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פרשת כי תשא ,תשע"ט ,מספר 1308

מה בין שלוש עשרה מידות לעשרת הדיברות?
יושי פרג'ון
מבוא
בפרשתנו משה זוכה להתגלות נבואית נשגבת
שזכתה לכינוי" :י"ג מדות של רחמים"( 1שמ' לד:ה-ז).
אלא שקריאת אותן מידות מעוררת קשיים :ראשית
יש לשאול ,מדוע זכו מידות אלה לתואר 'מידות של
רחמים' ,והלוא ההתגלות כוללת גם מידות דין?
שנית ,מהו החידוש הגדול שבהתגלות הזו ,שחלק
גדול ממנה נאמר כבר בדיבר השני שבעשרת
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הדיברות (כ:ה-ו)?
המידות הן אמנם מידות של רחמים
לכאורה ,אפשר היה להציע שהמידות הללו אכן
אינן מידות של רחמים ,ורק פעולה דרשנית נועזת,
שקטעה את הפסוקית "וְ נ ֵַקּה ֹלא ְינ ֶַקּה" באמצעה
(כדרך שנוהגים בבתי-הכנסת) ,אפשרה לראות כאן
תיאור של רחמים בלבד .אולם עובדה היא שה' עצמו
מגדיר את ההתגלות הזו כהתגלות של רחמים:
"וַ יֹּאמֶ ר אֲ נִ י ַאעֲ בִ יר כָּל־טוּבִ י עַ ל־פָּ נֶיָך ...וְ חַ נֹּ ִתי אֶ ת־אֲ ֶשׁר
ָאחֹ ן וְ ִרחַ ְמ ִתּי אֶ ת־אֲ ֶשׁר אֲ ַרחֵ ם" (לג:יט) .ועוד ,משה
משתמש בהתגלות הזו כדי לבקש רחמים על העם
(לד:ט) ,ושב ומצטט את המידות האמורות בה
כשיאה של בקשת רחמים בחטא המרגלים (במ'
יד:יז-יט) .גם אחרי ימיו של משה ממשיכים גיבורי
המקרא להיעזר בהתגלות הזו בתפילותיהם ,וכמונו,
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הם מתייחסים בדרך כלל רק למידות הרחמים.
* ד"ר יושי פרג'ון מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן,
במכללת יעקב הרצוג ובישיבת ההסדר בעתניאל.
 1מניין המידות שנוי במחלוקת כבר בחז"ל (מדרש תהלים
צ"ג ,ח) ,ואין הסכמה אפילו באשר לגבולות הקטע שבו
המידות אמורות להימצא .הדעה הרווחת מונה כאן י"ג
מידות המסתיימות במילה "וְ נ ֵַקּה" .ומאחר שקשה מאוד
למצוא בקטע הזה שלוש-עשרה מידות ,רבו הדעות
באשר לזיהוין .ראו שד"ל ,פירוש על חמישה חומשי
תורה ,ירושלים  ,1965עמ'  ;387-385רמ"מ כשר ,תורה
שלמה כ"ב ,ירושלים תשכ"ז ,עמ' .124-125
 2על הזיקה שבין י"ג מידות לעשרת הדיברות ראו מ' וייס,
המקרא כדמותו ,ירושלים תשמ"ח ,בפרט עמ' ;494-492
מוברלי ( R.W.L. Moberly, At the Mountain of God,
 ,)Sheffield 1983עמ'  ;88-87ובמיוחד א' אלדר" ,י"ג
מידות :תוכנן ומשמעותן" ,עלון שבות ( 154תש"ס),
מקור מקוון .http://asif.co.il/?wpfb_dl=1420 :עצם
הדמיון בין ההתגלות הזו לבין עשרת הדיברות אינו
מפתיע ,שהרי מעמד הלוחות השניים חוזר במידה רבה
על מעמד הלוחות הראשונים ומצוות פרשת משפטים.
 3הנה כמה דוגמאות לשימוש במידות הרחמים בהמשך
התנ"ך :תהלים ק"ג ,בפרט פס' ז-ח – מזמור הרומז
לסיפורנו ורובו מתכתב עם מידות הרחמים; נחמיה ט:
יז-יח – המספר מחדש את סיפורנו תוך התייחסות

