
 

 

 

 

 
 

 הלכות מורא מקדש

 ואיך נפנים איסור קלות ראש

יָראּו" : הקדמה י ּתִ ׁשִ ֱאַמר: "ּוִמְקּדָ ּנֶׁ ׁש, ׁשֶׁ ְקּדָ ה ְלִיְרָאה ִמן ַהּמִ ה ָירֵׂ )ויקרא יט,ל; כו,ב(ִמְצַות ֲעש ֵׂ ׁש ַאּתָ ְקּדָ א ; ְולֹא ִמן ַהּמִ ּלָ א אֶׁ

ה ַעל ִיְרָאתוֹ  ּוָ ּצִ י ׁשֶׁ  . חכמים הרחיבו ואסרו קלות ראש אף מחוץ להר הבית.1ִמּמִ

, שהוא מכוון כנגד בית )של הר הבית, מחוצה לו(לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח  :משנה )נ"ד א'(
 .)שכל השערים מכוונים זה כנגד זה עד פתח בית קה"ק(קדשי הקדשים 

אלא מן  )איסור קלות ראש(הכי אמר רבי יוחנן, לא אמרו  :רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבאאמר  )ס"א ב'(
, ובשאין (פרט למקום נמוךשיכול לראות משם, )ולפנים, וברואה  )שאפשר לראות משם את הר הבית(הצופים 

 .קיים( שבית המקדש), ובזמן שהשכינה שורה )מפסיק בינו להר הבית(גדר 

, )שלא יהיה פרועו שלפניו או שלאחריו מגולה לצד ירושלים(הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב  (1) :תניא
 :ורבי יוסי מתיר, שהיה רבי יוסי אומר (2)אלא צפון ודרום. ובגליל צפון ודרום אסור, מזרח ומערב מותר. 

ים, אסור. בזמן שאין בזמן שבית המקדש קי :רבי יהודה אומר (3) . (בית המקדש)לא אסרו אלא ברואה 
 רבי עקיבא אוסר בכל מקום.  (4)בית המקדש קיים, מותר. 

 )ומתרץ(! )שאינו מחלק בין רואה לאינו רואה, ובין בהמ"ק קיים או לא(רבי עקיבא היינו תנא קמא  )ומקשה(
 .אסור גם בחו"ל(עקיבא  רבי)לאיכא בינייהו חוץ לארץ 

לראות )מזרח ומערב. אזל אביי, שדנהו צפון ודרום  יהן להיפנות()לבנים שישב עלרבה הוו שדיין ליה לבני 

מאן האי  :. על רבה תרצנהו. אמר(דאמר בחוץ לארץ נמי קפדינן עלה דמילתאבי עקיבא כר בירא ליהאי ס
 דקמצער לי? אנא כרבי עקיבא סבירא לי, דאמר בכל מקום אסור. 

 שיטות הראשונים

כרבי עקיבא, שאסור לעולם להתפנות בין מזרח למערב,  ב הראשוניםרופסקו  :איסור התפנות כנגד ירושלים
שאין הלכה כרבי עקיבא אלא כרבי  היראים, ומותר רק בין צפון לדרום. ודעת 2וגם בחוץ לארץ, וכדפסק רבה

 . כרוב הראשוניםפסק  4והשו"ע. 3יהודה

                                                

  .)הל' בית הבחירה ז,א(רמב"ם  . 1

 ואביי דאפיך ליבני, לאו משום דסבר דאין הלכה כר"ע, אלא לראות אם במתכוין סדרם כן רבה, אם לאו. . 2

 כולהו פליגי עליה. ,(דאמר התם דשדינהו ניהליה צפון ודרום) חנן ורב ואביידקאי ר' יוחנן כוותיה, דהא ר' יו . 3

)עשין . סמ"ג )הל' בית הבחירה, ז,ט(. רמב"ם )הביא הסוגיא, הרי שנוהג גם בזמן שאין בית מקדש, וגם בחו"ל(רי"ף  -או"ח ג,ה. מקורות  . 4

