
מטרת הספר:
ללמוד, להתבונן ולשמוח במצווה,

ובכך לזכות להשלימה בעז"ה בקלות ובשמחה.

בית בארץ ישראל
שווה שישלמו עליו חמישים שנה.

למי שיודע ומשיב את הדברים
(ע"פ הגר"ח שמואלביץ – סוף פרק ז')
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שלך.  הבא  עולם  חלקת  קניית  היא    – ישראל  בארץ  בית   
. ר ת ו י ב ה  ר ק י ה ה  ו ו צ מ ה א  י ה  – ישראל  בארץ  בית 
שנה. ארבעים  על  שמתמשכת  מצווה   – ישראל  בארץ  בית 
בית בארץ ישראל – מצווה שצריך לשמוח בה שנה שלימה. 
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בעולם הבא

מעלה גדולה לארץ ישראל,

מי שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק עולם הבא.

ע"ז באנו עה"ח

אבן עזרא, רמב"ן, רבינו בחיי (בראשית לג)

הלכות, הנהגות,
סדר התפילה והלימוד 
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השמחה וההודאה
בקניית בית בארץ ישראל

עם הלכות והנהגות

מצוות שנה של שמחה
בקנית בית בארץ ישראל

אייר תש“פ

השמחה וההודאה
בקניית בית בארץ ישראל

עם הלכות והנהגות

מצוות שנה של שמחה
בקנית בית בארץ ישראל

אייר תש“פ



ספר זה נכתב לע''נ

ראובן זאב ז"ל
בן עזרא ישראל אוסטפלד ז"ל

נתרם על ידי מוקיריו

יוצא לאור בסע''ד על ידי:
יהודה טאוב

אייר תש”פ

  8436092@gmail.com
055-678-56-47



הרב אביגדור יחזקאל נבנצל שליט"א
רב בירושלים העתיקה תובב"א

בס”ד

לכל אחינו בני ישראל שיחיו לאורך ימים טובים אמן.

שמח אני להמליץ טוב על הספר העוסק בבנין ארץ ישראל. 

יזכה המחבר שליט”א וכל הלומדים וכל אחד 

לראות בבנין כל ארץ ישראל

ובגאולה השלימה במהרה בימינו אמן

                                                 צעיר הלווים 

                                                 הרב אביגדור נבנצל



הרב יעקב שכנזי שליט"א
רב ומו"צ בעד"ח הספרדית



הרב יעקב ישראל לוגסי שליט"א
ראש כולל כתר שלמה ירושלים



הרב חיים שלמה דיסקין שליט"א
רב העיר קרית אתא



הרב שמעון ליפשיץ שליט"א
  רב ומו"צ קהילת "בני הישיבות" קרית אתא

הקונה בית בארץ ישראל

איתא בשו”ע או”ח סי’ ס’ סעי’ ד’ “י"א שאין מצות צריכות כוונה, וי"א שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה 
מצוה, וכן הלכה". 

וכתב המ"ב שם "ואם לא כיון לצאת י"ח בעשיית המצוה לא יצא מן התורה וצריך לחזור ולעשותה. ודע דכתב 
הח"א בכלל ס"ח דמה דמצרכינן ליה לחזור ולעשות המצוה היינו במקום שיש לתלות שעשיה הראשונה לא 
היתה לשם מצוה כגון בתקיעה שהיתה להתלמד או בק"ש שהיתה דרך לימודו וכדו', אבל אם קורא ק"ש כדרך 
שאנו קורין בסדר תפילה וכן שאכל מצה או תקע ונטל לולב אע"פ שלא כיון לצאת יצא שהרי משום זה עושה 
כדי לצאת אע"פ שאינו מכוין עכ"ל, ור"ל היכא שמוכח לפי הענין שעשייתו הוא כדי לצאת אע"פ שלא כיון 
בפירוש יצא אבל בסתמא בודאי לא יצא, וכ"ז לענין דיעבד אבל לכתחילה ודאי צריך ליזהר לכוין קודם כל מצוה 

לצאת ידי חובת המצוה".

עוד כתב המ"ב שם "ולמצוה מן המובחר כו"ע מודים דצריך כונה כדאיתא בנדרים ראב"צ אומר עשה דברים 
לשם פועלם ונאמר ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה".

־נמצינו למידים דלכו"ע מצוה לקיים המצוות בכונה לקיים ציווי ד', ולמ"ד מצוות צ"כ הוא לעיכובא, עכ"פ במצ
וות שלא מוכח לפי הענין שעשייתו לשם מצוה, והנה הדר בא"י וקונה בית בא"י ודאי לא מוכח מעשייתו דכונתו 
לשם מצוה דוקא, וכי גוי לא קונה בית, וא"כ נמצא למאי דקיי"ל שמצוות צ"כ, הכונה בענין זה מעכבת במצוה.

ולא רחוק בעיני לאמר, דבענין זה של הקונה בית בא"י, אפשר שלכו"ע סתמא דאינשי לא מקיימים המצוה אם 
אין הם מודעים אליה, דכיון שאצל רבים שכוחה ועזובה מצוה זו, ואין היא בתודעת האדם כלל, נמצא שהדר 
בא"י וקונה בה בית, שייך שהוא בגדר מתעסק ביחס למצות יישוב א"י, והמתעסק לכו"ע לא יצא, עיין רש"י 

ברכות יג. ד"ה בקורא להגיה, וברשב"א ותלמידי רב"י שם, ואכמ"ל.

ומעתה כמה צריך להחזיק טובה להגאון הר"ר יהודה טאוב שליט"א שהתעורר לעורר בדבר מצות יישוב א"י 
להיות מודעים אליה וערניים כלפיה שלא נסיח דעת ממנה, והיא לכו"ע מצוה רבה כדאיתא בגיטין ח: שהתירו 
אמירה לעכו"ם לעשות מלאכה דאורייתא בשבת משום מצות יישוב א"י, מה שלא התירו בשאר מצוות ואפילו 

משום מצות מילה, יעויין תוס' שם ואכמ"ל.

ובפרט הבא לקנות בית בא"י שהוא מעשה רב וחשוב, ולא מזדמן לאדם פעמים רבות במשך החיים, ודאי וודאי 
שחשוב לזכור ולכוין לקיים מצוה גדולה זו, ויקדש האדם עי"ז את מעשיו וביתו, וכדאיתא בספרים הקדושים 

לרוב.

התורה  ללימוד  מועילים  ספרים  הרבה  עוד  לאור  ולהוציא  לחבר  שיוסיף  שליט"א  למחבר  בברכה  ואסיים 
וקיומה, ולקיום המצוות מתוך ריבוי דעת ושמחה.

בברכה  א.ש.ל.



הרב אליהו דיסקין שליט"א
מחבר הספר נחל – אליהו עה”ת והמועדים

ארזי הבירה ירושלים

בס”ד

יום השלישי בשבת לסדר תזו”מ י”ב למט-מונים תש”פ לפ”ק

לידידי עוז ממצדיקי הרבים ככוכבים, הרה”ג יהודא טאוב שליט”א.

הרקיע  כזהר  יקרים,  ליקוטים  ספר  עלי  שהעלית  עמלך  פרי  בראותו  לבי,  ויגל  שמחתי 
מזהירים, נופך וספירים, כשמש מאירים, מדברי חכמינו ז”ל, ומדברי רבותינו הראשונים 

־ז”ל חכמי הדורות, המקיף כל העניינים של בנין וקנין בית דירה בארץ ישראל, בהלכה ובא
גדה ובמחשבה, אשר שמו יקרנו בשם “בית ראובן”.

עוד הרחבת מאד בענין קיום מצוה זו בשמחה מתוך שבח והודאה להשי”ת, והשמחה בו 
ובטובתו כיד ה’ הטובה עליך.

־ואכן זו מעלה עצומה בכל המצוות כולן, וכדברי הרמב”ם ז”ל סוף הלכות לולב, וז”ל: “הש
מחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שצוה בהן, עבודה גדולה היא”.

וכמו שהעיד בספר “חרדים” על קדוש ה’ האריז”ל, שגילה על עצמו שכל ההשגות שזכה 
עליהן היה בזכות השמחה הגדולה והעצומה שהיתה לו בכל מעשה של מצוה. 

ואם בכל המצוות כך, הרי במיוחד במצוה חביבה זו של “ישוב ארץ ישראל”, שהרי כל סדר 
ההגדה של פסח מיוסד על הפרשה של “מקרא ביכורים”, שכל ענינה הכרת הטוב והשבח 

והודאה להשי”ת על ארץ ישראל וטובתה. 

וכן בברכת המזון יש ברכה שלימה, שהיא שבח והודאה על “ארץ ישראל” וגם כל עיקר 
ההודאה בברכת המזון כלשון הכתוב בתורה הוא: “ואכלת ושבעת וברכת את ה’ אלוקיך 

– על הארץ הטובה אשר נתן לך”. 

ואני יודע ועד על הגאון המחבר שליט”א, שתוכו רצוף אהבת ה’ ושמחה בו ובקיום מצותו 
באהבה, וחזקה על דברים היוצאין מלב טהור שיכנסו אל הלב, והלואי שנזכה כולנו לידבק 

בה’ ובתורתו ולשמוח במצותיו תמיד. 

הכותב לכבוד המחבר שליט”א

ידידו המוקירו ברום ערכו 

אליהו דיסקין בעיה”ק ירושלים ת”ו



הרב ברנסדופר שליט"א
אב"ד ור"מ היכל הוראה ירושלים

MOSHE BRANDSDORFER 
 

RABBI OF 
 

HEICHAL HORO'OH 
 
 

JERUSALEM 
 

3 ZONNENFELD ST, TEL. 972-2-5322775 
HOME: 972-2-5370033 

 משה בראנדסדארפער
 

 ירושלים הוראה היכל מ"ור ד"אב
  בארץ הקודש "היכל הוראה"נשיא בתי ההוראה 

 זי"ע" בשם קנה" ה  מרןאאמו"ר מיסוד 
 וראות וה  ותתשוב "היכל הוראה"מחבר ספרי 

 א "תובב ירושלים ק"פעיה 

 
 

 לפ"ק  שלישי כ"ד טבת תש"פ יום    ד"בס
 

 

 

את גודל  ומהלל  המבאר    "בית ראובן"קונטרס    שלבברכה לחיבורו    באתי

  יהודה טאובמאת הרה"ג  השמחה וההודאה בקנית בית בארץ ישראל

 יו"ר ארגון 'קול תודה'. שליט"א

על   )סוטה ח, ד,(גודל ענין חנוכת בית בארץ ישראל כמובא בירושלמי  וידוע  

בתורתינו הקדושה שבונה בית ולא חנכו חוזר מעורכי המלחמה    כתובמה ש

מב"ם בפתיחה להלכות ועיין בר הוא רק בבנה בית באר"י )דברים פ' כה, ה( 

 בקנינה שנה תמימה. ים שמחמלכים ס"ק י"ח שבבנין דירה  

אשר ע"כ אף ידי תיכון עמם להפיץ חיבורו ברבים לזכות בהן בני ישראל. 

