
Source Sheet for shiur on:"God's 13 Attributes of Mercy"  

A 'magical formula' or the 'essence of prayer' for www.tanach.org 

 

INTRO  -  Quote from Selichot of first Motzei shabbat 

נּוָחה,  מֹוָצֵאי מְּ ה בְּ ְמנּוָך ְתִחלָּ  . ִקדַּ

ִהָלה.   ָך ִמָמרֹום, יֹוֵשב תְּ נְּ  ַהט ָאזְּ

ה  ְתִפלָּ ִרנָּה ְוֶאל־הַּ  :ִלְשֹמעַּ ֶאל־הָּ
 

See  Sefer Melachim Aleph 8:28-39 

ֶאל-ּוָפִניָת ֶאל  כח ָך, וְּ דְּ בְּ ת עַּ ִפלַּ -תְּ
ִחָנתֹו הָוה ֱאֹלָהי--תְּ ֹמַע ֶאל  :יְּ ָהִרָנה -ִלשְׁ

ֶאל ִפָלה-וְׁ ָפֶניָך , ֲאשֶ ַהתְׁ ל לְּ לֵּ פַּ ָך ִמתְּ דְּ בְּ ר עַּ
ּיֹום.  הַּ

28 Yet have Thou respect unto the prayer of 
Thy servant, and to his supplication, O 
LORD my God, to hearken unto the cry and 
to the prayer which Thy servant prayeth 
before Thee this day; 

ת    כט יֶנָך פְּ יֹות עֵּ ֶזה,  -ֹחת ֶאלִלהְּ ִית הַּ בַּ הַּ
ָלה ָויֹום, ֶאל יְּ ָת  -לַּ רְּ ָמקֹום, ֲאֶשר ָאמַּ הַּ
ִמי ָשם ֶיה שְּ ֹמַע, ֶאל--ִיהְּ ִפָלה,  -ִלשְׁ ַהתְׁ

ָך דְׁ ל ַעבְׁ ַפלֵּ ֶזה. -, ֶאלֲאֶשר ִיתְׁ ָמקֹום הַּ  הַּ

29 that Thine eyes may be open toward this 
house night and day, even toward the place 
whereof Thou hast said: My name shall be 
there; to hearken unto the prayer which Thy 
servant shall pray toward this place. 

ָת ֶאל  ל עְּ ָשמַּ ָך -וְּ מְּ עַּ ָך, וְּ דְּ בְּ ת עַּ ִחנַּ תְּ
לּו, ֶאל לְּ פַּ ל, ֲאֶשר ִיתְּ ָראֵּ ָמקֹום  -ִישְּ הַּ

ע ֶאל מַּ ָתה ִתשְּ אַּ ֶזה; וְּ ָך,  -הַּ תְּ קֹום ִשבְּ מְּ
ִים-ֶאל ָשמַּ תָ הַּ ָסָלחְׁ ָת, וְׁ ָשַמעְׁ  . , וְׁ

30 And hearken Thou to the supplication of 
Thy servant, and of Thy people Israel, when 
they shall pray toward this place; yea, hear 
Thou in heaven Thy dwelling-place; and 
when Thou hearest, forgive. 

י אֹויֵּב  לג נֵּ ל, ִלפְּ ָראֵּ ָך ִישְּ מְּ ף עַּ ִהָנגֵּ --בְּ
אּו הֹודּו  ָלְך-ֲאֶשר ֶיֶחטְׁ ֶליָך וְּ ָשבּו אֵּ ; וְּ

פַּ -ֶאת ִהתְּ ֶמָך, וְּ ֶליָך  שְּ נּו אֵּ נְּ חַּ ִהתְּ לּו וְּ לְּ
ֶזה.  ִית הַּ בַּ  בַּ

33 When Thy people Israel are smitten down 
before the enemy, when they do sin against 
Thee, if they turn again to Thee, and confess 
Thy name, and pray and make supplication 
unto Thee in this house; 

תָ   לד ָסַלחְׁ ַמע ַהָשַמִים, וְׁ ַאָתה, ִתשְׁ ,  וְׁ
ֹבָתם, ֶאל ֲהשֵּ ל; וַּ ָראֵּ ָך ִישְּ מְּ את עַּ טַּ חַּ -לְּ

ֲאבֹוָתם. ָת, לַּ  }ס{   ָהֲאָדָמה, ֲאֶשר ָנתַּ

34 then hear Thou in heaven, and forgive the 
sin of Thy people Israel, and bring them 
back unto the land which Thou gavest unto 
their fathers. {S} 

