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  –בי הכותל המער
 קדוש ודתי ולא פוליטימקום 

 רבני 'אגודת ישראל'ו מועצת גדולי התורה חכמי ונשיאימדברי 

  (ש"ת באב' ה - ג"תרכ) ה'אחיעזר', גרָאדזענסקי עוזר גאון רבי חייםה
 ' באירופההתורה גדולי מועצת' נשיא

 תרסז' עמ, ד-קכג' סיני'  בכותל, םהיהודיאילן מתמוז תר"צ, בענין ועדת החקירה לברור זכויות ־לרב מאיר בר ובמכתב

 פוליטיתהיא שאלה דתית, ולא  המערבי כותלה בענין זכויותינו

 ק"בעיה הראשיים להרבנים כח יפוי לתת בווארשא וזרזתי ... בקשתיהרבנים אגודת בשם
 שעלינו הדבר נורא מה - הרבנים כל בשם לדבר א... בדבר שאלת הכותל..."תובב ירושלים

 וימהר בענינו יראה' וד ,המערבי כותל החורבן שריד אצל ולבכות להתפלל זכויותינו לברר
... ועל כן פוליטיתשהיא שאלה דתית, ולא כי הנני תמים דעים בזה ... - ולישועתנו לרוחתינו

גם על חברי 'המועצה לשאלת הכותל' להיות נמנים גדולי התורה והיראה המפורסמים 
 בתפוצות הגולה, שיהיה בולט האופי הדתי...

, חבר מועצת גדולי התורה של 'אגודת 1הרב יהודה ליב ב"ר משה חיים צירלסאהן
 א("תש בתמוז א"י - ך")תר ישראל'

 בתגובה)תרצ"ב ]מהדורת ארץ ישראל תשל"א[, חלק הנאומים סימן י, עמ' תי; סימן יא, עמ' תיג  ספר מערכי לב, קעשנוב
 .(ט"תרפ אב-במנחם' הכותל פרעות' על

 הכותל המערבי הוא כל רכושנו הרוחני בארץ ישראל, סמל הקדושה ומכון לשכינה 

הכותל המערבי הוא איננו רק דגלנו, כמו שחושבים אחדים מקרבנו. הכותל המערבי הוא כל 
רכושנו הרוחני בארץ ישראל; הוא חלק מהחומה, השייכת לחצר בית המקדש, לכן הנהו עד 

: )שמות ב, ב(היום סמל הקדּושה, לכן הנהו עד היום מכון להשכינה, כדברי ה'מדרש רבה' 
הוא הוא הנהו המקום היותר נשגב והיותר נערץ  –ה מכותל מערבי". "לעולם אין השכינה זז

בתבל, הרטוב מהדמעות החמות והקדושות של עם מקונן ושופך נפשו לפני ה' במשך קרוב 
 לאלפיים שנה!

הרומיים האכזרים ִעם כל העריצים הרבים, שבאו אחריהם, פחדו, כפי הנראה, בכל אותו 
והנה, פתאום קמו עתה פראי  -אומה מקום קדוש כזה, המשך הארוך ]של הגלות[, לחלל במ

 האדם... לנבלו ולהחריבו!

 הקב"ה על הכותל המערבי תשבועצוררי ישראל בכל הדורות לא הצליחו לבטל את 

אשר "נשבע  )על שיר השירים פרק ב פס' ט, אות ד(עוד בימים עתיקים פרסמו חז"ל ב'מדרש רבה' 
יחרב לעולם". היתכן אפוא, כי השבועה הזאת, אשר הרומיים הקב"ה, שהכותל המערבי לא 

                                                           
1
 .ה י   ב   ר   ס    ב  אב"ד ק"ק קעשנוב ורב ראשי של  
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האכזרים עם כל הצוררים הבאים אחריהם, לא יכלו לה במשך קרוב לאלפיים שנה, יבטלוה 
ראים לעיני הדור הנאור?!  פתאום היום ערבים פְּ

הבה נקוה, כי בעשותנו היום את שלנו... יעשה השוכן בציון את שלו: להרבות עוצמה 
 , על ידי הגאולה השלמה!לשבועתו

י"ד  -)תמוז תרכ"ז  'העדה החרדית בירושלים'רבי יוסף צבי דושינסקי, גאב"ד  הגאון
 בתשרי תש"ט(