והשי''ת יזכה אותו שעוד יזכה ללמוד וללמד ולהרביץ תורה ברבים מתוך 

וצה, ולהרבות כבוד התורה וכבוד שמים נחת דקדושה ויפוצו מעיינותיו ח

 בתוך נחת והרחבת הדעת להגדיל תורה ולהאדירה אכי"ר.
 באעה"ח  וע"ז 

 



הרב ברוך שמואל גנוט שליט"א
מחבר הספר 'שלהי דקייטא'

אלעד

בס"ד, י"ז בטבת התש"פ, אלעד.

אמרו חז"ל )מדרש זוטא  רות  פרשה ד(: "ויאמר בועז ביום קנותך וגו'. וזרע עבדיו ינחלוה. מכאן אמרו כל הקונה ארבע 
אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא". ומצות יישוב א"י, לדעת רוב הפוסקים, היא מ"ע מדאורייתא, 

ואדם מקיים מצוה זו, בדירה, ביישוב, בנטיעה, וכדומה.

הגם  ואמנם  המצוה.  הוא מקיים את  ובכולן  זו  ישנם כמה חלקים במצוה  וכפי שמשמע מדברי הרמב"ן בסהמ"צ, 
שכל אלו  נכללו במצוה אחת, אך כמה דרגות יש בה ועצם זה שאדם דר בא"י מקיים הוא את המצוה, אבל אדם 
שקונה בית בא"י זו מעלה נוספת ועליונה במצוה עצמה, והתירו חז"ל לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת בכה"ג, וכן 
חייבו את השוכר בית פחות מל' יום לקבוע מזוזה כדי שישאר לגור בבית,  אע"פ שנמצא הוא בא"י, וכן לבנות בתים 
בא"י וליישבה.  וכן לגור בירושלים עיה"ק זהו הידור במצוה, וכנודע בפוסקים ואכמ"ל. ויעויין בספרי הקט ויאמר 
שמואל שנתבאר בס"ד שישנה מעלה גדולה לקיים את תרי"ג מצוות התורה דווקא בארץ ישראל, מקום פלטרין 
של מלך ית"ש, ומצוות ישוב א"י נועדה לכך שיקיימו ישראל את התורה בא"י ועי"כ זוכים למעלות עצומות, הרבה 

יותר מקיומם בארצות העמים. נמצא שישיבת א"י היא כ'הכשר מצוה' לקיום כל התורה כולה בהידור גדול, עי"ש.

ובפני יהושע בסוף מסכת כתובות )קיא, א( כתב דברים נפלאים במעלת הישיבה בארץ ישראל ומי הוא האיש הזוכה 
בארץ  הדר  כל  ר"א  "אמר  הנמרצים:  דבריו  ואלו  הקדושה,  ארצנו  ליושבי  חז"ל  שמנו  הגדול  והשכר  המעלות  לכל 
ישראל שרוי בלא עון כו'. נראה דהיינו דווקא במי שדר בה לשם מצות ישיבת ארץ ישראל שהיא מקום קדושה וכדי 
שתגין עליו זכות ארץ ישראל שלא יבא לידי חטא ואז אף אם לפעמים חטא בא לידו או אפילו עון שהוא מזיד ע"י 
שתקף עליו יצרו מ"מ מסתמא גורם לו זכות ישיבת ארץ ישראל שלא לן ועבירה בידו דלאחר שחטא ומצא עצמו עומד 
במקום קדוש ודאי תוהה על הראשונות ושב ורפא לו מה שאין כן מי שדר שם דרך מקרה או מפני שהוא מקום מולדתו 
או מפני שבח פירותיה וכיוצא בו ומכל שכן במי שהוא מבעט בה ומזלזל בקדושת הארץ לילך אחר יצרו הרע לא דברה 
עונות  כך מצינו כשגברו  ומפני  ונחלתי שמתם לתועבה  ותטמאו את ארצי  ותבואו  נאמר  עליו  תורה במתים אדרבה 
אבותינו גלינו מארצינו ושמם מקום מקדשינו ואיה הבטחת העם היושב בה נשוא עון אלא על כרחך כדפרישית ובלא"ה 
נמי מסתברא דהכי הוא שאף אם נאמר דארץ ישראל מכפר לגמרי אפ"ה לא עדיף מיום הכפורים שמכפר כפרה גמורה 
ואפ"ה מי שאומר אחטא ויוה"כ מכפר אין יוה"כ מכפר הרי דעל כרחך הא דאמרינן דהיושב בארץ ישראל שרוי בלא עון 
היינו דאף שעשה איזה עון מבלי שם על לב קדושת הארץ בשעת יצרו בכה"ג זכות ארץ ישראל גורם שיתחרט לעשיית 

עון, כן נראה לי", עכ"ל הפנ"י, והן קילורין לעינים, כפתור ופרח, ומצוה לפרסמם.

שמחה היא בהגלות הספר הנפלא 'בית ראובן', על מצוות ומעלת רכישת בית בארץ ישראל והמגורים בו, השמחה 
ושיעוריו  תורתו  דברי  אשר  שליט"א,  טאוב  יהודה  רבי  הרה"ג  שחיבר  הקדושה,  בארצנו  המגורים  על  וההודאה 
דנן, כשכל דברי  ישנה בספר  יתירה  ובפרט מעלה  ונודעת חיבתו הגדולה לארצנו ארץ הצבי.  מפורסמים לאלפים 
התורה והחכמה שבו נכתבו בשפה נעימה וקלה לקריאה, משובבת לב, המושכת את המעיין להיכנס לפלטרין של 

מלכנו ית"ש, להתמוגג מישיבת ארץ ישראל ולקיים מצוה זו מתוך התרגשות, שמחה ואושר. 

עיינתי בספר מקופיא, במרוצה אך בהנאה יתירה, וברכתי עליו ברכת התורה, ברכת השבח וברכת הנהנין.

יזכה הרה"ג המחבר שליט"א, שכוונתו לשם שמים, לראות, יחד עם כולנו, בהגלות כבוד השי"ת עלינו בא"י, בבוא 
משיח צדקנו בקרוב.

בברכה
שמואל ברוך גנוט
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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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כך ממש בדורנו, כבר סבלנו מספיק בשואה ובכל המלחמות שהיו בכניסה 
לארץ. אלא כיון שהתר	לנו לארץ הקדושה, שכחנו לשמוח ולהודות לה’ על 
כך, כבר לא מר	ישים שמחה בדבר, לכן נתן לנו ה’ מתנה  - ארבעים שנה של 
משכנתא. לכן עלו מחירי הדירות עד מאוד, כך שאנו צריכים לשלם משכנתא 

וחובות ארבעים שנה, ויש ב	ה ממש ארץ ישראל נקנית ביסורין. 

נלמד את הסו	יות של  ישוב הארץ,  נתעורר לשמוח במצוות  בע	’’ה כאשר 
המצווה, נהיה פטורים מארבעים שנות משכנתא, ונמצא בקלות דירה 	דולה 

ויפה כראוי לארץ חמדה. 

רעיונות רבים כיצד להחיות את המצווה והשמחה בחינוך הבית מובאים בסוף פרק 	’.

ארץ ישראל נקנית ביסורים – האמנם???

אם נתבונן היטב בברית בין - הבתרים, ניווכח ש		ירת "ועבדום ועינו אותם", 
מהווה בעצם תנאי בקבלת ארץ- ישראל. שהרי כתשובה לשאלת אברהם: 
"במה אדע כי אירשנה" את ארץ - ישראל, ציווה עליו ה' לבתר את בעלי - 

החיים המנויים שם, והודיע לו באותו מעמד את 		ירת השיעבוד. 

הכרחי  תנאי  היה  השיעבוד  אם  אלה:  דברים  לאור  המתעורר  קושי  ישנו 
ב	כייה בארץ - ישראל, כיצד זכה שבט לוי בנחלה בארץ? הלא שבט לוי לא 
נשתעבד במצרים )שמו"ר ה, ט	(, והיכן פרע הוא את חלקו בשטר - החוב של 

"ועבדום ועינו אותם"? 

כעין  התורה.  בלימוד-  ה		ירה  נתקיימה  לוי,  שבט  אצל  נבנצל:  הרב  מתרץ 
שדורש ה	והר )בהעלותך, קנ	,א(: "וימררו את חייהם בעבודה קשה" 	ו קושיא; 
עבודה  "ובכל  הלכה  ליבון  דא  "ובלבנים"  וחומר   - קל  ]	ה[  דא  "בחומר" 
בשדה" דא ברייתא, "את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך" דא תיקו". בני 

לוי בלימוד ובעמל התורה שלהם קימו את השיעבוד.  

מטרת יסורי ארץ ישראל, היא לחבר אותנו לארץ הקודש. במקום לקנות את 
הארץ במאמץ 	ופני, 	כו בה הלוויים במאמץ רוחני. בוודאי כל לימוד תורה 
פוטר מעמל מלאכה )אבות 	, ה(, אבל לימוד תורת הארץ הנו	עת לקניית בית, 
כוחו 	דול פי כמה ל	כות להחליף את המאמץ ה	שמי )כסף, בנקים ומשכנתאות( 

במאמץ רוחני. 
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גדול תלמוד שמביא לידי מעשה

ללימוד תורה יש כוח עצום ל	כות את הלומד לקיים את הנלמד, כמו שאמרו 
ח	''ל )משנה אבות ד, ה(: "הלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד 
לשמור ולעשות". וכן אמרו ח	''ל )מכות י, ב( בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין 
אותו. מסביר המהרש"א בחידושי א	דות: "כל מחשבה ודיבור ומעשה האדם 
הנה הוא בורא לו מלאך לפי ענינו אם לטוב אם לרע וע"כ אמר בדרך שאדם 
רוצה לילך מוליכין אותו אותן המלאכים הנבראים מאותו רצון ומחשבה אשר 

בו".  

התורה,  ובעמל  בעיון   - ישראל  בארץ  בית  קניית  הלכות  את  שילמד  יהודי 
וישתוקק ל	כות לקיים את הדברים, בודאי י	כה בקרוב לקימו למעשה.

סיכום

	’ סיבות כיצד הלימוד בעניני מצוות קניית דירה בארץ ישראל, תפטור אותנו 
מארבעים שנות משכנתא:

א. אהבת ארץ חמדה – פוטרת מארץ ישראל נקנית ביסורין.

ב. לימוד תורת ארץ ישראל – פוטר מועבדום וענו אותם. 

ג. הלומד על מנת לעשות – 	וכה בסע"ד עצומה להביא לידי מעשה. 
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סיפר רב העיר מודיעין עילית הג"ר מאיר קסלר שליט"א:

ראש כולל בעירנו משתדל מאד לתת את החלוקה לאברכים בזמן )הזמן 
היה  לא  )תשע''ד(  למנינם(. באחד מחודשי הקיץ  הוא ב-15  אצלו 
כלום וחשב לנסוע לארה"ב, הוא בא לשאול את הגר''ח קניבסקי שליט''א, 
והתשובה היתה בזה הלשון: "אתן לך עצה טובה יותר. הנה בתשע"ה 

היא שנת שמיטה, תתיישב ללמוד הלכות שמיטה". 

הוא חשב כי רבינו לא שומע טוב ואמר: אינני מבקש עצה לשיעורים בכולל, 
אני מבקש עצה לכסף. ושוב חזר רבינו: "העצה ללמוד שביעית". 

