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  ע"אייר התש                                        ד"בס

  

  שממת הארץ ושביתתה , הגלות
 ) שעור מאת שרון רימוןפ"ע(פרשת בהר ל

  
  

  הדגשת שממת הארץ בעת הגלות. א
  ו"ויקרא כ. 1
ְוָנַתִּתי ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָּבה ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְולֹא ) לא(

  : םָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחכֶ 
ַוֲהִׁשּמִֹתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ ְוָׁשֲממּו ָעֶליָה אְֹיֵביֶכם ַהּיְׁשִבים ) לב(

  :ָּבּה
ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריקִֹתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ) לג(

  :ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְרָּבה
ּכֹל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה ) לד(

  :אְֹיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיהָ 
ָּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ִּתְׁשּבֹת ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבתֵֹתיֶכם ) לה(

  :... ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליהָ 
ְך ִּבְלָבָבם ְּבַאְרצֹת אְֹיֵביֶהם ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ְוֵהֵבאִתי מֹרֶ ) לו( 

  :ְוָרַדף אָֹתם קֹול ָעֶלה ִנָּדף ְוָנסּו ְמֻנַסת ֶחֶרב ְוָנְפלּו ְוֵאין רֵֹדף
ְוָכְׁשלּו ִאיׁש ְּבָאִחיו ְּכִמְּפֵני ֶחֶרב ְורֵֹדף ָאִין ְולֹא ִתְהֶיה ָלֶכם ) לז(

  :ְּתקּוָמה ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם
  : ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ אְֹיֵביֶכםַוֲאַבְדֶּתם ַּבּגֹוִים) לח(
ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ִיַּמּקּו ַּבֲעֹוָנם ְּבַאְרצֹת אְֹיֵביֶכם ְוַאף ַּבֲעֹונֹת ) לט(

  :ֲאבָֹתם ִאָּתם ִיָּמּקּו
ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם ְוֵהם ) מג(

ן ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ָּגֲעָלה ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיעַ 
  :ַנְפָׁשם

  
  שממת הארץ כעונש. ב
  ב"ע על פסוק ל"ראב. 2
שגם האויבים הדרים ,  כל כך תהיה שממה- " ושממו עליה"

  ".משוש לכל הארץ"היפך , ישומו עליה
  
  ו"פסוק ט, פרק ב, איכה. 3

  ֵרי ֶדֶרְך ָׁשְרקּו ַוָּיִנעּו רֹאָׁשם ַעל ַּבתָסְפקּו ָעַלִיְך ַּכַּפִים ָּכל עְֹב 
  :ָמׂשֹוׂש ְלָכל ָהָאֶרץְירּוָׁשָלִם ֲהזֹאת ָהִעיר ֶׁשּיֹאְמרּו ְּכִליַלת יִֹפי 

  
  'פרק ט' מלכים א. 4
ְוִהְכַרִּתי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶהם ְוֶאת ) ז(

ִּתי ִלְׁשִמי ֲאַׁשַּלח ֵמַעל ָּפָני ְוָהָיה ִיְׂשָרֵאל ְלָמָׁשל ַהַּבִית ֲאֶׁשר ִהְקַּדְׁש 
  :ְוִלְׁשִניָנה ְּבָכל ָהַעִּמים

ְוַהַּבִית ַהֶּזה ִיְהֶיה ֶעְליֹון ָּכל עֵֹבר ָעָליו ִיּׁשֹם ְוָׁשָרק ְוָאְמרּו ַעל ) ח(
  :ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַלַּבִית ַהֶּזה' ֶמה ָעָׂשה ה

ֱאלֹוֵקיֶהם ֲאֶׁשר הֹוִציא ֶאת '  ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת הְוָאְמרּו) ט(
ֲאבָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוַּיֲחִזקּו ֵּבאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם 

