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"מטרד מתפלל": הלכות העובר לפני המתפללים
אבינו.  אברהם  על-ידי  תוקנה  שחרית  תפילת  ב(,  )כו,  בברכות  הגמרא  בדברי  אחת  דעה  לפי 

הגמרא דורשת זאת מתוך לשון הכתוב בפרשת וירא )יט, כז(, שם נאמר: "וישכם אברהם בבוקר 

אל המקום אשר עמד שם את פני ה'". מכאן למדו חז"ל שאברהם התפלל תפילת שחרית.

לכל אחת משלשת תפילות יש אמנם אופי אחר ופרטים נוספים, אך העיקר של כל אחת מהן 

שאברהם  )כפי  ה'  לפני  בעמידה  הנאמרת  העמידה,  תפילת  או  עשרה",  "שמונה  תפילת  הוא 

נדון בהלכה מסוימת מתוך הלכות תפילת העמידה: הלכת  אבינו עמד לפניו(. במאמר הנוכחי 

"העובר לפני המתפללים".

מה הטעמים לאיסור לעבור לפני המתפללים? מה אדם צריך לעשות כאשר הוא חייב לצאת 

לפני המתפללים  ביחס למי שעובר  ומישהו מתפלל מול הפתח? מהן ההלכות  מבית הכנסת, 

נדון  ועוד,  אלו,  בשאלות  זו?  בהלכה  להקל  ניתן  נסיבות  ובאיזו  ממש?  לפניו  ולא  באלכסון, 

בהמשך הדברים.

מקור וטעמי ההלכה

מקור האיסור לעבור לפני המתפללים הוא מדברי הגמרא בברכות )כז, א(. הגמרא מציינת סיפור 

מעשה שבו רבי ירמיה בר אבא התפלל את תפילת השבת מאחורי רב. רב סיים, אך לא פסע את 

שלשת הפסיעות אחורנית, כיון שהתפלל רבי ירמיה מאחוריו. הגמרא לומדת מכאן כי "אסור 

לעבור כנגד המתפללין". 

הגמרא ממשיכה להביא שכן נאמר על-ידי רבי יהושע בן לוי, ושוב שואלת מסיפור מעשה נוסף: 

ורבי אסי חוץ  "רבי אמי  ורבי אסי חלפי ]עברו[!". לכך מיישבת הגמרא:  והא רבי אמי  "איני? 

לארבע אמות הוא דחלפי".

מכאן למדנו שאסור לאדם לעבור לפני המתפלל את תפילת העמידה, וכי איסור זה נאמר דווקא 

בתוך ד' אמות של המתפלל )כשני מטר(, ולא במרחק גדול מכך. הלכה זו נפסקה בשולחן ערוך 

)אורח חיים קב, ד(.

מה הטעם להלכה זו שקבעו חכמים? טעם אחד, כפי שהוזכר במשנה ברורה )קב, טו( וביאור 

הלכה )שם, בשם מאמר מרדכי(, הוא מחשש שהעובר לפני המתפללים יפריע לכוונת המתפלל. 

פרשת וירא תשע"ח

מאמר השבוע עוסק באיסור “לעבור לפני המתפללים”. מה הטעמים לאיסור לעבור 

ומישהו  הכנסת,  מבית  לצאת  חייב  אדם  כאשר  לעשות  צריך  מה  המתפללים?  לפני 

מתפלל מול הפתח? מהן הדין ביחס למי שעובר לפני המתפללים באלכסון, ולא לפניו 

ממש? ובאיזו נסיבות ניתן להקל בהלכה זו? בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

פרשת העקידה פותחת בציווי ישיר 

קח  “ויאמר  לאברהם:  הקב”ה  של 

יחידך אשר אהבת  נא את בנך את 

המריה  ארץ  אל  לך  ולך  יצחק  את 

והעלהו שם לעלה על אחד ההרים 

אשר אמר אליך”.

פרשת  של  סיומה  לכך,  בניגוד 

של  הישיר  בדיבורו  אינו  העקידה 

מלאך,  של  בדיבורו  אלא  הקב”ה, 

השמים:  מן  אברהם  אל  הקורא 

“ויקרא אליו מלאך ה’ מן השמים 

ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. 

ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל 

כי  ידעתי  כי עתה  לו מאומה  תעש 

את  חשכת  ולא  אתה  אלקים  ירא 

בנך את יחידך ממני”.

