
 

 
 

 
 

 


 
בו  יבואר  גודל  האיסור  והסכנה  הגדולה  החופפת  על 

ראשי  העסקנים  הרוצים  לסתור  בתי  כנסיות  ובתי 

  שהסותר  בית  הכנסת  או  בית  המדרש –מדרשות  

לדיו  או  בנפשו  ונפש  בני ו  לפגוע  בנפשות  י"יוכל  ח

, ל"ו  ללכת  מן  העולם  קודם  הזמן  רח"ביתו  ח

  וההורס  בית –ז  הלכות  בית  הכנסת  "כמבואר  בטו

 .הכנסת כהורס בית המקדש כמבואר בפנים הספר
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 . נ"בענין סתירת ביהכ

באחת  המושבות  בארץ  היה :  שאלה
, קיים  בית  כנסת  שלא  התאים  לצרכי  התושבים

נ  חדש  על  מגרש  הסמוך "והחליטו  לבנות  ביהכ
ולאחר  הקמת  חלק  החדש  של ,  נ  הקיים"לביהכ
נ  הקיים  אחר "נ  יבנו  גם  על  מגרש  ביהכ"ביהכ

נ  הישן "דו  גבאי  ביהכולאחר  זמן  התנג.  הריסתו
מה  גם .  נ"להחלטה  בטענה  שאסור  לסתור  ביכ

נ "שבחלק  ממקום  הסתירה  יבנו  מדרגות  לעז
 . שהם חול לגבי קדש

' ח,  ו"ק  ת"ירושלים  עה,  ה"ב:  תשובה
 . ז"טבת תש

בסוגיא  דלא  ליסתור  איניש  בי [א  
] א  בזה"ז  והמג"מחלוקת  הט.  'ב  ג"כנישתא  ב

שה  שלא לענין  הטענה  שגוף  ההסכם  נע)  א(
שהרי  הלכה  רווחת  היא  בישראל ,  כהלכה

שאסור  לסתור  בית  כנסת  ישן  עד  שבונים  את 
ה "הנה  עיינתי  בהסכם  וכפי  שאברר  ב.  החדש

, הכוונה  בולטת  מתוכו,  לא  נעשה  שלא  כהלכה
, שרק  אז  יגשו  להריסת  בית  כנסת  הישן

כשכבר  יהא  בנוי  בית  הכנסת  החדש  במדה  כזו 
וכשיגיע ,  שיהא  אפשר  להשתמש  בו  לתפלה

לשלב  של  השלמתו  ואז  יהא  הצורך  ההכרחי 
 . להרוס את הישן אז יתחילו להרסו

 . ה בלהכה"ועתה נתחיל לדון ב

ם "הנה  הדין  הוא  כפי  שנפסק  ברמב
ע  על  יסוד  הסוגיא  בבבא  בתרא  דף "וטור  ושו

שאסור  לסתור  בית  כנסת  עד  שיבנו  אחר ',  ג
' א,  ובגמרא  נאמרו  בזה  שני  טעמים.  תחתיו

כלומר  שאם  יסתרו  את  הישן  הרי ,  ויימשום  צל
עד  שיבנו  את  החדש  לא  יהא  מקום  לתפלה 

כלומר  שמא  יפשע ,  משום  פשיעותא'  ב,  בצבור
הקהל  וישאיר  את  הישן  בחורבנו  ולא  יבנו  את 

היכא  דאיכא ,  מ  היא  כפי  גרסתינו"והנ,  החדש

' שלפי  טעם  א,  ומפרשים,  בי  כנישתא  אחריתי
כ  מותר "וע,  אין  חשש  שהרי  יש  מקום  לתפלה
אבל  לפי ,  לסתור  עוד  קודם  שבונים  חדש

תמיד  יש  חשש  שיפשע ,  הטעם  של  פשיעה
הקהל  וישאר  בית  כנסת  בחורבנו  מבלי  שיבנה 

ל "ואולם  יש  מהראשונים  ז.  אחר  תחתיו
מ  הכא "שגורסים  נ'  י  וכו"ונמ'  ובכללם  תוס

מ  היא "שהנ,  ומפרשים,  דאיכא  דוכתא  לצלויי
, נ  קבוע"אבל  לא  ביכ,  שאם  יש  מקום  לתפלה

אבל  החשש  של ,  החשש  של  צלויי  איננו  קיים
היינו  שמא  יפשע  הקהל  ומקום ,  פשיעה  קיים

וישאר  הקהל ,  לתפלה  איננו  בית  כנסת  קבוע
אבל  במקום  שיש ,  בלי  בית  כנסת  ציבורי  קבוע

מותר  אפילו  לפי  הטעם ,  בית  כנסת  קבוע  אחר
והיינו  שאין  חשש  לפשיעה  עולמית ,  של  פשיעה

ישראל  לעשות  עול  כזה וחלילה  משארית  
לסתור  ולא  לבנות  אלא  לפשיעה  זמנית  אנו 

וכיון  שאין  בית  כנסת  קבוע  אלא  רק ,  חוששין
דוכתא  לצלויי  אנו  חוששין  שיתרשלו  קצת  זמן 

והחובה  על  כל ,  וישארו  בלי  בית  כנסת  קבוע
קהל  בישראל  שיהא  להם  בית  כנסת  קבוע 

אבל  כשיש  בית  כנסת ,  דוגמת  בית  המקדש
  כבר  ידי  חובתם  ואין  לחוש קבוע  יוצאים

וזהו  רק  לפי  הטעם  של ,  שיתרשלו  איזה  זמן
אבל  לפי  הטעם  של  צלויי  השולל  את ,  פשיעה

כיון  שיש ,  הטעם  של  פשיעה  אין  לחוש  לכך
להם  מקום  לתפלה  כך  הוא  הסבר  דבריהם 

 . ל"ז

ע  הביאו  רק "ם  והטור  והשו"והנה  הרמב
אבל ,  ]ב"ח  סימן  קנ"או[הטעם  משום  פשיעה  

,   שיש  בית  כנסת  אחר  שתקו  לגמרימהאופן
ואפשר  שנסתפק ,  ואין  אנו  יודעים  דעתם  בזה

ואם  להם ,  להם  הדבר  ולפיכך  לא  דברו  מזה
הרי ,  פשיטא  להו'  י  וכו"ונמ'  ושהתוס,  היה  ספק

ל  שפוסקים "הדין  הוא  לפי  כללי  הפוסקים  ז

 

    תע 

ח סימן יב"ת היכל יצחק או"שו



, פ  כיון  שלא  נתפרש"ועכ,  כמאן  דפשיטא  ליה
סור  אינו הואיל  ועצם  האי,  איסור  מצדם  אין