 [; 614יורק תשס"ג, עמ' -להקהל', מיום ו' במרחשון תש"א ]תצלום מופיע ב'מכתבים ואגרות קודש', ניו 'הודעה
 [615טיוטת מכתב, בערך משנת ת"ש ]שם, עמ' 

ליהודים כשרים ראוי לשמור על כבוד המקום הקדוש הכותל המערבי, ולהמצא שם באימה 
 וביראה לפני מי ששיכן שמו במקום הזה

ד' והיישוב בארץ שב למכונו, ואחינו בית ישראל התחילו לבקר את מקומות  אחרי אשר עזרונו
הקדושים ולהתפלל שם בלי מפריע, הנני מודיע לנכון לזרז את המזורזים ולבקש מאת קהל 

בית קדשנו כותל המערבי, לשמור על כבוד המקום  2אחינו ההולכים לערוך שיחם במשרד
שם באימה וביראה, כראוי וכנכון ליהודים כשרים העומדים להתפלל  המקודש הזה ולהמצא

לפני מי ששיכן שמו במקום הזה. וחלילה לישראל כשר לזלזל ולהתנהג בקלות ראש, ומכל 
 ;3שכן ועל אחת כמה וכמה לפני כותל המערבי

זיכה אותנו ה' שנוכל לגשת אל הכותל המערבי המקודש לשפוך שם שיח תפילתנו, ועלינו 
קן שם את עניני צניעות המחללים את קדושת המקום וגורמים רעה ותקלה לכל העיר לת

 ירושלים

בחמלת ד' עלינו ובחפצו לזכות אותנו שנוכל לגשת שוב אל מקום המקודש כותל המערבי, 
לשפוך בו את שיחנו ואת תפילותינו, עלינו לתקן את המכשלה הגדולה שהיתה תחת יד רבים 

א נמנעו מלחלל את קדושת המקום על ידי תערובת אנשים ונשים, מבין קהל המבקרים, של
ובעיקר על ידי התקרבות נשים אל המקום הקדוש בתלבושת פרוצה ובגילוי שער הראש, אשר 
לבד חלול הקודש, אסור על פי דין להתפלל אז לפני הכותל ולהזכיר כל דבר שבקדושה, והם 

 ים תובב"א...גורמים רעה לעצמן ותקלה לכל עיר הקודש ירושל

 וד' יגדור פרצותינו ויקבל תפילותנו ברחמים וברצון ונזכה לבנין בית המקדש, 
 במהרה בימינו אמן.

                                                           
2
 אולי צריך לומר: בשריד. 
3
 ואלה הן התקנות הקבועות שיש לשמור עליהן ביחוד: 

 לא להמצא שם בגילוי הראש. (א
 לא לעשות צלומים בשבתות וימים טובים. (ב
 לא להמצא שם בזרועות חשופות, ופריצות גדרי מוסר הצניעות. (ג
 לא לרשום או לכתוב על אבני הכותל. (ד
מתערובות אנשים ונשים, וביחוד מתבקשות הנשים לא לעבור לפנים מהמקום המיוחד בשטח הצפוני שהוקצב  להזהר (ה

 ביחוד עבור נשים.
 לא להתקוטט שמה ולהשמר מדבור והפרעה בעת התפילה. (ו
 שיהיה סדר נכון בתפילה ובקביעת המנינים השונים.  (ז

ל סדרי המקום, והנני לבקש להקל עליו במילוי תפקידו הנכבד הזה וכידוע נתמנה הרב ר' יצחק אורינשטיין הי"ו מאתנו לפקח ע

ולסור למשמעתו בכל הנוגע לסדר ולקדושת המקום, ולהתנהג על פיו בכל אשר יאמר כי הוא זה, מתאים לראוי על פי הוראות 

 מהרה בימינו אמן.ובזכות זה יתקבלו ברחמים וברצון תפילותינו ונזכה לגאולה שלמה ולבנין בית הבחירה, ב שנתנו לו.



