
חטא העגל וכניסת משה לא"י תליא בשכר מצוה  
 בהאי עלמא 

כה(   )ג  ואראה  נא  למשה  אעברה  הקב"ה  איתא, אמר  במדרש 
, אם "סלח נא" אתה מבקש,  אתה סובר לתפוס החבל מב' ראשין

בטל "אעברה נא", ואם "אעברה נא" אתה מבקש בטל "סלח נא"  
ה  ע"כ. ותימה השייכות בין המחילה על חטא העגל לכניסת מש

 לא"י. 
משה   דביקש  בהא  בחז"ל  איתא  ובהקדם  בזה,  לבאר  ונראה 
ביקש   כלו'  וגו'"  לעבדך  "זכור  העגל  חטא  על  שימחל  מהקב"ה 

לה האבות  זכות  דשכר  לעורר  מכך  ומוכח  למחילה.  לבנ"י  ועיל 
מצוה בהאי עלמא ליכא, דאי היה שכר מצוה בעוה"ז והיו האבות  

ימחל להם הקב"ה  נוטלים שכרם בחייהם לא היה בזכותם כדי ש
על חטא העגל דהא כבר קיבלו שכרם, אע"כ דשכר מצוה בהאי  

 עלמא ליכא, ובזכות שכרם בעוה"ב מחל הקב"ה על חטא העגל. 
בח שכרו"  ואיתא  תתן  "ביומו  לקב"ה  משה  שאמר  עוד,  ז"ל 

 דבשכרו ביקש משה רצה להיכנס לא"י. 
ליישב היטב, שאמר הקב"ה למשה אם אתה מבקש   יש  ומעתה 

ליכא,  "סלח   עלמא  בהאי  מצוה  דשכר  מוכח  האבות  בזכות  נא" 
אי מבקש  וא"כ  אתה  ואם  נא".  "אעברה  בשכרך  לבקש  יכול  נך 

בהא מצוה  דשכר  נא"  "אעברה  בטל  בשכרך  א"כ  איכא,  עלמא  י 
לבקש   יכולים  ואינם  בעוה"ז  שכרם  האבות  דקיבלו  נא"  "סלח 

 בתמורה לשכרם ביטול חטא העגל.
 המשכילים יזהירו 

לא"י תליא בצדיקים  כניסת משה  חטא העגל ו 
 במיתתן קרוים חיים 

כה(   )ג  וגו'  ואראה  נא  הקב"ה  אעברה  שאמר  איתא  במדרש 
נא"   "סלח  אמרת  את  ראשין,  מב'  החבל  את  תופס  כיצד  למשה 
נא".   "סלח  בטל  נא"  "אעברה  אמרת  ואם  נא",  "אעברה  בטל 

 ותמוהה השייכות.
שנדרו לעלות  ונראה בזה, ובהקדם לכך כתב הרא"ש גבי ב' אנשים 

י משבועתו, דנדר שהותר  לארץ ישראל ומת הראשון, פטור השנ
 ותר כולו. מקצתו ה

והנה גבי חטא העגל איתא במדרש שאמר הקב"ה למשה שרוצה  
אמרת שלא   לאברהם  הרי  לו משה  עמ"י, אמר  כל  את  להשמיד 
את   תשמיד  אל  א"כ  צדיקים  עשרה  בעבור  סדום  את  תשמיד 

א צדיקים,  י'  בעבור  ז'  ישראל  רק  בישראל  שיש  הקב"ה  לו  מר 
צחק ויעקב  צדיקים ולא י', השיבו משה שיחשב אף את אברהם י

"סלחתי   הקב"ה  לו  ואמר  חיים,  קרויים  במיתתם  דצדיקים 
 כדבריך". 

ישראל   לארץ  ואהרן  משה  יכנסו  שלא  נשבע  כשהקב"ה  והנה 
נשבע על שניהם יחדיו, כדכתיב בחומש במדבר "לכן לא תביאו  

יב(, ומעתה אמר משה אחר שמת אהרן ובטל  -)כ  את הקהל הזה"
 ל משה עצמו להיכנס לא"י. מקצת הנדר נימא בטל כולו וכעת יכו

אינם   במיתתם  דצדיקים  סבר  בהכרח  כך  משה  מדסבר  והנה 
קרויים חיים ואין אהרן נקרא חי, וממילא בטל מקצת הנדר ובטל  
הוא   רוצה  שאם  למשה  הקב"ה  אמר  להיכנס,  רצה  ולכן  כולו 

הנדר,  "א מקצת  ובטל  חי  קרוי  ואינו  מת  שאהרן  מצד  נא"  עברה 
נא" דכל המ זה  א"כ בטל "סלח  חילה על חטא העגל היתה מכח 

