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ד

האם מותר לתושב ארץ ישראל לצאת לחוץ לארץ לטיול, על  שאלה:
מנת לחזור לארץ ישראל. וכן האם מותר לצאת לחו"ל להשתטח על 

 ?קברי צדיקים

 מעלת וחשיבות ישיבת ארץ ישראל

'וירשתם אותה וישבתם בה' על הפסוק  )פר' ראה(בספרי  תשובה:
ר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר עזמעשה ברבי אלהובא , )דברים יא לא(

שהיו הולכים לנציבין אצל רבי יהודה בן בתירא ללמוד ממנו תורה, 
והגיעו לצידון, זכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם 

 -בה  וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה: 'וירשתם אותה וישבתם
שקולה ישיבת 'קים האלה', אמרו: וושמרתם לעשות את כל הח

 , וחזרו ובאו להם למקומם. 'ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה

כל היוצא מארץ ישראל שאמרו  )פרק ה' דעבודה זרה(ובתוספתא 
א כו -)שמואל נאמר בדודכך לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה, ש

בנחלת ה', לאמר לך עבוד אלהים  כי גרשוני היום מהסתפח': יט(
אלא מכאן שכל  ?וכי מי אמר לו לדוד לעבוד עבודה זרה ',אחרים

היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. וכן הוא 
' ושבתי בשלום אל בית אבי: ')בראשית כח כא( אבינו יעקבאומר אצל 

 .'והיה ה' לי לאלוקים' -

הפליגו חכמים בשבח מצוות ישיבת  ע"א()כתובות קי ע"ב, קיא בגמרא ו
דומה כמי שיש  –בארץ ישראל כל הדר ארץ ישראל, ואמרו שם ש

וניתן אין לו אלוה. מי שדומה כ -בחוץ לארץ לו אלוה, וכל הדר 
שעל ארץ ישראל  )פרשת וירא, דף קח ע"ב(לפרש על פי דברי הזוה"ק 

חילק הארצות הקב"ה ו העמים הקב"ה משגיח בעצמו, אך בשאר
ארץ וב, על כל ארץ וארץ ועל כל מדינה ומדינה, לממונים ושליחים

ארץ ' .משגיח בכל עת ועתלבדו הקב"ה אין ממונה אלא ישראל 
שית אמר יך בהקאל' הי עינד תמי ,תהורש אוד יךקאלה'  אשר

 וזו המעלה של ארץ ישראל., )דברים יא יב( 'השנה ועד אחרית שנה

כתב ש"גדולי החכמים היו מנשקין  ה"י()פ"ה מהלכות מלכים והרמב"ם 
על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבניה ומתגלגלין על עפרה, וכן 

'כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה  )תהלים קב טו(הוא אומר 
 –: "אמרו חכמים, כל השוכן בארץ ישראל )הי"א(יחוננו'". ועוד שם 

ן חליתי העם 'ובל יאמר שכ )ישעיה לג כד(עוונותיו מחולין, שנאמר 
זוכה לחיי  –היושב בה נשוא עוון'. אפילו הלך בה ארבע אמות 

 –נתכפר לו. וכאילו המקום שהוא בו  –העולם הבא. וכן הקבור בה 
 'וכיפר אדמתו עמו'". )דברים לב מג(מזבח כפרה, שנאמר 

סובר  )בהוספות לספר המצוות, מצוה ד, וכן עה"ת במדבר לג נג(הרמב"ן 
לרשת את הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת  שמצוות עשה היא

  )במדבר שם(לנו, ולא נעזבה ביד האומות או לשממה, וכמו שנאמר 
לרשת ץ ת הארא כי לכם נתתי, והורשתם את הארץ וישבתם בה'

', וכל מה שהפליגו חכמים בענין מצוות דירת ארץ ישראל, עד תהוא
עבודה זרה, שאמרו שכל היוצא ממנה ודר בחוץ לארץ כאילו עובד 

הפלגות הרבה הפליגו בשבח ישיבת ארץ ישראל, כל זה  -זולת זה 
הוא ממצוות עשה זו, ואם כן היא מצוות עשה לדורות, וכל אדם 

 חייב בה, אפילו בזמן הגלות.

 מדוע לא מנה הרמב"ם מצות יישוב ארץ ישראל?