 . ד"אלא דרבנן וכפי שיתבאר בס

ואולם  הדבר  שנוי  סוף  סוף  במחלוקת 
ז "והט,  ]ב"ריש  סימן  קנ[ל  "א  ז"ז  והמג"בין  הט

פ  הוא  ספיקא "ועכ,  א  מחמיר"מקיל  והמג
דפלוגתא  כי  מאן  ספין  ומאן  רקיע  להכניס  ראשו 

והנה  מלבד  שזה  ספק ,  בין  ההרים  הגדולים
, ס"ן  סהרי  יש  כאן  מעי,  בדרבנן  ולקולא

שבגמרא  עצמה  נאמרו  שתי  לשונות  ולפי 
הלשון  משום  צלויי  הרי  אפילו  אם  אין  שם  אלא 

י  שאיננו  בית  כנסת  קבוע "אעפ,  מקום  לתפלה
ו  כשיש  בית  כנסת  קבוע "וק,  מותר  לסתור

ס  שמא  כהלשון  משום "והרי  זה  מעין  ס,  אחר
, ל  שהוא  כהלשון  משום  פשיעותא"ואת,  צלויי

כ  במקום  שיש "שמא  הלכה  כשיטות  שאעפי
, בית  כנסת  אחר  קבוע  מותר  אף  לפי  טעם  זה

ל  שאין  הדבר  כך  אלא  שלפי  הטעם  משום "ואת
שמא  ההלכה ,  פשיעותא  גם  באופן  זה  אסור

ואפילו  היה  זה  איסור ,  כטעם  משום  צלויי
ל "י  ז"אלא  שהנמ,  דאורייתא  היה  מקום  להתיר
סוברים  כהטעם '  בעצמו  מסיק  שאמימר  וכו
שהטעם  הזה  הוא משום  פשיעותא  ונמצא  

ע "ם  והטור  והשו"ומשמע  שהרמב,  עיקר
הואיל  וכתבו  רק  טעם  זה  של ,  סוברים  כך
אבל  סוף  סוף ,  ס"ואם  כך  אין  כאן  ס,  פשיעותא

אם  כל  האיסור ,  הוא  ספיקא  בדרבנן  ולקולא
 . אינו אלא דרבנן

) ב]  (נ"לאו  דלא  תעשון  כן  בסתירת  ביכ[
והנה  יש  לנו  לעיין  במקור  האיסור  של  סתירת 

ד  שלסתור  בית "והנה  ברור  לע,  ית  הכנסתב
אפילו  אם  על  זה  לא ,  ו"כנסת  בכוונה  זידונית  ח

הוא  חטא  חמור ,  נאמר  הלאו  של  לא  תעשון  כן
דרך  מינות  וכפירה  ובזיון  כבוד  שמים  ובלי  ספק 
העושה  כך  הוא  רשע  מן  התורה  ועובר  על  לא 

ואפילו  הגוים ',  תחללו  את  שם  קדשי  וכו
א  אינהו "ע'  יומא  דף  ינענשים  על  כך  כמפורש  ב

אבל  המדובר  הוא ,  נמי  הא  קסתרי  בי  כנישתא
על  זה  יש ,  בסותר  בית  כנסת  לצורך  עצמו

 . מקום לדון אם הוא עובר על איסור תורה

ל  בפירוש  שיאמרו "והנה  לא  מצינו  לחז
שהלשון  של  לא  תעשון  כן  כולל  סתירת  בית 

נ "אבל  מצינו  שהשוו  קדושת  ביהכ,  כנסת
, ג"  ס-ב  "הוא  בברכות  סלקדושת  הר  הבית  ו

ואולם  מצינו  במגילה .  ש"יעויי,  אך  לא  לגמרי
ו  פלוגתא  דרבי  יהודה  וחכמים  לענין "דף  כ

יהודה  אמר '  ולסוף  מסקינן  שר,  טומאת  נגעים
ויוצא .  אני  לא  שמעתי  אלא  מקום  מקדש  בלבד

נ  אינו  מטמא  בנגעים  ודינו "מזה  שביהכ
שלא  מפני ,  אבל  אין  זה  ענין  לכאן.  כמקדש

, ושה  נתמעט  המקדש  מטומאת  נגעיםהקד
אלא  מפני ,  כשם  שלא  נתמעט  מטומאת  המת

שאין  אתה  קורא  על  זה  בית ,  העדר  בעלות
לפי ,  נ"ארץ  אחוזתכם  והוא  הטעם  לביהכ

שמקום  מקודש  אין  לו  בעלים  במובן  של  בית 
שם  שבאמת  לרבי '  אכן  יש  לעיין  בתוס.  של  חול

כ  אינו "יהודה  אפילו  בית  כנסת  של  כפרים  ג
כ "וע,  והרי  זה  יש  לו  בעלים,  מא  בנגעיםמט

אך  אין ,  שהוא  משום  קדושה  וכבית  המקדש
המובן  שהקדושה  מונעת  את  הטומאה  אלא 

י  שאפשר "שאף  בית  הכנסת  של  כפרים  אעפ
מ  כל  זמן  שלא  מכרוהו  אין  להם "מכ,  למוכרו

, במובן  של  בית  ארץ  אחוזתכם,  עליו  דין  בעלות
שאינו וזה  נדרש  מובא  אשר  לו  הבית  יצא  זה  

מ "י  ור"י  שר"ואעפ).  ב"א  ע"יומא  י(,  מיוחד  לו
שניהם  מודים  שבית  של  שותפים  מטמא 

שאני  בית  של  שותפים  שנתרבה ,  בנגעים
מ "י  ולר"נ  לר"מבית  ארץ  אחוזתכם  אבל  ביהכ

בין  של  כרכים  בין ,  נתמעט  מובא  אשר  לו  הבית
ויש  לעיין  בנדרים  פרק  השותפין ,  של  כפרים

 . מ"ואכ

נ  מדאורייתא  או "קדושת  ביהכ[ב  
, ח"אכן  מצינו  במשנה  מגילה  דף  כ)  ג]  (מדרבנן

שנאמר  והשימותי ,  קדושתם  אף  כשהם  שוממין

 

    תעא 



ומשמע  שהקדושה  היא .  את  מקדשיכם
וכך .  מדאורייתא  שהרי  כללם  יחד  עם  המקדש

, מקדשיכם,  מקדש,  מקדש,  מפורש  בספרא
וכך  דרשו (,  לרבות  בתי  כנסיות  ובתי  מדרשות

