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 דל קרפ תומש )1(
 םֵׁשְב אָרְִקַּיו םָׁש ֹוִּמע ֵבַּציְִתַּיו ָןָנעֶּב י״י דֵֶרַּיו )ה(
 ל–ֵא י״י י״י אָרְִקַּיו וָיָנּפ ַלע י״י רֲֹבַעַּיו )ו( .י״י
 )ז( .תֶמֱֶאו דֶסֶח בְַרו ִםַיּפַא ְךֶֶרא ןּוּנְַחו םּוחַר
 הָאָּטְַחו עֶַׁשָפו ןJָוע אֵֹׂשנ םִיָפלֲָאל דֶסֶח ֵרֹצנ
 ַלְעו םִינָּב ַלע תֹובָא ןJֲוע דֵקֹּפ הֶַּקְני ֹאל הֵַּקְנו
 .םִיעֵּבִר ַלְעו םיִֵׁשּלִׁש ַלע םִינָב ֵינְּב

(5) And the Lord descended in the cloud and stood with him there, 
and He called out in the name of the Lord. (6) And the Lord passed 
before him and proclaimed: Lord, Lord, benevolent God, Who is 
compassionate and gracious, slow to anger and abundant in loving 
kindness and truth, (7) preserving loving kindness for thousands, 
forgiving iniquity and rebellion and sin; yet He does not completely 
clear [of sin] He visits the iniquity of parents on children and 
children's children, to the third and fourth generations ."  

 
 ב דומע זי ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת )2(

 אוה ךורב שודקה ףטעתנש דמלמ ,ורמואל רשפא יא בותכ ארקמ אלמלא :ןנחוי יבר רמא ,ארקיו וינפ לע 'ה רבעיו
 לחומ ינאו ,הזה רדסכ ינפל ושעי - ןיאטוח לארשיש ןמז לכ :ול רמא .הלפת רדס השמל ול הארהו ,רובצ חילשכ
 יכנא הנה רמאנש ,םקיר תורזוח ןניאש תודמ הרשע שלשל התורכ תירב :הדוהי בר רמא ,ןונחו םוחר לא ... םהל
 .תירב תרכ
 

 די קרפ רבדמב )3(
 ָםעָה ִינֻצֲַאְני ָהנָא ַדע הֶׁשֹמ ֶלא י״י רֶמאַֹּיו )אי(
 רֶׁשֲא תֹותֹאָה לֹכְּב יִב ּוניִמֲַאי ֹאל ָהנָא ַדְעו ֶהּזַה
 ּוּנֶׁשִרֹוְאו רֶבֶּדַב ּוֶּנּכַא )בי( .ֹוּבְרִקְּב יִתיִָׂשע
 )גי(  .ּוּנֶּמִמ םּוָצְעו לֹוָדּג יֹוְגל ָךְתֹא הֱֶׂשֶעְאו
 ָתִיֱלעֶה ִיּכ ִםיְַרצִמ ּועְמְָׁשו י״י ֶלא הֶׁשֹמ רֶמאַֹּיו
 ֶלא ּורְמְָאו )די( .ֹוּבְרִּקִמ ֶהּזַה ָםעָה ֶתא ָךֲחֹכְב
 בֶרֶקְּב י״י הָּתַא ִיּכ ּועְמָׁש תאֹּזַה ץֶרָאָה בֵׁשֹוי
 ְָךָנֲנַעו י״י הָּתַא הָאְִרנ ִןַיעְּב ִןַיע רֶׁשֲא ֶהּזַה ָםעָה
 םֶהֵיְנִפל ְֵךלֹה הָּתַא ָןָנע דַֻּמעְבּו םֵֶהֲלע דֵמֹע
 ָםעָה ֶתא הָּתַמְֵהו )וט( .ָהְלָיל ֵׁשא דּוַּמעְבּו םָמֹוי
 ֶתא ּועְמָׁש רֶׁשֲא ִםיֹוּגַה ּורְמְָאו דֶָחא ׁשיְִאּכ ֶהּזַה
 איִבְָהל י״י ֶתלְֹכי יְִּתלִּבִמ )זט( .רֹמֵאל ֲָךעְמִׁש
 םֶָהל עַּבְִׁשנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה ֶלא ֶהּזַה ָםעָה ֶתא
   .רָּבְדִּמַּב םֵטָחְִׁשַּיו
 ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲַאּכ יָ–נֹדֲא ַחֹּכ ָאנ לְַּדִגי הַָּתְעו )זי(
 אֵֹׂשנ דֶסֶח בְַרו ִםיַּפַא ְךֶרֶא י״י )חי(  .רֹמֵאל
 ַלע תֹובָא ן>ֲוע דֵקֹּפ הֶַּקְני ֹאל הֵַּקְנו עַׁשָָפו ן>ָוע
 ָאנ ַחלְס )טי( .םִיעֵּבִר ַלְעו םיִׁשֵּלִׁש ַלע םִינָּב
 הָתאָָׂשנ רֶׁשֲַאְכו ָךֶּדְסַח לֶדְֹגּכ ֶהּזַה ָםעָה ןJֲוַעל
 י״י רֶמאַֹּיו )כ( .ָהּנֵה ַדְעו ִםיְַרצִּמִמ ֶהּזַה ָםָעל
 ֵאלִָּמְיו ִינָא יַח ָםלּוְאו )אכ( .ָךֶרָבְִדּכ יִּתְַחלָס
 .ץֶרָאָה לׇּכ ֶתא י״י דֹוְבכ

