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נבואה על-פי אותות: סימנים ומופתים בהלכה

כחלק מהדו-שיח שבין משה רבנו לבין הקב"ה, בו ביקש הקב"ה למנות את משה כמנהיג שיגאל 

ה, ַוּיֹאֶמר, ְוֵהן לֹא-ַיֲאִמינּו ִלי,  את בני ישראל ממצרים, העלה משה את בעיה האמונה: " ַויַַּען מֹשֶׁ

י ֹיאְמרּו, לֹא-ִנְרָאה ֵאֶליָך ה'" )שמות ד, א(. קִֹלי:  כִּ ְמעּו בְּ ְולֹא ִישְׁ

בתגובה לכך, הקב"ה נתן למשה רבנו שלשה סימני מופת. האחד נעשה על-ידי המטה, שהפך 

לנחש כאשר השליכו משה ארצה, וחזר לצורתו המקורית לאחר שמשה אחז בזנבו. השני היה 

סימן הצרעת: כאשר משה הכניס את ידו לחיקו, היא יצאה מצורעת כשלג, ושוב חזרה למראה 

שלא  למקרה  השלישי,  הסימן  לחיקו.  ידו  את  החזיר  שוב  שמים(  )בצו  שמשה  לאחר  הטבעי 

יאמינו לסימנים הראשונים, כבר היווה תחילת מכות מצרים בהפיכת מימי מצרים לדם.

המשא ומתן המתועד בפסוק, והאותות שנתן הקב"ה למשה כדי להוכיח את אמיתת נבואתו, 

מביאים אותנו להקדיש את מאמר השבוע לנושא של אותות ומופתים בהלכה. עד כמה מרכזי 

מקומם של אותות ומופתים בשאלת האמונה בנבואה? האם יש הבדל בעניין הזה בין נבואת 

משה לבין שאר הנביאים? ומה גישת התורה באופן כללי יותר להסתמכות על אותות וסימנים?

בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

דעת הרמב"ם: המאמין על-פי אותות יש בלבו דופי

הרמב"ם כותב )הלכות יסודות התורה ז, ז( כי כאשר נשלח נביא לעיר או לממלכה, כדי להוכיח 

כדי  ומופת  אות  לו  נותנין  אותו  "כשמשלחים  אזי  הרעה,  מדרכם  לחדול  ולהזהירם  העם  את 

שידעו העם שהא-ל שלחו באמת". עם זאת, הרמב"ם מבאר שאין להחזיק נביא כנביא אמת 

על-פי אותות בלבד: 

" ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו שהוא נביא, אלא אדם שהיינו יודעים בו מתחילתו 

שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו, שנתעלה בהן על כל בני גילו, והיה מהלך בדרכי הנבואה 

בקדושתה ובפרישותה, ואחר כך בא ועשה אות ומופת, ואמר שהא-ל שלחו – מצוה לשמוע 

ממנו, שנאמר: אליו תשמעון".

הרמב"ם מוסיף שייתכן שאדם יעשה אות ומופת גם כאשר הוא לא נביא, וגם כאשר הוא מקיים 

את שאר תנאי הנבואה – אלא שיהיה איזה גורם אחר לאות שעשה. עם זאת, ולמרות הספק 

פרשת שמות תשע"ז

מאמר השבוע עוסק באותות ומופתים שמסר הקב"ה ביד משה כדי להוכיח את נבואתו 

האמונה  שואבת  מניין  הנבואה?  אמיתת  בהוכחת  אותות  של  מקומם  מה  העם.  אל 

המיוחדת בנבואת משה? ועד כמה יש מקום להסתמך על אותות וסימנים באופן יותר 

כללי? 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!

"ספר  כ"ספר  מוגדר  שמות  ספר 

הגלות והגאולה". תחילתו בגלות בני 

בגאולתם  והמשכו  במצרים,  ישראל 

לקבלת  עד  כעם,  בניינם  ובתחילת 

התורה והשראת השכינה במשכן. 

גלות מצרים והגאולה ממנה תוספים 

מקום נכבד ביותר באמונה היהודית. 

את  לזכות  עלינו  שומה  יום  בכל 

אנו  מקיימים  וכך  מצרים,  יציאת 

מצוות שמטרתן להזכיר לנו את אותו 

הדברות  עשרת  גם  כך  מכונן.  אירוע 

אלוקיך  ה'  "אנכי  בהדגשה  נפתחות 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים". היחס 

שלנו אל הקב"ה הוא כמי שהוציאנו 

שמים  שברא  ממי  יותר   – ממצרים 

וארץ. 