הציווי  תחילת  אם  הוא!  דבר  והלא 

של  מפיו  יצא  העקידה  מעשה  על 

שם  הציווי,  סוף  למה  הקב”ה, 

חייב  שאינו  לאברהם  התבאר 

מפיו  נמסר  יחידו,  בנו  את  לשחוט 

של מלאך?

היא  לכך  שהתשובה  דומה 

שהפקודה להימנע מהקרבת יצחק 

כפשוטו הייתה צריכה לבוא דווקא 
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טעם זה אף עולה מדברי פוסקים נוספים, כפי שנראה בהמשך הדברים. טעם שני, שונה מכך, 

הועלה על-ידי החיי אדם )כלל כו, סעיף ג; הטעם הוזכר בביאור הלכה(, והוא שמי שנכנס לתוך 

ד' אמותיו של המתפלל מפסיק בין המתפלל לבין השכינה, העומדת נגד המתפלל.

את  שמתפלל  מי  לפני  לעבור  שאין  הכותב  ד(,  )קב,  הלבוש  מדברי  לכאורה  עולה  שונה  טעם 

עי' באליה רבה, שהביא  )אבל  לבין הכותל  בין המתפלל  תפילת העמידה מפני שאין להפסיק 

וכל  המתפלל,  בצדדי  לעבור  שמותר  הלבוש  מבאר  מכאן  המתפלל(.  בלבול  משום  שטעמו 

האיסור הוא דווקא לפניו, באופן שמפסיק בינו לבין הכותל )לעניין תפילה מול הכותל, עי' ברכות 

ה, ב ובשולחן ערוך, אורח חיים צ, כא(.

לבין  המתפלל  בין  הפסקה  של  בעיה  שיש  שכיון  ביאר  ח(  סימן  ט,  )חלק  אליעזר  ציץ  בשו"ת 

הכותל, אסרו חכמים כל מעבר לפני המתפללים, גם באופן שאינו מתפלל מול הכותל )אך הוא 

מזכיר אפשרות שלדעת הלבוש האיסור נאמר דווקא במקום שמתפלל אדם מול הכותל, ולא 

במקום שאינו מתפלל ליד הכותל(.

השלכות הלכתיות מתוך הטעמים השונים

בטליתו.  עיניו  את  מכסה  הוא  כאשר  או  עצומות,  עיניים  עם  מתפלל  אדם  כאשר  ההלכה  מה 

לכאורה, ההלכה באופן זה תלויה בטעמים השונים. המאמר מרדכי )הובאו דבריו בביאור הלכה( 

כתב שבאופן זה נראה שאין איסור לעבור לפני המתפלל, כיון שהדבר לא עלול לבלבל את כוונתו. 

עם זאת, הוא כותב שמן הראוי להחמיר, ובביאור הלכה מוסיף שעל-פי דברי החיי אדם )שהדבר 

נאסר מפני השכינה( בוודאי שיש להחמיר בדבר.

השלכה נוספת של הטעמים, שבה דווקא טעמו של החיי אדם לבדו יטה להקל, היא לעבור לפני 

מי שקורא את השמע. המשנה ברורה )קב, טו( כותב שלפי הבעיה של בלבול כוונת המתפלל, 

יש לאסור גם את העבירה לפני מי שקורא את השמע, שאף הוא חייב בכוונה מלאה. הוראה זו 

ניתנה למעשה על-ידי האליה רבה. ואולם, לפי טעמו של החיי אדם )לבדו(, לא יחול האיסור 

ביחס למי שקורא את השמע.

השלכה נוספת מוזכרת על-ידי החיי אדם עצמו, ביחס לשאלה אם מותר לאדם לפסוע שלש 

פסיעות בתוך ד' אמות של מי שסיים את תפילתו, כאשר מאחוריו יש מתפלל נוסף שטרם סיים 

את התפילה. לפי הטעם של החיי אדם, שיש לחשוש מפני הפסק השכינה, יש לאסור את הדבר.

כיון שהאיסור של לעבור לפני המתפללים אינו דין תורה, נראה לכאורה שכאשר יש ספק בדבר, 

לא יהיה בכך איסור. ואולם, כבר ראינו מדברי המשנה ברורה שיש להחמיר גם במקום שהמתפלל 

מכסה את עיניו, וכן מחמיר בערוך השולחן )קב, יג(, ושלא כדברי האשל אברהם שכתב להקל. 

