
א"ג מרדכי אליהו שליט"הרה/ הסכמה

הראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר

ק "מרביץ תורה ושוקד על דלתותיה בעיה, מעוז ומגדול, בא לפני הרב הגדול

" טהרת שדה המכפלה"א עם ספרו "הרב עידוא אלבה שליט, חברון–קרית ארבע 

השיטות בדיני טומאת קברים בירר וליקט באופן יסודי ושיטתי עיקרי, חקר

ומתוך בדיקת המחקרים המדעיים במבנה המערה העלה בכוחא דהיתרא להתיר 

וכבר מילתי אמורה עוד במלחמת ששת . לכהנים את הכניסה למערת המכפלה

) ב עמוד קיב"ח(וכן כתבתי כך בספר הלכה . עת שחזר שלטון ישראל שם, הימים

לעורר , ומצוה רבה להיכנס למקום, שיש להתיר להם את הכניסה ללא כל חשש

והראשון שלמדנו . בזה את זכות אבותינו ולחזק את אחיזתנו בנחלת אבותינו

וידבר טוב על ארץ ישראל היה . שהתפלל שם על הצלחתו שלא יתחבר למרגלים

וידוע שאנו אומרים בפתח . שם' א ועיין תוס, ל במסכת סוטה לד"כדברי חז. כלב

, שהם לא נקראים מתים" אינון דמיכין דחברון. "וכני עפרהקיצו ורננו ש"אליהו 

וכל העוסקים בפרסום היתר זה יבורכו בכל . *ל"הנ' ובזה מתרצת קושית התוס

.מילי דמיטב

ברכה ושלום על קדושים וברכת הכהנים ישפיעו שפע ויהי רצון שזכות האבות ה

.כל בית ישראל

, החותם לכבוד התורה

ב"טמונים תשס"למ' אייר מ' כי טוב כהיום שנכפל בו 

מרדכי אליהו

הראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר

אך לפי , שהמתים אינם יודעים דבר) א, יח(מקשים ממה שאמרו בברכות ) שם(התוספות *

).א.ע(מתורצת קושיתם , פתיחת אליהו שהאבות אינם נקראים מתים



ב"אדר תשס' רח

א"ב ליאור שליטג ד"הרה/ הסכמה 

.חברון-מרא דאתרא קרית ארבע , נשיא המכון

מכון לרבני "הובא לפני הקונטרס הגדול של הרב עידוא אלבה רב חוקר ב

שמחתי לראות את גודל העבודה והעמל שהושקעו . האבותבעיר" ישובים

ה חיבור בפורמט שכזה בגודל ובהיקף דומני שעוד לא נעש. בחיבור חשוב זה

.חיבור שעוסק בנושא כניסת כהנים למערת המכפלה. הנדון

ספק ,שיטות של טומאת קבר וטומאת התהוםהרב המחבר בירר את יסודות ה

.טומאה ברשות הרבים וכן מה הם הדרכים החוצצות לטומאת מת

אם אך . ס למערהנמנעו הכהנים מלהיכנ, זה שנים מאז זכינו לשחרור המקום

נבוא כעת ונתיר על סמך הבירורים שנתגלו אין בזה משום פגיעה או הוצאת לעז 

ם כל אותם משום שאז לא היו לעיניה,המורים לאיסור בשנים שעברועל 

.אלבהאהנתונים שבירר וחקר הרב עידו

הבירורים ההלכתיים הם קולעים לאמיתה של תורה החל משיטות הראשונים 

בע קרית אר("תפארת ישראל"ת הואף שדע. עד גדולי האחרונים, ם"רמב, ש"ר

אחרי ו,זאת דעת יחיד,ינו חוצץשחלל אטום א)בדין טומאה רצוצה' פרק ג

ולסמוך על כל אותן השיטות בנידון שלפנינו יש מקום להקל, מחשבה שניה

היות ומקובל אצלנו ספק ,שחלל אטום חוצץ ולאפשר כניסת כהנים למערה

. ביחוד בגלל החשיבות הלאומית הנובעת מזהו. ורטומאה ברשות הרבים טה

ולכן הכהנים הרוצים להחמיר ,יש גם מקום להחמיר,מאידך גיסא,אולם

עד שנזכה שיעשה תקון מסוים במערה ,יחושו, ת ישראלולחשוש לשיטת התפאר

. לתוכהלכל השיטות להכנס הכהנים שאז יוכלו 

יש מקום להחמיר ולהימנע מלהכנס . מותר לכהנים להכנס למערה: לסיכום

.אולם מצד עיקר הדין מותר להכנס. בגלל שזה לא לכל השיטות

החותם לכבוד התורה ולומדיה

דב ליאור



לשכת הרב הראשיב"סיון התשס' א

הרב יעקב אריאל)2002במאי 12(

לכבוד
א"הרב עידו אלבה שליט

,שלום וברכה

. עיינתי מקופיא בקונטרס מתוך ספרך החשוב על מערת המכפלה
אשריך שזכית להיכנס בטהרה . קונטרס מלא חריפות ובקיאות

. רת המכפלה לכהניםולצאת בטהרה ולטהר את המבנה שעל מע
בדיני אהלות העמוקים , ניכר עליך שהמת את עצמך באהל