אותה  המרכזית  שהנקודה  ברי, 

יציאתנו  זכירת  מתוך  להפנים  עלינו 

כפי  ה'.  השגחת  היא  ממצרים, 

הניסים  מתוך  הרמב"ן,  שמלמדנו 

הגלויים אדם מכיר בניסים הנסתרים, 

בהשגחת  אמונתנו  עיקר  שהם 

הקב"ה עלינו.

אולם, נראה שיש להזכיר מסר אחר, 

אף הוא טמון בגלות וגאולת מצרים, 

ואף הוא מוזכר בדברי הרמב"ן.

הרמב"ן  קובע  בא  פרשת  בסוף 

האדם  עבודת  עומד  שעליו  שהיסוד 
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המובנה בכל מקרה של נבואה, מצווה עלינו לשמוע את דבריו: 

ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא, וזה האות יש לו דברים בגו, ואעפ"כ מצוה לשמוע לו 

נצטוינו, כמו  וראוי לנבואה ]הוא[, מעמידים אותו על חזקתו, שבכך  וחכם,  גדול  ואדם  הואיל 

הואיל  בשקר,  שהעידו  שאפשר  ואע"פ  כשרים,  עדים  שני  על-פי  הדין  את  לחתוך  שנצטוינו 

וכשרים הם אצלנו מעמידין אותן על כשרותן".

ייתכן  שתמיד  למרות  פיהם,  על  הדין  את  ונחתוך  עדים,  לשני  שנאמין  מצווה  שהתורה  כמו 

כי  מסיים  הרמב"ם  הנבואה.  תנאי  את  שמקיים  לנביא  להאמין  יש  כך  בשקרנים,  שמדובר 

"בדברים האלו וכיוצא בהן נאמר: הנסתרות לה' א-להינו והנגלות לנו ולבנינו )דברים כט, כח(, 

ונאמר: כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב )שמואל א, טז, ז".

הרמב"ם ממשיך )בתחילת פרק ח( לבאר שכל זה נכון ביחס לשאר נביאים, אך לא בנוגע לנבואת 

משה רבנו. ביחס לנבואת משה, הוא מבאר כי אמונת העם לא הייתה תלויה באות ובמופת, שכן 

המאמין על-ידי אות ומופת בהכרח "יש בלבו דופי" – ייתכן שמקור האות הוא איזשהו גורם 

אחר )כישוף, קדם, זריזות ידיים(. מכאן הוא כותב כי

"כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם, לא להביא ראיה על הנבואה. היה צריך 

להשקיע את המצריים – קרע את הים והצלילן בתוכו; צרכנו למזון – הוריד לנו את המן; צמאו 

– בקע להן את האבן; כפרו בו עדת קרח – בלעה אותן הארץ; וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו 

בו? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר". 

הרמב"ם ממשיך לבאר )ח, ב( שקודם להתגלות של הר סיני, אמונת העם במשה רבנו לא היה 

שלם, שכן היא השאירה עדיין מקום לספק ולחשד. הספק המובנה לכל נבואה הוא זה שגרם 

למשה לשאול את פי ה' את שאלתו: "והם לא יאמינו לי" )שמות ד, א(. באותות שנתן למשה, 

אף הקב"ה לא התכוון לייסד את האמונה במשה לדורות, אלא רק כצעד זמני, עד שאמונת משה 

תיקבע לנצח במעמד הר סיני.

הרמב"ן: חשיבות הנסים

הרמב"ם אפוא ממעט בחשיבות של אותות ומופתים. ראשית, הוא כותב שאין להתחשב באות 

ומופת עד בדיקתו הקפדנית של בעל האות והמופת. רק לאחר שהתברר שמדובר באדם ירא 

שמים מאד, חכם גדול המדקדק במשא ומתן עם הבריאות וקדוש ביחסו אל הקב"ה, יש לקבל 

את האות והמופת כראיה על נבואתו. גם לאחר מכן, ההוכחה אינה חותכת ומוחלטת – אלא 

שאנו מצווים לציית לדברי הנביא, ולהניח את אמיתת נבואתו.

נסי  ולא אחר".  זר, אוזנינו שמענו  ולא  "עינינו ראינו  נבואת משה, אותה  יוצאת מן הכלל היא 

מצרים, לעומת מעמד הר סיני, הם אפוא שניים במעלתם.