5 
 

 מדברי נשיא מועצת גדולי התורה באמריקה

  פיינשטיין זצוק"ל משה הגאון הרב
  ב תשמ"ו(־י"ג באדרנלב"ע )

 על קדושת כותל המערבי בעיה"ק ת"ו

 סג אות יא; שם, אות יב; שם אות יג סימן, ד )קדשים( חלק דעה יורה, 'משה אגרותמתוך '

", המקדש כותל" נקרא בפי חז"ל שהשאיר לנו ה' מבית המקדש הבית הר של המערבי הכותל
 מעילה כדין חומת העזרות דין בו ויש המקדש בקדושת קדוש והוא

 כותל" שנקרא המערבי בכותל שכן וכל, מעילה יש הבית הר באבני שגם להלכה לפסוק יש]

 במשנת איתא, ז, שכל הר הבית עם חומותיו נקרא 'מקדש'(-)באותיות השכתבתי  מזה ולבד. ["המקדש
 חומת הוי", לעזרות חוץ" (ב הלכה ד פרק שקלים) דבירושלמי להגירסא... (לעזרות חוץ ה"ד) אליהו

 היא נשים דעזרת בבבלי גם מפרש היה ם"דהרמב עוד, וכתב. העזרה חומת בדין הבית הר
 הוא הבית הר כל כן אם... הבית הר כל על אלא נשים בעזרת דווקא לאו וכוונתו. עזרה בכלל
 הבית דהר מפרשי (תנאי תרי ה"ד, ב, נד קידושין)' התוס שגם משמע וכן. י"כרש דלא, עזרה בכלל

 .הבית הר בכותלי היו, (בבא מציעא נז, ב)" מקדישין כך ואחר בחול בונין"וה... עזרה בכלל הוא

 פרשת רבה במדרש כמפורש, המקדש מבית יתברך השם לנו שהשאיר מערבי שבכותל ונמצא
 חרב שאינו המקדש בית של מערבי כותל זה כתלנו, אחר עומד זה הנה: "ב( אות יא )פרשה נשא

 שנשבע? למה: "נאמר כב( אות ב )פרשה רבה השירים ובשיר". במערב שהשכינה? למה. לעולם
 שמיא מן ד"גזרו, לא( פסקא א )פרשה איכה במדרש איתא וכן". לעולם חרב שאינו ה"הקב לו

 פילי" אלא, הכותל שהוא שם הוזכר לא אך. במערב" ששכינה? למה, לעולם יחרב דלא
 רבה ובשמות. נשא בפרשת בפירוש שהוזכר[ המערבי] הכותל על הוא ודאי אבל", מערבאה

 בית "של הוזכר לא אבל, מערבי" מכותל זזה השכינה אין ד"לעולם הוזכר אות ב( ב )פרשה
 בכלל הוא כן דגם, הבית הר של כותל שהוא אף שלכן, הסתום על המפורש וגילה... המקדש"

 בו; ומועלין, הקדש הוא נמי", מקדש"

למרות שחלקים מהמקדש נתחללו בחורבן על ידי פריצים, פשוט שהכותל המערבי לא 
 התחלל בביאתם ועדיין הוא קדוש בקדושת המקדש

ב"אבני המזבח ששקצו אנשי יון", ד"קרא אשכח ודרש, דכתיב  )בעבודה זרה נב, ב(אמר רב פפא 
לּוָה'", ופרש רש"י  ָפִריִצים ָבּה : 'ּוָבאּו)יחזקאל ז, כב( ִחלְּ  עובדי שנכנסו : "מכיון)ד"ה דכתיב(וְּ

לחולין"... אבל נראה לעניות דעתי פשוט שעל כותל מערבי, שדרשי  כליו יצאו להיכל כוכבים
תתקפו;  רמז ריםהשי שיר שמעוני ב; ילקוט סימן יא פרשה נשא, רבה )במדברמקראי שאינו חרב לעולם 

, לא נעשה כב( אות ב פרשה, רבה השירים )שיר, וגם הוא בשבועה ה( פסקא כהנא דרב רבתי פסיקתא
דש ומועלין בו;  כותל זה ברשות הפריצים, ולא נתחלל בביאתן... ועדיין הוא ֶהקְּ

אסור לקחת מאבני הכותל המערבי משום מעילה, חוסר דרך ארץ, ולאו דאורייתא שלא 
מאבני המקדש. אך מלבד זאת, עצם המחשבה לפגוע בקדושת הכותל שהשאיר לנו  לנתוץ

