
 

 האותיות שבעשרת הדברות אף כנגד מצוות דרבנן

דבר נפלא מופיע  יד(-אנכי ה' אלוקיך כו' אשר לרעך )כ ב
ברבותינו, דהנה בעשרת הדברות שנאמרו כאן ישנם תר"כ 
אותיות, ותרי"ג מתוכם כנגד התרי"ג מצוות, אלא שנשארו ז' 

המפרשים שז' אותיות אלו הינם כנגד ז' אותיות יתירות, וכתבו 
 מצוות דרבנן.

ויש לרמז בזה דבר נפלא, שהנה הז' מצוות דרבנן מרומזות בז' 
אותיות האחרונות שנאמר בהם "אשר לרעך", והז' מצוות הנם: א. 
נר חנוכה, ב. הדלקת נרות שבת, ג. קריאת הלל, ד. קריאת 

ברכות ההודאה  המגילה בפורים, ה. נטילת ידים, ו. עירוב, ז.
וברכת המזון. וכל ז' מצות הללו מרומזות בז' אותיות של אשר 
לרעך בראשי תבות: א'ור )נר חנוכה(, ש'בת )נר שבת(, ר'ינה 
)קריאת ההלל(, ל'קריאה )קריאת המגילה בפורים(, ר'חיצה 
)נטילת ידים(, ע'ירוב, ך'כברכותיך )כגון ברכת ההודאה וברכת 

 המזון(.
 בסוף הספר(ע"פ לב האריה )

 האם יכול הקב"ה לעזוב את ישראל

איתא בגמ' שבת מלמד שכפה  ויתיצבו בתחתית ההר )יט יז(
עליהם הר כגיגית ואמר להם אם תקבלו את התורה מוטב ואם 
לאו שם תהא קבורתכם. וכתבו המפרשים דלפי"ז שהיו ישראל 
אנוסים לקבל את התורה יש להם דין אנוסה שנאמר בה "לא יוכל 

 ה כל ימיו", ואין הקב"ה יכול לעזוב את ישראל עמו.לשלח
ונראה לפרש עפי"ז מקרא שאמר דוד המלך בתהילים "ה' ברצונך 
העמדת להררי עוז הסתרת פניך הייתי נבהל", דה"פ, "ה' ברצונך" 
כלומר ה' עשה כך ברצונו ולא ברצוננו, כלומר שישראל היו 

להררי עז",  אנוסים, ומהו שעשה ברצונו, ממשיך קרא "העמדת
כלומר העמדת על ישראל ההר בעז כלומר בחוזק ובגבורה בניגוד 
לרצונם, וא"כ יש להם דין אנוסה שלא יכול הקב"ה לשלחם, ולכן 
כאשר "הסתרת פניך הייתי נבהל", ר"ל שמה"ט שדינם כאנוסה 
ואין הקב"ה יכול לשלחם כאשר הקב"ה הסתיר פניו והיה נראה 

הייתי נבהל, שהרי אין הקב"ה יכול ח"ו כאילו שילח את ישראל 
 לשלחם שדינם כאנוסה שלא יכול לשלחה.

 נחל קדומים להחיד"א

הנוהג כחומרי ב"ש וב"ה נמצא שאינו יכול להדליק 
 נרות שבת

הדלקת נרות שבת היא אחת  זכור את יום השבת לקדשו )כ ח(
מז' מצוות דרבנן, ויש לומר בענין זה פרפרת נאה, דאיתא בגמ' 

)ו:( תניא לעולם הלכה כבית הלל, והרוצה לעשות  עירובין
מחומרי בית הלל ומחומרי בית שמאי עליו נאמר "והכסיל 
בחשך יהלך" )קהלת ב יד(, ובפשיטות נראה דימוי זה כמליצה, 

 שמי שנוהג בב' חומרות מנוגדות הרי הוא ככסיל בחושך יהלך, 
 

ראה לומר בדרך פלפול שבדוקא נאמר קרא זה על הנוהג ברם נ
 חומרי שניהם כדלהלן.

