
 צדיקים יבואו בו' זה השער לה
 ספר 

 חורבן בית המקדש
 בזמן הזה

 ג"חלק י
על גודל האיסור של סתירת בתי 

 .ל"כנסיות ובתי מדרשות רח
 :בחלק הזה נעתק הספר
 קונטרס

 ?"וכי תעלה על דעתך"
החיב ור הזה יוצא ל אור  לחרפת   אינש י דלא   
מעלי  שר וצים להרוס בי ת ה מדרש ו בית   

,   צו ת הבריתהכנס ת בלא  אנ זעלע ס אר
 .  שנה70שמת פללים ולומדים שם  כבר  לערך  



 

 
 

 
 

 


 
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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    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 

 

    תפד 

מפתח הספרים



ב "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 

 



 

      
     

 
 

    
 







     

 

 
 















 
















 

 
 
































 

    תפה 



ג "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 









 

















 





     

      

















       


 
















 










 





 
      







 

 

    תפו 



ד "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 


 
















 

    
 



 


 

       



       




      


      
 



























 


 








 


 


 

 

    תפז 



ה "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 








 











 


 



























 


 









       




 


 

























 

    תפח 



 ו "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 










 


 









 

    
    

 
 













 


 

































       














 

    תפט 



ז "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 













 















 


 













































 
























 

    תצ 



ח "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 











 

 


 





 








 





 



       


 





 








 


 





   





 






       





 



  






 

    תצא 



 ט "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 


 





 

 












 


   

 











       






 



















 


 

 





 





 

 







 

    תצב 



 י "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 









 

    
 












       


 

 





























      


 
















 

    
 

 











 

    תצג 



 יא "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 

       
 





 







 





       





 





 





 


















 

   
 




















       










      






 

 

    תצד 



יב "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 


 

      


      


      



























      















      








 

 


 


    
      




       




        



















 

    תצה 



 יג "וכי תעלה על דעתך"קונטרס 









     

 




 









 




 



 

  
 





















 

 

 

 

    תצו 