 השי"ת לזכרון היא עוון גדול מאוד

יב, מובא -)כמבואר באותיות יא]האיסור שיש בנטילת אבנים מהכותל:[ נוסף לאיסור מעילה 

שימשו לצורך  )כמבואר שם לעיל אות יב, שמכיון שאבני הכותל, ואיסור להשתמושי ביה הדיוטא לעיל(

ן ַתֲעׂשּון , איכא איסור חמור דלאו ד"ֹלאגבוה אין זו דרך ארץ להשתמש בהן הדיוט( ' ]לה כֵּ
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יֶכם["  , שהוא לאו לנותץ אבן מן ההיכל, ומן המזבח, ומן העזרות. והוא ברור )דברים יב, ד(ֱאֹלהֵּ
 דהוא אף מעזרות דהר הבית...

סיף שהוא פלא בעיני ]שפלוני שאל אם מותר , אובקדושת הכותלואחר שגמרתי מעניני הלכה 
אף בלא עניני האיסור. וכי הוא רק  -לקחת חתיכה מהכותל[... כי הרי אין דבר רע יותר מזה 

איש אחד בעולם? והרי יש כמה מליונים אנשים בעולם שהיו רוצים בזה, ואף לשלם על זה 
ענא אחת ישנה כמה הרבה כסף, דכי גרע זה לאינשי ]ממה[ שיש שמשלמים בעד מטבע פ

אלפים? וכל שכן בעד דבר שהוא יותר מאלפיים ושלוש מאות שנה, ובפרט שהוא דבר 
שבקדושה! ואם כן לא יספיק כל הכותל לחלק אפילו לחתיכות קטנות שבקטנות, ויחריבו גם 

עד שלשון  הכותל שהשאיר השם יתברך לזכרון, ומשאר טעמים הכמוסים להשם יתברך,את 
הוא: "שנשבע הקב"ה שלא יחרב לעולם"... ואיך עלה על  השירים רבה ב, כב( )שירמדרש רבה 

דעתו של אדם שומר תורה ומצוות שיהיה לו עוד מצוה בזה...? ולבד האיסור הוא עוול גדול 
 מאוד על המחשבה.
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 תר"צ(מכתב ה"אחיעזר" רבי חיים עוזר גראדנסקי אל רבי מאיר ברלין )

במהלך הימים האחרונים של פעילות ועדת חבר הלאומים, פנה בעל ה'אחיעזר' הגרח"ע 
הציונית ועסק ראשו ורובו אילן, שהיה חבר ההנהלה ־גראדז'נסקי, במכתב אל הרב מאיר בר

בריכוז העמדה היהודית מול הועדה. במכתבו דרש ה'אחיעזר' בשם כל רבני אירופה שהרבנים 
 :הראשיים בארץ ישראל יפעלו בשאלת הכותל לפי דעת תורה ולא ימשכו ללחצים פוליטיים

