
ØØ

סימנים, אותות וגורלות: עיון הלכתי

הקב"ה  על-ידי  רבנו  למשה  שניתנו  כאלו  ואותות,  סימנים  של  בדיון  החלנו  שעבר  בשבוע 

הרמב"ם  בין  )בעיקר  רחבה  מחלוקת  ישנה  שראינו,  כפי  נבואתו.  אמיתת  את  להוכיח  כדי 

ולאותות כיסודות שעליהם נשענת  לייחס לניסים  לבין הרמב"ן( ביחס לכובד המשקל שיש 

אמונתנו. מעבר לכך, ראינו שמחלוקת זו משליכה אף על שאלות יומיומיות של ההסתמכות 

על סימנים שונים כדי להכריע על-ידם הכרעות מעשיות.

במאמר הנוכחי נמשיך את הדיון בנושא האמור, תוך עיסוק בשאלות הלכתיות קונקרטיות 

העולות מתוך הדברים. עד היכן ניתן להסתמך על אותות וסימנים לעניין הכרעת דילמות בחיי 

היומיום? האם מותר להסתמך על הגורלות השונים שיש נוהגים בהם? מה ההבדל בין האסור 

והמותר בהחלטות על-פי סימנים?

נדון בשאלות אלו, ועוד, בהמשך הדברים.

דעת הרמב"ם: סימנים על העתיד ועל העבר

הרמב"ם והראב"ד חולקים במחלוקת מרכבית ביחס לשימוש בסימנים. 

ברייתות בביאור איסור מנחש. האחד מבאר סימנים  ב( מביאה שתי  )סנהדרין סה,  הגמרא 

העולים מתוך מאורעות שונים: "תנו רבנן מנחש זה האומר פתו נפלה מפיו מקלו נפלה מידו 

בנו קורא לו מאחריו עורב קורא לו צבי הפסיקו בדרך )רש"י: היה הולך ממזרח למערב, והצבי 

הולך מצפון לדרום והפסיק דרכו( נחש מימינו ושועל משמאלו )רש"י: סימן רע הוא לו( אל 

תתחיל בי )רש"י: כשבא הגבאי לגבות מס ממנו וכו' אומר לו בבקשה אל תתחיל בי להיות 

ראשון בדבר הפסד וכו'( שחרית הוא ראש חודש הוא מוצאי שבת הוא". 

ברייתא שנייה מביאה דוגמאות לאיסור ניחוש מתופעות הטבע: "תנו רבנן: לא תנחשו ולא 

תעוננו, כגון אלו המנחשים בחולדה בעופות ובדגים". 

לעומת האיסור המבואר בסוגיה זו, סוגיה נוספת מביאה מעשי אמוראים של עשיית שימוש 

בסימנים. ביניהם מבואר שם )חולין צה, ב(: "רבי יוחנן בדיק בינוקא" )רש"י: דשאיל ליה פסוק 

בודק בפסוקי התינוקות. עוד מבואר שם:  יוחנן שהיה  והביאו שם מעשה ברבי  לי פסוקך(, 

פרשת וארא תשע"ז

הלכתיות  בשאלות  עיסוק  תוך  ואותות,  סימנים  על  הדיון  את  ממשיך  השבוע  מאמר 

וסימנים לעניין  ניתן להסתמך על אותות  קונקרטיות העולות מתוך הדברים. עד היכן 

הכרעת דילמות בחיי היומיום? האם מותר להסתמך על הגורלות השונים שיש נוהגים 

ועוד,  והמותר בהחלטות על-פי סימנים? בשאלות אלו,  בין האסור  בהם? מה ההבדל 

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!

למדים  אנו  עליהם  מצרים,  מכות 

אותנו  מלמדים  השבוע,  בפרשת 

ישראל  עם  אודות  על  מרכזי  לקח 

ותולדותיו.

