
 בס"ד

 בתי כנסיות שבחוץ לארץ
 

  א עמוד כט דף מגילה. 1

, ישראל בארץ שיקבעו שבבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי עתידין: אומר הקפר אלעזר רבי, תניא
 שלא וכרמל תבור ומה: וחומר קל דברים והלא, "יבוא בים וככרמל בהרים כתבור כי" שנאמר

 שקורין מדרשות ובתי כנסיות בתי, ישראל בארץ נקבעים - תורה ללמוד שעה לפי אלא באו
 .וכמה כמה אחת על - תורה בהן ומרביצין

 

  שם אגדות חידושי א"מהרש. 2

 ק"ברפ' התוס כ"וכ בא ההרים ששר אלא תורה לשמוע לבא בחירה בעלי אינן דההרים ונראה
 :היה ים של שר דשמא' נהר גינאי גבי דחולין

 

 שם אגדות חידושי א"מהרש. 3

' ה בית לי באומרים שמחתי" במזמור לכוין יש ז"ועד'. כו י"בא שיקבעו' כו כנסיות בתי עתידים
 כאילו הכנסת בית שהוא נלך' ה בית לי באומרים ששמחתי נאמר בגלות המזמור זה' גו "נלך

 .למקדש באתי כאילו הכנסת לבית בהליכתי שמחתי ולכך ,בירושלים מ"בבה רגלינו היו עומדות

 גדול ק"בהמ יהיה לעתיד במדרש שאמרו פ"ע ל"ר' גו שחוברה כעיר הבנויה שירושלים לפי
 לעתיד המקדש בית יהיה טעם מה אמר ז"וע י"א ככל גדול יהיה וירושלים ז"שבעוה כירושלים

 בתי של מקומות כל יחדיו למקדש לה חוברה יהיה לעתיד הבנויה שבירושלים לפי גדול כ"כ
' גופי המקדש מקום הוא הרי הכנסת בבית עומד שאני בגלות עתה ונמצא ז"בעוה שהיו הכנסיות
 דלעתיד

 

 מגילה דף כח עמוד ב . 4

 אמר רבי אסי: בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין, ואף על פי כן אין נוהגין בהן קלות ראש.

 

  שם תוספות. 5

 בברייתא חזינן דהא בטלין שהן זמן כל לומר רוצה - עשויין הן תנאי על בבל של כנסיות בתי
 דשמעתא משום אלא גשמים מפני בגשמים בהן ליכנס רוצים היו לא שהאמוראים וגם דלעיל

  .צילותא בעי

 גואל בא לעת שהרי התנאי מהני שבבבל לאותן ודווקא התנאי מהני דאז כשחרב מיירי והכא
 לעולם קדושתן שהרי תנאי מהני לא ישראל שבארץ לאותן אבל קדושתן תפקע בימינו במהרה
 .קיימת

 



  טו ק"ס קנא סימן אברהם מגן. 6

 עתידין בגמרא בסמוך' דאמרי ע"וצ'( תו) קדושתן תפקע במהרה הגואל כשיבא שהרי - ל"שבח
 ביאת קודם שנחרבו דכיון אבחורבנן קאי' דהתו ל"וצ ?י"בא שיקבעו שבבבל כנסיות בתי כל

 יליף דהא ל"בח תשאר הקרקע אבל י"בא יקבע הבנין דדוקא ל"וא .ע"וצ י"בא יקבעו לא הגואל
 :י"בא נקבע הקרקע והתם וכרמל מתבור ו"ק

 

 נתיב חיים על המ"א שם. 7

עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת  וקשה דמ"מ ניחוש שמא יבנה קודם ביאת הגואל כדאמר
נפש ויתנו לב לבנותה? ול"נ דלא קאמר אלא שיקבע בא"י דהיינו הקרקע ולא יהיה בהם קדוש' 
בה"כ רק קדושת א"י ודי בזה כדיליף מתבור וכרמל ודי לבא מן הדין להיות כנדון דלא כמהרש"א 

 בחי' אגדות ע"ש.

 

  קנא סימן רבה אליה. 8

 :הכנסת בית בקדושת קיימו לא מ"מ ישראל בארץ שיקבעו דאף ל"י עוד

 

  ל סימןאו"ח  א חלק סופר חתם ת"שו. 9

, י"בא שלהם קרקע ונקבע תורה לקבל ממקומם ונעקרו נדלדלו וכרמל תבור דהרי מ"לק ד"ולפע
 שיזכה בבנין ונשקעו ממקומם נדלדלו כ"שג נ"ובהכ ד"בהמ שבבנין ואבנים לעצים ללמוד ויש
 ממקומו ונדלדל נטלטל שלא נ"בהכ עליו שנבנה עולם קרקע אבל, י"בא שיקבעו שטלטלם מי

 א"מג' קו ומיושב וכרמל מתבור ו"ק ליכא

 

 100הערה  99ספר השיחות תשמ"ט ע' . 10

מתורצת השאלה איך אפשר  ויש לומר, שיעתקו ביחד עם הארץ והאדמה שמתחתיו... ועפ"ז
 להעתיק ביהכנ"ס וביהמ"ד ממקומו בלי שום תנאי.

 

 77הערה  464ספר השיחות תשמ"ח ח"ב ע' . 11

 (,הגאולה )בזמן בהוה שקיימים מדרשות ובתי כנסיות לבתי רק נהאי שהכוונה פשוט ולכאורה
 נעשו שמהם' כו והעפר העצים שהאבנים ...ז"שלפנ הדורות במשך קיימים שהיו לאלו גם אלא

 אותיות את "ספגוו"' כו וללמוד להתפלל שיוכלו יבנ" על שהגנו) מדרשות והבתי כנסיות הבתי
 .ישראל בארץ ויקבעו שיחזרו שכרם יקבלו בודאי ('כו והתורה התפלה

לביותו הסיבה לכל עניני התורמ"צ  וי"ל שעד"ז הוא גם בנוגע להר סיניף ואדרבה במכ"ש וק"ו
 שהם נצחיים.