דצדיקים   מצד  כחיים  ויעקב  יצחק  אברהם  את  הקב"ה  שהחשיב 
שצדיקים   דהיינו  נא"  "סלח  אמרת  ואם  חיים,  קרויים  במיתתם 

"אע בטל  אזי  צדיקים  עשרה  ואיכא  חיים  קרויים  ברה  במיתתם 
נא" דחשיב אף אהרן כחי ולא בטל מקצת הנדר של הקב"ה "לכן 

 הזה". לא תביאו את הקהל 
 המשכילים יזהירו 

 מדוע רצה משה להיכנס לא"י 

)ג   לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה  רב  ויאמר ה' אלי 
במדרש איתא, אמר לו הקב"ה למשה חכם אתה והיאך אתה כו(  

 רוצה להיכנס לארץ. 
 ר ממנו להיכנס לא"י. מת חוכמתו יבצותמוה מדוע מח

דא"י אוירא  בחז"ל  דאיתא  ליישב,  עוד    ונראה  ואיתא  מחכים. 
 בחז"ל שהתורה נקראת 'טוב' כדכתיב "כי לקח טוב". 

כדי   היה  לא"י  להיכנס  משה  של  שרצונו  לפרש  יש  ועפ"ז 
שאמר   וזה  התורה,  בלימוד  יותר  ולהצליח  באוירה  להתחכם 

א 'הטובה' דרצה להיכנס בשביל "ואראה את הארץ הטובה" דייק 
ם אתה ומדוע א"כ  התורה שנקראת 'טוב', ולזה אמר לו הקב"ה חכ

אתה רוצה להיכנס עוד דלהחכים יותר אינך צריך, וזה שאמר "רב  
לך" ר"ל חכם גדול אתה וממילא "אל תוסף דבר אלי עוד" בטענה  

 זו. 
 דרושים ופירושים 

ר'  מה השיבו בנ"י על הדברות והשייכות למיתת  
 עקיבא 

אנכי ה' אלוקיך וכו' לא יהיה לך אלהים אחרים על פני )ה  
במכילתא פר' יתרו, נחלקו ר' ישמעאל ור' עקיבא מה היתה ז(  -ו

תשובת ישראל על כל דיבור ודיבור ששמעו מעשרת הדברות, ר'  
אומר   ור"ע  לאו,  ענו  לאו  ועל  הן  ענו  הן  שעל  אומר  ישמעאל 

 שעל הכל ענו הן. 
מחלוקתם י וביאור  דלר'  ענינו,  ,  כפי  דיבור  כל  על  ענו  שמעאל 

וכגון כשאמר "כבד את אביך וגו'" אמרו הן נקיים, וכשאמר "לא  
השיבו   הכל  שעל  סובר  ור"ע  נרצח.  לא  כלו'  לאו  אמרו  תרצח" 

 תשובה הן נעשה כפי שדיברת. 
ה'"   "אנכי  הראשונות  דברות  שהב'  איתא  דבחז"ל  להקשות,  ויש 

ה שאין הפה יכול לדבר ואין  ר אחד, מו"לא יהיה לך" נאמרו בדיבו 
האוזן יכולה לשמוע, וא"כ ישראל היו עונים על ב' הדברות הללו  
קשה,   לר"י  אבל  הזה,  הדיבור  כל  על  הן  ענו  לר"ע  והניחא  יחד. 
היו   לך"  יהיה  "לא  ועל  הן  לענות  צריכים  היו  ה'"  "אנכי  דעל 

 צריכים לענות לאו, והרי לא יכלו לאומרם ביחד וכיצד עשו. 
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ישראל  ותי' הא ענו "שמע  אלו  דברות  זי"ע, שעל  דמו"ר מבעלז 
ענינו,   כפי  דיבור  כל  על  תשובה  יש  שבזה  אחד"  ה'  אלוקינו  ה' 
ועל   אלוקינו",  "ה'  תשובה  יש  אלוקיך"  ה'  "אנכי  הדיבור  שעל 
"ה'   תשובה  יש  פני"  על  אחרים  אלוקים  לך  יהיה  ד"לא  הדיבור 

 אחד". 
פיוט "שמור וזכור  אומרים בובדרך רמז אפשר לפרש עפי"ז מה ש

א השמיענו  אחד  שהנה  -בדיבור  אחד",  ושמו  אחד  ה'  המיוחד  ל 
לאו,   על  לעבור  שלא  להישמר  דיש  ל"ת  על  מורה  "שמור" 
ו"זכור" מורה על מצות עשה דצריך לזוכרה ולקיימה, והרי "אנכי  
ה'" הוי עשה ו"לא יהיה לך" הוי ל"ת, ולפי"ז כך הפירוש, שמור  

ר"ל מצות עשה ומצות  -ל המיוחד  -נו אחד השמיעוזכור בדיבור א
ול"ת היו בענין "א ל  -ל"ת השמענו הקב"ה בדיבור אחד, והעשה 

ר"ל ד"אנכי ה'" ו"לא יהיה לך", ועל זה היתה תשובת  -המיוחד"  
 ישראל "ה' אחד ושמו אחד" והיינו ה' אלוקינו ה' אחד. 