לֹא  לה ִים וְּ ר ָשמַּ ָעצֵּ הֵּ ֶיה ָמָטר-בְּ , ִכי  ִיהְּ
אּו לּו ֶאלָלְך-ֶיֶחטְׁ לְּ פַּ ִהתְּ ֶזה,  -; וְּ ָמקֹום הַּ הַּ

הֹודּו ֶאת ֶמָך, -וְּ שּובּוןשְּ ַחָטאָתם יְׁ , ִכי ּומֵּ
ֲענֵּם.   תַּ

35 When heaven is shut up, and there is no 
rain, when they do sin against Thee; if they 
pray toward this place, and confess Thy 
name, and turn from their sin, when Thou 
dost afflict them; 

ָת   לו ָסַלחְׁ ַמע ַהָשַמִים, וְׁ ַאָתה ִתשְׁ וְׁ
ל ָראֵּ ָך ִישְׁ ַעמְׁ ַחַטאת ֲעָבֶדיָך וְׁ ִכי --לְׁ

ם ֶאת כּו ַהֶדֶרְך ַהטֹוָבה,-תֹורֵּ -ֲאֶשר יֵּלְׁ
לָבּה ָתה ָמָטר עַּ ָנתַּ ָך, ֲאֶשר-; וְּ צְּ רְּ -אַּ

ֲחָלה. נַּ ָך לְּ מְּ עַּ ָתה לְּ  }ס{   ָנתַּ

36 then hear Thou in heaven, and forgive the 
sin of Thy servants, and of Thy people 
Israel, when Thou teachest them the good 
way wherein they should walk; and send 
rain upon Thy land, which Thou hast given 
to Thy people for an inheritance. {S} 



A.  The 'refrain' from Selichot - 

ים ֵסא ַרֲחמִּ אשון   -  . מוֵחל ֲעונות ַעּמו ..ֵאל ֶמֶלְך יוֵשב ַעל כִּ אשון רִּ יר רִּ  .  .. ַמֲעבִּ

ֵרה.  ֵאל הו  לש ֶעשְׁ ֵרה.וֵרָתנּו לוַמר שְׁ לש ֶעשְׁ ית שְׁ רִּ כר ָלנּו ַהּיום בְׁ  זְׁ

תוָרָתְך:    ֵכן ָכתּוב בְׁ ֶקֶדם. וְׁ ָת ֶלָעָנו מִּ מו ֶשהוַדעְׁ ֵשם, ה'   כְׁ ָרא בְׁ קְׁ ּמו ָשם. ַוּיִּ ַיֵצב עִּ תְׁ ַוֵּיֶרד ה' ֶבָעָנן ַוּיִּ

ָשם ֶנֱאַמר:  ָרא: ַּיֲעבר ה' ַעל ָפָניו ַוּיִּ ו. וְׁ  ... ה' ה'       קְׁ

B.   A magic 'incantation'?  
 מסכת ראש השנה פרק א 

( א"ר יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי  24:6... "ויעבור ה' על פניו ויקרא" )   דף יז, ב גמרא 

אמר לו:   מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור, והראה לו למשה סדר תפלה.  -אפשר לאומרו 

 י כסדר הזה, ואני מוחל להם. יעשו לפנ -כל זמן שישראל חוטאין  

Rav Yochanan said -  Were it not written in the text, it would be impossible for us to say such a 

thing - This verse teaches us that God wrapped Himself like a "shliach tzibur" and showed Moshe 

the order of prayer.  He explained to him, that anytime when Israel sins, ‘they should do before 

me like this order' [i.e. recite these 13 attributes] - and I will forgive them.  [Tractate Rosh 

ha'Shana 17b] 

 

C. Attributes in the ‘Ten Commandments’? – Shmot 20:2-6 

י ב ָך ֱאֹלהִּ -לֹא   ... ָאֹנכִּ ֶיה לְׁ הְׁ ים, ַעליִּ ָך ֶפֶסל-לֹא ג  .ָפָני-ים ֲאֵחרִּ ַתֲחֶוה ָלֶהם,  -לֹא  ,... ַתֲעֶשה לְׁ שְׁ תִּ

ֵדם:  לֹא ָתָעבְׁ י    וְׁ י ָאֹנכִּ ים ַעל -ָאבֹת ַעל  ןֹפֵקד ֲעו ֹ --ֵאל ַקָנא ֱאֹלֶהיָך,   ' ה כִּ ַעל -ָבנִּ ים וְׁ ֵלשִּ ים,  -שִּ ֵבעִּ רִּ

