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פרק א
1

קיצור הלכות קנית בית בארץ ישראל
הכוונה במצוות ארץ ישראל היא מעיקרי המצווה של ישיבת הארץ,
להתבונן ולדעת שהוא יושב/קונה חלק בארץ הקדושה שהיא פלטרין של
מלך ,הארץ אשר בחר ה' בה .והמחסר את כוונת המצווה ,מפסיד את רוב
המעלות שנאמרו על גדולת וקדושת המצווה.

הקדמה – חשיבות הלימוד
א .הלימוד בעניני מצוות קניית דירה בארץ ישראל ,יש בו סגולה עצומה
להפטר מארבעים שנות סבל בתשלום המשכנתא .שכן אהבת ארץ
חמדה ולימוד תורת ארץ ישראל – פוטרת מארץ ישראל נקנית ביסורין,
וכן הלומד על מנת לעשות – זוכה בסע''ד עצומה להביא לידי מעשה.
ב .מצווה לחפש את טובו וחסדו של הבורא בכל דבר שמתרגש לאדם,
לקיים מה שנאמר ַ
"אְך טֹוב וָ ֶח ֶסד יִ ְר ְּדפּונִ י ּכָ ל יְ ֵמי ַחּיָ י" (תהלים כג,ו) ,במיוחד
ֹלהיָך ָּבּה".
"ּת ִמיד ֵעינֵ י יְ יָ ֱא ֶ
בא''י עליה נאמר ָ
ג .מצווה גדולה על כל יהודי להבין את חסד ה' הנפלא ,שיש במה שהנהיג
ה' היום בארץ ישראל ,לזכות כמעט כל יהודי לשלם על ארץ ישראל
(דירה) כארבעים שנה חלק נכבד ממשכורתו.
ד .מצוות צריכות כוונה ,חובה גדולה מוטלת על כל יהודי ללמוד ולהבין
את המצווה הגדולה שיש בקניית קרקע ובית בארץ ישראל ,המצווה
 1פרק זה מהווה סיכום קצר של כל הספר.
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הכמעט יחידה שיש לנו היום מהתורה בקום ועשה בארץ ישראל ,לכוון
ולשמוח שזוכה לקיים מצווה גדולה זו.
ה .הכוונה במצוות ארץ ישראל היא מעיקרי המצווה של ישיבת הארץ,
להתבונן ולדעת שהוא יושב/קונה חלק בארץ הקדושה שהיא פלטרין של
מלך ,הארץ אשר בחר ה' בה .והמחסר את כוונת המצווה מפסיד את רוב
המעלות שנאמרו על גדולת וקדושת המצווה.
ו .עיקר שכר המצווה היא על השמחה הגדולה בה ,כדכתיב 'תחת אשר
לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה' .לכן צריך הבונה בית להיות שמח
מאוד במצווה הגדולה באהבתו אותה.
הלכות קניית קרקע
א .מעשה אבות לימוד לבנים :התורה מספרת לנו על אברהם אבינו
ויעקב אבינו ,שקנו קרקע בארץ ישראל במחיר יקר ,ללמדנו :הקניין אותו
כדאי לקנות יותר מכל קניין ,ולשלם עליו כל מחיר שבעולם אשר יושת
עליו ,זהו קרקע בארץ ישראל.
ב .התורה סיפרה שיעקב קנה חלקת שדה ,להודיע" :כי מעלה גדולה יש
לארץ ישראל ,ומי שיש לו בה חלק ,חשוב הוא כחלק עולם הבא" (אבן
עזרא).
ג .גדולי הדורות קנו קרקע בארץ ישראל ,לפעמים אפילו לא ראו אותה
כל ימי חייהם ,רק בשביל לזכות למעלה נפלאה זו.
ד .קנית קרקע בארץ ישראל מקנה למי שמבין ומעריך את א''י ,את הזכות
דֹוׁשה ַהּזֹו ,יֵ ׁש לֹו
להיות בעולם הבא ,כדברי הזהר "ּכָ ל ִמי ֶׁשּזֹוכֶ ה ָּב ָא ֶרץ ַה ְּק ָ
ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבא" .חשוב מאוד לדעת זאת כבר בקניה.
