בס"ד,
י"ב בתשרי תשע"ח
לכבוד
עו"ד אלדד רבינוביץ'
בימים אלו הובא לידיעתי כרוז שפרסמו רבנים שונים בחודש מנחם אב ,שהעתקו מצורף
למכתב זה ,ואשר בו נואלו לכתוב הנחיות הנוגעות לעליה להר הבית ,בניגוד לדעת כל
גדולי ישראל בשנת תשכ"ז ,ובניגוד מוחלט לדעת רבם של רבים מהם ,הרב צבי יהודה קוק
זצ"ל (שניתן במקרה זה לומר עליהם "רבם דקרו") .ומנוסח הכרוז שלהם עולה כאילו
כביכול בספרי 'חצרות בית ה'' אני מתיר ח"ו את העליה להר הבית בזמן הזה ,ואף נותן שם
הנחיות למסלולים שבהם העולים צריכים ללכת.
אמת היא שבספרי 'חצרות בית ה'' עסקתי בשאלת זיהוי גבולות העזרה והחיל ,אבל
בהקדמה כתבתי במפורש שדעתי היא כדעת כל חכמי ישראל שאסרו את הכניסה להר
הבית ,וכי התועלת המעשית של ספרי היא רק בנוגע לאנשי ביטחון( .מלבד זאת במהלך
השנים פרסמתי את דעתי הנחרצת נגד העולים להר הבית בבמות ובפרסומים שונים ,כולל
פרסומים משנת תשע"ז).
להפתעתי ראיתי כי בכרוז הנ"ל כתוב במפורש:
למעשה יש ללכת בשביל הקבוע והמקובל ובשמירה על מרחק מהמדרגות
המובילות לרמה שבמרכז ההר מדרום ,מצפון וממערב .במזרח אין לסטות
מהשביל הצמוד לכותל ההר – כמבואר בספר 'חצרות בית ה''.
אשר משמעותו היא כאילו כביכול בספרי חצרות בית ה' קיימות הנחיות הנוגעות להליכה
בשביל "הקבוע והמקובל" (?!) בדרום בצפון ובמערב ,ובשביל הצמוד לכותל המזרחי.
אני רואה בפרסום זה הוצאת דיבה ,ואשר על כן אני מבקש ממך לבדוק את האפשרות
לנקוט באמצעים משפטיים מתאימים( ,תחילה בבית דין רבני ,ובהתאם לצורך וברשותם
גם לפעול באמצעות ערכאות) ,כדי לעצור מידית את המשך פרסומו של הכרוז השקרי ,וגם
להביא לכך שחותמי הכרוז ומפרסמיו יפרסמו בפומבי התנצלות.
עלי לציין כי התבוננות בכרוז מחשידה את כותביו מלכתחילה בנסיון לגניבת דעת .שכן
הכרוז מחולק בת וכנו לשני חלקים .חלקו העליון הוא כרוז של רבנים שלצערי באמת
נותנים יד לעליה להר הבית ,אך מלבד זאת הם פנו לקבוצת רבנים שנשארו נאמנים לקו
של גדולי ישראל משנת תשכ"ז ולהוראתו של רבם הרב צבי יהודה קוק זצ"ל ,וביקשו מהם
לחתום "על כל פנים" על אזהרה שנועדה לאלו שבין כך עולים להר ,שישמרו על דיני

טהרה .ובתחתית המודעה העיקרית "הדביקו" מודעה שבה גוף הנוסח שעליו חתומים
הרבנים האוסרים שנפלו במלכודת הנ"ל מודפס מן הצד (מימין לחתימות) ובו כתוב "הננו
מוצאים להדגיש את הזהירות הנדרשת מן העולים להר שלא להיכשל ולהכשיל מרוב חיבת
הקודש ,ולשמור על ההנחיות הנ"ל" .ומשמאל לנוסח מתנוססות חתימות של רבנים
שמעולם לא התירו את עצם העליה להר .וכך יוצרת המודעה רושם כאילו שתי קבוצות
החותמים (המודפסים זה מתחת זה) מתירות את העליה להר הבית.
בכבוד רב
זלמן מנחם קורן,
מח"ס חצרות בית ה'.

נ.ב - .לפני כמה שנים ,בתוכנית הרדיו "הנקודה היהודית" שהייתה מוגשת על ידי מר אהרן
ויזנר ,הוקדשה איזו תוכנית לעליה להר הבית בזמן הזה ,ובתוכנית (שהאזנתי לה ברדיו),
אמר הרב ליאור בקולו שבנוגע לקביעת המקומות שאליהם אפשר להיכנס להר הבית ,הוא
מסתמך על מחקריו של הרב גורן .ולשאלת המראיין האם הוא מסתמך על הספר חצרות
בית ה' ,הוא חזר על עמדתו שההסתמכות שלו היא על שיטת הרב גורן.
לגופו של דבר הסתמכות על דברי הרב גורן (כדברי הרב ליאור אז) אינה מאפשרת הגעה
לשטח שממערב לרמה ,ולמעשה מחייבת בחיוב כרת את מי שהולך במסלול שבכרוז הנ"ל,
שכולל גם הליכה במערב בשטח שמוגדר כשטח העזרה לפי שיטת הרב גורן.