ָאי  שֹנְׁ עֶֹשה ֶחֶסד  ה   .לְׁ ים , וְׁ ֹאֲהַבי, --ַלֲאָלפִּ וֹ   לְׁ צְׁ ֵרי מִּ שֹמְׁ ָשא ֶאת ו ָתי. ּולְׁ ֱאֹלֶהיָך,   ' ה   -ֵשם-לֹא תִּ

א ַנֶקה    :ַלָשוְׁ י לֹא יְׁ ָשא ֶאת-, ֵאת ֲאֶשר' ה כִּ א-יִּ מֹו ַלָשוְׁ  .שְׁ

  



Part II . The Biblical concept of Covenant – from Noah to Moses 

 

A. The parallels between Noah & Moses 

 1. The word  תיבה (ark)  / see Br. 6:14, 18 ;  Shmot 2:3-5 

י ה   .2  ינֵּ עֵּ ן בְׁ  ָמָצא חֵּ

Finding 'favor' in God's eyes / Br. 6:8 ; Shmot 33:17 

 3.  Forty days and forty nights / Br. 7:4, 12   ; Shmot 24:18 

 4.  Seven days before the forty days  Br. 7:4; Shmot 24:16 

 5.  120 years – life of man  - Br. 6:3  / Dvarim 34:7 
6.   Destroying everyone else, and saving only you / Br. 7:1-4 Shmot 32:10 

 7.  Sin of "hashchata" / corruption  ת ָהָאֶרץ  Br. 6:11 ; Shmot 32:7  ,ַוִתָשחֵּ

 8.  A Covenant – re-defining a relationship with God 

 

B.  The progression of the Biblical concept of Covenant  

1. Rainbow Covenant – brit ha’keshet Breishit chapter 9  

ָבֶרְך   ֶאת-, ֶאתֱאֹלקים א ַויְׁ  ָבָניו; -ֹנַח וְׁ

אּו   ַוּיֹאֶמר ָלֶהם   לְׁ בּו, ּומִּ רּו ּורְׁ  . ָהָאֶרץ-ֶאת   פְׁ

  ֹנַח -ֶאל ֱאֹלקים   ַוּיֹאֶמר  ח

י   נִּ נְׁ י, הִּ ים ֶאת ט ַוֲאנִּ ֶכם, -ֵמקִּ תְׁ י אִּ יתִּ רִּ ֶאת בְׁ ֲעֶכם... -וְׁ  ַזרְׁ

י ֶאת יא    ֹמתִּ ֶכם... -ַוֲהקִּ תְׁ י אִּ יתִּ רִּ  בְׁ

לֹא  ֶיה עֹוד ַמבּול, -וְׁ הְׁ ַשֵחת ָהָאֶרץיִּ  . לְׁ

ית -זֹאת אֹות   ֱאֹלקים יב ַוּיֹאֶמר   רִּ י ּוֵביֵניֶכם...ֶאת -ֲאֶשר  ַהבְׁ י ֹנֵתן ֵבינִּ -ֲאנִּ

י תִּ י ֶבָעָנן; , ַקשְׁ  ָנַתתִּ

י ּוֵבין ָהָאֶרץ.    ית, ֵבינִּ רִּ אֹות בְׁ ָתה לְׁ ָהיְׁ   וְׁ

 
       2. Brit Milah - Covenant of Circumcision  Breishit chapter 17  

י-ַוֵּיָרא ה ֶאל…א  ָרם, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאנִּ  ל ַשַדי-ֵא -ַאבְׁ

ים. - ֵיה ָתמִּ ָפַני, ֶוהְׁ ַהֵלְך לְׁ תְׁ   הִּ

ָנה   ֶאתְׁ י ּוֵביֶנָך;  ב וְׁ י, ֵבינִּ יתִּ רִּ אֹד בְׁ אֹד מְׁ מְׁ ָך בִּ ֶבה אֹותְׁ ַארְׁ          .וְׁ

ָך ו    י ֹאתְׁ ֵרתִּ פְׁ ָך ֵיֵצאּו.  והִּ ּמְׁ ים, מִּ ָלכִּ ם; ּומְׁ גֹויִּ יָך לְׁ ַתתִּ ֹאד, ּונְׁ ֹאד מְׁ מְׁ  בִּ

