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בשעתא דישראל נטרין שתא דשמיטה כדקיאות נשמתהון דצדיקיא
משתעשעין בגנתארעדן ואתהדרוחדתין,ועלייהו

אתמר"וקוי ד'יחליפו כח" (זה"ח,

בהר).

כדמילה אתחדשבאורייתא ,ונשמתא דנחתא בשבתא אתעסקתבאינוןמילון
ן לההואמילה (זהר ח"ג קע"גע"א).
חדתין וסלקילעילא ,כל פמליא דלעילאצייתו
יחייב לחדש ד"ת
כבד אתאביך ואת אמך .הנה סמך מצוהזו לשבת ,והואכ
בשבת ,וכשהבן מחדש ד"תמעטרין את האב בעטרות בעוה"ב ,לזה סמך שהרוצה
לכבד אתאביו ואמו,יזכורביום השבתויחדשד"ת,וזהו כבודם האמת(לקיטי תורה
להאריכך ,פ'יתרו).

ורבינוהאריאלפירשכי המחדשחידושי תורה בשבת ,גורם כבודגדוללאביו
בעוה"ב ,כמ"ש הזוה"ק ,וזהו שנאמראיש אמוואביותיראו ,לכבדםע"יחידושי
ל קדומים" לחיד"א פ' קדושים .וע"ע שם פ'
תורה בשבת ,וזהו ואת שבתותי תשמורוינח

יתרו).

בחזרת הנשמה למקומה שואל אותה הקב"ה מה חידוש אמרה בתורה וכו'

שאם מחדש בתורה מעטרין לאביו באותו עולם ,לכן נסמך כבוד למצות שבת.

 .וראה"לקוטי הלכווו" ברסלב,
ונשערי תשובה" או"ח ס' ר"ץ סק"ב .והשוה פרוש הגמא למשלי כס,יז
יו"ד ח"ב עמ' קנב :כמה עטרות שמעטריןלאביו ולאמווכו').

* * *

החכמים הקדומים לאהיו מחברים אלא לנפשותם

(המפ"ם ,הקדמה למשנה ,הוצאת

ראשונים עמ'סב).

* * *

לא טרחתי בו ראשונה אלא לעצמי ולנפשי

(ימב"ם באגרת לר' יוסף אבן-עקנין.

הוצאתלוין-אפשטיין עמ'מז ,מהדורת שילת עמ'ש).

* * *

"אשרי שבא לכאן ותלמודו בידו"כיעיקרהלימוד ושנעשה בו רושם הוא הלימוד
ד (מהרשע ,בבא-בתראי,ב).
הבא מכתיבתי
* * *

י חובהבענין חובות הלב ,רק אםיסדר ספרלעצמו
נראהשאי-אפשר לצאתיד
בלימודים הדרושיםלו בזה (הקדמת"מוסר-אביך").
* * *

ההלבות שביושבת-הארץ" סדרתיםלעצמי

האגרות ראיה" ח"ב עמ'קנד).

* * *

לעצמי הדפסתיו ולא לזולת ,אחרי שכתבתי למען לא אשכח

(ה"חזון אינצ'

בדורותיו עמ'לו).

* * *

ספרי "חזון-אימג' נדפסובשבילי עצמי,הנני אוהב ללמוד מתוך ספר מודפס

(מפי השמועה .השווה :פאר הדור ח"א עמ'רעא).

* * *

הקדמה
עניניה של שנת השמיטה מסתעפים לפרקים רבים .הם מתחלקיםלעניני
הלכה ואגדה ,הוראה למעשה ומחשבה עיונית ,מחקרים היסטוריים וכדו/
החבורים על השמיטה ,יש ביניהם המתרכזים בנושא אחד ,בנקודה אחת
הטעונה הבהרה וברור ,ויש שהם מתפשטים עלפני שטחים שונים.יש שהם
על דרך הלקט והמובאות ,יש שהם מסוג הספרות הפרשנית ,ויש עיונים

