
ליושבי  הקב"ה  שנתן  השמיטה  מצות  יסוד 

ארץ ישראל, הוא חיזוק האמונה השלימה בה', 

כמובא ב"ספר החינוך" בביאור שורש המצוה, 

"שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה לו הפירות, 

בכוחו  הכל  אלא  אותם,  תוציא  בכוחה  לא 

השדה,  בעל  ועל  השדה  על  אדון  ויש  יתברך, 

וכשהוא חפץ הוא מצוה לו להפקירה".

זושא מאניפולי,  ר'  ידועה אמרתו של הרבי 

שהובאה בספרו של אחיו הק' "נועם אלימלך", 

בפרשתנו  הכתוב  על 

תאמרו  "וכי  כ(  )כה, 

בשנה...  נאכל  מה 

ברכתי  את  וציותי 

לכאורה  לכם"... 

יצאה  שהתורה  קשה 

דרך  כי  מדרכה,  כאן 

איזה  לכתוב  הכתוב 

יתור לשון, אפילו אות 

אחת, וע"י זה לומדים 

קושיות,  כמה  לתרץ 

לא  הקושיא  אבל 

ואילו  בתורה,  נכתב 

הקושיא  נכתבה  כאן 

היה  ולכאורה  בתורה. 

'וצויתי  רק  לומר  לו 

את ברכתי', וממילא לא ִיקשה 'מה נאכל'?

תמיד  להשפיע  דרכו  שהשי"ת  ונראה 

שפע רב לצרכי בני אדם, ללא הפסקה, אולם 

ומפרנס  זן  שהוא  בד'  בטחון  לו  אין  כשיהודי 

ח"ו  פוגם  הוא  אזי  כלל,  הפסק  בלי  ברווח 

חלילה,  נפסק  והשפע  ההשפעה  בצינורות 

וצריך ד' לצוות מחדש את השפע.

זהו שמלמדת אותנו התורה כאן: "וכי תאמרו 

ולא תבטחו  - אם תפקפקו חלילה  נאכל"  מה 

זן ומפרנס כל ברייה, ותשאלו "מה  בה' שהוא 

נאכל", הרי תפגמו את השפע ח"ו, ואז תטריחו 

 - ברכתי"  את  "וציוותי  השי"ת  את  כביכול 

כך,  תתנהגו  אל  מחדש.  ההשפעה  את  לצוות 

השפע  ילך  ואז  לבבכם,  בכל  בה'  ביטחו  אלא 

בלי הפסק כלל.

יסוד  את  למדים  אנו  השמיטה  וממצוות 

כמו  התורה,  מצוות  לכל  והבטחון  האמונה 

שכתב ה"כתב סופר" על הכתוב "וידבר ד' אל 

משה בהר סיני לאמור", והקשה רש"י: מה ענין 

שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו 

הסביר  אלא  מסיני? 

יש  כי  סופר",  ה"כתב 

נכתב  שלכן  לפרש 

שמיטה  מצות  אצל 

שמרמז  סיני"  "בהר 

זו  מצוה  כי  לתורה, 

האמונה  שורש  היא 

כאשר   - בה'  והבטחון 

שהשי"ת  רואה  יהודי 

בשנה  ברכה  שולח 

והארץ  השישית 

לשלוש  יבולה  נותנת 

ה',  כהבטחת  שנים 

את  לקיים  ילמד  מזה 

בלי  ה'  מצוות  כל 

יקח  מנין  ופחד  דאגה 

פרנסה, וילמד תורה בלי שום דאגה, ויבטח בה' 

שיכלכלו ויפרנסו כמו בשמיטה.

זוכה  הוא  בה',  ובוטח  מאמין  שיהודי  וככל 

ככתוב  ועסקיו,  מעשיו  בכל  ברכה  להשפעת 

כעץ  והיה  בד'...  יבטח  אשר  הגבר  "ברוך 

אברהם  רבי  הרה"ק  שרמז  וכפי  וגו',  שתול" 

צדק"  "מבשר  בספרו  זי"ע  מזלאטשוב  חיים 

וישבתם  לשובע  "ואכלתם  יט(:  )כה,  בפרשתנו 

מיועדות  האמורות  הברכות  כל  עליה",  לבטח 

'וישבתם  בתנאי  אך  לשובע',  'ואכלתם  לכם, 

לבטח' - שיהא לכם בטחון בו יתברך.

וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר )ויקרא כה, א(
שאף  ישראל,  לבני  לאמר  משה  אל  דיבר  הקב"ה 
שצריכים להתנהג בענוה בבחינת 'סיני' - הקטן שבהרים, 
בדרכי  ליבו  'ויגבה  'הר',  בבחינת  להיות  זה  לצד  צריך 

השם', וזהו השלימות האמיתי.
הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי זי"ע 

]"ליקוטי אמרים - תניא"[

וכי ימוך... ומטה ידו עימך והחזקת בו )כה, לה(.
יש לפרש ע"פ הנאמר בתהילים "אשרי משכיל אל דל 
ביום רעה ימלטהו השם", שהכוונה "אשרי משכיל אל דל 
ביום רעה" - מי שדואג לדל גם בשעה שהוא עצמו נצרך 
"ומטה  וזהו  ממיצר.  ויחלצנו  השם"  "ימלטהו  לבריות, 
ידו עמך" - שכמוך כמוהו, ובכל זאת "והחזקת בו", ודאי 

ימלטהו ה' מכל מיצר וצוקה.
הגה"ק ה"חתם סופר" זי"ע

והפקדתי עליכם בהלה... וזרעתם לריק זרעכם ואכלוהו 
אויביכם )כו, טז(.

הקללות ייהפכו לברכות - והפקדתי מלשון חסרון, כמו 
ִוד )ש"א כ, כ"ה(, אחסר מעליכם את הבהלה  ֵקד ְמקוֹם דָּ פָּ ַויִּ
ושאר מכות ולא יהיו אצלכם. וזרעתם לריק, כי 'עתידה 
ל:(,  )שבת  מילת'  וכלי  גלוסקאות  שתוציא  ישראל  ארץ 
ותהיה הזריעה לריק כי לא יהיה צורך לזרוע, רק אויביכם 

יזרעו.
הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ]"קדושת לוי"[

וכל ערכך יהיה בשקל הקודש )כז, כה(.
יהודי צריך לשקול את דרכיו, וכל ערכך במאזני צדק 
בשקל הקודש. כי יש מי שנמשך לתורה, ואילו אחר נוטה 

יותר לתפילה, אך צריך שיהיה הכל במידה ובמשקל.
הרה"ק רבי מאיר מאפטא זי"ע ]"אור לשמים"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
תזמור  שנים  ושש  שדך  תזרע  שנים  שש 
יהיה  שבתון  שבת  השביעית  ובשנה  כרמך... 
על  הוא  הציווי  עיקר  הרי  ג-ד(.  )כה,  לארץ 
מה  ציוה  ולמה  השביעית,  בשנה  השביתה 

לעשות בששת השנים?
אל  זה  להקיש  מתכוון  שהכתוב  לומר  ויש 
זה, כשם שהשביתה בשנה השביעית מורה על 
מידת האמונה והבטחון, כי האדם שאינו עושה 
ה',  לישועת  מצפה  רק  הארץ  מלאכת  שום 
כך בשש  בוטח בה' אלוקיו,  בזה שהוא  מראה 
יבטח  השנים בהם הוא עובד את האדמה, לא 
בכוחו לאמר "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל 

הזה" אלא יישען ויבטח בה' אלוקינו.
"עבודת הגרשוני" 
להרה"ק רבי גרשון מקולומייא זי"ע

יסוד האמונה והבטחון
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7:50  ............ הנרות:  הדלקת 

8:09 ......................... שקיעה: 

5:25  ................... החמה:  נץ 

8:31  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:07  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:20

1:24  .............. גדולה:  מנחה 

8:10  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 9:00

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:22

זמנים לשב"ק פרשת בהר-בחוקותי

ליקוטים יקרים



סיפר הרה"ח ר' פנחס בלאנק ז"ל כפי ששמעו מבעל המעשה:
הרי אינני חסיד )ממשפחת "יאדלער", אחת המשפחות 
ר'  הרבי  של  רישומו  אולם  החשובות(,  הירושלמיות 
זה לאחר  בי לנצח. היה  שלומ'קע מזוועהיל נשאר חרות 
נישואינו, נולד לנו ילד, ויום שישי אחד ראינו שינוי רציני 
במראהו של הילד. הזעקנו את ד"ר קוק. הרופא בדק את 
הילד וקבע שהילד זקוק לאשפוז מיידי בבית-חולים. לא 
חכינו וניגשנו לאשפז את הילד, בתוך כך אמרה האשה: יש 
הרי את הרבי מזוועהיל, הכל מספרים עליו נפלאות... נרד 