מו"ה  הוד כבוד ידידי היקר והנעלה, הרב הגאון שלשלת היוחסין רב פעלים כש"ת

 מאיר ברלין הי"ו,

  אחר דרישת שלומו הטוב,

הטלגרמה של רום־מעלת־כבודו־הרב הגיעני לנכון, וכן ]ומיד[ שלחתי הרשאה 

טלגרפית בשם 'אגודת הרבנים' מגלילות הקרעסין ]ערי הְסַפר[, ובקשתי וזרזתי 

 בווארשא לתת יפוי כוח להרבנים הראשיים בעיר הקודש ירושלים תובב"א: הרב קוק,

זוננפלד, יעקב מאיר, למנות גם מורשה ]מטעמם[ בדבר שאלת הכותל. ]על ידי[ 

הרשאה מכל אגודות הרבנים בכל המדינות, יהיה להם ]לרבני ארץ ישראל[ לדבר 

בשם כל הרבנים. מה נורא הדבר, שעלינו לברר זכויותינו להתפלל ולבכות אצל שריד 

 רווחתינו ולישועתנו.החורבן כותל המערבי. וד' יראה בענינו וימהר ל

מרץ )י"ח  18כאשר בקשני הרב הראשי ד"ר ישראל לוי מפריז על־דבר האסיפה ביום 

שהיא שאלה דתית ולא פוליטית, ואסון באדר תר"צ(, אמרתי כי הנני תמים דעים בזה 

על חברי המועצה לשאלת הכותל , ועל כן גם גדול היה להאומה שהעמידוה לפוליטית

ל ועדה חבר הלאומים[ להיות נמנים גדולי התורה והיראה ]נציגות היהודות מו

שיהיה בולט האופי הדתי, ושאינם חשודים בפוליטיות בתפוצות הגולה,  המפורסמים

. ויעצתי לבקש את אגודות הרבנים לבחור מאתם באי־כח לצרף להועד, וטוב יתירה

 עושה מעלת־כבודו־הרם בזריזותו את אגודת הרבנים.

הודיעני מצב הדברים כעת. וגם אם יש בידו העתקת המעמארנדום ייטיב נא ידידי ל

]התזכיר[ של הפרופסור כורש אדלר, ואת אשר הגיהו ותיקנו, ואם לא יכבד מכבוד־

 תורתו ישלח בהקדם האפשרי.

 והנני ידידו מוקירו ומכבדו הדורש שלום תורתו

 חיים עוזר גראדזענסקי

הלאומים ־אל הרב ברלין, זירזה לפתע ועדת חברימים ספורים לאחר פניית הגרח"ע גראדנסקי 
את מהלך הדיונים, מסרה סיכום ביניים ויצאה מהארץ, ולמעשה הצעתו המעשית למנות באי־

 כח שייצגו את כל היהדות לפני הועדה לא יצאה לפועל.



8 
 

עם זאת, במכתב התשובה של הרב ברלין אל הרב גראדז'נסקי, התייחס הרב ברלין לעצם 
 שגם עמדת הרבנים בארץ היתה בכיוון דומה, וכך כתב ביום כ"ו בתמוז תר"צ:הדברים ובאר 

על אודות ענין זה של הכותל המקודש לנו, ממהר אני להודיעו מצב הדברים כמו 

 שהם, ולּו גם בקצרה:

כידוע לו מהעתונות, יצאה הועדה בסוף השבוע העבר את הארץ, ואת פסק הדין לא 

למקומותיהם הם, ורק בימים הראשונים לחודש  . כל חברי הועדה יצאו4הוציאה

-ספטמבר יתוועדו במקום אחד להעלות את דעתם בכתב, ולהביאה אל מועצת חבר

 הלאומים, ומשם ֵיצא המשפט.

הימים אשר הועדה ישבה כאן היו לנו ימים קשים. כל הענין קיבל צורה אשר לא 

ישה באופן פרטי פללנו אליה; כי לא באו החברים של הועדה לידי חקירה ודר

]כמצופה ממנה[, אך עשו את הדבר באופן חוקי, וכאילו ישבו בתור חברי בית דין... 

הוזמנו עדים, וכל עד ועד נחקר ונדרש, בין בדברים השייכים לענין ובין בדברים 

מצדנו הופיעו באופן רשמי עו"ד מפורסם ד"ר ]מרדכי[ עליאש, שאינם שייכים לענין. 

ו וידיעותיו הוא גם יהודי חרד, יודע תורה ושומר מצווה; העסקן שנוסף לכל כשרונותי

הידוע מר דוד ילין, שגם הוא על דגל היהדות הנאמנה נמנה, ורב משה בלויא, העסקן 

. על ידם נמצאו תמיד בקשר ובעצות ובהוראות, בא כח הועד של 'אגודת ישראל'

 הלאומי ה' ]יצחק[ בן צבי, סופר ועסקן חשוב, ואנכי.

לת העבודה ]של היערכות הצד היהודי לדיוני ועדת הכותל[ הוזמנו שלשת בהתח

הרבנים: הרב ]אברהם יצחק הכהן[ קוק, הרב ]יוסף חיים[ זוננפלד והרב יעקב מאיר, 

למסיבה אחת.  ביחד אתם בישיבה נעבדו ההוראות הכלליות. מאז ועד גמר ימי הועדה 

הצורך להתייעץ על דברים עיקריים באנו בדברים עם הרבנים האלה ]הנ"ל[... ובשעת 

 שמענו את דעתם. –

גם עלה בידינו לסדר שיחה פרטית בין הרב קוק ובין היו"ר של הועדה ]א' ליפגרין 

... כשהיינו צריכים להביא בתור עד על מנהגים שונים הקשורים בתפילות 5משוודיה[

 ..על יד הכותל, בקשנו את הרב בן ציון עוזיאל למלא את התפקיד הזה.

