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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
ומיד לאחריהן , פרשת בהר עוסקת במצוות השמיטה והיובל

הפותחת את פרשת , מופיעה פרשת הברכות והקללות
  . בחוקותי

  
  : נו בקטע מתוך פרשת הקללותנפתח את עיונ

  ו"ויקרא כ. 1
ְוָנַתִּתי ֶאת ָעֵריֶכם ָחְרָּבה ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְולֹא ) לא(

  : ָאִריַח ְּבֵריַח ִניחֲֹחֶכם
ַוֲהִׁשּמִֹתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ ְוָׁשֲממּו ָעֶליָה אְֹיֵביֶכם ַהּיְׁשִבים ) לב(

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

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

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

   :...ְּבִׁשְבְּתֶכם ָעֶליהָ 
  

בהמשך הפסוקים ממשיכה התורה לתאר את הצרות של העם 
  . בגלות

  
, ה" ל- א "בפסוקים ל, הפתיחה של תיאור הגלות, אולם

  . מעניינת במיוחד
  

: ג"ואר בפסוק לתיאור הגלות צריך להיות כמת, לכאורה
, ם בגלותבהוספת תיאור צרות הע, "ואתכם אזרה בגויים"

  :ט"ל-ו"כנאמר בפסוקים ל
ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ְוֵהֵבאִתי מֶֹרְך ִּבְלָבָבם ְּבַאְרצֹת אְֹיֵביֶהם ) לו(

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

  :ְּתקּוָמה ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם
  :ַוֲאַבְדֶּתם ַּבּגֹוִים ְוָאְכָלה ֶאְתֶכם ֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם) לח(
ת ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם ִיַּמּקּו ַּבֲעֹוָנם ְּבַאְרצֹת אְֹיֵביֶכם ְוַאף ַּבֲעֹונֹ) לט(

  :ֲאבָֹתם ִאָּתם ִיָּמּקּו
והייתה ארצכם "וכמובן שיש להזכיר שתוצאת הגלות היא 

    . 1"שממה
  

דווקא בשממת  את תיאור הגלות פותחיםהפסוקים , אולם
חוזר העניין של , וגם הפסוק המסכם את עונש הגלות, הארץ

  : שביתת הארץ
 ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם ְוֵהם ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיהָ ) מג(

ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיַען ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ָּגֲעָלה 
  :ַנְפָׁשם

                                                 
, )ח"ס-ג"ס, ח"דברים כ(וכך הוא התיאור של הגלות בקללות בפרשת כי תבוא    1

  .וראו בהמשך השיעור

ל נושא הגלות עוסקים והסיכום שלא זו בלבד שהפתיחה 
שממונה ושביתתה חוזר בפסוקים , אלא שנושא הארץ, בארץ

  :2אלה פעמים רבות
ופעם  ,שש בפסוקים אלו (פעמיםשבע חוזרת " ארץ"המילה 

  ; )ב"נוספת בפסוק מ
שש פעמים  (שבע פעמים חוזר בפסוקים אלה מ.מ.שהשורש 

וגם , )ג"ופעם אחת נוספת בפסוק מ, ה"ל- א"בפסוקים ל
שש פעמים  (שבע פעמים חוזר בפסוקים אלה שבתהשורש 

  ). ג"ופעם אחת נוספת בפסוק מ, ה"ל-א"בפסוקים ל
  

המוקד איננו יציאת העם לת היא שהתמונה המתקב, אם כן
  . שממת הארץאלא , לגלות

  
  :ב"רעיון זה בולט במיוחד לאור הנאמר בפסוק ל

  :ְוָׁשֲממּו ָעֶליָה אְֹיֵביֶכם ַהּיְׁשִבים ָּבּה  ֶאת ָהָאֶרץַוֲהִׁשּמִֹתי ֲאִני
  

, לא רק שהארץ שוממה כי לא גרים בה ולא מעבדים אותה
  : אלא יותר מכך

גם כאשר עמים אחרים ,  תשאר שוממה שהארץדואג' ה
  . מנסים לעבד אותה

  
ולא רק , עניין בשממת הארץעולה התחושה שיש כאן , ושוב

  .בהענשת העם בכך שהוא יוצא מארצו
  

  ?מהו העניין בשממת הארץ
  
  שממת הארץ כעונש. ב

  הבושה
עונש ו, ניתן להבין ששממת הארץ היא חלק מהעונש לעם

  : הגלות מורכב משני אלמנטים
בין אויביהם המציקים , פיזור העם בארצות אחרות -האחד 

  ;להם
  .שארצם נשארת שוממה -והשני 

  
  ? כיצד שממת הארץ היא עונש לעם

  ?מה אכפת להם שהארץ שוממה כאשר הם אינם גרים בה
  

  : ע מפרש כך"ראב
  ב" על פסוק לע"ראב. 2
שגם האויבים הדרים ,  כל כך תהיה שממה- " ושממו עליה"