ת  שבבבל  ואהי  להם ל  אף  על  בתי  כנסיו"ז
שאפשר ,  אך  משם  אין  ראיה,  למקדש  מעט

ועוד  שדברי  קבלה ,  שאין  זו  אלא  אסמכתא
כ  עדיין  יש  להסתפק "ואעפי,  )ע"ת  לכו"אינם  כד

אם  זו  של  מקדשיכם  דרשה  גמורה  או 
והרבה  אסמכתאות  יש  בספרא ,  אסמכתא

וכבר  העירו  על ,  ובספרי  שנראות  כדאורייתא
ט  הכתוב  יכול ופש]  'ב  א"י[ה  "ר'  זה  בתוס

, הראשון  והשני,  להתפרש  על  שני  המקדשים
, ואם  כי  לא  נאמר  מקדשיי  אלא  מקדשיכם

ל  שהם  מפרשים  שזה "ם  ז"י  ומלבי"ועיין  רש(
יכולני  לאמר  שהכוונה ,  )נאמר  על  עם  ישראל

הרי  היא  על  שני  המקדשים  שהיו  עתידים 
להחרב  וכיון  שיצאה  שכינה  עמהם  כבר  אינם 

מפני ,  ב"ב  ע"בזבחים  מודמיון  לזה  (,  מקדשיי
ואולם ).  'מה  לא  נאמרה  פרוכת  הקדש  וכו

ההכרעה  היא  מלשונו  של  רבינו  הגדול 
שהוא  מביא  את  הדרשה  בלי ,  ל"ם  ז"הרמב

א  הלכות "פרק  י[שום  הערה  שהיא  מדרבנן  
ואולם  אין  בידינו  להכריע  בין ].  א"תפלה  הלכה  י
ל  ובכללם "ויש  מהראשונים  ז,  ל"הראשונים  ז

נ "מרים  בפירוש  שקדושת  ביהכל  האו"ן  ז"הר
ויש  אומרים  שאינה  בגדר ,  היא  מדרבנן

תשמישי  קדושה  אלא  בגדר  תשמישי  מצוה 
 ]. ן מגילה פרק בני העיר"ראה ר[

ולכאורה  איך  אפשר  לומר  שהיא  מן 
נ  של  כרכים  שאין "והרי  אפילו  ביהכ,  התורה

מפורש ,  י  מכירה"קדושתם  מופקעת  ע
שמא  יש ,  שטעם  הדבר  הוא,  בירושלמי  מגילה

אחד  בסוף  העולם  שקנוי  לו  ואינו  מסכים 
ומשמע  שאילולי  זאת  היתה  קדושתו ,  למכירה

ואם  קדושתו  כקדושת ,  ניתנת  להפקעה
ואמנם  לתירוץ ,  היתכן  כדבר  הזה,  המקדש

, ו"ל  במגילה  דף  כ"ז'  אחד  של  רבותינו  בתוס
טעם  הדבר  הוא  משום  שכיון  שנעשה  לצורך 

ר  הענין והסב.  קדושתו  חמורה,  רבים  ולדעתם
נ  ממגעת "שהואיל  וקדושת  ביהכ,  נראה

צריך ,  שהוקש  למקדש,  מקדושת  המקדש
נ  של  כרכים "והיינו  ביהכ,  שיהא  דומה  למקדש

 . שהוא ציבורי לכל קהל ישראל שבכל מקום

נ  של  כפרים "ז  יוצא  לנו  שבביכ"ולפי
, ע"הקדושה  אינה  מן  התורה  אליבא  דכו

 וממקדשיכם  לא  נתרבו  אלא  בתי  כנסיות  ובתי
והיינו  אפילו ,  מ  לדינא"ונ,  מדרשות  של  כרכים

. נ  היא  מן  התורה"ד  שקדושת  ביהכ"למ
ולכאורה  יש  כאן  מחלוקת  בין  הבבלי 
והירושלמי  שהרי  בבבלי  אמרו  על  בית  כנסת 

קטן  ונבנה '  א  שהי"י  ר"של  טרסים  שנמכר  עפ
ומשמע  שאפילו ,  ]א"ו  ע"מגילה  דף  כ[משלהם  

כל  שהוא ,  אם  נבנה  רק  מכספי  יחידים  ידועים
היינו  מועד  לציבור  בכלל  אינו ,  נ  גדול"ביהכ
ואילו  על  יסוד  הירושלמי  הרי  פסקו ,  נמכר
שבאופן  שידוע ,  ל"ז  ועוד  ראשונים  ז"האו

שהכסף  נגבה  רק  משל  יחידים  ידועים  וניכרים 
הוא  נמכר  אפילו  אם ,  והם  מסכימים,  במקום

ולכאורה  קשה  איך .  נ  של  כרכים"הוא  ביהכ
וזכורני  שכבר  עמד  על  זה ,  פסקו  כנגד  הבבלי
ובישוב  דבר  זה .  ל  בעין  יצחק"הגאון  מקובנא  ז

, ל  שכוונת  הבבלי  היא"ל  כדברי  הגאון  ז"צ
שכיון  שהוא  קטן  וידוע  שנבנה  מכספם  אין 
לחוש  שמא  השתתפו  אחרים  ואנחנו  לא  ידענו 

נ  גדול  יש  לחוש "אבל  בביהכ,  ואזלו  לעלמא
ודווקא  אם  ידוע  בבירור  שהרשימה ,  לכך  מספק

ש "יעויי,  לפנינו  ויש  חשבון  ברור  על  כל  המגבית
 . 'בסימן ג

י  שהמשנה  סתמה "והנה  אעפ)  ד(
קדושתו  אף  כשהם  שוממין  אין  משם  ראיה 

שיתכן  מאד  שקדושת ,  כנגד  האמור  לעיל
נ  של  כפרים  איננה  דאורייתא  לכל "ביהכ

ב  בפלוגתת "ז  ע"ואולם  עיין  במגילה  כ.  הדעות
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  אף  של רבים שרבנן  מתירים  למכור,  מ  ורבנן"ר
. מ  אומר  מרבים  ליחיד  ליכא  קדושה"ור,  ליחיד

איך  נחלקו  רבנן  הרי  של  יחיד ,  ואם  כדברינו
ונמצא  מוריד ,  בודאי  אינו  דומה  למקדש

אך  זה .  מקדושה  דאורייתא  לקדושה  דרבנן
שרבנן  סוברים  שהמכירה  מפקעת ,  אינו  כלום

, ל"י  ז"ועיין  שם  בפירוש  רש,  את  הקדושה
אבל  צריך ,  ושה  מעולהועוברת  הקדושה  לקד
מ  שאומר  מרבים  ליחיד "לדקדק  בטעמו  של  ר