הרמב"ן, מנגד, נותן דגש מאד מרכזי על אותות ונסים. ביחס לנסי מצרים, הוא מבאר )בפירושו 

את  ישראל,  עם  של  הלאומית  הלידה  בעת  להוכיח,  היא  הניסים  מטרת  כי  בא(  פרשת  לסוף 

בעלותו ושליטתו המוחלטת של הקב"ה על העולם. מתוך הסינים הגלויים, אנו למדים ומעריכים 

את הניסים הנסתרים שעוברים עלינו יום יום, בהשגחת ה' עלינו:

כלה, שאין  יסוד התורה  בנסים הנסתרים שהם  הגדולים המפורסמים אדם מודה  "ומן הנסים 

לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו 

של עולם, בין ברבים בין ביחיד, אלא אם יעשה המצות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו 

ענשו, הכל בגזרת עליון כאשר הזכרתי כבר" )פירוש על התורה, שמות יג, טז(.

נסי מצרים החדירו לעם ישראל אמונה מושלמת בהשגחת ה', אליה זכו בזכות חוויית הנסים. 

כה מרכזיים הם נסי מצרים לאמונתו, שמצוות רבות משמשות זכר ליצירת מצרים – זכר לנסים 

"שאין  הטוב:  הכרת  הוא  בוראו  את 

לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין 

מלבד  בתחתונים  חפץ  עליון  א-ל 

שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו". 

בהשגחת  האמונה  עצם  על  בנוסף 

מה  על  לו  להודות  עלינו  הבורא, 

שבראנו ועל מה שמשגיח עלינו יום 

יום.

גלות מצרים התחילה מההיפך הגמור 

מלך  "ויקם  הטוב:  הכרת  מידת  של 

כנגד  יוסף".  את  ידע  לא  אשר  חדש 

מידת פרעה, משה רבנו מגלה מעלה 

את  מכה  שאינו  עד  זו,  במידה  רבה 

היאור במכת דם ובמכת צפרדע מפני 

בתיבה  כשהונח  עליו  הגן  שהיאור 

בתוך היאור )שמות רבה ט, י(. 

הטוב  את  רבנו  משה  יזכור  לימים, 

אחרים  וישלח  מדיין,  בארץ  שקיבל 

לנקום את נקמת ה' מאת המדיינים: 

"אינו בדין שאני מיצר למי שעשה בי 

טובה" )במדבר רבה כב, ד(.

כולה:  התורה  עומדת  זו  מידה  על 

הוצאתיך  אשר  אלוקיך  ה'  "אנכי 

כל  עבדים".  מבית  מצרים  מארץ 

התורה תלויה בהכרה בכך שהקב"ה 

אותנו  ובנה  ממצרים,  אותנו  גאל 

"טוב  הכתוב,  כדברי  לעם.  להיות 

גלום  האמיתי  הטוב   - לה'"  להודות 

הטוב  הכרת  של  מידה  באותה 

וההודאה עליו.

בכדי להגיע למידת הכרת הטוב כלפי 

מידת  את  להפנים  עלינו  הקב"ה, 

להכיר   – הזולת  כלפי  הטוב  הכרת 

עמנו,  שמטיב  מי  כל  של  בטובתם 

ולהודות על כך בכנות. ויה"ר שמתוך 

נזכה  בלילות",  "אמונתך  על  הודאה 

בקרוב "להגיד בבוקר חסדך".
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הנפלאים שעמם יצאנו. גם הרושם של חוויה כה עוצמתית כנסי מצרים 

חוויה,  לאותה  להחזירנו  רבות  במצוות  צורך  יש  ולכן  השנים,  דוהה עם 

ולהתחזק באמונת הבורא.

הגישה ההלכתית לאותות וסימנים

הגישה  היא  והרמב"ן  הרמב"ם  נחלקו  שבה  קשורה  אך  אחרת  שאלה 

לחיינו.  ביחס  והחלטות  להכרעות  להגיע  כדי  וסימנים  באותות  לשימוש 

ואף  העולם  אומות  אצל  הן  רווחת,  היא  שונים  סימנים  על  ההסתמכות 

בקרב ישראל. למשל, ידוע בקרב אומות העולם שחתול שחור העובר לפני 

האדם נחשב לסימן רע; מאידך, מצאנו בגמרא כמה סימנים, כגון ליקוי 

חמה וליקוי לבנה, שזה סימן טוב לישראל, וזה סימן רע )סוכה כט, א(. 

