קהל עדת ישורון
ירושלים
בס"ד
שעור מורה מורינו הרב יהודה גנס שליט"א שבת בחקתי תשע"ה:

חשיבות וחומר מצוות שמיטה
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

הנה בפרשתנו אנו למדי על החומר הנורא שהחמירה התורה במצות
שמיטה ,ששנות גלות בבל היו כמני השני בה לא שבתו כהלכה,
וכמו שכתבה התורה כמה פעמי "אז תרצה האר את שבתותיה" וכ
"והאר תעזב מה ותר את שבתותיה" וכו'.
וברמב" 1ביאר שהחומר המיוחד במצות השמיטה הוא משו ששמיטה
היא כנגד מעשה בראשית והעול ההבא ,והכופר בה ככופר בה,
עייש"ה.
2
ושמא אפשר להוסי! בביאור הדבר ,דהנה כבר ביאר הרמב"
שהתוכחה שנאמרה בפרשת בחוקותי היא נבואה על גלות בבל בחרב
הבית הראשו )לעומת התוכחה שבפרשת כי תבוא שהיא נבואה על
גלות רומי בחרב בית שני( ,והנה בתוכחת בחוקותי הוזכר כמה פעמי
שהתביעה היתה על ההליכה ב'קרי' ,וביאר רבינו יונה שהתביעה היתה
על כ %שתלו את האסונות במקרה ולא בהשגחתו יתבר.%
והנה מצות השמיטה והיובל היא לקבוע בלב האד שהכל מאתו יתבר,%
וא! א לא יזרע לא יפסיד ,ושהוא גר ותושב כא והאר שלו יתבר%
וכו' ,ונמצא שביטול השמיטה ביסודה הוא פג בכל עני הבטחו שזה
היה השורש לכל חרב בית ראשו ,ולכ נתבעו כ"כ על ביטול השמיטה
שהוא היה שורש כל החרב.
והנה אמרו חז"ל שתיקנו חכמי לקרוא את פרשת בחוקותי קוד
העצרת )שבועות( ,כדי שתכלה שנה וקללותיה] ,ועצרת היא כר"ה שבו
נידוני על פירות האיל[ ,ועומק הדבר נראה שקריאת הפרשה מעוררת
דיני על מי שאינו נזהר בדברי שגרמו לחרב ,ולכ אנו רוצי שכל זה
יהיה לפני השנה החדשה בה יש פירות חדשי ודי חדש.
וא"כ יש מקו להתעורר שבזמ קריאת התוכחה צריכי להתחזק
בעניני שגרמו לגלות ,ה הנה קיו דיני השביעית והבטחו בו יתבר.%
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בתחילת פרשת בהר.
 2ויקרא כ"ו ט"ז.

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem 91231, Israel • phone: +972-2-571-5824
www.kayj.net • email: info@kayj.net • Shul location: 73 Nof Ramot
נוף רמות  • 73ת"ד  23288ירושלים  ,מיקוד  • 91231טלפון 02-571-5824