ללמוד  התיישב  הוא  חכמים,  עצת  עפ"י  הם  ענייניו  ניהול  שכל  כיון 
שביעית. והנה התאריך 15 הוא באסרו חג, וכבר הגיע ערב יו"ט ואין 
כלום, לפנות בוקר בערב פסח )שעות הלילה שם בארה"ב( ראש הכולל 
הרים טלפון לאחד מנדיביו ולא ענה. הוא השאיר תא קולי ולאחר כמה 
דקות הגביר חוזר אליו ושאלו מדוע טלפן, וראש הכולל סיפר לו שהוא 
במצב דחוק ומבקש עזרה, הגביר התענין: 'מתי אתה בא לארה"ב'? 
הוא ניסה להתחמק מתשובה, אך הוא שאלו 4 פעמים וכבר לא יכול 
יותר להתחמק וסיפר לו את הסיפור עם הגר"ח, שאלו הגביר: 'מה ענין 
שביעית לצ'קים של אברכים'? אבל מיד שאלו: 'כמה אתה צריך'? ענהו 
ארבעים אלף דולר, ההוא אמר: ביום ה' שזה 'אסרו חג' יהיה אצלך 

ארבעים אלף דולר. ע"כ. 

שאלו את הגר''ח: האם כוונת רבינו היא מחמת שבשביעית יש "וציוויתי את 
ברכתי"? ]תשובה[: לא, כיון שהזמן של שביעית קרוב, חובת השעה עתה 
ללמוד שביעית, ואם עוסקים בתורה כזו שצריך לעסוק בה, העסק 

הזה מביא ברכה. )ספר כל משאלותיך עמוד תי''ט(
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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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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. 
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ואלו הם: חברון, שכם, והר המוריה. חברון, קנה אברהם. שכם, קנה יעקב. 
הר המוריה, קנה דוד.

שלארץ  הוא,  בחינם  לקבל  מאשר  בכסף  לקנות  שעדיף  נוסף,  טעם  ז. 
ישראל צריך להתחבר לא רק ב	וף, אלא 	ם בנפש, לאהוב אותה תכלית 
אהבה.  מולידה  נתינה  אותו,  אוהב  הוא  בו,  משקיע  שאדם  דבר  אהבה, 

בשביל 	ה 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 	ה מתקדש מאוד, לנצח 

נצחים.

ט. ב	והר מבואר שכל מצווה )חוץ מלימוד תורה( אין לעשותה בחינם, אלא 
בשכר שלם – היינו לא לבקש הנחות. 

	ם לאנשים היושבים בחו"ל מצוה 	דולה לקנות נחלה בארץ ישראל,  י. 
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 ב	ול 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. 	ם המרחיב את ביתו הקיים, מקיים מצווה 	ו. וצריך לכוין לשם 

מצווה. 

ב. למצווה 	ו ישנם השלכות הלכתיות בכמה נושאים: א. הבונה בית בארץ 
ישראל ל	ור בו, ועדיין לא 	ר בו פטור משירות בצבא עד שי	כה לחנוך 
את הבית.  ב. הבונה בית וחנכו פטור מכל שירות בצבא, אפילו שירות 
בעורף למשך שנה שלמה. 	. יש אומרים שיש מצווה לאדם שבנה בית 
לשמוח שנה שלמה בקניין הבית. ד. סעודת חנוכת הבית בארץ ישראל 
נה	ו לברך שהחיינו בחנוכת הבית בארץ  ה. הרבה  היא סעודת מצווה. 
ישראל,  	דולה שיש לקונה קרקע בארץ  	ה בנוסף למעלה  ישראל. כל 

ונחשב כקונה חלק בעולם הבא. 
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ישוב  לו דירה משלו לא מקיים מצוות  ואין  יש סוברים שהגר בארץ  ג. 
ארץ ישראל, היות וכתוב בתורה “וירשתם אותה וישבתם בה” וללא קנין 
אין ירושה )שו”ת המרחשת ח”א סי’ כב אות 	(, אמנם רבים חלקו עליו, שמצוות 
ירושה נאמרה על הציבור ולא על האדם הפרטי )מור וקציעה או”ח סימן ש”ו(, 

לכו”ע יש ב	ה מעלה 	דולה.

בית חדש מאשר לקנות בית ישן, כדי להוסיף על יישוב  לבנות  עדיף  ד. 
הארץ. 

ה. עדיף לבנות בית במקום לא בנוי, שב	ה מיישב את הארץ, מאשר בית 
בין בתים.

ו. נאמר בתורה )דברים פרק כ, ה(: “ְוִדְּברּו ַהּשְֹׁטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאֹמר ִמי ָהִאיׁש 
ְוִאיׁש  ַּבִּמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן  ְלֵביתֹו  ְוָישֹׁב  ֵיֵלְך  ֲחָנכֹו  ְוֹלא  ָחָדׁש  ַבִית  ָּבָנה  ֲאֶשׁר 
ַאֵחר ַיְחְנֶכּנּו”. התורה פוטרת מהצבא במלחמת הרשות, אדם שבנה בית 
בארץ ישראל ועדיין לא 	כה ל	ור בו. לדעת הרמב”ם בונה בית שהולך 

לצבא עובר בלאוו.   

אין פטור,  במלחמת מצווה  נאמר רק במלחמת הרשות, אבל  	ה  דין  ז. 
ואפילו יש חיילים נוספים מותר ל	ייס את הבונה בית2. 

מצוות  מקיים  אמות,  על ארבע  ב	ודל ארבע  ביתו  על  ח. המוסיף חדר 

2. כתב הח	ון איש )עירובין סימן קי"ד ס"ק 	(: נראה דהא דתנן דבמלחמת מצוה אפי' חתן מחדרו לא 
איירי ב	מן שצריכין לע	רתם לנצחון המלחמה, ד	ה פשיטא דבשביל פיקוח נפש והצלת העם כולם 
רוב מלחמותיהם שלא היה מקום  היו  וכן  חייבין. אלא אפי' ב	מן שאין צורך אלא למספר מסוים. 
לחיל הצבא הלוחמים אלא למספר מסוים, היה רשות ליקח חתן מחדרו. שאין להחו	רים שום 	כות 

במלחמת מצוה. 
וכן במלחמת רשות אינן פטורין אלא ב	מן שאין נצחון ישראל תלוי בהם, שמספר הצבא שצורך בהן 
יש בלעדן. אבל אם יש צורך בהן חייבין לבוא לע	רת אחיהם, ו	ם שב הדבר למלחמת מצוה. אבל 
	ה דוקא בשכבר נכנסו  למלחמה, אבל מתחלה אין נכנסין למלחמת  רשות, אם אי אפשר להלחם 
בלעדי החו	רין,  ולאחר שנכנסו למלחמת רשות בחיל מסוים אם ראו שצריכים להוסיף חילים אין 
ואע"	 דהשתא  לוקחים את אלה שנצטוינו עליהם להח	ירם ב	מן שיש  המספר הדרוש בלעדם. 
הם  עולים עלינו ואילו מתחלה עלו אויבינו עלינו  היתה נחשבת כמלחמת מצוה מ"מ כיון שנכנסנו 
למלחמת רשות מתחלה יש להחו	רים 	כותם כל 	מן שאפשר להלחם ע"י אחרים.  אבל אם יש צורך 

בהן לנצחון המלחמה אפי' חתן מחדרו יוצא אף שנכנסו מתחלה למלחמת רשות.  
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ישוב הארץ וחו	ר מעורכי המלחמה. 

ט. בבן איש חי כתב, אין מנה	 לעשות חנוכת הבית על הוספת חדר לבית. 
יש אומרים שרק בחו”ל שאין מצווה בבניה לא עשו סעודה, אבל בא”י 
שיש מצווה בהוספת חדר, ראוי לעשות סעודת הודיה 	ם על חנוכת חדר, 
שהרי יש מצווה מהתורה לשמוח שנה שלימה 	ם על חדר בארץ ישראל. 

במשנה )סוטה ח, ב( נאמר שלא רק בונה בית חו	ר מעורכי המלחמה,  י. 
אלא 	ם קונה בית קיים חו	ר. שכשם שיש מצווה ליישב את הארץ כך 	ם 
מצווה על אדם להתיישב בארץ, וקניית בית הרי היא חלק מההתיישבות 

בארץ. 

אין  )ירושלמי שביעית דף רמ”א( מסביר:  עלי תמר  יא. טעם הפטור: בספר 
לאדם 	כות לח	ור מעורכי המלחמה משום שנמצא ברשותו רכוש שעדיין 
לא חנכו, מפני ש	הו ענין פרטי הנו	ע רק לו לעצמו ומדוע יקנה לו פעולה 
	ו 	כויות מיוחדות. אולם הבונה בית בא”י אין 	ו רק פעולה פרטית הנו	עת 

רק לו אלא עושה ב	ה שירות לעם ישראל, שהרי 	ה נחשב ככיבוש א”י.

יב. שנה של שמחה: בנוסף לפטור מהמלחמה כדי לחנוך את הבית. ח	”ל 
למדו מהפסוקים, כשם שהנושא אשה פטור שנה שלמה, מללכת לצבא 
עם  שישמח  כדי  הצבא  ליוצאי  ומ	ון  מים  לספק  כ	ון  המלך,  דבר  ולכל 
אשתו. כנאמר )דברים כד, ה(: “ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּשׁה ֲחָדָשׁה ֹלא ֵיֵצא ַּבָּצָבא ְוֹלא 
ֲאֶשׁר  ִאְשּׁתֹו  ֶאת  ְוִשַּׂמח  ֶאָחת  ָשָׁנה  ְלֵביתֹו  ִיְהֶיה  ָנִקי  ָּדָבר  ְלָכל  ָעָליו  ַיֲעֹבר 
ָלָקח”.  כך 	ם בונה בית וחנכו נקי לביתו במשך שנה שלמה, ומצוות עשה 

עליו לשמוח בקנינו במשך שנה.

יג. ממתי מונים? את השנה מונים משעה שנכנס ל	ור בבית, או משעה 
שהכניס את החפצים לבית וצריך לבוא לטפל בהם מידי פעם. אם משכיר 

את הדירה – משעה שקיבל את דמי השכירות הראשונים.  

יד. שנה מעוברת: יש אומרים שבשנה מעוברת צריך לשמוח י”	 חודשים, 
וי”א י”ב חודשים. והיכן שמדובר באיסור יש להחמיר. 

לו.  ויודה  ה’  שחננו  ממה  שיהנה  כדי  השנה  מטרת  השמחה:  סיבת  טו. 
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פרק א  

את  ממנה  ולהסיק  הקב”ה,  לו  שהעניק  בטובה  ולהתבונן  לעמוד  עליו 
הכו	רי  שכתב  כמו  כך.   על  ולהודות  עולם  בורא  אותו  שאוהב  האהבה 
)	’ - י”א(, שמצוה מן התורה לִשֹים לב לכל המתנות הרבות שהקב”ה נותן 

לנו ולחוש את השמחה המתווספת לנו על ידם, כמו שכתוב “ושמחת בכל 
הטוב אשר נתן לך ה’ אלוקיך” )דברים כ”ו – י”א(. מוסיף הכו	רי, שחוסר קיום 
מצוה 	ו הוא סיבת ה	לות 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 ל	מרה של תורה ול	מרה של כל 
מצווה. כך 	ם מצווה לעשות סעודה על סיום המצווה לבנות בית בארץ 

ישראל,  ועל תחילת המצווה ל	ור בו. 