גם אם טרם הסברנו מדוע נכון להדגיש במידות
הללו דווקא את הרחמים ,ברור שאין זה פירוש
מדרשי מאוחר ומרכך ,אלא עניין המשוקע כבר
במקרא גופו .אך כדי להשלים את תשובתנו לשאלה
זו ,שומה עלינו לדון בשאלה השנייה שהעלינו –
שאלת החזרה על האמור בעשרת הדיברות.
מה בין המידות לבין עשרת הדיברות?
אם מבקשים להבין מהו החידוש הצפון
בהתגלות הזו על פני ההתגלות בעת מתן עשרת
הדיברות ,ראוי להשוות בין שתי ההתגלויות:
עשרת הדיברות (כ:ה-ו)
מידות הרחמים (לד:ו-ז)
כִּ י ָאנֹ כִ י ה' אֱ ֹ-להֶ יָך אֵ -
ה' ה' אֵ -ל ַרחוּם וְ ַחנּוּן
ל ַק ָנּא
אֶ ֶרְך ַאפַּ יִם וְ ַרב־חֶ סֶ ד
וֶאֱ מֶ ת.
--ים
ָפִ
ל
ָאֲ
ל
ד
סֶ
נֹ צֵ ר חֶ
פֹּ ֵקד עֲ וֺן ָאבֹת עַ ל־
בָּ נִים ---
וְ עַ ל־
עַ ל־ ִשׁלּ ִֵשׁים
שׂנְ ָאי.
ִרבֵּ ִעים לְ ֹ
--וָ פֶ ַשׁע
עָ וֺן
נֹ ֵשׂא
וְ חַ טָּ ָאה
--וְ נ ֵַקּה ֹלא ְינ ֶַקּה
וְ ֹע ֶשׂה חֶ סֶ ד לַאֲ לָפִ ים
פֹּ קֵ ד עֲ וֺן ָאבוֹת עַ ל
שׁ ְמ ֵרי
וּלְ ֹ
לְ אֹ הֲ בַ י
בָּ ִנים וְ עַ ל ְבּנֵי בָ נִ ים
ִמ ְצוֺ ָתי.
ִשׁלּ ִֵשׁים וְ עַ ל
עַ ל
ִרבֵּ עִ ים.
נקל להבחין בדומה שבין ההתגלויות ,אבל הדמיון
מדגיש את השוני .הבה נתחיל בשאלה :מהי הגדרת
ה'אני' המתגלה של ה'? על פי עשרת הדיברות ה'
מגדיר את עצמו במילים הבאות" :כִּ י ָאנֹ כִ י ה' אֱ ֹ-להֶ יָך
אֵ -ל ַק ָנּא" ,ואילו על פי ההתגלות שבפרשתנו ,ה'
מגדיר את עצמו במילים" :ה' ה' אֵ -ל ַרחוּם וְ ַחנּוּן אֶ ֶרְך
אַ פַּ יִם וְ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת" .יש כאן שינוי דרמטי
בהגדרתו של ה' את עצמו .מי שהגדיר את עצמו
בתחילה כ"א-ל קנא" ,שב ומגדיר את עצמו כעת
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כ"א-ל רחום וחנון".

4

למידות הרחמים דווקא; וראו עוד יואל ב:יג; תהלים פו:
טו; קמה:ח .שני שימושים יוצאי דופן ומעניינים
במידותיו של ה' הם )1( :שימושו של יונה במידות
הרחמים כביקורת על סליחתו של ה' לנינוה (יונה ד:ב);
( )2וכנגד זה שימוש נלהב של נחום במידות הדין דווקא,
תחת הכותרת" :משא נינוה" (נחום א:א-ג).
הגדרת ה' כ"א-ל קנא" אינה נוגעת רק למידת הדין ,אלא
גם להגנה הקנאית שלו על אוהביו .ראו וייס (הערה ,)2