ד"ה ת"ר ). פסקי רי"ד )ד"ה רבי עקיבא(. רשב"א )סי' כח(אל. רא"ש בשם רבינו חננ )הל' טהרת ק"ש ותפילה, סי' קלו(. אור זרוע קסד(

 .)סי' תט(. יראים (הנפנה
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יל ַמִים מִ , "הרמב"ם כתב :הטלת מי רגלים כנגד ירושלים ּטִ י  -ן ַהּצֹוִפים ְוִלְפִנים ְוָכל ַהּמַ ַלּפֵׂ ב ּוָפָניו ּכְ ׁשֵׂ לֹא יֵׂ
ָדִדין ׁש ַלּצְ ְקּדָ ק ַהּמִ א ְיַסּלֵׂ ּלָ ׁש, אֶׁ  .5השו"עוכן פסק " ַהּקֹדֶׁ

 ,ובלבד מקום שאין שם כותל ,מסיים בה בירושלמיומיהו , הרשב"אכתב  :התפנות בבית כסא עם מחיצות
וכן פסק 6 .רא"שו ,ראב"ד, תוספות, רא"הוכן כתבו  קפידא.אין שם  ,אבל בבתי כסאות שבבית ;כלומר בבקעה

 .7השו"ע

נראה שבמדינה שהיא צפונה או דרומה של ארץ ישראל,  רש"ימדברי  :האם יש חילוק בין המדינות השונות
ן"כתב,  רמב"םוההדין איפכא, דבין צפון לדרום אסור.  יׁשַ ּיִ ה אֹו ׁשֶׁ נֶׁ ּפָ ּיִ ֲעָרב,  ָאסּור לֹו ָלָאָדם ְלעֹוָלם ׁשֶׁ ין ִמְזָרח ַלּמַ ּבֵׂ

עֲ  ּמַ יָכל ּבַ ַההֵׂ י ׁשֶׁ נֵׂ ָכל ָמקֹום, ִמּפְ ֲעָרב ּבְ ין ִמְזָרח ַלּמַ א ּבֵׂ ּסֵׂ ית ַהּכִ ין קֹוְבִעין ּבֵׂ אֵׂ ין ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶׁ  8 "ָרב.ְואֵׂ

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות הנהגת אדם בבוקר, סימן ג(

ין ּבוֹ  ה.  אֵׂ ה ׁשֶׁ ָמקֹום ְמֻגּלֶׁ ה ּבְ ָכא, ֲאָבל ִאם ִנְפנֶׁ ָניו ְלָדרֹום ַוֲאחֹוָריו ְלָצפֹון אֹו ִאיּפְ ְהיּו ּפָ ּיִ ן ׁשֶׁ ין ִמְזָרח  ְמִחּצֹות ְיַכּוֵׂ ּבֵׂ
י) .ְלַמֲעָרב ָאסּור רֵׂ ָכל ִעְנָין ׁשָ ם ַהַרְמבַּ  (ּוְלָהִטיל ַמִים ּבְ ׁשֵׂ ף ּבְ ית יֹוסֵׂ  ם(. ")ּבֵׂ

ִטיל ַמִים ִמן ַהּצֹוִפים ּוְלָפִנים  ז.  ין ְיכֹוִלים ִלְראֹות)פי' ָמקוֹ ַהּמֵׂ ם ְוָהְלָאה אֵׂ ָ ִית ּוִמׁשּ ם ִלְראֹות ַהר ַהּבַ ָ כֹוִלים ִמׁשּ ּיְ י( "ַרׁשִ ) (ם ׁשֶׁ

ׁש,  )לֹא( י ַהּקֹדֶׁ ַלּפֵׂ ב ּוָפָניו ּכְ ׁשֵׂ א ְלָצפֹון אֹו ְלָדרֹום(יֵׂ ּלָ ָדִדין. )אֶׁ ׁש ַלּצְ ק ַהּקֹדֶׁ  אֹו ְיַסּלֵׂ

                                                

