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פרשת עקב תש"פ
משה ואהרון
מסכת חולין פט:

אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן.
בראשית רבה א טו

משה ואהרון שקולים זה בזה.
רש"י

דברים פרק ט

(יא) לחת  -לחת כתיב ,ששתיהם שוות( :יח) ואתנפל לפני ה'
כראשונה ארבעים יום  -שנאמר (שמות לב ,ל) ועתה אעלה אל ה'
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.
בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה ואמר לו
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
מעתה אמצעיים היו בכעס( :כ) ובאהרן התאנף ה'  -לפי ששמע
לכם :להשמידו  -זה כלוי בנים .וכן הוא אומר (עמוס ב ,ט)
ואשמיד פריו ממעל :ואתפלל גם בעד אהרן  -והועילה תפלתי
לכפר מחצה ,ומתו שנים ונשארו השנים( :כא) טחון  -לשון הווה
כמו (בראשית כו ,יג) הלוך וגדל מולאנ"ט בלע"ז [בטחנו]:
(כה) ואתנפל וגו'  -אלו הן עצמם האמורים למעלה (פסוק יח)
וכפלן כאן ,לפי שכתוב כאן סדר תפלתו ,שנאמר (פסוק כו) ה'
אלהים אל תשחת עמך וגו':

(יא) וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ַא ְרבָּ עִ ים יֹום וְ ַא ְרבָּ עִ ים לָּ ְילָּה נ ַָּתן ה' ֵּאלַ י
ֶאת ְשנֵּי ֻלחֹת הָּ אֲ בָּ נִים לֻחֹות הַ בְ ִרית( :יב) וַי ֹאמֶ ר ה' ֵּאלַ י
את ִמ ִמצְ ָּריִם
קּום ֵּרד מַ הֵּ ר ִמזֶ ה כִ י ִשחֵּ ת עַ ְמָך אֲ שֶ ר הֹוצֵּ ָּ
יתם עָּ ׂשּו לָּהֶ ם מַ סֵּ כָּה:
סָּ רּו מַ הֵּ ר ִמן הַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר צִ ּוִ ִ
יתי ֶאת ָּהעָּ ם הַ זֶה וְ ִהנֵּה עַ ם
(יג) וַ י ֹאמֶ ר ה' ֵּאלַי לֵּאמֹר ָּר ִא ִ
ְקשֵּ ה ע ֶֹרף הּוא( :יד) הֶ ֶרף ִמ ֶמנִי וְ ַא ְש ִמידֵּ ם וְ ֶא ְמחֶ ה ֶאת
אֹותָך ְלגֹוי עָּ צּום ו ָָּּרב ִממֶ נּו:
ְשמָּ ם ִמ ַתחַ ת הַ שָּ ָּמיִם וְ ֶאע ֱֶׂשה ְ
ּושנֵּי לּוחֹת
וָּאפֶ ן וָּ ֵּא ֵּרד ִמן הָּ הָּ ר וְ הָּ ָּהר בֹעֵּ ר בָּ ֵּאש ְ
(טו) ֵּ
אתם לַה'
הַ בְ ִרית עַ ל ְש ֵּתי יָּדָּ י( :טז) וָּ ֵּא ֶרא וְ ִהנֵּה חֲ טָּ ֶ
יתם ָּלכֶם עֵּ גֶל ַמסֵּ כָּה סַ ְר ֶתם מַ הֵּ ר ִמן הַ דֶ ֶרְך
אֱ ֹלהֵּ יכֶ ם ע ֲִׂש ֶ
אֲ שֶ ר צִ ּוָּה ה' ֶא ְת ֶכם( :יז) ו ֶָּא ְתפֹׂש בִ ְשנֵּי הַ ֻלחֹת ָּו ַא ְש ִלכֵּם
מֵּ עַ ל ְש ֵּתי יָּדָּ י וָּאֲ שַ בְ ֵּרם ְלעֵּ ינֵּי ֶכם( :יח) ו ֶָּא ְת ַנפַל לִ פְ נֵּי ה'
שנָּה ַא ְרבָּ עִ ים יֹום וְ ַא ְרבָּ עִ ים ַל ְילָּ ה לֶ חֶ ם ל ֹא ָּא ַכלְ ִתי
כָּרא ֹ
ִ
אתם לַ עֲׂשֹות
אתכֶם אֲ שֶ ר חֲ טָּ ֶ
יתי עַ ל כָּ ל חַ טַ ְ
ּומַ יִ ם ל ֹא שָּ ִת ִ
הָּ ַרע בְ עֵּ ינֵּי ה' לְ הַ כְ עִ יסֹו( :יט) כִ י ָּיג ְֹר ִתי ִמפְ נֵּי הָּ ַאף וְ הַ חֵּ מָּ ה
לְה ְש ִמיד ֶא ְת ֶכם ַו ִי ְש ַמע ה' ֵּאלַי גַם
אֲ שֶ ר ָּקצַ ף ה' עֲלֵּ יכֶ ם ַ
בַ פַעַ ם הַ ִהוא( :כ) ּובְ ַאהֲ רֹן ִה ְת ַאנַף ה' ְמאֹד לְהַ ְש ִמידֹו
אתכֶם
וָּא ְתפַ לֵּ ל גַם בְ עַ ד ַאהֲ רֹן בָּ עֵּ ת ַה ִהוא( :כא) וְ ֶאת חַ טַ ְ
ֶ
יתם ֶאת הָּ עֵּ גֶל ל ַָּק ְח ִתי ו ֶָּא ְׂשרֹף אֹתֹו בָּ ֵּאש וָּ ֶאכֹת
אֲ שֶ ר ע ֲִׂש ֶ
אֹתֹו טָּ חֹון ֵּהיטֵּ ב עַ ד אֲ שֶ ר דַ ק לְעָּ פָּר וָּ ַא ְשלְִך ֶאת ֲעפָּרֹו ֶאל
ֹלח ה' ֶא ְתכֶם ִמ ָּק ֵּדש בַ ְרנֵּעַ
ּוב ְש ַ
יתם ֶאת ה'( :כג) ִ
ּוב ִקבְ רֹת הַ ַתאֲ וָּה מַ ְקצִ פִ ים הֱ יִ ֶ
ּוב ַתבְ עֵּ ָּרה ּובְ ַמסָּ ה ְ
הַ נַחַ ל הַ י ֵֹּרד ִמן ָּההָּ ר( :כב) ְ
יתם
ֹלהיכֶם וְ ל ֹא ֶהאֱ ַמנ ְֶתם לֹו וְ ל ֹא ְש ַמעְ ֶתם ְבקֹלֹו( :כד) ַמ ְמ ִרים הֱ יִ ֶ
לֵּאמֹר עֲלּו ְּורשּו ֶאת הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ַָּת ִתי ָּלכֶם ו ַַת ְמרּו ֶאת פִ י ה' אֱ ֵּ
עִ ם ה' ִמיֹום דַ עְ ִתי ֶא ְת ֶכם( :כ ה) ו ֶָּא ְת ַנפַל לִ פְ נֵּי ה' ֵּאת ַא ְרבָּ עִ ים הַ יֹום וְ ֶאת ַא ְרבָּ עִ ים ַה ַליְ ָּלה אֲ ֶשר ִה ְתנַפָּ ל ְִתי כִ י ָּא ַמר ה' לְ ַה ְש ִמיד
ֶא ְתכֶ ם:
שמות פרק לב

