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This week's shiur is sponsored by Bati and Eddie Jacobs 
in honor of the engagement of their son Yos to Lisa Zlatkis. Mazal Tov! 

 
 

   פסוק כהויקרא פרק יח

 :ָה�ֶר� ָוֶאְפקֹד ֲע�ָנ� ָעֶליָה ַוָ�ִקא ָה�ֶר� ֶאת יְ�ֶביָהַוִ�ְטָמא 
 

 ן "רמב
בעבור האר� שתטמא בה# ,  החמיר הכתוב בעריות.ותטמא האר� ואפקוד עונה עליה ותקיא האר�

אבל סוד הדבר בכתוב שאמר , ותקיא הנפשות העושות והנה העריות חובת הגו% ואינ# תלויות באר�
והעני# ' עמו וגו' כי חלק ה'  בהנחל עליו# גוי( בהפרידו בני אד( יצב גבולות עמי( וגו)דברי( לב ח ט(

ונת# על כל ע( וע( בארצות( לגוייה( כוכב , וש( כח התחתוני( בעליוני(, כי הש( הנכבד ברא הכל
, אלהי. אות( לכל העמי(' אשר חלק ה) דברי( ד יט(ומזל ידוע כאשר נודע באצטגנינות וזהו שנאמר  5 

כעני# שכתוב , וגבוהי( עליה( מלאכי עליו# נתנ( להיות( שרי( עליה(, כי חלק לכול( מזלות בשמי(
ונקראי( מלכי( , והנה שר יו# בא) ש( פסוק כ(וכתיב , ושר מלכות פרס עומד לנגדי) דניאל י יג(

 :ואני נותרתי ש( אצל מלכי פרס) ש( פסוק יג(כדכתיב 
אבל אר� ישראל אמצעות הישוב , אדוני האדוני( לכל העול(והנה הש( הנכבד הוא אלהי האלהי( ו

לא נת# עליה מ# המלאכי( קצי# שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו , מיוחדת לשמו' היא נחלת ה 10 

, והיית( לי סגולה מכל העמי( כי לי כל האר�) שמות יט ה(וזהו שאמר , המיחד שמו זרע אוהביו
לא שתהיו את( אל אלהי( אחרי( , י אהיה לכ( לאלהי(והיית( לי לע( ואנכ) ירמיה יא ד(וכתיב 

להל# כ (ולכ. אמר , כלל והנה קידש הע( היושב בארצו בקדושת העריות וברובי המצות להיות( לשמו
ש( פסוק (וכתיב , ושמרת( את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשית( אות( ולא תקיא אתכ( האר�) כב
אלהיכ( אשר הבדלתי ' תננה לכ( לרשת אותה אני הואמר לכ( את( תירשו את אדמת( ואני א) כד 15 

בתתו , יאמר כי הבדיל אותנו מכל העמי( אשר נת# עליה( שרי( ואלהי( אחרי(, אתכ( מ# העמי(
לנו את האר� שיהיה הוא יתבר. לנו לאלהי( ונהיה מיוחדי( לשמו והנה האר� שהיא נחלת הש( 

 :לי( עריותז ומג"הנכבד תקיא כל מטמא אותה ולא תסבול עובדי ע
 ועל כול( אמר אל תטמאו בכל 0והפרשה הזאת הזכירה המול. לכלול עבודה זרה ע( זכרו# העריות 

ואבדיל ) להל# כ כו(וכ# אמר בפרשה השניה , ותקיא האר� את יושביה, אלה כי בכל אלה נטמאו הגוי( 20 

 מיוחדי( לשמו ולכ. אמר כי מפני שה(, שהוא חומר איסור עבודה זרה, אתכ( מ# העמי( להיות לי
ואומר לכ( את( תירשו את אדמת( ואני אתננה לכ( ) ש( פסוק כד(שנאמר , בעבור כ# נת# לה( האר�

 :אלהיכ( אשר הבדלתי אתכ( מ# העמי(' לרשת אותה אני ה
בעבור המשרתי( המושלי( עליה , אי# טהרה בה שלימה, פ שהכל לש( הנכבד"אע, והנה בחוצה לאר�

, אלהי כל האר� יקרא) ישעיה נד ה(( לעבוד ג( אות( ולכ. יאמר הכתוב והעמי( תועי( אחרי שריה 25 

