
 

 יותר מחומש –העשיר לא ירבה 

 נגינת התיבות העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט )ל טו(
 שבפסוק העשיר לא ירבה הוא מונח רביעי.

ויש לבאר בדרך רמז שבאה התורה ללמד אותנו האי דינא דגמ' 
בזבז יותר מחומש, דהיינו שד' חלקים )בכתובות נ.( דהמבזבז אל י

ישאיר לעצמו ורק חלק חמישי יתן לצדקה, וזה מפורש בטעמי 
המקרא שהעשיר לא ירבה ר"ל שיהיה מונח אצלו רביעי דהיינו 

 ד' חלקים, ורק חלק חמישי יתן דהיינו חומש ולא יותר.
 קול אליהו

 השראת השכינה בשבת

במדרש אמור איתא  אך את שבתותי תשמרו וגו' )לא יג(
מעולם לא זזה שכינה מישראל אפילו בשבת של חול, ובפרשת 

 דרכים )דרוש כג( נדחק מהו שבת של חול.
ולדעתי י"ל בפשיטות דאיתא בחז"ל עשה שבתך חול ואל תזדקק 
לבריות, דהיינו מי שהשעה דחוקה לו בהוצאות שבת לא ישא 

 עצמו על הבריות אלא יעשה שבת חול.
"ל דאין השכינה שורה מתוך עצבות אלא והנה ידוע מאמר חז

מתוך שמחה של מצוה, ולכן אין שכינה שורה אלא על העשיר 
 כי העני לבו נשבר בקרבו והוא בעצבות.

ולזה בא המדרש ללמדינו דכל זה שהשכינה שורה רק על העשיר 
הוא דוקא בימות החול, אבל בשבת אפי' אצל עני שעשה שבתו 

אפ"ה לא זזה שכינה ממנו, כי  חול והרי שהוא בעצבות על כך
עצם היום שבת הוא הגורם שמחה וגורם להשראת השכינה, 
ושפיר דזהו הביאור בכך שמעולם לא זזה שכינה מישראל אפי' 

 בשבת של חול.
ובזה נראה לפרש מאי דכתיב "אך את שבתותי" דאך בא למעט 
)עיי' רש"י(, ונראה שבא למעט עכו"ם דאיתא בגמ' סנהדרין )נח( 

י ששבת חייב מיתה, דהיינו "אך את" ר"ל רק אתם תשמרו את גו
השבת ולא העכו"ם, והטעם כהנ"ל שהשבת הוא הגורם להשראת 

 השכינה והשראת השכינה לא שייך בעכו"ם.
 יבין שמועה

 תשובת ישראל על חטא העגל

איתא במדרש בשעה שעשו  ויעשו עגל מסיכה וגו' )לב ד(
כתבו לכם בקרן שור אין  ישראל את העגל אמרו אומות העולם

 לכם חלק בארץ ישראל. ותמוה עד מאוד.
ונראה דאיתא במדרש )שמות רבה מג ה( שישראל יש להם 
תירוץ על מעשה העגל דכתיב לשון יחיד לא יהיה לך וגו', 
ויטענו שנאמרה התורה בלשון יחיד משום שנאמרה רק למשה 

אם  ולא לישראל, אומנם קשה מה תשובה איכא בזה שהרי גם
 נאמרה

רק בלשון יחיד והם לא קיבלוה עדיין אסורים לעבוד לעגל מפני 
שדין ב"נ להם וב"נ נמי נאסר בז' מצוות וע"ז בכללם, וי"ל שאפ"ה 
עדיין יש תי' לישראל ע"פ מה דאיתא בגמ' )ע"ז ב:( ראה ויתר 

יים, מה ראה, ראה שב"נ לא קיימו ז' מצוות וויתר להם, ולפי"ז גו
שפיר שדינם כב"נ וויתר להם הקב"ה הז' מצוות נמצא שיכלו 

 לעבוד לעגל.
אלא שיש עוד דעה בגמ' בביאור הפסוק מה ראה ראה, שלא 
קיימו ב"נ שבע מצוות עמד וויתר ממונם לישראל, ולהדעה הזו 

בכך שלהם לא נאמרה התורה הדרא הקושיא שאין תי' לישראל 
 שהרי מ"מ דינם כבן נח.

