך אחידות התיאור של העם כ"עם קשה עורף" 	 
והשינוי העקבי במסקנות הנגזרות מכך?

למה בעצם ה' היה צריך להגדיר את עצמו מחדש באמצעות י"ג המידות, ולא נשאר עם ההגדרה 	 
המופיעה בעשרת הדברות?