מצוותיו' ,ואילו כאן ישנה מציאות חדשה של
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'אוהביו' שאינם 'שומרי מצוותיו'.
ה' שב ומסביר שהריחוק הוא לטובת העם:
"אַ ֶתּם עַ ם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף ֶרגַע אֶ ָחד אֶ ֱעלֶה ְב ִק ְר ְבָּך
יתיָך" .ובכל זאת ,מסירות-הנפש של העם ,פותחת
וְ כִ לִּ ִ
פתח לקרבה מחודשת" :וְ עַ ָתּה הו ֵֹרד עֶ ְדיְָך מֵ עָ לֶיָך
ֱשׂה לְָּך" (ה) .ומאחר שהעם מתמיד
וְ אֵ ְדעָ ה ָמה אֶ ע ֶ
בתשובתו ,ואף משה שב ומתפלל ,ה' נעתר ומחדש
את הברית ִעם ישראל.
ברור שהברית המחודשת לא יכולה להיות זהה
לקודמתה ,ולכן ה' מנסח מחדש את הגדרת ה'אני'
אשר עליה נסוב הקשר ִעם עמו .תחילה הוא מגדיר
את עצמו כרחום וחנון ואף מוסיף ומתאר את עצמו
במילים הבאות" :נֹ ֵשׂא עָ וֺן וָפֶ ַשׁע וְ חַ ָטָּאה" .בכך רומז
אתם"),
ה' למשה שאותה תפילה (" ִאם ִתּ ָשא ַחטָּ ָ
שנענתה קודם בסירוב ,תזכה כעת לתשובה שונה.
משה ממהר ונוטל את הדברים שאמר ה' על
העם קשה-העורף ,תוך שהוא מחליף השמדה
אתי חֵ ן ְבּעֵ ינֶיָך אֲ -דנָי ֵילְֶך
בסליחה" :וַ יֹּאמֶ ר ִאם נָא ָמצָ ִ
נָא אֲ -דנָי ְבּ ִק ְרבֵּ נוּ כִּ י עַ ם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא וְ ָסל ְַח ָתּ
אתנוּ וּנְ ַחלְ ָתּנוּ" 7.וה' משיבִ " :הנֵּה ָאנֹ כִ י
לַעֲ ֹונֵנוּ וּלְ ַח ָטּ ֵ
ֱשׂה נִ ְפלָאֹ ת אֲ ֶשׁר ֹלא נִ ְב ְראוּ
כּ ֵֹרת בְּ ִרית ֶנגֶד כָּל עַ ְמָך אֶ ע ֶ
וּבכָל הַ ג ֹויִם" (לד:ט-י).
ָארץ ְ
בְ כָל הָ ֶ
העם נותר קשה-עורף גם בברית הזו .ואכן ,אנו
יודעים היטב כמה קשה לאדם לשנות את טבעו .אך
הנה פלא; שינוי כזה אפשרי דווקא מצד א-לוהים,
המגדיר מחדש את מידותיו ,כדי שיוכל לבוא בברית
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מחודשת עם ישראל.

