
 צדיקים יבואו בו' זה השער לה
 ספר 

 חורבן בית המקדש
 בזמן הזה
 'חלק ז

על גודל האיסור של סתירת בתי 
 .ל"כנסיות ובתי מדרשות רח

 :בחלק הזה נעתקו ספרים האלו
 .ז"הרדב ת"שו .א
 .זרע אמתת "שו .ב
 . חות יאירת "שו .ג
 .ח"ס או" חתת "שו .ד
 .ד"ס יו" חתת "שו .ה

 .ישועות מלכות "שו .ו
 .י ישכיל עבדת "שו .ז
 .כתב סופרת "שו .ח
 .א הלוי"מהרית "שו .ט
 .ט" מהרית "שו .י

החיב ור הזה יוצא ל אור  לחרפת   אינש י דלא   
מעלי  שר וצים להרוס בי ת ה מדרש ו בית   
,   הכנס ת בלא  אנ זעלע ס ארצו ת הברית

 .  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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