
 לכל הדעות !   –איסור מדאורייתא בעליה להר הבית       

הכידוע וב"פירוש  החזקה"  ב"יד  הרמב''ם  גדולי,  וכל  הפוסקים  רוב  הדורות  -משניות", 

  שאין לעלות להר הבית   ,בדורות האחרונים, הרבנים הראשיים ובכללם הראי''ה קוק פסקו

כך   על  המאירי שהתירובפרט שהחולקים  שמועה    רק  כגון  פי  רחוק,  על   לעומת בהיותו 

שראו  מה  מתוך  לאסור  שפסקו  ה"ראשונים"  מתקופת  ופרח"  ה"כפתור  ובעל  הרמב''ם 

בירושלים   בהיותם  כל    ולכןעיניהם  כמעט  דעת  לפי  נפסק  ה"ראשונים",  תקופת  מאז 

   הפוסקים מתקופת ה"אחרונים" שאין לעלות להר הבית, שאיסור עלייתו מדאורייתא.

הלגבי   שהרמב''ם  בביתההשערה  הבית:-תפלל  הר  על  שהיה  נגד   כנסת  יצאו  כידוע, 

הבית  להר  עלה  שהרמב''ם  משער  מישהו  אם  ולכן  הפוסקים  גדולי  כל  כמעט  זו  השערה 

בניגוד למה שפסק בצעירותו בפירוש המשניות ובזקנותו ב"יד החזקה", אפילו אם השערה 

כיון שמדובר על    אך  זו היתה הופכת לספק את השאלה אם הרמב''ם אכן עלה להר הבית,

איסור מדאורייתא, הרי שלכל היותר השערה זו הופכת לספק את השאלה אם אכן הרמב''ם  

ההלכה לדעת כולם, שספק דאורייתא לחומרא ולכן אסור לעלות    וכידועעלה להר הבית  

  להר הבית משום איסור דאורייתא.  

לשיטת   זוגם  השערה  דבריממציאי  מתוך  הבית  להר  עלה  בספר  , שהרמב''ם  שהובאו  ו 

משום גם  "החרדים", שיטה שהיא מופרכת מכל הבחינות ויוצרת סתירות פנימיות בדבריו,  

  . "לירושלים...לעלות  יצאנו מעכו "שלגבי נסיעתו מעכו לירושלים הוא כתב ש

זאת בהרלעומת  תפילתו  שלגבי  זה  כיצד  הבית  ,,  שבהר  הכנסת  רק    ,בבית  כתב  הוא 

והקדו  ונכנסתי" הגדול  בולבית  והתפללתי  והרי  ?    "ש  שכןק''ו  הוא  כל   עלה  שאם 

כאן   גם  לכתוב  צריך  היה  שהוא  הבית,  להר  והקדוש   ועליתי"מירושלים  הגדול  לבית 

   . "ונכנסתי"והתפללתי בו" ולא 

כז.   לוי חד אמר  „  –מסכת מגילה  יהושע בן  ור'  יוחנן  ר'  "ואת כל בית גדול שרף באש" 

  .“קום שמגדלין בו תפילהמקום שמגדלין בו תורה וחד אמר מ

ואת כל בית הגדול שרף באש" זה "„  –  )דף כג.(תלמוד ירושלמי, מסכת מגילה )פרק ג, א(  

נפלאותיו כדכתיב "גל    –מדרשו של רבן יוחנן ששם היו מתנין גדולות של הקב''ה ]ק''ע  

  .  “[“תורתך"מ עיני ואביטה נפלאות 

אנו רואים  "הבית מכאן  התואר  בביטוי  שהכוונה  דאז,    ,  בירושלים  לבית   ינהההגדול" 

  לבית המקדש.  ולאבית מדרש  אוכנסת  

לכך,   זו מעבר  מתוכה    השערה  נוספותמזויפת  סיבות  כךבגלל  על  שכתב  כפי  מרן    , 

 סימן א, אות טז.  ה"מנחת יצחק" בחלק ה,

לצטט מרבים  הדתית,  הציונות  של  התעמולה  שנה  שופרות  נוצריים   מידי  משומדים 

אפרוטסטנטיי "ירושליםוונגליסטיים  ם  מונטיפיורי,  סאבג  ציון   -)סיימון  בן  תשע"ג,  הביוגרפיה" 

תרפ"ט( "ציון"  כת"ע  הבית,  דינור,  בהר  התלמוד  תקופת  גם בשלהי  התפללו  בבית    שיהודים 