)ס"ק יג,  אמנם הגר"אאו"ח ג,ז. ויוצא לדבריהם, שאין איסור בהטלת מי רגלים מן הצופים ולחוץ, אף כשפניו כלפי הקודש.  . 5

רושלמי משמע שאותה מחלוקת הינה גם לגבי המטיל מים, האלו, שכן מן הי )והשו"ע(נשאר בצ"ע על דברי הרמב"ם  ועיי"ש(
. ונמצא לדברי הגר"א, שאפילו מן הצופים ולחוץ, אם פניו כלפי הקודש, אסור בהטלת מי רגליםורבי עקיבא לשיטתו אוסר. 

ם במכנסים ומסתברא דבמקומותינו שהולכי ."עווהמנהג להקל כהש )ג,ה, ד"ה ולהטיל(וכתב ביה"ל  .)ס"ק יד(והביאו המשנ"ב 
 .)הל' בית הבחירה ז,ט(רמב"ם  -. מקורות גם להגר"א יש להקל ,ואין דרך לפרוע את עצמו

הרמב"ם כתב אין קובעין בית הכסא וכו', ומשמע שסובר שאפילו בית כסא קבוע, שיש לו מחיצות, גם כן אסור. וכן העיר ו . 6
, ולא שייך לישנא 'על רבה תרצינהו'דמקום שיש בו כותל הוה מדאמר  )וכתב שיש קצת ראיה לזה מעובדא דרבה סדר ליבני דמשמעהב"י 

 .דעיולי אלא למקום שיש בו מחיצות, ויש לדחות, עיי"ש(

ישב בצד המחיצה בסמוך לה  ,ואפילו רק מחיצה אחת לצד מערב ,אם יש בו מחיצות )ס"ק ח( וכתב המשנ"ב או"ח ג,ה. . 7
 .זרח יושב בסמוך לה ואחוריו למזרחוכן אם הכותל במ .רב כלפי המחיצה ונפנה שםוריו למעואח (דהיינו עכ"פ בתוך ד' אמות)

טוב  ,ובמקום שאפשר .מפני שפירועו שלפניו הוא לצד מערב והשכינה במערב ,)כן מוכח מהגר"א. שעה"צ( ויש מחמירין בזה
 )ס"ק ז( . עוד כתב המשנ"בשרי ל ידי זהע ,מחיצה רק כל שאין פירועו מגולהלהחמיר. כתב הפמ"ג דאין שיעור לגובה ה

, או שחצר אסור באמצעה, בין מזרח )ב"י ומג"א(האם בחצר בכל עניין שרי  )לפי ההלכה שבמחיצות מותר(שנחלקו האחרונים 
תוספות  -מקורות . )מהר"י אבוהב, ט"ז ועוד(למערב, שכן מגולה הוא באותו מקום, אם לא שמקרב עצמו לצד אחד מהכתלים 

)ס"א ב', . רא"ה )הו"ד ברא"ה(ראב"ד . )ד"ה ר"ע(. רבי יהודה שירליאון )ד"ה רבי עקיבא(. רשב"א )סי' כח(. רא"ש ר' עקיבא( )ס"א ב', ד"ה

 .ד"ה אמר(

היינו בעיר העומדת  ,שהיה לו לפרש דהא דאסר ליפנות בין מזרח למערב ושרי בין צפון לדרוםהתקשה,  )או"ח ג,ה(והב"י . 8
או אם  ,דומיא דגליל ,אבל עיר העומדת בצפונה של ארץ ישראל .וכדפירש רש"י ,מיא דבבלבמזרחה של ארץ ישראל דו

 ,כדקתני תנא קמא בהדיא ,דבין צפון לדרום אסור ובין מזרח למערב מותר, הוי איפכא ,עומדת בדרומה של ארץ ישראל
 .)הל' בית הבחירה ז,ט(רמב"ם  -מקורות עיי"ש באריכות. וראה עיניים למשפט.  .ובגליל צפון ודרום אסור מזרח ומערב מותר
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