יז. אם לא עשה סעודת חנוכת הבית מיד בהיכנסו לדירה, יכול לעשות כל 
השנה הראשונה.

יח. ברכת שהחיינו: בני 	ו	 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 
ל	ור  רשות  שקיבל  מי  או  בית  שוכר  אבל  ‘שהחיינו’.  יברך  בית,  לעצמו 
)יש מקהילות  כיוון שהבית אינו שלו, אינו מברך עליו.  בבית מספר שנים, 
הספרדים שאין מברכים על בית חדש. יש מי שכתב בארץ ישראל שבנית הבית היא 

מצווה 	דולה משום ישוב ארץ ישראל, לכו”ע יש לברך שהחיינו(. 

בארץ  חדש  בית  בנית  על  אלמנה,  גבול  מציב  ברכת  המברכים  יש  יט. 
ישראל, ויש חוששים לשיטת הרי”ף שרק על בית הכנסת מברכים ברכה 	ו. 
וטוב לברך ברוך מציב 	בול אלמנה בלא שם ומלכות )משנה ברורה רכד, יד(.

כ. אף על פי שבחוץ לארץ יש להימנע מלבנות בתים נאים מאבני 		ית, 
כדי שלא יראה כמתייאש מן ה	אולה, אולם בארץ ישראל אדרבה מצווה 
שלא  להי	הר  צריך  אולם  בה.   ישיבתו  להנעים  כדי  נאים  בתים  לבנות 
עשרת  את  קיפח  ש	ה  התורה,  את  ויע	וב  העוה”	  תענו	י  אחר  יימשך 

השבטים.
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קיצור הלכות קנית בית בארץ ישראל 
  

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, שי	מן לו את הקרקע השייכת לשורש נשמתו.

ג. לפני שני	שים לקנות קרקע בארץ ישראל, כדאי לקרוא את הפסוקים 
בארץ  קרקע  שקנו  ודוד  יעקב  אבינו  אברהם  על  מסופר  בהם  בתורה 

ישראל )ראה בפרק ב(.

כקניית  אלא  נדל''ן,  עיסקת  כעוד  לא  בא"י  הדירה  לקניית  ל	שת  יש  ד. 
לשלם  הבורא.  עם  נצחית  דבקות  הבא,  בעולם  חלקה   - קודש  אדמת 

ולהר	יש את האושר השמחה וה	כות לשלם בעד בית בארץ הקודש. 

ה. בכל חודש ביום בו אתה משלם משכנתא, חפש ה	דמנות לשלם בעד 
בנין  הכנסת,  בית  בנית  לדו	מא:  אליך.  קשור  שלא  ישראל  ארץ  ישוב 
ישיבה חדש ומפואר, תרומה ל	מ''ח המרכ	י העו	ר ל	ו	ות לקנות דירות 
בתשלום  	ם  ישראל  לארץ  לאהבה  לך  ת	רום  התרומה  ישראל.  בארץ 
המשכנתא שלך. וההוספה תוכיח 	ם על תשלום המשכנתא שהוא מחמת 

מצוות ישיבת הארץ.

לאחר  ישראל  בארץ  ואדמה  בית  קניית  של  מהמצווה  שנ	כר  אדם  ו. 
או שקיבל את הדירה במתנה ל	מרי מההורים  שכבר קנה את הדירה, 

)ולא השקיע בה כלל(. כדאי שיקנה חלקת אדמה בא’’י לשם מצווה. 

ז. היום ניתן לקנות חלקה בא’’י ב	ודל של 1/18 דונם, בה יקימו את כל 
המצוות התלויות בארץ, חלקה 	ו יוכל לקנות בכסף מלא עם כוונה מלאה 

– ראה פרסומת בספר שהוצאנו לכו נרננה.

ח. ביום תשלום המשכנתא על הדירה )לדו	מא ב15 לחודש הלוע	י(, אם ר	יל 
לאכול לחם רק בבוקר יאכל באותו יום לחם 	ם בערב, לפני נטילת ידים 
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סדר  חנוכת הבית  

חשיבותה של מצות חנוכת הבית

       באופן פשוט חנוכת הבית היא חלק ממצוות 
לו.  לה' על מה שיש  להודות  צריך  הודאה, שאדם 
התורה מצווה פעמיים "ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל 
ִמְׁשַלח ָיֶדָך". )דברים יב( "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ְוַהֵּגר  ְוַהֵּלִוי  ַאָּתה  ּוְלֵביֶתָך  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְלָך  ָנַתן 
ְּבִקְרֶּבָך" )דברים כו(. תשמח במה שיש לך ותתן על 

	ה תודה לה'.

של  ה	ו  המצווה  את  התורה  החשיבה  כמה  עד 
מכך  למדים  אנו  ישראל  בארץ  הבית  חנוכת 
שהתורה אומרת כי מי שבנה בית ולא חנכו – חו	ר 
עליה מעורכי המלחמה. לא רק מי שבנה בית ולא 
חנכו, אלא 	ם מי שבנה בית ולא 	ר בו שנה שלמה, 

חו	ר מעורכי המלחמה.

– מוותרים  ולא חנכו  למדנו מכך כי מי שבנה בית 
על שירותו בצבא, ולא עוד, אלא 	ם אם כבר חנך 
לביתו  חו	ר   – בו שנה תמימה  ולא שמח  ביתו  את 
לשמוח בו. ללמדך כמה 	דולה מצווה 	ו של חנוכת 

הבית.

של  	ו  מצווה  לקיים  	כינו  לא  שנים  מאות  במשך 
הקדושה,  לארצנו  מחוץ  והיינו  היות  הבית,  חנוכת 

עכשיו ה	יע ה	מן בע	''ה להח	יר עטרה ליושנה. 
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קיצור הלכות חנוכת הביתק
  

קיצור הלכות חנוכת הביתק

א. מקדמת דנא נה	ו בכל תפוצות ישראל לערוך סעודת מצווה משתה 
ושמחה, בעת חנוכת הבית.

ביתו  בנין  	מר  על  האדם  של  שמחתו  א.  ב	ה:  נאמרו  טעמים  כמה  ב. 
והודאה לבורא יתברך שה	יעו לכך. ב. הבעת שמחה על המצוות וה	כויות 
ה	לומות בבניין בית חדש - יישוב ארץ ישראל, מ	ו	ה ומעקה. 	. הסעודה 
היא דרך להשפיע על עתידו של הבית טהרה וחסד - להשריש ולטעת 
בסעודה,  שנאמרים  התורה  דברי  ע"י  וטהרה  קדושה  בהיבנותו,  בבית 

וחסד ושפע ע"י השפע הניתן למסובים.

ובין אם קנה בית מאחר, ראוי לעשות חנוכת  בין אם בנה בית חדש,  ג. 
הבית.

וי"א ש	ם ב	ה  נה	ו לעשות סדר חנוכת הבית  השוכר בית ל	מן, לא  ד. 
יעשה )לפחות לימוד( בשביל להשרות קדושה בבית.

ה. יש שנה	ו לקבוע מ	ו	ה בשעת חנוכת הבית. כי אחד מהטעמים )בחו''ל( 
לחנוכת הבית הוא השמחה על שבחינוך ביתו 	וכה לקיים מצות מ	ו	ה מן 
התורה, כי ה	ר בבית שכור יש אומרים שאינו חייב במ	ו	ה אלא מדרבנן 
מ	ו	ה  חיוב  לידי  עצמו  את  להביא  להשתדל  וראוי  ט	(,  רפו,  תשובה  )פתחי 

מדאורייתא. ועוד דאיתא בתר	ום יונתן על הפסוק "מי האיש אשר בנה בית 
חדש ולא חנכו" ומתר	ם יב"ע 'מאן 	ברא די בנא ביתא חדתא ולא קבע ביה 

מ	ו	תא לשכללותיה' הרי מכאן שקביעת המ	ו	ה בבית חדש היא חנוכתו.

ו. יש לקבוע מ	ו	ה מיד כאשר נכנס לדור בביתו או כשמכניס בו חפציו. לכן 
אם אינו חונך את ביתו מיד כשנכנס ל	ור בו, לא יתעכב מלקבוע מ	ו	ות 
בכל החדרים שדר בהם, כי אסור להתעכב ב	ה אפי' יום אחד. לכן יש שלא 
נה	ו לקבוע מ	ו	ה בחנוכת הבית, היות ואת המ	ו	ה קובעים כששמים את 

החפצים בבית, ויש מקילים לדחות את קביעת המ	ו	ה עד שבא ל	ור. 

*. מקורות ההלכות התבארו בתוך הספר. 
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סדר  חנוכת הבית  

ז. יש להשתדל לקיים את חינוך הבית מיד עם כניסתו ל	ור בו.

אם לא היה ביכולתו לחנוך מיד, י"א שיחנכנו תוך ל' יום, וי"א שיכול  ח. 
לחנוך עד מלאת שנה ל	מר בנין הבית. יש שהיו מורים מחמת הס	ולה 
ה	דולה שיש בחנוכת הבית, שאם לא עשה סעודה ולימוד, שנכנס לבית 

יעשה בכל עת אפילו כעבור עשר שנים )למרות שעבר 	מן המצווה(.

ט. כאשר נכנס ל	ור עם בני ביתו יברך הטוב והמטיב, אך כאשר הוא לבדו 
יברך שהחיינו.

י. הרואה בתי ישראל בתפארתם מברך "ברוך מציב 	בול אלמנה". מחמת 
כמה ספיקות בדין 	ה יברך ברכה 	ו בלא שם ומלכות )מ''ב רכד,יד(.

למקובל האלקי הרב  נפולות  נכנס בפנים  ילדים  ברוכת  אברך חשוב בעל משפחה 
הגדול מרדכי שרעבי זיע"א, וסיפר לו כי מזה תקופה ארוכה חייו מרים כלענה, היות 
שהשלום והשלוה רחקו מביתו, ומריבות רבות נטושות בינו לבין זוגתו, האברך השפיל עיניו 
מבושה וציפה שרבינו ישית ידו עליו ויברכו בשלום בית, אולם רבינו לא הזדרז להאציל 
לו ברכה, אלא פנה אליו ושאלו אם בכניסתו לדירתו הנוכחית ערך את הלימוד הנהוג 
וענה  לרענן את זכרונו לעשר השנים האחרונות,  ניסה  שנתקן לחינוך הבית. האברך 
בשלילה. אמר לו הצדיק אם כן זהו הדבר המעכב, מפני שלא עשית "חנוכת הבית" לא 
זכיתם לשלום בית, כי הלימוד נקרא "סדר חנוכת הבית" אותו לומדים מיד בכניסה 
לדירה עוד בטרם שילונו בה, מסוגל הוא להצלחה ולשלום לברכה ולשמירה מכל מרעין 
בישין. לכן לך ותקן את המעוות והשלום ישוב על כנו כבראשונה. וכן היה שהאברך עשה 

"סדר חנוכת בית" ומיד שבו האהבה והאחוה לשרור בינו לבין זוגתו.