במתן   ישמעאל  דר'  אליבא  שהנה  בזה,  להוסיף  יש  דרוש  ובדרך 
אמ  ובודאי  תורה  אחד"  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  בנ"י  רו 

גדולה מאוד שהרי שמעו את הקב"ה עצמו,   אמרהו בהתעוררות 
ובחז"ל איתא שכל נשמות ישראל היו במעמד הר סיני, וא"כ כל  

כ"ז רק לפי ר'  בנ"י זכו לומר שמע ישראל בהתעוררות גדולה. אך  
לא הוצרכו  ישמעאל, משא"כ לר"ע דעל הכל ענו הן הן, א"כ כלל  

להשיב על ב' דברות אלו "שמע ישראל" אלא השיבו הן הן, וא"כ  
 לדבריו לא היתה אמירת שמע ישראל בדבקות גדולה. 

ובזה יש לפרש מאי דאיתא בגמ' ברכות )סא:(, שאמר ר"ע לפני  
מצט הייתי  ימי  "כל  להורג  לידי  יציאתו  זה  פסוק  יבוא  מתי  ער 

חסרה לו אמירת שמע    ואקיימנה", דר"ל דלשיטתו שאמרו הן הן
וכעת   זו,  מעלה  לו  שחסרה  והצטער על  גדולה,  בדבקות  ישראל 
גדולה   בדבקות  ישראל  שמע  לומר  שיכול  הרגיש  ליהרג  כשיצא 

 ולזה חיכה.
אך יש להעיר, שאף בלי חשבון זה שלר"ע לא אמרו שמע    –)א.ה  

"שמע  ישראל   שאמרו  ישמעאל  לר'  יודה  אם  דאף  כך,  י"ל 
זו מפני שהיה בן גרים, וא"כ  ישראל" עדיין חסרה   לר"ע אמירה 

 לא היתה נשמתו באותו מעמד.( 
 כרם חמד 

היכן מצינו שגדולה מידה טובה ממידת פורענות ת"ק  
 פעמים 

ועל   שילשים  על  בנים  בני  ועל  בנים  על  אבות  עוון  פוקד 
חסד  ועושה  לשנאי  ולשמרי    רבעים  לאוהבי  לאלפים 

בתוספתא )סוטה פ"ד ה"א( למדו מכאן שמרובה  י(  -מצותי )ה ט 
רעה   מידה  שאצל  מאות,  חמש  פי'  פרענות  ממידת  טובה  מידה 
  כתיב שפוקד ה' עד דור רביעי דהיינו שמעניש רק עד דור רביעי, 
ר"ל עד אלפיים   ה' שכר לאלפים  ואילו אצל מידה טובה משלם 

מי שאצל  הרי  פי  דורות,  שזה  דור  אלפיים  הוא  השכר  טובה  דה 
 חמש מאות ממידה רעה. 

ונראה לפרש עפי"ז מש"כ בתהילים "לא כחטאינו עשה לנו ולא  
גבה חסדו על   שמים על הארץ  כגבוה  כי  גמל עלינו  כענוונותינו 

)קג   שה  –יראיו"  רשעים  י(,  משפט  איתא,  )לג:(  שבת  בגמ'  נה 
בג  ואיתא  שנה,  דהיינו  חודש  י"ב  )צד:(  בגיהנום  פסחים  מ' 

דהמרחק בין הארץ לשמים הוא כמהלך חמש מאות שנה, ולפי"ז  
כך ביאור הפסוק "לא כחטאנו עשה לנו" ר"ל החסד שעושה עמנו 
ה' אינו כמידת העונש על חטאינו שהוא שנה, אלא הוא "כגבוה  

"גבה  השמים   ר"ל דמידתו היא חמש מאות שנה, כך  על הארץ" 
זה שהוא חמש מאות שנה שהוא פי   חסדו על יראיו" ר"ל כך כזמן

גבה חסדו על   דגיהנום שהיא שנה,  חמש מאות ממידת פרענות 
 יראיו. 