מתאימה.  דוגמה  מהווה  דם  מכת 

חז"ל מלמדים שלאחר שהתייאשו 

מים  לעצמם  מלמצוא  המצרים 

מן  מים  ליטול  עצה  נטלו  לשתות, 

העבריים, שלא לקו במכת דם. אלא 

מפני  להם,  הועילה  לא  זו  שעצה 

היו  ליהודים,  שהיו  מים  שאותם 

שילמו  אם  רק  המצרים.  ביד  לדם 

לרוויה  זכו  מלא  בכסף  המים  על 

במים טהורים.

נס  אפוא  הוא  דם  מכת  של  הנס 

הטבע.  במערכת  נתפס  אינו  שכלל 

ביד  למים  שהיה  משקה  אותו 

המצרים.  ביד  לדם  היה  העבריים, 

המצרי  נטל  שכאשר  הכוונה  אין 

המשקה  היה  לידו,  המשקה  את 

המשקה  שאותו  היא  הכוונה  לדם; 

היה לדם עבור המצרי, ולמים עבור 

העברי.

מצרים.  ניסי  של  טבעם  היה  כך 

אברהם  לניסים;  זכו  אבותינו  כל 

הניצחון  לנס  האש,  כבשן  לנס  זכה 

בית  של  לנס  המלכים,  במלחמת 
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"תניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר: בית תינוק ואשה אף על פי שאין נחש, יש סימן. אמר ר' 

אלעזר: והוא דאתחזק תלתא זמני". 

מדברי הגמרא מבואר שישנם סימנים שמותר להשתמש בהם, וצריכים ליישב שימוש זה עם 

איסור ניחוש המבואר בסוגית הגמרא בסנהדרין.

הרמב"ם יישב סתירה זו בביאור מחודש למעשי חכמי התלמוד. ראשית, הוא כותב שהאיסור 

על ניחוש כולל אף סימנים אישיים, כאשר השימוש בהם הוא לצורך הכרעה לעתיד )הלכה ד(: 

"וכן המשים לעצמו סימנים, אם יארע לי כך וכך אעשה דבר פלוני, ואם לא יארע לא אעשה, 

כאליעזר עבד אברהם ]...[ וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו, לוקה".

ביישוב דברי הגמרא המתירים שימוש בסימנים מסוימים, הרמב"ם מבאר שלא הותר הדבר 

אלא לשם בירור טיבו של דבר שנעשה בעבר, ולא לעניין מעשים בעתיד. וזה לשון הרמב"ם 

)שם, הלכה ה(:

"מי שאמר דירה זו שבניתי סימן טוב היתה עלי, אשה זו שנשאתי ובהמה זו שקניתי מבורכת 

היתה – מעת שקניתיה עשרתי; וכן השואל לתינוק אי זה פסוק אתה לומד, אם אמר לו פסוק 

מן הברכות ישמח ויאמר זה סימן טוב, כל אלו וכיוצא בהן מותר הואיל ולא כיון מעשיו ולא 

נמנע מלעשות אלא עשה זה סימן לעצמו לדבר שכבר היה, הרי זה מותר".

בשביל  רק  היינו  פסוקיו"  את  "לפסוק  תינוק  לשאול  שמותר  מה  הרמב"ם  שלדעת  נמצא 

ברכה.  סימן  האדם  רואה  האשה  ונישואי  הדירה  בנין  מתוך  כן,  כמו  שהיה.  מה  על  לשמוח 

בניגוד לכך, עשיית מעשה בעתיד על-פי סימנים לעולם אסורה לדעת הרמב"ם – אפילו אם 

יעשה סימן כמו שעשה אליעזר עבד אברהם )כפי שהזכיר בהלכה ד(.

ג' פעמים לבין סימן שלא  הרמב"ם אף השמיט את מה שחילקה הגמרא בין סימן שהוחזק 

הוחזק, שכן לדעתו אין בזה השלכה להלכה, כיון שלעולם אסור לסמוך על סימן כלפי העתיד, 

ועניין החזקת הסימן הוא רק עצה טובה בנוגע לאמינות הסימן.