(11) The Lord said to Moses, "How long will this people provoke 
Me? How much longer will they not believe in Me after all the signs 
I have performed in their midst? (12) I will strike them with a 
plague and annihilate them; then I will make you into a nation, 
greater and stronger than they." (13) Moses said to the Lord, "But 
the Egyptians will hear that You have brought this nation out from 
its midst with great power. (14) They will say about the inhabitants 
of this land, who have heard that You, O Lord, are in the midst of 
this people; that You, the Lord, appear to them eye to eye and that 
Your cloud rests over them. And You go before them with a pillar 
of cloud by day and with a pillar of fire by night, (15) and if You kill 
this nation like one man, the nations who have heard of Your 
reputation will say as follows: (16) 'Since the Lord lacked the ability 
to bring this nation to the Land which He swore to them, He 
slaughtered them in the desert.' (17) Now, please, let the strength 
of the Lord be increased, as You spoke, saying. (18) 'The Lord is 
slow to anger and abundantly kind, forgiving iniquity and 
transgression, Who cleanses [some] and does not cleanse [others], 
Who visits the iniquities of parents on children, even to the third 
and fourth generations. (19) Please forgive the iniquity of this 
nation in accordance with your abounding kindness, as You have 
borne this people from Egypt until now." (20) And the Lord said, "I 
have forgiven them in accordance with your word ...  

 
 די קרפ רבדמב ם׳׳יבלמ )4(

 יכ ,האטח אשונו םיפלאל דסח רצונ תמאו ןונחו םוחר לא תודמ ג״יה ןמ ריכזה אל הנה–  םיפא ךרא ׳ה )טי-חי( 
 וניא םתולכל הצורש המשו ,הנקת םוש םהל ןיאו םלועל ובושי אלש הארש ןעי םתולכל הצורש ול הלגש רחא
 םינפגה תא רקועש ומרכ תחשנש םרכה לעב לשמכ ,דיתעב לוקלקה ןקתל ידכ קר רבעה לע המקנה דצמ