בגמ' שבת )יח( נחלקו ב"ש וב"ה האם שביתת כלים דאורייתא או 
דרבנן, מקשה הגמ' על שיטת ב"ש ששביתת כלים דאורייתא 
כיצד א"כ אפשר להדליק נר בערב שבת, והא כליו צריכים 

אדם מפקיר את הנר לשבות. מתרצת הגמ' שלב"ש אמרי' שה
 בערב שבת קודם שמדליקו, נמצא שאין זה כלי שלו.

והנה בדין הפקר נחלקו ב"ש וב"ה האם שייך להפקיר דבר שלא 
לכל העולם, כגון שמפקיר רק לעניים ולא לעשירים, שיטת ב"ש 
במשניות פאה )פ"ו מ"א( שהפקר לעניים הפקר, וב"ה אומרים 

רים, ושורש מחלוקתם היא אינו הפקר עד שיפקיר לעניים ולעשי
האם יכול אדם להפקיר חפציו ולהשאיר לעצמו בעלות מסויימת 
או לא, שלב"ש יכול להשאיר בעלות מסויימת ולכך יכול להחליט 
שאי"ז הפקר לעשירים, ולב"ה אינו יכול להפקיר ולהשאיר 
 לעצמו בעלות מסויימת ולכך אינו הפקר עד שיפקיר לכל העולם.

הדלקת נרות שבת, שלב"ש ששביתת כלים  ומעתה נבוא לענין
דאורייתא מה שמותר להדליק נרות שבת זה מפני שקודם 
ההדלקה מפקירם, ואע"פ שהפקירם קודם שמדליקם נחשב 
שהדליק מפני שנשארה לו בעלות מסויימת לגבי שההדלקה 
תהא שלו, ובעלות זו שייכת רק לשיטתם ששייך הפקר לעניים 

ה שאינו יכול להפקיר ולהותיר ולא לעשירים, אך לשיטת ב"
לעצמו בעלות א"כ אינו יכול להפקיר את הנרות ולצאת בהם יד"ח 
הדלקה, אך עדיין אף לשיטתם יכול להדליק נרות שבת מפני 

 שלדבריהם שביתת כלים היא רק מדרבנן וע"ז לא גזרו.
אומנם מי שנוהג כחומרי ב"ש וכחומרי ב"ה נמצא שאינו יכול 

שמאחר ומחמיר כב"ש הרי שסובר ששביתת להדליק נרות שבת, 
כלים דאורייתא, וא"כ מדינא אינו יכול להדליק נרות בערב שבת, 
ואף אינו יכול להפקיר את הנרות ולהשאיר לעצמו בעלות לגבי 
ההדלקה שהרי מחמיר הוא כב"ה שסוברים שאדם שמפקיר לא 
יכול להשאיר לעצמו בעלות, נמצא שהמחמיר כדברי ב"ש 

 אינו יכול להדליק נרות שבת. וכדברי ב"ה
ונמצא א"כ שהפסוק שנאמר עליו "כסיל בחושך יהלך" אינו 
מליצה בעלמא, שאכן יצטרך בשבת ללכת בחשכה מאחר ואינו 

 יכול להדליק נרות בערב שבת.
 מאיר עיני חכמים תליתאה

 )עירובין ו:(

 הוכחה שמשה הוא שהשתחוה ליתרו

פרש"י,  ו וגו' )יח ז(ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישק ל
איני יודע מי השתחוה למי, כשהוא אומר איש לרעהו מי קרוי 
איש, זה משה כו'. כלומר שהוקשה לרש"י מי השתחוה למי שלא 
כתוב בתורה, ומסיק רש"י שמשה השתחוה ליתרו שהרי משה 

 נקרא איש.
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ובדרך הפשט נראה לפרש הטעם שלא נאמר בפירוש מי 
תחואה זו לא היתה משום כיבוד אלא השתחוה למי, מפני שהש

מטעם אחר, שהרי משה היה גבוה עשר אמה, ויתרו מסתמא 
היה בגובה רגיל דהיינו ג' אמות, נמצא א"כ שהיה צריך משה 
להשתחוות כדי שיוכל יתרו לישק לו, ולכך השתחוה, וא"כ 
שפיר שלא כתבה התורה בפירוש שמשה השתחוה מפני שזה 

