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 במותםמכבדם
 א"א בתייר א"לא"מ י"א ב"ר רדא"מ
 השבת ביוםנלב"ע שביעית במוצאינלב"ע
 תשליוו מנ"אר"ה נ"ך וו'ש סיוןע"ד

 דצדיקיא נשמתהון כדקיאות דשמיטה שתא נטרין דישראלבשעתא
 )זה"ח, כח" יחליפו ד' "וקוי אתמר ועלייהו חדתין, ואתהדרו רעדן בגנתאמשתעשעין

בהר(.

 מילון באינון אתעסקת בשבתא דנחתא ונשמתא באורייתא, אתחדש מילהכד
 ע"א(. קע"ג ח"ג )זהר מילה לההוא צייתון דלעילא פמליא כל לעילא, וסלקיחדתין

 ד"ת לחדש חייב כי והוא לשבת, זו מצוה סמך הנה אמך. ואת אביך אתכבד
 שהרוצה סמך לזה בעוה"ב, בעטרות האב את מעטרין ד"ת מחדש וכשהבןבשבת,
 תורה )לקיטי האמת כבודם וזהו ד"ת, ויחדש השבת ביום יזכור ואמו, אביו אתלכבד

 יתרו(. פ'להאריכך,

 לאביו גדול כבוד גורם בשבת, תורה חידושי המחדש כי פירש האריאלורבינו
 חידושי ע"י לכבדם תיראו, ואביו אמו איש שנאמר וזהו הזוה"ק, כמ"שבעוה"ב,
 פ' שם וע"ע קדושים. פ' לחיד"א קדומים" ינחל תשמורו שבתותי ואת וזהו בשבת,תורה

יתרו(.

 וכו' בתורה אמרה חידוש מה הקב"ה אותה שואל למקומה הנשמהבחזרת
 שבת. למצות כבוד נסמך לכן עולם, באותו לאביו מעטרין בתורה מחדששאם
 ברסלב, הלכווו" "לקוטי וראה יז. כס, למשלי הגמא פרוש והשוה סק"ב. ר"ץ ס' או"ח תשובה"ונשערי

 וכו'(. ולאמו לאביו שמעטרין עטרות כמה קנב: עמ' ח"ביו"ד

** * 



 הוצאת למשנה, הקדמה )המפ"ם, לנפשותם אלא מחברים היו לא הקדומיםהחכמים

 סב(. עמ'ראשונים

** * 

 אבן-עקנין. יוסף לר' באגרת )ימב"ם ולנפשי לעצמי אלא ראשונה בו טרחתילא
 ש(. עמ' שילת מהדורת מז, עמ' לוין-אפשטייןהוצאת

** * 

 הלימוד הוא רושם בו ושנעשה הלימוד עיקר כי בידו" ותלמודו לכאן שבא"אשרי
 ב(. י, בבא-בתרא )מהרשע, יד מכתיבתהבא

** * 

 לעצמו ספר יסדר אם רק הלב, חובות בענין חובה ידי לצאת שאי-אפשרנראה
 "מוסר-אביך"(. )הקדמת בזה לו הדרושיםבלימודים

** * 

 קנד(. עמ' ח"ב ראיה" האגרות לעצמי סדרתים שביושבת-הארץ"ההלבות

** * 

 אינצ' )ה"חזון אשכח לא למען שכתבתי אחרי לזולת, ולא הדפסתיולעצמי

 לו(. עמ'בדורותיו

** * 

 מודפס ספר מתוך ללמוד אוהב הנני עצמי, בשבילי נדפסו "חזון-אימג'ספרי
 רעא(. עמ' ח"א הדור פאר השווה: השמועה.)מפי

** * 



הקדמה

 לעניני מתחלקים הם רבים. לפרקים מסתעפים השמיטה שנת שלעניניה
 וכדו/ היסטוריים מחקרים עיונית, ומחשבה למעשה הוראה ואגדה,הלכה

 אחת בנקודה אחד, בנושא המתרכזים ביניהם יש השמיטה, עלהחבורים
 שהם יש שונים. שטחים פני על מתפשטים שהם ויש וברור, הבהרההטעונה

 עיונים ויש הפרשנית, הספרות מסוג שהם יש והמובאות, הלקט דרךעל
 היטב המוגדר אחד, בחלק יסודם להלן הבאים העיון פרקי וחדשים.מקוריים
 השביעית. השנה שבתוך והמועדים השבת ימי - השמיטה מסכתבתוך