אליו איפוא, ונשמע!
ירדנו אל הרבי, ובינתיים השבת מתקרבת. נכנסנו אל 
הרבי ובחרדה ספרתי לו את המצב. הרבי ישב כפוף קומה, 
הקוגעל  את  הכינה  כבר  אשתך  ושאל:  עיניו  זקף  לפתע 
של  שאלה  עם  ילד  לפנינו  תמיהה:  התמלאתי  לשבת?! 
פקוח-נפש, והרבי שואל על קוגעל?! אולם במקרה שמתי 
לב שעוד אמש, בלילות החורף הארוכים, הכינה האשה את 
הקוגעל, ועניתי בחיוב לשאלת הרבי. נענה הרבי: אין צורך 
להכניסו לבית חולים... אין צורך ברופא כלל, הילד יבריא 
נוסף  קוגעל  תכין  ושאשתך  הביתה  לכו  השם,  בעזרת 

לשבת... ותאכלוהו בשבת כשהילד יבריא בעז"ה.
ומצוה  מפורסם  רופא  עומד  כאן  הנה  נדהם,  עמדתי 
על  ומדבר  הרבי  עומד  וכאן  מיידית,  הילד  את  לאשפז 
קוגעל נוסף... כשחזרנו בדרכנו מבית הרבי, היה לבי כבד 
עלי ביותר, אולם האשה קראה לפתע ואמרה: "הרבי לא 
יאמר סתם, יש לו מספיק אחריות... ואם הוא אומר, הרי יש 
דברים בגו. נזכרתי - אמרה האשה - יש לנו בבית אטריות 
]לאקשען[, אני עומדת להכין עוד קוגעל, ובינתיים נעכב 
את אשפוזו של הילד". לא התנגדתי. והאשה נגשה להכין 
בילד תוך כדי ההכנות, היה  והנה כשהבטנו  את הקוגעל, 
ציפייה,  מלא  בלב  עקבנו  לטובה.  שינוי  שיש  לנו  נראה 
ואמנם למרבה הפליאה, עם גמר הכנת הקוגעל נראה לנו 

ברור שמראהו חוזר אליו, ראינו זאת בעליל.
ולמחרת בשבת קודש  בבית,  נשאר  הילד לא אושפז, 
לכבוד  ואחת  שבת,  לכבוד  אחת  פשטידות,  שתי  אכלנו 
יום  את  יכול לשכוח  אינני  היום  "עד  הילד.  החלמתו של 
אינני  לו.  עד  שהייתי  מופלא  חזיון   - הזה  הגורלי  השישי 

חסיד, אבל בעצמי חזיתי בפלא"...

לזכר עולם יהיה צדיק

תפילת אבות על בנים
מצוה(:  נר  פרק  תמיד  )מסכת  הק'  השל"ה  כתב 

"ביותר צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר 

אומר  וליבי  וזיווגם.  צרכיהם  ולכל  עולם,  עד 

שֵעת רצון לתפלה זו בערב ראש חודש סיון - 

נקראים  ואז  התורה,  ניתנה  שבו  החודש  הוא 

בנים לה' אלקינו". ומביא שם תפילה מיוחדת, 

המפורסמת בישראל כתפילה לערב ר"ח סיון.

שו"ע  על  זקנים"  "עטרת  בפירוש  וכתב 

אורח חיים סימן מז: תמיד תהיה תפילת האב 

ואם שגורה בפיהם, להתפלל על זרעם שיהיו 

טובות,  מדות  ובעלי  וצדיקים  תורה  לומדי 

בברכת  וכן  רבה',  'אהבה  בברכת  מאד  ויכווין 

התורה כשאומר ונהיה אנחנו וצאצאינו וכו' וכן 

למען לא  בתפילת 'ובא לציון גואל' כשאומר: 

ניגע לריק ולא נלד לבהלה, בכל מקומות אלו 

יעשה תפלתו קבע על בניו שיהיו לומדי תורה.

