
 בס"ד

 מדברי הרבנים הראשיים 

הראשל"צ הרב מרדכי אליהו והרב אברהם אלקנה כהנא שפירא 

 זצוק"ל 

 המערבי וסדרי התפילה במקום־על קדושת רחבת הכותל

 הגאון הראשון לציון והרב הראשי לישראל הרב מרדכי אליהו

 (257/89ה, "תשנ/ד"שני, תשנ חלק, מח כרך, דין-תשובת הגר"מ אליהו לבג"ץ )פסקי

 שריד המערבי בכותל דורות־מדורי הקיימים התפילה בסדרי שום שינוי לעשות אסור

 כנסת קדוש־ובית ותפארתנו מקדשנו בית

 ובית תפילה במנהגי ובפרט מנהג, שום לשנות לא ומוזהרים מצווים אנו

 דורות מדורי המקובל התפילה בסדרי שום שינוי לעשות אסור ולפיכך... הכנסת

 שהוא התקדש מלבד, ותפארתנו מקדשנו בית שריד שהוא, המערבי בכותל

 פה... כל תפילת מקום של נוספת בקדושה

 לבטל ישראל מבני יבואו -המקודשים  אבותינו במנהגי להמשיך שרוצים אנו

 פגיעה, דורות מדורי הצדקניות הנשים בכל פגיעה זו. תהיה לא היה מנהג?!

 ישראל. בתורת ופגיעה, להתפלל ]יום[ יום בנשים הבאות

 הגאון הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא, הרב הראשי לישראל

במכתב יחד עם הראשל"צ הגר"מ אליהו אל רב הכותל הרב מאיר יהודא גץ, י"ז בשבט 
, מח כרך, דין-תשמ"ט )ארכיון הרבנות הראשית(; תשובת הגר"א שפירא לבג"ץ )פסקי

הראשל"צ הגר"מ אליהו אל רב (; במכתב יחד עם 257/89ה, "תשנ/ד"שני, תשנ חלק
 הכותל הרב מאיר יהודא גץ, י"ח בסיון תשד"מ )ארכיון הרבנות הראשית(

אין להרשות בשום אופן כל שינוי מהנהוג ליד המקום הקדוש, הן מצד ההלכה והן 

מצד החובה לשמור על קדושת המקום ועל המנהג המאחד הקיים ליד הכותל 

 המערבי

טלית עם ספר תורה, בעזרת נשים שליד הכותל לגבי תפילת נשים, עטופות ב

 המערבי, הרי דבר זה אסור לפי הדין ולפי המנהג.

מלבד בעיות של דין והלכה, אין לאשר בשום פנים, בתפילה ליד הכותל, שינוי 

מהנהוג שם עד עתה. כל שינוי מהנהוג במקום קדוש זה, עלול לעורר סערת 
עליהן. כידוע, שינוי קל שנערך  רוחות ומחלוקת, שיתכן שלא יוכלו להשתלט

גרם לשפיכות  )=הורדת המחיצה בכותל בהוראת הממשלה הבריטית(בשנת תרפ"ט 

דמים, רחמנא ליצלן. ועל כן אין להרשות בשום אופן כל שינוי מהנהוג במקום 

 קדוש זה;

, מנהג שמבטלים איסור של יסוד גם יש, וכנ"ל, ההלכה מצד האיסור מלבד
 לא ומעולם, לנשים תפילה של מנין לגבי והן ציצית הן לגבי, נהגו לא שמעולם

 שמנהג משום, לדין לחוד הוי בניגוד זה ומפני, בישראל מקובל ואינו כדבר נשמע

 הוא. תורה ישראל
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 את לשנות כשבאות אבל. שלהן בביתן לעצמן כן יעשו אם אפילו אמור זה כל
 ריב שמעורר דבר, המערבי ככותל קדוש במקום ,רבים בפני והמנהג ההלכה

 קדוש; מקום וביזוי ,בישראל מחלוקת ריבוי של איסור גם בכך יש, וקטטות ומדון

)בז' מנחם אב בדבר עריכת 'טכס נעילת המכביה' ברחבת הכותל המערבי 

, אנו מביעים... התנגדותנו החריפה לעריכת טכס זה שאין בו להוסיף תשמ"ה(

כבוד לשריד בית מקדשנו. אנו מחזקים את ידי כת"ר למניעת עריכת הטכס 

 הנ"ל ברחבת הכותל המערבי, ובסביבות הר הבית.