 שם ואי פה אי כי אם וחסידות, מחשבה בספרי ההגות דרך על באוהדברים
 דוד עיר ובגאולת תשכ"ו בשמיטת ראשיתם והלכה. מקרא לשטחי נוטהנופם
 באזני שבע"פ, בדברים המשכם תשכ"ז. קיץ שביעית, אותה במוצאישבאה
 החל השבע, שנת אותה במוצאי שבאו המלחמה ובימי תשל"ג בשמיטתהכותל,
 הופעתם בארץ. אזעקה שופר שעבר שעה תשל"ד, יום-הכיפורים שלמעצומו
 - עליהם כשנוספים תטר'מ, בשמיטת השביעית" של "שבתה בקונטרסבדפוס
 החומות. שבין בירושלים שנתבררו ענינים - הראשונות על מרובהבתוספת
 השמיטה שנת בערב הכותל, של בצילו שבכתב, לדברים המחודשתעריכתם
 ובשיבתם ישראל במקהלות מלכים הלכות לחידוש ותקוה אמונה מתוךתשמ"ז,
 את המחזקות פרשיות בקריאת - השביעית במוצאי - עמדו על והמלךלנויהם,

 האמת.דת

 השניהלמהדורה
 ראשה בגולה, תורניים ותרבות לחינוך המחלקה נהגה תשנ"ד שמיטתלקראת
 הספר. של השניה המהדורה הוצאת את עצמה על ונטלה טובה בעיןוהנהלתה,

 חדשות מסות שתי וההשלמות, התיקונים על נוסף באו, זובמהדורה
 של באלול השבוע פרשיות על מאמרים וארבעה השביעית", שלב"מועדיה
 לשביעית. ההכנות במשבצתהששית

 "שפת-אמת", בעל במשנת השמיטה - השביעית" שפת "על נוספים,ספיחים
 ביום המלך "פרשיות וקונטרס שלפנינו, בחיבור רב שימוש נעשהשבתורותיו

 ציפייה תוך הבעל"ט, השמיטה שנת במשך עליון, בעזר לאור, ייצאו -הקהל"
 שביעית. במוצאי הצפוי על חכמים של חזונםלמימוש



 השלישיתלמהדורה
 התבצע. אכן השניה, למהדורה בהקדמה ונזכר במחשבה שעלה מה בללא

 ראה אמנם אמת" שפת בעל במשנת השבע שנת - השביעית "שפתהקונטרס
 הקהל" ביום המלך "פרשיות הקונטרס כן שאין מה תשנ"ד, שמיטת בערבאור

 האבניים. על עדייןהנמצא
 מקיים הנאה והארץ" "התורה מכון עצמו על נטל תשס"א שמיטתלקראת
 נוספת מהדורה להוציא דהיינו דורש, נאה גם להיות א"י, לתורת אזניםבעשיית

 השביעית. במשנת עיון פרקישל
 חדש: מדור ואף והשלמות תקונים עליון, בעזר באו, שלפנינובמהדורה
 על השביעית" "פרי וכן הנ"ל, השביעית" "שפת ובו השביעית" של"ספיחיה
 שביעית בעניני ההגות על השביעית", ו"אמרי הכהן, צדוק ר' בתורתהשמיטה
 מגור. הזקן האדמו"רבדברי

 קריאת של התאריכים בסדר השינויים צויינו השביעית" של "פרשיותיהבמדור
 תשנו"א. השמיטה בשנתהפרשיות

 ועודכנו. הורחבו השניה מהמהדורה שנשמטומפתחות
 )תוס' שביעית" בפירות שיש לדינים מספר ש"אין למדנו הראשונים שלממשנתם

 השמיטה של הרוחניים בפרותיה וההגות העיון אף בדבך כיוצא שאין(. ד"ה א לט,סוכה
 שבע. שנת מוצאי של בשיאה שנכונו לגילויים בצפיה והולכים,המתרבים



 הספרתובן

 השביעית של שבתהא.
15 בשבתותיכם לשבתותיעת

19 בשביעית שבת-בראשית שלמקומהא.

38 ובמקום בזמן שבתתוספתב.

49 סיני בשמיטת לד'שבתג.

76 כספים בשמיטת "שתי-שבתוול'ד.

85 "הקהל" במעמד "שתי-שבתות"ה.
95 ולארץ לשבת יתרהנשמהו.
99 השביעית של בשבתה ועונג בטחוןאמונה,ז.
102 והשביעית השבתברכתח.
108 ובשביעית בשבת ההתחדשותמתנתט.
112 ובשביעית בשבת וגאולהחורבןי.
123 לשמיטה והבנות לשבתהכנותיא.
139 לשביעית והתוספת ההכנהפרשיותיב.

