
 

 

  

  

  

  שלוש כתות הן ליום הדין

ים גמורין, ואחת ק: אחת של צדיהמתים) כשיחיו(בית שמאי אומרים: שלוש כתות הן ליום הדין  )1( :תניא ')א"ז י(

. צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר לחיי עולם. רשעים גמורין ואחת של בינוניים, של רשעים גמורין

שעה אחת,  ן(צועקים ובוכים מתוך יסורינכתבין ונחתמין לאלתר לגיהנום. בינוניים יורדין לגיהנם ומצפצפין ועולין 

לִ " 1, שנאמר)ועולין ְ ָהב הּוא ִיְקָראְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהׁשּ ְבחֹן ֶאת  ַהּזָ ים ּכִ ֶסף ּוְבַחְנתִּ ְצרֹף ֶאת ַהּכֶ ים ּכִ ֵאׁש ּוְצַרְפתִּ ית ּבָ  ׁשִ

ִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹתוֹ  ַעל"."ה' ֵמִמית ּוְמחַ  2ועליהם אמרה חנה ".ִבׁשְ אֹול ַוּיָ ה מֹוִריד ׁשְ   ּיֶ

(הואיל ומחצה על מחצה הם, , מֶטה כלפי חסד (הקב"ה)ד" "ורב חס (אין הבינוניין יורדים לגיהנם)בית הלל אומרים:  )2(

ַמע ה' ֶאת קֹוִליָאַהְבתִּ " 3ועליהם אמר דוד, מטה את ההכרע לצד זכות) י ִיׁשְ : ועליהם אמר דוד כל הפרשה כולה ",י ּכִ

יעַ " ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ    ".ּדַ

יורדין לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חודש.  פושעי ישראל בגופן, ופושעי אומות העולם בגופן,) הברייתא:(המשך 

 4שנאמר ,תחת כפות רגלי צדיקים (את אפרם)לאחר שנים עשר חודש, גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן 

ּפֹות ַרְגֵליֶכם".  ַחת ּכַ י ִיְהיּו ֵאֶפר תַּ ִעים ּכִ   "ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ

, ושכפרו (האומרים אין תורה מן השמים)כפרו בתורה ושוהאפיקורסים,  5והמשומדים, ,והמסורותן, אבל המיני

ושחטאו והחטיאו  (שהטילו אימה על הבריות)בתחיית המתים, ושפירשו מדרכי צבור. ושָנתנו חיתיתם בארץ חיים 

 ...והן אינן כלין ,את הרבים, כגון ירבעם בן נבט וחבריו, יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות. גיהנם כלה

ֵאׁש"  6מטה כלפי חסד. והכתיב : "ורב חסד",אמר מר: בית הלל אומרים ית ּבָ ִלׁשִ ְ (ומתייחס "ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהׁשּ

  ?לבינוניים שיורדים לגיהנם)

  . (שיורדים לגיהנם ומצפצפים ועולים)התם בפושעי ישראל בגופן  (ומתרץ)

   7והא אמרת לית להו תקנתא! )ומקשה(

בהו נמי עוון דפושעי ישראל . הכא מחצה עוונות ומחצה זכויות, ואית כי לית להו תקנה ברוב עוונות מתרץ)(ו

ֵאׁש". ואם לאו  ,בגופן ית ּבָ ִלׁשִ ְ (שהוא בינוני, בלי העבירה של פושעי ישראל לא סגיא ליה דלאו "ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהׁשּ

  .מטה כלפי חסדד", "ורב חס, בגופם)

  

                                                
  זכריה יג,ט.  .1
 א, ב,ו.-שמואל. 2
  . תהילים קטז.3
 כא.,מלאכי ג .4
  על פי ראשונים וכת"י, ור' דק"ס.  .5
 זכריה יג,ט.. 6
ֶסףּוצְ " דנעשין אפר, והכא .7 ְצרֹף ֶאת ַהּכֶ ים ּכִ  . רש"י.שימרקו יסוריהן את עוונם ",ַרְפתִּ
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  שראל בגופן מאי ניהו? אמר רב: קרקפתא דלא מנח תפילין. פושעי י (ומברר)

  .(של גילוי עריות)פושעי אומות העולם בגופן, אמר רב: בעבירה 

  בית הלל אומרים: ורב חסד, מטה כלפי חסד. היכי עביד? 

 ֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינוּ ָיׁשּוב ְיַרחֲ " 8שנאמר את העוונות) ןאת כף המאזניים של זכות, ומכריעי(רבי אלעזר אומר: כובשו  )1(

ִליְך  ל ַחּטֹאוָתם(ְוַתׁשְ ְמֻצלֹות ָים ּכָ   . ")ּבִ

מֹוָך) 9, שנאמר(מגביה כף מאזנים של עוון)רבי יוסי בר חנינא אמר: נושא  )2( ע (ִמי ֵאל ּכָ ׁשַ א ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ּפֶ  נֹׂשֵ

י ָחֵפץ ֵאִרית ַנֲחָלתֹו לֹא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ּכִ   . ֶחֶסד הּוא") (ִלׁשְ

  . (של "ורב חסד")וכן היא המדה  10ן,מעביר ראשון ראשו דבי רבי ישמעאל:תנא 

, מחשיב (דהיינו שאינו בינוני)דאי איכא רובא עוונות  (אלא מונח לצד אחד)אמר רבא: ועוון עצמו אינו נמחק 

  .(להימנות עם רשעים גמורים)בהדייהו 

ע"שנאמר  11ן לו על כל פשעיו,מעבירי ,: כל המעביר על מדותיואמר רבא ׁשַ א ָעֹון ְועֵֹבר ַעל ּפֶ , למי נושא "נֹׂשֵ

  למי שעובר על פשע. ון?עו

  שיטות הראשונים

ֻכיֹוָתיו ְיֵתרֹות ַעל " ,הרמב"םכתב : משקל הזכויות והעוונות ּזְ ֵני ָהָאָדם ֵיׁש לֹו ְזֻכיֹות ַוֲעוֹונֹות: ִמי ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבְ ּכָ

ֲעוֹונֹוָתיו ְיֵתרֹות ַעל ְזֻכיֹוָתיו  -ֲעוֹונֹוָתיו  יק; ּוִמי ׁשֶ ע; ֶמֱחָצה ְלֶמֱחָצה  -ַצּדִ ינֹוִני. -ָרׁשָ ִדיָנה ּבֵ ּלֹו...ְוֵכן ַהּמְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ָאָדם  . ְוֵכן ּכָ

ין ַעל ְזֻכיֹוָתיו  ֲעוֹונֹוָתיו ְמֻרּבִ ד ה -ׁשֶ עוֹ ִמּיָ ִרׁשְ ֻכיֹות ְוָהעֲ  ...ְוֵכן ְמִדיָנה ...ּוא ֵמת ּבְ ּקּול ֶזה ֵאינֹו ְלִפי ִמְנַין ַהּזְ א ְלִפי וֹונֹות ֶאלָּ ְוׁשִ

ְדָלן ֶנֶגד ָהֲעוֹונוֹ ..ּגָ ֻכיֹות ּכְ עֹות, ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע ֵהיַאְך עֹוְרִכין ַהּזְ ֵאל ּדֵ ּלְ ַדְעּתֹו ׁשֶ א ּבְ ֹוְקִלין ֲעוֹונֹות .. ת.. ְוֵאין ׁשֹוְקִלין ֶאּלָ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ָנה ׁשוֹ  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ְך ּבְ ַעת ִמיָתתֹו, ּכָ ׁשְ יֹום טֹוב ָאָדם ּוְזֻכיֹוָתיו ּבִ ֵאי ָהעֹוָלם ִעם ְזֻכיֹוָתיו ּבְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבָ ְקִלין ֲעוֹונֹות ּכָ

ְמצָ  ּנִ ָנה. ִמי ׁשֶ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ּלְ יק ׁשֶ ים -א ַצּדִ ם ְלַחּיִ ינֹוִני ..ֶנְחתָּ ּפּוִריםּתֹוִלין לֹו ַעד יוֹ  -. ְוַהּבֵ   12...ם ַהּכִ

וני דלית ביה עוון דפושעי ישראל בגופן, אין יורד לגיהנום. ואי אית : נמצא למסקנה, בינתכי לית להו תקנה ברוב עוונו

לזמן ( יורדין לגיהנוםשכתב,  ש"הראו חודש. ב"יל נידוןש כתב ף"הרי 13.ביה עוון דפושעי ישראל בגופן, יורד לגיהנום

   חודש ב"ינידון ש, תוספות ורא"ש כתבורשע שרובו עוונות, ולית ביה עוון דפושעי ישראל בגופן, ומבצבצין ועולין.  )מועט