בהעדר נבואה ישירה, רבים מחפשים אחר הכרעה על-טבעית – ניחוש 

– וכפי שנראה, חיפוש זה עשוי להיחשב איסור תורה. התורה מורה לנו 

יג(,  יח,  )דברים  א-להיך"  ה'  עם  תהיה  "תמים  ה':  עם  תמימים  להיות 

נוקטים  והרמב"ן  הרמב"ם  זאת,  עם  מ"ניחוש".  מפקיעה  זו  ותמימות 

בגישות מאד שונות ביחס לכך.

לאחר שמנה את הסוגים השונים של כישוף, קוסם, דורש את המתים, 

ושאר איסורים הקשורים לדרכם של עובדי אלילים, הרמב"ם מסיים את 

הפרק האחד-עשר מתוך הלכות עבודה זרה בקטע המתאר את גישתו 

אותות  של  בחשיבות  הממעטת  לשיטתו  נאמן  אלו.  למעשים  הכללית 

ומופתים ביחס לנבואה, הרמב"ם אינו מעניק להם משקל רב אף בעניין 

זה:

כולן דברי שקר וכזב הן, והם שהטעו בהן עובדי כוכבים  "ודברים האלו 

ואין ראוי לישראל שהם  הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן, 

חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו, ולא להעלות על לב שיש תועלת 

בהן, שנאמר, כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל... כל המאמין בדברים 

התורה  אבל  חכמה,  ודבר  אמת  שהן  בלבו  ומחשב  בהן,  וכיוצא  האלו 

אסרתן, אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת... אבל בעלי החכמה ותמימי 

הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי 

חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת, ונטשו כל דרכי האמת 

בגללן".

כלומר, לפי דעת הרמב"ם והנמשכים אחריו, מה שאסרה התורה בניחוש, 

וכזב,  שקר  דברי  שהם  משום  הוא  בכוכבים,  הדרישה  האיסור  ובכלל 

בפירוש  הרמב"ם  כתב  וכן  ההבלים.  אלו  אחר  שנימשך  הראוי  מן  ואינו 

)הדרישה  שהם  רבים  חושבים  כאשר  הענין  "אין  שם(:  )ע"ז  המשניות 

בכוכבים( דברים אמתיים אלא שהתורה אסרתם, אלא הם דברים בטלים 

וכוזבים", וכתב שם שהיא עיקר עבודה זרה וענפיה.

בכוכבים  שהדורש  הדרך  באותה  כתב  צא(  )סימן  יהודה  זכרות  בשו"ת 

"תמים  של  החובה  מלבד   – ניחוש  איסור  ועל  מעונן  איסור  על  עובר 

תהיה".

דעת הרמב"ן

לעומתו, דעת הרמב"ן )תשובת הרמב"ן, הובאה בשו"ת המיוחסות סימן 

על-פי  ושואלים  שהעושים  היא  שעח(  עמ'  הרמב"ן'  ב'כתבי  וכן  רפג; 

חכמת האיצטגנינות אינם עוברים על איסור "לא תעוננו", ולא על איסור 

ניחוש, אלא על איסור "תמים תהיה" בלבד. 

בניגוד לדעת הרמב"ם, לשיטת הרמב"ן חכמת האיצטגנינות היא חכמה, 

ענף של "מדע" ולא כישוף וניחוש. עם זאת,  לעולם נאסר עלינו לשאול 

בה משום חובת "תמים תהיה". ואלו דבריו: 

"והרמב"ם ז"ל כתב שכל העושה מעשה מפני האצטגנינות, וכיון מלאכתו 

או הליכתו בעת שקבעו הוברי השמים הרי זה לוקה משום 'לא תעוננו'. 

בכלל  ממש  בהם  והמאמין  הם,  ושטות  הבל  שדברי  לומר  האריך  ועוד 

נשים ועמי הארץ הם. ושמעתא כולה ליתא הכי". הרמב"ן מוסיף שאם 

שמע דבר מאנשי חכמה זו, צריך לחוש לדבריהם בריבוי מצוות וזכויות, 

הכוכבים,  חוזי  אצל  לדרוש  לאדם  אסור  זאת,  עם  הנס.  על  לסמוך  ולא 

שעל כך הוזהרנו במצוות "תמים תהיה".