עוד יש לפרש עפי"ז נפלא, דאיתא בגמ' חולין )פז.( הנוטל ברכה  
ואית זהובים,  עשרה  לו  לשלם  צריך  )צ.(  מחבירו  ב"ק  בגמ'  א 

התוקע לחבירו משלם לו סלע מדינה, וסלע מדינה הוא שמינית 
הסותר  ש )נח:(,  סנהדרן  בגמ'  ואיתא  זוז.  חצי  שוהא  צורי,  בסלע 

לועו של חבירו כאילו סותר לועו של שכינה, וא"כ הרי שהסותר  
כביכול לשכינה משלם חצי זוז שהרי הסותר לחבירו דהוא כסותר  

 וז. לשכינה משלם חצי ז
הרי דשווי  -והרי כך, דהלוקח ברכה לחבירו משלם עשרה זהובים  

רך את השכינה הוא עשרה זהובים, ואילו המבזה  של ברכה שמב
כנ"ל   הוא  אלו  לסכומים  והטעם  זוז,  חצי  משלם  השכינה  את 
דגדולה מידה טובה ממידת פורענות פי חמש מאות, שהנה בדינר  

דינ ובעשרה  זוזים,  וחמישה  עשרים  יש  מאתים  זהב  יש  זהב  רי 
וחמישים זוזים, וכשנחשב זאת בהשוואה לחצי זוז הרי שבעשרה  
טובה   מידה  ומכיון שגדולה  זוזים,  חצאי  מאות  חמש  יש  זהובים 
כלו'   נותן שעל מידה רעה  פי חמש מאות בדין,  ממידת פורעות 
ועל מידה טובה   זוז,  לוע של שכינה משלם חצי  שכביכול סותר 

ח פי  משלם  ברכה  על  זהובים. כלו'  עשרה  דהיינו  מאות  מש 
 )עיי"ש עוד.( 

 כרם חמד 

 היום לעשותם   ביאור ב' הדרשות מהפסוק 

פרש"י היום לעשותם  אשר אנכי מצווך היום לעשותם )ז יא(  
 ולמחר לעולם הבא ליטול שכרם, ומקורו בגמ' ריש ע"ז )ג.(.

לעשותם   היום  אחריני,  דרשה  איתא  )כב.(  בעירובין  בגמ'  והנה 
 עשותם. ולא מחר ל

ויש להקשות כיצד אפשר לדרוש ב' דרשות מאותו פסוק, דכעת  
ז"ל הן "היום לעשותם ולא למחר לעשותם" והן  מצינו שדרשו ח

 "היום לעשותם ולמחר ליטול שכרם". 
והוי כדרשה אחת, שהנה   בזו  זו  ויש ליישב דב' הדרשות תלויות 

הקושיא  כדאיתא    ידועה  ליכא  עלמא  בהאי  מצוה  שכר  מדוע 
דאדם   מפרשים,  ועוד  המהרש"א  ותירצו  דקידושין,  בסופ"ק 

ות אין משתלמת אלא לבסוף,  העובד לקב"ה נקרא פועל, ושכיר
וסוף זמן העבודה של האדם לקב"ה הוא רק אחרי מותו, דכל זמן  
לאחר   רק  משתלם  השכר  ולכן  לבוראו,  האדם  משועבד  חיותו 

 שיב דמשתלמת לבסוף. מיתה דאז ח
ברם זה ניחא רק אם אחר מיתת האדם כבר אינו משעובד לקב"ה,  

לעו אזי  לקב"ה  משועבד  נמי  מותו  לאחר  אם  סוף  אבל  אין  לם 
האדם   ויקבל  שכרו"  תיתן  ש"ביומו  הדין  יחזור  וא"כ  לעבודתו, 
וכדמצינו   עוד,  פועל  אינו  מותו  דאחר  אע"כ  הזה,  בעולם  שכר 

דכיון   חפשי"   המצוות,  ד"במתים  מן  חופשי  נעשה  אדם  שמת 
 ולכן השכר רק לאחר מיתה. 

זו,   את  זו  משלימות  הדרשות  דב'  בטוט"ד  לפרש  יש  ועפי"ז 
חז"ל והיינו    דדרשו  שכרם",  לקבל  הבא  ולעולם  לעשותם  "היום 

שהשכר לא בעוה"ז אלא רק בעולם הבא, והטעם מפני דשכירות  
האדם.   במיתת  הוא  והסוף  לבסוף  אלא  משתלמת  וקשה,  אינה 

ולמצוותיו   לקב"ה  הוא  משועבד  האדם  מיתת  אחר  אף  דילמא 
וא"כ אי"ז הסוף, לכן דרשו חז"ל היום לעשותם ולא למחר, והיינו  
האדם   מיתת  מיקרי  ושפיר  מצוות  עשיית  אין  מיתה  שלאחר 
לעשותם   דהיום  הדרשה  לקיים  ואפשר  שכרו,  יקבל  ואז  הסוף 

 ולמחר לעוה"ב לקבל שכרם. 
 חות יאיר חדש )אור 
 יקר אור שני אות ב' 
 דרוש הספד על השאגת אריה( 

 

 לרפואת מוקדש  
 מרים  ןב בן ציון יעקב

  לע"נ מוקדש  
 זצ"ל  ל זוהרמנד אשר בן אורי הרב

 ת.נ.צ.ב.ה. 