 דצמ קר ןידה תדמ דצמ וניא וז התחשה כ״א ,)ב״י קוספ ל״נכ( תחשנ אל ןיידעש םינפגה תא ליצהל ידכ םיתחשנה
 ךרא תדמ אוהש םהילע שקבי םדצמש תודמה קר ריכזהו ... ירמגל תחשוי לב םרכה לע םחריש םימחרה תדמ
 ... ׳יפלחתמ םינמזב םינב לע תובא ןוע דוקפי קר ףכית םלכי אלו ופא ךיראיש שקבמש םיפא

 
 חי:די קרפ רבדמב ן׳׳במר )5(

 שקב אל ןכ לע ,םלועל לוחמי אלו םהילע חותמ ןידה יכ השמ עדי ילוא ,ןונחו םוחר :ריכזה אל המל יתעדי אלו
 התע שקב אלש רובעבו .הפגמב ותומיש ,רבדמב ןאצכ םטחשי אלו ,דחא שיאכ םתימי אלש – םיפא תוכירא קר
 ןוע דקופ :ריכזהו .דסח ברו םיפא ךרא םהל היהאש – )׳כ:ד״י רבדמב( ךירבדכ יתחלס :ול רמא ,םיפא תוכירא קר
 הרזגה התיה הזמו .םחקי םיפא ךראלו ,םהינב לע תובא ןוע דוקפי ,םנוע תוחמל אלש הארי םאש רמאל – תובא
 .םערז לע םנוע דקפ יכ ,הזה הלילב תורודל היכב םהל עובקל
 

 כ קוספ די קרפ חלש תשרפ רבדמב ךישלא )6(
 תצק טימשהל ךירצ ינאו ,ובש אלש ולאב ךא .םיבשל אוהש םגו ,תודמ הרשע שלשה ידי לע אוה הז לכ הנהו

 רשאכ תונדאה םש אוה י–נדא חכ אנ לדגי התעו יכ יתלאש תאז ןכ לע .ןכ היהי אל ,הרשע שלשה אלו תודמה
  .דבלב םהמ עשת ליבשב אנ לדגיש התע ךדסח הז ,תודמ הרשע שלשב םא יכ חכ תלדגה ןיאש םג יכ .תרבד
 תירבו ,הזה רדסכ ינפל ושע רמאו רוביצ חילשכ ה"בקה ףטעתנש )ב זי הנשה שאר( ל"ז םרמאמ ריכזהב ...
 ורמא רמא אלו ינפל ושע ורמואב קדקדש ,ריפסה תנבל רפס םשב יתעמשו .םקיר תורזוח םניאש איה התורכ
 תורזוח םניאש ךרבתי אוה רדנש המ יכ אוהש .הזה רדסה די לע םינענ יתלב תצק לא הבושת הזב יכ ,ינפל
 .ראשב הז ךרד לע ןכו ,ונחנא ןכ ,ןונחו םוחרו דסח השוע לא אוה המ .םהה תודמה ונחנא ונתושעב אוה ,םקיר
 השעמ ונל תויהב קר תחטבה אל הנה ,השמ רמא יכ .ןינעה לא אבנ הזבו .ןכ היהי אל השעמ ילבו הרימאב ךא
 הרימא ליבשב אוהש רמאל היהיש םע ,תרבד רשאכ 'ה חכ אנ לדגי התעו ךא .דבל רובד אלו תודמ הרשע שלשה
 :ליעלדכ םהל ןיא תעכ השעמה יכ .השעמ אלו הרכזהו
 

 יחיו תשרפ תישארב שמשו רואמ )7(
 הרימאב היולת ןיאש ינפמ .תודיחיב אלו ,ןינמ שישכ רוביצב קר םירמאנ ג"יה ןיאש הקוספ הכלה ךכ ינפמש ,הארנו
 הדמ הזיא אצמנ דחא לכב יזא ןינמ שישכ ,רוביצהב הנהו .ליעל רכזנכ ,תודמה םישוע םא ;הישעהב קר - הדבל
 ינבש ןמז לכ' ריפש ינא ארוק יזא ,'דסח בר' הזב ,'םיפא ךרא' הזב ,'ןונח' תדמ הזב ,'םוחר' תדמ הזב ,תודמ ג"ימ
 .ןיבהל לקו ,דיחיב יקופאל ,'וכ 'לחומ ינא יזא הזה רדסכ ושעי