כ "וע,  וכי  של  יחיד  הוא  חול,  ליכא  קדושה
, שהכוונה  היא  דבשל  יחיד  אין  דאורייתא

והשתא  אם  כדברינו  שבשל  כפרים  אין  קדושה 
מ  חידוש  יותר  גדול  שאף "ישמיענו  ר,  דאורייתא

דומיא  דשל  עיר ,  לכפר,  בשל  כרך  אסור  למכור
,   לשל  עיר  קטנה  בדברי  חכמים  שםגדולה

כלומר  שיתפללו  בו  ציבור  מצומצם  שיהא 
ת "א,  מיוחד  להם  שגם  זוהי  הורדה  מהקדושה

, א  שהרי  של  כרך  אסור  למכור  בכלל"שזה  א
הרי  לפי  הירושלמי  מותר  למכור  כל  שידוע  מי 

ועוד  שהרי  כשנבנה  על  דעת .  היו  נותני  הכסף
, גדול  העיר  מותר  למכור  ויש  אפשרות  כזאת

מ  שאין  הבדל  לענין  הקדושה  בין  של  כרך "ש
אך  אפשר  שבא  להודיעך  כחם  של ,  לשל  כפר

מ  באמת "ולר,  חכמים  שמותר  למכור  אף  ליחיד
פ  שמענו  מזה  שהקדושה  של "ועכ,  לכפר  מותר

כ  שזהו  מפני "וע,  נ  של  יחיד  פחותה"ביהכ
ואולם  אין  מכאן ,  ל"וכנ,  שאינו  דומה  למקדש

מ  הם "שלדבריו  של  ר,  הכרעה  החלטית
צל "וא,  אפילו  ליחיד  מותר  למכור,  אומרים
, נ  של  כרכים"שקדושתו  כקדושת  ביהכ,  לכפר

מהטעם  המבואר ,  אלא  שמותר  למוכרו
כ "ויתכן  ג,  ל"ז'  וזה  שלא  כהתוס,  בירושלמי

כקדושתו  של ,  שלרבנן  אין  קדושת  של  כפר
, לפי  שאינו  דומה  למקדש,  נ  של  כרך"ביכ
קדושתו כ,  נ  של  כפר"מ  קדושתו  של  ביכ"ולר

, כ  נקט  דווקא  ליחיד"וע,  נ  של  כרך"של  ביכ

וזה ,  י  הרבים"וההלכה  אפשר  להכריע  רק  עפ
 . לא שמענו מכאן

] דעת  המרדכי  בסותר  על  מנת  לבנות[ג  
מפורש  במרדכי ,  ולענין  איסור  הנתיצה)  ה(

לפי ,  ]מרדכי  פרק  בני  העיר[שאסור  לנתוץ  
ששנינו  בספרי  שהנותץ  אבן  מן  המזבח  ומן 

' בר  בלא  תעשה  דלא  תעשון  כן  לההעזרות  עו
ומסתימת  הדברים  משמע  שהוא .  אלוקיכם

אבל  שם  במרדכי  מבואר  שסותר ,  איסור  תורה
ל "וזה  פשוט  שהרי  חז.  מ  לבנות  מותר"ע

מ "ק  בימי  הורדוס  ע"התירו  לסתור  ביהמ
ואם  כי  לענין ,  )'ב  דף  ד"ב(לבנותו  ביתר  פאר  

הבדל  בין  סותר ,  ב"מצינו  בשבת  דף  ל,  שבת
מ  לבנות  שלא "לסותר  ע,  בנות  במקומומ  ל"ע

נ  לא  מצינו  הבדל  כזה "לענין  ביהכ,  במקומו
והנה  מי  שסותר ].  ז"ראה  להלן  בדעת  הט[

מ  לבנות  אחר  תחתיו  ופשע  ולא "נ  ע"ביהכ
אבל  אין  זה ,  ל  שעבר  על  איסור  תורה"י,  בנה
ל  שכיון  שבשעה  שסתר  היה  בדעתו "וי,  ברור
 ,לא  עבר  על  איסור  תורה  למפרע,  לבנות

ודומה  ליורד (שבשעת  הסתירה  הדבר  תלוי  
למצרים  שלא  להשתקע  שאם  שינה  את  דעתו 
לא  עבר  על  הלאו  למפרע  דבשעת  ביאה  הדבר 

אלא  אפילו  תימא  שבאופן  כזה  עבר  על ,  )תלוי
י  שסתר  שלא "אעפ,  אם  בנה,  הלאו  למפרע

אין , כדין  כגון  שסתר  הישן  עד  שלא  בנה  החדש
  הפוסקים כ  אפילו  לדעת"וע,  בזה  איסור  תורה

, נ  אחר"שאסור  לסתור  אפילו  אם  יש  ביכ
אין  זה  אלא ,  שחוששין  לפשיעה  גם  באופן  זה

באופן  שלכל ,  אבל  לא  איסור  תורה,  חשש
 . הדעות אין כאן איסור תורה

בנדון  דידן  אפשר  לסמוך  על  דעת [
כ  אפילו  אם  היינו  מוצאים  שרוב "וע)  ו]  (ז"הט

ן ובאמת  אי(ל  "א  ז"ל  סוברים  כהמג"הפוסקים  ז
ל "ק  ז"כבר  קבענו  לנו  הת,  )זה  ברור  כלל

שבמקום דחק אפשר להקל בדרבנן , ל"פ ז"והג
ובפרט ,  ולסמוך  על  דעת  יחיד  כנגד  הרבים
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, במקום  שאינו  כנגד  רבים  אלא  פלוגתא  שקולה
נ  הגדול  עומד "שביהכ,  והרי  זהו  מקום  דחק

במצב  עלוב  הגורם  צער  וחילול  השם  ומונע 
ועוד .  וד  שמיםריבוי  תפלה  בציבור  וממעט  כב

שאיסור  זה  אף  לדעת  המחמירים  ברור  שהוא 
יש  חשש  של  איסור ,  ואילו  במצב  הזה,  מדרבנן

שכבר  הורה  רבינו  הקדוש  החתם ,  דאורייתא
שבקשר  עם  בית ,  )ד"ח  סימן  ל"או(ל  "סופר  ז

, להבדיל,  כל  שאומות  העולם,  מקדש  מעט
עוברים  על ,  בבית  תפלתם  לא  היו  מרשים  כזה

וזהו  איסור  תורה ,  קדשילא  תחללו  את  שם  
לא  היו ,  וידוע  לנו  שהמוסלמים  והמצרים,  חמור