י ֶאת ז  ֹמתִּ י ּוֵביֶנָך-ַוֲהקִּ י ֵבינִּ יתִּ רִּ דֹרָֹתםבְׁ ֲעָך ַאֲחֶריָך לְׁ ית עֹו--, ּוֵבין ַזרְׁ רִּ בְׁ ָך   ָלם:לִּ יֹות לְׁ הְׁ לִּ

ֲעָך ַאֲחֶריָך.יםקִּ ֵלאֹל ַזרְׁ   , ּולְׁ



ֲעָך ַאֲחֶריָך... ֵאת ָכל  ַזרְׁ ָך ּולְׁ י לְׁ ָנַתתִּ ַנַען-ח וְׁ  ...ֶאֶרץ כְׁ

י ָלֶהם ֵלאֹל   יתִּ ָהיִּ  . ים. קִּ וְׁ

ֶכם;    ַלתְׁ ַשר ָערְׁ ֶתם, ֵאת בְׁ ַמלְׁ ית .ּונְׁ רִּ אֹות בְׁ ָהָיה לְׁ י ּוֵביֵניֶכם.וְׁ    ֵבינִּ

 

3. Brit Sinai – Covenant at Mt.Sinai  / Sefer Vayikra – chapter 26  

י ֲאֵליֶכם יתִּ ֶכם; --ט ּוָפנִּ י ֶאתְׁ ֵביתִּ רְׁ הִּ ֶכם, וְׁ י ֶאתְׁ ֵריתִּ פְׁ הִּ    וְׁ

י ֶאת  יֹמתִּ ֶכם -ַוֲהקִּ תְׁ י, אִּ יתִּ רִּ ֶתם ָיָשן, נֹוָשן    . בְׁ  . ...י ַוֲאַכלְׁ

ייב     תִּ ַהַלכְׁ תְׁ הִּ ֶכם, וְׁ תֹוכְׁ  , בְׁ

י ָלֶכם,    יתִּ ָהיִּ יּו קִּ ֵלאֹל וְׁ הְׁ ַאֶתם, תִּ ָעם-ים; וְׁ י לְׁ   . לִּ

 

--- Brit Sinai, in Sefer Shmot chapters 19 & 31  -  

ָתה, ִאם  ה י"ט  עַּ ֹקִלי, -וְּ עּו בְּ מְּ  ָשמֹועַּ ִתשְּ

ֶתם, ֶאת  ַמרְׁ ִריִתי-ּושְׁ ִייֶתם ִלי -בְׁ ג ָלה ִמָכל  ִוהְׁ ִמים,-סְּ   .ָהָאֶרץ-ִלי ָכל-ִכי  ָהעַּ

ֶתם ִתהְּ  ו אַּ גֹוי ָקדֹוש  ִלי-יּווְּ ֶלֶכת ֹכֲהִנים, וְׁ   : ַממְׁ
ר, ֶאל  בֵּ דַּ ָבִרים, ֲאֶשר תְּ דְּ ֶלה, הַּ ל -אֵּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ  בְּ

 
י טזל"א    נֵּ רּו בְּ ָשמְּ ל-וְּ ָראֵּ ֲעשֹות ֶאתַהַשָבת-ֶאת  ִישְּ ֹדֹרָתם-, לַּ ָבת לְּ שַּ , הַּ

ִרית עֹוָלם ין  יז  .בְׁ יִני ּובֵּ ל בֵּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ֹעָלם ת ִהואאֹו--בְּ ֶשת -ִכי  , לְּ שֵּ
 ... ָיִמים

 

C   The parallel with “chet ha’egel”    שמות פרק לב 

ַדֵבר   ז  ָך --ֵרד-ֶלְך   ֹמֶשה: -ֶאל ' ה ַויְׁ ֵחת ַעּמְׁ י שִּ םכִּ ָריִּ צְׁ   ' ה ַוּיֹאֶמר   ט  .., ֲאֶשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ מִּ

י ֶאת   ֹמֶשה:-ֶאל יתִּ ֵנה עַ   , ָהָעם ַהֶזה-ָראִּ הִּ ֵשה -ם וְׁ י  י  .עֶֹרף הּוא -קְׁ יָחה לִּ ַעָתה ַהנִּ ַחר וְׁ יִּ י  -, וְׁ ַאפִּ

גֹוי ָגדֹול  ָך, לְׁ ֶאֱעֶשה אֹותְׁ ַחל ֹמֶשה יא   .ָבֶהם ַוֲאַכֵלם; וְׁ   ...ַויְׁ

 

 