 
 ב דומע זי ףד הנשה שאר תכסמ י"שר )8(
 םקיר תורזוח ןניא - םתינעת תלפתב לארשי םוריכזי םאש ,וללה - תודמ הרשע שלשל התורכ תירב
 

	ב דומע זי ףד הנשה שאר תכסמ תופסות )9(
 םחרמ ינאו וילע םחרל אטחיש םדוק 'ה ינא אכה ןנירמאדכ תודמ ינש םה םינושארה תומש ינשד םת וניבר רמוא
 ןידה תדמ אוהש םיהלאכ אלו אוה םימחר תדמ 'ה בושי םא אטחיש רחאל

 
 הליפתה רדסב םימחרה תודמ גי )10(

־בְַרו ִםיַּֽפַא Pֶרֶֽא ןּוּנְַחו םּוחַר ל–ֵא ָקוְקי ָקוְקי
 ןֹוָע אֵֹׂשנ םיִפָלֲאָל דֶסֶֽח רֵֹצנ :תֶמֱֶאו דֶסֶֽח
  :הֵַּקְנו הָאָּטְַחו עַׁשֶָֽפו
 ּונָֽל־חַלְס :ּונָּֽתְלְַחנּו ּונֵֽתאָּטַחְלּו ּוֽנֵנֺוֲעַל ָּתְחַלְָסו

 :ּונְעָֽׁשָפ־יִּכ ּונֵּֽכְלַמ ּונָֽל־לַחְמ .ּונאָֽטָח־יִּכ ּוניִֽבָא
־לָכְל דֶסֶֽח־בְַרו חָּלְַסו בֹוט יָ–נֺדֲא הָּתַא־יִּכ
  :bיֶֽאְ֒רֹוק

Hashem, Hashem, Almighty, Merciful, Gracious, Slow to Anger, 
and Abundant in Kindness and Truth. Keeper of kindness for 
thousands of generations, Endurer of iniquity and transgression, 
and sin, and Acquitter of those who repent. And pardon our 
iniquity and our sin, and take us for Your inheritance. Pardon us, 
our Father, for we have sinned, forgive us, our King, for we have 
transgressed. For You, my Master, are good and forgiving, and 
abounding in kindness to all who call upon You 

 
	םוחר תדמ הרובד רמות )11(

 תיחשמ ארבי אלש ןוע םדאה השעי אל ירה
 תחא הריבע רבועה )גי:ד תובא( ןנתדכ

There is not a person who sins and doesn’t create an angel of 
destruction, as it was taught “one who transgresses acquires a 
prosecutor behold, that prosecutor stands before Hashem and 



 רוגיטק ותוא ירהו .דחא רוגיטק ול הנוק
 ןיאו .ינאשע ינולפ רמואו ה׳׳בקה ינפל דמוע
 לש ועפשב אלא םלועב תמייקתמ האירב
 רמאיש ןתונ ןידה ?םייקתמ המבו ...ה׳׳בקה
 ימ לצא ךלי .ונתיחשמ ןז ניא :ה׳׳בקה
 תיחשמה היהו .׳׳ונממ סנרפתיו ואשעש
 שנענ וא ותרוכ וא ותמשנ לטונו דימ דרוי

 ןכ השוע ה׳׳בקה ןיאו ... ושנוע יפכ וילע
 םלועה ןז אוהש ומכו ןועה לבוסו אשונ אלא
 ...הזה יתחשמה סנרפמו ןז ולוכ

says “he made me.” And there is no creation that can exists 
without the sustenance of Hashem … and how does he (the angel 
of destruction) exist? Strict justice would dictate “I Hashem will 
not sustain the sinner’s angel of destruction He should go to the 
sinner and get sustenance from him!” And, at that point, the 
angel would go and take the soul of the one who made him or 
punish him accordingly to what he deserves. However, Hashem 
does not act in this way. Rather, He bears our sings and just like 
He maintains the entire world, He also sustains the angel of 
destruction 