מקוריים וחדשים .פרקי העיון הבאים להלן יסודם בחלק אחד ,המוגדר היטב
בתוך מסכת השמיטה -ימי השבת והמועדים שבתוך השנה השביעית.
יאי פהואי שם
הדברים באו על דרך ההגותבספרי מחשבה וחסידות ,אםכ
נופם נוטה לשטחי מקרא והלכה .ראשיתם בשמיטת תשכ"ו ובגאולתעיר דוד
שבאה במוצאי אותה שביעית ,קיץ תשכ"ז .המשכם בדברים שבע"פ ,באזני
הכותל ,בשמיטת תשל"גובימי המלחמה שבאו במוצאי אותה שנת השבע ,החל
מעצומו של יום-הכיפורים תשל"ד ,שעה שעבר שופר אזעקה בארץ .הופעתם
בדפוס בקונטרס "שבתה של השביעית" בשמיטת תטר'מ ,כשנוספים עליהם -
בתוספת מרובה על הראשונות  -ענינים שנתבררו בירושלים שבין החומות.
עריכתם המחודשת לדברים שבכתב ,בצילו של הכותל ,בערב שנת השמיטה
תשמ"ז ,מתוך אמונה ותקוה לחידוש הלכותמלכים במקהלות ישראל ובשיבתם
לנויהם ,והמלךעלעמדו  -במוצאיהשביעית  -בקריאתפרשיות המחזקות את
דת האמת.

למהדורה השניה
לקראת שמיטת תשנ"דנהגה המחלקהלחינוךותרבותתורנייםבגולה ,ראשה
והנהלתה,בעין טובה ונטלה על עצמה את הוצאת המהדורה השניה של הספר.
במהדורה זו באו ,נוסף על התיקונים וההשלמות ,שתי מסות חדשות
ב"מועדיה של השביעית" ,וארבעה מאמרים על פרשיות השבוע באלול של
הששית במשבצת ההכנותלשביעית.
ספיחים נוספים",על שפתהשביעית"  -השמיטה במשנת בעל "שפת-אמת",
שבתורותיו נעשה שימוש רב בחיבור שלפנינו ,וקונטרס "פרשיות המלך ביום
הקהל" -ייצאו לאור ,בעזרעליון ,במשך שנת השמיטה הבעל"ט ,תוךציפייה
למימוש חזונם של חכמים עלהצפוי במוצאישביעית.

למהדורה השלישית
לא בל מה שעלה במחשבה ונזכר בהקדמה למהדורה השניה ,אכן התבצע.
הקונטרס "שפתהשביעית  -שנת השבע במשנתבעל שפת אמת" אמנם ראה
אור בערב שמיטת תשנ"ד ,מה שאין כן הקונטרס "פרשיות המלךביום הקהל"
הנמצאעדיין עלהאבניים.
לקראת שמיטת תשס"א נטל על עצמו מכון "התורה והארץ" הנאה מקיים
בעשייתאזנים לתורתא"י,להיות גם נאה דורש,דהיינולהוציא מהדורה נוספת
שלפרקיעיון במשנתהשביעית.
במהדורה שלפנינו באו ,בעזר עליון ,תקונים והשלמות ואף מדור חדש:
"ספיחיה של השביעית" ובו "שפת השביעית" הנ"ל ,וכן "פרי השביעית" על
השמיטה בתורת ר' צדוק הכהן ,ו"אמרי השביעית" ,על ההגותבעניני שביעית
בדברי האדמו"ר הזקן מגור.
במדור"פרשיותיה שלהשביעית"צויינוהשינויים בסדרהתאריכים שלקריאת
הפרשיות בשנת השמיטה תשנו"א.
מפתחות שנשמטו מהמהדורה השניה הורחבוועודכנו.
ממשנתם של הראשונים למדנו ש"אין מספרלדינים שישבפירות שביעית" (תוס'
סוכהלט ,אד"השאין).כיוצא בדבך אףהעיוןוההגותבפרותיההרוחניים שלהשמיטה
המתרבים והולכים ,בצפיהלגילויים שנכונו בשיאה שלמוצאי שנת שבע.
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