
 (ח"תתרל רמז ילקו"ש)" אותה שמטמאין פי-על-אף ישראל-בארץ עמי בני יהוון הלואי"

 יאיר שפיץ

 

 ואל, כוכבים עובדי שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם ידור לעולם ר"תמובא:  כתובות קי ע"בבגמרא 

 חוצהב הדר וכל, אלוה לו שיש כמי דומה - ישראל בארץ הדר שכלל ישרא שרובה בעיר ואפילו ל"בחו ידור

 וכל". לאלהים לכם להיות - כנען ארץ את לכם לתת(: "כה ויקרא' )שנא, אלוה לו שאין כמי דומה - לארץ

 הוא בדוד וכן; כוכבים עבודת עובד כאילו - ל"בחו הדר כל: לך לומר אלא?! אלוה לו אין בארץ דר שאינו

 לו אמר מי וכי", אחרים אלהים עבוד לך לאמר' ה בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי( "כו, א שמואל: )אומר

 ם.כוכבי עבודת עובד כאילו - ל"בחו הדר כל: לך לומר אלא? אחרים אלהים עבוד לך לדוד

 

למרות שניתן היה לראות בדברי גמרא אלו דברי אגדתא של שבח ישוב ארץ ישראל ללא מימד מחייב, הביא 

 שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם רידו לעולם: "יבבהלכות מלכים פרק ה הלכה אותם הרמב"ם להלכה 

 שנאמר ז"ע עובד כאילו לארץ לחוצה היוצא שכל ישראל שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוצה ידור ואל ם"עכו

 ."אחרים יםקאל עבוד לך לאמר' ה בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי

 ים:ודות האיסור לדור בין רשעים וגויה, שכן הרמב"ם כתב במספר מקומות אתמווהדבר 

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו "כתב:  דעות פרק ה הלכה אבהלכות 

ונוהג כמנהג אנשי מדינתו לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד 

י )יג, כ( משל ומרממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם הוא ששלמה א

ואומר אשרי האיש וגו' וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים  "ְוֹרֶעה ְכִסיִלים ֵירוע   ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָכם הֹוֵלְך"

 ".ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים

 שהוא וכמה כמה אחת על שם העומד אלישר, הגוים מן המקום היה אם אבלוכן כתב בסוף איגרת השמד "

 מן שינצל עד בסכנה עצמו שמפיל י"ואעפ לעשות וישתדל, טוב למקום וללכת, מקום מאותו לצאת חייב

 שכל הנביאים ידי על פירש וכבר. טוב למקום שיגיע עד וילך, כראוי דתו להעמיד יכול שאינו הרע המקום

 אלהים עבוד לך לאמר' ה בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי" ט"י ו"כ א"ש כמותם שהוא הכופרים בין הדר

 לעשות הכופרים אותו יכופו לא אם זה וכל  .אחרים אלהים עובד כאלו הגוים בין דירתו שקול הנה". אחרים

 ם".מביניה לצאת האדם שצריך מעשיהם

 

הרמב"ם  הרמב"ם יוצא מנקודת הנחה שאדם מושפע במידה ניכרת מסביבתו החברתית. אם כן, איך פוסק

שעדיף לאדם לגור במקום בו יושפע על ידי עובדי עבודה זרה )עיר שרובה עכו"ם בארץ ישראל( מאשר עיר 

 בחו"ל בה יושפע לטובה על ידי ישראל ששם? 

 על מי מדובר בכל אחד –בדברי הגמרא בכתובות ובדברי הרמב"ם  יש לדקדקולחיזוק השאלה, נראה ש

שמיים ושומר מצוות אז פשיטא שדומה כמי שאין לו אלוה! ואם הדר  מהמקרים? אם הדר בחו"ל אינו ירא



שחייבים להבין בארץ הוא אדם ירא שמיים ושומר מצוות אז פשיטא שדומה כמי שיש לו אלוה! אלא, 

ונחשב כמי שאין לו אלוה. ומדובר על  –כדוד המלך שהוא מקור הלימוד  -מדובר על אדם ירא שמים בחו"ל ש

 .אך בכל זאת נחשב כמי שיש לו אלוהאינו ירא שמיים אדם בארץ ישראל ש

 