  ".משוש לכל הארץ"היפך ,  עליהישומו
  

  : האבן עזרא מכוון אותנו לפסוק באיכה

                                                 
 המספר שבע הוא בעל -וכידוע , אלא שבע פעמים" פעמים רבות"ולא סתם    2

  .משמעות
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  ו"פסוק ט, פרק ב, איכה. 3
  ָסְפקּו ָעַלִיְך ַּכַּפִים ָּכל עְֹבֵרי ֶדֶרְך ָׁשְרקּו ַוָּיִנעּו רֹאָׁשם ַעל ַּבת

  :ָמׂשֹוׂש ְלָכל ָהָאֶרץיִֹפי ְירּוָׁשָלִם ֲהזֹאת ָהִעיר ֶׁשּיֹאְמרּו ְּכִליַלת 
  

כאשר , המהפך הגדול שחל בחורבןהפסוק באיכה מתאר את 
עד כדי כך שכל העוברים בה , העיר היפה הופכת לעיר חרבה

  . מרגישים את עוצמת החורבן
  

מביישים את העם  החורבן והשממה של הארץ -כלומר 
  .שהארץ שייכת לו

  
  עדות לחטאים

את העם ' לשלמה לאחר בניין המקדש מזהיר ה' בדברי ה
  : המקדש עלול להחרב- יחטאו שאם הם

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

ַהַּבִית ֲאֶׁשר ִהְקַּדְׁשִּתי ִלְׁשִמי ֲאַׁשַּלח ֵמַעל ָּפָני ְוָהָיה ִיְׂשָרֵאל ְלָמָׁשל 
  :ְ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 ' ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו ֶאת ה) ט(
ִהים ֲאֵחִרים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ֲאבָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוַּיֲחִזקּו ֵּבאלֹ

  : ֲעֵליֶהם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת' ַוַּיַעְבֻדם ַעל ֵּכן ֵהִביא ה
  

  :בפסוקים אלה מבהירים נקודה נוספת' דברי ה
  ,  החורבן בולט-כאשר הארץ נשארת שממה 

והעוברים בארץ שואלים את עצמם מדוע נחרבה הארץ 
  . מו לחורבןונזכרים בחטאי העם שגר, הזאת

  
שהופכת ,  המהפך הגדול של הארץ הפורחת והיפה-כלומר 

ממשיך להעיד כל הזמן , לחרבה ושוממה ונשארת בשממונה
  . על חטאי העם

  
  אריכות הגלות

  :י מביא רעיון אחר"רש
  ג"י על פסוק כ"רש. 5
ומתוך ,  שלא תמהרו לשוב לתוכה-" והייתה ארצכם שממה"

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

  .3כך שנויה בתורת כהנים, וביתו חרבים
  

העם בגלות מרגיש שלא ישובו אל הארץ , י"לפי דברי רש
  ; ולכן מבחינת ההרגשה שלהם הארץ היא חרבה, בקרוב

  
  . העונש הוא בתחושה שהארץ היא מחוץ להישג ידם

  
, כאשר הארץ נשארת שוממה במשך שנים רבות, בנוסף לכך

קשה מאד לחזור אל , ואף אחד לא מצליח ליישב אותה
  . הארץ
השממה בארץ , במשך הדורות הרבים של הגלות, ואכן

מתוך חשש שלא יוכלו , הרתיעה אנשים רבים מלחזור אליה
  . להתקיים בה

                                                 
  :'ספרא פרק ז   3

,  זו מידה קשה לישראל-" והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה"

כאילו אין , שבשעה שאדם גולה מתוך כרמו ומתוך ביתו וסופו לחזור

" והייתה ארצכם שממה"אלא , אתם אין אתם כן. כרמו וביתו חרבים

  .ן סופכם לחזורן סופכם לחזורן סופכם לחזורן סופכם לחזורשאישאישאישאי, מפני מה

בעיקר לאור העובדה שבסיומה , היא קשה מאד" אין סופכם לחזור"האמירה ש

אך , י השתמש במדרש זה"רש. של פרשת הקללות יש הבטחה שיחזרו לארץ

  .עידן אותו במקצת

ל העובדה שהארץ נשארת שוממה גורמת לריחוק ש, כלומר
שאי אפשר לחזור אל הארץ ולתחושה למחשבה , העם מהארץ