באשל אברהם אף הקל לפסוע ג' פסיעות כאשר מי עומד מאחוריו סיים את תפילתו, גם באופן 

שמאחוריו )כלומר, מאחורי מי שכבר סיים( אדם נוסף טרם סיים את תפילתו )עי' גם בספר אשי 

ישראל כט, ט(.

שאלת האלכסון

המתפלל:  של  בצדדים  ולא  לפניו,  דווקא  נאמר  המתפללים  לפני  לעבור  שהאיסור  פסק  בטור 

"ודוקא לפניהם, אבל בצדיהם מותר לעבור ולעמוד". בבית יוסף הביא הלכה זו בשם רבנו יונה 

)ברכות יח, ב מדפי הרי"ף(, וכן נפסק בשולחן ערוך )קב, ד(. ואולם, לא נתבאר מה הדין כאשר 

בא לעבור לפני המתפלל באלכסון, ולא בצדדיו ממש: האם הדבר מותר?

נחשב  באלכסון,  המתפלל  לפני  שעובר  שמי  וביאר  בדבר,  להחמיר  כתב  ו(  )קב,  אברהם  במגן 

כמי שעובר בפניו ממש. מנגד, באליה רבה חלק עליו בכך, וכתב שהאיסור הוא דווקא כנגד פניו 

ממש, ואילו "מלפניו בצדדים" )באלכסון( מותר לעבור. במשנה ברורה )קב, טז( הביא את שתי 

הדעות, וכתב )ס"ק יח( שבשעת הדחק יש להקל בדעה המקלה. בערוך השולחן )קב, יא( כתב 

להקל יותר, שכן המנהג להקל כדעת האליה רבה.

על-ידי מלאך, ולא על-ידי הקב”ה. 

על-ידי  נאמר  היה  הציווי  אילו 

הייתה  הקב”ה בעצמו, המשמעות 

לבטל  שבא  חדש,  ציווי  כאן  שיש 

היא  האמת  המקורי.  הציווי  את 

אלא  חדש,  ציווי  שום  היה  שלא 

שההוראה  התגלה  חדש.  פירוש 

לשחיטה,  התכוונה  לא  “והעלהו” 

הדעת  עץ  )ראה  להעלאה  אלא 

בציווי  מדובר  שלא  העובדה  טוב(. 

חדש, אלא בפירוש חדש, מתבררת 

בעצמו,  הקב”ה  ולא  שמלאך,  בכך 

התגלה לאברהם.

בזכות מסירות הנפש העילאית של 

לגלות  זכה אבינו הראשון  אברהם, 

הקב”ה.  של  לדבריו  חדש  פירוש 

בזכות מסירות הנפש, אותם מילים 

להקריב  הפשוט,  מפירושם  יצאו 

אחר:  מובן  וקיבלו  יצחק,  את 

לעולה, למדרגה של  להעלות אותו 

עולה תמימה, עוד בחיי חיותו.

הכוח הזה נמסר לכלל ישראל: על-

להגיע  אפשר  נפש,  מסירות  ידי 

תורה  בלימוד  הן  חדשים,  לגילויים 

והן   – שבעל-פה  תורה  גילויי   –

במעשה  שהיה  כפי  במעשים, 

העקידה.

“מתי  לשאול:  עלינו  מצווים  חז”ל 

אבותי”.  למעשה  מעשי  יגיעו 

בדרכו של אברהם נלך, ובס”ד נזכה 

חלקו  את  ולקיים  לגלות  אחד  כל 

בתורה. בזכות זו יצילנו ה’ מהצרות 

בקרוב  ונראה  אותנו,  הסובבות 

בגאולה שלמה, במהרה בימינו אמן.
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אין  לפיה  המחמירה,  הדעה  לפי  שגם  כתב  אברהם  שבאשל  לציין  יש 

לעבור לפני המתפללים גם באלכסון, עדיין יש להקל במי שבא לפסוע 

שלש פסיעות בסוף תפילתו, שאין צורך להחמיר בפסיעות אלו אם הן 

כתב  דווקא  אברהם  במגן  תפילה.  של  אמות  ד'  לתוך  באלכסון  נכנסות 

אפשרות להקל עוד יותר לעניין זה פסיעות אחורה, וכתב )קב, ז( כי על-

פי רש"י "משמע דמותר לפסוע לאחריו, רק שאסור לעבור לפני המתפלל 

שוב למקומו" )עי' גם במחצית השקל, שם(.