כי הוא אלהי האלהי( המושל על הכל והוא יפקוד בסו% על צבא המרו( במרו( להסיר ממשלת 
ואחרי כ# יפקוד על מלכי האדמה באדמה וזהו עני# הכתוב , העליוני( ולהרוס מערכת המשרתי(

תגמא ומאמר קדישי# שאלתא יאמר כי הדבר ההוא הנגזר על בגזרת עירי# פ) דניאל ד יד(שאמר 
, שגזרו על הכוחות הנאצלי# מה# לעשות כ.) פתגמא ומאמר קדישי# שאלתא(נבוכדנצר היא גזרת עירי# 

ואלו עיר ) ש( ש( י יא(כמו שאמר , כי מאצילות# יתעוררו הכחות בכל הפעולות" עירי#"ויקראו  30 

כלומר ששאלו מה , ומאמר קדישי# שאלתא'  אמר גודו אילנא וגווקדיש מ# שמיא נחית קרא בחיל וכ#
, וגזרת עילאה היא) ש( פסוק כא(וזהו שאמר לו דניאל , הרצו# העליו# עליו ואחרי כ# גזרו להעשות כ#

 :כי הכל מאתו יתבר.
וזהו טע( וזנה ', והנה הש( הנכבד יתבר. אלהי האלהי( בכל העול( ואלהי אר� ישראל שהיא נחלת ה

ב יז "מ(וזהו שנאמר , כי האלוהות נכרי( באר� הש( ובנחלתו, )דברי( לא טז(רי אלהי נכר האר� אח 35 

לא ידעו את משפט אלהי האר� וישלח ב( את האריות והנ( ממיתי( אות( כאשר אינ( יודעי( ) כו
והנה הכותיי( לא היו נענשי( בארצ( בעבד( את אלהיה( לשלח בה( את , את משפט אלהי האר�

 ובבוא( באר� הש( ועשו ש( כמעשיה( הראשוני( שלח בה( האריות הממיתי( אות( וכ# ,האריות
אינה , אר� ישראל אינה כשאר ארצות', ולא תקיא האר� אתכ( וגו, )קדושי( יא יד(שנו בספרא 

שלא תהא רשות לאחד , )דברי( לב יב(ואי# עמו אל נכר ) האזינו שטו(עבירה ובספרי  מקיימת עוברי 40 

:) כתובות קי(והוא מאמר( ' כעני# שנאמר ואני יוצא והנה שר יו# וגו,  לבא לשלוט בכ(משרי האומות
לתת לכ( את אר� כנע# להיות ) להל# כה לח(כל הדר בחוצה לאר� דומה כמי שאי# לו אלוה שנאמר 

 :לאמר ל. עבוד אלהי( אחרי(' כי גרשוני היו( מהסתפח בנחלת ה) א כו יט"ש(ואומר , לכ( לאלהי(



 
 
 
 
 

ושבתי בשלו( אל בית אבי והיה ) בראשית כח כא(הרי הוא אומר , )ה"ה ה"פ(ז "ואמרו בתוספתא דע
אי# , כל זמ# שאת( באר� כנע# הייתי לכ( לאלהי(, ואומר לתת לכ( את אר� כנע#, לי לאלהי(' ה

 צבא כארבעי( אל% חלוצי) יהושע ד יג(וכ# הוא אומר , את( באר� כנע# כביכול אי# אני לכ( לאלהי(
וכי תעלה על דעת. שישראל , ונכבשה האר� לפני הש( ולפני עמו) א כב יח"דהי(ואומר ', עברו לפני ה

אלא כל זמ# שה# עליה כאילו היא מכובשת הא אינ( עליה אינה , מכבשי# את האר� לפני המקו(
 :מכובשת

שאני מגלה אתכ( מ# א% על פי , )דברי( יא יז(ואבדת( מהרה , )עקב מג(ומ# העני# הזה אמרו בספרי 
משל לאדו# שכעס על , האר� לחוצה לאר� היו מצוייני# במצות שכשתחזרו לא יהו עליכ( חדשי(

וכ# , אמר לה הוי מתקשטת תכשיטי( שכשתחזרי לא יהיו עלי. חדשי(, אשתו ושלחה לבית אביה
 :אלו המצות שישראל מצויני# בה(, הציבי ל. ציוני() לא כ(אמר ירמיה 
אינו מחייב בגלות אלא ', ואבדת( מהרה ושמת( את דברי אלה וגו) דברי( יז יח( שאמר  והנה הכתוב