ה .מאברהם אבינו ודוד המלך לומדים ,שגם אם אפשר לקבל קרקע
בא’’י בחינם ,עדיף לקנות בכסף מלא ,שכן דבר שמשקיעים בו כסף
הוא מתקדש הרבה יותר ,זוהי זכות גדולה מאוד לשלם על ארץ ישראל.
וחשוב מאוד לעשות זאת בשמחה.
ו .שלושה מקומות בא’’י קנו אבותינו בכסף מלא ונתקדשו לדורות עולם.
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ואלו הם :חברון ,שכם ,והר המוריה .חברון ,קנה אברהם .שכם ,קנה יעקב.
הר המוריה ,קנה דוד.
ז .טעם נוסף ,שעדיף לקנות בכסף מאשר לקבל בחינם הוא ,שלארץ
ישראל צריך להתחבר לא רק בגוף ,אלא גם בנפש ,לאהוב אותה תכלית
אהבה ,דבר שאדם משקיע בו ,הוא אוהב אותו ,נתינה מולידה אהבה.
בשביל זה יש לתת מרצון ובאהבה.
ח .קניה בכסף ובכוונה לשם מצווה ,של מקום בא''י מקדשת את המקום,
לא רק בעולם הבא ,אלא גם בעולם הזה מקום זה מתקדש מאוד ,לנצח
נצחים.
ט .בזוהר מבואר שכל מצווה (חוץ מלימוד תורה) אין לעשותה בחינם ,אלא
בשכר שלם – היינו לא לבקש הנחות.
י .גם לאנשים היושבים בחו"ל מצוה גדולה לקנות נחלה בארץ ישראל,
ואף אם ישבו בחו"ל נחשב להם קצת כאלו יושבים בארץ ישראל.
יא .יהודי אנוס ,שאינו יכול לעקור דירתו לארץ ,יקנה בית בארץ ישראל,
ישכיר אותו בזול לבן תורה ,ומעלה עליו הכתוב כאילו דר בתוכה ובשם
ישראל יכונה.
הלכות קנית בית
א .בניית בית בארץ ישראל היא מצווה מהתורה חלק ממצוות יישוב ארץ
ישראל .גם המרחיב את ביתו הקיים ,מקיים מצווה זו .וצריך לכוין לשם
מצווה.
ב .למצווה זו ישנם השלכות הלכתיות בכמה נושאים :א .הבונה בית בארץ
ישראל לגור בו ,ועדיין לא גר בו פטור משירות בצבא עד שיזכה לחנוך
את הבית .ב .הבונה בית וחנכו פטור מכל שירות בצבא ,אפילו שירות
בעורף למשך שנה שלמה .ג .יש אומרים שיש מצווה לאדם שבנה בית
לשמוח שנה שלמה בקניין הבית .ד .סעודת חנוכת הבית בארץ ישראל
היא סעודת מצווה .ה .הרבה נהגו לברך שהחיינו בחנוכת הבית בארץ
ישראל .כל זה בנוסף למעלה גדולה שיש לקונה קרקע בארץ ישראל,
ונחשב כקונה חלק בעולם הבא.
21

א קרפ

עליו לעמוד ולהתבונן בטובה שהעניק לו הקב”ה ,ולהסיק ממנה את
האהבה שאוהב אותו בורא עולם ולהודות על כך .כמו שכתב הכוזרי
לשֹים לב לכל המתנות הרבות שהקב”ה נותן
(ג’  -י”א) ,שמצוה מן התורה ִ
לנו ולחוש את השמחה המתווספת לנו על ידם ,כמו שכתוב “ושמחת בכל
הטוב אשר נתן לך ה’ אלוקיך” (דברים כ”ו – י”א) .מוסיף הכוזרי ,שחוסר קיום
מצוה זו הוא סיבת הגלות וכל התוכחה רח”ל ,כמו שנאמר (דברים כ”ח -
מ”ו) “תחת אשר לא עבדת את ה’ אלוקיך בשמחה ובטוב לבב”.
