
ליושבי  הקב"ה  שנתן  השמיטה  מצות  יסוד 

ארץ ישראל, הוא חיזוק האמונה השלימה בה', 

המצוה,  שורש  בביאור  החינוך"  ב"ספר  כמובא 

"שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה לו הפירות, 

לא בכוחה תוציא אותם, אלא הכל בכוחו יתברך, 

וכשהוא  השדה,  בעל  ועל  השדה  על  אדון  ויש 

לו  מצוה  הוא  חפץ 

להפקירה".

יהודי  על 

להחדיר בליבו ובכל 

שכל  חייו,  מהלך 

בכוח  נעשה  דבר 

ובמאמרו,  השי"ת 

לנו  המשפיע  והוא 

ומפרנס אותנו בכל 

היא  מיוחדת  רגע. 

השמיטה,  מצוות 

שבעלי  שבכך 

שובתים  השדות 

מעבודת  בה 

ומשליכים  האדמה 

על  יהבם  כל  את 

ד', הרי הם מקבלים 

מלכות  עול  עליהם 

בהראותם  שמים, 

לד'.  היא  שהארץ 

מקאזניץ  המגיד 

בספרו  זי"ע 

ישראל"  "עבודת 

ענין  "מה  רש"י  דברי  את  מסביר  בפרשתנו, 

שמיטה  נסמכה  שלפיכך  סיני",  להר  שמיטה 

מלכותו  נגלתה  התורה  בקבלת  כי  סיני,  להר 

יתברך לעין כל, והעולם כולו חל ורעד מפניו - 

יסוד זה עצמו נלמד גם בשמירת השמיטה, וזה 

השייכות בין שביעית להר סיני.

החיד"א מביא בשם רבנו אפרים רמז ליסוד 

ְזַרע" סופי  ִנים תִּ ׁש שָׁ האמונה במצוה רבה זו: "שֵׁ

תיבות 'שמע', וגם בפסוק הראשון של ק"ש יש 

מצות  ומקיים  השומר  שכל  לרמז  תיבות,  שש 

של  יחידו  אמונת  על  מעיד  כהלכתה,  שמיטה 

ביחידו  כופר  כהלכתה,  מקיים  וכשאינו  עולם, 

של עולם ח"ו.

אלא  אמורים,  הדברים  בגשמיות  רק  ולא 

לא  שלנו  הרוחניים  הקניינים  ברוחניות.  אף 

מכוחו  אלא  הם,  מכוחנו 

ואע״פ  הקב״ה,  של 

שיהודי  שהתורה 

כוחו  בה  משקיע 

על  נקראת  ומוחו 

יט.[,  ע״ז  ]ראה  שמו 

להחדיר  עליו  אולם 

באמונה  בקרבו 

אין  שאם  שלימה 

 - לו  מסייע  הקב״ה 

את  לנצח  יוכל  לא 

]ראה  היצר-הרע 

ולכן כל  ל:[,  קידושין 

הרוחניים  הקניינים 

של השי"ת המה.

מרדכי  רבי  הגה"צ 

אב"ד  זצ"ל  בריסק 

בזה,  פירש  טאשנאד 

אדם  לך  ישאל  שאם 

שמיטה",  ענין  "מה 

כלומר איזה תוכחת-

ממצות  למדנו  מוסר 

שביעית? תענה ותאמר 

רוחניות  לדרגות  שזכה  איש  גם  הר",  "אצל  לו 

בבחינת  שיהא  צריך  עדיין  ה'הר',  סביב  ועומד 

מ"הר  וללמוד  עצמו  בעיני  שפל  להיות  "סיני", 

זכה  ענוותנותו  ובזכות  עצמו  שהשפיל  סיני" 

שעליו קיבלו ישראל את התורה. ויידע שכל מה 

גדל,  מכוחו  לא  מעלה  של  בקדושה  שנתעלה 

ומצוות  ד',  חינם מאת  במתנת  הכל  קיבל  אלא 

שמיטה תעיד על כך שהשי"ת שולט בכל )"מפי 

ספרים וסופרים"(.

