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  )פ תומר דבורה"ע( ג מידות של רחמי�"י

  
ג מידות של "י  אצל מיכה  פירוש  אצל משה  #

  � צרי� האד�כנגד  רחמי�
מרח� על האד�   ' |ה  

        ומסיעו שלא יחטא

  'ה  
מרח� וסולח 
לאחר שחטא ושב 

  בתשובה
      

  אל  א
רחמי� גדולי� 
המשפיעי� שלא 

  יהיה רצו� לחטא
מי אל 

  כמו�
וסובל עלבונו וז� 
את האד� וג� 
כשחוטא לו לא 

  מונע הטוב

להיות סבל� 
 �ונעלב ולא יאסו
  טובתו מ� המקבל

לקבל העונש מרח�   רחו�  ב
  נושא עו�  מעט מעט

ז� את המשחית 
שנברא מ� 

פ "אע, העברות
  שעדי� לא שב

לסבול עול חברו 
פ "ורעותיו אע
  שעדיי� קיימות

  וחנו�  ג

מתנת חינ� למי 
, שאי� לו זכות וחוב

מסיעו לשוב 
בתשובה א� שאינו 

משל� שכר , הגו�
ת א� שלא כיוו� "ת

  להלכה האמתית

ועובר על 
  פשע

הוא רוח! את 
  לכלו� הפשע שלנו

יתק� ג� מה 
שחטא והשחית 

  משהו אחר

  אר�  ד
, אינו ממהר לפרע

שמא יעשה 
  .תשובה

לשארית 
  נחלתו

מרח� כפי 
שהאד� חס על 
קרוביו שאר 

  בשרו

יתנהג כאילו כל 
ישראל ה� שאר 
בשרו כי הנשמות 
, כלולות יחד

ויהיה חפ! בטובת 
  חבירו

לא החזיק   לצדיקי� ולרשעי�  אפיי�  ה
  לעד אפו

מבטל כעסו 
אפילו שלא שב 
האד� ומחזיק 

  בחטא
לא יחזיק כעסו 

  ע� השני

  ורב חסד  ו
לצריכי� חסד 
שאי� לה� זכויות 

  כל כ�
כי חפ! 

  חסד הוא

רואה את החסד 
שעשו ישראל 
ומרח� ג� בזמ� 
שמידת הדי� 

  מקטרגת

יזכור לשני לזכור 
צד הטובה 
ויסתפק בכ� 
  לבטל כעסו מעליו

לשל� שכר טוב   ואמת  ז
  י רצונולעוש

ישוב 
  ירחמנו

כשמתרצה ע� 
השב אוהבו יותר 
מלפני כ� ומעלתו 

  לפניו גדולה יותר

לא יהיה נוטר 
איבה מהכעס 
הקוד� ויאהבו 
יותר כשרואהו 

  .מבקש טובתו
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  נוצר חסד  ח
שומר לפניו את 
החסד שהאד� 

  עושה 
יכבוש 

  עונותינו

כובש את העו� 
, שבוקעת ועולה
, שלא יכנס לפניו

למקו� שיש 
ות למצוה רש

  לעלות

יכבוש הרע 
שגמלהו חבירו 
וישכחהו ותהיה 
טובה חבירו 
  סדורה לפיו תמיד

  לשני אלפי� דורות  לאלפי�  ט
ותשלי� 

במצולות 
י� כל 

  חטאת�

גזר על עולמו 
להעניש ולבטל כל 
מי שיצר לישראל 
אפילו כעונש על 

  חטאת�

אל ישנא למדוכא 
ביסורי� אפילו 
הוא רשע שאחר 
שנקלה הרי הוא 

  חי�כא

  נושא עו�  י
עונות אלו 

ה "שהקב, הזדונות
  נושא ומבטל

תת� אמת 
  ליעקב

מרח� על צד 
היושר והמשפט 
על הבנוניי� שלא 
יודעי� להתנהג 
לפני� משורת 

  הדי�

להתנהג ע� השני 
על צד היושר 
והאמת בלי 

  להטות משפט

  ופשע  יא
פשעי� אילו 

שהאד� , מרדי�
, עושה להכעיס

ה נושא "והקב
  ומבטל

חסד 
  ברה�לא

אלו שמתנהגי� 
לפני� משורת 

אינו מעמיד , הדי�
הדי� עמה� על 
תקפו ונכנס ג� 
הוא עמה� לפני� 

  משורת הדי�

יתנהג לפני� 
משורת הדי� ע� 

הטובי� 
  והחסידי�

  וחטאה  יב
, אלו השגגות

ה נושא "והקב
  ומבטל

אשר 
נשבעת 

  לאבותינו
מרח� על הבלתי 
הגוני� מצד זכות 

  אבות

לא יפגע ויתאכזר 
רשעי� על ה

וירחמ� כדי שלא 
  לבזות אבותיה�

  ונקה  יג

מנקה את העונות 
לשבי� ולא ינקה 

 #לשאינ� שבי� 
שאינו מוותר על 
העו� לגמרי אלא 
נפרע ממנו מטע 

מנקה . מעט
ביסורי� לבעלי 
תשובה למרק 

  .העו�

  מימי קד�
זוכר אהבתו 
לישראל שהיה 
מקוד� ומרחמ� 
ג� כשתמה זכות 

  אבות

יזכור לשני 
עשו הטובות ש

בקטנות� ויתפלל 
  עליו

  
ְוָסַלְחָ% 
ַלֲע*ֵננ) 

 )ְלַחָ,אֵתנ)
  )ְנַחְלָ%נ)

תתננו ל� לנחלה 
מיוחדת של ונפלינו 
אני ועמ� שלא 
תשרה שכינת� על 

  האומות
      

  ).אנא בכח: וס�ובמ. (ִ%ְטָהר) יָ 0ִי ַב3*� ַה2ֶה ְיַכ1ֵר ֲעֵליֶכ� ְלַטֵהר ֶאְתֶכ� ִמ0ֹל ַח,ֹאֵתיֶכ� ִלְפֵני יְ 