להארכת הזמן וגם גורמת , שמקשה על העם בגלות, של ייאוש
  .שהעם יושב בגלות

  
חלק מהעונש והיא קללה ברור ששממת הארץ היא , אם כן

  :מכמה סיבות, לישראל
  ;מביישת את העם שהארץ שייכת לושממת הארץ . א
 אשר גרמו להחרבת אי העםמעידה על חטשממת הארץ . ב

  ;וכך שממת הארץ מביישת את העם ומקטרגת עליו, הארץ
ולכן מרגישים , בתחושה שלא יחזרו מהר לארץהעונש הוא . ג

  ;נמצאת מחוץ להישג ידםשהארץ חרבה ו
 קושי .קשה יותר לחזור אליה, כאשר הארץ כל כך שוממה. ד

  .הלתחושת יאוש קשוגם גורם , מאריך את זמן הגלותזה 
  
  הברכה שבקללת השממה. ג
  

  שממת הארץ כקשר בין עם ישראל לארץ ישראל 
מצאו כמה מהמפרשים , למרות ששממת הארץ היא קללה

  :נקודת אור בתוך הקללה הזו
 ספרא פרק ו. 6
זו מידה  -) ב"פסוק ל, ויקרא שם" (והשימותי אני את הארץ"

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

אף האויבים הבאים אחרי ) שם" (עליה אויביכם היושבים בה

  4 ...כן לא ימצאו עליה נחת רוח
  

  : המדרש נותן נקודת מבט שונה על השממה בארץ
העובדה שאויבי ישראל לא מצליחים להפריח את הארץ היא 

  : 5מידה טובה לישראל
אינם מצליחים , שהגלו את ישראל מארצם, לאויבי ישרא

  . ליהנות מטובה של הארץ
  

התחושה של , אם האויבים היו מצליחים להפריח את הארץ
שכן הם היו מרגישים מעין , ישראל בגלות הייתה קשה יותר

  ; "הרצחת וגם ירשת"
  

לא מאפשר לגויים ליהנות מכך שהוציאו את ישראל ' ה, אולם
  .מארצם

  
  ": תחושה טובה"הרבה מעבר ליש כאן נראה ש, אולם

  
אף עם לא מתיישב בארץ והופך אותה לארצו שלו במקום עם 

  . 6ולכן תמיד יש אפשרות לישראל לחזור אל הארץ, ישראל
  

 העובדה שעמים אחרים אינם מצליחים להיאחז -ומעבר לכך 
שייכת לעם בארץ הזו מעידה כל הזמן על כך שהארץ הזו 

  . ישראל

                                                 
  .י"פירוש זה מופיע גם ברש   4

והרי המדרש עצמו אומר , מדוע המדרש רואה בתוך הקללה מידה טובה   5

  ? כפי שראינו לעיל, יא חלק מהקללהשהשממה ה

  : החפץ חיים מבאר זאת כך

ואמר ,  לפי שייחס אותה אליו יתברך-" מידה טובה לישראל"

מידה "ולזה אמרו שלא אמר זה אלא מפני שהיא , "והשימותי אני"

  ". טובה לישראל

וחייבת להיות בו מידה , עושה בעצמו איננו יכול להיות רק רע'  דבר שה-כלומר 

  .בהטו

אך אם היה עם שהיה , אמנם היו עימותים כאשר עם ישראל ניסה לחזור לארץ   6

  .העימותים היו קשים שבעתייםהעימותים היו קשים שבעתייםהעימותים היו קשים שבעתייםהעימותים היו קשים שבעתיים -מקים מדינה ומפריח את הארץ , יושב כאן
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ואיננה מוכנה , מחכה לבניה שיחזרו אליה, לכביכו, הארץ
  . להיענות לאף אחד אחר

  
שממת הארץ מעידה על הקשר המיוחד בין עם  -כלומר 

  . ישראל לארץ ישראל
  

  :7ן"ברוח זו מפרש הרמב
  ן"הרמב. 7

היא בשורה טובה " ושממו עליה אויביכם"מה שאמר בכאן ...
וגם זו . ינושאין ארצנו מקבלת את אויב, 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

