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 שממת הארץ כשעם ישראל בגלות  .1

–' בפרשתנו מתארת התורה את התוצאה המבורכת אם ישמעו עם ישראל בקול ה

 -' ואת התוצאה הקשה שתבוא על עם ישראל אם לא ישמעו בקול דברי ה, הברכה

 . הקללה

   :  מתוך התיאור הקשה של הגלות מופיע הפסוק הבא

ים ָבּה" ְיֵביֶכם ַהּיְשבִׁ י ֶאת ָהָאֶרץ ְוָשְממּו ָעֶליָה אֹּ י ֲאנִׁ תִׁ מֹּ  (ב"ל, ו"כ" )ַוֲהשִׁ

 מה יקרה לארץ כשעם ישראל יהיה בגלות: הסבירו? 

 מה יקרה לאויבים שישבו בארץ במקום עם ישראל? 

 רותיההאם תוכלו לראות משהו טוב בכך שהארץ לא נותנת פי 

  ?לגויים היושבים עליה

 : י לפסוק"קראו את דברי רש

 

 

  מידה טובה'הסבירו מדוע זו' . 

  יחזקאל הנביא מתאר מה יקרה לארץ השוממה כשיגיע הזמן שעם

 : קראו את הפסוק. ישראל ישוב אליה

ם ִתְשאּו ְלַעִמי ִיְשָרֵאל ִכי ֵקְרבּו ָלבֹו" ְרְיכֶּ ם ִתֵתנּו ּופֶּ ם ָהֵרי ִיְשָרֵאל ַעְנְפכֶּ " אְוַאתֶּ

 (.'ח, ו"יחזקאל ל)

 

  בעזרת התרמילון והשלימ

. ____ הארץ והיא חדלה להיות ____ מאז שב עם ישראל לארצו פסקה 

מתוקים והוכיחה בכך שהיא ______ הארץ קיבלה את בניה השבים ב

 . _____והיא שלנו _____ שמרה רק לנו 

דברי התורה ודברי הנביאים והארץ השוממה ______ זכינו לראות כיצד 

 .   _______ם פרחה עבור ע

 (ישראל/ קללת / פירות / לנצח / שוממה / אמונים / התקיימו : תרמילון)

 

 

 ".שתהא שוממה מיושביה, שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם ,דה טובה לישראליזו מ" 

 
 ?הידעת

ערך הסופר  8181בשנת 

מרק טויין מסע אל ארץ 

 : וכך כתב ביומנו ,הקודש

קירחות  הגבעות" ...

. עלובה וחזותן ודהויות

מדבריות  הם העמקים

 מכוערות שבשוליהם

עצב  עטוית דלה צמחייה

, שיממון ארץ זוהי... ויגון

 ...לב תוחלת ושברון חוסר

 קבש יושבת ישראל-ארץ

 "...ואפר

 מדוע  :חישבו

למי ? הארץ אבלה

 ? היא ממתינה
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  שממת עם ישראל בגלות .2

 : קראו את הפסוק. לפניכם פסוק נוסף המופיע ברשימת הקללות

 ( ז"פסוק ל) ".םְולֹא ִתְהיֶּה ָלכֶּם ְתקּוָמה ִלְפֵני ֹאְיֵביכֶּ "...

וזאת בניגוד ליתר  ,יהן הוגלולעם ישראל לא תהיה תחייה בארצות שאל :פירוש

העמים שנטמעים בארצות שאליהן הם מהגרים וכעבור שנים מועטות שוכחים את 

 .השפה והתרבות הקודמת

 מה משותף לעם ישראל ולארץ ישראל בזמן הגלות? 

 בשיממון של עם ישראל בארצות אליהן הוגלה ובכך  ' מידה טובה'הסבירו מהי ה

 ? אחר שלא הייתה לו תקומה בשום מקום

 

 . עם ישראל מארצוהסיבה לגלות  .3

ם" ה ַבּגֹוִיִ֔ ֶ֣ ֙ם ֱאָזרֶּ ְתכֶּ ם  ...ְואֶּ יָה ֹכל ְיֵמי ָהַשָמה ְוַאתֶּ ת ַשְבֹתתֶּ ץ אֶּ ה ָהָארֶּ ָאז ִתְרצֶּ

ץ ֹאְיֵביכֶּם רֶּ יהָ  ,ְבאֶּ ת ַשְבֹתתֶּ ץ ְוִהְרָצת אֶּ ָכל ְיֵמי ָהַשָמה  .ָאז ִתְשַבת ָהָארֶּ

יהָ ֵאת ֲאשֶּ  ,ִתְשֹבת  ".ר לֹא ָשְבָתה ְבַשְבֹתֵתיכֶּם ְבִשְבְתכֶּם ָעלֶּ

 מה הסיבה לשממת הארץ   ? 

 מה אפשר ללמוד מכך על חשיבותה של מצוות השמיטה ? 