דעת הראב"ד: סימני מלחמה

הראב"ד )שם, הלכה ד( חלק בתקיפות על שיטת הרמב"ם, וסבר שמה שאסר הרמב"ם עשיית 

ואיך חשב על צדיקים  ומותר הוא...  גדול, שהרי דבר זה מותר  מעשה על-פי סימן "שיבוש 

כמותם עבירה זו, ואי הוו אינהו הוו מפקי פולסי דנורא לאפיה". 

לדעת הראב"ד, מה שמבואר שבית תינוק ואשה "יש סימן", הכוונה שראוי לסמוך על סימן זה 

)שהוא סימן אמין(, ולא דיברה הגמרא כלל בנוגע לאיסור והיתר. 

ט(,  יד,  א,  )שמואל  הרד"ק  דברי  לאור  היטב  תתבאר  הראב"ד  דעת  ניחוש,  לאיסור  בנוגע 

ומנהג  חק  וקבעום  הרעות,  הדיעות  בעלי  בהם  "שנהגו  בסימנים  רק  נאמר  ניחוש  שאיסור 

סימנים  ואילו   – התורה"  שאסרה  הוא  זה  והמריעים,  המטיבים  הם  כי  וחושבים  עליהם, 

"אישיים" שהשתמשו בהם תנאים ואמוראים, וכן אליעזר ויהונתן, אין בהם איסור.

סימנים המותרים

והרמב"ן  הרמב"ם  שבין  המחלוקת  דרך  על  הוא  הראב"ד  לבין  הרמב"ם  בין  המחלוקת  יסוד 

שביארנו במאמר הקודם במצוות "תמים תהיה". כמו שלדעת הרמב"ם אין חכמות המנבאות 

את העתיד, כך לדעתו אין "סימנים" המנבאים את העתיד, שכן דבריו שבסוף פרק יא הנ"ל 

כוללים גם איסור ניחוש בסימנים. אי-לכך, הוצרך הרמב"ם לפרש את הסימנים עליהם סמכו 

חז"ל כמורים על העבר, ולא על העתיד. 

ליציאה  בנוגע  ע"ש  ט,  יד,  א,  )שמואל  ויהונתן  אליעזר  שעשו  הסימנים  הרמב"ם,  דעת  לפי 

אבימלך - וכך הלאה. מדובר אפוא 

משהו  אבל  בניסים.  המלומד  בעם 

מיוחד מייחד את ניסי מצרים מכל 

שידד  במצרים  האבות:  ניסי  שאר 

הטבע.  מערכות  כל  את  הקב"ה 

הטבע  מסדר  הנס  שיצא  רק  לא 

מנוגד  היה  הנס  יתרה-מזו,  הרגיל; 

שום  בו  שאין  עד  עצמה,  למערכת 

בתוך  השבוי  אנושי  בשכל  תפיסה 

המערכת.

מוצאים  אנו  מצרים  בניסי  לכן, 

שאותו משקה שהיה מים לעבריים, 

היה דם למצרים; אותו מקום שהיה 

מואר לעבריים, היה בחושך מוחלט 

בעלמא.  נס  זה  אין  המצרים.  עבור 

מערכת  של  מוחלט  באיון  מדובר 

הטבע.

הוי"ה,  שם  נסי  הם  אלו  ניסים 

ולא  מצרים,  ביציאת  שהתגלה 

הניסים  הם  אלו  לאבות.  התגלה 

שעמם עם ישראל נולד. 

ישראל  עם  אלו  ניסים  עם  אכן, 

לעם  שבנוגע  ללמדך,   - נברא 

ישראל, טבע העולם אינו שולט, כי 

אם טבע עליון, טבע שאינו מתחשב 

לאור  רק  הטבעי.  העולם  במערכת 

ישראל  שעם  להבין  ניתן  זו  תובנה 

שבעים  בין  אחת  כבשה  שרד, 

הגלות.  שנות  אורך  לכל  זאבים, 

המשך  את  נבין  זו  תובנה  לאור  כך 

קיומנו כעם עד לזמנינו אנו.