רש"י

(כא) וַי ֹאמֶ ר מ ֶֹשה ֶאל ַאהֲ רֹן ֶמה עָּ ׂשָּ ה ְלָך הָּ עָּ ם הַ זֶ ה כִ י
את עָּ לָּ יו חֲ טָּ ָּאה גְ ֹדלָּה( :כב) וַי ֹאמֶ ר ַאהֲ רֹן ַאל יִ חַ ר ַאף
הֵּ בֵּ ָּ
ֹאמרּו לִ י
אֲ דֹנִי ַא ָּתה י ַָּדעְ ָּת ֶאת ָּהעָּ ם כִ י בְ ָּרע הּוא( :כג) וַי ְ
ֹלהים אֲ שֶ ר ֵּילְכּו לְ ָּפנֵּינּו כִ י זֶה מֹשֶ ה הָּ ִאיש אֲ שֶ ר
עֲׂשֵּ ה לָּ נּו אֱ ִ
הֶ עֱלָּ נּו מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ל ֹא יָּדַ עְ נּו מֶ ה הָּ יָּה לֹו( :כד) ָּואֹמַ ר
לְמי זָּ הָּ ב ִה ְתפ ָָּּרקּו ַו ִי ְתנּו לִי ו ַָּא ְשלִ כֵּהּו בָּ ֵּאש ַויֵּצֵּ א
לָּהֶ ם ִ
הָּ עֵּ גֶל הַ זֶה( :כה) וַ י ְַרא מֹשֶ ה ֶאת הָּ עָּ ם כִ י פָּרֻ עַ הּוא כִ י
יהם:
פְ ָּרעֹה ַאהֲ רֹן ל ְִש ְמצָּ ה בְ ָּקמֵּ ֶ

(כא) מה עשה לך העם הזה  -כמה יסורים (סבלת) שיסרוך [סבלת],
עד שלא תביא עליהם חטא זה( :כב) כי ברע הוא  -בדרך רע הם
הולכין תמיד ובנסיונות לפני המקום( :כד) ואמר להם  -אמרתי
להם דבר אחד למי זהב לבד ,והם מהרו והתפרקו ויתנו לי:
ואשלכהו באש  -ולא ידעתי שיצא העגל הזה ויצא( :כה) פרוע -
מגולה ,נתגלה שמצו וקלונו ,כמו (במדבר ה יח) ופרע את ראש
האשה :לשמצה בקמיהם  -להיות להם הדבר הזה לגנות בפי כל
הקמים עליהם:

שמות פרק לד פסוק א

רש"י

פסל לך  -הראהו מחצב סנפירינון מתוך אהלו ,ואמר לו הפסולת
וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מ ֶֹשה פְ סָּ ל לְָך ְשנֵּי ֻלחֹת אֲ בָּ נִ ים כ ִָּראשֹנִ ים
יהיה שלך ,ומשם נתעשר משה הרבה :פסל לך  -אתה שברת
כָּתבְ ִתי עַ ל ַה ֻלחֹת ֶאת הַ ְדבָּ ִרים אֲ שֶ ר הָּ יּו עַ ל ַה ֻלחֹת
וְ ַ
הראשונות ,אתה פסל לך אחרות .משל למלך שהלך למדינת הים
הָּ ִראשֹנִים אֲ שֶ ר ִשבַ ְר ָּת:
והניח ארוסתו עם השפחות ,מתוך קלקול השפחות יצא עליה
שם רע ,עמד שושבינה וקרע כתובתה ,אמר אם יאמר המלך להורגה אומר לו עדיין אינה אשתך .בדק המלך ומצא ,שלא היה
הקלקול אלא מן השפחות ,נתרצה לה .אמר לו שושבינה כתוב לה כתובה אחרת ,שנקרעה הראשונה .אמר לו המלך אתה
קרעת אותה ,אתה קנה לך נייר אחר ,ואני אכתוב לה בכתב ידי ,כן המלך זה הקדוש ברוך הוא ,השפחות אלו ערב רב,
והשושבין זה משה ,ארוסתו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל ,לכך נאמר פסל לך:
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