  : ֲעֵליֶהם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת' ַוַּיַעְבֻדם ַעל ֵּכן ֵהִביא ה
  ג"י על פסוק כ"רש. 5
ומתוך , הרו לשוב לתוכה שלא תמ-" והייתה ארצכם שממה"

שבשעה שאדם .  נראות לכם חרבות-" עריכם יהיו חרבה"כך 
גולה מביתו ומכרמו ומעירו וסופו לחזור כאילו אין כרמו 

  .כך שנויה בתורת כהנים, וביתו חרבים

  הברכה שבקללת השממה. ג
 ספרא פרק ו. 6
זו מידה  -) ב"פסוק ל, ויקרא שם" (והשימותי אני את הארץ"

שלא יהו ישראל אומרים הואיל וגלינו מארצנו עכשיו  ,טובה
ושממו "שנאמר , האויבים באים ומוצאים עליה נחת רוח

אף האויבים הבאים אחרי ) שם" (עליה אויביכם היושבים בה
   ...כן לא ימצאו עליה נחת רוח

  
  ן"הרמב. 7

היא בשורה טובה " ושממו עליה אויביכם"מה שאמר בכאן ...
וגם זו . שאין ארצנו מקבלת את אויבינו, מבשרת בכל הגלויות

כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר , ראיה גדולה והבטחה לנו
והיא חרבה , היא טובה ורחבה ואשר הייתה נושבת מעולם

וכולם , כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, כמוה
  ...משתדלים להושיבה ואין לאל ידם

  
  1867 -" קודשמסע תענוגות לארץ ה"מרק טווין ב. 8

ארץ ישראל היא , מבין כל הארצות המכוערות שבעולם
העמקים הם , הגבעות קרחות, ההרים חשופים. האלופה

יריחו , זוהי ארץ חרבה ומקוללת. ישימון כעור ודל צמחייה
נצרת . נשארה תל הריסות כפי שהשאיר אותה יהושע בן נון

, עיםשורצת מצור, ירושלים עלובה וקודרת, היא עיר נידחת
נכים וחובבי בקשישים נצחיים ותושביה בלויי סחבות 

עמוסים בזבובים ופרעושים והבעת פניהם , ומצחינים
  . מטומטמת

  
  ו"פרק ל, יחזקאל. 9
אלוקים ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות ָלֲאִפיִקים ְוַלֵּגָאיֹות ' ּכֹה ָאַמר ה) ד(

ר ָהיּו ְלַבז ּוְלַלַעג ְוֶלֳחָרבֹות ַהּׁשְֹממֹות ְוֶלָעִרים ַהֶּנֱעָזבֹות ֲאֶׁש 
  : ...ִלְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִמָּסִביב

ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְׂשאּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ) ח(
  :ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא

  :םִּכי ִהְנִני ֲאֵליֶכם ּוָפִניִתי ֲאֵליֶכם ְוֶנֱעַבְדֶּתם ְוִנְזַרְעֶּת ) ט(
ְוִהְרֵּביִתי ֲעֵליֶכם ָאָדם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹה ְונְֹׁשבּו ֶהָעִרים ) י(

  :ְוֶהֳחָרבֹות ִּתָּבֶניָנה
  

  .כתובות סח. 10
) ו"יחזקאל ל(שנאמר ,  מזהקץ מגולהאין לך : ואמר רבי אבא

ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל "
  ".כי קרבו לבוא

  
  קנה' גרות הראיה ג עמא. 11

מאז התחיל ...אתחלתא דגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו
 להגלות מעת אשר הרי ישראל החלו לעשות הקץ המגולה

התחילה , ענפים ולשאת פרי לעם ישראל אשר קרבו לבא
  ...אתחלתא זו
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  'שייכות הארץ לה. ד
 ח"פרק כ, דברים. 12

 ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד' ָיִׂשיׂש ה)...סג(
  :ְוִנַּסְחֶּתם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

  ...ְּבָכל ָהַעִּמים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ' ֶוֱהִפיְצָך ה) סד(
' ַתן הּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיַע ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך ְונָ ) סה(

