
 י"ג מידות 

פסוק ה' וירד ד' בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם ד'. ו(   כי תשא פרק לדפרשת  (א

ויעבר ד' על פניו ויקרא ד' ד' קל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת ז( נצר חסד  

לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים  

 על שלשים ועל רבעים 

רא כתוב אי אפשר לאומרו מלמד אמר רב יוחנן אלמלא מק מסכת ר"ה יז: (ב

והראה לו למשה סדר תפלה אמר לו כל זמן   כשליח צבור שנתעטף הקב"ה 

ד' ד', אני הוא קודם   -כסדר הזה ואני מוחל להם  יעשו לפנישישראל חוטאין 

שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה קל רחום וחנון, אמר  

שנאמר הנה אנכי כורת   ינן חוזרות ריקם,שארב יהודה ברית כרותה לי"ג מדות  

 ברית 

אם יחיד יכול לאומרו ]ביחידות[ והשיב,   תשובת הרשב"א חלק א' סימן ריא נשאל  ( ג

וז"ל, "תשובה, מסתברא לי שכל שאומרן דרך תפילה ובקשת רחמים אין נאמרין  

כשליח  ביחיד וכדבר שבקדושה הן, כמו שאמרו בהגדה נתעטף הקדוש ברוך הוא 

אהו למשה בסיני ואמר כל זמן שישראל חוטאין כשיגיע עת צרה יעשו  והר צבור

אומר   1לפני כסדר הזה ואני מוחל להם. אבל אם בא לאמרו כך דרך קריאה בעלמא

 כדרך שאומרין אף אופנים וקראי דקדושה דרך קריאה" 

הביא ג"כ מרב נתן בעל הערוך דאין יחיד יכול לאמרן.  והטור אורח חיים תקסה  (ד 

עצמו חולק, וז"ל ואיני יודע מה חשש יש בדבר שהרי אינו אלא כקורא   אבל הטור 

בתורה שהרי לא אמרו חכמים אלא כל דבר שבקדושה, כגון קדיש וקדושה וברכו  

והכריע הב"י   ע"ש. 2עכ"ל. ומבואר דפליגי אם יג מידות נחשבין כדבר שבקדושה  

 כדעת רב נתן, וכן קבע בשו"ע שלו ע"ש.  

]סי' כ"ט[ טעם אחר למנהג שלא לומר י"ג מדות אלא בצבור   הלקט ספר שבלי וע'  (ה

והוא, לפי שכאשר הצבור מסקבצין ומתענין ועושין צדקה ומבקשין רחמים וכו'  

והקב"ה מרחם עליהם ואינו מואס תפלתן של רבים וכו' וכרת הקב"ה ברית עם  

ותן אלא בצבור  משה רבינו ועם אבותינו שאינן חוזרות ריקן וכו' לפיכך אין אומרין א

עכ"ל. ומבואר דאינו מצד 'דבר שבקדושה' אלא סתם דכל התקנה והסגולה של יג  

 דהקב"ה מרחם עליהם ואינו מואס בתפילתן.  מדות דוקא בצבור, 

או ויעבר  אין ליחיד לומר סליחות הלכות תענית ס' תקסה שם, וז"ל וכן  רמ"א ע'  (ו

"אבל האחרונים תמהו על  ומובא בשם המהרי"ל. וע' משנה ברורה שם ס"ק יג,  

 
יו"ד חלק ג' סוף סימן כא דאין צריך לקרותם בניגון טעמים דוקא, אלא  ות תענית שהביא מאגרות משה  ע' פסקי תשובות הלכ  1

דהכוונה הוא עד סוף פסוק 'רבעים', כיון דבא לאומרו בדרך קריאה צריך  שלא בניגון הרגיל דתחנונים. ועוד כתב דקורא בתורה 
 לסיים כל הפסוק. ומרשב"א ושאר פוסקים לא משמע כן וצ"ע.  

וע' ט"ז שם דמבואר דלכ"ע הוי דבר שבקדושה, רק דנחלקים אם יכול לאמרם 'דרך קריאה' דלטור שפיר דמי, ולרב נתן   2

אוסר, וביאור הט"ז דחיישינן שמא יאמרו אותן דרך תחנונים. ולפי הט"ז על זה כתב הב"י שם דהמנהג כרב נתן. וצ"ע דהלא  
ל לאמרם דרך קריאה ומבואר דזהו על פי סברת רב נתן, ומבואר דנחלקין אם  הב"י כתב בשו"ע שלו הלכות תענית להדיא דיכו 

 נאמרים דרך תחנונים.  