וב'חיי אדם' הובא ב'משנה ברורה' סי' קכב 

ס"ק ח: נכון וראוי לכל אדם להתפלל בכל יום 

ביחוד על צרכיו ופרנסתו, ושלא ימוש התורה 

מפיו וזרעו וזרע זרעו, ושיהיו כל יוצאי חלציו 

עובדי ה' באמת ושלא ימצא ח"ו פסול בזרעו, 

וכל מה שיודע בליבו שצריך לו, ואם אינו יודע 

לדבר צחות בלשון הקודש יאמרנה אף בלשון 

אשכנז, רק שיהיה מקירות ליבו.

הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע
כ"ו באייר תש"ה, 72 שנים להסתלקותו

ברכותיו לא שבו ריקם

כ"ד באייר ב' אלפים תמ"ט: שבת זו היתה 
ן, ובני ישראל חנו  השבת הראשונה לירידת המָּ

ָאלּוׁש. בְּ
"שבתון  לישראל  נאמר  זו  שבת  לקראת 
דתן  מעשה  ואירע  מחר",  לה'  קודש  שבת 
ואבירם שרצו ללעוג למשה רבנו, עד שהוכיחם 
משה רבנו "כי ה' נתן לכם השבת... שבו איש 
השביעי"  ביום  ממקומו  איש  יצא  אל  תחתיו 
)פרשת בשלח(, ציווי הכולל בתוכו יסודות רבים 

תחומין,  הוצאה,  מוקצה,  כמו  שבת,  מהלכות 
שלש סעודות, הכנה.

ב.(:  )ברכות  יהושע"  ה"פני  כתב  סיון:  ר"ח 
מנהג ק"ק ווירמיישא להתענות בר"ח סיון על 
וקורין  גדולה,  מנחה  לאחר  עד  תתנ"ו  גזירת 
לבתיהם  וחוזרים  מנחה,  ומתפללים  ויחל 
ערבית  מתפללים  ואח"כ  ולשתות,  לאכול 
כשאר ימות השנה. אבל אם חל ר"ח סיון ביום 
שעות  שלוש  לאחר  מנחה  מתפללים  שישי, 
אחר חצות, וקורין ויחל, ואח"כ מתפללים מיד 
לקידוש  לבתיהם  וחוזרים  שבת  של  ערבית 
גמור  שבת  מנהג  ונוהגים  שבת,  ולסעודת 
באיסור עשיית מלאכה. ובספר "שבות יעקב" 
צווח על מנהג זה, ואני עמדתי משתומם: מה 
המקובל  כזה  קדוש  מנהג  לבטל  הרעש  כל 
לקיים  יש  אלא  ותוס'?  רש"י  מימי  כנראה 

המנהג של ווירמיישא. עיין שם.

קורא הדורות

רבנו אשר נודע בשמו הקדוש 'רבי שלומ'קע זוועהילער', נולד בשנת תר"ל לאביו הרה"ק ר' מרדכי מזוועהיל, בן הרה"ק ר' 
יחיאל מיכל מזוועהיל, בן הרה"ק ר' משה מזוועהיל, בן הרה"ק ר' יחיאל מיכל המגיד מזלאטשוב זי"ע.

תרס"א  בשנת  נפלאים.  ויראת-שמים  קדושה  בו  ראו  בתורה  ויגיעה  התמדה  לצד  נוצר,  לגדולות  כי  בו  ניכר  מילדותו 
כשנסתלק אביו, הטיל עליו הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב את עול ההנהגה, לקבל קוויטלעך ולהשפיע עצות טובות 
לישראל. הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע אמר עליו שהוא היה שייך לדורות שלפני 600 שנה, לא מעלמא הדין, ועצותיו ממקום 

גבוה הן.
בשנת תרפ"ה עזב רבנו את העיירה זוועהיל בדרכו להתיישב בארץ ישראל. בבכיות נרגשות ליווהו תושבי העיר. כשהגיע 
לארץ ישראל החליט להסתיר עצמו מעין כול. בחוף הים של יפו קרא לנכדו רבי מרדכי שנלווה אליו, ואמר לו: "אנו זורקים את 
האיצטלא של הרבנות שלנו לים", וגזר עליו שלא לגלות לאיש מי הוא. שלוש שנים חי בדחקות, הוגה בתורה כאחד התלמידים 
בישיבת 'חיי עולם' שבעיר העתיקה. איש לא ידע מי הוא, אך זאת ידעו, כי יהודי מהעיר זוועהיל שוקד בפינת ביהמ"ד יומם 