לעבור לשם מצווה

כתבו הפוסקים שמותר לכהן לעבור לפני המתפללים כדי ליטול את ידיו 

לעלות  כדי  לפניהם  לעבור  לו  שמותר  וחומר  וקל  הכהנים,  ברכת  לפני 

לדוכן. הסיבה לכך היא שמותר לעבור לפני המתפללים כדי לקיים את 

המצווה )אשל אברהם(.

של  אמות  ד'  בספר  )עי'  זצ"ל  אלישיב  הרב  בשם  גם  ניתנה  זו  הוראה 

בספר  )עי'  הפשוט  המנהג  וכן  א-ג(,  ז,  פרק  ביאורים  א,  חלק  תפילה, 

י(  יט(. מנגד, בשו"ת מנחת יצחק )חלק ח, סימן  ד,  הברכה המשולשת 

כפי  ממש.  לפניהם  ולא  המתפללים,  לפני  באלכסון  לעבור  שיש  כתב 

שראינו לעיל, בשעת הדחק יש להקל באלכסון, והצורך בקיום המצווה 

הוא כמובן "שעת הדחק".

ביחס למנהג שאינו מצווה גמורה, כגון נטילת ידי הכהנים על-ידי לויים, 

לעבור  שאין  סא(  עמ'  תפילה,  של  אמות  )ד'  פוטאש  מרדכי  הרב  כתב 

לפני המתפללים, כיון שלא מדובר במצווה אלא במעלה )כן כתב בשו"ת 

בלעבור  שהחמיר  מי  מוצאים  אנו  לכך,  בנוסף  ט(.  סימן  אבות,  אץ  ענף 

לפני המתפללים כדי לשמוע קדיש וקדושה )עי' שו"ת יד אליהו סימן ו, 

הובאו דבריו בדעת תורה, אורח חיים קב(, ואילו החרים הקלו בדבר )עי' 

בשו"ת ציץ אליעזר, שם, על-פי אשל אברהם(.

עוד  מבאר  קעד(  עמ'  המשולשת  )הברכה  פשקר  מנדל  מנחם  הרב 

שמצוות נטילת ידיים רובצת על הכהן, ולא על הלוי, כך שאפילו במקום 

שאין לוי אחר שיטול את ידי הכהן, אין ללוי לעבור לפני המתפללים, ועל 

הכהן ליטול את ידי עצמו. מנגד, כאשר הלוי אינו עובר לפני המתפללים 

ממש, אלא רק באלכסון, נראה שיש להקל בדבר.

האם מחיצה עוזרת?

במשנה ברורה )קב, ב( כתב )בשם חיי אדם( שגם כאשר יש מחיצה לפני 

)רוחב( באופן  ד' טפחים  )גובה( על  י' טפחים  המתפלל, אשר מידותיה 

הסיבה  המתפלל.  לפני  לעבור  אין  עדיין  לעצמה,  רשות  קובעת  שהיא 

לכך היא שהמתפלל יכול לראות את מי שעובר לפניו, כך שיש חשש של 

בלבול כוונתו. כן הורו גם פוסקים נוספים )עי' פרי מגדים צ, ה(.

מנגד, בערוך השולחן )קב, יג( כתב להקל באופן זה, וביאר שדי במחיצה 

על-פי דין כדי להקל בלעבור לפני המתפלל, אפילו במקום שהמתפלל 

באופן  מתיר  הוא  שאף  אברהם,  באשל  למחיצה.  מעבר  לראות  יכול 

כיון שהוא מצפה  בכך,  כוונתו של המתפלל מתבלבלת  ביאר שאין  זה, 

שיעברו לפניו אנשים )הוא מוסיף שהחשש הוא דווקא שמא מי שעובר 

לפניו יגרום למשהו ליפול או לקרות, ולא עצם העבירה לבדה(. 

מי שחוסר את המעבר

כאשר יש מי שמתפלל לפני מעבר, באופן שהוא חוסר את המעבר או 

את הפתח, כתב שו"ת ציץ אליעזר )שם( שיש מקום יתר להקל בלעבור 

לפניו. על-פי המהרש"ם, הוא מבאר שבנסיבות אלו מותר לעבור לפני 

המתפלל, כיון שצורכי הציבור דוחים את האיסור. באשל אברהם הזכיר 

בחשבון  לוקח  המעבר  לפני  שמתפלל  שמי  וציין  להקל,  זו  אפשרות 

שיעברו רבים לפניו, וכנראה משעבר בעצמו שלא תתבלבל כוונתו בשל 

כך.