כי עיקר כל , ופירשו בה# כדי שלא יהו חדשי( עלינו כשנחזור לאר�, בחובת הגו% כתפילי# ומזוזות
וירשת( אותה וישבת( בה ושמרת( לעשות , )ראה פ(ולפיכ. אמרו בספרי ' המצות ליושבי( באר� ה

ה "פ(ז "וכ. הוא בתוספתא דע, ישיבת אר� ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה, )יא לא לבדברי( (
רבינו יחזקאל עבד שמכרו רבו , שהיו אומרי( ליחזקאל) סנהדרי# קה(וזו היא מחשבת הרשעי( ) ב"ה

והעולה על רוחכ( היה לא תהיה אשר את( אומרי( נהיה כגוי( ) יחזקאל כ לב(שנאמר , יש עליו כלו(
 :כמשפחות האדמה לשרת ע� ואב#

הסירו את אלהי ) בראשית לה ב(וזו היא מצות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאת( לאר� 
כי , הנכר אשר בתוככ( והטהרו והש( לו לבדו נתכנו עלילות שמתה רחל בדר. בתחילת בוא( באר�

ת והיא היתה הנשאת באיסור ובזכותו לא ישב באר� ע( שתי אחיו, בזכותה לא מתה בחוצה לאר�
 :מפני העני# שהזכרנו, האחוה ונראה שנתעברה מבנימי# קוד( בוא( בשכ( ולא נגע בה באר� כלל

בנבלת , ושלמתי ראשונה משנה עונ( וחטאת( על חלל( את ארצי) ירמיה טז יח( ואמר הנביא 
ותראנו מפורש , (שקוציה( ותועבותיה( מלאו את נחלתי והעני# הזה הוא במקומות רבי( בכתובי

ידענו כי הש( אחד והשינוי יבא , )דברי( לא טז(א בפרשת ויל. "בה( אחר שפקחתי בו עיני. וכתב ר
ומעבודת הש( לשמור כח הקבול כפי המקו( , והש( לא ישנה מעשיו כי כול( ה( בחכמה, מהמקבלי(

קו( הדבק בעריות והפ. המ, ואמר ביעקב הסירו את אלהי הנכר, על כ# כתוב את משפט אלהי האר�
כי הוא , )דניאל י כא(ל ואל תשיב עלי מפסוק מיכאל שרכ( "אלו דבריו ז, והמשכיל יבי#, שה( שאר

לא שר מלכות וממשלה וכ# היה שר צבא הנראה ליהושע ביריחו , שר משרת לבקש רחמי( על ישראל
וג( שהיה זה )  יט להב"מ(כעני# בחזקיהו , הראה לו כי הש( שלחו ללחו( מלחמותיה(, )יהושע ה יג(

 :בהיותנו בחוצה לאר�
אבל א( תזכה להבי# האר� הראשונה הנזכרת בפסוק , ואי# רשות לפרש בעני# האר� יותר מזה
ותבי# מה שאמרו רבותינו , תדע סוד נשגב ונעל(, )להל# כו מב(בראשית והנזכרת בפרשת א( בחקותי 

וכבר רמזתי ל. בפסוק כי , ת המקדש של מטהבית המקדש של מעלה מכוו# כנגד בי) תנחומא ויקהל ז(
 ):שמות יט ה(לי האר� 

שהוזהרו :) סנהדרי# נו(ורבותינו אמרו , והנה הזכיר הכתוב כי אנשי אר� כנע# נענשו בעבור העריות
אבל הכתוב לא יזכיר האזהרה אבל , שלא ענש אלא א( כ# הזהיר, עליה# מעת היצירה לאד( ולנח

כי האר� תתעב כל התועבות האל והנה לא אנשי אר� כנע# בלבד היו מ# יאמר כי האר� תקיא אות( 
ולא , שהיו ג( ה( עושי( ככל התועבות האלה" כמעשה אר� מצרי("והפרשה הזכיר , המוזהרי(

אבל העני# כולו למעלת האר� וקדושתה , תקיא אות( אר� מצרי( ולא שאר ארצות הגוי( את גוייה(
עת שפקד עונה עליה שנגזר על הכנעני( להכרת כאילו כבר הקיאה כי מ, "ותקיא האר�"ואמר הכתוב 

 ):במדבר יד ט(כעני# סר צל( מעליה( , למעלה, "ותקיא"או , אות(
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "לעי  
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