נזכיר שדעת רבינו היתה לעשות את לימוד "חנוכת הבית" גם בדירה בשכר חודשי, ויש 
להקפיד שהלימוד יעשה באותו יום שנכנסים לדירה, ומלכתחילה עדיף ללמוד במנין, 
ואם אי אפשר אז לפחות בשלושה, ואם גם זה מן הנמנע אז לפחות שאדם אחד ישב 

וילמד קודם שילונו בבית, כיון שעל ידי הלימוד שורה קדושה בבית.
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סדר התפילה לחנוכת הבית 
בארץ ישראל *

יעמוד בעל הבית בפתח הבית ויאמר סדר 	ה3:

ָּברּוְך ַאָּתה ְּבֹבֶאָך )יכוין ר"ת בא"ב ומסוגל להצלחה(: 

ַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאֹדָניו ַהִּמְצִרי:

ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְּדָרָכו ַמְׂשִּכיל ַויָי ִעּמֹו:

ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי 
ּכֹוְנֵנהּו:

ַּבָּמה ֲאַקֵּדם ְיָי ִאַּכף ֵלאֹלֵהי ָמרֹום ַהֲאַקְּדֶמּנּו ְבעֹולֹות ַּבֲעָגִלים ְּבֵני ָׁשָנה: 

ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ַוַּיְחֹּפר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְוֹלא ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוֹּיאֶמר 
ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב ְיָי ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ:

ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ְיָי ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה 
ָפִרים ְׂשָפֵתינּו:

ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו:

ִּכי ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב ָּתִׁשית ְלֹראׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: 

מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָּזִכיִתי ִלְבנֹות ְוַלְחֹנְך ַּבִית ֶזה 
ֹּפה ְּבִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן. ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְּכֵׁשם ֶׁשִּזִּכיַתִני ַלְחֹנְך ַּבִית 

תפילה בעת רכישת קרקע בארץ ישראל ראה לעיל בסוף פרק ה'.  *
3 . פסוקים אלו סידר הגאון החיד"א וחלקם מסידור מנחת ירושלים לר”י דבורקס זצ”ל. 
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ֶזה, ֵּכן ְּתַזֵּכִני ִלְראֹות ִּבְמֵהָרה ְּבִבְנַין ַּבִית ָנכֹון ְוִנָּׂשא. ְּבֵנה ֵביְתָך ְּכַבְּתִחָּלה 
ֹּכֲהִנים  ְוָהֵׁשב  ְּבִתּקּונֹו  ְוַשְֹּמֵחנּו  ְּבִבְנָינֹו  ְוַהְרֵאנּו  ְמכֹונֹו  ַעל  ִמְקָּדְׁשָך  ְוכֹוֵנן 

ַלֲעבֹוָדָתם ּוְלִוִּים ְּבדּוָכָנם ְלִׁשיָרם ּוְלִזְמָרם, ְוָהֵׁשב ִיְשָֹרֵאל ִלְנֵויֶהם.


ואומרים ביחד תהלים מ	מור צא, מ	מור ל ומ	מור ק4

ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: אַֹמר ַליָי ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח 
ּבֹו: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו 
ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו: ֹלא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמֶּדֶבר 
ָּבאֶֹפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך 
ֹלא ִיָּגׁש: ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: ִּכי ַאָּתה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון 
ַמְלָאָכיו  ִּכי  ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  ְוֶנַגע ֹלא  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך: ֹלא 
ְיַצֶּוה ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך ֶּפן ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל 
ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדֹרְך ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי 
ָיַדע ְׁשִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו: ֹאֶרְך ָיִמים 

ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי:

ְיָי ִּכי ִדִּליָתִני ְוֹלא ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי  ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך 
ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול  ִמן  ֶהֱעִליָת  ְיָי  ַוִּתְרָּפֵאִני:  ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיָי  ִלי: 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליָי  ַזְּמרּו  בֹור:  ִמָּיְרִדי  מיורדי 
ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלּבֶֹקר ִרָּנה: ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי ַּבל ֶאּמֹוט 
ְלעֹוָלם: ְיָי ִּבְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי ֹעז ִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶליָך 

4 . טעם אמירת ג’ מזמורים אלו היא: שכך נהגו לאמרם בחנוכת בית המקדש. כמו ששנינו במשנה )שבועות 
יד.(: "אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי 

תודות ובשיר". היינו, כאשר רצו להוסיף על קדושת העיר ירושלים או העזרה, אחד מן הדברים הנצרכים היה 
"שיר". ואומרת הגמ' )שם טו:( שהכוונה לשיר של תודה: "ת"ר: שיר של תודה - בכנורות ובנבלים ובצלצלים 
על כל פינה ופינה ועל כל אבן גדולה שבירושלים, ואומר ארוממך ה' כי דליתני וגו', ושיר של פגעים". מסביר 
רש''י: "שיר של תודה - מזמור לתודה. ארוממך ה' וגו' - הוא מזמור שיר חנוכת הבית לכך אומר אותו. ושיר 
של פגעים - יושב בסתר עליון ולפי שאמרו משה בהקמת משכן דכתיב )שמות לט( ויברך אותם משה ומה ברכן 

יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם ויהי נועם ה' אלהינו עלינו.
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ְיָי ֶאְקָרא ְוֶאל ֲאֹדָני ֶאְתַחָּנן: ַמה ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשַחת ֲהיֹוְדָך ָעָפר 
ִלי  ְלָמחֹול  ִמְסְּפִדי  ָהַפְכָּת  ִלי:  ֹעֵזר  ֱהֵיה  ְיָי  ְוָחֵּנִני  ְיָי  ְׁשַמע  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְוֹלא ִיֹּדם ְיָי ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם 

אֹוֶדָּך:

ְלָפָניו  ֹּבאּו  ְּבִׂשְמָחה  ְיָי  ֶאת  ִעְבדּו  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליָי  ָהִריעּו  ְלתֹוָדה  ִמְזמֹור 
ִּבְרָנָנה: ְּדעּו ִּכי ְיָי הּוא ֱאֹלִהים הּוא ָעָׂשנּו ולא ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו: 
ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו לֹו ָּבֲרכּו ְׁשמֹו: ִּכי טֹוב ְיָי ְלעֹוָלם 

ַחְסּדֹו ְוַעד ֹּדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו:

ְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא:  ָאָּנא ְּבֹכַח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה: ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ֹשַ
ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם: ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָּתִמיד 
ָּגְמֵלם: ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך: ָיִחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמָך ְּפֵנה זֹוְכֵרי 
ְּכבֹוד  ָּברּוְך ֵׁשם  ַּתֲעלּומֹות:  יֹוֵדַע  ַצֲעָקֵתנּו  ּוְׁשַמע  ַקֵּבל  ַׁשְוָעֵתנּו  ְקֻדָּׁשֶתָך: 

ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו וֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרחּום ְוַחּנּון שִֶּׁתְתַמֵּלא 
ַרֲחִמים ָעֵלינּו, ּוְברֹב ַרֲחֶמיָך ּוִבְזּכּות שֵׁמֹות ַהְּקדֹושִׁים ַהּיֹוְצִאים ִמְּפסּוִקים 
ֵאּלּו, ַּתְצִליֵחנֹו ָלנּו ּוְלָכל ַזְרֵענּו ְּבַבִית ֶזה ִּבְּכָלל ּוִבְפָרט, ְוִנְהֶיה ֻּכָּלנּו ֻמְצָלִחים 
ּוְמֹבָרִכים ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל, ְוַתִּציֵלנּו ֵמַעִין ָהָרַע, ּוִמָּכל ֵחְטא, ּוִמָּכל ֹחִלי, ּוִמָּכל 
ָצָרה, ְוִיְהיּו ָּבֵּתינּו ְּבָכל ָמקֹום ָּבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב, ֻמְצָלִחים ּוְמֹבָרִכים ָלנּו 

ּוַזְרֵענּו. ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.

ְוֶישְֲׁעָך  ַחְסֶּדָך.  ְיהָֹוה  ַהְרֵאנּו  ָלְך.  ִיַחְלנּו  ַּכֲאשֶׁר  ָעֵלינּו.  ְיֹהָוה  ַחְסְּדָך  ְיִהי 
ִּתֶּתן ָלנּו. ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך. ָאשִׁיָרה ַלְיהָֹוה ִּכי ָגַמל 
ָעָלי. ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד. ִּכי ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ְיֹהָוה. ַוְיִהי ִלי 

ִליׁשּוָעה.

ויתן צדקה, ויכוון שיהיה הבית מוצלח בכל.
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סדר הלימוד לחנוכת הבית*

לומדים ג' משניות המתחילות באות ב' י' ת'6 

ִהֵּלל אֹוְמִרים,  ּוֵבית  ֶהְבֵקר.  ָלֲעִנִּיים,  ֶהְבֵקר  ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, 
ֵאינֹו ֶהְפֵקר, ַעד ֶׁשֻּיְפַקר ַאף ָלֲעִׁשיִרים ַּכְּׁשִמָּטה. ָּכל ָעְמֵרי ַהָּׂשֶדה 
ֶׁשל ַקב ַקב ְוֶאָחד ֶׁשל ַאְרַּבַעת ַקִּבין ּוְׁשָכחֹו, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, 
ֵאינֹו ִׁשְכָחה. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ִׁשְכָחה: )מסכת פאה פרק ו משנה א(

ֵיׁש ְמִביִאין ִּבּכּוִרים ְוקֹוִרין, ְמִביִאין ְוֹלא קֹוִרין, ְוֵיׁש ֶׁשֵאיָנן ְמִביִאין. 
ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנן ְמִביִאין, ַהּנֹוֵטַע ְלתֹוְך ֶׁשלֹו ְוִהְבִריְך ְלתֹוְך ֶׁשלָּיִחיד אֹו 
ֶׁשל ַרִּבים, ְוֵכן ַהַּמְבִריְך ִמּתֹוְך ֶׁשל ָּיִחיד אֹו ִמּתֹוְך ֶׁשל ַרִּבים ְלתֹוְך 
ְוֶדֶרְך  ַהָּיִחיד  ְוֶדֶרְך  ֶׁשּלֹו,  ְלתֹוְך  ְוִהְבִריְך  ֶׁשּלֹו  ְלתֹוְך  ַהּנֹוֵטַע  ֶׁשּלֹו. 
ָהַרִּבים ָּבֶאְמַצע, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ֵמִביא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּכֶזה ֵמִביא: 

)מסכת ביכורים פרק א משנה א(

ָׁשעֹות.  ַאְרַּבע  ַעד  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֲחצֹות.  ַעד  ַהַּׁשַחר,  ְּתִפַּלת 

* מעשה שהיה עם החזון איש, פעם אחת חזר מבית הכנסת עם תלמידיו ובדרך נעצר ליד פנס ברחוב והתעכב 
שם יותר מעשרים וחמש דקות. ושאלו אותו למה אתה מתעכב כאן. ואמר להם שיש כאן הרגשה טובה באויר, 
של קדושה. ולא ידעו האנשים למה יש באויר הרגשה של קדושה. ותוך כדי שהם מדברים אמר להם מישהו 
כי אתמול בלילה הייתה הפסקת חשמל והתלמידים של הישיבה תוך שהיו גרים בסמוך יצאו מבית המדרש 

