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 מסכת חולין פט:
 .עולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרןאין ה

 

 בראשית רבה א טו
 .שקולים זה בזה משה ואהרון

 
 דברים פרק ט

ַלי  ַתן ה' אֵּ ה נָּ ְילָּ ִעים לָּ ִעים יֹום ְוַאְרבָּ ץ ַאְרבָּ )יא( ַוְיִהי ִמקֵּ
ִנים ֻלחֹות ַהְבִרית: ֲאבָּ י ֻלֹחת הָּ ַלי  ֶאת ְשנֵּ )יב( ַויֹאֶמר ה' אֵּ

ִים  אתָּ ִמִמְצרָּ ת ַעְמָך ֲאֶשר הֹוצֵּ ר ִמֶזה ִכי ִשחֵּ ד ַמהֵּ קּום רֵּ
ר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִת  רּו ַמהֵּ ה:סָּ כָּ ֶהם ַמסֵּ ׂשּו לָּ  ם עָּ

ה ַעם  ם ַהֶזה ְוִהנֵּ עָּ ִאיִתי ֶאת הָּ אֹמר רָּ ַלי לֵּ )יג( ַויֹאֶמר ה' אֵּ
ה ֹעֶרף הּוא: ם ְוֶאְמֶחה ֶאת  ְקשֵּ )יד( ֶהֶרף ִמֶמִני ְוַאְשִמידֵּ

ב ִמֶמנּו: רָּ צּום וָּ ִים ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי עָּ מָּ ם ִמַתַחת ַהשָּ  ְשמָּ
ֶפן וָּ  אֵּ י לּוֹחת )טו( וָּ ש ּוְשנֵּ אֵּ ר בָּ ר ֹבעֵּ הָּ ר ְוהָּ הָּ ד ִמן הָּ רֵּ אֵּ

י: דָּ י יָּ אֶתם ַלה'  ַהְבִרית ַעל ְשתֵּ ה ֲחטָּ ֶרא ְוִהנֵּ אֵּ )טז( וָּ
ר ִמן ַהֶדֶרְך  ה ַסְרֶתם ַמהֵּ כָּ ֶגל ַמסֵּ ֶכם עֵּ יֶכם ֲעִׂשיֶתם לָּ ֱאֹלהֵּ

ה ה' ֶאְתֶכם: י ַהֻלֹחת וָּ  ֲאֶשר ִצּוָּ ֶאְתֹפׂש ִבְשנֵּ ם )יז( וָּ ַאְשִלכֵּ
יֶכם: ינֵּ ם ְלעֵּ ֲאַשְברֵּ י וָּ דָּ י יָּ ַעל ְשתֵּ י ה'  מֵּ ֶאְתַנַפל ִלְפנֵּ )יח( וָּ

ַכְלִתי  ה ֶלֶחם לֹא אָּ ִעים ַלְילָּ ִעים יֹום ְוַאְרבָּ ה ַאְרבָּ ִראֹשנָּ כָּ
אֶתם ַלֲעׂשֹות  ל  ַחַטאְתֶכם ֲאֶשר ֲחטָּ ִתיִתי ַעל כָּ ּוַמִים לֹא שָּ

י ה' ְלַהְכעִ  ינֵּ ַרע ְבעֵּ ה  יסֹו:הָּ מָּ ַאף ְוַהחֵּ י הָּ ֹגְרִתי ִמְפנֵּ )יט( ִכי יָּ
ַלי ַגם  יֶכם ְלַהְשִמיד ֶאְתֶכם ַוִיְשַמע ה' אֵּ ַצף ה' ֲעלֵּ ֲאֶשר קָּ

)כ( ּוְבַאֲהֹרן ִהְתַאַנף ה' ְמֹאד ְלַהְשִמידֹו  ַבַפַעם ַהִהוא:
ת ַהִהוא: עֵּ ל ַגם ְבַעד ַאֲהֹרן בָּ ֶאְתַפלֵּ אְתֶכם )כא( ְוֶאת ַחטַ  וָּ