טז .סעודת חנוכת הבית :סעודת חנוכת הבית בארץ ישראל היא מצווה,
כשם שעושים שמחה ומשתה ויום טוב לגמרה של תורה ולגמרה של כל
מצווה .כך גם מצווה לעשות סעודה על סיום המצווה לבנות בית בארץ
ישראל ,ועל תחילת המצווה לגור בו.
יז .אם לא עשה סעודת חנוכת הבית מיד בהיכנסו לדירה ,יכול לעשות כל
השנה הראשונה.
יח .ברכת שהחיינו :בני זוג שקנו בית ,אם הם שותפים בו ,שניהם צריכים
לברך הטוב והמטיב .ואם הבית שייך לאחד מהם ורשום על שמו ,רק הוא
יברך עליו ,אבל הואיל ויהנו ממנו יחד ,יברך ‘הטוב והמטיב’ .יחיד שקנה
לעצמו בית ,יברך ‘שהחיינו’ .אבל שוכר בית או מי שקיבל רשות לגור
בבית מספר שנים ,כיוון שהבית אינו שלו ,אינו מברך עליו( .יש מקהילות
הספרדים שאין מברכים על בית חדש .יש מי שכתב בארץ ישראל שבנית הבית היא
מצווה גדולה משום ישוב ארץ ישראל ,לכו”ע יש לברך שהחיינו).

יט .יש המברכים ברכת מציב גבול אלמנה ,על בנית בית חדש בארץ
ישראל ,ויש חוששים לשיטת הרי”ף שרק על בית הכנסת מברכים ברכה זו.
וטוב לברך ברוך מציב גבול אלמנה בלא שם ומלכות (משנה ברורה רכד ,יד).
כ .אף על פי שבחוץ לארץ יש להימנע מלבנות בתים נאים מאבני גזית,
כדי שלא יראה כמתייאש מן הגאולה ,אולם בארץ ישראל אדרבה מצווה
לבנות בתים נאים כדי להנעים ישיבתו בה .אולם צריך להיזהר שלא
יימשך אחר תענוגי העוה”ז ויעזוב את התורה ,שזה קיפח את עשרת
השבטים.
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הנהגות טובות בקניה ובתשלום על הדירה
א .כדאי לעשות 'קופת ארץ ישראל' ,ולתת בה כל יום כסף בשביל קנית
חלקת אדמה בארץ הקדושה ,היות ויש מעלה עצומה להכין את המעות
בקדושה.
ב .כדאי מאוד לפני שהולך לקנות קרקע בארץ ישראל ,להתפלל הרבה
לבורא ,שיזמן לו את הקרקע השייכת לשורש נשמתו.
ג .לפני שניגשים לקנות קרקע בארץ ישראל ,כדאי לקרוא את הפסוקים
בתורה בהם מסופר על אברהם אבינו יעקב ודוד שקנו קרקע בארץ
ישראל (ראה בפרק ב).
ד .יש לגשת לקניית הדירה בא"י לא כעוד עיסקת נדל''ן ,אלא כקניית
אדמת קודש  -חלקה בעולם הבא ,דבקות נצחית עם הבורא .לשלם
ולהרגיש את האושר השמחה והזכות לשלם בעד בית בארץ הקודש.
ה .בכל חודש ביום בו אתה משלם משכנתא ,חפש הזדמנות לשלם בעד
ישוב ארץ ישראל שלא קשור אליך .לדוגמא :בנית בית הכנסת ,בנין
ישיבה חדש ומפואר ,תרומה לגמ''ח המרכזי העוזר לזוגות לקנות דירות
בארץ ישראל .התרומה תגרום לך לאהבה לארץ ישראל גם בתשלום
המשכנתא שלך .וההוספה תוכיח גם על תשלום המשכנתא שהוא מחמת
מצוות ישיבת הארץ.
