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בספר החדש, שמחברו הוא הרה"ג רבי יהודה טאוב, תוכלו לקרוא על השמחה 
מתבארות בו בטוב טעם: א.  מצוות 4-וההודאה בקניית בית בארץ ישראל, ו

שמחה -של-מצוות קניית קרקע בא"י; ב. מצוות קניית בית בא"י; ג. מצוות שנה
 לאחר קניית הבית; ד. מצוות סעודת חנוכת הבית, ועוד ועוד

-דברהצביע בפניך על כדי ל מעולם.נראה לא  עוד פלא כזה
-המצוות לדעתך . מהי1 :כמה חידות �אשאל ,הפלא הלזה

 . מהי2? בתורה (בחינה כספיתמ)ביותר  עשה היקרה
המצווה שעושים אותה הכי הרבה זמן? ועכשיו  לדעתך

מהי המצווה שלצערנו  :את החידה השלישית תשמע טוב
 לא יודעים על קיומה? בכלל הכי הרבה אנשים

שלוקחת זו ו ,המצווה היקרה ביותר זה פשוט לא להאמין.
היא המצווה שהכי לא ידועה. אתה -היא הכי הרבה זמן,

מצווה באיזו וודאי מתעניין מאוד לדעת בכבר 
אוסיף לך עוד דבר חשוב  עכשיוו מדובר, אה?

לזכות לקיים את המצווה והוא, שכדי מאוד, 
הרבה זקוקים להזאת כראוי בשמחה ובנחת, 

סגולה טובה, ואין לך ול, סיעתא דשמיאמאוד 
טובה מאשר פשוט לכוון לשם יותר סגולה 
  מצווה. 

בית בארץ  קניית זו היאנפלאה ההמצווה ה
ליון יכמה ּכָ ְר שעֶ )זו מצווה יקרה מאוד  ישראל.

 . לא ידועההכי ו ,(משכנתא שנה 20-30)ארוכה מאוד  ,₪(

בנה את בני ברק או את , עלה לארץתראה, סבא שלנו 
כי קרית אתא, קיים מצוות ישוב הארץ פשוטו כמשמעו, 

יישב לחלוטין, והוא היה זה שזכה לה שומם המקום הי
קונה דירה בקומה חמישית בלב שכונה אותו. אבל אתה 

ה במאות בנינים גורדי שחקים, האם אתה מיישב "בעמוסה 
 את ארץ ישראל?

אבל צריך להבין מדוע  יים!גם אתה מק : כן!התשובה היא
 רגל אחת. להסביר לך עלואת זה כבר אי אפשר ולמה? 

השמחה על  –הספר החדש 'בית ראובן'  לשם כך נכתב
 בארץ ישראל.  וההודאה בקנית בית

 סגולה נפלאה לקניית דירה 

 מצוות א. :מצוות שיש בקנית בית בספר מתבארים ארבע
 מצוות ג. ;י"בא בית תיקני מצוות ב. ;י"בא קרקע יתיקנ

 סעודת ד. מצוות ;ביתהת ישמחה לאחר קני-של-שנה
 .הבית חנוכת

ת הבי חנוכת סדרא.  :החשוב בספראפשר למצוא בנוסף 
 ת מרבנים ופוסקי הלכה הדנים בעניינים אלו;"ב. שו י;"בא
 חיבת הארץ.על  סיפוריםד.  ;י"בא אילנות נטיעת מצוותג. 

נה דירה, אלא גם למי שרוצה וקהספר מיועד לא רק ל
. א. עצם הלימוד והעיסוק לו או לילדיו לזכות לקנות דירה

צווה, את האדם לקיים את המ , מזכיםמצווהבפרטי ה
בספר  תב. בנוסף מובא כמבואר במשנה באבות )ד, ה(;

ולתת בה כל יום  ',קופת ארץ ישראל'סגולה נפלאה לעשות 
 סכום כסף בשביל המצווה. 

 אוכל פירותיהם בעולם הזה

ונתן  ם את הסגולה,סיפר יהודי שהתחיל לקיי
לזכות לקנות "י שקלים בקופת א 50כל יום 

היות ? 50ומדוע לילדיו בארץ ישראל. דירה 
 בספר עמודעיין )מצוות עשה  50 בכך ויש
ניגש , ןכמה תקופה קצרה לאחר . והנ(77

מתנה  יהודי אחד שלח לך :אליו אדם ואמר לו
שתרם  סכוםבדיוק כ ,₪ 300לכבוד שבת בסך 

הוא ממשיך להביא לו  ,מידי שבוע ,מאז. (50X6)לקופה 
 המתנות-ומחלקרונה וד שבת. כשהתחילה הקמתנה לכבו

מה מספר שאל והוא התקשר  ,א מפתח ביתוצָ לא יָ ההוא 
 בכל שבוע. לחשבון , והתחיל להפקיד בנקה חשבון

 ,ון לשם מצווהוֵ כַ מברכת ה' לאבל זו היא  -לא מאמינים? 
בהסכמתו א "שליטיעקב ישראל לוגסי רבי כמו שכתב 

ת י"ספר ערוך בטוב טעם, בביאור מצווה זו של קני :לספר
י, והשמחה בזה היא שתביא את השפע והברכה, "בית בא

יכוון לשם המצווה, ברכת ה' תהא עליו לשלם כל  כאשר
 הנצרך". 

. הארץ  רחבי בכל להשיג ניתן הספר את
 טאוב יהודה  הרב המחבר אצל פרטים

055-6785647 
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