בשום  אופן  מניחים  בית  תפלתם  לעמוד  במצב 
והרי  זה  חלול  שם ,  עלוב  כזה  שנים  רבות

ובכל  אופן  בנסיבות .  שמים  גמור  לעיני  העמים
ובפרט  שאם  לא  ימהרו  אזי  יפסידו  את ,  כאלה

, הכסף  שהקציבה  המועצה  אלפים  לירות
והרי  זה ,    המצב  הזה  לזמן  זמנים  טובאוישאר

ראה [בגדר  מעכב  את  הרבים  ממצוה  דרבים  
ובפרט  שידוע  שרק  לבית ,  ]ד"א  סימן  קנ"מג

כנסת  גדול  ומפואר  אפשר  למשוך  חלק  גדול 
באופן ,  הרי  זה  עון  חמור  מאד  לעכב,  מהנוער

, ז"ודאי  שצריך  לפסוק  כהט,  שבנסיבות  הללו
כדי ,  נ  הישן  הקטן"לסתור  את  ביהכ,  להקל

לגמור  ולשכלל  ולרומם  ולפאר  את  בית  הכנסת 
 . הגדול המרכזי

ומה  שטוענים  שהציבור  המתפלל  בישן 
מי  זה  אומר  לבטל ,  יש  להם  נוסחא  משלהם

להתפלל ,  ל"את  מנהג  אבותיהם  נוחי  נפש  ז
והרי  הרשות  נתונה ,  ד"בנוסח  ספרד  או  חב

וותיקים (להם  להתפלל  תמיד  במנין  הראשון  
נ "וכשישוכלל  ביהכ,  פרדבנוסח  ס)  משובחים
ה  ינתן  להם  אחד  האולמות  להתפלל "הגדול  ב

ואין  כאן  משום  ביטול  תפלה ,  בו  בקביעותא
נ "ואם  אחדים  ממתפללי  ביהכ,  אפילו  לזמן
, אין  רע  אם  יתפללו  במנין  השני,  הישן  יאחרו

ומי  מונע  מהם  מלהתפלל  בנוסחא  שלהם  בתור 

ובכלל  אין  להפריז  ולהדגיש  יותר  מדי ,  יחידים
שבעיקרי ,  את  ההבדלים  שבין  שתי  הנוסחאות

לא ,  ץ"ואם  בחזרת  הש,  התפלה  אין  הבדלים
בא  אלא  להוציא  את  שאינו  בקי  והיום  הכל 

ואמנם ,  בקיאים  והכל  מתפללים  מתוך  הסידור
ץ  קבועה  וקיימת "ל  של  חזרת  הש"תקנת  חז

כ  סיבה  משום "אבל  אין  בזה  כ,  לעולם
ור למנוע  את  הציב,  השינויים  הקלים  בנוסחא

והלואי ,  הגדול  מלשכלל  את  מקדש  מעט  הגדול
ה  תפלתינו  במהרה  ויצמח "שישמע  הקב

 . פורקניה ויקרב משיחיה

שיש  כאן .  עוד  נימוק  נוסף  יש  לנו  לקולא
א  כשצריכים "שבד,  דבר  הדוחק  את  הציבור

לבנות  חדש  אסור  לסתור  את  הישן  מהחשש 
אבל  כשהחדש  כבר  בנוי  אלא ,  של  פשיעה

  נמצא  במצב  עלוב  ומצער שאינו  משוכלל  והוא
אין  חשש  של  התרשלות ,  מפני  העדר  שכלולו

וזהו  עדיף ,  מאחר  שיסתרו  את  הישן,  לגמרו
מהיכא  שהכסף  גבוי  וגם  דמנחי  שרגי  וליבני 

אלא  שעדיין  יש  החשש  שמא ,  ]ב"ע'  ב  ג"ב[
, יזדמן  לציבור  פדיון  שבויים  ויוציאו  את  הכסף

לפי ,  ל  שגם  בזה  אין  חשש  בנידון  דידן"אצ
י  שהוקצב "כסף  הזה  סך  אלפים  לאשה

א  להמועצה  להוציאו  לצורך "א,  מהמועצה
שרק  לאותו  הדבר  קיבלה  המועצה  את ,  אחר

וכל  התקציב  שלה  נתון  תחת ,  רשיון  הממשלה
והיא  לא  תסכים  לשנות ,  רשותה  של  הממשלה

ואם ,  לשום  צורך  אחר  אפילו  פדיון  שבויים
יזדמן  ענין  כזה  יוכרח  הקהל  לעשות  מגבית 

ל  בתשובה  סימן "והנה  הכתב  סופר  ז.  תמיוחד
צירף  לסניף  להקל  את ,  ז  בנידון  דומה  לזה"י

שהכסף  לחידוש  הבנין  של ,  העובדא  בנדון  שלו
, בית  הכנסת  הגדול  שהוצרכו  לתקנו  ולהרחיבו

לא  היה  זקוק  למגבית  אלא  היה  עומד  לבוא 
היינו  ממכירת  המקומות ,  מהכנסות  עצמו

ה  אני ורוא,  י  הרחבת  הבנין"שיתווספו  ע

 

    תעד 



ל  לסניף  להקל  נדון "ו  לצרוף  הנ"שהדברים  ק
 . דידן

ישוב  קושית .  ל"ז  הנ"ביאור  שיטת  הט[ד  
ומדי  עייני  בתשובה )  ז]  (ז"הכתב  סופר  על  הט

נתעוררתי  באי ,  ל"ל  של  הגאון  כתב  סופר  ז"הנ
והנה  ראה  ראיתי  שמשיג  על .    אלו  נקודות-

ל "וז,  ל  כאילו  תפס  אותו  בטעות  גמור"ז  ז"הט
היכא ,  סמך  לבו  להתיר,  ב"קנ'  ז  רסי"והנה  הט
י "כ  קבוע  אחריתא  כשיטתו  של  נמק"דאיכא  ב

אלא  שהוסיף  מדיליה ',  א  ותוס"בשם  רשב
, ע  מודים  לזה  אפילו  לפי  הגירסא  שלפנינו"דכו

ל "י,  איכא  בינייהו  דאיכא  בי  כנישתא  אחריתא
ם  והטור "וכתב  והגם  דהרמב,  שאינו  קבוע

שום  דממילא מ,  ולא  כתבו  חידוש  דין  זה,  סתמו
מדכתבו  אלא  בונה  האחרת  תחלה ,  נשמע
נ "נלמוד  דאם  איכא  ביכ,  כ  סותרים"ואח