  
כפי שמעיד , במשך כל שנות הגלות עמדה הארץ שוממה, ואכן

  :8רק טוויןעל כך מ
  1867 -" מסע תענוגות לארץ הקודש"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

, שורצת מצורעים, ירושלים עלובה וקודרת,  עיר נידחתהיא
נכים וחובבי בקשישים נצחיים ותושביה בלויי סחבות 

עמוסים בזבובים ופרעושים והבעת פניהם , ומצחינים
  . מטומטמת

  
ראשוני החלוצים אכן הגיעו אל ארץ מלאה ביצות ושוממה 

הארץ , כאשר הם התחילו לישב את הארץ, אולם; לגמרי
  . והם הצליחו להפריח אותה, להםנענתה 

  
  הקץ המגולה

הפרחת השממה על ידי עם ישראל לאחר אלפיים שנים 
מתאימה להפליא לתיאור בפרשת , שהארץ עמדה שוממה

 -בפרשת בחוקותי מופיע רק הצד השלילי אלא ש, בחוקותי
  ; תיאור השממה בזמן הגלות

  
המתאר את פריחת , השלמה לתיאור זה מופיעה ביחזקאל

  :ארץ בעקבות חזרת עם ישראל לארצוה
  ו"פרק ל, יחזקאל. 9
אלוקים ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות ָלֲאִפיִקים ְוַלֵּגָאיֹות ' ּכֹה ָאַמר ה) ד(

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

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

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

  :ְוֶהֳחָרבֹות ִּתָּבֶניָנה
  

  : על פסוקים אלה נאמר המדרש הידוע במסכת כתובות

                                                 
הברית , לדעתו. מפרש את כל פרשת הקללות) ו"בפרושו לפסוק ט(ן "הרמב   7

" כי תבוא"ת בעוד שהברית בפרש, שבפרשת בחוקותי רומזת לגלות הראשונה

הוא אומר שיש כאן הבטחה , לגבי הפסוק שלנו, אולם; רומזת לגלות השניה

  .לכל הגלויות

מסע תענוגות לארץ "וכתב את דבריו ב, 1867מרק טווין הגיע לארץ בשנת    8

שמתאר , השינוי הדהים את העורך האמריקאי במהדורה החדשה". הקודש

והוא כותב על כך , ץ פורחת ונדהם לראות את האר1967שהגיע לארץ בשנת 

גם ". אין ספק שהציונות הפכה את הגיא העכור הזה לארץ ירוקה ופורחת"

בערך , "מסע לארץ ישראל "-שנכתב על ידי טריסטראם , בספר מסעות אחר

  .נאמרו דברים דומים על השממה בארץ ישראל, באותה תקופה

  .כתובות סח. 10
) ו"יחזקאל ל(שנאמר , אין לך קץ מגולה מזה: ואמר רבי אבא

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

  
 פריחת הארץ הדורות של ראשית הציונות ראו את, ואכן

  :וכך אומר הרב קוק, כסימן לכך שזו תחילת הגאולה
  קנה' אגרות הראיה ג עמ. 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

  
המהווה חלק מהקללה לעם ישראל , הארץשממת , אם כן

  : הבטחה וברכהמכילה בתוכה גם , בעקבות חטאיו
אלא מחכה לשובו , ארץ ישראל איננה נענית לשום עם אחר

  ; של עם ישראל מן הגלות
  

עובדה . תשוב הארץ לפרוח, רק כאשר ישראל ישובו לארצם
  .זו מעידה על הקשר המיוחד שבין עם ישראל לארצו

  
  ' הארץ להשייכות. ד
  

  'כי תבוא'ל' בחוקותי'בין 
הסברנו ששממת הארץ היא חלק מתופעת הגלות של ישראל 

  . מן הארץ
  

הפותחים את , ה"ל-א"פסוקים ל, כפי שראינו לעיל, אולם
בשממתה , מתמקדים בארץ, תיאור הגלות בפרשת בחוקותי

  ; ובשביתתה
  

אך נראה שהיא מוזכרת , גלות העם מן הארץ אמנם מוזכרת
  . ולא כנושא מרכזי, נלווית לשממת הארץכ
  

וללמדנו , להדגיש את גלות העםאם התורה הייתה רוצה 
היה די , חלק מהעונש של העם הוא שארצו תשאר שממהש

   :ג"בפסוק ל
ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים ַוֲהִריקִֹתי ַאֲחֵריֶכם ָחֶרב ְוָהְיָתה ַאְרְצֶכם "