                                                           
במכתבו אל ההנהלה הציונית למחרת, באר הרב ברלין את פשר פיזור הועדה, שאיננו מסיבה מהותית:  4

ראש ]של ועדת חבר הלאומים[ גילה לי את הסוד, שחברי הועדה עמדו להשאר כאן זמן יותר ארוך, -"היושב
השויצרי קיבל ידיעה שהוא מוכרח ]בגללה[ לשוב למקומו, ובשל זה מוכרחים היו כולם למהר אולם החבר 

בעבודתם פה בארץ. היושב ראש הביע לי גם את צערו... כמובן, אין אנו מצטערים כלל וכלל שהענין נגמר כל 
יו נחפזים יותר מידי. כך מהר, אם כי חבל שבימים הראשונים נתנו לענין להמשך יותר מידי, ובימים האחרונים ה

 אבל את הנעשה אין להשיב".
 ר"יו דברי ליושב ראש: "על הרב קוק מתוך מה שאמר דברים רשם, הרב קוק אל מקורב שהיה, שרגאי ז"רש 5

הכותל־ על לא גם וממילא, ארץ־ישראל על הבעלים שאיננו מיום שנה לאלפיים קרוב עברו שכבר, הועדה
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הקושי העיקרי שהיה בכל הענין הזה הוא שאנו העמדנו את טענותינו ותביעותינו לא 

משפטי[, אך דרשנו זכות ]דתית[ -על השטח הפוליטי, ולא על השטח הלגלי ]חוקי

גמורה לשפוך את שיח תפילותינו בלי הפרעה ובלי התערבות, רק בדרך הטובה 

התורה ואם לא בקריאה, אם בתקיעת בעינינו: אם ביחידות ואם בציבור, אם בקריאת 

שופר אם בלי תקיעה, אם בהעמדת מחיצה ואם בלי מחיצה, וכל כדומה לזה. בא הצד 

השני ]בהנהגת המופתי הערבי[ ועשה מכל הענין פוליטיקה גמורה, וטען שיש לכל זה 

כוונה ציונית לבנות את בית־המקדש ולשלוט על קדשיהם ]של המוסלמים[ וכו' וכו', 

עמיד ]המופתי[ את טענתו על יסוד ליגלי ]חוקי[, שעל פי תעודות שונות מגיע וגם ה

 המקום להם בתור הקדש מאחת החברות המוסלמיות...

בנאום הנעילה שלהם ]של ועדת הכותל[ הגיד היו"ר שהם מחכים עדיין, עד ראשון 

בספטמבר )ח' באלול תר"צ(, לשמוע מאיזו פשרה שנעשתה פה, ולא יצטרכו לאחוז 

 במשפט ידיהם...

הריני שולח לו בזה את התזכיר שלנו שהגשנו לועדה, כחפצו. אין זה תזכירו של ד"ר 

 אדלר, מכיון שצריכים היינו לשנותו ולהוסיף עליו לפעמים הוספה גדולה מן העיקר.

התזכיר המוזכר בסוף מכתבו של הרב ברלין, שהעתק ממנו נשלח לגרח"ע גרדזנסקי ולעשרות 
ויות יהודיות ברחבי העולם, מפרט את זכויותיהם ההסטוריות והדתית של רבנים ונציג

יורק, אך צורתו הסופית ־היהודים בכותל המערבי. בסיסו הוכן על־ידי פרופ' כורש אדלר מניו
ועדה מאוחדת של 'הרבנות הראשית לישראל', 'הסוכנות היהודית' ומרכז התקבלה על־ידי 

 .'אגודת ישראל'

                                                                                                                                                                      
' היהודית )עיין תוס שבהלכה: בניחותא, בשקט להם והסביר, התורה במשפט פרק הרב אותם לימד - המערבי