לפנס הרחוב שהיה דולק ולמדו לאורו עד שהתחבר החשמל מחדש.
באותה שעה הבינו כולם, שהחזון איש הריח ברוח קדשו את ריח הקדושה שהיה באויר בעקבות לימוד התורה 
שהיה שם. כך כשלומדים תורה בבית משרים בבית רוח של קדושה גדולה. שמביאה הרבה ברכה ודוחה כל 

המזיקים. 
6 . יש נוהגים ללמוד משניות מסכת ברכות. יום טוב – ביצה. ומסכת תמיד. לבד שהם ראשי תיבות של המילה 
"בית". הם עוסקים בברכות וביום טוב. והם מזכירם לנו את בנין בית המקדש. אמנם אם רואים שהקהל לא 
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ַהִּמְנָחה.  ְּפַלג  ַעד  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָהֶעֶרב.  ַעד  ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַהּיֹום.  ָּכל  מּוָסִפין  ְוֶׁשל  ְקַבע.  ָלּה  ֵאין  ָהֶעֶרב  ְּתִפַּלת 

אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַבע ָׁשעֹות: )מסכת ברכות פרק ד משנה א(

לימוד על מעלת בית בארץ ישראל7

ָהָאֶרץ  ַעם  ְּבָאְזֵני  ֶעְפרֹון  ֶאל  ַוְיַדֵּבר  ָהָאֶרץ:  ַעם  ִלְפֵני  ַאְבָרָהם  "ַוִּיְׁשַּתחּו 
ֵלאֹמר ַאְך ִאם ַאָּתה לּו ְׁשָמֵעִני ָנַתִּתי ֶּכֶסף ַהָּׂשֶדה ַקח ִמֶּמִּני ְוֶאְקְּבָרה ֶאת 
ַוַּיַען ֶעְפרֹון ֶאת ַאְבָרָהם ֵלאֹמר לֹו: ֲאֹדִני ְׁשָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרַּבע  ֵמִתי ָׁשָּמה: 
ֵמֹאת ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנָך ַמה ִהוא ְוֶאת ֵמְתָך ְקֹבר: ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם ֶאל 
ֶעְפרֹון ַוִּיְׁשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרַּבע 
ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף עֵֹבר ַלֹּסֵחר: ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון ֲאֶׁשר ַּבַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ִלְפֵני 
ְוָכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ְּבָכל ְּגֻבלֹו  ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו  ַמְמֵרא ַהָּׂשֶדה 
ָסִביב: ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה ְלֵעיֵני ְבֵני ֵחת ְּבֹכל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירֹו: ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר 
ִהוא  ַמְמֵרא  ְּפֵני  ַעל  ַהַּמְכֵּפָלה  ְׂשֵדה  ְמָעַרת  ֶאל  ִאְׁשּתֹו  ָׂשָרה  ַאְבָרָהם ֶאת 
ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען: ַוָּיָקם ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר 

ֵמֵאת ְּבֵני ֵחת" )בראשית כג(. 

כתב האבן ע	רא )בראשית, כ	,ט(: "נ	כרה 	את הפרשה להודיע מעלת ארץ 
ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים".

"ַוָּיֹבא ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאת 
ְּפֵני ָהִעיר: ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני ֲחמֹור ֲאִבי 

ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה: ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל".

כתב האבן ע	רא: "ה	כיר 	ה )ענין הקניה( הכתוב, להודיע כי מעלה 	דולה יש 
לארץ ישראל, ומי שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק עולם הבא". 

מקשיב ללימוד זה – טוב שידרוש בעל תורה בדברים המשובבים את הלב. דברים שהקהל מקשיב אליהם 
ומתעורר להודות לה' בשמחה ובטוב לבב. 

7 . הזוכה לקנות דירה בארץ ישראל, ראוי לו להוסיף פסוקים ומאמרי חז''ל על מעלת וקדושת המצווה. כמו 
שאמרו )סנהדרין קא/א(: "העיד רבי שמעון בן אלעזר משום רבי שמעון בן חנניא: כל הקורא פסוק בזמנו - מביא 

טובה לעולם, שנאמר ודבר בעתו מה – טוב". 
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חנוכת המשכן 
ֶאת  ַהְּנִׂשיִאם  ַוַּיְקִריבּו  ֹאתֹו  ִהָּמַׁשח  ְּביֹום  ַהִּמְזֵּבַח  ֲחֻנַּכת  ֵאת  ַהְּנִׂשִאים  "ַוַּיְקִריבּו 
ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח: ַוֹּיאֶמר ְיָי ֶאל ֹמֶׁשה ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום ַיְקִריבּו 

ֶאת ָקְרָּבָנם ַלֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח". )במדבר ז, י(

כתב הרמב''ן )השגות לסה"מ ג(: "חנוך המזבח הוא מצוה לדורות. שאף המשכן 
בהקמתו ובית המקדש בהבנותו צריכים חנוכה לעולם ונדבת הנשיאים היתה 
הוראת שעה בשיעורים ההם שעלו בדעתם אבל החנוכה כמו חובה היא. כן 
עשה שלמה חנוכה וכן אנשי הכנסת הגדולה ואף לימות המשיח וכמו שאמרו 

)מנחות מה, א( מילואים הקריבו בימי עזרא כדרך שהקריבו בימי משה". 

חנוכת בית המקדש הראשון

"ַוִּיְזַּבח ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ֶאת ֶזַבח ַהָּבָקר ֶעְׂשִרים ּוְׁשַנִים ֶאֶלף ְוֹצאן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָאֶלף 
ַוַּיְחְנכּו ֶאת ֵּבית ָהֱאֹלִהים ַהֶּמֶלְך ְוָכל ָהָעם: ְוַהֹּכֲהִנים ַעל ִמְׁשְמרֹוָתם עְֹמִדים ְוַהְלִוִּים 
ִּבְכֵלי ִׁשיר ְיָי ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּדִויד ַהֶּמֶלְך ְלהֹדֹות ַליָי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְּבַהֵּלל ָּדִויד ְּבָיָדם 

ְוַהֹּכֲהִנים ַמְחְצִרים ֶנְגָּדם ְוָכל ִיְׂשָרֵאל עְֹמִדים". )דה"י ב ז, ה-ו(.

חנוכת בית המקדש השני

"ְוִיְּסדּו ַהֹּבִנים ֶאת ֵהיַכל ְיָי ַוַּיֲעִמידּו ַהֹּכֲהִנים ְמֻלָּבִׁשים ַּבֲחצְֹצרֹות ְוַהְלִוִּים ְּבֵני ָאָסף 
ַּבְמִצְלַּתִים ְלַהֵּלל ֶאת ְיָי ַעל ְיֵדי ָּדִויד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל: ַוַּיֲענּו ְּבַהֵּלל ּוְבהֹוֹדת ַליָי ִּכי טֹוב 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ְבַהֵּלל ַליָי ַעל הּוַסד 

ֵּבית ְיָי". )עזרא ג, י-יא(

חנוכת בית המקדש השלישי

"ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ֹלא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל ַּכֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב 
ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים... ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, )שיר השירים ג( ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶלְך 
ֲחֻתָּנתֹו,  ְּביֹום  ִלּבֹו.  ִׂשְמַחת  ּוְביֹום  ֲחֻתָּנתֹו  ְּביֹום  ִאּמֹו  ּלֹו  ֶׁשִעְּטָרה  ַּבֲעָטָרה  ְׁשֹלֹמה 
זֹו ַמַּתן ּתֹוָרה. ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו, ֶזה )חנכת( ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה 

ְבָיֵמינּו. ָאֵמן". )משנה תענית ד, ח(
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פסוקים ומדרשים לחנוכת הבית
שבחי ארץ ישראל – בתורה

ולהעלותו... אל ארץ טובה ורחבה )שמות ג, ח(. . 1
אל ארץ זבת חלב ודבש )שמות ג, ח( . 2
ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה )דברים ח, ז( . 3
ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם )דברים ח, ט(. 4
ארץ אשר אבניה ברזל )דברים ח, ט(. 5
ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה תמיד )דברים יא, יב(. 6
וזהב הארץ ההיא טוב )בראשית ב, יב - אין תורה כתורת ארץ ישראל - ב"ר ט"ז. חז"ל . 7

שייכו פסוק זה לארץ ישראל כי מדובר בנהר פישון, הוא הנילוס שהוא גבול ארץ ישראל(

לך לך אל הארץ אשר אראך )בראשית יב, א. פירש רש"י: "שם אעשך לגוי גדול", . 8
כי למנין עשר שנים לאשה עקרה מונים שוב מאחרי הכניסה לארץ ישראל -יבמות סד. ע"פ 

בראשית טז, ג(

ואת הארץ כי נעמה )בראשית מט, טו עיין תרגום יונתן, וכן "תורה שלמה" על פסוק זה(. 9
הארץ הטובה )דברים ג, כה(. 10
ארץ טובה ורחבה )שמות ג, ח( . 11
וישבתם לבטח בארצכם )ויקרא כו, ה =בזכות ארץ ישראל ישבו בלי צרות( . 12
)דברי כלב ויהושע( טובה הארץ אשר ה' אלוהינו נותן לנו )דברים א, כה(. 13

ארץ נחלי מים )דברים ח, ז י, ז(. 14
ארץ חטה ושעורה )ח, ח(. 15
ארץ זית שמן ודבש )ח, ח( . 16
ארץ הרים ובקעות )יא, יא( . 17
וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש )דברים לג, כח(. 18
"טובה הארץ מאד מאד" )במדבר יד, ז(.. 19
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פסוקי חנוכת הבית

ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶבָך ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמָך ֹלא ִתיָרא ֵמֶהם 
ַהִּמְלָחָמה  ְּכָקָרְבֶכם ֶאל  ְוָהָיה  ִמְצָרִים:  ַהַּמַעְלָך ֵמֶאֶרץ  ְיָי ֱאֹלֶהיָך ִעָּמְך  ִּכי 
ְוִנַּגׁש ַהֹּכֵהן ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם: ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום 
ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ַּתַעְרצּו 
ִמְּפֵניֶהם: ִּכי ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ִעם אְֹיֵביֶכם ְלהֹוִׁשיַע 
ַבִית ָחָדׁש  ָּבָנה  ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  ְוִדְּברּו ַהּׁשְֹטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאֹמר  ֶאְתֶכם: 
ּוִמי  ַיְחְנֶכּנּו:  ַאֵחר  ְוִאיׁש  ַּבִּמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן  ְלֵביתֹו  ְוָיֹׁשב  ֵיֵלְך  ֲחָנכֹו  ְוֹלא 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַטע ֶּכֶרם ְוֹלא ִחְּללֹו ֵיֵלְך ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש 
ְלֵביתֹו  ְוָיׁשֹב  ֵיֵלְך  ְלָקָחּה  ְוֹלא  ִאָּׁשה  ֵאַרׂש  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ּוִמי  ְיַחְּלֶלּנּו:  ַאֵחר 
ָהָעם  ֶאל  ְלַדֵּבר  ַהּׁשְֹטִרים  ְוָיְספּו  ִיָּקֶחָּנה:  ַאֵחר  ְוִאיׁש  ַּבִּמְלָחָמה  ָימּות  ֶּפן 
ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְוֹלא ִיַּמס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו 
ִּכְלָבבֹו: ְוָהָיה ְּכַכֹּלת ַהּׁשְֹטִרים ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ּוָפְקדּו ָׂשֵרי ְצָבאֹות ְּבֹראׁש 

ָהָעם )דברים פרק כ, א-ט(. 