והנך צולל בהם ומעלה מרגליות , החמורים והמסובכים
.ממעמקיהם

לצערי לא זכיתי לעסוק בנגעים ואהלות לרוחב ולעומק איני 
לכן עצתי לך שספרך . רואה עצמי בר סמכא לקבוע הלכה בהם

שיביעו , העוסקים בהלכות אלולמדנים, יעלה על שולחן מלכים
ויורו לכהנים הלכה . את דעתם ויסיקו שמעתא אליבא דהלכתא

.למעשה האם רשאים הם להיכנס למערת המכפלה או לא
:בשולי דבריך ברצוני רק להעיר הערה קצרה

אתה חוזר כמה פעמים על הטענה שאם המבנה שעל המערה 
גם לישראלים אלא , כ לא רק לכהנים אסור להיכנס לשם"טמא א

והעובדה שנהגו להתפלל . משום לועג לרש, אסור להתפלל שם
.שם מדורי דורות

שהרי למדנו , האבות אומנם התפללו. ד אין מכאן ראיה"לענ
מצוויםאולם הם לא היו ". תפילות אבות תיקונם: "מהם תפילות

ם "כמבואר ברמב, כי עדין לא ניתנה תורה לישראל, להתפלל
כי רק כאשר אדם . כ אין כאן לעג לרש"וא. ז"ש חולין פ"בפיהמ

לועג למתים שהיו בני חיובא וכרגע אינם יכולים לקים מצוות 
. אך כאשר לא היו מצווים בחייהם אינו לועג לרש. הדבר אסור

*.ע"וצ

.יפוצו מעינותיך חוצה להגדיל תורה ולהאדיר, והנני מאחל לך ברכה והצלחה בתורה

בברכת התורה והארץ ובצפיה לישועה

הרב יעקב אריאל

גן- הרב הראשי לרמת

טענתי היא שאם חוששים להחשיב את מבנה המערה כקבר בגלל העצמות : הערת העורך*

ולעצם הסברה . הרי שאסור להתפלל שם, )ולא בגלל האבות(שנמצאו שם שלא ידוע של מי הם 

.380ראה מה שכתבתי בעמוד , שהעלה הרב



ד"בס

מערת המכפלה שבה לקבל את הכוהנים

כוהנים נכנסים , מערת המכפלה טהורה- מקרית ארבע חברון יוצא קול ברור 

הקול הברור יוצא ממכון לרבני . בה וברכת הכוהנים תהדהד בבתי הכנסת שבה

.ישובים אשר בקרית ארבע חברון

, בעיר החסד, כפלהזכינו שהבירור המעמיק הזה ייעשה כאן בשדה מערת המ

.)ח"י, ח"ירמיהו י(" כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם"

אשר פועל רבות לבירור סוגיות , ראש המכון-יצחק רודריגיישר כוח לרב 

.שמחזיר עטרה ליושנה-עידו אלבהעכשוויות ולרב 

צבי קצובר

ראש המועצה



ב"ח אדר תשס"רד"בס

!חברון שבה להיות עיר כהנים

כאמור , עיר כהנים, עיר האבות, מאז התנחלות שבטי ישראל היתה חברון

"במפורש בספר יהושע את הערים ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון : 

ויהי לבני אהרן ממשפחת הקהתי מבני לוי כי להם .האלה אשר יקרא אתהן בשם

בהר, היא חברון, אבי הענוק, הם את קרית ארבעויתנו ל. היה הגורל ראשונה

צריה נתנו לכלב בן יפונה ואת שדה העיר ואת ח. ה סביבותיהואת מגרש, יהודה

, צח את חברון ואת מגרשיההרובני אהרן הכהן נתנו את עיר מקלט ול,באחוזתו

).ג"י-'א ט"יהושע כ". (ה ואת מגרשיהואת לבנ

היא גם עיר - בצד עיר האבות ועיר המלוכה : זוהי מהותה הפנימית של חברון

.בעולם' ומפיצי אור ה' נושאי דבר ה, כהנים

עקב חשש ספק ; אך מהות פנימית זו היתה נסתרת במשך דורות רבים

נחלש קשרם , אט אט, וכך, כהנים נרתעו מלהתקרב למערת המכפלה, טומאה

.עיר אבותינוניתוק זה העיב על גילוי מהותה הנשגבה של. לעיר כולה

:פרי מחקר תורני מעמיק ורחב היקף,זכה דורנו לגילוי אור חדש, כעת, והנה

זכה להעמיק , מתלמידי החכמים המעולים שבעירנו, א"הרב עידוא אלבה שליט

.נחלת אבותינו הקדושים, ולטהר את מערת המכפלה, בעמקי תורתנו הקדושה

האבות עם- בחירי הבנים , ניםהכה-שבים ומתחברים ', ברוך ה, כעת

אור האבות עם , כך ישוב ויתאחד אורה של חברון עם אור הכהנים. והאמהות

ץ והעולם לפקוד את מקום רוישובו הכהנים מכל תפוצות הא, אור המקדש

.אבותינו ואימותינו הקדושים

חק רודריג לראש המכון לרבני ישובים הרב יצ, א"ישר כח לרב המחבר שליט

.ולכל העוזרים והמסייעים על ידם, א"יטשל

האיר פני "- ויהי רצון שבמהרה ישמע קול הכהן מבית המקדש המבשר ואומר 

"!המזרח עד שבחברון

,ו"בברכת התורה ועיר האבות ת

.מחדשי היישוב היהודי בחברון
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