   ."ָּבהְׁשָמָמה ְוָעֵריֶכם ִיְהיּו ָחְר 
  

תחכה "ואם התורה הייתה רוצה להבטיח לישראל שהארץ 
היא הייתה יכולה להוסיף , ולא תקלוט את אויביהם, "להם

   :ב"גם את פסוק ל
   ".ַוֲהִׁשּמִֹתי ֲאִני ֶאת ָהָאֶרץ ְוָׁשֲממּו ָעֶליָה אְֹיֵביֶכם ַהּיְׁשִבים ָּבּה"
  

יף אלא הוא מוס,  איננו כזהנואולם תיאור הגלות בפרשת
  :פסוקים נוספים

ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה ּכֹל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ְוַאֶּתם ְּבֶאֶרץ ) לד(
  :אְֹיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיהָ 

ָּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ִּתְׁשּבֹת ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבתֵֹתיֶכם ) לה(
  :ֶכם ָעֶליהָ ְּבִׁשְבְּת 

  
פסוקים אלה בולטים במיוחד לאור ההשוואה לפרשת 

מתוארת שגם בה , בפרשת כי תבוא, בספר דבריםהקללות 
  :הגלות כעונש האחרון

 ח"פרק כ, דברים. 12
ֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ' ָיִׂשיׂש ה)...סג(

  :ה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּהְוִנַּסְחֶּתם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּת 
  ...ְּבָכל ָהַעִּמים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ' ֶוֱהִפיְצָך ה) סד(
' ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיַע ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך ְוָנַתן ה) סה(

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

ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם ְלאְֹיֶביָך ...ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות' ֶוֱהִׁשיְבָך ה) סח(
  :ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין קֶֹנה

  
  : של העםמן הזוית הגלות מתוארת בפרשת כי תבוא

מתוארים בה ההפצה של העם בארצות אחרות וסבלו של 
  . ואין כלל התייחסות לארץ, העם בגלות

  
  :  של הגלותהתיאור הצפויזהו , לכאורה

העם החוטא נענש בכך שהוא מושלך מן הארץ שלו וסובל את 
  . יסורי הגלות

  
: תיאור הגלות שונה לחלוטין, לעומת זאת, בפרשת בחוקותי

אלא מן הזוית , ה מתוארת בה מן הזוית של העםהגלות איננ
  . של הארץ

  
הגלות היא אלא , הגלות איננה רק עונש לעם על חטאיו

  .אמצעי לכך שהארץ תשבות
  

  שביתת הארץ
-ד"הנזכרת שש פעמים בפסוקים ל, "שביתת הארץ"מהי 

  ? ג"ופעם נוספת בפסוק מ, ה"ל
  

  :ונעיין שם, נחזור לתחילת פרשת בהר
  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 ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ) ד(

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

  :ִיְהֶיה ָלָאֶרץַׁשָּבתֹון ְׁשַנת 
  ...  ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלהַׁשַּבתְוָהְיָתה ) ו(
  :ֶצָך ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאכֹלְוִלְבֶהְמְּתָך ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְר ) ז(
  

ונשים לב לכך , בפסוקים אלה מצטווים ישראל על השמיטה
המצווה  כביכול - "שבת הארץ"שהשמיטה מתוארת כאן כ

  . ולא על האדם, היא על הארץ
  

להמנע מפעולות ולכן האדם צריך , הארץ צריכה לשבות

  .9המפריעות לארץ בשביתתהמסוימות 
  

החוקותי -ונה הכוללת המתקבלת מפרשות בהרהתמ, אם כן
אם עם ישראל איננו ו, לשביתה" זקוקה"שהארץ היא 

הוא , כמצווה עליו בפרשת בהר, מאפשר את שביתת הארץ

כמתואר בפרשת , 10מוצא מן הארץ כדי לאפשר לארץ לשבות
  .בחוקותי

  
  ?מהו העניין בשביתה של הארץ

                                                 
איסור שגוי יעבוד למשל , להבנה זו יכולות להיות גם השלכות הלכתיות. א   9

שבת הארץ ; ב"סימן נ, ב"ט ח"מהרי; ב"קי, עיינו מנחת חינוך מצווה; בשמיטה

  . 'א', א

, )א" י-' ג פסוקי י"פרק כ, שמות(השוו למצוות השמיטה בפרשת משפטים . ב

  .המדגישה את הפן הסוציאלי שבמצווה זו

לות והן מקבי, גם הברכות בתחילת פרשת בחוקותי מדגישות את הארץ  10

בעקבות שמירת , ב"כ-ח"ה פסוקים י"לברכות המובטחות לעם בפרק כ

, "בבריאה' שבת הארץ כביטוי לרצון ה"ראו בהרחבה במאמר . השמיטה והיובל

  .ג"מגדים כ, אליצור עמנואל

, מיטה הש-" שבת הארץ" פותחת בצווי על פרשת בהר
 -' פסוקים א, ה"עיינו פרק כ (מצוות היובלוממשיכה עם 