אחריתא  כאילו  בנו  האחרת  דמה  הפרש  בין  זה 
דחוק '  א,  ותוכן  השגותיו  הם.  ש"ל  עיי"לזה  עכ

אי  איכא  בי ,  ורחוק  להעמיס  כוונה  זו  בגירסתינו
שהמובן  הוא  בית  כנסת ,  כנישתא  אחריתא

וגם ,  י  האי  היה  ליה  לפרשדכל  כ,  שאינו  קבוע
משמע  כמו  זו  שסותרים  אותה  וכהא ,  אחריתא
ח  עד  דבנו  בי  כנישתא  אחריתא  היינו "דאמר  ר

, בודאי  שיהא  כמוה  שיהא  קבוע  כמו  הראשונה
 . ל"ק ז"ש בכ"יעויי

ז  היא "שכוונת  הט,  וכלפי  זה  אומר  אני
וכלל  גדול  הוא  למעוטי ,  להשלים  בין  הגירסאות

ל "מר  שהראשונים  זו  לא"בפלוגתא  שהרי  ח
הגורסים  דלא  כגירסתינו  אלא  דאיכא  דוכתא 

תיקנו  כך  על  דעת  עצמם  וודאי  שכך ,  לצלויי
ונמצא  שהיו ,  מצאו  בספרים  והעדיפו  גירסא  זו

יש  מהם  שהיה  כתוב  בהם ,  ספרים  חלוקים
ויש  מהם  שהיה  כתוב ,  דאיכא  דוכתא  לצלויי

ומוטב  לאמר ,  דאיכא  בי  כנישתא  אחריתא
היינו  שהיה  כתיב ,  עתיקששתיהן  ממקום  
וחששו  רבנן  סבוראי  שמא ,  בכנישתא  אחריתא

יוציאו  מזה  דין  שאפילו  יש  בית  כנסת  קבוע 

כ "וע,  אסור  להאי  לישנא  דמשום  פשיעותא
, דאיכא  דוכתא  לצלויי,  כלומר  הוסיפו,  תיקנו

, נ  קבוע  אין  מי  שאוסר"אבל  בשיש  ביכ
והסופרים  המעתיקים  תפסו  שלשון  אחד 

ויש  שתפסו ,  פסו  הראשוןויש  שת,  מיותר
כ  שנמצאו  ספרים  שגרסו "ויצא  אח,  האחרון

והיו  שגרסו ,  דאיכא  בי  כנישתא  אחריתא
שכך  פירשו ,  וסוף  סוף  היינו  הך,  דוכתא  לצלויי

שהכוונה ,  רבנן  קדמואי  בי  כנישתא  אחריתא
אבל  לא  מקדש  מעט ,  היא  רק  מקום  להתפלל

ל  אלא  לעשות "ז  ז"ולא  בא  רבינו  הט,  קבוע
בביאור '  ועיי,    להשוות  את  המחלוקת,כאליהו

וכנראה  שדעתו ,  ב"ל  בסימן  קנ"א  ז"הגר
מסכימים  לכך  כגירסת  הספרים '  הגדולה  והק

ל  הכל  אחד "ולפי  הנ,  דאיכא  דוכתא  לצלויי
 . שזהו הפירוש של בי כנישתא אחריתא

ל "ז  ז"ל  שתופס  את  הט"ס  ז"להכת'  ב
ל  נתעורר  על  מה  ולמה "ז  ז"שהט,  בטעות

ולא  כתבו  חידוש ,  ל"  והטור  זם"סתמו  הרמב
מדכתבו  אלא ,  משום  דממילא  נשמע,  דין  זה

דמה  הפרש ,  בונה  אחריתא  כאילו  בנו  האחרת
, ל"ס  ז"ועל  זה  אומר  הגאון  כת,  בין  זה  לזה

שהרי ,  שזה  אינו  נכון  שרחוק  כממזרח  למערב
, כשבונים  האחרת  תחילה  בנו  קודם  שסתרו

כבר  קיים  הבנין  הממלא ,  וכשבאים  לסתור
וכבר  השלימו  מה  שעומדים ,  מו  של  הישןמקו

כ  כשבאים  לסתור  אחד  משני "משא,  לחסר
הרי  עד  שיבנו  החדש  יהא  אחד ,  בתי  הכנסיות

וחוששין  לאונס ,  חסר  שעכשיו  יש  שנים
, אבל  יש  לנו  לעיין  בעצם  הדבר.  ולפשיעה

א "תינח  כשצריכים  לבנות  בו  במקום  ואז  א
 והייתי  אומר,  כ  יסתרו  את  הישן  תחילה"אלא  א

אבל  אם  בונים ,  ל  ואסרו"ובאו  חז,  שיעשו  כך
ולמה ,  יבנו  שם  וישאר  זה  כאן,  במקום  אחר

כ  כשאין  בבנין  תיוהא "וע,  יסתרו  את  הישן
וההכרח  לומר  שזהו  משום  ברב  עם ,  עסוקים

שימעט  הקהל  מלקיים  מצוה  זו ,  הדרת  מלך

 

    תעה 



, ו  כבוד  שמים"בשני  בתי  כנסיות  ויתמעט  ח
איך  עלה  על ומעתה  ',  ז  וכו"ועיין  מגילה  ט

שהרי  עכשיו  אין  טעם ,  הדעת  לסתור  מקודם
זה  קיים  ומי  נותן  הרשות  לסתור  ולעבור  על  לא 

ל  לאמר  איסור  זה "ולמה  הוצרכו  חז,  תעשון  כן
לסתור  תחילה ,  כ  שיש  סברא  להיפך"וע,  בכלל

ז  יוכרח  הקהל  לבנות  את  החדש "כדי  שעי
ל  אסרו  מפני  החששות "ואולם  חז,  הגדול

יש  בית  כנסת  אחר  קבוע אבל  כש,  המפורשות
חוזרת  וניעורת  אותה ,  ואזלו  החששות

וכזה  שאמרו  שמפני  עגמת  נפש ,  הסברא
חייבים  להניח  את  המקום  המקודש  החרב  כמו 

כדי  שהקהל  יצטער  ויתעורר  לבנותו ,  שהוא
שאם  כבר  בנה ,  כ  הוא"וע,  )ח"מגילה  כ(שוב  

, האחרת  מותר  לסתור  להרבות  כבוד  שמים
נ "כך  כשיש  ביכ,  שתיםואין  אומרים  יתקיימו  

, סותרים  זה  תחילה  כדי  לזרז  את  הקהל,  קבוע
שאם  לא ,  ל"וכאן  חוזרת  וניערת  הסברא  הנ

