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דבר תורה לשלחן שבת
מתורת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א ,רבה של תל ציון
פרשת שלח לך

ט"ז סיון תשע"א

מעלת התורה בשבת
אם חפץ בנו ה' והביא אותנו אל הארץ וגו' זבת חלב ודבש) .יד ,ח(
יום השבת ויום המנוחה אשר הוא יום הקדוש מכל ימי השבוע וסודו רם ונישא .וזהו ה"מתנה" אשר
הודיענו ה' )כמ"ש בביצה טז .(.והלימוד בתורה בו ביום עצום ,ופריו רב .וכבר אמרו ,שכל מה שאדם לומד
בשבת ,סגולה שיזכור! יען נאמר בו זכור ושמור .ורבנו יוסף חיים בספר בן איש חי )פרשת שמות( כתב :לכן
בשבת שהוא מעין עולם הבא צריך להרבות בו בעסק התורה כי אז יצליחו בו יותר בבנין הרוחני .ולכן כתבו
המקובלים :דגדול פועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר מן הנעשה בעסק התורה של ימי
החול עכ"ל.
ויש לזה רמז יפה אף נעים :כי כשתמלא תיבת שבת כך :שין בית תיו  -תמצא כי ג' אותיות אמצעיות
הם ג' יו"דין בגמטריא ל' .ואותיות אחרונות הם נת"ו .והנה ל הוא למד לשון לימוד ,וכן ונת הוא תיבת תנו -
לשון משנה ,ללמדך שאת השבת צריך להתחיל בתורה ,ולמלאותה בתורה ולסיימה בתורה ,ועל כן מעלת
אלו השוקדים ולומדים לפני כניסת שבת חשובה )ועיין עוד רמב"ם פרק ל מהלכות שבת הלכה ב( ,וכן
הללו ששוקדים בתורה ביום השבת עצמו )ומוותרים על השינה בשבת( ,וכן אותם שבמוצאי שבת שמחים
בתורה כל אלו עוצמתם רבה ונפלאה אשריהם.
ובתנא דבי אליהו רבא )פרק א( נאמר שבת  -יעשה כולו תורה .ועיין בטור וב"י )א"ח סימן רצ( .ושמעתי
על הרב הגאון המנוח רבי משה הלוי זצ"ל מחבר ספר מנוחת אהבה ,כי אחרי שהיה סועד סעודת שבת ושר
שירה וכו' היה רץ ללמוד כמה שעות רצופות והיה הספק לימודו  25דפי גמרא )בתקופות מסוימות(.
ולכן ראוי לנו להראות חיבת התורה וכל שכן מי שבכל השבוע טרוד ואינו פנוי הרבה ללמוד ,שאז ראוי
להתאמץ ולעסוק בתורה ,ולבוא לשיעורים בכל מקום ולוותר על מנוחה זמנית ,ולזכות נשמתו במנוחה
רוחנית נצחית )עיין עירובין דף סה ובפירוש רש"י ד"ה יומי(.
אכן בפרקי אבות )פרק ד משנה י( נאמר" :אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך" ,וכפי
שאדם נזהר  -כן מצילים אותו ,וכפי שמשתדל ללמוד  -כן מסייעים אותו )עיין יומא לט( .וצריך זכות,
והרבה תפילה עושה.
וזה שנאמר בפסוק :אם חפץ בנו ה'  -אם יתן לנו ה' זכות ,והביא אותנו אל הארץ  -היא השבת הקדושה
)כי ארץ מלכות ,וכן שבת שביעי ,מלכות כנודע( ,הזאת  -היינו התורה ,ונתנה לנו  -ויתן לנו הזכות לעשות
בתורה שנקרא זאת ,כמו שנאמר וזאת התורה וכו' ,אשר היא ארץ זבת חלב ודבש סופי תיבות שבת,
שלימוד התורה בשבת מתוק כמו דבש .למדנו מכל הנאמר כי זכות הוא להתחזק ולקחת מפריה וטובה של
התורה ביום שבת קדשנו ,ה' יזכנו אמן.

שבת שלום ומבורך !
כ' סיון הוא התחלה על "יום הכיפורים" :אם מקיים יום הזה כראוי ,אזי יוכל לקיים
יום הכיפורים כראוי ונכון .וסימנך 'כי יד על כ"ס י"ה' )שמות יז( כ"ס ראשי תיבות
)ספר אוהב ישראל להרה"ק מאפטא(
כ' סיון ,י"ה ראשי תיבות יום הכיפורים.
מסיבות טכניות לא הופיע גם השבוע מדור השו"ת ,ועמכם הסליחה
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יצא לאור עולם הספר הקדמון

מצא חן
חידושי הרמב"ם
מאת הגאון רבי אליה חאקו זצ"ל
מגאוני אזמיר לפני מאתיים שנה
שזכה להסכמה נדירה ממרן רבי חיים פאלאג'י זצ"ל

בדפוס חדש מאיר עינים,
מעוטר בהערות ובהוספות

תשואות חן
וכן דרושים נפלאים בהלכה ובאגדה

*
ובסופו ספר

לוית חן
חקרי הלכה וביאורי אגדה בעשרות נושאים מרתקים