 השביעית של פרשיותיהב.
157 השמיטה בשנת התורה בחומשיהעיון

159 השמיטה בשנת בראשית בספרהעיון

163 ובשביעית בשבת עדןגן בראשיתפרשת
165 והשביעית השבתחן נחפרשת
168 והשביעית השבתטל לך-לךפרשת
170 והשביעית השבתראית. ויראפרשת
173 והשביעית השבתתמימות שרה חייפרשת
176 והשביעית השבתמתנת תולדותפרשת
178 והשביעית השבתהתפרסות ויצאפרשת
180 והשביעית השבתנחלת וישלחפרשת
184 בחנוכה השביעית שלשבתה חנוכה וישבפרשת
187 בשביעית בחנוכה, בשבת,זכור חנוכה זאת מקץפרשת
189 והשביעית השבתפני ויגשפרשת



193 והשביעית השבתאחדות ויחיפרשת

197 השמיטה בשנת שמות בספרהעיון

201 ובשביעית בשבתהחרות שמותפרשת
203 שביעית ר"ח,שבת, שבט ר"ח ואראפרשת
205 והשביעית השבת"דבורי" באפרשת
207 והשביעית השבתשירת בשבט ט"ו בשלחפרשת
209 ובשביעית בשבת סיניהר יתרופרשת
210 ובשביעית בשבת השקליםכתר משפטיםפרשת
213 ולדורות לשעה המשכן"עבודת" תרומהפרשת
215 ובפורים בשביעית בשבת, חינםמתן זכור תצוהפרשת
218 ובשביעית בשבת תשובהתוספת פרה תשאפרשת
220 ובשביעית במשכןהשבת החודש ויקה"פפרשת

223 השמיטה גשנה ויקרא נספרהעיון

230 בשביעית אביבמנחת ויקראפרשת
232 ובשביעית בשבת ומצהחמץ שבת-הגדול צופרשת
234 ובשביעית בשבתעל-גבוליות שמיניפרשת
237 ושמיטה שבת ענג,נגע, תזריע-מצורעפרשת
239 ובשביעית בשבת רבעינטע אחרי-קדושיםפרשת

241 בשביעית העומרספירת אמורפרשת
243 והשביעית השבתברית בהר-בחוקותיפרשת

246 השמיטה בשנת במדבר בספרהעיון

252 והשביעית השבתדגלי במדברפרשת
254 ובשביעית בשבתהברכה נשאפרשת
256 והשביעית השבתמנורת בהעלותךפרשת

258 והשביעית השבתעץ שלחפרשת
261 ובשביעית בשבת הארץפי קרתפרשת
263 והשביעית השבתבאר חוקתפרשת

265 והשביעית השבתעדות בלקפרשת
267 ובשביעית בשבתשלום פנחספרשת
269 שמיטות שבתות,מסעות, מטות-מסעיפרשת
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271 השמיטה בשנת דברים בספדהעיון

277 ובשביעית בשבת התוספתברנת דבריםפרשת
280 ובשביעית בשבתהכפילות ואתחנןפרשת

282 ובשביעית בשבתהמן עקבפרשת
286 ובשביעית בשבת ועבדיםבנים ראהפרשת

288 ובשביעית בשבת ושוטריםשופטים שופטיםפרשת
291 ובשביעית בשבתדרור תצאפרשת
293 והשביעית השבתבכורי תבואפרשת
295 ובשביעית בשבת והפרטהכלל נצבים-וילךפרשת
297 והשביעית השבתתשובת האזינופרשת
305 והשביעית השבתדרך ברכהפרשת

 השביעית של מועדיהג.
312 השביעית במחרוזת מועדתוה

317 השמיטה בשנת הרגל חגיגת1.

 בשביעית הסגנותחג
325 גן-עדןמונת
327 לא-זרועה ארץסוכת

329 בסוכותהאחדות
332 קהלתקריאת
338 השואבה ביתשמחת
345 הלויתן של אורוסוכת

361 בשביעית לגשםהתפילה
364 בשביעית תורהשמחת

 בשביעית הפסהתג
374 השמיטה"סדר"
376 בשביעיתפה-סח

381 בשביעיתחרות
383 בשביעית לטלהתפילה

389 בשביעית פסח שלשביעי

1ן



 בשביעית ומועדשבת

 בשביעית השבועותחג
394 ובשמיטה במתן-תורההאחדות
397 בשביעית הלחםשתי

ו40 סיני בהרשמיטה

 השביעית בשנה ואחרית ראשית2*
413 השבע שנת בראש שופרות זכרונות,מלכויות
433 שביעית שלשופר

436 השבת בשנתשבת-שבתון
443 השביעית השנהאחרית
447 שביעית במוצאי הדרורקריאת
457 השמיטה שנת בשלהי ושמחת-תורה מהסוכההפרידה

 השביעית של ספיחיהד.
467 פרי-השביעיתא.
488 שפת-השביעיתב.
577 אמרי-השביעיתג.

621 וענינים מושגיםמפתח
627 מקורותמפתח