בקיום  לראות  בקרוב  שנזכה  יה"ר 

הפסוק, "כיום צאתך מארץ ישראל 

אראנו נפלאות".
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למלחמה שדרש יהותנן בסימן( הם אפוא אסורים )ועי' ב"ח, יו"ד סימן 

קעט, מה שכתב בעניין אליעזר עבד אברהם, ומה שיתבאר עוד להלן(.

כוללים  אינם  ומעונן  מנחש  שאיסור  כמו  הרמב"ן  לדעת  לכך,  בניגוד 

ניחוש האיסור כולל  )כגון אצטגנינות(, כך לעניין  דרכי חכמה אמתית 

וכדומה,  מפיו"  נפלה  "פתו  כגון  טבעי,  מהלך  בהם  שאין  סימנים  רק 

על  ומהלך  היגיון  בהם  שיש  סימנים  שיטתו,  לפי  לאיסור.  המבוארים 

דרך השכל, או שהוכחו על-ידי שהוחזקו שלש פעמים )כדברי הגמרא 

לדון  יש  ורק שלפעמים   – ניחוש  איסור  בהם משום  אין  הנ"ל(,  חולין 

בהם משום חובת "תמים תהיה". 

בזה יש לומר שחובת "תמים תהיה" הוא עניין לחיבור בין ישראל לבין 

ולכן  לעיל,  שהבאנו  הספרי  וכדברי  הרמב"ן  כדברי  שבשמים,  אביהם 

כל ניחוש שאינו מאיים על הזיקה בין ישראל לבין הקב"ה, כגון ניחוש 

בו  שיש  ניחוש  או  וכדו'(,  אישית,  )חוויה  עלינו  ה'  להשגחת  שקשור 

מהלך שכלי ואינו קשור לכוחות אחרים, אין בו איסור.

יתרה-מזו, לדעת הרמב"ן חובת "תמים תהיה" אינו אוסר אלא שאלת 

דבר  הכוכבים  חכמי  לו  יאמרו  אם  אבל  העתידות,  על  הכוכבים  חכמי 

העתיד יש לחוש לדבריהם, ואין סומכים על הנס, ולדבריו יש לומר כן 

יש לחוש  אף לעניין הסימנים, שכיון שאירע לאדם סימן מסוים שוב 

שאלת  על  בגמרא  שמסופר  מה  זה  לפי  מובן  על-פיו.  ולנהוג  אליו 

פסוקים לתינוקות, ומבואר שבאופן זה מותר לכתחילה לדרוש סימנים, 

שכן באופן זה בוודאי לא יעבור על איסור "תמים תהיה", שכן נוטל את 

הסימן מתוך התורה עצמה שהיא דבר ה', וכמו שכתבו הט"ז )יו"ד סימן 

קעט סק"ד( והש"ך )שם סק"ה( שדבר זה נחשב כ"נבואה קטנה".  

על דרך זה ממש מבואר בר"ן בחידושיו לסנהדרין )הו"ד בכסף משנה(, 

שהביא בשם רבנו דוד שלא אסרו משום ניחוש אלא "דברים בטלים, 

נפלה  פתו  כמו  החכמה,  בדרך  ולא  הטבע  בדרך  לא  עיקר  להם  שאין 

בהם  אין  חכמה  של  דברים  ואילו  וחביריו",  בדרך  הפסיקו  צבי  מפיו 

שם  וביאר  ויהונתן.  אליעזר  של  הסימנים  היו  זה  ובאופן  כלל,  איסור 

שאיסור דרישת הכוכבים משום "תמים תהיה" הוא בשביל שלא יסיר 

הדרישה  אלא  נאסר  לא  אבל  מעצמו,  והבחירה  ההשגחה  את  האדם 

בכוכבים כמבואר בפסחים קיג )לפי פירוש "כלדיים" כחכמי הכוכבים(, 

ולא עניין סימנים.

לעניין זה, אף דעת המאירי )סנהדרין סה, ב( היא להקל, ושלא כדעת 

ידועים  דברים  אינם  והם  שמותרין,  דברים  יש  מקום  "מכל  הרמב"ם: 

נחש אליעזר עבד  וזהו  לכול, אלא שהוא עושה אותם סימן לעצמו... 