 פשוט שהכונה אליו.
 שלמה )הקדמה שניה ג:( בנין

 השכר המגיע למענג את השבת

איתא בגמ' שבת )קיט:(  זכור את יום השבת לקדשו )כ ח(
עשירים שבשאר ארצות מה שמתעשרים הוא בזכות שמכבדים 

ל את השבת, ומספרת הגמ' שר' חייא בר אבא התארח אצ
בעה"ב בלודקיא והביאו לפניו שלחן של זהב משוי ששה עשר 
בני אדם כו', שאלו ר' חייא בר אבא כיצד זכה לעושר שכזה, 
אמר לו אותו בעה"ב קצב הייתי וכל בהמה שהייתה נאה 
אמרתי זו תהא לשבת כו', ע"כ דברי הגמ' שהמכבד את השבת 
 מתעשר. ונראה לבאר בחשבון מדוע בשכר שעינג את השבת

 זכה דוקא לשלחן זה של זהב משוי ששה עשר בני אדם.
איתא בפירוש המשניות להרמב"ם מס' תרומות )פ"י מ"ח( 
שלוג הוא משקל של שני ליטרא, וכתב רש"י במס' בכורות )נ.( 
דליטרא הוא מנה, ומנה הוא כ"ה סלעים, נמצא שלוג הוא 
חמישים סלעים, שהרי יש בו ב' ליטרות שכל ליטרא כ"ה 

, והנה בקב יש ד' לוגין, הרי שבקב יש משקל מאתים סלעים
סלעים, ובסאה יש ששה קבין, הרי שהסאה משקלה אלף 

 ומאתים סלעים.
בב"מ )פ. ד"ה קב לכתף( שמשא אדם בינוני הוא  ואיתא ברש"י

שלושים קב שהן חמש סאין, והנה מאחר ובסאה יש משקל 
אלף מאתיים סלעים הרי שבחמישה קבין יש משקל ששת 

 לפים סלעים, וזהו משא אדם בינוני.א
והנה אצל הקצב שהיה שלחנו משקל משאוי של ט"ז בנ"א 
נמצא שמשקלו היה פי ט"ז מששת אלפים סאה, א"כ עולה 

 שהיה משקלו תשעים ושש אלף סלעים. 
ברם איתא בגמ' סוטה )לד.( שכשב' אנשים נושאים משא ביחד 

אחד לבדו יש בכוחם לשאת עוד שליש מלבר יותר ממה שכל 
היה יכול לשאת, נמצא שב' אנשים יכולים לשאת עוד משקל 
ששת אלפים סלעים, שכך הוא החשבון בשליש מלבר להוסיף 
עוד חלק שליש על הקיים, וכגון באדם הנושא ששת אלפים 
סלעים נוסיף עוד שליש שזה עוד ג' אלפים סלעים, ויעלה ט' 

אף האדם אלפים סלעים ששליש מהם זה ג' אלפים סלעים, ו
השני נושא עוד ג' אלפים יותר, נמצא ב' אנשים יחד נושאים 
משא י"ח אלפים סלעים, ומעתה בט"ז בנ"א שמשאם צ"ו 
אלפים סלעים שליש מלבר הוא מ"ח אלף סלעים, נמצא 
שיכולים יחדיו לישא משקל מאה ארבעים וארבע אלף סלעים, 

 ונמצא לפי"ז שמשקלו של השלחן היה קמ"ד אלפים סלעים.
וחשבון זה נכון רק אם היה זה שלחן של כסף ששוויו הוא 
כמשקלו, ברם בשלחן של זהב שונה קצת החשבון, דאיתא 
)במס' בכורות( דסלע של זהב שוה פי כ"ה מסלע של כסף, 
ומאחר והשלחן היה של זהב כמפורש בגמ' הרי שיש להכפיל 

בסלעים  את שוויו בכ"ה, שהרי קמ"ד אלפים הוא מידת משקלו
כסף ולא של זהב, וקמ"ד אלף כפול כ"ה עולה לשלוש  של

מיליון ושש מאות אלף, נמצא שווי שולחנו של הקצב שלוש 
 מליון ושש מאות אלף סלעים של כסף.