                                                
 ט.,ימיכה ז. 8
 ז,יח. מיכה. 9

 . רש"י.יכרעו הזכיות ,יון שחסר אחד מהןמעבירו ושומטו, שאם היו מחצה על מחצה, כ ,ון שבראשונים הבאים לתתם לכףוע .10
 "גו אין מעבירין על המצות (יומא לשאינו מדקדק למדוד מדה למצערים אותו, ומניח מדותיו והולך לו, כמ -המעביר על מדותיו  .11

מדקדקת אחריהן, אלא אין מדת הדין  -מעבירין לו על כל פשעיו  מניחן והולך לו. ,)'ב "דלין (עירובין סרין על האוכ) אין מעבי'א

 . רש"י.מנחתן והולכת
 ב). -רמב"ם (הל' תשובה ג,א .12
ֵאׁש". ו .13 ית ּבָ ִלׁשִ ְ  לא סגיא ליה דלאו "ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהׁשּ

  ת”בעזהשי
  |  ראש השנהמסכת: 
 י"ז| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

 וכלה ונשמת ו, גופמכן נים עשר חודש. לאחרשיורד לגיהנום ל ואי אית ביה עוון דפושעי ישראל בגופן,, ועולה. בגיהנום

  14.תחת כפות רגלי צדיקים אפרו מתפזרו ,נשרפת

אבל בספרים לא נמצאת , כתב רא"שוה. 'לעולם' ורסג ף, רמב"ם, רמב"ן ורבינו יונה,רי"ר"ח, : קרקפתא דלא מנח תפילין

וכתב  15פילין בשביל שהמצווה בזויה עליו.נמנע מת, שרבינו תםגירסא זאת, אלא קרקפתא דלא מנח תפילין. ופירש 

ע "והשו 16.רמב"ן ור"ןשה שבגופו, שהיה מורד בהם לעולם. וכן כתבו , והוא הדין והוא הטעם לשאר מצוות עהריטב"א

  17לין הוא בכלל פושעי ישראל בגופן.סתם, שכל שאינו מניח תפי

ה מעביר ראשון ראשון ", שאדם ירא שמיים, הקבוע בעשיית המצוות, הקבגאוןבשם  ף"הריכתב : מעביר ראשון ראשון

אין העוונות ם זכויותיו מרובות, ובאותה שעה מחשבים, א .נמחק, ותלוי ועומד עד שעה שימות עצמו אינוועוון ומוחלו. 

, אלא נענש גם על מיעוט עבירות שאינו נכון כלל, א"יטבהר כתבו 19.ם"הרמבכתב וכן  18וכאילו לא עשאן. ,נחשבות

  20שבידו.

ֹוְקִלין ֲעוֹונֹות ָאָדם ִעם ְזֻכיֹוָתיו " הרמב"םכתב  ׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִבין ָעָלי -ּבְ ְ א ֵאין ְמַחׁשּ ִני, ֶאּלָ ָחָטא ּבֹו, ְולֹא ׁשֵ ת ָעוֹון ׁשֶ ִחּלַ ו תְּ

ין ַעל ְזֻכיֹוָתיו  י ְוֵאיָלְך ְמֻרּבִ ִליׁשִ ְ י ְוֵאיָלְך. ִאם ִנְמְצאּו ֲעוֹונֹוָתיו ִמׁשּ ִליׁשִ ְ ֵני ָהֲעוֹונֹות ִמְצָטְרִפין, ְוָדִנין אֹותֹו ַעל ַהּכֹל. -ִמׁשּ   אֹוָתן ׁשְ

י ְוֵאיָלְך ְוִאם ִנְמְצאּו ְזֻכיֹוָתיו כְּ  ִליׁשִ ר ֵמָעוֹון ׁשְ ב  -ֶנֶגד ֲעוֹונֹוָתיו ֲאׁשֶ י ֶנֱחׁשָ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ל ֲעוֹונֹוָתיו ִראׁשֹון ִראׁשֹון; ְלִפי ׁשֶ ַמֲעִביִרים ּכָ

י, וְ  ִליׁשִ ְ ָבר ִנְמַחל ַהׁשּ ּכְ ַנִים, ְוֵכן ָהְרִביִעי ֲהֵרי הּוא ִראׁשֹון, ׁשֶ ְ ָבר ִנְמֲחלּו ַהׁשּ ּכְ    ֵכן ַעד סֹוָפן.ִראׁשֹון, ׁשֶ