D. The new covenant – w/ attributes of Mercy 

ָת ֶאֱעֶשה: ַהָדָבר ַהֶזה ֲאֶש -ֹמֶשה, ַגם ֶאת-ֶאל  'ה ַוּיֹאֶמר   ז  "ג   פרק ל   ַברְׁ י    ר דִּ ָמָצאָת ֵחן  -כִּ

ֵעיַני  …בְׁ

יר ָכל ַוּיֹאֶמר,   יט   י ַאֲעבִּ י עַ -ֲאנִּ ֵשם     ָפֶניָך, -ל טּובִּ י בְׁ ָקָראתִּ ָפֶניָך;   ' ה וְׁ  לְׁ

י ֶאת    ַחֹנתִּ י ֶאת -וְׁ תִּ ַחמְׁ רִּ    . .ֲאֶשר ֲאַרֵחם -ֲאֶשר ָאחֹן, וְׁ



Part III.  – Parallel between first and second Luchot  

A  . Shmot 23:20-23 /After the Laws of Parshat Mishpatim- A conditional promise   

ָאְך,  כ  י שֵֹלַח ַמלְׁ ֵנה ָאֹנכִּ יֲאָך, ֶאלהִּ ַלֲהבִּ ָך, ַבָדֶרְך; וְׁ ָמרְׁ שְׁ ָפֶניָך, לִּ ַהָּמקֹום ֲאֶשר  -לְׁ

י ֹנתִּ קֹלֹו, ַאל  כא   .ֲהכִּ ַמע בְׁ ָפָניו ּושְׁ ָשֶמר מִּ ֲעֶכם    :ַתֵּמר בֹו-הִּ שְׁ פִּ ָשא לְׁ י לֹא יִּ י  כִּ י  , כִּ מִּ שְׁ

בֹו  רְׁ קִּ ם כב   .בְׁ י אִּ יָת, -כִּ ָעשִּ קֹלֹו, וְׁ ַמע, בְׁ שְׁ י, ֶאת--כֹל ֲאֶשר ֲאַדֵברָשמֹוַע תִּ תִּ ָאַיבְׁ י,  -וְׁ תִּ ַצרְׁ ֶביָך, וְׁ ֹאיְׁ

ֶריָך-ֶאת  .צֹרְׁ

 

B.  The Punishment for  “chet ha’egel”  / Shmot 32:7-11 

הָוה, ֶאל ז  ַדֵבר יְׁ ָך --ֵרד-ֶלְך  ֹמֶשה: -ַויְׁ ֵחת ַעּמְׁ י שִּ םכִּ ָריִּ צְׁ הָוה ט  . ., ֲאֶשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ מִּ ,  ַוּיֹאֶמר יְׁ

י ֶאת   ֹמֶשה:-ֶאל יתִּ ֵנה ַעם   , ָהָעם ַהֶזה -ָראִּ הִּ ֵשה-וְׁ י,  י   .עֶֹרף הּוא -קְׁ יָחה לִּ ַעָתה ַהנִּ ַחר וְׁ יִּ -וְׁ

י ָבֶהם ַוֲאַכֵלם  גֹוי ָגדֹולַאפִּ ָך, לְׁ ֶאֱעֶשה אֹותְׁ ַחל ֹמֶשה יא   .; וְׁ   ... ַויְׁ

  

C. Moshe prays that God forgive their sin / Shmot 32:30-34 
ָּמֳחָרת, ַוּיֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ל  י, מִּ הִּ ַעָתה ֶאֱעֶלה ֶאל-ַויְׁ דָֹלה; וְׁ הָוה,  -ָהָעם, ַאֶתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה גְׁ יְׁ

ָרה  ֶכם אּוַלי ֲאַכפְׁ ַעד ַחַטאתְׁ ַעָתה  לב  ///בְׁ ם ,  וְׁ ָשא ַחָטאָתם -אִּ ם ; תִּ אִּ ן-וְׁ י ָנא,  --ַאיִּ ֵחנִּ מְׁ

ָת  ָך ֲאֶשר ָכָתבְׁ רְׁ פְׁ סִּ הָוה, ֶאלַוּיֹא לג   .מִּ י ֲאֶשר ָחָטא  ֹמֶשה:-ֶמר יְׁ י-מִּ רִּ פְׁ סִּ ֶחנּו מִּ י, ֶאמְׁ ֵחה לד   .לִּ ַעָתה ֵלְך נְׁ   וְׁ

י ָלְך-ָהָעם, ֶאל ֲאֶשר-ֶאת תִּ ַברְׁ ָפֶניָך; --דִּ י, ֵיֵלְך לְׁ ָאכִּ ֵנה ַמלְׁ י ֲעֵלֶהם ַחָטאָתם הִּ תִּ י, ּוָפַקדְׁ דִּ יֹום ָפקְׁ  . ּובְׁ

