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Shmita laws lecture at the 
GMCshul | August 30th at 
20:00 there will be a 
lecture by Rabbi Ginzberg 
about the laws of Smita. 
The lecture will be in 
English. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
      

"ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר: אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים... ואלה יעמדו על  
  הקללה בהר עיבל.." 

  
התורה מתארת את מעמד הברכה והקללה שיתרחש בקרוב בעת הכניסה לארץ: שישה שבטים על  

  ההרים מקריאים לעם את הברכות והקללות הר אחד, שישה על הר שני, כהנים ולוויים בעמק שבין  
ולוויים    והעם עונה אמן ושישה מפה, איך כהנים  צדדית מעניינת: אם שישה שבטים מפה  (שאלה 

? התורה הרי אומרת ששבט לוי על הר גריזים! כמה תשובות בדבר, ואחת מהן שרק הכהנים  באמצע
  עמדו למטה).

  
לארץ. לאחר מכן, מעמד ברכה וקללה נפרד  ציווי לעתיד, מה על העם לעשות בכניסתם    עד לכאן

"והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלקיך.. ובאו עליך כל הברכות האלה  שמתרחש בערבות מואב:  
והשיגוך. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה... והיה אם לא תשמע בקול ה' אלקיך.. ארור אתה בעיר 

ציווי עתידי על מעמד שיתרחש    אירועים נפרדים: אירוע אחד הוא  כלומר: שני  וארור אתה בשדה".
  אב שמתרחש בזמן אמת. בארץ ישראל, אירוע שני הוא ברכה וקללה בערבות מו

  
ושישה שבטים   בהר גריזיםשישה שבטים המברכים את העם  אולם על אף שהציווי העתידי מתייחס ל

  רור עושה כך וכך, וענה כל העם אמן. על הקללה בהר עיבל, אין כל ברכה, רק קללות: א
  

פירוש אחד לכך הוא שיחד עם הקללות נקראו ברכות הפוכות: ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה  
וא אביו  יקלה  לא  אשר  ברוך  ומסכה),  פסל  עושה  ((וארור  הלאה. ומו  וכן  ואמו)  אביו  מקלה  ארור 

שלא עובר איסורים    מי[ב] מדוע יש לברך את  -והבעיתיות בתשובה היא ש[א] זה לא כתוב כך בתורה  
  חמורים? 

  
הוא   לכך  אחר  הפירוש  הקראת  חלוקת  הוא  ראשון  חלק  חלקים:  לשני  העתידי    , "הארורים"ציווי 

שעל ישראל לבצע   עבירות שנעשות בסתר וחומרתן. חלק שני הוא הברכה והקללה עצמםדגשה לה
"והיה אם  -תשמע בקול ה' אלקיך" עבור הברכה ו  ח במילים "והיה אם שמוע, שנפתיסתם לארץבכנ

  לא תשמע בקול ה' אלקיך" עבור הקללה. 
  שבת שלום!                                                                                                                                                        

  
  

  חגים!  ות ל החלה הרשמה להזמנת כיסא
  

  לינק לדף ההזמנה יפורסם בקבוצת הווצאפ. 
ש"ח   50-ראש השנה ול  שמורש"ח לכיסא    50מחירים:  

לכיסא   ליוהנוספים  שמור  "כשמור  יסומן   (כיסא 
  . על הכיסא) המתפללבאמצעות שם  

ניתן להצטרף לתפילות גם ללא  ההרשמה אינה חובה ו
    .הזמנת כיסא

  
ב ב[ישיבה  מותנית  ביה"כ  [1תוך  ירוק  תו  הזמנת  2]   [

  כיסא


