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יש מצוות -שגם ת"ח מופלגים לא ראו את הרמב"ם הכותב 

עשה מהתורה ליהודי שקונה בית בארץ ישראל לשמוח שנה 

עים שהם יוד מתגוררים עשרות שנים בדירה, ואינם 

פרק מיוחד בספר עוסק בנושא   רבתי-מקיימים בכך מצוה

דרכים נפלאות כיצד לקיים  39'שמחה הלכה למעשה' ובו 

, שמחברו הוא הרה"ג רבי לספר  את המצוה הזו בשמחה

מצורפים סיפורים מופלאים על גדולי הדור  ,יהודה טאוב

 קיימו את המצוהש

 

 , והוסיף:רב של עיר חשובה', אמר לי אין כזה רמב"ם'
זכיתי ללמוד את כל הרמב"ם כמה פעמים, וגם  ,תראה'

יש -ש -ולא נתקלתי מעולם ברמב"ם האומר  ,מדולל  
מצוות עשה מהתורה ליהודי שקונה בית בארץ ישראל 

 . 'לשמוח שנה שלמה

שיח הזה התנהל בין הרה"ג רבי יהודה טאוב, -הדו
מחבר הספר 'בית ראובן', העוסק בחיוב השמחה 

ץ ישראל, לרבה של עיר וההודיה בקניית בית באר
חשובה. מספר המחבר שליט"א: 'הסברתי לרב 

נמצא בהקדמה להלכות, ולא בתוך  מדוברהרמב"ם הש
 . 'הרב לא ראה אותווזו הסיבה שההלכות, 

את לפניו פתחתי ' .רמב"םאת ספר ההביא הופתע, והרב 
 , וקראתי:ההקדמה להלכות מלכים )מצווה הי"ח(

שמחין בקניינן ונוטע כרם  בניןובונה בית להיות מארס '
 .'שנה תמימה

יצא מגדרו מרוב הרב ההוא שליט"א, גאון מפורסם, 
בים להוציא לאור יספר כזה חיואמר: 'התפעלות, 

בהוצאה יפה ומהודרת ולהפיץ אותו בכל עם ישראל, 
ללמד את הדרך כיצד קונים בית בארץ ישראל, כדי 

הזכות שמחה עצומה צריך להיות יהודי על  ובאיזו
 . 'שנפלה בחלקו לקנות בית בארצנו הקדושה

, שופך 'בית ראובן' ,עתה לאור-זההספר החדש שיצא 
המצווה הגדולה בקנין קרקע בארץ ישראל,  אור על

המוטלת גם על מי שמתגורר בחו"ל. מצוה זו, לדברי 
! דהיינו, אם ית חלק בעולם הבאיקנהיא  'אבן עזרא'ה

ה כ  ז  מ   ,הלשם מצו, וכיוון בארץ ישראלאדם קנה בית 
בורא עולם, ברישום בטאבו של המצוה הזו  אותו

 בעולם הבא! לא פחות! ול שמחלקה שרשומה עב

 -פרק מיוחד בספר עוסק בנושא 'שמחה הלכה למעשה' 
המובאת וה המצ לקיים את דרכים נפלאות כיצד 39

 הרמב"ם לשמוח במשך שנה שלמה לאחר קנין הבית.
שקוע בטרדות הריצה לדעת לא להיות בפרק זה נלמד 

 וה. , אלא בשמחה של מצלבנק למשכנתאות

הספר יוצא לאור בהסכמתם וברכתם של גדולי התורה 
העיקרים שלו -, כשעיקרשליט"א, שנהנו מאוד מהספר

הוא שאנשים יכולים לדור עשרות שנים בבית בארץ 
היא שה, ישראל ואינם יודעים בכלל שיש בזה מצו

כמעט היחידה שיש לנו היום מהתורה המצוות עשה 
ב'בית  - - -בארץ ישראל. ועוד יש חיוב לשמוח בה 

 הזו בהרחבה יתירה.וה הגדולה ראובן' מוסברת המצ

הספר מלווה בסיפורים נפלאים על רבותינו גדולי 
קרקע בארץ קיימו את מצוות קניית ההדורות, כיצד 

ר שקנו יחד עיפליהחזו"א והסטובהם מרנן ישראל, 
נאלצו קרקע בארץ ישראל, ולא מכרו אותה גם כאשר 

הגראי"ל שטינמן זצ"ל  לשלם עליה מיסים, או מרן
ליטול חלק כדי שסייע במו ידיו לערבב את הטיט 

 ית הארץ. יבמצוות בנ

למד בקריית אתא, והמחבר, ת"ח מופלג, מתגורר 
. כיום הוא מחשובי האברכים בעירו, בישיבת חברון

מרכז את 'פעילות ההודיה' המפורסמת, ומוסר שיעורים 
  רבים בנושא זה.

 

רחבי את הספר ניתן להשיג בכל 
 אצל המחבר הרב פרטיםהארץ. 

 055-6785647 יהודה טאוב

קיצור  -חינם  -ניתן גם לקבל 
במייל: של הספר, 

8436092@gmail.com 
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