כי תבואו אל הארץ... ושבתה הארץ שבת לד' )ויקרא כה, ב(.

כשייכנסו בני ישראל לתוכה, תירגע כביכול הארץ ויהיה לה 

מנוחה ושביתה, כי לפני כן גברה כל כך סערת התשוקה שלה 

ורעבונה לאיזה דבר שבקדושה, ועכשיו שבאו ישראל וקיימו 

עליה את המצוות - ירווח לה.

הגה"צ רבי משה גרינוואלד זצ"ל אב"ד חוסט 

]"ערוגת הבושם"[

טעם למצוות השמיטה, שציווה הקב"ה להתנהג שנה אחת 

כעני ולהפקיר הכל, כדי שהעשיר ירגיש טעמו של עני, שהרי 

רק שנה אחת הפקיר הכל, ומיד שואל 'מה נאכל'? ומזה ידע 

לרחם על עני ששואל תמיד מה נאכל.

"ילקוט מעם לועז"

ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ )כה, כד(.

שבחו"ל  כנסיות  בתי  "עתידין  כט.(  )מגילה  חז"ל  אמרו 

שעוסקים  במקום  כי  הדבר,  וסברת  ישראל",  בארץ  להיקבע 

ויש  ישראל.  ארץ  בבחינת  השכינה,  שורה  ובעבודה  בתורה 

לומר שאף כשאדם עוסק בתורה בביתו ועובד את ד' באחוזתו, 

"ובכל  ונמשך שם קדושת הארץ.  יש לביתו קדושת ביהמ"ד, 

ארץ אחוזתכם" - בכל אחוזה ונחלת-בית שלכם, תראו לקדש 

המקום שיהא בבחינת "גאולה תתנו לארץ", שגם קרקע הבית 

יהא לה גאולה ותיקבע בעתיד בארץ ישראל.

הרה"ק רבי בן ציון מבאבוב זי"ע ]"ניצוצי התורה"[

אחרי נמכר גאולה תהיה לו )כה, מח(.

"אחרי מופלג הוא" )רש"י בראשית טו, א(, מאחר ש"נמכרנו 

לו"  תהיה  "גאולה  ומופלגה,  ארוכה  כך  כל  בגלות  ועמי"  אני 

הגיעה כבר העת להיגאל במהרה!

הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע ]"מושיען של ישראל"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ָלֶכם  ְרָכִתי  בִּ ֶאת  יִתי  ְוִצוִּ ָנה...  שָּׁ בַּ ּנֹאַכל  ַמה  תֹאְמרּו  ְוִכי 
)ויקרא כה, כ(. 
הקשה אחי הרבי ר' זושא מאניפולי זי"ע, שהתורה 
יתור  איזה  לכתוב  הכתוב  דרך  כי  מדרכה,  כאן  יצאה 
כמה  לתרץ  לומדים  זה  וע"י  אחת,  אות  אפילו  לשון, 
כאן  ואילו  בתורה,  נכתב  לא  הקושיא  אבל  קושיות, 
רק  לומר  לו  היה  ולכאורה  בתורה.  הקושיא  נכתבה 

'וצויתי את ברכתי', וממילא לא ִיקשה 'מה נאכל'?
רב  שפע  תמיד  להשפיע  דרכו  שהשי"ת  ונראה 
לו  לצרכי בני אדם, ללא הפסקה, אולם כשיהודי אין 
בטחון בד' שהוא המשגיח האמיתי, הזן ומפרנס ברווח 
בלי הפסק כלל, אזי הוא פוגם ח"ו בצינורות והשפע 