הנה איתא בגמ' )ב"ק לח:( שור של ישראל שנגח שור של נכרי 
פטור, אבל שור של נכרי שנגח שור של ישראל חייב נזק שלם בין 
תם ובין מועד, ופריך בש"ס אי רעהו דוקא אפי' של גוי נמי פטור 

ופריק לעולם רעהו  ואי רעהו לאו דוקא אפי' מישראל נמי לחייב,
דוקא, והא דנכרי חייב משום דכתיב ראה ויתר גויים )חבקוק ג ו( 

 ראה מעשיהם של אלו ויתר ממונם לישראל.
ועתה נבוא לבאר המדרש הנ"ל, שבשעה שעשו ישראל את העגל 
עלתה קושיא כיצד עשו והלא הקב"ה ציווה לא יהיה לך, יענו 

"נ, אך יקשה שהלא ישראל שציוה למשה ולא להם והם עדיין ב
ב"נ נמי נצטוו על ע"ז שהיא משבע מצוות ב"נ, אלא ע"כ צ"ל 
שויתר ה' לבני נח על המצוות, ולזה אומר מהדרש כתבו לכם 
בקרן השור דהיינו ראו מה דינו של שור ישראל שנוגח שור של 
נכרי שפטור ושל נכרי שנגח לשל ישראל חייב, ויקשה קו' הגמ' 

' של גוי נמי פטור ואי רעהו לאו דוקא ממ"נ אי כתיב רעהו אפי
אפי' ישראל נמי ליחייב, ובע"כ התשובה שויתר ממונם לישראל, 
וא"כ שזה מה שדורשים מקרא שויתר ממונם ולא שויתר על 
מצות שוב נפרכת הטענה של ישראל שרק משה קיבל את התורה 
ולהם שהם ב"נ ויתר הקב"ה על המצות, שהרי לא ויתר להם על 

רא נאמר לדרשה אחריתי שויתר ממונם לישראל, וא"כ המצות וק
תו אין לישראל תי' על מעשה העגל, ולזה טוענים אומות העולם 
מה ראה הקב"ה להוריש א"י דוקא להם ולא לשאר אומות, הלא 
אין לישראל תשובה על חטא העגל וממילא אין להם חלק בארץ 

 ישראל.
 חומש עם פי' ר' יהונתן

 בעגל בבי"ד האם הרגו את החוטאים

פרש"י בי"ז בתמוז נשתברו  ושב אל המחנה וגו' )לג יא(
הלוחות, ובי"ח שרף את העגל ודן את החוטאים, ובי"ט עלה. 
אומנם הרמב"ן )לג ז( חולק על דברי רש"י ומפרש  כי ביום רדתו 
בי"ז בתמוז שרף את העגל ודן את עובדיו. ויש להקשות על פי' 

ם באותו היום, ומדוע הוצרך רש"י מדוע לא פי' כפשוטו שדנ
 לשיטתו יום מיוחד לדון את עובדי הע"ז.
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ונראה ליישב דרש"י והרמב"ן אזלי כל חד כשיטתו, שנחלקו 
רש"י והרמב"ן באיזה דין דנו שבט לוי את עובדי העגל, רש"י 

הרגו בסייף כדין אנשי )לב כ( מפרש שאם היה עדים והתראה נ
עיר הנדחת, והוכרח לכך מדכתיב בקרא )לב כז( איש חרבו על 
ירכו הרי סייף אמור כאן עיי"ש, אומנם הרמב"ן )לב כז( פי' 
שלא לקחו אותם לבי"ד שהיו רבים אלא ציוה להורגם בכל 
מיתה שאפשר לפי שהוראת שעה היתה, ומפרש הרמב"ן שלא 