מסביר שגם  )סי' מח(הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת נשמת כל חי 
הרמב"ם מודה להלכה לדברי הרמב"ן, שיש מצוות עשה לדורות 
לשבת ארץ ישראל, ומה שלא מנה הרמב"ם ישיבת ארץ ישראל 

שראל בכלל תרי"ג המצוות, לפי שהיא מצווה כוללת, שהדר בארץ י
ושאר מצוות התלויות בארץ, וכבר  מקיים מצוות תרומות ומעשרות

שאין למנות מצוה מצווה כוללת  ש ד()ספר המצוות, שורכתב הרמב"ם 
בכלל מנין המצוות, ולכן לא מנה מצווה זו, אולם אף הוא מודה 

בן דורו  –שיש מצוות עשה לדור בארץ ישראל, ושכך דברי המבי"ט 
 .)ח"א סי' קלט( –של מרן הבית יוסף 

 לצורך מה התירו לצאת לחו"ל?

 .לחו"לומעתה נעבור לשאלתינו, האם מותר לצאת מארץ ישראל 
אין יוצאין מארץ ישראל לחוץ  )עבודה זרה יג ע"א(מבואר בגמרא 

וכן פסק לארץ אלא ללמוד תורה ולישא אשה או לצורך פרנסה, 
אסור לצאת מארץ ישראל ש )פרק ה' מהלכות מלכים הלכה ט'(הרמב"ם 

לחוץ לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה ולישא אשה, או להציל מן 
ולחזור לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחו"ל  ,הגויים
ף על פי שמותר לצאת חזק הרעב בארץ, וא לא אם כןא ,אסור

שני  –, שהרי מחלון וכליון דת חסידותנה מיאימכל מקום  באופן זה,
גדולי הדור היו, ומפני צרה גדולה יצאו, ונתחייבו כליה למקום. וכן 

ם יוצא לחו"ל על מנת להשתקע מחלקים בין א)ע"ז שם( התוספות 
שם, שזה אסור, לבין אם יוצא לחו"ל על מנת לחזור לארץ, ובאופן 
כזה שיוצא על מנת לחזור התירו לו ללמוד תורה ולישא אשה 

ובדברי  )הל' מלכים שם(ובשביל פרנסה, וכן מבואר בכסף משנה 
 ועוד אחרונים.)שם( המבי"ט 

 



 

 

'הבא לענין פירש קנ(  )ח"ב עמ'גם רבינו אברהם בספר האשכול 
לא אם בימי חול המועד, שערו שהתירו לו לגלח ממדינת הים' 

היינו ביוצא מארץ , ד)מועד קטן יג ע"ב, יד ע"א( הספיק קודם המועד
ישראל לחוץ לארץ להרויח בסחורה, אבל היוצא לטייל, לשוטט 

)סי' ולראות, לא התירו לו לגלח, אם חזר במועד. וכך נפסק בשו"ע 

, שהבא ממדינת הים מותר לו לגלח במועד, והוא סעיף ד'(תקלא 
שלא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ לטייל, אלא כשיצא לצורך מה 
שהתירו חכמים, ללמוד תורה וכו'. ומכל זה למדנו שלצאת מא"י 

 לחו"ל לסחורה ולהרווחה, מותר, אבל לצאת לטייל אסור.

האמוראים כתב שהטעם שרבותינו )סימן תקסא( ובספר התשב"ץ 
שהיו בבבל לא עלו לארץ ישראל, מפני שהיו צריכים להתבטל 
מלימודם ולחזר אחר מזונותיהם, שאז בארץ ישראל לא היתה 

אמרו שמותר לצאת )עירובין מז ע"א( אפשרות לפרנסה, והרי בגמרא 
מארץ ישראל לחוץ לארץ אחר רבו ללמוד תורה, וכל שכן שאין 

לארץ ישראל ולחזר אחר  לעזוב את רבו שבחוץ לארץ וללכת
 מזונותיו ולהתבטל מלימוד התורה, ולכן נשארו בחו"ל.