משניות חנוכת הבית )סוטה פרק ח( 

משנה ב
ְוֹלא  ָחָדׁש  ַבִית  ָּבָנה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ִמי  ֵלאֹמר  ָהָעם  ֶאל  ַהּׁשְֹטִרים  ְוִדְּברּו 
ַהָּבָקר,  ֵּבית  ַהֶּתֶבן,  ֵבית  ַהּבֹוֶנה  ֶאָחד  )שם(.  ְוגֹו'  ְלֵביתֹו  ְוָיֹׁשב  ֵיֵלְך  ֲחָנכֹו 
ַהּיֹוֵרׁש,  ְוֶאָחד  ַהּלֹוֵקַח,  ְוֶאָחד  ַהּבֹוֶנה,  ֶאָחד  ָהאֹוָצרֹות.  ֵּבית  ָהֵעִצים,  ֵּבית 
)שם(.  ְוגֹו'  ִחְּללֹו  ְוֹלא  ֶּכֶרם  ָנַטע  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ּוִמי  ַמָּתָנה.  לֹו  ֶׁשִּנַּתן  ְוֶאָחד 
ֵמֲחֵמֶׁשת  ַוֲאִפּלּו  ַמֲאָכל,  ִאיָלֵני  ֲחִמָּׁשה  ַהּנֹוֵטַע  ְוֶאָחד  ַהֶּכֶרם  ַהּנֹוֵטַע  ֶאָחד 
ִמיִנין. ֶאָחד ַהּנֹוֵטַע, ְוֶאָחד ַהַּמְבִריְך, ְוֶאָחד ַהַּמְרִּכיב, ְוֶאָחד ַהּלֹוֵקַח, ְוֶאָחד 
ַהּיֹוֵרׁש, ְוֶאָחד ֶׁשִּנַּתן לֹו ַמָּתָנה. ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרׂש ִאָּׁשה ְוגֹו' )שם(. ֶאָחד 
ָיָבם,  ֲאִפּלּו ׁשֹוֶמֶרת  ָהַאְלָמָנה,  ֶאת  ַהְמָאֵרס  ְוֶאָחד  ַהְּבתּוָלה,  ֶאת  ַהְמָאֵרס 
ִּדְבֵרי  ַּבִּמְלָחָמה, חֹוֵזר ּוָבא לֹו. ֹּכל ֵאּלּו ׁשֹוְמִעין  ָאִחיו  ַוֲאִפּלּו ָׁשַמע ֶׁשֵּמת 
ֹכֵהן ֵמֶעְרֵכי ִמְלָחָמה ְוחֹוְזִרין, ּוְמַסְּפִקין ַמִים ּוָמזֹון ּוְמַתְּקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים: 
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משנה ג
ְוֵאּלּו ֶׁשֵאיָנן חֹוְזִרין. ַהּבֹוֶנה ֵבית ַׁשַער, ַאְכַסְדָרה, ִמְרֶּפֶסת. ַהּנֹוֵטַע ַאְרָּבָעה 
ְלֹכֵהן  ַאְלָמָנה  ְּגרּוָׁשתֹו.  ֶאת  ַהַּמֲחִזיר  ְסָרק.  ִאיָלֵני  ַוֲחִמָּׁשה  ַמֲאָכל,  ִאיָלֵני 
ָּגדֹול, ְּגרּוָׁשה ַוֲחלּוָצה ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְלִיְׂשָרֵאל, ַּבת ִיְׂשָרֵאל 
ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין, ֹלא ָהָיה חֹוֵזר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַהּבֹוֶנה ַבִית ַעל ְמכֹונֹו, 
ֹלא ָהָיה חֹוֵזר. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף ַהּבֹוֶנה ֵבית ְלֵבִנים ַּבָּׁשרֹון, ֹלא ָהָיה 

חֹוֵזר: 

משנה ד
ֶאת  ַהּנֹוֵׂשא  ְוִחְּללֹו,  ֶּכֶרם  ָנַטע  ַוֲחָנכֹו,  ַבִית  ָּבָנה  ִמְּמקֹוָמן.  ָזִזין  ֶׁשֵאין  ְוֵאּלּו 
ָׁשָנה  ְלֵביתֹו  ִיְהֶיה  ָנִקי  כד(,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְיִבְמּתֹו,  ֶאת  ַהּכֹוֵנס  ֲארּוָסתֹו, 
ֶאָחת. ְלֵביתֹו, ֶזה ֵּביתֹו. ִיְהֶיה, ֶזה ַּכְרמֹו. ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו, זֹו ִאְׁשּתֹו. ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְמַתְּקִנין  ְוֵאיָנן  ּוָמזֹון  ַמִים  ַמְסִּפיִקין  ֵאיָנן  ְיִבְמּתֹו.  ֶאת  ְלָהִביא  ָלָקח, 

ַהְּדָרִכים: 

משנה ז
ַהֹּכל  ִמְצָוה,  ְּבִמְלֶחֶמת  ֲאָבל  ָהְרׁשּות.  ְּבִמְלֶחֶמת  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ַּבֶּמה 
יֹוְצִאין, ֲאִפּלּו ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה ֵמֻחָּפָתּה. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ַּבֶּמה ְדָבִרים 
ֲאמּוִרים, ְּבִמְלֶחֶמת ִמְצָוה. ֲאָבל ְּבִמְלֶחֶמת חֹוָבה, ַהֹּכל יֹוְצִאין, ֲאִפּלּו ָחָתן 

ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה ֵמֻחָּפָתּה: 

ברכות פרק ט
ָּבָנה ַבִית ָחָדׁש, ְוָקָנה ֵכִלים ֲחָדִׁשים, אֹוֵמר ָּברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו. ְמָבֵרְך ַעל ָהָרָעה 
ְּתִפַּלת  זֹו  ֲהֵרי  ְלֶׁשָעַבר,  ַהצֹוֵעק  ָהָרָעה.  ֵמֵעין  ַהּטֹוָבה  ְוַעל  ַהּטֹוָבה,  ֵמֵעין 
ָׁשְוא. ֵּכיַצד. ָהְיָתה ִאְׁשּתֹו ְמֻעֶּבֶרת, ְוָאַמר, ְיִהי ָרצֹון ֶׁשֵּתֵלד ִאְׁשִּתי ָזָכר, ֲהֵרי 
זֹו ְּתִפַּלת ָׁשְוא ָהָיה ָבא ַבֶּדֶרְך ְוָׁשַמע קֹול ְצָוָחה ָּבִעיר, ְוָאַמר, ְיִהי ָרצֹון ֶׁשֹּלא 

ִיְהיּו ֵאּלּו ְּבֵני ֵביִתי, ֲהֵרי זֹו ְּתִפַּלת ָׁשְוא:

ברטנורא: בנה בית חדש וקנה כלים חדשים. בין יש לו כיוצא בהן בין אין לו כיוצא בהן, 
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מברך שהחיינו: על הרעה מעין הטובה. מפרש בגמרא כגון שצפו מים על ארצו ושטפו 
תבואתו של שנה זו, אף על פי שרוו המים פני האדמה ונעשית שדהו משובחת לשנים 
הבאות, השתא מיהא רעה היא ומברך דיין האמת: ועל הטובה מעין הרעה. כגון דאשכח 
מיניה  לה  ושקיל  ויסורין  במכות  חובטו  מלכא  בה  שמע  דאי  היא  דרעה  אע''ג  מציאה 
השתא מיהא טובה היא ומברך הטוב והמטיב: הצועק לשעבר. המתפלל על מה שכבר 

היה הרי זו תפלת שוא דמאי דהוה הוה:

מדרש תנחומא על חנוכת הבית

ְּבֵראשִׁית ָּבָרא ֱאֹלִהים. ְיַלְּמֵדנּו ַרֵּבנּו, ַהּבֹוֶנה ַּבִית ָחָדׁש ֵּכיַצד ָצִריְך ְלָבֵרְך? 
ָּכְך ָׁשנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ַהּבֹוֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְמָבֵרְך ֶׁשֶהֱחָיינּו, ְּכֵדי 
ֶׁשַּיֲעֶׂשה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו. ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא ֶׁשֹּלא ִנְּתנּו ַהּמֹוֲעדֹות ְלִיְׂשָרֵאל 
ֶאָּלא ַלֲהָנַאת ַעְצָמן. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַאֶּתם ֶהֶהֵניֶתם ַעְצְמֶכם, ִּתְהיּו 
ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהֻחָּקה ַהֹּזאת ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים  ׁשֹוִנין ְלָׁשָנה ַהָּבָאה, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ָיִמיָמה )שמות יג, י(, ִּתְהיּו ׁשֹוִנין ִמָּיִמים ָיִמיָמה. ֱהֵוי אֹוֵמר, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָהָאָדם 
ְמָבֵרְך ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ָּכְך ה' ְמָבְרכֹו. ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא, ֵיׁש ָלנּו ִלְלֹמד 
ִמָּמקֹום ַאֵחר, ֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלה' ְּבמֹוֲעֵדיֶכם )במדבר כט, לט(. ֵאֶּלה ֲעִׂשיֶתם 
ֹלא ֶנֱאַמר, ֶאָּלא ַתֲעׂשּו. ַּתֲעׂשּו ֵכן ְלָׁשָנה ַהָּבָאה. ְלִפיָכְך ַהּבֹוֶנה ַבִית ָחָדׁש 

ְוַהּקֹוֶנה ֵּכִלים ֲחָדִׁשים, ָצִריְך ְלָבֵרְך.
מברך ברכת הודיה על הבית החדש בארץ ישראל:

פרטי ההלכה ומנה	ים ב	ה ראה לעיל בפרק י'.

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב:

אם הוא לבדו מברך שהחיינו: 

ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,
ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְזַמן ַהֶּזה:

בחנוכת בית חדש אומרים ללא שם ומלכות, וטוב להרהר במחשבה שם ומלכות.

ָּברּוְך ַאָּתה )ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם( ַמִּציב ְּגבּול ַאְלָמָנה.
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בסיום הלימוד מבקשים בקשה 	ו8:

ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם,  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינּו,  וֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָֹוה  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ּוְמֻרֶּצה  ָחׁשּוב  שְֶּׁיֵהא  ָהַרֲחִמים,  ָאב  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ַיֲעקֹב,  ֵואֹלֵהי  ִיְצָחק 
ַרֲחֶמיָך  ּוְּברֹוב  ִניֹחַח.  ְּכֵריַח  ַהְּקדֹושָׁה  ְּבתֹוָרְתָך  שֶָׁלַמְדנּו  ַהִלּמּוד  ְלָפֶניָך 
ִּבְתִחַּלת  ֲאשֶׁר  ַהֶזה,  פלונית(  בן  )פלוני   - ַהַּבִית  ַּבַעל  ַעל  ְּתַרֵחם  ַהְמרּוִּבים 
ּבֹואּו ִלשְֹּׁכן ַּבַּבִית ַהֶזּה, ִאְוָּתה ָנְפׁשֹו ַוַיַעׂש ְּתִחָּלה ָוֹראׁש, ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ַהֶזּה 

ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹושָׁה, ְלַיֵּסד ֶאת ַהַּבִית ּוְלָחְנכֹו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה.