נ "כיון  שיש  להם  ביכ,  יסתרו  לא  יזדרזו  לבנות
שמסתמא  יש ,  כ  חסר  כבוד  שמים"ונמצא  ג

ונמצא  שמעצם .  סיבה  מספקת  לבנות  החדש
הדין  שסותרים  בית  הכנסת  הישן  לאחר 

מוכח ,    להרבות  כבוד  שמיםשנבנה  החדש  כדי
שכל  שאין  חשש  של  חוסר  מקום  קבוע 

אין ,  מאחר  שיש  בית  כנסת  קבוע,  בתפילה
שאדרבה  אם  לא  יסתרו  זה ,  חוששין  לפשיעה
כיון  שיש  להם  בית  כנסת  ואם ,  יש  לחוש  יותר

יסתרו  זה  אזי  יזדרזו  לבנות  ויתרבה  כבוד 
, יתרשלו  מלבנות,  אבל  אם  לא  יסתרו,  שמים

ל  לפרש "ם  והטור  ז"צרכו  הרמבועל  כן  לא  הו
כיון  שיש  סברא  להיפך  שכל  זמן  שלא ,  דבר  זה

וכשם  שסותרים ,  יסתרו  לא  יזדרזו  לבנות
כך ,  כדי  להרבות  כבוד  שמים,  לאחר  שבנו

, נ  קבוע"כיון  שיש  להם  ביכ,  סותרים  לכתחילה
והחשש  הוא  רק  שמא  יסתרו  את  זה  ולא 

אדרבא  אם  לא  יסתרו  יש  יותר  חשש ,  יבנוהו
 . בנושלא י

ואין  אני  אומר  שירדנו  בזה  לעומק  כוונת 
, אבל  נראה  לי  שאלו  הם  דברי  טעם,  ל"ז  ז"הט

ויש  להצדיק  את  הצדיק  מעיקרא  אם  כי  לא 
שלפיכך  לא  פירש ,  ועוד  נראה  לי.  מטעמא
שהיה  בעצמו  מסופק  אם  העיקר ,  ל"ם  ז"הרמב

ומספק ,  משום  פשיעותא  או  משום  צלויי
חשש ,  ןי  שזה  ספיקא  בדרבנ"ואעפ,  החמיר

ואז  לדעתו  עברו  למפרע ,  שמא  יפשעו  ולא  יבנו
ואולם  אינו  ברור ,  עיין  לעיל,  על  איסור  תורה

ובפרט ,  שלדעתו  בספר  היד  הוא  איסור  תורה
מ  לבנות  ואינו "באופן  כזה  שמעיקרא  סתרו  ע

נ  אחר "מ  אם  יש  ביכ"ומכ.  בגדר  השחתה  כלל
, יעויין שם, ס  כמו  שאמרנו  לעיל"הרי  זה  מעין  ס

ומכיון  שהיה ,    פירש  להחמיר  באופן  זהכ  לא"וע
י "ויוצא  לו  ההיתר  רק  ע,  ל  מסופק"ם  ז"הרמב

ל  להביא "ואין  דרכו  של  רבינו  הגדול  ז,  ספיקות
פ  אינו  יוצא  ישר "או  עכ,  דבר  שאינו  מפורש

ע "והטור  והשו,  מתוך  דקדוק  ההלכה  בתלמוד
שאפילו  אם  נקבל ,  סוף  דבר.  ל"הלכו  בשיטתו  ז

, ז  האחרונים"  הטס  לדברי"את  דחיית  הכת
' י  וכו"הרי  עצם  הדבר  שלבו  סומך  על  הנמ

, מספיק  לנו  ליסוד  להקל  בענין  דרבנן,  להקל
 . ל"וכנ, ובמקום דחק כזה

נ  לצורך  תיקון  מדרגות "סתירה  בביכ[ה  
ועתה )  ח]  (נ"ובאופן  שזה  תיקון  לביהכ.  נ"לעז

מצד  שבמקום  שעומד  עכשיו  ארון ,  נבוא  לחשש
דרגות  לעזרת  נשים יעשו  מ,  הקדש  במנין  הישן

והנה  מהחתם .  ובזה  יש  מקום  לדון,  של  החדש
שאסר  שם [א  אין  ראיה  "ל  בתשובה  ל"סופר  ז

, ]נ  החדש"נ  הישן  חצר  לביהכ"לעשות  מביהכ
נ  אלא "ששם  רצו  לעשות  לא  מדרגות  לביהכ

וחשש  בעיקר ,  היינו  חצר,  כניסה  לפתח
שבחצר  עושים  גם  תשמישי  בזיון  שלפעמים 

שש  נמי  משום  חלול וח,  שמטילין  שם  מים
כ  כאן  שאין  מקום  לחשש "משא,  בעיני  הגויים

כ  חלק  מבנין "נ  הוא  ג"ומדרגות  לביהכ,  כזה
כשבונים ,  ועדיף  מבנין  במקום  אחר,  נ"ביהכ

 

    תעו 



וכך  משמע  מלשון ,  באותו  המקום  שסתרו
בין  לבנות '  ל  שאין  סותרין  וכו"ם  ז"הרמב

א "ם  הלכות  תפלה  פרק  י"רמב['  במקומו  וכו
י  שבונים "היינו  חידוש  אעפו,  ]ב"הלכה  י
אבל ,  וארון  הקדש  אמנם  מקודש  יותר.  במקומו
וכשמוציאים ,  ו  ישלח  ידו  בארון  הקדש"מי  זה  ח

הרי  קדושתו  כקדושת  שאר ,  אותו  ממקומו
והמדרגות  שעולים  בהם  ונכנסים ,  הבנין
, נ  של  נשים  הם  חלק  מהבנין  המקודש"לביהכ

שהכותל  החיצוני ,  ל"וכך  מפורש  באחרונים  ז
ראה [נ  "כ  קדושת  ביהכ"נ  יש  בו  ג"  ביהכשל

ומתוך  דברי ,  ]ד"ב  סימן  נ"ץ  ח"בשאילות  יעב
ל  כבר  מוכח  שלא  דרש  אלא "ל  הנ"ס  ז"החת

שלא  יעשו  מהמקום  שעמד  שם  ארון  הקדש 
נ  שפיר  דמי  ואין "אבל  עצם  בנין  ביהכ,  חצר

ואין  זה ,  בכך  כלום  שלא  יעמוד  שם  ארון  הקדש
' צפון  וכוענין  לירושלמי  קרש  שזכה  לעמוד  ב

, ועוד.  כמובן,  ]ג"ב  דשבת  ה"ירושלמי  פרק  י[
ל  הובא "שהמשאת  בנימין  ז,  והוא  העיקר