 יציאה לחו"ל לקברי צדיקים

כתב שלא  )סימן עד(הגאון רבי שמואל גרמיזאן בשו"ת משפטי צדק 
אין לצאת  כן לעידענו מה מצוה יש להשתטח על קברי הצדיקים, ו

מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קברי הצדיקים, אפילו על 
שאינה מצוה, והתירו רק כדי ללמוד תורה וכו', אך לפי מנת לחזור, 

הביא בשם מהרי"ל, ש'הנודר ללכת  )סימן תקסח(סיים, שהבית יוסף 

על קברי הצדיקים וכו'', ומשמע שהוא נדר מצוה, ולכן מותר 
וכבר העיד ויטאל זי"ע כתב שיש עיקר לזה.  לצאת. וכן רבי חיים

האר"י ז"ל כי בהשתטח האדם על קבר הצדיק, ובפרט אם יודע 
לעשות ייחוד השייך לאותו צדיק, תהיה נשמת אותו צדיק לעזר 

לפי  –וכן העלה הגאון רבי אברהם מיוחס  ולסיוע גדול לאותו אדם.
 סימן יא()ח"ג אהע"ז בשו"ת שדה הארץ  -כמאתיים וחמישים שנה 

שאפשר שיש מצוה להשתטח על קברי הצדיקים, שיתפללו עלינו, 
וכמו שמצינו בכלב בן יפונה שהלך ונשתטח על קברי האבות, ואמר 

)סוטה לד להם, 'אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים' 

. ולכן מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי ע"ב ובתוספות שם(
 ם, כיון שדעתו לחזור לארץ ישראל.להשתטח על קברי הצדיקי

 יציאה לחו"ל לראות פלאי הבריאה

דייק )ח"ה סימן קעג(  -להגר"ש ואזנר זצ"ל  -בשו"ת שבט הלוי 
עיקר האיסור הוא דוקא בדירת חו"ל, אבל ש (שם)מדברי הרמב"ם 

לצאת ולחזור והוא שוכן בקביעות באר"י, התירו במקום צורך 
, לצורך כלל לא התירו אפילו עראיאפילו לצורך סחורה, ורק שלא 

אם הולכים לזמן מועט מאד לראות פלאי הטבע של ומכל מקום 
. ומכל מקום נראה , יש מקום לצדד להקלרוך הואיוצר בראשית ב

שלכתחילה מי שיכול להשאר בארץ ישראל ולא לצאת, עדיף, ולא 
, אך אם )עפ"י איוב א ז( תהלך בהלהבארץ ו שוטחסרים מקומות, ל

זאת רוצה להקל, יש לו לסמוך על הרב שבט הלוי, אם הולך  בכל
 .לראות פלאי הבורא יתברך

 

  כי הם חיינו ואורך ימינו
  הראשון לציון שליט"א א דברי מרןשממתוך 

 יום ב' כ"ט אייר תשע"ח, גת-מוסדות 'אמת ושלום' קרית
 כתיבה: הרב יצחק קורלנסקי

הספר היקר הזה, -כבוד הרבנים החשובים, כבוד המנהלים והמורים של בית
כל אחד כפי כבודו וכפי מעלתו, כבוד העסקנים היקרים, ואחרונים חביבים 

בתורה וביראת  לה מעלהעיהי רצון שתזכו לעלות מ .תלמידים יקרים –
   שמים, והיה שמכם כשם הגדולים אשר בארץ, ישראל אשר בך אתפאר.

לשאת  צריך תיייה מתוקף תפקידישחרור ירושלים, ויום אתמול ציינו את 
אנחנו זוכרים את . מלחמת ששת הימיםו שחרור ירושלים עלדברים 

המלחמה הקשה, מלחמת ששת הימים, איזה הפגזות?! ישבנו בירושלים, 
כל העיר היתה מופגזת, ושהינו במקלט במשך כמה ימים. מה מרן האבא 

בזמן המלחמה? תשמעו טוב, הוא למד חברותא יחד עם זצ"ל היה עושה 
שאול זצ"ל גמרא מסכת יבמות. כשנפל פגז על הבנין -חכם בן ציון אבא

היה חכם בן ציון מפחד כולו, והרב החזיק בידו ואמר לו: 'בא נמשיך, בא 
 .רה תגין עלינו'. הכל בזכות התורהנמשיך. התו

'עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים', בזכות מה ניצחנו במלחמה ההיא? 
זה היה ניצחון מעל גדר הטבע. היו  - המלחמה הגדולה של ששת הימים

רדן, סוריה, עיראק, מצרים. ניצחנו אותם וכבשנו את י ;תכמה צבאו
 המקומות הקדושים. איזה נסים ונפלאות שהיו במלחמה הזאת?! בזכות

כל הכבוד לחיילים ולקצינים שמסרו את נפשם, אבל מה הגין עם  -מה? 
, על כל אלו? התורה שלנו! עליהם? מה הגין על החיילים והקצינים
בזכות אותם תלמידי חכמים,  –'עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים' 

