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

ב' סיון תשע"א ,אבות פרק ו'

הכנה לקבלת התורה
בשבוע הקרוב נחוג בעזרת ה' את יום "חג השבועות" ,ואז זמן קבלת התורה .ואשר על כן טוב
לקבל "קבלות טובות" לענין תורה .הא כיצד? כגון שיקבל על עצמו "תוספת זמן" לימוד תורה.
יום המיוחס
השבת  -יום ב' סיון נקרא "יום המיוחס" ,יען נאמר בו "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" .ובשו"ת
האלף לך שלמה להגר"ש קלוגר )סימן שלא( כתב טעם חדש :לפי שיום זה )ב' סיון( מוטל בין שני
ימים מקודשים :בין "ראש חודש" ,ובין "שלשת ימי ההגבלה".
שלשת ימי הגבלה
יש לנצל את שלשת ימי ההגבלה .והיו מקומות שלא היתה פוסקת התורה  24שעות ,כי למדו
במשמרות .ומרן החיד"א בספר לב דוד )פרק לא( כתב" :הימים הללו קודש הם" ,ומסוגלים ליטהר,
לקנות ענווה ואחדות ,וגם להבין ולהשכיל בתורה  .ע"ש .והשנה הם מיום ג' סיון עד ה' סיון ,היינו
יום שלישי ,רביעי וחמישי הבאים עלינו לטובה.
ליל שבועות
הנהגה טובה לליל שבועות :שאחר התיקון לא להפסיק בשיחה בטלה ,כי אז עולים כל קישוטי
הכלה שעשה בלילה על כן יזהר מאד לטהר מחשבתו מאד עד קדושת כתר במוסף) .מובא
בבעש"ט עה"ת אחרי פרשת במדבר עמוד קכו ,ע"ש עוד(.
לימוד הסוד
הרמ"ק ז"ל כתב דביום שבועות היה עוסק בחכמת האמת והיה רואה סימן יפה במשנתו ,ואם
אין לו יד בקבלה ילמד האידרא רבה או זוהר) .כה"ח(.

שבת שלום ומבורך !
כתבו הקדמונים דחמשה ימים יזדרז האדם לקום בהשכמה יותר
מבשאר ימים .והם :יום שבועות .ויום ט"ב .ויום ר"ה .ויום הושענא
רבה .ויום פורים .ונתנו סימן וישכם אברהם בבוקר .אברהם ר"ת :איכה.
ב' רמז על שבועות שבו נתנה תורה שהתחילה ב' בראשית .ראש
)החיד"א בספר דבש לפי מע' ה אות ו(
השנה .הושענא רבה .מגילה.

שואל ומשיב
נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה.
כאן הובאו המסקנות בקצרה ,ועוד חזון למועד אי"ה

שינה בערב שבועות
שאלה :האם מותר לנוח בערב שבועות ,כי בשו"ע )סימן רלא( כתוב שאסור לישן ביום.
תשובה :ראוי לכל אחד שינוח בעוד יום ,כדי שיוכל לעמוד על המשמר כל הלילה כמנהג ישראל
כאמור .ואע"פ שאסור לאדם לישן ביום כמ"ש בסוכה )כו (:וכ"פ השו"ע )סימן רלא( וע"ע בהלכות
שבת )סימן רצ( ,מ"מ כל שכונתו כדי שיוכל להיות אח"כ ניעור בלילה שפיר דמי .עיין בשו"ת רב
פעלים ח"ב )סוד ישרים סימן ט( ושו"ת תורה לשמה )סימן תה( ולמהר"א פאפו בפלא יועץ )מערכת
שינה( וכה"ח )סימן רלא אות ו( .ובספר אור שבעת הימים ח"א )עמוד תצו תצז(.
ק"ש שעל המטה בליל שבועות
שאלה :האם קורים "סדר ק"ש שעל המיטה" בליל שבועות וכדו'.
תשובה :יסדר "סדר קריאת שמע שעל המיטה" קצת לפני חצות לילה .עיין בשו"ע )סימן רלט( ובכה"ח
שם )אות ח( וביחוה דעת ח"ד )סי' כא( וע"ע בספר בן איש חי )שנה א פרשת פקודי אות יד(.

שאלות ניתן להפנות לת.ד 57124 .ירושלים ,או בפקס,02-9709118 :
או דרך מערכת הגליון בדוא"לdvartora1@gmail.com :
הודעה משמחת למחברי ספרים
הננו שמחים להודיע כי לקראת שבוע הספר יצא לאור "קטלוג ספרי קודש"
של מוסדות מתן תורה ,ויופץ אי"ה ברחבי הארץ ובריכוזים התורניים.
מחברים המעוניינים ,יוכלו לפרסם את ספריהם מעל גבי הקטלוג ,במחירים מפתיעים.

לפרטים ולפרסום :ניתן לפנות לטלפקס02-9709118 :

ת.ד 57124 .ירושלים .או לדוא"לmatantor@gmail.com :

אבן יקרה

פעם הזדמן רבנו משה סופר מפרשבורג )החתם סופר( לביתו של "משכיל"  ,בערב חג השבועות
וראה כי ביתו מעוטר בפרחים ושונים כמנהג ישראל .לשנה אחרת נזדמן שוב לביתו של זה ולא מצא
כל סימן לירק.
החתם סופר שאלו לפשר הדבר ,וכמענה לתשובתו החל הלה ללעוג וללגלג על מנהגי ישראל בכלל,
ועל המנהג לשטוח ירק בחג השבועות בפרט.
ענהו החתם סופר :דומני כי סוף סוף הצדק אתך והלה תמה :וכי גם הרב מודה לדברי .השיבו החתם
סופר :אשתקד היית "מודה במקצת" לכן היית חייב ב'שבועות'  -מלשון שבועה ...לא כן בשנה זו
הנך כבר "כופר הכל" וכופר הכל פטור מן השבועות...

הגליון מוקדש להצלחת ולרפואת ר' אהרן בן ציונה הי"ו
הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות "מתן תורה" )ע"ר( .ת.ד 57124 .ירושלים
לקבלת הגליון בדוא"ל שלחו לdvartora1@gmail.com :
ניתן לראות את הגליונות באתר www.tipot.co.il :או באתרwww.ravpealim.co.il :