 יושבי הארץ.ניין הארץ ובדבר מעלת ב – לדיון נדבך נוסף ולפני שנציע פיתרון, נראה להוסיף

 שנאמר ישראל בארץ אחד כרך שהוסיף מפני למלכות עמרי זכה מה מפני יוחנן ר"א" בסנהדרין קב ע"ב מובא

 אשר העיר שם[ את] ויקרא ההר את ויבן כסף בככרים שמר מאת שמרון ההר את ויקן( "כד, טז, א מלכים)

 ."שמרון ההר אדני שמר שם על בנה

 לזכות נחשבת ישראל בארץ עיר בניית עדיין ז"בע ומלאה ז"לע מוקדשת הייתה שהעיר פי על אף, כלומר

 כפי ישראל עם את ולהחטיא לחטוא בכדי זו במלכותו שהשתמש פ"אע למלכותעמרי  זכה שבשכרה גדולה

 ובחטאתו נבט בן ירבעם דרך בכל וילך כו לפניו אשר מכל וירע' ה בעיני הרע עמרי ויעשה" הכתוב שממשיך

 בניית שבזכות שמעוני בילקוט מופיע וכן". בהבליהם ישראל אלקי' ה את להכעיס ישראל את החטיא אשר

 .מאד הרשיעו הם שגם צאצאיו לשלושת גם אלא לעצמו למלכות רק לא זכה שומרון

"אף דנבנה בעבירות גדולות ורבות  נח( וכתב-על סמך דברים אלו דן ארוכות ה'אם הבנים שמחה' )עמוד נז

ליכא שכר" ובסיכום דבריו שם  –דליכא מצוה  –כאלו, קיים בזה מצוות עשה דישוב ארץ ישראל, דאם לא כן 

 תיקון בזה עושה – לטובתו רק לשמים כוונה שום בלי ץהאר את שבונה הזה פשוטה אישה"כתב לימינו ש

 שלו חצות תיקון עם שבצדיקים גדול אפילו יהיה צדיק איזה שעושה ממה יותר עליונים בעולמות גדול יותר

 גדול צדיק שעושה ממה יותר עליונים בעולמות גדול תיקון בזה עושה והגלות השכינה על וקינות בבכיות

 ".חצות בתיקון

 ג ע"ב: ולהבין למה פעולת בניין הארץ נחשבת למעלה גדולה כל כך נביא את דברי הגמרא בהוריות 

י, ובהוראה הלך אחר רוב יושבי ארץ ישראל, שנאמר )מ"א ח, סה( 'ויעש שלמה בעת ההיא את אמר רב אס"

החג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני ה' אלקינו שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה 

מינה הני הוא עשר יום', מכדי כתיב 'וכל ישראל עמו קהל גדול', 'מלבוא חמת עד נחל מצרים' למה לי, שמע 

 . ל"דאיקרי קהל, אבל הנך לא איקרי קה

וכן פסק הרמב"ם בהלכות שגגות פרק יב הלכה א בעניין פר העלם דבר של ציבור שרק עם ישראל היושב 

בארץ ישראל הוא חלק מהחשבון של "האם שגגו רוב קהל ישראל על פי הוראת בית דין", שכן רק ישראל 

 . 'ל ישראלקה'היושבים בארץ ישראל נחשבים 

אם ישראל הם ... הרואה ת"ר אלף אדם כאחדהרמב"ם בהלכות ברכות פרק י הלכה יא: " פסקובעניין דומה 

 ".ינו מלך העולם חכם הרזיםקאל ה'ובארץ ישראל אומר ברוך אתה 

הכסף משנה, בבואו להסביר למה הרמב"ם הוסיף על דברי הגמרא את התנאי שברכה זו היא דווקא בארץ 

אין )בברכות נח( אפשר שטעם רבינו מדאמר עולא ... ומה שכתב רבינו ובארץ ישראל: "תבוישראל, כ

ואמנם הכס"מ  ."אוכלוסא בבבל כלומר שאע"פ שיראה ששים רבוא אין להם דין אוכלוסא לברך עליהם

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%90_%D7%98%D7%96_%D7%9B%D7%95
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%90_%D7%98%D7%96_%D7%9B%D7%95


א זה שאין אוכלוסממשיך להקשות על תירוץ זה אך למסקנה כותב שנראה שהרמב"ם פסק כעולא בעניין 

