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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.
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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
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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 
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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 

 





פרק   א' 
קיצור 

הביאורים



 12 

ביאור מזמור לתודה

מזמור לתודה מחולק לב' חלקים מקבילים בדיוק:

             חלק א

.ג' פעולות:  ָהִריעּו ַלְיָי ָּכל ָהָאֶרץ.

ְמָחה. ִעְבדּו ֶאת ְיָי ְּבֹשִ  

ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה.   

ג' נימוקים: ְּדעּו ִּכי ְיָי הּוא ֱאֹלִהים. 

נּו ְולֹו ֲאַנְחנּו.                 הּוא ָעֹשָ

               ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו.

חלק ב  

ג' פעולות: ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה. 

הֹודּו לֹו.  

ָּבְרכּו ְׁשמֹו.   

ג' נימוקים: ִּכי טֹוב ְיָי. 

               ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

               ְוַעד ֹּדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו.
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פרק א. קיצור הביאורים

הסבר בקצרה וסיכום של הפרקים לקמן:

ועל  ההווה,  על  העבר,  על  המסבירים  יש  המזמור  את  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  כותרת:  א. 
העתיד. והכול אמת. 

א. מזמור שאמרו )הבעלים/הלווים( עם קרבן תודה )עבר(. 

ב. מזמור שאומרים כשרוצים להודות )הווה(. 

ג. לעתיד לבוא יאמרו מזמור זה בחנוכת בית המקדש השלישי )עתיד(. 

ל ָהָאֶרץ:  ב. פעולה א': ָהִריעּו ַלְיָי ּכָ

א. מחמת רגשות ההודיה, מבקש המודה, שהבריאה תריע ותכתיר את ה'. 

ב. מי שקרה לו נס מסוגל לעורר את כולם להריע לה'. 

ג. לעתיד לבוא כולם יכירו במלכות ה' וכל הארץ תריע לו. 

ְמָחה:  ֹשִ ג. פעולה ב': ִעְבדּו ֶאת ְיָי ּבְ

א. מאהבת ה' עשו מצוותיו בשמחה. 

ב. כשאתם בשמחה תנו תודה לה'. 

ג. לעתיד לבוא במקדש עבודת הכוהנים בשמחה.

ְרָנָנה:  ד. פעולה ג': ּבֹאּו ְלָפָניו ּבִ

א. התקרבו לה' ע"י ההודיה והרננה )שמחה בלב, רננה בפה(. 

ב. בדרך לבית ה', תנו שיר ושבח לבורא, על הזכות לבוא לפניו. 

ג. לעתיד לבוא במקדש שירת הלויים ברננה.

י ְיָי הּוא ֱאלִֹהים.  עּו ּכִ ה. נימוק א': ּדְ

א. בשביל לעבוד את ה' בשמחה צריך לדעת שהוא: 1. בעל היכולת )הוא אלוקים(. 2. אנו 
תלויים בו )עשנו ולו אנחנו(. 3. אוהבנו ורוצה בטובתנו )עמו ומרעיתו(. 

ב. האמינו בכל הלב שה' משגיח על הכול לטובה. 

ג. לעתיד לבוא כולם יכירו, שמידת הדין היא גם רחמים. 

פרק א. קיצור הביאורים
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ביאור מזמור לתודה

נּו ְולֹו ֲאַנְחנּו.  ו. נימוק ב: הּוא ָעֹשָ

א. הוא יצר אותנו מאין ליש, ויש להודות על מתנת החיים. 

ב. גם לאחר שעשנו אנחנו צריכים לו ותלויים בחסדיו בכל רגע. 

ג. היום אדם מייחס את ההצלחה לעצמו, לעתיד לבוא נכיר שלא אנחנו הצלחנו )ולא בא' 
לפי הכתיב על העתיד(.

ז. נימוק ג': ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו: 

א. עמו – מבחינת הנפש, צאן מרעיתו – מבחינת הגוף. 

ב. מתנהג עמנו כרועה, הדואג לכל צרכי הצאן. 

ג. יש לפתוח את העיניים ולהרגיש שהעולם כולו הוא מתנת אהבה מהבורא. 

ה:  ְתִהּלָ תֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ּבִ ָעָריו ּבְ ח. פעולה א': ּבֹאּו ׁשְ

א. בואו לתוך שערי הלב ואהבת ה', על ידי הודיה והכרה במידת חסדו, וכאשר תכנסו יותר 
פנימה לחצר תנו גם הלל. 

ב. הדרך לזכות להיכנס לתוך שערי התורה והיראה הפנימית, היא על ידי שהאדם מתמלא 
'בתודה' לה' על הטובות שמשפיע עליו תמיד.  

לתודה,  מזמור  אמרו  ובחצר  תודה,  קרבן  עם  העזרה  לשערי  בואו   - לבוא  לעתיד  ג. 
שלעתיד לבוא כל הקרבנות בטלים חוץ מקרבן תודה ומזמור לתודה. 

ט. פעולה ב': הֹודּו לֹו.

א. הודו לה' על כל טובותיו. 

ב. תנו הודיה על שזיכה אותם לבוא לשעריו וחצרותיו.  

מֹו:  ְרכּו ׁשְ י. פעולה ג'  ּבָ

א. מי שנעשה לו נס צריך לברך הגומל. 

ב. "הודיה" היא הבעת הכרת טובה, "ברכה" היא בקשה שיתרבה כבוד שמים בעולם.

י טֹוב ְיָי.  יא. נימוק א' ּכִ

רצונו רק להטיב עם בריותיו. לעתיד לבוא יהיה ניכר לכול טוב ה' עד כדי שיהיו בטוחים 
שלעולם חסדו – שחסדי ה' לא יפסקו, שכן העושה טובה לצורך עצמו, לא יתמיד בה, אבל 

העושה חסד מחמת אהבתו וחשקו להטיב לא יפסיק לעולם 
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פרק א. קיצור הביאורים

יב. נימוק ב' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

א. כל הנעשה זה ממידת החסד. 

ב. ה' נותן במתנת חינם. ג. המודה לה' ממשיך על העולם כולו חסדים )שומר אמונים(.

יג. נימוק ג' ְוַעד ּדֹר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו. 

א. גם בזמן שנראה רע, אנו מאמינים שהכל לטובה. 

ב. דוד מספר לדור את האמונה. 

ג. הקב"ה נאמן לשמור הבטחתו לבוא לגאול אותנ
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