 

D The ‘down-grade’ – Brit Avot w/o Brit Sinai  /Shmot 33:1-7 

הָוה ֶאל א ַדֵבר יְׁ ֶזה-ַויְׁ ַיֲעקֹב   ָהָאֶרץ, -ֶאל  :-ֹמֶשה, ֵלְך ֲעֵלה מִּ ָחק ּולְׁ צְׁ יִּ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ י לְׁ תִּ ַבעְׁ שְׁ   ֲאֶשר נִּ

ֶנָנה ֲעָך, ֶאתְׁ ַזרְׁ י לְׁ  ב  .ֵלאֹמר, לְׁ תִּ ָשַלחְׁ ָאְך וְׁ ָבש-ֶאל …ָפֶניָך, ַמלְׁ י לֹא     : ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, ּודְׁ כִּ

י ַעם  ָך, כִּ בְׁ רְׁ קִּ ֵשה-ֶאֱעֶלה בְׁ ָך, -ֶפן --עֶֹרף ַאָתה -קְׁ ַקח ֶאת ז   .… .ַבָדֶרְך  ֲאֶכלְׁ -ּוֹמֶשה יִּ

ָנָטה חּוץ ַלַּמֲחֶנה -ָהֹאֶהל וְׁ ן ,  לֹו מִּ ֵחק מִּ ָקָרא לֹו ַהַּמֲחֶנה -ַהרְׁ ָהָיה, ָכל, ֹאֶהל מֹוֵעד , וְׁ הָוה,  -; וְׁ ַבֵקש יְׁ מְׁ

חּוץ ַלַּמֲחֶנה ֹאֶהל מֹועֵ -ֵיֵצא ֶאל  …ד, ֲאֶשר מִּ

 

.E Moshe demands that God not leave them /Shmot 33:12-16 

הָוה -ַוּיֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל יב ֵאה יְׁ ָך ַהגֹוי   …ָהָעם ַהֶזה -ַאָתה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת , רְׁ י ַעּמְׁ ֵאה, כִּ ּורְׁ

י ָלְך   ַוּיֹאַמר: יד   .ַהֶזה  חֹתִּ ם  ַוּיֹאֶמר, ֵאָליו:טו  .ָפַני ֵיֵלכּו, ַוֲהנִּ ים, ַאל-אִּ כִּ ַתֲעֵלנּו  -ֵאין ָפֶניָך הֹלְׁ

ֶזה ָּוַדע ֵאפֹוא טז   .מִּ י ּוַבֶּמה יִּ ַעֶּמָך -, כִּ י וְׁ ֵעיֶניָך ֲאנִּ י ֵחן בְׁ ָך  --ָמָצאתִּ תְׁ ֶלכְׁ ָּמנּו; ֲהלֹוא, בְׁ ינּו  עִּ לִּ פְׁ נִּ י  וְׁ , ֲאנִּ

ָך ַעּמְׁ ָכלוְׁ ֵני ָהֲאָדָמה.-ָהָעם, ֲאֶשר ַעל-, מִּ     פְׁ

 

 



 F. ‘New Deal’ – enter attributes of Mercy 

הָוה ֶאל יז  ָת ֶאֱעֶשה:-ֹמֶשה, ַגם ֶאת-ַוּיֹאֶמר יְׁ ַברְׁ י   ַהָדָבר ַהֶזה ֲאֶשר דִּ ֵעיַני, ָוֵאָדֲעָך  -כִּ ָמָצאָת ֵחן בְׁ

ֵשם י ָנא,   ַוּיֹאַמר: יח  .בְׁ ֵאנִּ בֶֹדָך -ֶאת ַהרְׁ  .כְׁ

יר ָכל ַוּיֹאֶמר,   יט   י ַאֲעבִּ י ַעל -ֲאנִּ י ֶאת -טּובִּ ַחֹנתִּ ָפֶניָך; וְׁ הָוה, לְׁ ֵשם יְׁ י בְׁ ָקָראתִּ -ָפֶניָך, וְׁ

י ֶאת  תִּ ַחמְׁ רִּ ֹאת ֶאת  כ   .ֲאֶשר ֲאַרֵחם -ֲאֶשר ָאחֹן, וְׁ רְׁ  …ָפָני-ַוּיֹאֶמר, לֹא תּוַכל לִּ

 