ֶאֹכת  ש וָּ אֵּ ֶאְׂשֹרף ֹאתֹו בָּ ַקְחִתי וָּ ֶגל לָּ עֵּ ֲאֶשר ֲעִׂשיֶתם ֶאת הָּ
ב ַעד ֲאֶשר  יטֵּ חֹון הֵּ רֹו ֶאל ֹאתֹו טָּ ַאְשִלְך ֶאת ֲעפָּ ר וָּ פָּ  ַדק ְלעָּ

 רש"י 
ואתנפל לפני ה' )יח(  לחת כתיב, ששתיהם שוות: - לחת )יא(

עלה אל ה' שנאמר )שמות לב, ל( ועתה א - כראשונה ארבעים יום
אולי אכפרה. באותה עלייה נתעכבתי ארבעים יום. נמצאו כלים 

בכ"ט באב. שהוא עלה בשמונה עשר בתמוז, בו ביום נתרצה 
הקדוש ברוך הוא לישראל ואמר לו למשה )דברים י, א( פסל לך 
שני לוחות, עשה עוד ארבעים יום, נמצאו כלים ביום הכפורים. 

לישראל בשמחה ואמר לו בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא 
למשה )במדבר יד, כ( סלחתי כדברך. לכך הוקבע למחילה 

ולסליחה. ומנין שנתרצה ברצון שלם, שנאמר בארבעים של 
לוחות אחרונות )דברים י, י( ואנכי עמדתי בהר כימים 

הראשונים, מה הראשונים ברצון אף אחרונים ברצון, אמור 
לפי ששמע  - ובאהרן התאנף ה')כ(  מעתה אמצעיים היו בכעס:

זה כלוי בנים. וכן הוא אומר )עמוס ב, ט(  - להשמידו לכם:
והועילה תפלתי  - ואתפלל גם בעד אהרן ואשמיד פריו ממעל:

לשון הווה  - טחון)כא(  לכפר מחצה, ומתו שנים ונשארו השנים:
  כמו )בראשית כו, יג( הלוך וגדל מולאנ"ט בלע"ז ]בטחנו[:

אלו הן עצמם האמורים למעלה )פסוק יח(  - נפל וגו'ואת)כה( 
וכפלן כאן, לפי שכתוב כאן סדר תפלתו, שנאמר )פסוק כו( ה' 

 אלהים אל תשחת עמך וגו':

ר: הָּ ד ִמן הָּ ה ַמְקִצִפים ֱהִייֶתם ) ַהַנַחל ַהֹירֵּ ה ּוְבִקְבֹרת ַהַתֲאוָּ ה ּוְבַמסָּ רָּ ַע  ֶאת ה':כב( ּוְבַתְבעֵּ ש ַבְרנֵּ דֵּ )כג( ּוִבְשֹלַח ה' ֶאְתֶכם ִמקָּ
ַתִתי  ֶרץ ֲאֶשר נָּ אָּ אֹמר ֲעלּו ּוְרשּו ֶאת הָּ יֶכם ְולֹא ֶהֱאַמְנֶתם לֹו ְולֹא ְשַמְעֶתם ְבֹקלֹו:לֵּ ֶכם ַוַתְמרּו ֶאת ִפי ה' ֱאֹלהֵּ )כד( ַמְמִרים ֱהִייֶתם  לָּ

ַמר ה' ְלַהְשִמ )כ ִעם ה' ִמיֹום ַדְעִתי ֶאְתֶכם: ְלִתי ִכי אָּ ה ֲאֶשר ִהְתַנפָּ ִעים ַהַלְילָּ ִעים ַהיֹום ְוֶאת ַאְרבָּ ת ַאְרבָּ י ה' אֵּ ֶאְתַנַפל ִלְפנֵּ יד ה( וָּ
 ֶאְתֶכם:

 
 שמות פרק לב

ם ַהֶזה ִכי  עָּ ה ְלָך הָּ ׂשָּ )כא( ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ַאֲהֹרן ֶמה עָּ
ה: ה ְגֹדלָּ אָּ יו ֲחטָּ לָּ אתָּ עָּ בֵּ ֲהֹרן ַאל ִיַחר ַאף )כב( ַויֹאֶמר ַא  הֵּ

ע הּוא: ם ִכי ְברָּ עָּ ַדְעתָּ ֶאת הָּ ה יָּ )כג( ַויֹאְמרּו ִלי  ֲאֹדִני ַאתָּ
ִאיש ֲאֶשר  ינּו ִכי ֶזה ֹמֶשה הָּ נֵּ ְלכּו ְלפָּ נּו ֱאֹלִהים ֲאֶשר יֵּ ה לָּ ֲעׂשֵּ

יָּה לֹו: ַדְענּו ֶמה  הָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא יָּ נּו מֵּ ֹאַמר  ֶהֱעלָּ )כד( וָּ
ֶהם ְלִמי זָּ  א לָּ ש ַויֵּצֵּ אֵּ הּו בָּ ַאְשִלכֵּ קּו ַוִיְתנּו ִלי וָּ רָּ ב ִהְתפָּ הָּ
ֶגל ַהֶזה: עֵּ ֻרַע הּוא ִכי  הָּ ם ִכי פָּ עָּ )כה( ַוַיְרא ֹמֶשה ֶאת הָּ

יֶהם: מֵּ ה ְבקָּ ֹעה ַאֲהֹרן ְלִשְמצָּ  ְפרָּ

 רש"י 
כמה יסורים )סבלת( שיסרוך ]סבלת[,  - מה עשה לך העם הזה)כא( 

בדרך רע הם  - כי ברע הוא)כב(  תביא עליהם חטא זה: עד שלא
אמרתי  - ואמר להם)כד(  הולכין תמיד ובנסיונות לפני המקום:

 להם דבר אחד למי זהב לבד, והם מהרו והתפרקו ויתנו לי:
 -פרוע )כה(  ולא ידעתי שיצא העגל הזה ויצא: - ואשלכהו באש

ופרע את ראש מגולה, נתגלה שמצו וקלונו, כמו )במדבר ה יח( 
להיות להם הדבר הזה לגנות בפי כל  - לשמצה בקמיהם האשה:

 הקמים עליהם:
 

 שמות פרק לד פסוק א
ִראֹשִנים  ִנים כָּ י ֻלֹחת ֲאבָּ ל ְלָך ְשנֵּ ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ְפסָּ

יּו ַעל ַהֻלֹחת  ִרים ֲאֶשר הָּ ַתְבִתי ַעל ַהֻלֹחת ֶאת ַהְדבָּ ְוכָּ
ִראֹשִנים ֲאֶשר : הָּ  ִשַבְרתָּ

 רש"י 
הראהו מחצב סנפירינון מתוך אהלו, ואמר לו הפסולת  - פסל לך

אתה שברת  - פסל לך יהיה שלך, ומשם נתעשר משה הרבה:
הראשונות, אתה פסל לך אחרות. משל למלך שהלך למדינת הים 

 והניח ארוסתו עם השפחות, מתוך קלקול השפחות יצא עליה 
, עמד שושבינה וקרע כתובתה, אמר אם יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין אינה אשתך. בדק המלך ומצא, שלא היה שם רע

הקלקול אלא מן השפחות, נתרצה לה. אמר לו שושבינה כתוב לה כתובה אחרת, שנקרעה הראשונה. אמר לו המלך אתה 
המלך זה הקדוש ברוך הוא, השפחות אלו ערב רב,  קרעת אותה, אתה קנה לך נייר אחר, ואני אכתוב לה בכתב ידי, כן

 והשושבין זה משה, ארוסתו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל, לכך נאמר פסל לך:
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