  ). ד"כ
  

  : מצוות היובל מוצגת בזיקה ישירה למצוות השמיטה
ספירת שבעה מחזורי שמיטה מביאה אותנו אל השנה 

ושנת היובל היא שנת שמיטה , בה חל היובל, החמישים
  ; שכמו בשמיטה גם בה אסור לעבד את האדמה, נוספת

  
  :יובל נוסף גם הציוויב, אולם

  ה"ויקרא כ. 14
   .ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו )י(

וכל , בשנת היובל חוזרות הנחלות לבעליהן המקוריים
  .העבדים משתחררים וחוזרים אל משפחותיהם

  
  ?כיצד מנמקת התורה את הציווי של החזרת הנחלות לבעליהן

 ִּכי ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ִּכי ִלי ָהָאֶרץת ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָּמֵכר ִלְצִמתֻ ) כג(
  : ַאֶּתם ִעָּמִדי

  
  :כך גם לגבי שחרור העבדים

 ֲעָבַדי ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ִּכי ִלי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים) נה(
  :ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם

  
ת הארץ שייכמצוות השמיטה והיובל מבטאות את הרעיון ש

  : 'לה
  

והארץ הופכת ,  בארץמשתמשהאדם במשך רוב השנים 
  ; להיות כרכוש השייך לו ויש לו רשות לנצלו לצרכיו

  
פעם בשבע שנים האדם צריך לעצור ולהפסיק , אולם

ולהתייחס אליה כאל , להשתמש באדמה כאילו היא רכושו
אינה שייכת כי היא , אין לו רשות להשתמש בה -" 'ארץ ה"

  . לו
  

שייכות ת הנחלות לבעליהן ביובל איננה מבטאת את החזר
הנחלות בארץ הן : להפךאלא , הנחלות לבעליהן הראשונים

  ; ולכן אין תוקף לקניה ומכירה בהן', של ה
  

האדם לא יכול ולכן ', אלא של ה, הארץ איננה של האדם
לא יכול לקנות קרקע ממישהו  ואף למכור את הנחלה שקיבל

  . אחר
  

  '?כשייכת לה, יטוי ייחודה של הארץ הזאתבמה בא לידי ב
  
  לאדם בארץ ישראל ' הקשר שבין ה. ה
  
  "למטר השמיים תשתה מים"

התורה מתארת לעם ישראל את ייחודה , לפני הכניסה לארץ
  :של הארץ שהם עומדים להיכנס אליה

  א "פרק י, דברים. 15
א ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹ) י(

ִהוא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך 
  :ְּכַגן ַהָּיָרק

ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ָהִרים ) יא(
  :ּוְבָקעֹת ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמִים

ֱאלֹוֶקיָך ָּבּה ' ֱאלֹוֶקיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ה' ר הֶאֶרץ ֲאֶׁש ) יב(
  : ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה

  
כי המים , לארץ מצרים יש יתרון על פני ארץ ישראל, לכאורה

  . ואינם תלויים בגשם, מצויים שם תמיד
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  : חסרון זה של ארץ ישראל הוא גם יתרונה, אולם
 הגשם איננו מקור - באופן קבוע' ויים בברכת התלבארץ זו 

   .ה"אלא יש צורך בקשר מתמיד עם הקב, קבוע למים
  

  :כפי שממשיכה מיד התורה לומר
ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ) יג(

ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ֱאלֹוֵקיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ' ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה
  :ַנְפְׁשֶכם

ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ) יד(
  :ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ 

  :ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ) טו(
ֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְב ) טז(

  :ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם
ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ' ְוָחָרה ַאף ה) יז(

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

  
דמה בארץ ישראל איננו כעיבוד האדמה במקומות עיבוד הא

  : אחרים
, בארצות אחרות התוצרת החקלאית תלויה בעבודת האדם

ואילו בארץ ישראל התוצרת החקלאית תלויה במצב הרוחני 
והמטר בארץ ,  ללא מטר אין תוצרת חקלאית-של העם 