מן ההבדל הזה נובע גם היפוך הסדר בין מידות
הדין למידות הרחמים בשתי ההתגלויות .בעשרת
הדיברות ה' מצהיר שהוא א-ל קנא שאינו סולח על
חטאים (וזה העיקר!) ,אבל גם עושה חסד לאוהביו,
ואילו בפרשתנו ה' פותח בהצהרה כה ארוכה על
רחמיו ,עד שבסופה נצרכת ההסתייגות" :וְ נ ֵַקּה ֹלא
ְינ ֶַקּה" – 5למרות שהסליחה עיקר ,מידת הדין לא
נעקרת ממקומה לגמרי.
למה היה ה' צריך לשנות את 'הגדרת האני'
העומדת בלב הברית עִ ם ישראל?
השינוי בהגדרת ה'אני' הא-לוהי היא עניין מדהים,
אבל למה היה צורך בשינוי הזה? הבה נחזור להקשר
שבו מעוגנת ההצהרה על מידותיו של ה' בעשרת
אתיָך מֵ אֶ ֶרץ
הדיברותָ" :אנֹ כִ י ה' אֱ ֹ-להֶ יָך אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
ִמ ְצ ַריִםֹ ...לא ַתעֲ ֶשׂה לְ ָך פֶ סֶ ל וְ כָל ְתּמוּנָהֹ ...לא
ִת ְשׁ ַתּחֲ וֶה לָהֶ ם וְ ֹלא ָתעָ בְ דֵ ם כִּ י ָאנֹ כִ י ה' אֱ ֹ-להֶ יָך אֵ -ל
ַק ָנּא" (כ:ב-ה).
קנאותו של ה' עתידה להתגלות דווקא במקרה
שבו ישראל יעשו פסל ,ישתחוו לו ויתכחשו לכך שה'
הוציאם ממצרים ,והנה זה בדיוק מה שקרה בחטא
העגל" :עָ שׂוּ לָהֶ ם עֵ גֶל מַ סֵּ כָה וַ יּ ְִשׁ ַתּחֲ ווּ לוֹ ַויִּזְ בְּ חוּ לוֹ
ֹאמרוּ אֵ לֶּה אֱ ֹלהֶ יָך י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֶ עֱלוָּך מֵ אֶ ֶרץ
וַ יּ ְ
ִמ ְצ ָריִם" (לב:ח)! הנה כי כן ,הצעתו של ה' למשה:
יתי אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶה וְ ִהנֵּה עַ ם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף הוּא .וְ עַ ָתּה
" ָר ִא ִ
ֱשׂה או ְֹתָך לְ גוֹי
הַ נִּ יחָ ה לִּ י וְ יִחַ ר אַ פִּ י בָ הֶ ם וַאֲ ַכלֵּם וְ אֶ ע ֶ
גָדוֹל" (לב:ט-י) נובעת ממידותיו של ה' כפי שהוצגו
בעשרת הדיברות .אבל אז משה מתפלל ,וה' מסכים
שלא להשמיד את העם כולו (לב:יא-יד).
תפילתו השנייה של משה מוקדשת לניסיון
למחות את החטא" :וַ יּ ָָשׁב מֹ ֶשׁה אֶ ל ה' וַ יֹּאמַ ר אָ נָּא
חָ טָ א הָ עָ ם הַ זֶה חֲ טָ ָאה גְ ֹדלָה ...וְ עַ ָתּה ִאם ִתּ ָשא
אתם וְ ִאם ַאיִן ְמחֵ נִ י נָא ִמ ִסּפְ ְרָך אֲ ֶשׁר כּ ָָתבְ ָתּ"
חַ טָּ ָ
(לב:לא-לב) ,אך התפילה הזו כבר נתקלת בסירוב:
"וַ ֹיּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה ִמי אֲ ֶשׁר חָ טָ א לִ י אֶ ְמחֶ נּוּ ִמ ִסּפְ ִרי"
(לב:לג) .סירוב זה נראה הכרחי ,שהרי במידותיו של
ה' ,כפי שהופיעו בעשרת הדיברות ,אין דרך לסליחה.
מאחר שה' הוא א-ל קנא ונוקם ,והעם קשה
עורף ,ה' מחליט שלא לחזור ולשכון בקרבו" :כִּ י ֹלא
אֶ ֱע ֶלה בְּ ִק ְרבְּ ָך כִּ י עַ ם ְק ֵשׁה ע ֶֹרף אַ ָתּה פֶּ ן אֲ כֶלְ ָך בַּ ָד ֶרְך"
(לג:ג) .ולמרות שההחלטה הא-לוהית נעשית מתוך
רצון להגן על ישראל ,העם מגיב בצער" :וַ יּ ְִשׁמַ ע הָ עָ ם
אֶ ת הַ ָדבָ ר הָ ָרע הַ זֶה וַ יּ ְִתאַ בָּ לוּ וְ ֹלא ָשׁתוּ ִאישׁ עֶ ְדי ֹו
עָ לָיו" (ד) .מתברר שישראל חפצים בקרבת ה' ,אפילו
אם יש בה סכנת מוות.
אבלם של ישראל מערער במשהו את מבטו של
ה' כפי שהוצג בעשרת הדיברות; שהרי שם הוא
מבחין בין 'שונאיו' החוטאים ,ל'אֹ הביו ושומרי

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של
אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו
ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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עמ'  508-505ובעקבותיו מ' ויינפלד ,עשרת הדברות
וקריאת שמע ,תל-אביב  ,2001עמ' .57-56
יש שראו בפסוקית הזו חלק ממידות הרחמים ,בדומה
לאמור בירמיהו ל:יא (ר"י בכור-שור; רמב"ם ,מורה-
הנבוכים א' ,נד [בלי התייחסות לירמיהו]; אברבנאל).
אפשר שפסוקית זו ממשיכה גם את הקשר עם האמור
בדיבר השלישי" :כִּ י ֹלא יְ נ ֶַקּה ה'" (וייס ,עמ' .)494-493

8
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שׂנְ ָאי...
מסתבר שזו הסיבה להשמטת המושאים" :לְ ֹ
שׁ ְמ ֵרי ִמ ְצוֺ ָתי" ממידות הרחמים .לטעמים
לְ אֹהֲ בַ י וּלְ ֹ
אחרים ,ראו וייס ,עמ'  ;510-505מוברלי ,עמ' ;88
ויינפלד ,עמ' .62
ר"י בכור-שור; רמב"ן .ראו עוד ב' אופנהיימר ,הנבואה
הקלאסית ,ירושלים תשס"א ,עמ'  .266מעניין שתיאורו
של העם כקשה-עורף חוזר שוב ושוב בפרשה ובכל פעם
משתנית המסקנה :בתחילה ,יש להשמידם (לב:ט-י); אחר
כך יש להתרחק מהם (לג:ג ,ה); ולבסוף יש לשוב וללכת
בקרבם (לד:ט) .ניתן לראות בזה תהליך הדרגתי של
התנחמות ה' לאורך הפרשה.
ראו מוברלי ,עמ'  ,91-89שנוגע בנקודה מזווית שונה.

