
מפה 
לעולה 

להר הבית

אנחנו מזמינים אתכם ללמוד באופן יסודי ומקיף 
 את הסוגיה ההלכתית המרתקת של 

העלייה להר הבית בזמן הזה.

בספר זה, אשר קיבל הסכמות מגדולי הפוסקים, 
מובא בירור הלכתי מקיף, המבאר בהרחבה 
 וללא משוא פנים את צדדי האיסור וההיתר, 

ובו מפורטים השיטות השונות בנושא העלייה 
להר הבית בימינו.

 כתבו בגוגל “הר הבית כהלכה”

   www.harhabait.org.il 
והזמינו את הספר

בס”ד

“לשם יחוד” 

לפני העלייה להר הבית

ְלֵׁשם ִיחּוד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתּה, ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, 

וא"ו  ְּבאֹוִתּיֹות  ה"א  יו"ד  ֵׁשם  ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו 

ָּבִאים  ָאנּו  ֲהֵרי  ִיְׂשָרֵאל.  ָּכל  ְּבֵׁשם  ְׁשִלים  ְּבִיחּוָדא  ה"א 

"ְלִׁשְכנֹו  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמֹו  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּדִריַׁשת  ִמְצַות  ְלַקֵּים 

ִתְדְרׁשּו ּוָבאָת שָָּׁמה".

ְוהֹוְלִכים  ּוְבָטֳהָרה,  ִּבְקֻדָּׁשה  ַהַּבִית  ְלַהר  ַוֲהֵרינּו עֹוִלים 

ּוִמּתֹוְך  ָׂשֵמַח,  ּוְבֵלב  ָׁשַמִים  ְּבִיְרַאת  ְּבֶרֶגׁש,  ה'  ְּבֵבית 

ְלַקֵּים  ָלנּו,  ַהֻּמָּתר  ְּבָמקֹום  ֶאָּלא  ִנָּכֵנס  ֶׁשֹּלא  ְזִהירּות 

ְּבָכְך ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל מֹוָרא ִמְקָּדׁש, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֶאת 

ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ה'".

ּוְלַקֵּים  ה',  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ִּפינּו  ֶאת  ְמַזְּמִנים  ַוֲהֵרינּו 

ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ְּבַהר ַהַּבִית, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֶאת 

ְוָאְמרּו  ִּתָּׁשֵבַע",  ּוִבְׁשמֹו  ַתֲעֹבד  ְוֹאתֹו  ִּתיָרא  ֱאֹלֶהיָך  ה' 

חז"ל: 'ָעְבֵדהּו ְּבִמְקָּדׁשֹו'.

ַהִּמְקָּדׁש  ְמקֹום  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ִנְזֶּכה  ְלַמַען  עֹוִלים  ַוֲהֵרינּו 

ֶׁשִּנְצַטֵּוינּו  ּוְכִפי  ְקֻדָּׁשתֹו,  ֶאת  ַהְמַחְּלִלים  ַהּגֹוִיים  ִמיֵדי 

"ֹלא  ְוֶנֱאַמר:  ָקְדִׁשי",  ֵׁשם  ֶאת  ְתַחְּללּו  "ְוֹלא  ַּבּתֹוָרה: 

ְתָחֵּנם", ְואֹוֵמר: "ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה".

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶׁשִּבְזכּות 

ַהְּׁשִכיָנה,  ְמקֹום  ֶאת  ִלְגֹאל  ִנְזֶּכה  ֵאּלּו,  ִמְצוֹות  ִקּיּום 

ֶאת  ְוִלְבנֹות  ָעֵלינּו,  ֶׁשִּנְקָרא  ַהָּגדֹול  ִׁשְמָך  ֶאת  ּוְלַקֵּדׁש 

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.

ספר חדש! 

הר הבית כהלכה

שים לב!

הכניסה להר הבית מותרת אך ורק לאחר 
לימוד ההלכות, טבילה במקווה טהרה, 

חליצת נעלי עור ובמורא מקדש

ניתן  למצוא את פירוט ההלכות באתר

  www.harhabait.org.il
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 העזרה - צבע תכלת: 
מקום בית המקדש - אסור בכניסה בכל אופן כיוון 

שאנו בחזקת טמאי מתים, והכניסה לעזרה בטומאת 
מת היא באיסור כרת. )אנשי כוחות הביטחון יעשו שאלת חכם(.

 עזרת נשים - צבע צהוב: 
 והחיל - צבע שמנת: 

אסור בכניסה מדברי חכמים בטומאת מת.

 השטח המוקף בקו אדום:
אין להיכנס לשטח זה, מכיוון שיש לחשוש שהוא 

מהמקום האסור, או שייכנסו בטעות למקום האסור

 שאר מרחב הר הבית:
מותר להיכנס למקום זה אך ורק בטהרה ובמורא 

מקדש - לאחר שאדם למד את הלכות הכניסה להר 
הבית, טבל במקווה כהלכה וחלץ נעלי עור.

 קו אדום מקווקוו: 
 מסלול ההליכה המותר ללא כל חשש

)לאחר ההכנות המובאות בסעיף הקודם(. 

 הסבר המפה:
הר הבית הוא מקום קדוש, והכניסה אליו מותרת רק 

למקומות מסוימים ובתנאים מסוימים, כדלהלן:


