בס"ד

י"ג מידות
Formation of the ברית
1. Imminent danger and the  ישועהthrough שרה – תפילה, יוסף, דוד, and
אסתר.
2. The end of Galus in Mitzrayim, קריעת ים סוף, שושן, and the passage to
בבל.
3. ( שמות ל"ב7-14) – Worst case scenario – חטא העגל, Hashem’s intention
and Moshe Rabbeinu’s intervention.
4. ( שמות ל"ג13-23) – Moshe’s insight for the future of כלל ישראל.
5. ( שמות ל"ד5-8) – The scene at the cleft of the rock, a covenant for all
time.

Halachic Considerations
1.  – )ח'( י"א יסוד ושורש העבודהA pitfall if recited without כוונה.
2.  – לבוש תקפ"אSimilar to a primary  – תפילהKaddish Tiskabel.
3.  – )פט'( או"ח ג' אגרות משהJoining in upon hearing Kaddish, Kedusha,
Kerias Shema, and the Thirteen Middos.

Significant Themes
1.  מחל לנו מלכינו כי פשענו" – ר' אברהם בן הגר"א,סלח לנו אבינו כי חטאנו.”
Inherent damage and a ' ;חילול הhowever, the switch before saying י"ג
מחילה לחטאים וסליחה לפושעים“ מידות...”
2. Number 13, אחד, אהבה, the soreg, “וידבר ה' אל משה ואל אהרון לאמר,”
י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, “Unlucky 13.”
3. : – ראש השנה יזHashem davens for כלל ישראל. The Vilna Gaon’s
interpretation:'( מיכה ז18-20) from a description of Hashem, to Moshe
Rabbeinu’s  תפילהfor כלל ישראל.
4. Portrayal of Hashem in  טליתand תפילין.
5. “ – (שער ענווה) ראשית חכמהActing in a similar fashion…” – אלשיךeven
for a limited time, the response is spontaneous.
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The Vilna Gaon Matches the Two
into a תפילה
A Description for the Midda

שמות ל"ד
)ז-(ו
' ה,'ה

Before, and after, an עבירה

מיכה ז
)'כ-(י"ח
ל כָּמוָֹך-א-ִמי

Hashem as an Incomparable Benefactor

ל- א

Hashem carries  כלל ישראלas in a womb

רחום

נֹשא עָּ וֹן

Gracious to overlook

וחנון

פֶּ ַשע-וְ עֹבר עַ ל

ארך אפים

,לִ ְשא ִרית
נַחֲ לָּת ֹו

ורב חסד

חָּ פץ חֶּ סֶּ ד-כִ י
הּוא

ואמת

יָּשּוב יְ ַרחֲ מנּו

נוצר חסד
לאלפים

יִ כְ בֹש עֲוֹנֹתינּו

נושא עון

ִתתן אֱ מֶּ ת
לְ ַי ֲעקֹב

ופשע

חֶּ סֶּ ד לְ ַאבְ ָּרהָּ ם

וחטאה

נ ְִשבַ עְ ָּת-אֲ ֶּשר
לַאֲ בֹתינּו

ונקה

ִמימי ֶּק ֶּדם

Hashem treats us as a member of a devoted
family
Hashem is prepared to tip the balance in our
favor
Hashem’s perspective from before the  עבירהto
after

Hashem distinguishes in a positive manner
Our survival is dependent on our attachment to
תורה
Fortunately,  אברהם אבינוis our permanent
anchor
Rav Sheinberg, שליט"א, and the  משלof the Glass
of Water
Ultimately, as in the “days of old,” Hashem
cleanses us as a result of עבודה מאהבה

This handout, and the  תפילהenhancement derived from it should bring a
 רפואה שלימהto

דוד יוסף בן פייגה פרל
פייגה פרל בת רחל חיה
בתוך שאר חולי ישראל
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