 

עתה נעבור לחשב את השכר המגיע לאדם על שמכבד את 
השבת, ואיתא במכילתא עה"פ ושמרו בנ"י את השבת כו' 

רבי אומר כל המשמר שבת  לדורות ברית עולם )שמת לא טז(,
אחת כתיקונה מעלה עליו הכתוב כאילו שומר שבתות מיום 
שברא הקב"ה את עולמו עד שיחיו המתים, ואיתא בגמ' 
סנהדרין )צז.( שבעת אלפים שנה הוו עלמא, נמצא שהשבתות 
של כל ימות העולם הם אלף שנה, שהרי אחד חלקי שבע מן 

יש לחשב ימות הימים הן השבתות, ואיתא בספר הקנה ש
השנה ש"ס יום, שיש י"ב חודשים ובכל חודש יש ל' יום, 
נמצא לפי"ז שמספר השבתות מבריאת העולם ועד סופו הינם 
שלוש מאות ושישים אלף, שבאלף שנים יש שלוש מאות 
 ושישים אלף יום, ומבריאת העולם יש אלף שנים של שבתות.

בת, והנה נחלקו בגמ' כמה סעודות צריך אדם לאכול בש
ושיטת ר' חידקא שחייב אדם לאכול בשבת ד' סעודות, נמצא 
בכל שבת ד' מצוות, ואיתא בגמ' חולין )פז.( שכר מצוה עשרה 
זהובים, נמצא שעל כל שבת מגיע לאדם שכר ארבעים זהובים 
על ד' סעודות, וארבעים זהובים הם עשרה סלעים, ועתה יש 

לף להכפיל את עשרת הזהובים בשלש מאות ושישים א
שבתות, שהרי המשמר שבת אחת כהלכתה מעלה עליו 
הכתוב ששימר את כל השבתות שמבריאת העולם, ועשר 
כפול שלש מאות ושישים אלף עולה לשלש מליון ושש מאות 

 אלף סלעים.
נמצא לפי"ז מדוקדק חשבון שכרו היטב, שמכיון שכיבד את 
סעודות השבת הגיע לו שכר של שלש מליון ושש מאות אלף 

 ים, וזה בדיוק היה שווי שולחנו כאמור.סלע
ואין להקשות שהרי יש יותר מד' מצוות בשבת, שהרי אותו 
קצב משמע שכיבד ביותר את הסעודות, נמצא שעיקר מה 
שמגיע לו שכר היה זה על אותם ד' מצוות, ואף בשכרם קיבל 
דבר השייך בעיקר לסעודות דהיינו שלחן, נמצא אכן שמידת 

 השכר כנגד המצוה.
 מאיר עיני חכמים תליתאה )שבת קיט:(

 ליטרא 2 . לוג1 א.
 סלעים 25 . ליטרא2 
 לוגין 4 . קב3 
 קבין 6 . סאה4 
 סלעים 1200 . נמצא משקל הסאה לפי"ז5 

 1200משקל סאה בסלעים הינו 

 סאין 5 . משא אדם1 ב.
 סלעים 6000 . ולפי סלעים2 
 סלעים 96,000 . נמצא ט"ז בנ"א נושאים3 
 ושאים יחד יש להוסיף שליש מלבר. כשנ4 

 סלעים 144,000 ונמצא א"כ משקל השלחן
 . סלע זהב ערכו פי כ"ה מכסף5 
 סלעים 3,600,000 נמצא שוויו     

 3,600,000הרי ששווי השלחן בסלעים הינו 

 שנה שבתות  1000 . מבריאת העולם יש1 ג.
 ימים  360 . בשנה יש לפי ספר הקנה2 
 שבתות 360,000נה שבתות הן . נמצא א"כ שאלף ש3 
 סעודות  4 . לר' חידקא בשבת יש4 
 זהובים 10 . שכר מצוה הוא5 
 זהובים 40 . נמצא בשבת שכר סעודות6 
 סלעים 10 . ארבעים זהובים הם 7 
 סלעים 3,600,000 אלף שבתות עולה 360,000סלעים כפול  10. 8 

 3,600,000השכר המגיע לאותו קצב בסלעים הינו 
 

  לע"נדש מוק
  ה"ע מסעודה תב עישה מרת

 ת.נ.צ.ב.ה. -שבכ"ד בשבט פקידת שנתה 

 

 לע"נ מוקדש 
  ז"ל יצחקב"ר  חיים ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 