  .'ישראל תלוי בשמיעה בקול ה
  

ר בין התנהגותו  המטר בארץ ישראל מבטא את הקש-כלומר 
  .לבין הצמיחה) ומצבו הרוחני(של האדם 

  
  ארץ ישראל כחזרה לגן עדן

  :'קשר זה מבוטא לראשונה בבראשית פרק ב
  'בראשית פרק ב. 16

ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ) ה(
ץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ֱאלִֹהים ַעל ָהָארֶ ' ִיְצָמח ִּכי לֹא ִהְמִטיר ה

  :ָהֲאָדָמה
  

  : י כך"על פסוק זה אומר רש
  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
  

קשר ישיר בין תנובת ש בו י, גן עדןהעולם הראשוני הוא 
  . 'ותפילתו אל ה' הקרקע לבין הכרת האדם בה

  
  : האכילה מעץ הדעתחטאו הראשון של האדם הוא 

ואוסר עליו לאכול רק , מאפשר לאדם ליהנות מכל עצי הגן' ה
  . מעץ אחד

  
 האדם צריך להכיר -  'איסור זה מבטא את שייכות הגן לה

  ; אות של בעל הגןלהשמע להורולכן עליו , הגן איננו שלוש
  

:  כאומר,מרידתו בבעל הגןבאכלו מן העץ הוא מבטא את 
  . 'ואני יכול להשתמש בכל כרצוני, הכל שייך לי'

  
ואנו , מתרחשים כמה שינויים בעולם, בעקבות תחושה זו

  : נתייחס לשניים מהם
   .האדמה מקוללת בגלל חטא האדם .א
  

  'פרק ג, בראשית. 18
  . רך בעצבון תאכלנהארורה האדמה בעבו) ז"י(

  חל ניתוק, 'איננו מבין את שייכות הארץ להכאשר האדם 
  . לקושי בעבודת האדמההגורם 

איננה נענית לאדם כאשר הוא לא מכיר בהיותה ' אדמת ה
  .'אדמת ה

  
    האדם מגורש מגן עדן.ב
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת ) כב(

ֹוב ָוָרע ְוַעָּתה ֶּפן ִיְׁשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ט
ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ִמַּגן ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ) כג:(ְלעָֹלם

ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ) כד:(ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם
ֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשמֹר ֶאת ֶּדֶרְך ֵעץ ֶאת ַהְּכ 
   :ַהַחִּיים

  
  : אותו עונשניתן אולי לומר שזהו 

ובו , הארץ והאדם', גן עדן הוא מקום של קשר ישיר בין ה
נטע ' שכן ה, האדם יכול היה ליהנות מן האדמה ללא עבודה

  :למענו את הגן
  'בראשית פרק ב. 91
ֱאלֹוִקים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ' ַּטע הַוּיִ )ח(

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

  . 11לקטוף את הפירותוכל שנותר לאדם לעשות הוא 
  

בה עליו , חרתהעברתו למציאות אגירוש האדם מגן עדן הוא 
ואין קשר בין , לעבוד קשה כדי להצמיח משהו מן האדמה

  :מצבו הרוחני לבין הצלחת עבודת האדמה
ְּבִעָּצבֹון ּתֹאְכֶלָּנה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ...) ח"י-ז"י(

  ...ָלְך ְוָאַכְלָּת ֶאת ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ּתֹאַכל ֶלֶחם
ֱאלֹוִקים ִמַּגן ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ' ַוְיַׁשְּלֵחהּו ה :ג"כ' פסוק', פרק ג

  ...ָהֲאָדָמה
  

: 'את האדמה משייכותה לה, כביכול, מנתקהגרוש מגן עדן 
ועליו לעמול קשה מאד כדי להוציא , האדמה ניתנה לאדם

כי מרגע הגרוש מגן עדן חל ניתוק בין עבודת , ממנה לחם
  .  הרוחני של האדםהאדמה לבין המצב

  
במקום אחד בלבד נשמר הקשר המיוחד בין האדמה , אולם

  . בארץ ישראל: 'לה
  

" אלוקיך בה' עיני ה"אשר תמיד , 'ארץ הזו הארץ הנקראת 
  . - 15מקור –
  

לבין ' בארץ ישראל ממשיך להתקיים הקשר בין עבודת ה, לכן
המאפשר צמיחה ,עבודת האדמה ופריחת הארץ על ידי המטר