אברהם ויהונתן בן שאול. אם כן, מהו שאמרו 'כל נחש שאינו כאליעזר 

עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינו נחש', שמשמעו שכל כיוצא בו נחש 

השם  היה  לא  כן  שאם  נאמר,  איסור  לעניין  שלא  תדע,  ואסור?  הוא 

נסכם על ידם, אלא לעניין אם ראוי לסמוך עליו אם לא, שכל נחש שלא 

כיוון אדם בו בתוך לבו מעט קודם בואו, אינו ראוי לסמוך עליו".

פסקי הלכה: סימנים ופתיחת ספרים

בשולחן ערוך )יו"ד קעט, ד( נפסק: "בית, תינוק ואשה אף על פי שאין 

בין  במחלוקת  ברורה  הכרעה  בהם  אין  אלו  דברים  סימן".  יש  ניחוש, 

הרמב"ם לבין הראב"ד. הרמ"א מוסיף: "וכן מותר לומר לתינוק: פסוק 

שיבוא  בדבר  סימן  לו  לעשות  מותר  דאדם  אומרים  יש  פסוקיך.  לי 

לעתיד, כמו שעשה אליעזר עבד אברהם או יהונתן, ויש אוסרין".

כוונת הרמ"א לפי פשוטה היא להביא את שתי הדעות ביחס למחלוקת. 

ואולם, כמה מפרשים )ט"ז ס"ק ג; ש"ך, ס"ק ה( כתבו שכוונת הרמ"א 

להכרעה  ביחס  גם  התינוקות,  בפי  פסוק  על  ההסתמכות  את  להתיר 

שם  הגר"א,  בביאור  עי'  )מנגד,  קטנה"  ב"נבואה  מדובר  שכן  לעתיד, 

ס"ק י(. 

ערך  בספר  כתב  התורה,  מן  עצה  ליטול  כדי  ספרים  לפתיחת  ביחס 

לחם )יו"ד, שם( "ונראה לי דלכולי עלמא מותר לפתוח בתורה, לראות 

הפסוק העולה, כי היא חיינו, וכמו שמצינו ביאשיה שעשה מעשה על 

שמצא ספר תורה גלול באותו פסוק, וכן עמא דבר".

'שבט  בעל  )בשם  והוסיף  דבריו,  את  הביא  ברכה(  )בשיורי  החיד"א 

והיו  דבר,  איזה  לעשות  רוצים  "כשהיו  קדמונים  נהגו  שכך  מוסר'( 

מסופקים אם לעשותו אם לאו, היו נוטלים חומש או ארבעה ועשרים, 

וכפי מה  ורואים בראש הדף מה פסוק היה מוצא,  והיו פותחים אותו 

שמראה אותו פסוק, היו עושים". 

החיד"א ממשיך שמצא בספר 'מעשה רוקח' )בתחילתו( בשם הרמב"ם 

"שאין ראוי לפתוח חומש על דרך גורלות הגוים, וש"ץ שעשה זה, אין 

מציע  החיד"א  אלו,  דברים  למרות  אך  להכותו".  ולא  ממינויו  לבטלו 

גורל  ועושה  הבתים,  על  שחוזר  ש"ץ  על  הוא  הרמב"ם,  שכתב  "דמה 

בדפין,  הפתחים  על  שמחזרין  הגוים  כדרך  הנגשים,  ואנשים  לנשים 

ועושין גורלות". דווקא באופן זה כתב הרמב"ם לאסור, ואילו "הרוצה 

לימלך בתורה בינו לבין עצמו, מותר". בדרכי תשובה )יו"ד שם( הביא 

את דברי החיד"א, וגם בספר חסידים )סימן רמד( ובשו"ת מהר"י ברונא 

)סימן קא( הביאו את הנוהג לשאול עצה בספרים על-פי גורל.

