 ו ויעבר יהוה:ה וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה..)שמות פרק לד1
 ז נצר חסד:חסד ואמת-פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב-על
בני בנים-בנים ועל-לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על
:רבעים-שלשים ועל-על
The LORD came down in a cloud; He stood with him there, and proclaimed the name
LORD. The LORD passed before him and proclaimed: “The LORD! the LORD! a
God compassionate and gracious, slow to anger, abounding in kindness and
faithfulness, extending kindness to the thousandth generation, forgiving iniquity,
transgression, and sin; yet He does not remit all punishment, but visits the iniquity of
parents upon children and children’s children, upon the third and fourth generations.”

)רבינו בחיי שם פרק לד וידוע כי בין השם הראשון והשני יש הפסק ביניהם וכל2
:מי שלא הפסיק עתיד ליתן את הדין
, ) תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד ב ויעבר ה' על פניו ויקרא:)ר"ה (יז3
 מלמד שנתעטף הקדוש ברוך, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו:אמר רבי יוחנן
-  כל זמן שישראל חוטאין: אמר לו. והראה לו למשה סדר תפלה,הוא כשליח צבור
 אני הוא קודם שיחטא האדם- ' ה' ה. ואני מוחל להם,יעשו לפני כסדר הזה
Rabbi Yoḥanan said: Were it not explicitly written in the verse, it would be
impossible to say this. The verse teaches that the Holy One, Blessed be He, wrapped
Himself in a prayer shawl like a prayer leader and showed Moses the structure of the
order of the prayer. He said to him: Whenever the Jewish people sin, let them act
before Me in accordance with this order and I will forgive them. “The Lord, the
Lord,” I am He before a person sins…

)רא"ש מסכת ראש השנה פרק א סימן ה ה' ה' אני הוא קודם שיחטא האדם אני4
 וי"ל. וא"ת מה צריך האדם למדת רחמים קודם שיחטא.הוא אחר שיחטא האדם
.אף על פי שגלוי וידוע לפניו שסופו לחטוא מתנהג עמו במדת רחמים באשר הוא שם
ֹלהים׀ ֶאל־הָ ָג ֙ר
ִ֤ ִּ ֱת־קֹול הַ נַעַ ֒ר ַוי ְִּׁק ָרא֩ מַ ל ַ֨ ְַׁאְך א
ַ֣ ים ֶא
֘ ֹלה
ִּ ֱ)בראשית פרק כא (יז) ַוי ְִּׁש ַ ַ֣מע א5
ל־קֹול הַ נַ ָ֖עַ ר בַ אֲ ֶ ֹּ֥שר
ֹּ֥ ֹלהים ֶא
ִ֛ ִּ ֱל־ת ְׁיר ִַּ֔אי ִּ ִּֽכי־שָ ַ ַ֧מע א
ַ֣ ִּ ִּמן־הַ שָ ַ֔ ַמיִּם ו ַֹּ֥יאמֶ ר ָ ָ֖לּה מַ ה־ ָלְַ֣ך הָ גָ ָ֑ר ַא
:הּוא־שם
ִּֽ ָ
God heard the cry of the boy, and an angel of God called to Hagar from heaven and said to
her, “What troubles you, Hagar? Fear not, for God has heeded the cry of the boy where he
is.

) :)פירוש הר"ח ראש השנה (יז6

:יבנּו יְׁקֹוָ ִ֤ק׀ ֵא ֶַ֨לי ֙ך ונשוב ְׁ ִּֽונ ַָ֔שּובָ ה חַ ֵדֹּ֥ש י ֵ ָָ֖מינּו כְׁ ֶ ִּֽקדֶ ם
ֵ ַ֨ )איכה פרק ה (כא) הֲ ִּש7
Take us back, O LORD, to Yourself, And let us come back; Renew our days as of old!