' סי חו"מ שו"ע ועיין. ד פרק ופרח וכ"כ בכפתור. ד הלכה ז פרק כלאים ירושלמי ע"פ, דוקא ה"ד בבא־בתרא
 והנגזל, אחר של קרקע וגזל בא כשמישהו אבל, מקרקע גם בעלים יאוש של דין יש ב( ק"ס שם ך"ובש, א, שעא
 אחרי גם הכותל עם שלנו  הקשר את הסביר והרב. לעולם פוקעת הנגזל של הבעלות אין - למחות והמשיך, מחה

חוננו, היום עד מאז החורבן  לארצנו לשוב מאתנו ימנעו ולא, בצדקתנו יכירו העולם ועמי יום יבוא כי וִבטְּ
 .156מובא ב'כותלנו', עמ'  .הארץ" כל מאדון לנו שנמסרה, ובתוכה עליה ולבעלותנו( בתוכה והכותל־המערבי)
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 ירושלים אל הגר"ח זוננפלד )תרפ"ט( עיה"ק דבד"צ  מכתב
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 המהרי"צ דושינסקי זצוק"ל למזכיר הממשלה הבריטית )תרצ"ד( כתבמ

 
 "אין ספק שיש לראות את זה כשינוי במצב הקיים... 

 יכנסו בתוך המתפללים ויפריעו את התפילות".
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  מכתב דרישה ומחאה לממשלה
 , הועד הלאומי ואגודת ישראליםהראשי ניםמהרב

 6.5.29  ט"תרפ ניסן ו"ב"ה, כ

 הראשי המזכיר כבוד למעלת
 כאן, ,ארץ־ישראל ממשלת של
- - - - - 

 . נ. א. מ
 ההשקפות את בכתב מעלת־כבודו לפני להביא לחובה להם מוצאים מטה החתומים

 על־ידי המערבי הכותל על־יד הקיים המצב להפרת בנוגע פה בעל לו הובעו שכבר
 החלטה לשם העליון הנציב מעלת הוד לפני הענין את להביא ולבקשו המוסלמים

 . בהקדם
 החליטה שהממשלה הרושם תחת האחרונים החדשים במשך היו מטה החתומים

 מצב"ל פרוש ולתת, המערבי הכותל בעניני הקיים המצב את תוקף בכל להחזיק
 ראינו אחד מצד אמנם .הצדדים שני כלפי שווה במדה ומצומצם מדויק" הקיים

 מספר לפני שהושם שהשלט, כך כדי עד לפעל מוצאות הן הממשלה של אלו שכוונות
. הוא גם הורד המקום קדושת על התיירים את להזהיר כדי המחוז מושל על־ידי שנים

. הקיים המצב הפרת או הרוחות התרגזות למנוע שאפשר כמה עד השתדלנו ומצדנו
 הממשלה בידי שיעלה בתקוה, עלבון של מקרה כל על ולעבֹר להבליג התאמצנו אנו

 שיהיה פתרון, הכותל בענין היסודי הפתרון את למצוא הנורמלי המצב החזרת אחרי
 לחפש אמרה שהממשלה, הצדדים שני כלפי שוה צדק של התקיפה העמדה על מבוסס
 . אותה

 הכריזה שהממשלה כפי, ל"הנ הִשטה עקרוני שלמרות לשמוע אפוא נדהמנו כולנו
 מימין נוסף מסגד לבנות כדי המוסלמים על־ידי ממשיים צעדים ונעשים נעשו, עליהם
 רחבת יד על שתעבור המקדש מקום לחצר נוספת דרך לפתח וכדי, המערבי לכותל
 . הכותל
 המצב להפרת שכאלה פעולות יחשבו למה נמוקים שכל חושבים אנו אמנם אם
 של הבריא שכלם של פחותה בהערכה להאשימנו ושאפשר, למותר הם הקיים

 לא שהממשלה לחשוב מקום שיש לרגע אף בהניחנו, האחראים הממשלה שלטונות
 העובדה זאת, ולרגלי בכל הקיים, המצב הפרת כעל הללו הפעולות על תביט

 לנו מוצאים אנו, מעצמה בזה תתערב שהממשלה מבלי נעשו כבר ידועות שפעולות
  הקיים. המצב הפרת הן הללו הפעולות מדוע לנמק גם לחובה