הריא"ז  בשם  כתב  פז(  )סנהדרין  הגבורים  בשלטי  אלו,  דעות  למרות 

ש"בדיקת הספר והפסוק שהיו סומכין עליהם להדיא, ותולין המעשה 

מדברי  חוץ  עלמא,  לכולי  ושרי  נבואה  כעין  הוי  אותו  פסוק,  באותו 

על  התקבל  שלא  יחיד,  בדעת  מבואר  אך  שהזכרנו".  וטור  מיימוני 

בעניין  יומא  מסכת  בתחילת  המרדכי  שכתב  דרך  על  הפוסקים,  דעת 

משום  ניחוש  משום  בהם  שאין  השנה,  בראש  שעושים  הסימנים 

שמקורם בפסוקים. 

http://din.org.il


Din.org.il :4הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה

חוזה שנכתב בו בורר מוסכם - שופט בדימוס

שאלה:

אני חבר בקבוצת רכישה, נציגות הקבוצה התקשרה בהסכם עם חברה יזמית.

בסעיף 14 של ההסכם נכתב כדלהלן:

14.1 בוררות

חלוקי דעות בקשר להסכם יועברו להכרעה של בורר מוסכם, שופט בדימוס או עו"ד. בהעדר הסכמה על אישיות הבורר, ימונה הבורר ע"י יו"ר לשכת 

עוה"ד,, ובלבד שמי שימונה כבורר יהיה בעל ותק של 10 שנים לפחות כעו"ד.

שאלותי

1. האם סעיף זה מתאים עם ההלכה או שיש בו משום לתא דערכאות?

2. כיון שהסכם זה נחתם כבר לפני כשנה האם בדיעבד אין צורך לשונת סעיף זה?

3. האם כחבר קבוצה עלי לדרוש מנציגות הקבוצה לשנות סעיף זה או שהאחריות מוטלת על הנציגים שחתמו.

 יצוין שכל הנוגעים בדבר הינם חרדים. בהסכם השיתוף ובהסכמים אחרים של הקבוצה נקבע כבורר רב.

תשובה:

שלום רב,

כתב בדברי מלכיאל ח"ה סי' רי וכעין זה גם בחזו"א סנהדרין סי' טו סק"ד שאסור להתדיין  אצל בוררים הדנים דווקא לפי החוק גם בהסכמה והוא 

בכלל מה שכתב הרשב"א עזבו מקור מים חיים לחצוב וכו'. אולם אם דנים לפי שכלם  הקבלה לדון אצלם היא כקבלה להתפשר וזה מותר אף שלא 

דנים לפי דין תורה וראה חזו"א )שם סימן סי' יז ס"ק יא( וודאי שזכותכם לטעון  שהתכוונתם שלא ידונו לפי החוק ואי אפשר לחייב את הקבוצה 

לדון דווקא לפי החוק עוד יש לציין שאם יפול ויכוח על דבר שלא בא לעולם בשעת חתימת החוזה זה יהיה תלוי במחלוקת הפוסקים אם סיטומתא 

מועיל בדבר שלא בא לעולם.

אבא התגלה בתור חולה נפש ומבזה אותי

שאלה:

אבא שלי אובחן חולה מאניה דפרסיה השנה . והוא פשוט רומס אותי במילים בצורה בזויה רוב הזמן בצורה שוטה . וברגע שאני מראה לו שאני 

מתעצבן ועומד על שלי וכועס על ההתנהגות הלא מקובלת הזאת שלו הוא קצת מתאפס .

 האם מותר לי ככה להתנהג אל אבי ובסוגריים ככה ״לחנך״ ולהתעצבן עליו בחזרה בזמן שהוא משפיל אותי בכוונה תחילה בגלל שהוא חולה נפש .

נ.ב מובן מאליו שאני שופט אותו לקו זכות ואני לא באמת מתעצבן עליו כי אני יודע שזה לא הוא באמת. זה פשוט המחלה שהשתלטה עליו.

תשובה:

שלום רב,

מעיקר הדין כתוב שאפילו אם אביו מבזה את בנו, עדיין בנו חייב בכבודו ואסור לו להחזיר לו ולבזות אותו. וכפי שפסק בשו"ע יו"ד סי' רמ סעי' ג': "עד 

היכן מוראם, היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו ד וקרעו בגדיו והכוהו על ראשו וירקו בפניו, לא יכלים אותם אלא ישתוק 

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

http://din.org.il


Din.org.il :הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה 5

ויירא מן מלך מלכי המלכים שציוהו בכך”!!