ַהֶזּה ַאֶּשר ִהשְַּׁתֵּדל  ַהַּבִית  ַּבַעל  ְּתָבֵרְך ֶאת  ִּבְזכּות ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹושָׁה  ּוְבֵכן 
ְּבִלּמּוד ֶזה, לֹו ּוְלָכל ְּבֵני ֵּביתֹו ְּבָרכֹות ָלַעד. ְוִיְהֶיה ָלֶהם ַהַּבִית ַהֶזּה ֻמְצָלח 
ּוְמֹבָרְך ְּבָכל ִמָּכל ָּכל. ְוִישַָׁמע ְּבַבִית ֶזה קֹול שָׂׂשֹון ְושְִׂמָחה, ַהשְֵׁקט ַוֶבַטח, 

שָׂׂשֹון ְושְִׂמָחה ִיָּמֵצא ָבּה, ְוַנּסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה.

ֵמָעֵלינּו  ּוְתַבֵּטל  ְוֹסֵחָרה.  ִצָּנה  ִסְתָרה,  ֲעֵליֶהם  ֱהֵיה  ַרֲחֶמיָך  ֹרב  ְּבֹכַח  ָאָּנא 
ָּכל ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות )ְיַכֵוּן ְּבשֵׁם קר"ע שט"ן(. ּוְבהּוְרָמָנא ְדַמְלָּכא ִעָּלָאה, 
ִמִּני שִׂים ְטֵעם ְלַהְרִחיק ִמן ַהַּבִית ַהֶזּה ָּכל ַמִזיק ְוָכל ַּפַחד ְוָכל ֶּבָהָלה, ְּבֹּכַח 
ַּפְחְּדֶכם  ִּבְפֵניֶכם  ִאיׁש  ִיְתַיֵּצב  "ֹלא  ִמְּפסּוִקים  ַהּיֹוְצִאים  ַהְּקדֹושִׁים  שֵׁמֹות 

. על חשיבות התפילה במעמד חנוכת הבית, נוכל ללמוד משלמה המלך שהתפלל ביום חנוכת המקדש,   8
תפילה שנכתבה בתנ’’ך והרבה הלכות חשובות לומדים מאותה תפילה. הבאנו כאן לקט קצר מתפילתו )מלכים 

א,ח(, כדאי לומר תפילה זו בחנוכת הבית )כמו שלמדנו שבית בארץ ישראל הוא מעין בית המקדש(: 

ַוַּיֲעֹמד ְׁשֹלֹמה ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיָי ֶנֶגד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפֹרׂש ַּכָּפיו ַהָּׁשָמִים: ַוֹּיאַמר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָּכמֹוָך ֱאֹלִהים 
ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֹׁשֵמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיָך ַהֹהְלִכים ְלָפֶניָך ְּבָכל ִלָּבם...ּוָפִניָת ֶאל ְּתִפַּלת ַעְבְּדָך 
ֵעיֶנָך ְפֻתחֹות ֶאל  ִלְהיֹות  ְלָפֶניָך ַהּיֹום:  ַעְבְּדָך ִמְתַּפֵּלל  ְוֶאל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר  ָהִרָּנה  ִלְׁשֹמַע ֶאל  ְיָי ֱאֹלָהי  ְוֶאל ְּתִחָּנתֹו 
ַהַּבִית ַהֶּזה ַלְיָלה ָויֹום ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשם ִלְׁשֹמַע ֶאל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּדָך ֶאל ַהָּמקֹום 
ַהֶּזה... ָּכל ְּתִפָּלה ָכל ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר ִתְהֶיה ְלָכל ָהָאָדם ְלֹכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵיְדעּון ִאיׁש ֶנַגע ְלָבבֹו ּוָפַרׂש ַּכָּפיו ֶאל 
ַהַּבִית ַהֶּזה: ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָסַלְחָּת ְוָעִׂשיָת ְוָנַתָּת ָלִאיׁש ְּכָכל ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת ְלָבבֹו ִּכי 
ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלַבְּדָך ֶאת ְלַבב ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם... ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְׁשֹלֹמה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל ְיָי ֵאת ָּכל ַהְּתִפָּלה ְוַהְּתִחָּנה ַהֹּזאת 
ָקם ִמִּלְפֵני ִמְזַּבח ְיָי ִמְּכֹרַע ַעל ִּבְרָּכיו ְוַכָּפיו ְּפֻרׂשֹות ַהָּׁשָמִים: ַוַּיְעֹמד ַוְיָבֶרְך ֵאת ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל קֹול ָּגדֹול ֵלאֹמר: 
ָּברּוְך ְיָי ֲאֶׁשר ָנַתן ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ֹלא ָנַפל ָּדָבר ֶאָחד ִמֹּכל ְּדָברֹו ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ֹמֶׁשה 
ַעְבּדֹו: ְיִהי ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִעָּמנּו ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ֲאֹבֵתינּו ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיְּטֵׁשנּו: ְלַהּטֹות ְלָבֵבנּו ֵאָליו ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו 
ְיָי  ְקֹרִבים ֶאל  ְיָי  ִלְפֵני  ִהְתַחַּנְנִּתי  ְדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ְוִיְהיּו  ֲאֹבֵתינּו:  ִצָּוה ֶאת  ּוִמְׁשָּפָטיו ֲאֶׁשר  ְוֻחָּקיו  ִמְצֹוָתיו  ְוִלְׁשֹמר 
ֱאֹלֵהינּו יֹוָמם ָוָלְיָלה ַלֲעׂשֹות ִמְׁשַּפט ַעְבּדֹו ּוִמְׁשַּפט ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו: ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ְיָי 

הּוא ָהֱאֹלִהים ֵאין עֹוד:
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ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁר ִּתְדְרכּו ָבּה ַּכֲאשֶׁר  ְיהָֹוה ֱאֹלֵהיֶכם ַעל  ִיֵּתן  ּומֹוַרֲאֶכם 
ְלַבַעל  ָרַע  ִמָּכל  ְוָיצֹלּו  ְישְַּׁמרּו  ֶזה,  ְּבָפסּוק  ַאשֶׁר  אתון  וע"ב  ָלֶכם".  ִּדֶּבר 
ִמָּכל  ְוַתִּציֵלם  ְיֵדיֶהם.  ַמֲעשֵׂה  ְּבָכל  ְוַיְצִליֵחם  ֵּביתֹו,  ְּבֵני  ּוְלָכל  ַהֶזּה  ַהַּבִית 
ָרע, ְּדשִֵׁנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו. ַרחּום ַחּנּון ׁשֹוֵמר ּתֹוֵמְך ַמִּציל ָישָׁר ּפֹוֶדה )ְיַכֵוּן 
ְּבשֵׁם רח"ש תמי"ף(, ְּברֹוב ַרֲחֶמיָך ְּתַקֵּבל ְּתִחָּנֵתנּו ְוַתֲעֶנה ֲעִתיָרֵתנּו, ִּכי ַאָּתה 
ְלַמַען  ְיִמיֶנָך, ֲעֵשה  ְלַמַען  ְלַמַען שְֶׁמָך, ֲעֵשה  ׁשֹוֵמַע ְתִפַּלת ָּכל ֶּפה, ֲעֵשה 

ּתֹוָרֶתָך, ֲעֵשה ְלַמַען ְקדּושֶָׁתָך.

"ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי"

ָּברּוך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: ִימלֹוך ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:

ִרִּבי ֲחַננָיא ֶּבן ֲעַקׁשָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיׂשָרֵאל, 
ְלִפי־ָּכך ִהרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמצֹות. שֶֶּׁנֱאָמר, ְיהָֹוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצדקֹו ַיגִּדיל 

ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר: 

קדיש שלם. 

לאחר הלימוד עושים סעודה ואומרים דברי תורה, שירות ותשבחות. 



ספרים 
נפלאים 
בשמחת 
ההודיה



חוברות נפלאות שיצאו
בנושא ההודיה לה'

לרישום •  ופסוקים  אמרות  עם  צבעוני  פנקס   – ההודיה  פנקס 
חסדי ה'.

שערי הודיה – מדריך מעשי להר	יש ולחיות את הטוב להודות • 
לה'.

ההודיה בחודשי השנה – מאמר וסיפור, של הודיה לכל חודשי 	 
השנה.

מ	מור 	  של  המיוחדת  וס	ולתו  מעלתו  באורו   – לתודה  מזמור 
לתודה. 

השירה •  אם   - הנביאה  מרים  של  חייה  קורות   – מרים  שירת 
בישראל. 

אוצר לבת המצווה -  מעלת בת ישראל, והכנה של שמחה לבת • 
המצווה. 

הקול החמישי – מעלת ההודיה בחתונה עם תפילות וברהמ"	. • 
	בד •  כולל  בהולדת הבת,  וההודיה  – השמחה  בנות  כי אשרוני 

הבת. 
לכו נרננה – מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה.• 
פירות הילולים – החסד המופלג של הפירות )ט"ו בשבט(.• 
מעלת •  על  שליט"א,  לוגסי  הרב  של  נפלא  ספרון   - בתודה  חי 

ההודיה. 
שערי אהבה – מדריך מעשי ל	כות להיכנס לעולמה של אהבת • 

ה'. 

ניתן לקבל את החוברות בחינם במייל:
או בתשלום כ 10 ₪ לחוברת בפלאפון: 055-678-56-47

וכן בעמדות לעולם אודך בכל רחבי הארץ 
לפרטים בטלמסר: )22( 079-5420539

8436092@gmail.com



חדש!  חדש!



מה חשיבותו הגדולה של הקול החמישי? 

מדוע בשבע הברכות מוזכר קול חמישי חדש? 

כיצד נזכה לתת לחתן ולכלה שפע ברכה? 

על כך ועוד בחוברת "הקול החמישי"

בהקמת בית יהודי ישנם חמישה קולות
ארבעה נותן הקב''ה

כדי שאנו ניתן קול כמישי
(הישמח ישראל - מאלכסנדר)

בהקמת בית יהודי ישנם חמישה קולות
ארבעה נותן הקב''ה

כדי שאנו ניתן קול כמישי
(הישמח ישראל - מאלכסנדר)

 חוברת נוספת: 'הקול החמישי לשבע ברכות'
ביאור נפלא לשבע הברכות, מלא רגש של אהבה והודיה לה'. 

ניתן להזמין לחתונה או לשבת שבע ברכות עם הטבעה. 
החוברת כוללת תפילה לחופה וברכת המזון (ספרד, ועה''מ) מיוחד לנישואין.

מדריכי חתנים/כלות, בחורי ישיבה ובנות סמינר הרוצים להקים גמ''ח, יכולים לקבל בחינם. 

להשיג בכל הארץ לפרטים: 055-6785647.

מתנה
לכל

קונה:



ניתן להשיג בירושלים )גאולה( ב 02-5803154
okmail.co.il@9931368 או בחינם במייל         