ֶבר"  לֹוׁש ִעם ּגָ ֲעַמִים ׁשָ ה ִיְפַעל ֵאל, ּפַ ל ֵאּלֶ ֱאַמר: "ֶהן ּכָ ּנֶ ִחיד, ׁשֶ ּיָ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבַ ה ּדְ ּמֶ ּבּור (איוב לג,כט)ּבַ ּתֹוִלין ָלֶהן  -. ֲאָבל ַהּצִ

עֵ  ׁשְ ה ּפִ לׁשָ ֱאַמר: "ַעל ׁשְ ּנֶ י, ׁשֶ ִליׁשִ ִני ּוׁשְ יֶבּנּו" ָעוֹון ִראׁשֹון ְוׁשֵ ָעה לֹא ֲאׁשִ ָרֵאל, ְוַעל ַאְרּבָ ִבין ָלֶהם ַעל (עמוס ב,ו)י ִיׂשְ ְ ַחׁשּ ּמְ   . ּוְכׁשֶ

                                                
 ). , ועיי"שז א', ד"ה כי לית). רא"ש (סי' התוספות (י". )ד א בדפיו(ף "רימקורות:  .14
דבקל  ,דעבירה היא, אע"ג שמא לא יזהר בקדושה ובטהרהוהוא ירא  ,להניח תפילין משום דבעי גוף נקי אבל אם יראוסיים הרא"ש,  .15

א אם אינו ג"כ כתב שדווק והיראים. לא מיקרי בהכי פושעי ישראל בגופן , מכל מקוםלהייכול ליזהר בשעת קריאת שמע ותפ

וזה ( דכל פשע מרד הוא ,שעי ישראל בגופןלא מקרי מפו ,מתוך עצלותאבל אם אינו מניח מניח מתוך רשע, שמבזהו בלבו, וסיים: 

   . )ח, המובא להלן"ב בשם הב"כמשנדלא 
(שסובר תפילה דאורייתא), והרמב"ן ור"ן כתבו כגון ק"ש וברכת המזון (וראה ספר  כגון קריאת שמע ותפילהאלא שהריטב"א כתב  .16

ל בגופן היינו בעבירה ן פושעי ישראודעווהוי יודע  :א"כתב הריטבוד ע והשגת הרמב"ן שתפילה דרבנן).המצוות, מצות עשה ה, 

ולהיות  ,צת כרת בנפשווראוי עליהם ק ,לעובר על מצות עשה דרך מרד אפילואלא שאמר שמגיעין סעיפי עבירה זו . שיש בה כרת

   .מצפצף ועולה
 .אם מבטל תמיד ממצוה זו , וכל שכןאפילו מניעתו הוא רק לפרקים, פירוש, שאינו מניחם )ק ב"ס(ב "תב המשנוכח לז,א. "או .17

ודע דכתב , )ק ג"ס(ב "וד כתב המשנע .הוא ג"כ בכלל פושעי ישראל ,ום אחדדאפילו מי שביטל מתפילין י ,והפמ"ג הביא בשם נ"צ

ג"כ  ,מחמת עצלותמלהניחם מפני ביטול מלאכה או שאר הפסד ממון או  נמנעאך  ,אין המצוה בזויה בעיניודאפילו אם  ,הב"ח

מקורות: רא"ש (סי' ה). יראים (סי' שצט). ור' סמ"ג  י"ש.יע ,ש חילוק ביניהם לענין עונשאך די ,בגופן עי ישראלושהוא בכלל פ

. רבינו רמב"ם (הל' תשובה ג,ה)). ר"ן (ד א ברי"ף, ד"ה בינונים). , עמ' רסה הוצ' מוה"ק(עשין ג). רמב"ן (תורת האדם, שער הגמול

 יונה (שערי תשובה ג,יא).
ה גירסת הספרים דבי ר' "ד(א ", וריטב)נושאה "ד(ן ", ראה רניהםאמר, והראשונים דנו מה ההבדל ביף מובאים שני פירושים למ"ברי .18

  . )ישמעאל
הל' תשובה ( לחם משנהוראה ף. "כתב שפירש כפירוש ראשון ברין "והרף. "ם כדעת הגאון המובא ברי"א כתב שדעת הרמב"הריטב .19

  ם."ציטוט דברי הרמבולהלן ם הרכיב שני הפירושים. "שכתב שהרמב )ג,ה
   . שמריעין לו בעוה"ז ודומה כמי ששרף את התורה כולהבפ"ק דקדושין (ל"ט ב') בברייתא כמבואר  .20
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ֶרְך זֹו  ִבין ָלֶהן ֵמְרִביִעי ְוֵאיָלְך. -ּדֶ ְ   21הרבה להשיג עליו. והראב"ד "ְמַחׁשּ