עיקר הדין, דלמה לא יאמר היחיד סליחות, דהוא תחנונים בלעמא? והסכימו  

 דסליחות בלא י"ג מדות יכול יחיד לומר" ע"ש.  

סי' תקפ"א וז"ל "סדר סליחות נתקן על   ע"פ דברי הלבושולבאר דעת הרמ"א, י"ל  ( ז

וקי דזמרה,  סדר התפילה של היום, כי הפסוקים שקודם סליחות הם כנגד פס

והסליחות עם הי"ג מידות שאומרין בין כל אחת ואחת, הם במקום תפילת שמו"ע,  

שעיקר התפילה הוא יג מידות, ואח"כ נופלין על פניהם כמו אחר כל התפלות,  

 ומסיימין ואנחנו לא נדע, לכך אומרים אחריהם קדיש שלם," עכ"ל.  

ן, ויצאו קודם קדיש תתקבל  דכמו גבי שמונה עשרה היכא דהיה שם מני וע' פרמ"ג, (ח

דיש לאמרו דהוי כגמר על התפילה, כמו"כ גבי סליחות, אם היה מנין בשעת יג  

 מדות, ויצאו, יכול לגמור בקדיש תתקביל, כמו גבי תפילה ע"ש.  

דהי"ג מדות הם עיקר הסליחות, והם כנגד שמונה עשרה, וכל   ומבואר מהלבוש, (ט

זמרה. וממילא כמו דאין אומרים פסוקי  התחנונים הקודמין להן הן בגדר פסוקי ד 

דזמרה בלי תפילה, כמו"כ אין לומר סליחות בלי יג מדות. אבל כבר הבאנו  

 מהמשנה ברורה דהכריע דלא כהרמ"א.  

ע' הלכות קריאת שמע סי' סו, סעיף ג', לקדיש ולקדשה ולברכו מפסיק אפלו   (י

ק יט, משום דהוי  באמצע הפסוק ]דקר"ש[ וכן ל'מודים'. וע' משנה ברורה שם, ס"

 דבר שבקודשה.

וונסתפקו הפוסקין גבי יג מדות, אם נמצא אדם באמצע קריאת שמע וברכותיה,   ( יא

והצבור אומרים יג מידות, אם יש לו להפסיק ולקרות עמהם מצד דהוי דבר  

 שבקדושה. 

והנה לפי דברי הטור ורבינו יונה, דיחיד יכל לאמרם, פשיטא דלא הוי דבר   (יב

[ וכן לדעת השבולי לקט לא הוי דבר   1מובא בהגה   שבקדושה ]לבד הט"ז 

שבקדושה. אבל לפי הרשב"א וקיימא לן כוותיה, לכאורה כיון דהוי דבר שבקדושה  

 יש להפסיק ולאמרו באמצע קריאת שמע וברכותיה.  

או"ח ח"ג סי' פט, דכתב דאין שום חיוב לומר יג מידות, ושאני    אגרות משהאבל ע'  ( יג

מקדיש וקדושה, דיש חיוב לקדש שם שמים עם הציבור, אפילו כבר יצא קדושה  

וקדיש במקום אחר, כיון דכל גדרו הוא דחייב לקדש שם שמים אם הצבור. אבל יג  

ם. ומשו"ה אין  מדות בכלל לא מצינו 'חיוב' לאומרם, רק עצה טובה לעורר רחמי שמי

להפסיק במקום שאסור להפסיק, אבל במקום דמותר להפסיק, מנהג העולם הוא  

 לענות עם הצבור, וכתב שם אולי מצד דבריבוי עם, מוסיף כח התפילה.  

שם, "רבים מקשים כי הרבה עשו כן ביג מידות ולא הצליחו?    עין יעקב ר"ה ע' ספר   (יד 

שם לבנת הספיר, שעל כן לא אמר  וכתב האלשיך בתהלים קג, ז' וז"ל "ושמעתי ב 

'אמרו' לפני כסדר הזה, אלא 'עשו' לפני כסדר הזה, שכוון לומר כי לא באמירה  

לבדה תליא מילתא אלא בעשיה. כי אותן המידות שזוכרין רחום וחנון ארך אפיים  

 וכו' תעשה כסדר ההוא וע"י כן לא ישובו ריקם".  