 ל.בחו"

'אבני נזר' )או"ח סי' שיד( "כי מעלת ארץ ישראל על חוץ לארץ להשוכנים בה, ועומק הדברים ניתן למצוא ב

כתב מהר"ל )נתיבות עולם נתיב הצדקה פ"ו( בענין ערבות שהיה בתחילת ביאתם לארץ, כי הארץ עושה 

ד, על כן נעשו ערבים הארץ מצרפתם להיות אח -להשוכנים עליה כאיש אחד, מאחר שהיא מיוחדת לישראל 

זה לזה בשעה שעברו הירדן ובאו לא"י, עיין בדבריו, וזה נרמז גם כן בש"ס הוריות 'בהוראה הלך אחר רוב 

יושבי א"י, הנך אקרי קהל אבל אינך לא אקרי קהל'", מבואר מדבריו, שיסוד הדין האמור בסוגייתנו הוא 

ראויים הם להקרא ציבור, כי בכח קדושת הארץ  אלרץ ישרכי בהיות בני ישראל עלי אדמת א בגדרי ציבור,

בני ישראל מתאחדים כאחד, משא"כ בהיותם בחו"ל, דינם כיחידים, ואפילו כאשר הם רוב הציבור, שהרי 

 ."גדרם כציבור של יחידים

 

איך היתכן כי הרמב"ם פוסק שעל אדם לגור בארץ ישראל גם במחיר  –ועתה, נחזור לשאלתנו הראשונית 

 חנית ותורנית על גבי הישארות בחו"ל ברמה רוחנית ותורנית גבוהה יותר?ירידה רו

 במקומות אדם יעמוד אם אבלובתשובת הדבר נראה להביא את המשך דברי הרמב"ם שם באיגרת השמד: "

 עד אני אשאר ויאמר, דתו להעמיד יכול אינו והוא, השנים בעבור יאבד והמין, תפסוק התורה כי שיראה

 ".והדעת הדת וביטול, גדול ואיבוד לב רוע אם כי זה אין, בו שאני מזה צאוא משיח שיבוא

על פי דברים אלו נראה להבין שהשיקול צריך לכלול לא רק את ה"כאן ועכשיו" של האדם הפרטי, אלא, 

שיקול רחב יותר של עם ישראל, במשך דורות. הכח של ארץ ישראל הוא הכח של כלל ישראל. בארץ ישראל 

אדם המיישב את הדות ועם ישראל יתמידו ויפרחו, לעומת הגלות, בה התורה והיהדות ימותו ויבלו. התורה, הי

ד יותר מכך, אדם השותף בבניינה, אינו נידון )רק( על פי מעשיו הפרטיים, אלא על סמך הצד ארץ ישראל ועו

 ה"ארץ ישראלי" שבמעשיו. 

ד עם כל כוונות התפילה הגבוהות ביותר, או, בור משל למה הדבר דומה? מי גדול ממי? הצדיק המתפלל ביחי

פשיטא שתפילתו של  –ועם הארץ השותף במניין? אם מודדים את כוונותיו של זה לעומת כוונותיו של זה 

תפילת האדם הפרטי לעולם לא תהיה יותר מסך מחשבותיו וכוונותיו באותו יותר. אבל,  הצדיק מעולה וחשוב

המתפלל במניין הוא חלק ר בין כלל ישראל לה'. , של קשהתפילה במקורה רגע, והינה אך צל של מצוות

מכלל. הוא שותף בתפילה בציבור. מחשבותיו וכוונותיו הפרטיות אינם רלוונטיות לכך שמתקיים פה תפילה 

זהו ההבדל בציבור והוא שותף לכך. יש פה מילוי שלם של מצוות התפילה כקשר שבין כלל ישראל והקב"ה. 