G. Re-establishing Brit Sinai with an ‘amendment’ /Shmot 34 

הָוה ֶאל  א ָסל-ַוּיֹאֶמר יְׁ ֵני-ֹמֶשה, פְׁ ָך שְׁ י, ַעל-לְׁ תִּ ָכַתבְׁ ים; וְׁ אשֹנִּ ים ָכרִּ -ֶאת ַהֻלחֹת, -ֻלחֹת ֲאָבנִּ

ים, ֲאֶשר ָהיּו ַעל  ָברִּ ָת -ַהדְׁ ַברְׁ ים ֲאֶשר שִּ אשֹנִּ  .…ַהֻלחֹת ָהרִּ

ֵני ד   סֹל שְׁ פְׁ ים-ַוּיִּ אשֹנִּ ים ָכרִּ ֵכם ֹמֶשה ַבבֶֹקר ַוַּיַעל ֶאלֻלחֹת ֲאָבנִּ הָוה,  -, ַוַּישְׁ ָּוה יְׁ יַני, ַכֲאֶשר צִּ ַהר סִּ

ים ֵני ֻלחֹת ֲאָבנִּ ָידֹו, שְׁ ַקח בְׁ ֵשם,   ה   .ֹאתֹו; ַוּיִּ ָרא בְׁ קְׁ ּמֹו ָשם; ַוּיִּ ַיֵצב עִּ תְׁ הָוה ֶבָעָנן, ַוּיִּ ַוֵּיֶרד יְׁ

הָוה  הָוה ַעל ו  .יְׁ ָר -ַוַּיֲעבֹר יְׁ קְׁ ַחנּון ,  א ָפָניו, ַוּיִּ הָוה, ֵאל ַרחּום וְׁ הָוה יְׁ ַרב —יְׁ ם, וְׁ -ֶאֶרְך ַאַפיִּ

ים, ֹנֵשא ָעו ֹ  ז   .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  ַנֶקה ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלפִּ ַנֵקה, לֹא יְׁ ַחָטָאה; וְׁ ן ָאבֹות  ֹפֵקד ֲעו ֹ —ן ָוֶפַשע וְׁ

ַעל -ַעל  ים וְׁ ים, ַעל -ָבנִּ ֵני ָבנִּ ַעל -בְׁ ים וְׁ ֵלשִּ ים -שִּ ֵבעִּ   .רִּ

 H. 

 



J. Moshe Rabeinu’s request for the shechina to return 

ָתחּו  ח  שְׁ ָצה, ַוּיִּ קֹד ַארְׁ ַמֵהר, ֹמֶשה; ַוּיִּ ם ט   .ַויְׁ ֵעיֶניָך, ֲאדָֹני,  -ַוּיֹאֶמר אִּ י ֵחן בְׁ ָנא  -ֵיֶלְך ָנא ָמָצאתִּ

ֵבנּו:  רְׁ קִּ י ַעם    ֲאדָֹני, בְׁ ֵשה -כִּ ָת ַלֲעוֹ  עֶֹרף הּוא, -קְׁ ָסַלחְׁ ָתנּוֵננּו ּווְׁ ַחלְׁ ַחָטאֵתנּו ּונְׁ ַוּיֹאֶמר,   י   .לְׁ

ית  רִּ י כֵֹרת בְׁ ֵנה ָאֹנכִּ  …, הִּ

 

• Note parallel between Moshe Rabeinu's request after God declares His new Midot  – 

ָתחּו ח • שְׁ ָצה, ַוּיִּ קֹד ַארְׁ ַמֵהר, ֹמֶשה; ַוּיִּ    .ַויְׁ

ם ט • ֵעינֶ -ַוּיֹאֶמר אִּ י ֵחן בְׁ ֵבנּו: -ֵיֶלְך יָך, ֲאדָֹני, ָנא ָמָצאתִּ רְׁ קִּ י     ָנא ֲאדָֹני, בְׁ ֵשה -ַעם  כִּ ,  עֶֹרף הּוא -קְׁ

ָת  ָסַלחְׁ   …וְׁ

• in direct contrast to God’s earlier threat from 33:2-3:  

ָאְך • ָפֶניָך, ַמלְׁ י לְׁ תִּ ָשַלחְׁ ָך  וְׁ בְׁ רְׁ קִּ י לֹא ֶאֱעֶלה בְׁ י,  כִּ ֵשה -ַעם   כִּ ָך, ַבָדֶרְךֲאכֶ -ֶפן--עֶֹרף ַאָתה -קְׁ          . לְׁ