  :ְלָך ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון ָנֶפׁש
ְוָהיּו ַחֶּייָך ְּתֻלִאים ְלָך ִמֶּנֶגד ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם ְולֹא ַתֲאִמין ) סו(

  :...ְּבַחֶּייךָ 
ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם ְלאְֹיֶביָך ...ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות' ֶוֱהִׁשיְבָך ה) סח(
  :ֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין קֶֹנהלַ 
  

  ה"פרק כ, ויקרא. 13
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ) ב(

  :' ַלהַׁשָּבתָהָאֶרץ ְוָׁשְבָתה ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם 
  ...ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ) ג(
ָׂשְדָך לֹא '  ַלהַׁשָּבתִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון יִעת ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִב ) ד(

  :ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר
ֵאת ְסִפיַח ְקִציְרָך לֹא ִתְקצֹור ְוֶאת ִעְּנֵבי ְנִזיֶרָך לֹא ִתְבצֹר ) ה(

  :ִיְהֶיה ָלָאֶרץַׁשָּבתֹון ְׁשַנת 
  . .. ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלהַׁשַּבתְוָהְיָתה ) ו(
  :ְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצָך ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאכֹל) ז(
  

  ה"ויקרא כ. 14
   .ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו) י(
 ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ִּכי ִלי ָהָאֶרץְוָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתת ) כג(

  : ַאֶּתם ִעָּמִדי
 ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם י ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדיםִּכ ) נה(

  :ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם
  
  
  לאדם בארץ ישראל ' הקשר שבין ה. ה
  א "פרק י, דברים. 15

ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ) י(
 ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ִהוא ֲאֶׁשר
ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ) יא:(ְּכַגן ַהָּיָרק

' ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה) יב:(ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמִיםָהִרים ּוְבָקעֹת 
ֱאלֹוֶקיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ' ִמיד ֵעיֵני הָּת ֱאלֹוֶקיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה 

  : ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה
ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ) יג(

ֱאלֹוֵקיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ' ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה
ִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְוָנַת ) יד:(ַנְפְׁשֶכם

ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך ְוָאַכְלָּת ) טו:(ְדָגֶנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ 
  :ְוָׂשָבְעָּת 

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ) טז(
ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ' ְוָחָרה ַאף ה) יז:(ים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהםֲאֵחִר 

ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם 
  :נֵֹתן ָלֶכם' ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'בראשית פרק ב. 16
ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂש ) ה(

ֱאלִֹהים ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ' ִיְצָמח ִּכי לֹא ִהְמִטיר ה
  :ָהֲאָדָמה

  
  י"רש. 17

, "אדם אין לעבוד את האדמה"לפי ש? "לא המטיר"ומה טעם 
וכשבא אדם וידע שהם צורך , ואין מכיר בטובתם של גשמים

  .לעולם התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים
  

  'פרק ג, בראשית. 18
  . ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה) יז(
ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ִמַּגן ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ) כג(

   :ֻלַּקח ִמָּׁשם
  
  'בראשית פרק ב. 91
ֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ֱאלֹוִקים ַּגן ְּב ' ַוִּיַּטע ה)ח(

ֱאלֹוִקים ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ' ַוַּיְצַמח ה) ט(  :ָיָצר
  .ְוטֹוב ְלַמֲאָכל 

ְּבִעָּצבֹון ּתֹאְכֶלָּנה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ) ...ח"י-ז"י(
 ...ֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ּתֹאַכל ֶלֶחםָלְך ְוָאַכְלָּת ֶאת עֵ 

ֱאלֹוִקים ִמַּגן ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ' ַוְיַׁשְּלֵחהּו ה: ג"כ' פסוק', פרק ג
  ...ָהֲאָדָמה

  
  ה"פרק כ, ויקרא. 20

ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ) כ(
  :נּוֶנֱאסֹף ֶאת ְּתבּוָאֵת 

ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ) כא(
  :ִלְׁשלֹׁש ַהָּׁשִנים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