שאם  בנו ,  ז  פוסק"ק  כ"א  ס"א  בסימן  קנ"במג
ה "י  זט"בית  הכנסת  החדשה  וסתרו  הישנה  עפ

ע  פקעה  הקדושה  בהישנה  וחלה  על "במאה
, החדשה  ורשאין  לשנות  הישנה  לכל  מה  שירצו

ה  בבית  הכנסת כ  כשבונין  במקומ"ומכש
 . ואין כאן בית מיחוש כלל, החדשה עצמה

נ "אך  כל  המדובר  כאן  הוא  מבהיכ)  ט(
נ  של  נשים  קדושתו "אבל  בביהכ,  של  אנשים

ת "וכן  מפורש  בשו,  פחותה  מעזרת  אנשים
שעיקר ,  ט"ם  מלובלין  סוף  סימן  נ"מהר

ועיין ,  נ  של  אנשים"הקדושה  היא  בביהכ
ואולם '  ן  דל  סימ"בתורת  חסד  להגאון  מלובלין  ז

כ "נ  של  נשים  ג"ל  הראה  פנים  שביהכ"הגאון  ז
י  שאינן "אעפ,  מצוה  כיון  שהן  מחוייבות  בתפלה

, ואני  מוסיף  נימוק.  חייבות  בתפלה  בציבור
שידוע  שרוב  הנשים  אינן  נזהרות  בתפלה  ורק 

נ "כ  ביהכ"וא,  נ  הן  מתפללות"כשבאין  לביהכ
בשבילן  הוא  בבחינת  מצוה  דרבים  שבלעדיה 

פ "עכ,  מקיום  מצוה  זו,  בדרך  כלל,  תהן  משוללו
 . בשבתות ובמועדים

ל  שאף  משום  מצוה "ושוב  צידד  הגאון  ז
. ש  היטיב"נ  יעויי"אחרת  מותר  לסתור  ביהכ

ז  בלבד  ולא "ל  לא  רצה  לסמוך  ע"ואמנם  הוא  ז
, כ  שנכרים  יעשו  את  הסתירה"התיר  אלא  עי

, ד  גדול"והוא  שעה,  י  כמובן"א  בא"אבל  זה  א
בעצמו  מסיק  שהעיקר  הוא ל  "ובהיות  שהוא  ז
ז "יש  לסמוך  ע,  נ  הוא  דרבנן"שקדושת  ביהכ
 . בשעת הדחק

, ועוד  אני  אומר  שנדון  דידן  שאני  ושאני
שבלי  המדרגות  לעזרת  נשים  אי  אפשר  לתקן 
את  בית  הכנסת  של  האנשים  והרי  זה  בעצם 

וגם  כן  יש .  תיקון  לבית  הכנסת  של  האנשים
 שהמדרגות  לבית  הכנסת  של  הנשים,  להוסיף

האנשים ,  הוא  שלא  יכנסו  בכניסה  אחת
נ "זהו  תיקון  גדול  למתפללים  בביהכ,  והנשים

נ  הוא "והרי  עיקר  ביהכ,  כשנכנסים  ויוצאים
ותיקון  גדול  הוא  שלא  יהיו ,  לשם  קדושת  השם

כמנהג  ישראל ,  מעורבים  בכניסה  ויציאה
, ל  מאז  ומעולם"בקהלות  קודש  בארץ  ובחו

דושת נ  וק"ונמצא  שזהו  תיקון  קדושת  ביהכ
שהמדרגות  והכניסה  מלבד ,  ועוד.  התפלה

שהם  תיקון  להגן  מפני  הצינה  בחורף  ובעונת 
ח  סימן "הם  בגדר  מצוה  כמבואר  בב,  הגשמים

ואמנם  שם .  'ועיין  בשם  אריה  סימן  ה.  'וכו'  צ
נ "נ  עז"כתב  שאסור  לעשות  מביהכ'  בסימן  ו

נ  יבוא "היינו  בזמן  שעז,  שזוהי  הורדה  מקדושה
כ  בנדון  דידן  שהתיקונים "משא,  נ"במקום  ביהכ

נ  הגדול  עצמו "כ  בביהכ"והשכלולים  יבואו  עי
. נ  הישן"אלא  שזה  לא  יהיה  ממש  במקום  ביהכ

נ אפשר דגם זה שרי "נ  לעז"וגם  לעשות  מביהכ
. ש"יעויי,  ה  במעמד  אנשי  העיר"י  זט"עפ

ובצירוף  כל  הנימוקים  הללו  נראה  שאין  כאן 
 .בית מיחוש

יצחק אייזיק הלוי הרצוג
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    תפג 



 
 ספר דברים פרק יב

 י על דברים פרק יב פסוק ד"רש
 ן על דברים פרק יב פסוק ד"רמב

  ספר גור אריה על דברים פרק יב פסוק ה
 תוספתא מסכת מכות פרק ד

  מצוה ג- חלק מצות לא תעשה -ג "סמ
  הלכות יסודי התורה פרק ו-ם יד החזקה "רמב

  אות א- מצוה תלז -ספר מנחת חינוך 
  אות יד- מצוה תלז -ר מנחת חינוך ספ

  אות טז- מצוה תלז -ספר מנחת חינוך 
  אות יח- מצוה תלז -ספר מנחת חינוך 

  הלכות בית הבחירה פרק א-ם יד החזקה "רמב
  הלכה יח- פרק א - הלכות בית הבחירה -ספר אור שמח 

  סימן מט- חלק ב -ת אחיעזר "שו
  סימן מט- חלק ב -ת אחיעזר "שו

  ברורה סימן קנבמשנה
  כלל פו-ספר חכמת אדם 
  פרשת ויקרא- הלכות שנה ראשונה -ספר בן איש חי 

  הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק יא-ם יד החזקה "רמב
 ע אורח חיים סימן קנב"שו

  סימן קנא-ח "ספר אליהו רבה או
  סימן קנב-ח "ספר אליהו רבה או

  הלכות בית הכנסת הלכה ה-ספר ליקוטי הלכות 
 ח"ב רמז תתע"ילקוט שמעוני דברים פרק י
 'ספרי פרשת ראה פיסקא ט

 )א( פרשת ראה תורה אור - ספר במדבר דברים -ה הקדוש "ספר השל
 )א( פרשת ראה תורה אור - ספר במדבר דברים -ה הקדוש "ספר השל

 ]א"תרמ[ שנת - פרשת ראה -שפת אמת ספר דברים 
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מפתח הספרים



ב "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 
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ג "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 
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ד "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 
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ז "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 
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ח "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 
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