 

 סיפור /  לעולמי עד עם ישראל לארץ ישראל

בני " :לימים כשבגר עמיחי קרא לו המלך ואמר. בנו יחידו של מלך טוב לב, עמיחי היה נסיך יפה תואר

אני בטוח שתמצא עבורי " ,אמר עמיחי בהתרגשות" תודה לך מלכי" ".הגיע הזמן שתישא אישה ,יקירי

 .   המלך השיא את עמיחי עם מכורה, וכך היה ."את הטובה והיפה שבבנות

 . הם חיו באושר זה עם זה וגידלו את ילדיהם בשמחה. אהבת נפש עמיחי ומכורה אהבו זה את זו

 .רעים ולקחו את עמיחי לארץ רחוקה באו אנשים. מקרה עצוב אך יום אחד קרה

יהיה , לפני שיצא הוא נשבע לה שלעולם. כל כך קשה הייתה עליו הפרדה. עמיחי שפך דמעות כמים

לעולם לא יחליף אותה באחרת ותמיד יתפלל לשלומה ויקווה לשוב . הוא לא ישכח אותה ,מה שיהיה

בדמיונה ראתה אנשים רעים המבקשים לשאת . אמרה דבר ומכורה הנהנה ראשה בעצב ולא. אליה

איך אגרש את כל מי שינסה לשאת אותי . בכה ליבה' מה אעשה'. אותה לאישה תחת בעלה שהלך

התחפשה לאישה זקנה  ,הנערה היפה מכל בנות הארץ, מכורה. ואז עלה בראשה רעיון? לאישה

בצבע לבן כדרך הנשים  וצבעה את שערה הרענן  כהה וקרוע היא עטפה את עצמה בבגד. ומכוערת

את " :נכנס איש רע ושאל. מכורה ישבה מכווצת בפינה ולא אמרה דבר. נה דפיקה בדלתוה. הזקנות

את כל כך שוממה  ?אך מה זאת. שבעלך איננו ובאתי לקחת אותך לי לאישה שמעתי? מכורה היפה
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מכורה  .ה הלכו גם הםשראו את כיעורוכ ,וכך באו רבים. והלך –!" ומכוערת

 . כשיבוא עמיחי היא תשוב להיות שלו - התעודדה

הוא רץ כל עוד נפשו . עמיחי הצליח לברוח מפני שוביו. נה בא היוםעברו שנים וה

האם " :בדרכו שאל את העוברים ושבים. עייף רצוץ ופצוע אל אשתו האהובה ,בו

 " ?תדעו מה שלום מכורה

  "....יושבת בביתה זקנה ושוממה. רה מכוערהמכו". אמרו לו כולם? "מכורה"

 . חשב עמיחי והמשיך בדרכו ,"זה לא ייתכן"

. עמיחי בעלך? האם את יודעת מי שב אליך. "אמרו האנשים ,"מכורה המכוערה"

 ..." אך הוא חלש ותשוש

 ,מיהרה והסירה את התחפושת המכוערתכששמעה מכורה שעמיחי בדרכו אליה 

הוא  .כשראה אותה עמיחי שמח ליבו .הפרחונייםה שטפה שיערה ולבשה בגדי

הרגיש שכוחותיו חוזרים אליו והוא רץ לחבק את אהובתו ששמרה לו אמונים כל 

 . השנים

 ?       האם תוכלו לתאר את גודל השמחה שהייתה שם בעת שנפגשו

 

 

 

מתוך התבוננות מעמיקה ברשימת הקללות שבפרשה נוכל לראות כיצד הקללות הפכו 

הּ : "ות גדולותלברכ ים ּבָ בִׁ ְיֵביֶכם ַהיּש ְ ְממּו ָעֶליָה אֹּ י ֶאת ָהָאֶרץ ְוש ָ י ֲאנִׁ ּמֹּתִׁ  .(ב"ל, ו"כ" )ַוֲהש ִׁ

שתהא , שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצם ,דה טובה לישראליזו מ: "י"מפרש רש

 ".השוממה מיושבי

פלא זה . להםבכל שנות הגלות שומרת הארץ אמונים לבניה ומעידה שהיא שייכת אך ורק 

מתעצם שבעתיים כשמתגשמת נבואת הנביא יחזקאל והארץ לפתע קמה מאבלה ומוציאה 

: תופעה פלאית נוספת מתרחשת לעם ישראל בארצות הנכר. פירות לבניה הקרבים לבוא

ְיֵביֶכם"... ְפֵני אֹּ קּוָמה לִׁ ְהֶיה ָלֶכם ּתְ עם , בניגוד לחוקי הטבע האנושי(. ז"פסוק ל" )ְולֹּא תִׁ

הוא גם לא מצליח להקים לעצמו ממלכה בשום . לא מצליח להשתלב בין האומות ישראל

 . לפיכך הוא שומר אמונים לארצו. מקום אחר

 .בארצובתקומת ישראל בדורנו לראות ' בחסדי הזכינו 

 . בזכות מצוות השמיטה נחזק את הקשר לארצנו הקדושה ונתכונן במהרה לגאולה השלמה

 

 
זכינו בדורנו לראות 

בתקומת ישראל 

  .בארצו

עם ישראל כבר לא 

 ,שמם אלא חי

מתפתח ויוצר ומכין 

את עצמו לגאולה 

השלמה במהרה 

והארץ פורחת  ,בימנו

 .   ומשגשגת לכבודנו

 

 
 