מי שעומד בתחנונים

עוד אפשרות להקל מוזכרת במהרש"ם )דעת תורה, סימן קב(, שכתב 

תפילת  של  בעיקרה  אלא  המתפללים  לפני  לעבור  האיסור  נאמר  שלא 

בקשות  ועוד  נצור",  )"אלוקי  העמידה  תפילת  בסוף  ואילו  העמידה, 

פרטיות( אין איסור לעבור לפני המתפללים. גם בערוך השולחן )קב, יג( 

כתב להקל בנוגע לפסיעה אחורה כאשר מי שמתפלל כבר הגיע לחלק 

"תחנונים" של התפילה.

ואולם, במשנה ברורה )קב, ג( מבואר שאין בכך סיבה להקל.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

גיירו אותי כשהייתי קטנה ועכשיו אני לא רוצה להישאר יהודיה

שאלה:

היי רציתי לשאול בעיה שמטרידה אותי:

אני מאומצת ובגיל 3 וחצי עברתי גיור אורתודוקסי של הרב ===, עד גיל 12 חייתי את חיי כחילונית מסורתית )לא שומרת שבת ורק מכירה בכללי 

כמו כל חילוני מה זה חגים(, בגיל 12 הייתי צריכה לעבור בית ספר ואמא שלי הציעה שאעבור לדתי, בגלל שלא ידעתי כל כך מה זה ומה זה מצוות 

ומסקרנות הסכמתי בהתלהבות, הייתי עד עכשיו == שנים דתייה כמו שצריך, למרות שעשיתי את קיום הדת כמיטב ההלכה לא כי אני מרגישה 
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שלמה עם זה כי אני יהודיה וצריכה להשלים עם הגזרה אחרת אני אקבל עונשים משמיים, שראיתי מה זה מצוות עד היום אני מצטערת שאני 

גויירתי ושחזרתי בתשובה, אני לא הייתי נכנסת לחיים דתיים אם היו אומרים לי לפני זה למה אני מכניסה את עצמי, אני לא מרגישה בכלל חלק 

מהעם היהודי, לא הלכתי לשום בית דין כדי למחות בגיור או לא למחות בו, מישהו דתי שאני מכירה אמר לי שאני צריכה לבחון את עניין היהדות כי 

יכול להיות שהגיור לא נתפס, הייתי שמחה לשמוע תשובה מובהקת בקשר לזה

תודה

תשובה:

שלום רב,

אוכל להשיב לך רק באופן כללי. תשובה פרטנית יותר את צריכה להתקשר ולספק קצת יותר מידע. השאלה הזו עדינה מדי בשביל "לחתוך" לכאן 

ולכאן, לאחר קריאת כמה שורות...

יש כאן שני שאלות בענין הגיור שלך האם זה תופס או לא.

הגיור  בין הפוסקים האם  גדולה  יש מחלוקת  - מחלל שבת.  הגיור למרות שהוא נעשה בבי"ד אורתודוקסי, מאחר שגדלת בבית חילוני  א. עצם 

תופס או לא. והסיבה היא משום שגיור קטנים נעשה ע"י דין "זכיה" שביה"ד מזכה עבורו משום שזו זכות להיות יהודי. אלא שיש מחלוקת האם 

בסיטואציה שככל הנראה האדם לא ישמור שבת )הוא גדל בבית שלא שומרים שבת( האם גם אז זו זכות להיות יהודי, או שמא, במקרה כזה להיות 

יהודי מחלל שבת שייענש אח"כ על כך זו לא זכות. ראה  במאגר השו"ת, יורדה רעה, גרים, ישנם כמה תשובות בנושא. לכן גיור כזה הוא בעצם ספק 

יהודי. אולם מספק היום את חייבת לשמור מצוות, כמו כן ספק, ולכן אדם שישאל מה לעשות בסיטואציה כזו שעבר גיור כזה, התשובה היא שעליו 

לעשות גיור נוסף כדי שלא להישאר באמצע דבר שלא יועיל לו כלום.