אלא שבמקרה הנוכחי, יתכן שיהיה מותר לך. והשאלה היא האם אתה עושה את זה כדי שיפסיק לבזות אותך ולרמוס אותך כהגדרתך, אז אסור כפי 

שפסק בשו"ע. אולם אם אתה עושה את זה לטובת אביך כדי להרגיעו, ובכך בעצם אמנם מבזה אותו אבל לטובתו, אז יתכן שיהיה מותר כפי שמותר 

לרפאות אותו למרות שהוא מכאיב לו. משום שהמטרה היא לטובת האב.

דין ערבות בנשים - בינן לבין עצמן

שאלה:

לכב' הרבנים שלום: אישה הזמינה נשים להפרשת חלה האישה לא יודעת לקרוא עברית ונתנה לכלתה לברך על הפרשת חלה האם זה בסדר? תודה 

לרבנים

תשובה:

שלום רב

היא יכולה לברך בשבילה, אבל שיעשו גם את ההפרשה יחד.

מקורות:

בפוסקים דנו בהרחבה אם יש דין ערבות לנשים לומר בהן "יצא מוציא", והיינו שגם זו שאינה מפרישה יכולה לברך

אמנם יש שנקטו שאנשים לא התערבו לנשים אבל בנשים בינן לבין עצמן יש ערבות, ראה הגהות חתם סופר או"ח ריש סי' רעא לגבי קידוש, אך אין 

בכך הכרח גמור, ובדגול מרבבה שם נראה בדיוק להיפך, שנשים בינן לבין עצמן ודאי אינן בכלל הערבות, לכן כדאי שהמברכת תפריש בעצמה ויעשו 

זאת יחד בשביל שמחת הלב של בעלת הבית. אם אי אפשר, אפשר לסמוך על חילוקו של החתם סופר שאחת תברך ובעלת הבית תפריש.

צלב על דלת הבית

שאלה:

שלום וברכה,

שאלתי,, אצלנו בחו"ל בגאורגיה מקובל אצל הגוים שמדביקים על קירות הבית ועל דלתות מבחוץ מדבקות פשוטות שמצוייר עליהן צלב. כיהודי 

שוכר דירהה כזאה האם כדי לכסות אותם או לגרד אם יש חשש שבעל הדירה גוי ייעלב?

אם השוכר יהודי כבר התחיל לגרד מדלת הכניסה ונתקע באמצע חצי מגורד האם יוריד לגמרי את המדבקה וימציא כל מני תירוצים כדי להרגיע את 

הגוי, אוו ישתדל להחזיר את המדבקה לקדמותה, זה אומר להחליף אותה?

 תודה רבה

תשובה:

שלום רב

מעיקר הדין, כיון שמדובר במדבקה לנוי או כבוד אבל לא מדובר בצלב שמשמש באמת לעבודה זרה, אין איסור שיהיה בבית. אולם ברור שהנפש 

היהודית סולדת מזה לגמרי, זה סמל לעבודה זרה ולהרבה מאוד צרות שנעשו לישראל בגלות. לכן יש לעשות כל השתדלות שהטומאה הזו לא תהיה 

על דלת הבית. להסביר בעדינות לגוי את ענין המזוזה ושהוא שונה מהצלב וכו', אינני יודע את הדרך, אבל לעשות מאמץ זה כדאי.

הייתי נוכח בבית כנסת שבחוסר שימת לב נעשה שם צלב מעיטורי הספסלים, נכנס לשם גר צדק והזדעזע, אמר שזה נותן לו ממש תחושה של 

טומאה... ידוע כמה החמיר בזה מרן הסטיפלר, עד שאפילו מדפי הספרים אצלו לא היו בקוים מקבילים כדי שלא יתהווה צלב...

בהצלחה

http://din.org.il