על דרך דברי הרמב"ן כתב המלבי"ם )התורה והמצוה, אות סו( בביאור 

דברי הכתוב "תמים תהיה", שבזה נכלל כל דרישת העתידות "ואף לא 

על ידי האופן המותר, כי תסמוך על ה' כי הוא יכון העתידות עליך לטוב". 

הכוכבים  אל  הדרישה  את  ורואה  ולמופת,  לאות  משקל  נותן  הרמב"ן 

כחכמה אמתית שיש בה ממש – אלא שהיא נאסרה על ישראל: "והנה 

פירש טעם איסורן בישראל מפני זה שיהיו כלם לה', על כן תמים תהיה 

עם ה' א-להיך, ופירוש תמים, שלם, כלומר שיהיו כלם שלמים להקב"ה 

ולא יהיה מהם חלק לכוכבים ומזלות או לשדים" )דרוש תורת ה' תמימה(.

סימנים ואותות

למרות החובה של תמימות עם ה', והאיסורים השונים שהזכרנו, עדיין 

אנו מוצאים כמה תקדימים לשימוש באות ובסימן במסורת ישראל.

כפי שהוזכר לעיל, הגמרא מזכירה את ליקוי המאורות כסימנים לישראל. 

כן, כל אחד מאתנו רגיל בסימנים של ראש השנה, שבהם אנו משתמשים 

המרדכי  יומא,  מסכת  בתחילת  טוב".  ב"סימן  השנה  את  להתחיל  כדי 

לשנה  כסימן  דג  של  ראש  כגון  אלו,  סימנים  לעשות  מותר  למה  שואל 

טובה – האם אין בכך בעיה של שימוש באות וסימן?

היו  הדורות  מגדולי  שחלק  מוצאים  אנו  ואותות,  לסימנים  בנוסף 

ספרי  שאר  )או  החומש  את  לתפוח  יש  בהם  בגורלות,  משתמשים 

התורה( במקומות מסוימים כדי להכריע בשאלה קשה. המפורסם שבהם 

היום ממשיכים  ויש שעד  מווילנה(,  לגאון  )המיוחס  "גורל הגר"א"  הוא 

בגורלות אלו. האם אין בכך משום "ניחוש"? למה יש בכך היתר?

נדון  נעסוק בשאלות הלכתיות אלו במאמר של שבוע הבא, שם  בע"ה 

במותר ובאסור שבאותות ובסימנים.
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גוי בבית הכנסת בשעת התפילה

שאלה:

לאחרונה מגיע אלינו נער צעיר בן 16-17 להתפלל בבית הכנסת אצלנו ביום שבת במנחה, הוא הכיר שמה את החבר'ה הצעירים )חלקם מכירים אותו 

מבית הספר(

מתברר שהוא גוי עם עורלה )אבא יהודי, אמא נוצריה(

הוא מכיר את הדת, הוא חוקר, הוא לובש ציצית ומברך, מתפלל איתנו במנחה של שבת וכו'...

יש רק כמה בודדים שהוא סיפר להם שהוא גוי ובנוסף הוא סיפר להם שהוא לא רוצה להתגייר כי הוא מפחד לא להצליח לקיים מצוות, כלומר בתור 

גוי יש לו 77 מצוות וביותר יהודי הרבה יותר... אז הוא מעדיף להישאר גוי עם 7 מצוות

מה אנחנו אמורים לעשות איתו?

אנחנו תמיד נזהרים שלא יתנו לו פתיחת ההיכל, הולכת ספר תורה, עלייה או משהו כזה )אצלנו במנחה של שבת מחלקים לכולם(

מה עושים ?

 מאיזה דברים נוספים אנחנו צריכים להיזהר ולהישמר ומה לעשות איתו?

הבנתי גם שצריך ליטול ידיים אחרי כל נגיעה עם גוי - אנחנו משתדלים גם לקיים את זה

 נשמח להכוונה של הרב לגבי היחס שלנו אליו - האם צריך לקרב אותו ולהסביר לו או שמא להשאיר אותו ככה ולהתרחק?