נפסק חלילה, וצריך הש"י לצוות מחדש את השפע.
"וכי תאמרו מה  כאן:  אותנו התורה  זהו שמלמדת 
ולא תבטחו בה' שהוא  - אם תפקפקו חלילה  נאכל" 
זן ומפרנס כל ברייה, ותשאלו "מה נאכל", הרי תפגמו 
השי"ת  את  כביכול  תטריחו  ואז  ח"ו,  השפע  את 
מחדש.  ההשפעה  את  לצוות   - ברכתי"  את  "וציוותי 
אל תתנהגו כך, אלא ביטחו בה' בכל לבבכם, ואז ילך 

השפע בלי הפסק כלל.
"נועם אלימלך" פרשת בהר
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7:56  ............ הנרות  הדלקת 
8:16  ........................ שקיעה 
5:20  ................... החמה  נץ 
8:28  .............. מג"א  סזק"ש 
9:04  ................ גר"א  סזק"ש 

10:19  ........ תפילה  זמן  סוף 
מנחה  גדולה  .................  1:26
שקיעה ........................... 8:17
מוצאי  ש"ק '50 דקות' ..... 9:07
מוצש"ק זמן ר"ת ..............9:29

זמנים לשב"ק פרשת בהר



סיפרו פעם להרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין, 

משטעפינעשט  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  שדודו 

הגדיר פעם את אחיו - רבנו: "עם ה'שמע ישראל' 

שלו הוא יודע להחיות מתים!" נענה הרה"ק רבי 

ישראל: פעם עסקו בבניית באר-מים בחצרו של 

אבי. חפרו בור עמוק, וכאשר סיימו את הבנייה 

ולאשר  העבודה  על  לפקח  בעיר  הממונה  הגיע 

את הגמר. הוא השתלשל לתוך הבור כדי לבדוק 

מכותל  חלק  עליו  נפל  ולפתע  המלאכה,  את 

הבאר... כשהוציאוהו מתחת גל האבנים, הוא היה 

ללא רוח חיים. משהגיעה השמועה אל אבי, נגע 

הרה"ק  כזה.  מקרה  יארע  שבחצרו  לליבו  הדבר 

רבי ישראל שתק כמה רגעים, כדרכו, ובחיוך קל 

הפטיר: "האיש קם לתחייה!"

גאונות מופלגת

הגאון מטשעבין ואביו הגאון מהרימלוב בעל 

לימים  רבנו.  בצל  הסתופפו  זצ"ל  מיעקב'  'כוכב 

מטשעבין:  הגאון  אמר  הוסיאטין,  על  כשדיברו 

"אם יבוא מישהו ובפיו עובדות והנהגות חדשות 

מיד  אלי  להכניסו  נא  שמעתי,  שלא  רבנו,  על 

ואסגור את הגמרא בכדי לשמוע!"

הגאון  הסתפק  שפעם  מטשעבין,  הרב  סיפר 

במשך  הלכתית  בשאלה  מבערז'אן  מהרש"ם 

ה'כוכב  שהגאון  שמע  הימים  ובאחד  תקופה, 

והחליט  בהוסיאטין,  רבו  אצל  נמצא  מיעקב' 

עם  ודיבר  כשהגיע  בענין.  איתו  לדבר  לנסוע 

והציע  בענין  הוא  גם  התקשה  מיעקב',  ה'כוכב 

לרבנו  נכנסו  לרבנו.  עמו  להכנס  למהרש"ם 

לקח  מיד  החמורה.  השאלה  את  לפניו  והציעו 

מצא  שם  תוספתא,  מהארון  והוריד  כסא  הרבי 

תשובה לשאלה. כשיצאו, הרגיש ה'כוכב מיעקב' 

שמהרש"ם משתומם על גאונות רבנו, אבל אצל 

ה'כוכב מיעקב' היה הדבר ידוע מכבר.

חכמה מהי?

