
להצטרפות לרשימת התפוצה לחץ כאןפרשת כי תצא | ו' באלול תש"פ 26/8/2020 8
ן  " ל ד נ ה ל  ש ת  י ב ה ן  י ז ג מ
הבית

גדולי ישראל קונים דירה

מדור זה נצא בעז"ה בעקבי ב
נגשו  כיצד  לראות  הצאן 
האומה  גדולי  רבותינו 
לקנית דירה בארץ ישראל. כאשר 
נעשה גם אנו כמותם ונכוון בקנית 
הדירה לשם מצווה בוודאי נזכה 
להיות  בלי  ויפה  גדולה  לדירה 
שקועים בחובות לחצים ובנקים. 

נתחיל מהתורה הקדושה: היהודי 
בארץ  אדמה  שקנה  הראשון 
אבי  אבינו  אברהם  היה  ישראל, 
אשתו  נפטרה  כאשר  האומה. 
שרה ע"ה הוא מחפש חלקת שדה 
שתהיה  שדה  חלקת  לקוברה, 

שייכת לו ולדורותיו לעולם. 

מציע  הקרקע  בעל  עפרון 
לאברהם אבינו לקבל את הקרקע 
מסכים  לא  אבינו  אבל  בחינם, 
רק 'בכסף מלא' את כל התשלום 

מסכים  אינני  פנים  בשום  אשלם, 
בחינם. 

יסוד  אותנו  מלמד  אבינו  אברהם 
היא  ישראל  בארץ  קרקע   - גדול 
הבית  יהיה  זה  שלך,  הנצח  חלקת 

שלך בעולם הבא, וקרקע בעולם הבא 
קונים רק בכסף מלא - במחיר המלא. 

)בראשית,  עזרא  האבן  שכתב  כמו 
להודיע  הפרשה  זאת  "נזכרה  כג,ט(: 
הארצות  כל  על  ישראל  ארץ  מעלת 

לחיים ולמתים".

נקודה למחשבה: מדוע כל כך חשוב 
מדוע  ישראל?  בארץ  קרקע  לקנות 
ולא  מחירה  את  עליה  לשלם  צריך 

לקבל בחינם? 
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פתיחה

הפתרון למצוקת הדיור

אחד מהנושאים הבוערים היום מאוד בשיח הציבורי 	ה מחירי הדירות. בשנים 
האחרונות עלו מחירי הדירות עד מאוד, מה ש	ורם שכבר לא ניתן לתת ל	ו	 
צעיר דירה, ואפילו משכנתא 	ה סיפור של 25 שנה משכנתא וכל חודש שליש 

– חצי מהמשכורת. 

נתבונן ונראה סיבב הקב”ה וציבור הירא לדבר ה’, נותן כרבע - חצי מכספו 
מהשנים  חצי  ישראל.  בארץ  דירה  לקנות  בשביל  שנה,  כארבעים  במשך 
בשביל דירה בשבילו, ועוד עשרים שנה בשביל הילדים. )חצי מהשנים חוסכים, 

וחצי משלמים חובות( הלא דבר הוא???

יתכן וטעם הדבר - ארץ ישראל נקנית ביסורין )	מ’ ברכות ה.(, והנה באמת כבר 
עברנו מספיק יסורים באלפים שנות 	לות והשואה האחרונה על כולנה ואין 
- בהעלותך( להסביר  )אמרי אמת  ביותר. אלא שכבר כתבו הספרים  צורך  לנו 
כיצד יכלו עם ישראל להיכנס לארץ ישראל לולא חטא המר	לים תוך שלושה 

ימים )ראה רש’’י דברים א, ב(, הרי ארץ ישראל נקנית ביסורין? 