ומאה למניינם נגד ההלכה של האיסור להכנס לתחומי בית המקדש   הכנסת עד שנת אלף 

היה להם את אפר פרה אדומה להטהר ומכאן לדעת  , כי לא  ועל אף שהם היו טמאי מתים

"רבני" הציונות הדתית ניתן גם כן לכפור בתורה שבעל פה ולעלות להר הבית. נציג כעת  



"רבנים" אותם  שמסתירים  מה  סבאג    א.  .את  דברי  על  ההלכה  פי  על  להסתמך  ניתן  לא 

מין שקר" וכל שכן ודינור, כי עליהם נאמר במס' נדה )מה.( "כי פיהם דיבר שווא וימינם י

לפני    ב., שהם מתאמצים תמיד להוכיח שהם יותר נוצרים מהגויים הנוצרים.  על משומדים

כתות יהודים מינים, כמובא במדרש שכפרו בתורה שבעל פה ויתכן שאותם   24החורבן היו  

אותם "רבנים" מהציונות הדתית מסתירים   ג."יהודים" היו אלו שעלו להתפלל בהר הבית.  

יכלו  מהציבור יהודים  ולכן  אדומה  פרה  אפר  מצוי  היה  עדיין  התלמוד  תקופת  שבשלהי   ,

ד בשני להטהר מטומאת המת המהווה מגבלה להכנס להר הבית. עובדה זו מופיעה בתלמו

,  היינו,  “עולא חברייא מדכן בגלילא  דאמר„   –מס' נדה )ו:( [  מקומות ]מס' חגיגה )כה.(,  

ב  בגליל עדיין  אוכלים  תקופ היו  מטומאת   שלהי  מטוהרים  כשהם  חוליהם,  את  התלמוד  ת 

על   ונסכים  קורבנות  להקריב  טהורים  ויין  שמן  להם  יהיה  ולא  המקדש  יבנה  שמא  מת, 

המזבח ומכאן מוכח שהיה להם עדיין אז אפר פרה אדומה, כפי שכתבו גדולי "הראשונים"  

 ' חגיגהסבמהר"ש במס' חלה )ד,ח( והרא"ש במס' חלה )יד( וראו עוד בתוס' הרי"ד שם  

מוסד הר"ק וב"משנה למלך על הרמב"ם הל'    229ובהערות לחידושי הרשב"א שם בהערה  

  אבל )ג,א( וכן בעוד מקורות  וספרים שהובאו בחיבור "בית אהרן" כרך י' ע' אפר פרה.. 

 

 הרצל חיפש סוכנים, אשר יקימו ארגון מתווך )"סוס טרויאני"( בין המתבוללים לציבור החרדי. הוא פנה 

זו, אלא רק כסגן -לפישמן מימון לשם כך, אשר לא רצה לעמוד בראש ארגון המטפל בעבודה מלוכלכת 

ראש הארגון והיפנה אותו לצורך כך לריינס. ריינס הסכים, בתנאי שלא יגלה את הדבר ובפרט שלא יגלה 

 את עובדת השוחד והשלמונים שנתן להם הרצל לשם מזימה מלוכלכת ובזויה זו. 

„הרצל הוא שיזם  -  .1פישמן אינו מתבייש כלל לספר כיצד הוא מפר הבטחה זו ואף עושה זאת בריש גלי 

את הקמת ה"מזרחי", הארגון המדיני הדתי בתוך התנועה הציונית. עובדה זו גילה הר' יהודה לייב מימון, 

הוא שמר את כי    במסיבה שנערכה לכבודו בהגיעו לגבורות, בדברי תשובתו למברכיו סיפר הר' מימון,

, אולם אחר שעבר מאז זמן רב התיר לעצמו לגלות את הסוד הדבר בסוד, כפי שגזר עליו הרב ריינעס

ברבים. ומעשה שהיה כך היה: הרצל הרגיש צורך בהקמת גוף "מדיני דתי" )= מושג השאול משם סיפרו  

דות לעמדת הציונות המדינית של שפינוזה( בתנועה הציונית כמשקל נגד לחובבי ציון הרוסים שגילו התנג

של הרצל )= על הסיבות היותר עיקריות עמדנו לעיל.(. הוא חשב, כי בקרב היהדות הדתית ימצא תמיכה 

ציוני של היהדות הדתית, הרב מימון מסר את   מימון שיטפל בהקמת ארגון  פנה אל הרב  ולכן  לעמדתו, 

של ה"מזרחי". אולם כדי לקיים את הכינוס, הטיפול להרב ריינעס וכעבור חצי שנה, נקרא כינוס היסוד  

לתקציב של   ריינעס  הרב  היה  הגיע    800זקוק  כנראה  )= אשר  מכיסו  הסכום  את  לו  נתן  הרצל  מארק, 

 . “מהמקורות השבתאיים.(

הקימה   בארה"ב  גם  כך  ופישמן,  סלוצקי  ריינס,  באמצעות  ה"מזרחי",  תנועת  את  הקים  שהרצל  כשם 

האמריקאית הציונית  זיקה  ה"פדרציה  לטשטש  שניסו  כאלה  שהיו  וכמובן  באמריקה,  ה"מזרחי"  את   "

זו )שם, עמ'   מי שעמד בראש תנועת ה"מזרחי" בארה"ב היה הראביי הרפורמי סטפן53והקמה  וייז.  -(. 