 התרו בהם עיי"ש.
והרי שלרש"י הרגו אותם בבי"ד, ואילו להרמב"ן לא הרגו אותם 

 בבי"ד אלא הוראת שעה היתה.
והנה איתא בגמ' בסנהדרין )לב.( דיני נפשות גומרים בו ביום 
לזכות, וביום שלאחריו לחובה, הרי שא"א לגמור לחובה באותו 

 היום אלא למחרת.
 ומעתה שפיר שרש"י שס"ל שדנו אותם בבי"ד לפיכך סבר

שלא יכלו לגמור דינם לחובה באותו היום, שהרי הוצרכו להלין 
הדין, ולזה פי' רש"י שדנום בי"ח, אולם הרמב"ן שסובר שלא 
דנום בבי"ד אלא הוראת שעה הייתה להורגם, א"כ י"ל דה"ה 
שהיתה הוראת שעה להורגם באותו היום בלא הלנת הדין, ולזה 

 פי' שכבר בי"ז דנו אותם.
 חי' הגרי"ז עה"ת

 הטעם שכתבה תורה האדם ולא אדם

לכאו' יש להקשות דאות ה'  כי לא יראני האדם וחי )לג כ(
דהאדם מיותר, שהיה לו לומר כי לא יראני אדם וחי ומאי 

 האדם.
ונראה ליישב ע"פ מאי דאיתא בספרי )זאת הברכה לד( ולא קם 
בישראל כמשה, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם ומנו 

א יהיה פתחון פה לאומות העולם לומר אם היה בלעם, כדי של
לנו נביא כמשה היינו מקבלים את התורה. ונמצא לפי"ז שכל 
מה שהיה הקב"ה מראה למשה בנבואתו היה צריך להראות אף 

 לבלעם.
הנה איתא בתוס' ביבמות )סא:( דאע"ג דעכו"ם לא מיקרי אדם 

ם כדדרשינן בגמ' התם, מ"מ היכא דכתיב האדם עובדי כוכבי
 נמי בכלל האדם.

ולפי"ז מיושב היטב מאי דכתיב האדם שכך אמר לו הקב"ה, 
אע"פ שאתה יכול לראות מ"מ אם אראה לך אצטרך להראות 
אף לבלעם והרי לא יראני האדם, דהיינו בלעם שגויים בכלל 
האדם, וחי. ואם אראה רק לך ולא לו הרי ששוב יש להם פתחן 

זה מפני שבאדם אין פה וא"כ מה שכתבה תורה דוקא האדם 
 עכו"ם בכלל.

 דברי מהרי"א

 ביאור טענת משה מחני נא מספרך

ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר 
איתא במפרשים שאכן משום שאמר משה  כתבת )לג לב(

מחני נא מספרך לא נזכר שמו בפרשת תצוה. ובעצם מה שאמר 
א משה לקב"ה אם תשא חטאתם אל תמחה שמי ואם לא תש

חטאתם מחה שמי יש להבין מדוע קשר משה את הדברים זה 
 בזה.

 

ונראה ובהקדם דאיתא במדרש )שמות רבה פרשה א' סי' לא( 
ותקרא שמו משה, מכאן אתה למד מתן שכרן של גומלי 
חסדים, אע"פ שהרבה שמות היה לו לא נקרא לו שם בתורה 
אלא כמו שקראה בתיה בת פרעה, ואף הקב"ה לא קרא אותו 

שם אחר ע"כ. ויש לדקדק בדברי המדרש שאע"פ שעשתה ב
דבר גדל מ"מ עשתה זאת נגד גזירת מלך, והלא דינא 
דמלכותא דינא, ואם תאמר שאדרבא זכןתה גדולה יותר בכך 
שמסרה נפש לעבור על דינא דמלכותא אי"ז נכון כלל, 
כדאיתא בגמ' )ב"ק סא( המוסר עצמו על דברי תורה אין 