 אותם שיושבים ועוסקים בתורה.
, מלחמת כתוב שהיתה מלחמה לכבוש את הארץיד( -בנביא יהושע )ה, יג

זו מצוה גמורה. כבשו עוד מצוה לכל הדעות )גם לפי ה'נטורי קרתא'...(, 
מקום ועוד מקום., ערב אחד, לאחר סיום יום המלחמה, רואה יהושע מלאך 

. שואל אותו יהושע: 'הלנו אתה, ה' צבאות ניצב כנגדו 'וחרבו שלופה בידו'
הפירוש?! הוא רואה . ועונה לו המלאך: 'עתה באתי'. מה 1אם לצרינו?!

את מלאך ה' צבאות, מה הוא שואל אותו 'האם אתה לטובת עם ישראל, או 
לטובת החמאס או החיזבאללה...'? מה הספק?! זה מלאך ה' צבאות! ודאי 

וגם, מה הוא  שהוא לטובת עם ישראל. ומה זה 'הלנו אתה, אם לצרינו?'.

הוא בא?!  מתי תובאתי עכשיו. וכי הוא שאל או –עונה לו: 'עתה באתי' 
 .ששאל אותו 'הלנו אתה, אם לצרינו' מדוע לא ענה על מה

הגמרא במסכת מגילה )דף ג ע"א( מסבירה את זה. הוא לא שאל אותו האם 
שליח  –אתה לטובת עם ישראל או לטובת החמאס. אין פה שאלה. מלאך 

ודאי לטובת עם ישראל. אבל ידע יהושע שבאותו יום עברו שתי  –הקב"ה 
קרבן תמיד של בין הערביים. ולא הקריבו  עבירות. היו טרודים במלחמה

ועוד עבירה עשו, שלא למדו תורה. היו עסוקים בלכבוש עוד ועוד ולא 
למדו תורה. גמרתם לכבוש? בלילה שבו ותלמדו תורה! אבל לא למדו 

האם אתה בא להוכיח אותנו  -' אתה? לנוה'את המלאך: תורה. שאל יהושע 
משה מורשה  לנו על לימוד תורה שניתנה לנו? כמפי שכתוב 'תורה ציווה

על הקרבנות  –התורה ניתנה לעם ישראל. 'או לצרינו'  .קהלת יעקב'
 שמגינות עלינו מפני הצרות?

אפשר ענה לו המלאך: תסתכל בחלון, 'עתה באתי'. עכשיו זה לילה, אי 
על זה  !להקריב קרבן בלילה, על זה אני אוותר לכם. אבל על לימוד תורה?

על לימוד תורה  –באתי'  עתה'אני לא מוותר! 'וחרבו שלופה בידו!'. 
כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני  ועתהשכתוב )דברים לא יט( '

ולא  האיך יכול להיות שיום שלם יעבור עליכם, על כל עם ישראל,. ישראל'
ילמדו תורה?! מיד, 'וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק' )יהושע ח, ט 

, אומרת הגמרא "מלמד שלן בעומקה של הלכה". ישב ועשה 'משמר', יג(
  ולמד כל הלילה. ,כמו בליל שבועות

וכל זה באמצע המלחמה, מלחמת מצוה. כובשים את ארץ ישראל, בשביל 
כי הם חיינו צריך ללמוד תורה בכל מצב!  - , ואף על פי כןעם ישראל

ואורך ימינו. אין אומת ישראל אומה אלא בתורותיה. במה אנחנו מובדלים 
מכל אומות העולם? יש סינים, יפאנים, אמריקאים, צרפתים, במה אנחנו 
מובדלים מהם? ההבדל בינינו: התורה הקדושה! להם אין תורה. לנו יש 

מכל העמים', 'ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכן אומרים 'אתה בחרתנו  .תורה
 לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו'.

כמה אתם צריכים לשמוח בכל בוקר שזכיתם לבוא לכאן תלמידים יקרים, 
! כמה ילדים בני גילכם אינם זוכים וללמוד, בדרך של התורה הקדושה

 י חלקכם.זכיתם! אשריכם ואשר לכך?! אתם
 

 (100.7, 92.5, 90.8, 90.5) 'מורשת-'כאן - 15:40 בכל יום שישי בשעה שודרתמ לציון שליט"אהלכה' של מרן הראשון 'פינת ה
 שידור חי וחוזר ב 0772-660-880': 'בית יצחקבקו ניתן להאזין גם 
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