במחנות  שהיו  היהודים  להצלת  ארה"ב  של  התערבותה  את  מנע  הוא  השניה  העולם  מלחמת  בתקופת 

מסילות   של  הפצצה  באמצעות  יום  ההשמדה  מידי  יהודים  המוני  שהובילו  המוות  רכבות  של  הברזל 

פליטים   מרבבות  מנעו  ההגירה,  במחלקת  גם  קשרים  להם  היו  אשר  אנשיו  כן,  כמו  שיטתית.  להשמדה 

רא המלחמה  ובזמן  המלחמה,  לפני  לארה"ב  להכנס  מיכאל   ויהודים  רבי  של  בספרו  בהרחבה  כך  על   

סטיבן שמואל וייז( "ויקיפדיה", ערך-ויסמנדל "מן המצר" וכן ב  

 
 "ג כסלו תשט"ז. , אהוד לוז. "הארץ", י 304"מקבילים נפגשים", עמ'   .1



 

בכל שנות קיומו, מסכם איש הציונות הדתית, פרופ' יצחק סגל    תהדתי  ותאת עבדותו הנרצעת של הציונ

.אותה ציונות אשר רימתה עצמה במשך  „  –.  2מחיפה, תחת הכותרת "רגשי הנחיתות של הציונות הדתית" 

ולא נבראה אלא למשל ולשנינה   כארבעה דורות עם המוטו האומלל "הברית ההיסטורית", אשר לא היתה

האם( לעבר העסקנים -היתה. אותה "ברית" הצטיינה בלקט פירורים שהושלכו על ידי הפריץ )= תרבות

התרבות הפרוטסטנטית השבתאית המודרנית( קצוצי הסמכויות, אשר עמלו באיסופם מתחת  -)= נציגי תת

 שולחנו. 

שהנ  שולחיהם,  את  וניחמו  עצמם  הונו  עסקנים,  נציגים  אותם  השנים  במשך  לשלטון.  שותפים  הם  ה 

מסויימים של הציונות הדתית השתלבו במערכות השלטון והחברה, תוך הקפדה שלא תהיה להם סמכות  

נציגי תרבות האם, המופקדים על על עיצוב התעמולה(  ממשית. תמיד הם היו כפופים לפוליטרוקים )= 

גנרלים, שו היו שרים,  ההחלטה.  צמתי  על  וכו'אשר שלטו  פרקליטים  חסרי השפעה -פטים,  למעשה  אך 

או כדי לשמור על מעמדם הווירטואלי, אימצו את הקו וסמכויות.   כדי להתקדם  לעיתים )= תמיד( 

הפוליטי של הבוסים האמיתיים, והפכו ללוחמים המרים ביותר בציונות הדתית, רעיונותיה ונושאי  

דתיים רבים תורמים לצבא, למשפט, לתדרכה וכו', אבל תמיד הם  ..ציונים  קשורת, לאומנות, לאקדמיה 

הם עבדים נרצעים לאותם שליטים )= כפי שהורה  מודחקים הצידה מצמתי החלטה ומעיצוב מדיניות.  

אישית דוגמה  ידי  על  דרכם,  מעצב  הם  -להם  לשרוד  או  להתקדם  שכדי  פלא,  לא  קוק(  י.  א.  ר' 

 מודרניות( של הממונים עליהם. -ותמאמצים את ההשקפות )= הנוצריות פרוטסטנטיים, השבתאי

פוליטית   לסיעה  הפכו  והמשטרה  הפרקליטות  דלמטה,  המשפט  בתי  ובעקבותיו  העליון  המשפט  בית 

עצמאית )= הם לא הפכו, אלא היו כך מעולם אך בפרופיל יותר נמוך( המנצלת את מעמדה הסטטוטורי.  

מה יעסקו הם אלו המתואמים עם הרוח  קיימים אי אלו שופטים דתיים בערכאות שונות, אך מי שקובע ב

 השלטת במערכת“. 

( ברדיו  בשידור  להלכה  פסק  יוסף  יעקב  גם  3,8,10הרה"ג  אלא  החילוניים,  השופטים  רק  לא  כי   ,)

 השופטים הדתיים במערכת המשפטית כאן בארץ פסולים לעדות ואסור לצרפם למנין. 
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