• [the word י  [’can mean ‘because’ or ‘even though כִּ

 

K. The Biblical meaning of the word “kapara” 

 Breishit 6:14 – Noah’s Ark תיבת נח   –  בראשית פרק ו 

ָך ֵתַבת ֲעֵצי יד ים ַתֲעֶשה ֶאת-ֲעֵשה לְׁ נִּ ָת אֹ  ַהֵתָבה;-ֹגֶפר, קִּ ָכַפרְׁ חּוץ ָתה וְׁ ת ּומִּ ַביִּ  ., ַבכֶֹפר מִּ

 / Frost like manna – Shmot 16:14 שמות ט"ז  בתיאור המן 

ֵנה ַעל יד    הִּ ַבת ַהָטל; וְׁ כְׁ ָפס -ַוַתַעל, שִּ ֻחסְׁ ָבר, ַדק מְׁ דְׁ ֵני ַהּמִּ ֹפר ַדק --פְׁ  ָהָאֶרץ-, ַעלַככְׁ

 / Kapporet cover of Ark – Shmot 25:20 שכן הכפרת במ   –  שמות כ"ה 

ֵפיֶהם ַעל  כ  ַכנְׁ ים בְׁ כִּ ָלה, סֹכְׁ ַמעְׁ ם לְׁ ָנַפיִּ ֵשי כְׁ ים ֹפרְׁ ֻרבִּ ָהיּו ַהכְׁ יש ֶאלַהַכֹפֶרת -וְׁ ֵניֶהם, אִּ יו;  -, ּופְׁ ָאחִּ

ים--ַהַכֹפֶרת -ֶאל ֻרבִּ ֵני ַהכְׁ יּו, פְׁ הְׁ   .יִּ

Avoda of High Priest on Yom Kippur – Vayikra  16:3-16 

זֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן  ג    . ַפר ֶבן  : ַהקֶֹדש-, ֶאל בְׁ עָֹלה-בְׁ ל לְׁ ַאיִּ ַחָטאת, וְׁ ּוֵמֵאת, ֲעַדת   ה   .… .ָבָקר לְׁ

ֵני ַקח שְׁ ָרֵאל, יִּ שְׁ ֵני יִּ עָֹלה -בְׁ ל ֶאָחד, לְׁ ַאיִּ ַחָטאת; וְׁ ים, לְׁ זִּ יֵרי עִּ עִּ    ..…שְׁ

ָנַתן ֶאתיג  טֶֹרת ַעל -וְׁ הָוה-ַהקְׁ ֵני יְׁ פְׁ טֶֹרת,   ;ָהֵאש, לִּ ָסה ֲעַנן ַהקְׁ כִּ -ֲאֶשר ַעל ַהַכֹפֶרת -ֶאת   וְׁ

לֹא ָימּות--ָהֵעדּות    .וְׁ

ָבעֹו ַעל יד  ֶאצְׁ ָזה בְׁ הִּ ַדם ַהָפר, וְׁ ָלַקח מִּ ֵני ַהַכֹפֶרת -וְׁ ָמה;   פְׁ ֵני ַהַכֹפֶרת ֵקדְׁ פְׁ לִּ ן-, ַיֶזה ֶשַבעוְׁ ים מִּ ָעמִּ -פְׁ

ָבעֹו --ַהָדם ֶאצְׁ ָשַחט ֶאת טו  .בְׁ יר ַהַחָטאת, ֲאֶשר ָלָעם,-וְׁ עִּ יא ֶאת שְׁ ֵהבִּ ֵבית ַלָפרֶֹכת;  -ָדמֹו, ֶאל -וְׁ מִּ

ָעָשה ֶאת ַדם ַהָפר, -וְׁ ָזה ֹאתֹו ַעל   ָדמֹו, ַכֲאֶשר ָעָשה לְׁ הִּ ֵני ַהַכֹפֶרת -וְׁ פְׁ לִּ    .ַהַכֹפֶרת, וְׁ

 

ֶפר ַעל ו    טז  ֵעיֶהםַהקֶֹדש-כִּ שְׁ פִּ ָרֵאל ּומִּ שְׁ ֵני יִּ ֹאת בְׁ ֻטמְׁ ָכל  , מִּ ֵכן יַ -לְׁ ֲעֶשה,  ַחטֹאָתם; וְׁ

ֹאֶהל מֹוֵעד ֹאָתם , לְׁ תֹוְך ֻטמְׁ ָתם, בְׁ  .ַהשֵֹכן אִּ