"סייג לחכמה שתיקה" )אבות ג'(, שאל רבנו: 

כיון שהשתיקה היא רק סייג וגדר לחכמה, אם כן 

מה היא החכמה עצמה? אלא כשאדם עושה רעה 

ואינו  שותק  והלה  ברבים,  שמביישו  או  לרעהו, 

יוצא נגדו במריבה - זוהי 'שתיקה', שהיא רק סייג 

לחכמה. החכמה עצמה היא, כשכלל לא איכפת 

לו מכך שנפגע, ואינו נוטר שום שנאה לחבירו!

לזכר עולם יהיה צדיק

פרקי אבות
נהגו בישראל שבכל שבת משבתות הקיץ בשעת 
פרק  לומדים  העומר,  ספירת  ימי  מתחילת  מנחה, 
שר  רב  בדברי  המנהג  מקור  אבות.  מפרקי  אחד 
גאון בשם חז"ל, שתקנו כך  ורב סעדיה  גאון  שלום 
לכבודו של משה רבנו, שנפטר בשבת במנחה סמוך 
מדרשות  כל  שמת,  'נשיא  חכמים:  ואמרו  לחשכה, 
ברבים  תורה  שיעורי  קובעים  שאין  היינו  בטלים', 
בשעה זו של אחר מנחה. וכדי שלא לבטל את העם 
אמירה  דרך  אבות  פרקי  לומר  תקנו  לגמרי,  מתורה 
שיעורים  קובעין  מנחה  לפני  אבל  לימוד.  דרך  ולא 
ביחידות,  רק  שיעורים  לומדים  מנחה  ואחר  ברבים, 

ואין לומדים ברבים אלא בפרקי אבות.
השבתות  בשש  רק  אבות  פרקי  לומר  שנהגו  יש 
שהם  לפי  הספרדים(,  )מנהג  לשבועות  פסח  שבין 
טובות  ומידות  ודרך-ארץ  תורה,  למתן  ההכנה  ימי 

קדמה לתורה.
זי"ע  יהושע העשיל מאפטא  הרה"ק רבי אברהם 
כתב בספרו "אוהב ישראל", שימי הספירה מסוגלים 
ואף  שלימה,  ולתשובה  לטהרה  הנפש,  לרפואת 
למניינם  "מאי"  חודש  שימי  מודים  להבדיל  הגויים 
מסוגלים לרפואה, אם כן ראוי שילמדו דברי המוסר 

שב"פרקי אבות" שהם רפואת הנפש. 

למען דעת

הרה"ק רבי מרדכי שרגא פייביש מהוסיאטין זי"ע 
בן הרה"ק מרוז'ין זי"ע • כ"ב באייר תרנ"ד, 122 שנה להסתלקותו

חכמה מהי?

גאונות מופלגת

איש מופת

בכלא  נפטר  זה  ביום  נ"ג:  אלפים  ה'  באייר  י"ט 
זלה"ה,  מרוטנבורג  מהר"ם   - ברוך  ב"ר  מאיר  רבנו 
בד'  אלזאס  שבמחוז  אנזיסהיים  במבצר  נאסר  אשר 
לארץ  בדרכו  נאסר  מהר"ם  מ"ו.  אלפים  ה'  בתמוז 
ישראל, כדי לקבל עבורו דמי כופר מופלגים. הרא"ש 
כך  לשם  מסר  ואף  לפדותו  המשתדלים  בראש  היה 
את מרבית רכושו, אבל מהר"ם אסר לפדותו בממון 
רב כי "אין פודים את השבויים יתר על דמיהם, מפני 
תיקון העולם". מהר"ם נפטר בכלא וגופו הטהור נותר 
הנדיב  ביד  עלה  ה'ס"ז  באדר  בד'  שנים.  י"ג  במבצר 
את  לפדות  ז"ל  שלמה  ב"ר  זיסקינד  אלכסנדר  ר' 
ביום  נלב"ע  הנדיב  בוורמייזא.  ונטמן  הקדוש,  גופו 
מהר"ם  ציון  ע"י  ונטמן  זכה  ולמחרת  ה'ס"ח,  כיפור 

מרוטנבורג.