תלויים ועומדים ה ,ונייםומה ששנינו בבינ בדין של ראש השנה.שמדובר כאן , תוספות ורבינו יונהדעת : מטה כלפי חסד

לא עמדו בזכותן אלא שהרשיעו. אבל בלאו הכי, מטה כלפי חסד. אם היינו לא זכו נכתבין למיתה, שאם עד יוה"כ, 

כתב, שבמימרא כאן מדובר בעולם הנשמות או ביום הדין הגדול שאין אחריו כלום. אבל בדין  הרמב"ןבשם  וריטב"א

   22בענייני העוה"ז, כל אדם נידון כפי הראוי לו.של ראש השנה, שאינו סוף הדין והוא 

אשר הפכו דברי אלהים חיים לרעה. אפיקורס, מבזה  23פירש, המינין, תלמידי יש"ו הנוצרי, רש"י: המינין והאפיקורסים

ם ֱאלֹוּהַ ְוֵאין ָלעוֹ כתב " והרמב"ם תלמידי חכמים. ֵאין ׁשָ ְקָרִאים ִמיִנים: ָהאֹוֵמר ׁשֶ ה ֵהן ַהּנִ ָ ׁש ֲחִמׁשּ ּיֵ ָלם ַמְנִהיג, ְוָהאֹוֵמר ׁשֶ

מּוָנה, וְ  הּוא ּגּוף ּוַבַעל תְּ א ׁשֶ ם ִרּבֹון ֶאָחד ֶאּלָ ׁש ׁשָ ּיֵ ַנִים אֹו ָיֵתר, ְוָהאֹוֵמר ׁשֶ ם ַמְנִהיג ֲאָבל ֵהם ׁשְ ֵאינֹו ְלַבּדֹו ׁשָ ֵכן ָהאֹוֵמר ׁשֶ

ֵדי  ינֹו ּוֵבין ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ִראׁשֹון ְוצּור ַלּכֹל, ְוֵכן ָהעֹוֵבד ֱאלֹוּהַ זּוָלתֹו ּכְ ה ֵאּלּו, ִמין. -ִלְהיֹות ֵמִליץ ּבֵ ָ ל ֶאָחד ֵמֲחִמׁשּ ה  ּכָ לׁשָ ׁשְ

יַע ֵמַהּבֹוֵרא ְלֵלב בְּ  ּגִ ּמַ ע ׁשֶ ם ַמּדָ ָלל ְוֵאין ׁשָ ם ְנבּוָאה ּכְ ֵאין ׁשָ יקֹורֹוִסין: ָהאֹוֵמר ׁשֶ ְקָרִאין ֶאּפִ ְכִחיׁש נְ ֵהן ַהּנִ בּוָאתֹו ֵני ָהָאָדם, ְוַהּמַ

ֵני ָהָאָדם  ה ּבְ ֵאין ַהּבֹוֵרא יֹוֵדַע ַמֲעׂשֵ נּו, ְוָהאֹוֵמר ׁשֶ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ּלְ ל ֶאָחד מִ  -ׁשֶ יקֹורוֹ ּכָ ה ֵאּלּו, ֶאּפִ לׁשָ ְ   24ס."ׁשּ

, הרמב"ם. וכן גרס כן גרסו הראשוניםרוב ו. , דהיינו כל הני דלעיללה לא גרסינןכתב ד רש"י: ושפירשו מדרכי ציבור

ְרֵכי ִצּבּור וביאר, " ְכָלָלן, ְולֹא  -ַהּפֹוֵרׁש ִמּדַ ה ִמְצוֹות ּבִ ָרֵאל, ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ ל ֵמֲעַדת ִיׂשְ א ִנְבּדַ ּלֹא ָעַבר ֲעֵברֹות, ֶאּלָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ֶאָחד ִמּגֹוֵיי ָהָאֶרץ, וּ  ַדְרּכֹו ּכְ א הֹוֵלְך ּבְ ַתֲעִניָתן, ֶאּלָ ה ּבְ ָצָרָתן ְולֹא ִמְתַעּנֶ א.ִנְכָנס ּבְ   25"ְכִאּלּו ֵאינֹו ֵמֶהן, ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