אלא, אם היו אוהבים את ארץ ישראל היה מספיק מעט מאוד יסורים, ומיד היו 
נכנסים לארץ ישראל. אבל כיון שלא חיבבו ומאסו בארץ חמדה, היו צריכים 
עוד ארבעים שנה, ככתוב )תהלים צה, י(: "ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ְּבדֹור ָוֹאַמר ַעם 
ֹּתֵעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ְדָרָכי". רק בניהם שידעו את הארץ - פירוש שחיבבו 
את  מאסם  חטא  על  תיקון  היה  וב	ה  לארץ,  להכנס  	כו  ידעתיו,  כי  מלשון 
הארץ, ככתוב: “ְוַטְּפֶכם... ְוֵהֵביאִתי ֹאָתם ְוָיְדעּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ָּבּה".
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פרק א

קיצור הלכות קנית בית בארץ ישראל1 

הארץ,  ישיבת  של  המצווה  מעיקרי  היא  ישראל  ארץ  במצוות  הכוונה 
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 	דולת וקדושת המצווה. 

הקדמה – חשיבות הלימוד

א. הלימוד בעניני מצוות קניית דירה בארץ ישראל, יש בו סגולה עצומה 
ארץ  אהבת  שכן  המשכנתא.  בתשלום  סבל  שנות  מארבעים  להפטר 
חמדה ולימוד תורת ארץ ישראל – פוטרת מארץ ישראל נקנית ביסורין, 

וכן הלומד על מנת לעשות – 	וכה בסע''ד עצומה להביא לידי מעשה.

ב. מצווה לחפש את טובו וחסדו של הבורא בכל דבר שמתר	ש לאדם, 
לקיים מה שנאמר "ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי" )תהלים כ	,ו(, במיוחד 

בא''י עליה נאמר "ָּתִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאֹלֶהיָך ָּבּה".

ג. מצווה 	דולה על כל יהודי להבין את חסד ה' הנפלא, שיש במה שהנהי	 
ישראל  ארץ  על  לשלם  יהודי  כל  כמעט  לזכות  ישראל,  בארץ  היום  ה' 

)דירה( כארבעים שנה חלק נכבד ממשכורתו. 

ד. מצוות צריכות כוונה, חובה גדולה מוטלת על כל יהודי ללמוד ולהבין 
המצווה  ישראל,  בארץ  ובית  קרקע  בקניית  שיש  ה	דולה  המצווה  את 

1 פרק 	ה מהווה סיכום קצר של כל הספר.
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פרק א  

מהתורה בקום ועשה בארץ ישראל, לכוון  הכמעט יחידה שיש לנו היום 
ולשמוח ש	וכה לקיים מצווה 	דולה 	ו. 

מעיקרי המצווה של ישיבת הארץ,  במצוות ארץ ישראל היא  ה. הכוונה 
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 	דולת וקדושת המצווה. 

ו. עיקר שכר המצווה היא על השמחה הגדולה בה, כדכתיב 'תחת אשר 
שמח  להיות  בית  הבונה  צריך  לכן  בשמחה'.  אלוקיך  ה'  את  עבדת  לא 

מאוד במצווה ה	דולה באהבתו אותה. 

הלכות קניית קרקע

אבינו  אברהם  על  לנו  מספרת  התורה  לבנים:  לימוד  אבות  מעשה  א. 
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 

ע	רא(.

ג. 	דולי הדורות קנו קרקע בארץ ישראל, לפעמים אפילו לא ראו אותה 
כל ימי חייהם, רק בשביל ל	כות למעלה נפלאה 	ו. 

ד. קנית קרקע בארץ ישראל מקנה למי שמבין ומעריך את א''י, את ה	כות 
להיות בעולם הבא, כדברי ה	הר "ָּכל ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ָּבָאֶרץ ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹו, ֵיׁש לֹו 

ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא". חשוב מאוד לדעת 	את כבר בקניה.

קרקע  לקבל  אפשר  אם  ש	ם  לומדים,  המלך  ודוד  אבינו  מאברהם  ה. 
כסף  בו  שמשקיעים  דבר  שכן  מלא,  בכסף  לקנות   עדיף  בחינם,  בא’’י 
הוא מתקדש הרבה יותר, 	והי 	כות 	דולה מאוד לשלם על ארץ ישראל. 

וחשוב מאוד לעשות 	את בשמחה. 

ו. שלושה מקומות בא’’י קנו אבותינו בכסף מלא ונתקדשו לדורות עולם. 