  . תלוי במצבו הרוחני של העםוה
  

  . ארץ ישראל היא מעין גן עדן בעולם הזה-כלומר 
  

  השמיטה כחזרה לגן עדן
שנת השמיטה מבטאת את ייחודה של ארץ ישראל בצורה 

  : החזקה ביותר
ובכך הוא חוזר , שנה אחת האדם איננו עובד את האדמה

  . למצב של גן עדן
  

  ? את האדמהכיצד האדם מתקיים אם הוא איננו עובד 
  ה"פרק כ, ויקרא. 20

ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ) כ(
  :ֶנֱאסֹף ֶאת ְּתבּוָאֵתנּו

                                                 
אך לא ברור איזה , )ו"פסוק ט(לבדה ולשמרה "מצווה את האדם ' אמנם ה  11

רא במקום מסביר שעל האדם היה האבן עז, ואכן; עבודות על האדם לעשות

  .מוטל רק להשקות את הגן ולשמור עליו מפני חיות
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ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה ) כא(
  :ִלְׁשלֹׁש ַהָּׁשִנים

  
  : שמיטה והיובל הוא מעין הקיום בגן עדןהקיום בשנת ה

ממנו האדם , וכך והארץ מצמיחה יבול, מצווה את ברכתו' ה
  . יכול ליהנות ללא טרחה

  
 אין צורך לדאוג - ברכה כלכליתבמובן הפשוט יש כאן 

  , לפרנסה בשנת השמיטה
  : שכר ועונשויש כאן 

  ,  הוא יזכה ליבול ולברכה- אם עם ישראל יקיים שמיטה 
  .  הוא יענש- עם ישראל לא יקיים שמיטה ואם

  
  : מסתבר שיש כאן הרבה מעבר לכך, אולם

כשכר על , תוצרת ללא עבודההאוכל בשנת השמיטה איננו רק 
וציויתי : "'הנובעת מברכת ה אלא זוהי תוצרת ,קיום המצווה

  ". …ועשת את התבואה… את ברכתי לכם
  

 של עם מציאותוהסגולה המיוחדת של הארץ חלה על ידי 
ומבטא , 'חי בדרך האך רק באופן כזה שהוא , ישראל בארץ

  . 'עם ישראל הוא עם ה וש'שהארץ היא ארץ הבכך 
  

שומר תורה , מרגיש את הקשר המיוחדכאשר עם ישראל 
מבין שהוא לא הבעלים על הארץ ומבטא זאת בקיום , ומצוות

  . ונותנת את פירותיה' הארץ פועלת כארץ ה -שמיטה 
  

לא מבין את משמעות הארץ ואיננו שומר  ישראל כאשר עם
איננה  הרי התוצאה הנלווית היא שהארץ ,את השמיטה

  . והיא איננה נותנת את פירותיה', פועלת כארץ ה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

התוצאה הנובעת מכך היא שעם ישראל לא יכול להיות עוד 
שארת הארץ נ -וכאשר עם ישראל מוצא מן הארץ , בארץ

אינם ' מפני שעובדי ה, ")ושממו עליה אויביכם("בשממונה 
  . נמצאים בה

  
ארץ ישראל איננה נענית לעמים אחרים לא רק , כלומר

אלא מפני שללא , כהבטחה לעם ישראל שיחזור לארצו
  . 'אפשרות להצמיח דבר בארץ האין ' על ידי עם ה' עבודת ה

  
 נמצא בארצועם ישראל ארץ ישראל פורחת רק במציאות בה 

 על ארץ ומרגיש את בעלותו המיוחדת של ריבון כל העולמים
  . ישראל

  
בה מתגלית , הביטוי לתחושה זו הוא בשמירת השמיטה

וארץ ישראל הופכת להיות כמעין גן , בשיאה' מציאות ה

  . 12עדן
  

המציאות של פריחת הארץ היא הביטוי החזק ביותר , לכן
  : לתחילתה של הגאולה

הקשר  מגלה את שיבת עם ישראל אליהפריחת הארץ ב
החזרה אט אט ומעידה על , 'המיוחד בין עם ישראל לארץ ה

' ארץ אשר עיני ה"למציאות מלאה של , למציאות גן עדן
  ".אלוקיך בה
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השביתה בשנת השמיטה תביא לידי כך שגם בשנים , אולם. ולפתח את הארץ

  .הארץעל ' הוא ירגיש את בעלות ה, בהן האדם יעבוד את הארץ, שאחריה