  ערוךשולחן 

, סימן לזח, הלכות "או( ן לי   )תפי

דֹול  א.  ַכר  ּגָ ֵאינֹו ְמִניָחם הּואׂשְ ין, ְוָכל ִמי ׁשֶ ִפּלִ ָרֵאל ִמְצַות תְּ ֵעי ִיׂשְ ְכַלל ּפֹוׁשְ גּופָ  ּבִ   ן.ּבְ

                                                
בראש השנה  לפי שראה. שהן אחדים והם זרים ונפרדים מאדומדמה בדעתו  ,ברים זה בזהזה מן הערבוב שמערבב הד' זה לשונו: .21

רבי יוסי ברבי יהודה  (פ"ו ב') מעביר ראשון ראשון וכך היא המדה, וראה ביומא ישמעאל יבותנא דבי ר, ורב חסד מטה כלפי חסד

 !והן רחוקים מאד .סבר בדעתו שהן ענין אחד ,ין לורביעית אין מוחל ,אומר אדם חוטא פעם ראשונה ושנייה ושלישית מוחלין לו

אבל הא דרבי  .ןוואין שם זכר למחילת עו ,ולהציל הבינונים מגיהנם כדברי בית הלל ,דההיא דרבי ישמעאל היא ליום הדין הגדול

אם עשה  ,ו לידומנשחטא הראשון והשני והשלישי שיזד ,בעולם הזה ובתחלת מעשיו של אדם מימי עונשו ואילך ,יוסי ברבי יהודה

זו היא הצעת  .ים אינן צריכין שהם מחולין לגמריאלו הראשונ ,שהם מן החמורים שצריכין יסורין ויוה"כ למרק , אע"פמהם תשובה

 ' ור' מפרשים בהרחבה.יחיד לצבור ולא ידעתי מאין מצאו.ואין הפרש בגמרא בין  ,הדברים ועיקרן
  "ז ב', ד"ה ומה שנאמר). קורות: כל הראשונים הו"ד בריטב"א (טמ .22
  מחמת הצנזור. ראה דק"ס. בדפוסיםוההשמטה  .23
  . )ח-הל' תשובה ג,ז(מקורות: רמב"ם  .24
ר"ן (ד"ה ושפירשו). רמב"ן (תורת האדם, שער הגמול). רי"ף (ד א בדפיו). רבינו חננאל (י"ז א'). . (הל' תשובה ג,יא)מקורות: רמב"ם  .25

  . ועוד. הגהות מרדכי (מו"ק, סי' תתקלז)
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  ג מידות רחמים"י

ֲעבֹר ה"(י"ז ב')  ְקָראַוּיַ ָניו ַוּיִ אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף  26,"' ַעל ּפָ

יעשו לפני  ,. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאיןהקדוש ברוך הוא כשליח צבור, והראה לו למשה סדר תפלה

  זה, ואני מוחל להם. כסדר ה

  אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה.  ,ה' ה'

ה ָאנִֹכי ", אמר רב יהודה: ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר "ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון" ִהּנֵ

ִרית   . "ּכֵֹרת ּבְ

  הראשוניםשיטות 

מסתברא לי שכל שאומרן דרך תפילה ובקשת רחמים אין נאמרין ביחיד וכדבר , א"הרשבכתב  :ג מידות ביחיד"יאמירת 

ה דרך האופנים וקראי דקדוש כדרך שאומרין אף ,אבל אם בא לאמרו כך דרך קריאה בעלמא אומר 27שבקדושה הן.

  28.ע"השופסק וכן . קריאה

  ערוךחן שול

  )ח, הלכות תענית, סימן תקסה"או(

ה ֵהם  ה.  ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ ָדָבר ׁשֶ ת ַרֲחִמים, ּדְ ׁשַ ה ּוַבּקָ ִפּלָ ֶרְך תְּ ֵרה ִמּדֹות ּדֶ לֹׁש ֶעׂשְ אי לֹוַמר ׁשְ ַ ִחיד ַרׁשּ ֶרךְ ; ֲא ֵאין ַהּיָ א ְלָאְמָרם ּדֶ  ָבל ִאם ּבָ

ָעְלָמא, אֹוְמָרם. ְקִריָאה   ..ּבְ

  

                                                
  פר' כי תשא, לד,ו. שמות, .26
 ,כל זמן שישראל חוטאין כשיגיע עת צרה :ואמר ,וא כשליח צבור והראהו למשה בסינינתעטף הקדוש ברוך ה ,כמו שאמרו באגדה .27

  שו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם.יע
  . )א סי' ריא"ת ח"שו(א "רשב :מקורותה,ה. ח תקס"או .28
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