קורא הדורות

היה  הוא  תקצ"ד,  באייר  בכ'  נולד  זי"ע  פייביש  שרגא  מרדכי  רבי  הרה"ק 

הצעיר מבין ששת בניו הקדושים של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע.

בטרם נולד אמר הרה"ק מרוזין לאמו שביכולתו להוריד נשמה גבוהה מאוד 

יצטרך  לכך  אולם  שנה,  כאלפיים  מזה  בעולם  היתה  שלא  האצילות,  מעולם 
לקבל עצמו ייסורים. אמרה לו אימו: בני, מה לא עושים עבור ילדים? ואז קיבל 

הרה"ק מרוזין על עצמו עול גלות, ונאסר במאסר ברוסיה.
מאז ילדותו ניכר היה רבנו בקדושתו ובטהרתו, במיוחד כשהחל להנהיג עדה לאחר הסתלקות 
אביו הקדוש, והוא עודנו צעיר לימים, היו זוהר אצילותו ואור קדושתו המזון הרוחני לחסידיו, שהחיו 
אחדות במחשבותיו,  פעמים  להתעמק  נהג  בעריכת שולחנו  במחיצתו.  נפשם  את  וטהרו  נשמתם 
וההתעמקות הזאת היתה כעין "עליית נשמה". ראשו סמוך על ידו והאצבעות התדפקו בלי הרף על 
מצחו, עיניו היו פתוחות והאישונים נעלמו כליל תחת השמורות העליונות, רק הלובן נראה החוצה.

הרעישו  כן  על  העולם,  מן  ויסתלק  בהשי"ת  שיתדבק  שחששו  עד  כך,  כל  מתעמק  רבנו  היה 
המשמשים בכלים שבידיהם והכו על השולחן, עד שרבנו התעורר מהתעמקותו. פעם נח זבוב על 
פניו בשעת דביקותו ועקץ אותו עד שזב דם, אולם רבנו בגודל דביקותו וכלות נפשו לא הרגיש כלל. 
רגיל היה להביט על מקום אחד ולא הזיז את עינו במשך שעות. צדיקים אמרו שקשה לו להזיז את 

עינו יותר ממה שקשה לאדם להזיז ארון מלא ספרים, כי בכל תנועה ומבט היה מייחד ייחודים.
מילים  אך  ודיבר  בדיבורו,  ממעט  שהיה  ואף  מופלגת,  בהערצה  אליו  היו  מקושרים  החסידים 
מועטות, הרי עצם ההבטה בצורת קדשו השרתה על האדם הרגשת פחד ויראת הכבוד, והפיחה בו 
רגש של אמונה ובטחון, חיות וסיפוק נפשי. אחיו הק' אמרו עליו שיש לו מאזני זהב בפיו - כך היו 

כל דיבוריו שקולים ומדודים.
היה רבנו אומר: לא לגזול ולא לגנוב ולא לשקר - זהו נקרא גוי טוב; לקיים כל התרי"ג מצוות - זהו 

יהודי; לקיים כל התורה כולה מבראשית עד לעיני כל ישראל - זהו יהודי הגון; "אבער א צדיק! דאס איז 

גאר עפעס אנדערש"... ]צדיק - זהו דבר אחר לגמרי[.
רבנו נסתלק לשמי מרומים בכ"ב באייר תרנ"ד ונטמן בהוסיאטין. כששבו מההלוויה ובנו הרה"ק 
הרי  המנעלים?  לחלוץ  אפשר  איך  אמר:  אבל,  כדין  מנעליו  לחלוץ  החל  מהוסיאטין  ישראל  רבי 

למעלה שוררת כעת שמחה גדולה מעליית נשמתו של אבי הקדוש!...
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