 ות 'פרט' להיות 'כלל'. שבין הי

כאשר אדם מיישב את ארץ ישראל, שותף בבניינה, חיזוקה וכו', הוא בונה את כלל ישראל. אדם בדומה לכך, 

אינו. מעלת בניינו של עם ישראל וארץ ישראל, בידי מאן דהו, בין שהוא ירא שמיים בין  -ירא שמים בחו"ל 

מכל מצווה פרטית של אדם  –יותה חלק מבניין כלל ישראל מצד ה – שאינו ירא שמיים, גדולה לעילא ולעילא

 .פרטי. וחיי תורה ומצוות בחו"ל הם תמיד פרטיים



ואחתום בדברי הרב קוק אודות הלכות קדימה בברכות שבעת המינים. בהתייחסו להלכה שכל הקרוב למילה 

 סוק הוא אומר: "ארץ" בחלקו השני של הפסוק, קודם למרוחק מהמילה "ארץ" בחלקו הראשון של הפ

 החומרית התכלית לשם אפילו הקודש ארץ לישב שמשתוקק מי של המעלה היא גדולה כמה מכאן מדנוול"... 

 עם חבור ידי על תבוא בוא העליונה והתכלית לרוחני גשמי ענין כל תמיד יהפוך הכלל אצל כי, הכלל של

 ולאמצו לחזקו בזה יש, הנמוכה מדרגהב אפילו הקודש לארץ יתירה קורבה לו שיש מי כן על. 'ה בארץ' ה

 מכל עליונה יותר מדרגה בעל המתרחק יהיה הלב שבתוך פי על ואף ומתרחק שמתאחר ממי לברכה ולהקדימו

 אחד כרך שהוסיף מפני למלכות שזכה עמרי על ל"וכמשחז נשגב דבר הוא בפעל וחבתה הארץ ישוב מקום

 של החומריים הכוחות את לחזק שצריך לימוד לנו ויש. יתחומר ודאי כוונתו שהייתה פי על אף ישראל בארץ

 (שג עמוד, ראיה עולת) ."הרוחניים לכוחות חזוק כן גם יבוא ומזה האומה כלל

 ועוד יש לדון מה הנפקא מינה של כל זאת.

 

  מקורות ידועים אלו: 2 בו הם מסייעים להבנתמצאתי עניין רב באופן  לחיזוק הדברים, אךישנם מקורות רבים 

 ל"בחו הדרים ישראל נשמת כי דע" רבי אברהם אזולאי מעין שלישי עין הארץ נהר יבלחסד לאברהם 

 שהם ח"שנ שחשבונו עברי עבד' ונק עבדים ויקראו, יעקב בית ויקראו האופנים עולם הוא לפוןדסנד מעולם

 אל בני ונקראים בנים ויקראו, ישראל בני ויקראו דיצירה ספירות' מי בארץ הדרים והישראלים, ש"נח אותיות

 מעולם חדשה נפש לו בא לארץ ונכנס וכשזכה האופנים מעולם נפש לו היתה ל"בחו כשהוא האדם והנה. חי

 ועולות הנפשות' ב יוצאת בארץ שישן הראשונה ובלילה, לו שהיתה הישנה הנפש בתוך ומתלבש היצירה

 ל"רז אמרו ולזה, חטאה לא כי לעונשין ראוייה אינה ולזה, בלבד החדשה אלא חוזרת אינה ובחזרה, למעלה

 :עונותיו כל על לו שמוחלין

ק, גם שאינם צדיקים כפי הנראה, שאם לא היה צדיק היה מקיא ודע שכל מי שדר בארץ ישראל נקרא צדי

אותו הארץ, כדכתיב ותקיא הארץ את יושביה, וכיון שאינה מקיא אותו בודאי נקרא צדיק אף על פי שהוא 

 "נראה בחזקת רשע

 מתחברים שהם אותם, דמשיחא שבעקבתא ישראל פושעי של הנפש" מג התחיה אורות, קוק הרב

 אמוני שלמי של מהנפש מתוקנת יותר היא, האומה ולתחית ישראל לארץ, ישראל כלל עניני אל באהבה

 מתוקן הוא הרוח אבל. והארץ האומה ובנין הכלל לטובת העצמית ההרגשה של היתרון זה להם שאין, ישראל

 בעניני פעולה כח של וההתעוררות העצמית שההרגשה פ"אע, ומצות תורה ושומרי' ד יראי אצל יותר הרבה

 עד, לבם את מעכר בתוכם אשר עועים שרוח אלה אצל שהן מה כמו, אצלם יצותאמ עדיין אינן ישראל כלל

 הנפש גם סובלת וממילא, מלהתקן הרוח אור ומונעים הגוף את המטמאים ובמעשים זרות בדעות להתקשר כדי

  "מפגמיהם

 