 
	םייפא ךרא תדמ הרובד רמות )12(

 םע גהנתמ ה׳׳בקה הנה :הרובד רמות
 לארשיל השעא המ ,רמול ,הז ךרדב לארשי

 תב םהש ,םהמע יל רשב ראש ,יבורק הוא
 ימא ,יתוחא ,יתב הל ארוקו ,ה׳׳בקהל גוז
 םע לראשי )די:חמק םילהת( ביתכו ...
 .םה וינבו םהמע ול שי הברוק שממ .ובורק
 המו ...ותלחנ םה ףוס ףוסו רשב ראש
 ...ילע באכה ירה םשינעא םא ,רמוא

Hashem acts towards Yisrael in this way, saying, “what can I do to 
Yisrael who are my closer relatives. I am like a relative to them.” 
For they are like His wife, and He calls them “My daughter”, “My 
sister”, “My mother”… and it is written “Yisrael His close nation”. 
He literally has closeness with them and they are his children… 
[Hashem says] “What should I say – if I punish them, I am causing 
myself to suffer…” 

 
 ו:דל תומש ייחב וניבר )13(

 התאש ךב שיש וז הדמ ןעמל תושעל ךל שי ה״בקה ינפל השמ רמא ןכו ,םיעשרהו םיקידצה תללוכ הדמ םיפא ךרא
 התא הנה הילכ םיבייח םה אלא ףא תוכיראל םייואר םניאו םירומג םיעשר םהש רמוא התא םאו ,לכל םיפא ךרא
 תלכלכו תנזו הוצמו הרות םהל ויה אלש הרות ןתמ דע םלוע תאירבמ ויהש תורוד ו״כ םע דסח תישעו דסח בר
 ומכ ךכ לכ ובייחתנ אל ךכלו הילע ורבע אלו הרותה ולבק אל תורוד ו״כ םתוא רמוא התא םאו ,דסחה תדמב םתוא
 הפצמ וניאש תמא לש דסח אוהו תמא תדמ איהש ךב שיש וז הדמ ןעמל תושעל ךל שי ורבעו ולבקש ולא
 תובאה תוכזב םהל לוחמל ךל שיו םיפלאל דסח רצונ התא הנה וז הדמ ליבשב םהל לחומ ךניא םאו ,לומגתל
 ןעמל השע תובא תוכז המת רמוא התא םאו ,םתוכזו תובאה דסח לארשיל רוצנל ךל שיו םיפלאל דסח רצונ התאש
 אוהו ,תורתסנה םהו הקנו ,תוגגשה םהו האטחו ,םידרמה םהו עשפו ,תונודזה םהו ןוע אשונ התאש ךבש וז הדמ
 ינקנ תורתסנמ(ג״י:ט״י םילהת) בותכש
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 םדאה היהיש ומכ ןתלוגסו ,תונוילע םימחר לש תודמ ןהש ונוק לא המוד םדאה היהי ןהבש תודמ ג"י ועיגה ןאכ דע
 התואש םרוגו הלעמלמ עיפשמ ךכ גהנתיש המ יפכ שממ הלעמלמ הנוילע הדמ ול חותפל הכזי ךכ הטמל גהנתמ
 רשאכ תרכזמל ול היהיש ידכ ויפמ ףוסי אל קוספהו ולא תודמ ג"י לכשה יניעמ וזולי לא ךכלו ,םלועב ריאת הדמה
 זוזל הצור יניא תינולפ הדמב יולת הז רבד ירה רמאיו רוכזי ןהמ תחא הדמב שמתשהל ךרטציש השעמ ול אבי

 .םלועה ןמ איהה הדמה קלתסתו הלעתת אלש הנממ