, חדש ימינו כקדם..... ,)איכה רבה (וילנא) פרשה ה כא השיבנו ה' אליך ונשובה8
 ד"א,כאדם הראשון כמד"א (בראשית ג') ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן
חדש ימינו כקדם כמד"א (מלאכי ג') וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם
 כימי עולם זה משה דכתיב (ישעיה ס"ג) ויזכור ימי עולם משה,וכשנים קדמוניות
, וכשנים קדמוניות כשנות שלמה,עמו
:)דברים פרק י (טז) ּומַ ל ֶּ֕ ְֶׁתם ֵ ָ֖את עָ ְׁר ַלַ֣ת לְׁבַ בְׁ ֶכָ֑ם וְׁ ַ֨ ָע ְׁרפְׁ ֶַ֔כם ֹּ֥לא ַת ְׁק ָ֖שּו עִּֽ ֹוד9
Cut away, therefore, the thickening about your hearts and stiffen your necks no more.

ֹלהיך ֶאת־לְׁבָ בְׁ ךָ֖ וְׁ ֶאת־ל ְַׁבַ֣ב ז ְַׁר ֶעָ֑ך ל ְַׁאהֲ ָ֞ ָבה ֶאת־יְׁקֹוָ ַ֧ק
ִ֛ ֶ ֱּומל יְׁקֹוָ ַ֧ק א
ָ ַ֨ ))דברים פרק ל (ו10
:ְׁמעַ ן חַ יֶ ִּֽיך
ֹּ֥ ַ ֹלהיך בְׁ כָל־לְׁבָ בְׁ ךֹּ֥ ּובְׁ כָל־ נַפְׁ ְׁשךָ֖ ל
ִ֛ ֶ ֱא
Then the LORD your God will open up your heart and the hearts of your offspring to love the
LORD your God with all your heart and soul, in order that you may live.

ם ִּמן־הַ ּגֹו ַ֔ ִּים וְׁ ִּקבַ צְׁ ִּ ֹּ֥תי ֶא ְׁת ֶ ָ֖כם ִּמכָל־הָ אֲ ָר ָ֑צֹות
֙ )יחזקאל פרק לו (כד) וְׁ ל ַָק ְׁח ִּ ִ֤תי ֶא ְׁת ֶכ11
ּוטהַ ְׁר ֶ ָ֑תם ִּמ ַ֧כל
ְׁ הֹורים
ָ֖ ִּ ֵיכִ֛ם ַ ֹּ֥מיִּם ְׁט
ֶ  (כה) וְׁ ז ַָר ְׁק ִּ ַ֧תי ֲעל:ל־א ְׁדמַ ְׁת ֶ ִּֽכם
ַ אתי ֶא ְׁת ֶ ָ֖כם ֶא
ֹּ֥ ִּ ֵוְׁ הֵ ב
:ֵיכם אֲ טַ ֵ ֹּ֥הר ֶא ְׁת ֶ ִּֽכם
ָ֖ ֶ ּומכָל־ּגִּ לֹּ֥ ּול
ִּ יכִ֛ם
ֶ אֹות
ֵ טֻ ְׁמ
I will take you from among the nations and gather you from all the countries, and I
will bring you back to your own land. I will sprinkle clean water upon you, and you
shall be clean: I will cleanse you from all your uncleanness and from all your fetishes.

ֹּ֥י־ר ֹּ֥בּו ְׁמשּוב ֵ ָ֖תינּו לְׁך
ַ ְׁמעַ ן ְׁש ֶ ָ֑מך ִּ ִּֽכ
ַ֣ ַ )ירמיהו פרק יד (ז) ִּאם־עֲֹו ֵנ֙ינ ּ֙ו ָעַ֣נּו ַ֔ ָבנּו יְׁק ָֹוֶּ֕ק ע ֵ ֲָ֖שה ל12
:ָטה לָלִּֽ ּון
ֹּ֥ ָ ֹושיעָ֖ ֹו בְׁ ֵעַ֣ת צָ ָרָ֑ה ָלִ֤מָ ה ִּ ִּֽת ְׁה ֶי ֙ה כְׁ גֵ ַ֣ר בָ ַ֔ ָא ֶרץ ּוכְׁ א ֵ ָ֖רחַ נ
ִּ  (ח) ִּמ ְׁק ֵו ֙ה י ְִּׁש ָר ַ֔ ֵאל ִּֽמ:חָ ָ ִּֽטאנּו
Though our iniquities testify against us, Act, O LORD, for the sake of Your name;
Though our rebellions are many And we have sinned against You. O Hope of Israel,
Its deliverer in time of trouble, Why are You like a stranger in the land, Like a
traveler who stops only for the night?