 , ומדוע נקרא בשם שקראה לו בתיה.אומרין שמועה מפיו
והנה בהאי דינא דאין אומרים שמועה מפיו קשה טובא דהא 
בגמ' )מנחות קי( איתא להיפך, שאין התורה מתקיימת אלא 
במי שממית עצמו עליה, הרי שלמסור נפש על התורה 
מעליותא היא ולא גריעותא ומדוע אמרי' שאין אומרין 

ב"ק מיירי בדבר שאין שמועה מפיו, ונראה לחלק שבגמ' 
מצווין למסור עליו נפש, שבזה כאשר מסר נפש הרי הוא 
כמאבד עצמו לדעת ואין אומרין שמועה מפיו, משא"כ בגמ' 
מנחות מיירי בדבר שצריך למסור עליו נפש לכן אדרבא דוקא 

 בו התורה מתקיימת.
והנה בעיקר האי דינא דדינא דמלכותא דינא כתבו המפרשים 

רכים )דרך הערבה( שאמרינן דינא דמלכותא והובא בפרשת ד
דינא רק היכא שגזירת המלך כוללת את כל בני מדינתו, אבל 
היכא שאינה כוללת את כולם לא אמרינן דינא דמלכותא דינא, 
והנה גזירת פרעה להשליך התינוקות ליאור לא כללה את כל 
בני מדינתו כדאיתא במדרש רבה )שמות פר' א' סי' כב(, וא"כ 

לא היתה מצוות לשמוע לגזירת המלכות, וא"כ שפיר  בתיה
שנקרא משה על פי שם שקראה לו מפני שלא עברה במעשיה 
על דינא דמלכותא, עולה מהנ"ל שאם דינא דמלכותא נוהג רק 
היכא שגזירת המלך היא על כל בני מדינתו שפיר שנקרא 

 משה ע"פ השם שנתנה לו בתיה מפני שנהגה כהוגן.
יתא שטען משה לקב"ה שעם ישראל היו הנה בחטא העגל א

אנוסים לקבל את התורה כדאיתא בגמ' )שבת פח(, אומנם 
כתבו המפרשים שאין בטענה זו ממש, שאע"פ שקיבלו באונס 
היו מחוייבים לקיימה מחמת דינא דמלכותא דינא, אומנם 
איתא בגמ' )ריש מס' ע"ז( שרק על ישראל כפה הקב"ה את 

א שהגזירה לא היתה על כל התורה ולא על עכו"ם, נמצ
מלכותו, ושפיר שיש ליהודים טענת אונס וא"א לטעון נגדם 
דינא דמלכותא דינא שלא היו מחוייבים לשמוע מאחר שלא 
היתה הגזירה לכל בני מלכותו, ושוב שפיר שיש לישראל 

 טענת אונס על חטא העגל.
ולפי"ז נבוא להבין היטב את דברי משה רבינו שאמר מחני נא 

ך, שאמר לקב"ה ממ"נ, אם תשא את חטאתם דהיינו מספר
שתמחול להם והסיבה לכך היא משום שאנוסים הם, וע"כ 
הטעם שאנוסים וא"א לטעון נגדם דינא דמלכותא דינא הוא 
משום שהגזירה לא היתה לכל בני מלכותך, א"כ שפיר ששמי 
משה כמו שקראה לי בתיה בת פרעה שמאחר שלא גזר אביה 

לא היתה מחוייבת לשמוע את גזירתו,  לכל בני מלכותו
ממילא יש לקרוא בשם משה, אך אם אינך מוחל לישראל 
דהיינו שאינך מקבל טענת אונס מחמת שסבור אתה שדינא 
דמלכותא דינא נאמר גם היכא שאין הגזירה שוה לכולם 
ולפיכך אין להם טענת אונס, א"כ מחני נא מספרך שאל תקרא 

משום שלא עשתה כהוגן לי בשם משה שנתנה בת פרעה 
שהצילה אותי כנגד גזירת המלך, שהיתה צריכה לקיים הגזירה 

 גם אם אינה שוה לכל בני מלכותו, ולכן מחני נא מספרך.
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