 הפגנתית(-) דמונסטרטיבית פעולה אלא איננו הנוסף המסגד שבנין בהחלט ברור .א
-) הפרינציפ על־פי הכותל לשאלת פתרון וחיפוש היחסים חידוד היא שמטרתה
 ברור. השאלה לפתרון החשה הוא מיוחד ומסובך מסוכן[ מצב] שיצירת העקרון(
 להקמת הדוחף הוא, כעת שנוצר מיוחד דתי צורך שאיזה לשער שהוא למי שקשה
 אם כי איננה זו שפעולה ברור .והמפורסם הכביר המסגד יד־על נוסף קטן מסגד
 הדתיים ברגשות פגיעה לשם או הקיים המצב הפרת לקראת מראש בכוונה צעד
 סידור על־ידי תפילתם הפרת ולשם, נגדם פוליטית תעמולה לשם, היהודים של

 . ומתחרים מפריעים טכסים

 את יסודי באופן שיפריע דבר היא הכותל רחבת דרך עומר למסגד הדרך פתיחת .ב
, הרוחות להרגזת תמידי למקור ויהיה, הכותל המערבי יד על התפילות מהלך

 של הצדקה שום אין זו לפעולה וגם. הצדדים שני בין ולהתנגשויות לסכסוכים
 . הקיים המצב הפרת לשם מראש מכוון צעד הוא אלא שאין שתראה הרגע נחיצות
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 יהיו, עומר למסגד החדשה הדרך והן, החדש המסגד שהן לשער נקלה על אפשר .ג
 תעמולה על־ידי עומר המסגד לתוך המוסלמית התנועה למרכז לההפך עלולים
 אפילו קשה שיווצר המצב של והתוצאות, הכותל יד על המתפללים נגד מכוונת
 . מראש לראות

 כיצד השואל, הקהל ולדעת לעצמנו מספיק, ביאור שום למצוא יכולים אנו אין
 וביאורים הבטחות מיני כל ידי על ,6עצמה הממשלה להתעות את כבר הרשתה
. ל"הנ הפעולות הגשמת לשם, נעשו שכבר הצעדים כלפי אדישה עמדה לתוך טפלים,
 שתובא מבלי, מסובכות בשאלות קשור כה במקום מהירים בנינים אופשרו כיצד

 על־ידי והחלטה לבירור, ותפקידו תכניתו, הבנין אופן, לבנין הרשיון שאלת
 את להחליש יכולים אנו שאין להגיד עלינו גדול ובצער. המתאימים השלטונות

 הממשלה את להתעות הדבר שטתי באופן עולה המוסלמים שבידי, שנוצר הרושם
 מוכנה מלכתחילה שהממשלה ידועים בחוגים הרושם את ואפילו, שכאלה בשאלות
 נוגע שהדבר בשעה' וכו תכניות בדיקות לרשיונות, בנוגע דרישותיה את להקטין

 . כאלה במקרים עמדתה את ומחלישה עיניה את ועוצמת, להמוסלמים
, נעשו שכבר הבנינים הורדת את, הקיים המצב לשמירת בהתאם דורשים אנו

 על תוקף בכל תשמור שהממשלה מחדש ולהכריז בעתיד, שכאלה פעולות ומניעת
 . הקיים המצב

  רב בכבוד
 הרב יעקב מאיר, הרב אברהם יצחק הכהן קוק

 שראלי־רץהרבנות הראשית לא

 ,י. טהון, י. מיוחס
 מיוהלא־הועד

 הרב משה בלוי,

 ישראל־אגודתמרכז 

 

 

                                                           
עּו - עצמה את להתעות  6 ב ר"  לגרום לה לאבד את דרך המחשבה הישרה ולבלבל את דעתה. מלשון "ת  ִמד   .)תהילים קז, ד(ב 

 

 על, עצמה את להתעות הממשלה כבר הרשתה כיצד"

 עמדה לתוך, טפלים וביאורים הבטחות מיני כל ידי

 קשור כה במקום... נעשו שכבר הצעדים כלפי אדישה

, לבנין הרשיון שאלת שתובא מבלי, מסובכות בשאלות

 על־ידי והחלטה לבירור, ותפקידו תכניתו, הבנין אופן

  ... המתאימים השלטונות

 בכל תשמור שהממשלה מחדש להכריז... דורשים אנו

".הקיים המצב על תוקף