ב. בנוסף, את כבר רומזת את ענין המחאה. מאחר שגיור קטנים פועל כאמור, עפ"י דין זכיה, יש לקטן זכות למחות ולומר שאין הוא רוצה בזכות הזו 

כשיגדל. ולכן בגיל 12 היה לך זכות למחות ולומר שאינך רוצה בגיור הזה. אלא שצריכים לדעת שאין זה דווקא בגיל 12, יתכן שגם מאוחר יותר. אם 

לא ידעת את ענין המחאה עד גיל מאוחר יותר ומשעה שאת שמעת על ענין המחאה שאת יכולה למחות ולבטל את הגיור, מיד מחית או החלטת 

שלא לזכות בגיור. הגיור בטל )כך כתב במהרש"ל כתובות פ"א סי' לה(. אין צורך למחאה בבית דין. אם את שלמה עם עצמך שמיד כשנודע לך 

האפשרות למחות החלטת שאת לא רוצה להישאר יהודיה, לכאורה המחאה קיימת.

אבל כאמור, זו תשובה כללית. לתשובה פרטנית עבורך אני ממליץ לך להתקשר ולספק פרטים מדוייקים יותר. 

כהנים בקבר רחל

שאלה:

שלום רב,

1. כהן שרוצה לעלות לקבר רחל אימנו כיצד ינהג?

2. אם ואפשר לכהן לעלות, מתי רצוי לעלות אם אי אפשר להיות שם ביום ההילולא עצמו בגלל הדוחק וכו’?

בתודה מראש,

תשובה:

שלום רב,

לגבי כניסת כהנים בקבר רחל, יש בזה דעות שונות מעבר לדיון הקיים האם קברי צדיקים מטמאים. ראה במאגר השו"ת, יורה דעה, טומאת כהנים. 

אולם הלכה למעשה נוהגים הכהנים שלא להכנס לקבר רחל.

עיקר הנושא הוא האם קבר רחל נבנה באופן המתיר לכהנים להכנס לשם )פותח טפח(. אצטט לך משו"ת ציץ אליעזר חלק טו סי' סח:

“כידוע מרובים המה הדיונים בספרי הפוסקים על אודות ביקור כהנים על קברי ומערות צדיקים קדמונים ושקודם מתן תורה ובתוכם על ביקור בקבר 

רחל אמנו, ורבו גם רבו האוסרים...ומ"ש בספרי שו"ת צ"א ח"א סי' א' אות מ"ד בנוגע ל כהנים בקבר רחל וציטטתי שם מספר שו"ת זית רענן ח"ב 

חיו"ד סי' כ"ו שהן הגאון המחבר והן הגאון הגר"ש סלאנט ז"ל העלו דיש איסור דאורייתא על כהנים לבקר שם בלא שום צד היתר ע"ש. ולאחרונה 

אסף ובירר בזה ידידי הגאון הראש"ל הרה"ר הגר"ע יוסף שליט"א בספר יחוה דעת ח"ד סי' נ"ח עיין שם”.
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“לפני זמן קצר נזדמן לידי לרכוש ספר יקר נקרא בשם אהבת השם שמחברו הוא החסיד הנודע וכו' מוהר"ר יצחק אלפיה זצ"ל )נדפס מכי"ק בשנת 

תשל"ב בפעיה"ק ת"ו(. ובעייני בו אחת הנה ואחת הנה בדברים הנפלאים הנאמרים שם, נדהמתי לקרוא בעמ' קכ"ח הגה פ"ז קטע מפליא אודות 

קבר רחל אמנו, והנני מעתיקו בזה בלשונו המלא: - והנני רושם לך מה שהעיד לי רב רחומאי רבי רפאל ישראל )שירזלי(, כי בימי אביו הרב רבי יצחק 

והרב רבי יום טוב ישראל ועוד רב ששכחתי שמו כשבנו כותלי בית קבורת רחל אמנו והמצבה הגדולה וחזקום ותקנום היטב, חששו להם אלו הרבנים 

הנזכרים משום כניסת הכהנים לשם, ואם קברי הצדיקים מטמאים אם לאו ושנוייה היא במחלוקתם של ראשונים כמלאכים, ולצאת ידי חובת כל 

גדול בתוך הכיפה שעל הקבר  ונדנוד מחשש עבירה, עשו חלל  ולהתיר להם לכהנים כניסתם לשם בלי שום פקפוק  ולהנצל מדין שמים  הדיעות 