וליל, בלי להרבות בשיחה.
הנמצא  מזוועהיל  לאדמו"ר  להעבירם  כספים  זצ"ל  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגה"ק  ירושלים  של  רבה  קיבל  זמן  באותו 
בירושלים, אך אף אחד לא ידע מיהו. עד שפעם הגיע לארץ תייר תושב זוועהיל, ביקר בישיבת חיי-עולם, ואז גילה לכולם כי 
האיש הוא הרבי המפורסם מזוועהיל, קדוש עליון ששמעו יצא למרחקים. מאותו היום נאלץ לקבל לידו את שרביט ההנהגה 

והסתרתו הסתיימה.
ביתו בשכונת בית ישראל הפך מהרה לתל תלפיות. מכל קצווי עולם באו אליו להתברך ולהתייעץ, וסיפורי מופת לאלפים 
נודעו ברבים. הוא הפך להיות אביהם של דלים ועזובים, ילדים שנמסרו לרשת המסיון נפדו על ידו, ילדי עניים מצאו מקום 
בביתו, זכו לליטוף חם ואף לפרוטה לכיס. יש ואכלו על שולחנו שלושים וארבעים ילדים. דלתו של רבנו מעולם לא ננעלה, 
מטרידים  אכסניה,  שם  שמצאו  משונים  אנשים  מיני  כל  הקיפו  ומסביב  בעצתו,  לשאול  באו  הציבור  שכבות  מכל  אנשים 

בשאלותיהם בכל מיני הטרדות...
רבינו סירב לקבל דברי חפץ כמתנה, אף שהעניות בבית היתה מדהימה. כל ימיו בארץ הקודש לא הזדקק לַשָמש בכל 

הליכותיו וסיפוק צרכיו, כדי שלא להיות תלוי בעזרת הזולת.
ברפואות  רבנו,  ידי  על  נושעים  אנשים  כמה  בחוש  רואים  כולנו  הכיצד?  רבנו:  את  הלפרין  זלמן  אפרים  ר'  הרה"ג  שאל 
בישועות ובעצות, והנה אצל אדמו"רים אחרים יש חצרות-מלוכה, גבאים ניצבים מסביב... והרי אצל רבנו היה צריך להיות תור 

מתמשך מכאן ועד הכותל... 
רבנו לא ענה, אולם כשבועיים אחרי כן שח כבדרך אגב: "שני מיני צדיקים הם בעולם, 'צדיק הדור' ו'צדיק יסוד'. צדיק הדור 
מלשון 'הדר', יפיו אל החוץ, זהו גדר של 'הדר'. אולם היסוד טמון הוא ומכוסה, "דער יסוד פון א בנין איז צו געדעקט", שקוע 
הוא כולו במעמקים, וכל הבנין עומד נשען עליו נישא על ידו, וככל שהיסוד עמוק יותר - כן גדול יותר הבנין הנישא עליו - זה 

גדרו של צדיק יסוד!"
היה  חצות,  תיקון  בעת  בלילות  בתפילות.  רבנו  הרעיש  ישראל,  לארץ  להגיע  עומד  הגרמני  שהצורר  שמועות  כשהגיעו 
מראהו נורא הוד, כשראשו שמוט בין ברכיו במשך כמה שעות תמימות. למקורביו המודאגים היה אומר בבטחון: "ארץ ישראל 
תהיה לפליטה". עם התקדמות הצבא הנאצי אל שערי ארץ ישראל, שקע בתפילות יותר ויותר, עד אותו יום בו התבשר העולם 

שלנאצים היתה מפלה והם נסוגו אחור.
בכ"ו באייר תש"ה, "יסוד שביסוד", שררה שמחה גדולה בארץ ישראל ובעולם כולו, עם ההכרזה על סיום המלחמה הנוראה. 
בו ביום נסתלק רבנו זצ"ל בסערה השמימה - האיש שהקדיש את תמצית דמו למלחמה בשטן הנאצי, סיים את המלחמה ביום 

בו נפלו הצוררים, כאילו השלים את תפקידו בעולם.

מתולדותיו

למען דעת