תודה רבה לרב השאלה באמת מורכבת ונשלחה מטעם כמה חברים מבית הכנסת

תשובה:

שלום רב

דבר ראשון צריך שכולם ידעו שהוא גוי, שחלילה לא יבוא להתחתן עם יהודיה או מכשולות אחרות, כמו כן שלא יגש חזן או עליה לתורה כמובן, מעבר 

לכך אין צורך לעשות שום דבר, אין צורך למנוע ממנו לבוא לבית הכנסת, ומי יודע אולי בהמשך גם התגייר... ידועה שיטת הרמב"ם שאף שבדרך כלל 

דוחים את הגר שלוש פעמים ואין לנו צורך בגרים, בנו של יהודי יש ענין לגייר אותו כיון שהוא בא מזרע ישראל. אולם יש להמנע מלעמוד שמונה 

עשרה בתוך ד' אמותיו, ראה שבט הלוי ח"א סי' כז וח"ב סי' נט ]יש לעשות זאת בזהירות רבה כדי שלא לפגוע! ולא לפרסם![. לגבי זמן ברכת כהנים 

ראה במקורות.

מקורות:

וגם בתפילת שלמה במעמד חנוכת המקדש מבואר  יקרא לכל העמים",  "כי ביתי בית תפילה  ז(:  נז,  )ישעיה  בנוגע לבית המקדש, נאמר בפסוק 

שהמקדש אמור לשרת לא רק עובדי ה' יהודיים, אלא אף הבאים לעבדו מקרב שאר העמים.

בתי כנסת שלנו הרי הם "מקדש מעט", וכמו שלאומות העולם הייתה אפשרות להשתתף בעבודת בית המקדש, כך מותר לאינו-יהודי להיכנס לבית 

כנסת, ולהתפלל שם לאלקינו.

כמו כן אנו מוצאים במשנה )כלים א, ח( איסור על גויים להיכנס לחלקים מסוימים של המקדש )מהחיל ופנימה(, ומבואר שאין איסור כניסה להר 

הבית, למרות שיש בו איסור כניסה לזבים וזבות, נידות ויולדות. בבית הכנסת לא נוהג שום איסור כניסה לזבים וזבות, וקל וחומר שאין בו איסור 

כניסה לגוי.

אך יש לדון בעניין זה מטעם אחר, והוא לאור מה שנכתב בשו"ת מהרי"ל החדשות )סימן כא(, שהביא בשם הרב משה נויאמר"ק כ"ץ שלשה טעמים 

שאין אנו נושאים כפיים בכל יום )כפי שנהוג בחו"ל(, ובטעם השלישי כתב: "וכן יש לומר מפני הגויים; וביש מקומות ראיתי שאין מניחין שום גוי 

בבית הכנסת בשעת נשיאות כפים". הסיבה לכך היא לכאורה על-פי לשון הכתוב: "כה תברכו את בני ישראל" – בני ישראל, ולא גויים.

וראיתי בשו"ת זרע אמת )חלק ג, סימן יב, דף כ, ב( שכתב שאין לכהנים לישא את כפיהם במקום שיש גוי בבית הכנסת, אך כתב לבאר זאת מפני 

שהגויים עשויים ללעוג על היהודים ויהיו בעיניהם לחוכא ואטלולא )והוסיף בכך על דברי הזוה"ק שהביא השואל שם ע"ש(. ייתכן אפוא שכך הביאור 

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

אבל בשו"ת יוסף אומץ )סימן ע, דף צב, א( כתב ששמע שיש מי שכתב שאין לכהנים לישא את כפיהם במקום שיש גוי בבית הכנסת, וכתב שם שאין 

לחוש לכך )ע"ש שביאר שאין לחוש מפני הפסק גוי בין המברכים לבין העונים אמן(, אלא שפיר יש לכהנים לעלות לדוכן אפילו במקום שגוי נוכח 

בבית הכנסת. וראיתי בספר ילקוט יוסף )חלק א, עמ' שלח( שכתב שכן המנהג.

מסיבה זו כתבנו בתשובה שעדיף שיצא הגוי מבית הכנסת קודם לברכת הכהנים, כדי לא להיכנס לשאלה זו של ברכת הכהנים במקום שגוי נוכח 

בבית הכנסת. ולכאורה כך הלכה גם בנוגע לנשים, שאין לחלק בעניין זה בין גברים לבין נשים.