כדין וכהלכה, ועל גבי הכיפה של החלל ההוא בנו להם המצבה הגבוהה הזאת העולה עד החלונות, ומאז ואילך כל הרבנים והחסידים שהם כהנים 

ומדקדקים על עצמן בכל מין חומרא יתירא נכנסים לשם בלי שום פקפוק ובאין אומר ובאין דברים, ומזה תדע כי כל תקנות הראשונים כמלאכים 

כולם היו נעשים על פי הדין וההלכה, ובכן אל תתחכם עוד לסתור דבריהם ומעשיהם וסיגיהם, כי הם ירדו לעומקה של ההלכה ומאתנו נעלם כל דבר, 

ולכן רשמתי עדות זו בספר לדעת מה יעשה ישראל וכהניהם, ושלום על כל ישראל ועל רבנן ותלמידהון. עכ"ל הספר”.

אח"כ הוא דן בעדות זו, ומסיים את תשובתו: "ומובן שיחיד לא יכול להכריע בזה כעת, וההכרעה על כך יכולה להיות רק במושב זקנים של גדולי 

תורה ויראה ולאחר שיוסיפו להתחקות על כך בדרכים מקובלים". ובחלק ט"ז סי' יח כותב לו הגר"מ אליהו שודאי ניתן לסמוך על עדות זו ולהתיר 

כניסת כהנים למקום.

ראה עוד בנטעי גבריאל אבלות ח"ב סי' צא שהביא כמה עדויות בנושא זה. שיש שכתבו שאפילו אם בתחילה היה שם פותח פתח אבל היום שאין 

אנו רואים כלום בענין הזה, אין להתיר את כניסתם של הכהנים. ובפרט שעם השנים שבנו את המבנה בעל הקבר.

לכן היום נוהגים הרבה מאד כהנים שלא להכנס משום שעכ"פ מידי ספיקא לא נפקא.

כניסה למוזיאון הוותיקן ברומא

שאלה:

שלום, שאלתי היא האם מותר ליהודי להיכנס למוזיאון הוותיקן ברומא על פי ההלכה? בתודה מראש.

תשובה:

שלום וברכה,

אני מניח שלא כל שטח הוותיקן הוא כנסיה, זו ממש מדינה זעירה בפני עצמה... המקומות המיועדים לתפילה ולפולחן אסור להכנס אליהם, ושאר 

מבנים ובתוכם המוזיאון, אם אכן אינו בתוך כנסיה, אין כל בעיה להכנס אליו.

לגבי חצר כנסיה, לכתחילה יש להמנע מלהכנס אף שאין בזה איסור גמור, ראה במקורות.

בהצלחה

מקורות:

הרמב”ם בפירוש המשניות בעבודה זרה פרק א’ משנה ד’, זה לשונו שם:

“ולפיכך יש לדעת שכל עיר מערי האומה הנוצרית שיש להם בה במה, רצוני לומר בית תפילתם, אשר הוא בית עבודה זרה בלא ספק, הרי זו העיר 

אין מותר לעבור בה בכוונה, וכל שכן לדור בה. אבל ה’ מסרנו בידיהם עד שנדור בעריהם בעל כרחנו, לקיים ייעודו הרע “ועבדתם שם אלהים מעשה 

ידי אדם עץ ואבן”. ואם זה הוא דין העיר, קל וחומר לדין בית עבודה זרה עצמו, שכמעט אסור להביט בו, וכל שכן לקרב אליו, וכל שכן להיכנס אליו".

וגם הש”ך בשו”ע יו”ד סי’ קמ”ט הביא דברי הרמב”ם להלכה.

ובריטב”א בע”ז דף יא,ב מבואר שבחצר בית הע”ז מותר להיות, אך בספר חסידים )תל”ה( כתב: מעשה ביהודי אחד שהלך בחצר בית הע”ז ושמע 

בת קול מכרזת ‘ואותי השלכת אחרי גויך’ והיה מתענה כל ימיו. לכן לכתחלה גם לחצר אין להכנס.

ובספר שבלי דוד )זילברשטיין, תרמ”א( ביורה דעה סימן קנ”ד כתב שאפילו במקום חשש איבה אסור להיכנס.

וראה עוד באגרות משה יו”ד ח”ג סי’ קע”ט אות ו’ ובציץ אליעזר חי”ד סימן צ”א בענין זה.
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