ו .אדם שנזכר מהמצווה של קניית בית ואדמה בארץ ישראל לאחר
שכבר קנה את הדירה ,או שקיבל את הדירה במתנה לגמרי מההורים
(ולא השקיע בה כלל) .כדאי שיקנה חלקת אדמה בא’’י לשם מצווה.
ז .היום ניתן לקנות חלקה בא’’י בגודל של  1/18דונם ,בה יקימו את כל
המצוות התלויות בארץ ,חלקה זו יוכל לקנות בכסף מלא עם כוונה מלאה
– ראה פרסומת בספר שהוצאנו לכו נרננה.
ח .ביום תשלום המשכנתא על הדירה (לדוגמא ב 15לחודש הלועזי) ,אם רגיל
לאכול לחם רק בבוקר יאכל באותו יום לחם גם בערב ,לפני נטילת ידים
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ראוי לומר :הנני מוכן ומזומן לעשות סעודת הודיה לה' על שזכיני היום
לזכות לשלם מחיר כל כך זול ,על דבר כל כך יקר (חלקה בעולם הבא/ארץ
ישראל) ,אכול בשמחה לחמך ,אמור דבר תורה על ארץ ישראל בארוחה,
ותברך ברכת המזון – ברוב שמחה והודיה על ארץ חמדה טובה שהנחיל
לאבותינו.
ט .כדאי גם לשיר בסעודה את הפזמון 'צור משלו אכלנו' ובמיוחד לנגן את
ָ
אֹלהינּוַ .על ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה
ֵ
ּתֹודה נְ ָב ֵרְך לֵ
"ּב ִׁשיר וְ קֹול ָ
המילים ְ
(טֹובה) ֶׁש ִהנְ ִחיל
בֹותינּוָ .מזֹון וְ ֵצ ָדה ִה ְשֹ ִּב ַיע לְ נַ ְפ ֵׁשנּוַ .ח ְסּדֹו ּגָ ַבר ָעלֵ ינּו .וֶ ֱא ֶמת יְ יָ ".
לַ ֲא ֵ
י .חשוב מאוד שגם הוא יעסוק קצת בבנין הבית ,לבטא את אהבתו לארץ
ישראל .כמו שספרו בגמ’ (ב”ב יד ,א) בשבחו של האמורא ר’ ינאי ,שכאשר
היו נוטעים כרם חדש בארץ ישראל ,היו נותנים לו לטעת בהתחלה קצת
מהכרם (חמישה אילנות) ,בשביל לקיים במו ידיו את מצוות נטיעת אילנות
ובזה נחשב לו כאילו נטע כל הכרם .ראה בסוף העובדות על ר’ חיים
קניבסקי שהארכנו בזה בחלק ב' של הספר.

"מספר הגר"ד כץ על הרב שטינמן זצ"ל :באחד הימים הגיע פועל לסגור את המרפסת
שהיתה בבית הפנימיה שלנו [בישיבת "חפץ חיים" בכפר סבא ,בה כיהן כ"ראש
הישיבה"] שהיה משותף לבית רבנו ,היה זה משום שהיה חסר מקומות לינה בישיבה,
ורצה רבנו שיהיה להם עוד חצי חדר בביתו כאכסניה לתלמידים ,כשאני הגעתי
למקום אני מביט בפועל שעושה מלאכתו בבניה ,ואני מבחין ברבנו שמגבל בטיט...
חשבתי שלבטח רוצה לחסוך בכסף לכן עושה זאת כדי לסייע לפועל ,אז מיד נגשתי
ואמרתי לו שלא מכובד שהראש ישיבה יעשה כן ,ואני יעשה זאת במקומו .חייך רבנו ואמר
לי 'דוידל'' הרמב"ן אומר שקיימת מצוה לבניית ארץ ישראל ...בא נעשה זה ביחד."...
(כאיל תערוג ,עובדות מגדולי הדורות עמ' תרצ"ה)
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