אבל במקום שלא יצא הגוי מבית הכנסת לפני ברכת הכהנים, נראה שעדיין יש לכהנים לברך את העם, שכן המהרי"ל הביא ג' טעמים למה אין עולים 

לדוכן בחו"ל ולכן אין לראות בדבריו פסק הלכה שאין לברך את העם במקום שגוי נוכח בביהכ"נ, וכמו כן כתב רק ש"יש מקומות שאין מניחים שום 

גוי בביהכ"נ בשעת נשיאות כפיים", ומבואר שדבר תלוי במנהגים שונים ואינו הלכה פסוקה.

מאחר שאף מצאנו מי שלא חשש לעניין זה כלל )כמבואר בשו"ת יוסף אומץ הנ"ל(, ועוד שיש לומר שכיום דומה שאין חשש ל"חוכא ואטלולא" 

)ואדרבה יש התעניינות רבה בכל מיני תרבויות שונות ומשונות משלנו(, נראה וודאי שגם אם נשאר הגוי בביהכ"נ בשעת נשיאות כפיים, אין לכהנים 

להימנע מלברך את העם מחמת זאת.

ב

חישוב מעשר כספים בשני עסקים שונים של אדם אחד

שאלה:

בוקר טוב

נקלעתי לקשיים כלכליים ולחובות, אני מוכר את נכסי כדי לשלם את החובות.

האם אני חייב להוריד דמי מעשר.

הנכס עלה לי עם כל ההשקעות שעשיתי במשך השנים, בערך 1200000  )אי אפשר לדעת בדיוק( כרגע אני מקווה לקבל עבור הנכס 26000000בערך, 

הרוב ילך לכסות חובות,אולי הכל.

תשובה:

שלום רב

התשובה לשאלה זו קצת מורכבת, ננסה לתת את הכלל בזה:

ראשית, רווח מעליית ערך של נכס הוא בהחלט רווח החייב במעשר ]כאשר הוא נמכר וממומש[, ראה דרך אמונה מתנות עניים פרק ז בביאור הלכה.

אולם, כאן נדרשים אנו לשאלה נוספת, כאשר יש לאדם עסקים שונים, חלקם הרוויחו וחלקם הפסידו, האם חישוב המעשר נעשה באופן פרטני לכל 

עסק לפי ענינו, או לכלל העסקים יחד, ובענין זה מצינו כמה דעות בפוסקים. בשו"ת שבות יעקב ח"ב סי' פו נקט שכל עסק נמדד בפני עצמו ולא כולם 

יחד, וממילא יש להפריש מאחד על חברו. וראה שם ראייתו מדיני הפרשת תרומות ומעשרות בפירות וירקות. בשו"ת נודע ביהודה יו"ד תנינא סי' 

קצח נקט שכל העסקים נמדדים יחד, אבל רק של אותה שנה. כלומר, אם בשנה זו בה אתה מוכר את הנכס הפסדת כספים בעסקים אחרים, ההפסד 

הזה יקוזז, אבל לא הפסדים של שנה אחרת. ונראה שזו הדעה הרווחת בין האחרונים, ראה ערוך השולחן סי' רמט סעי' ז, חוות יאיר סי' רכד, וכן נקט 

לעיקר בשו"ת שבט הלוי ח"ה סי' קלד. שיטה שלישית מצינו בשער אפרים יו"ד סי' פד, ולדעתו כל עסק נמדד בנפרד, ובלבד שהחישוב לגביו ידוע 

]כמו במקרה שלך[ שכן ידיעת החישוב היא כעין גמר מלאכה המחייבת במעשרות, אבל אם כלל הרווחים וההפסדים נודעו רק בסוף השנה, אפשר 

למדוד כל אותה שנה יחד.

נמצא שהפסדים של שנה אחרת לא ניתן לכלול בשנה זו, אבל לגבי הפסדי שנה זו ודאי ניתן לסמוך על דברי הנודע ביהודה.

כמובן, חובות שאינם קשורים להפסד בעסק אלא למימוש הממון כמו נישואי ילדים, לא ניתן לנכות מדמי המעשר, אלא שלכתחילה ניתן לתת את 

כספי המעשר לנישואי הילדים אם הם מידיים.

לגיל  זה עד שיבואו  נישואי הילדים אינם מידיים, אפשר להקים גמ"ח הלוואות בכסף  גם אם  גדול מאוד,  כיון שמדובר בסכום  נוספת,  אפשרות 

הנישואין ואז לתת להם אותו, בהסתמך על דבר החפץ חיים באהבת חסד ח"ב פרק יח, עיי"ש.

שתראו תמיד רק שפע ברכה והצלחה ולא תדעו צער!

ג
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