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מכון תורת האדם לאדם ,צפת

אבות דרכי נתן מר? כט

1

ושלשה הן ,ותשובה על כלכ^ ת .ואחת .כתוב אחד אומר
(ירמיה ג) שובו בנים שובבים נאם ה׳ ארפא משובותיכם .וכתוב
אחד אומר (ויקרא טז) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם.
וכתוב אחד אומר (תהלים פט) ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים
עוגם .וכתוב• אחד אומר (ישעיה כב) אם יכופר העון הזה לכם
עד תמותון .הא כיצד? אם עבר אדם על מצות עשה ועשת
תשובה ,אינו זז משם עד שמוחלין לו מיד .על זה נאמר:
^שובו בנים שובבים .עבר אדם על מצות לא תעשה ועשה
תשובה ,התשובה תולה ויום הכפורים מכפר .על זה נאמר:
כי ביום חזה יכפר עליכם .עבר אדם על כריתות ומיתות
בית דין ועשה תשובה ,תשובה ויום הכיפורים תולין ויסורין
ממרקין ובשאר ימות השנה מכפרין ,ועל זה נאמר :ופקדתי

בשבט פשעם .אבל מי שמחלל שם שמים ,אין בו כה לא
לתשובה לתלות ולא ליסורין למרק ולא ליוה״כ לכפר ,אלא
תשובה ויסורין תולין ומיתה ממרקת עטחן ,ועל זח נאמר:
אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון:

ו איסי בן יהודה אומר :מפני טח תלמידי חכמים מתים
בלא זמנן? לא מפני שטגאפין ולא מפני שגוזלין ,אלא מפני
שהן בוזין בעצמן:

ז ח יצחק בן פנחם אומר :כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו
הלכות ,לא טעם טעם של חכמה .כל מי שיש בידו הלכות ואין
בידו מדרש ,לא טעם טעם של יראת חטא .הוא היה אומר:
כל שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות ,זח גבור ואינו טזויין .כל
שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש ,חלש וזיין בידו .יש בידו

7

זח וזה ,נבור ומזויין .חוא היה אומר? הוי זהיר בשאילת שלום
בין אדם לחבירו) ,ואל ק-זבוא לבין המחלוקת ,ואל תשתדל

לראותו .שב במקום חברים ,והוי זנב לאריות ,ואל תחי ראש
לשועלים:
ואמם :שעי כי סוגי עבירת צריכים משובח.

כריתות :איסורי כרת.

טש וכרמיכם :משסע טיד ארפא שיש עבירח

מדרש:

אגדות זמ״י.

שטתכסרים במשובח.

ייאותו :את כעי מטמיועת.

עונם :שמכסרח ביטורים.

מכרים :תלמידי מכסים.

תריח :שממתינים יו.

מזויין :ננד דעות אמרות.

אבות דרבי נתן <בפיסוק ובביאור קצר> קרויזר ,שמואל בן חיים יוסף עמוד מס (83הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת (0

©י־מן נל

אבן

המהרש״ל דה״ה לחזור שגים מקר* ואחד תרגום מותר.

יעקב

עה

האדם בענין אבלות ישנה שכותב דאין לנו

איסור

תרגום

ושו״ת

בסדר היום שהרי קורא קריאת שסע ומברך לפגיה

שערי״־רתמים ח״בךחיו*ד סוס״י ל״א עיי״ש)

והם*ז

ולאחריה וכן קורין בתורה ומפטירין בנביא בענינו של

אסור

יום ,ופרשת התמיד ואיזהו מקומן כנגד תמידין תקנום

לבשבת-שרי דהוא חובת היום .והמהריק״ש בספרו ערך

ואומר כדרכו ואינו חושש ע״ש ,וה״ג הקריאה מסדר

לחם סובר דבכל השבוע מותר דהא מיום א׳ חשוב עם

היום היא ואין לבו איסור בה .ויעוין בספר לב חיים

והרי

ח״א סי׳ כ״ג שכותב נמי לדמות וללמוד אבילות מט״ב

(ועמ*ש מת בס׳ מנחם אבלים אות

בסק״א מביא בשםהרש״ל

דהבריע

דבחול

ומגבות והוי כמו שמע שקוראה בכל יום ע״ש,

בתל .דשמיעת ׳קריאת התורה בב׳ וה׳ ובשבת שחרית

הן לאיסור והן להיתר עיי״ש[ .ויעוין בפי׳

ומנחה אינה פחות חובת היום מלחזור הפרשה בכדי

חיים על החיי״א כלל קל״ה אות

למשלים פרשיות עם הציבור ואדרבא הסברא נותנת

האחרונים דמותר לאבל בט״ב לעלות לתורה ולקרות

שהיא .יותר חיובית .דגתקגה ע״י מרע״ה ועזרא הסופר

הפטרה שהרי כולם אבלים .ועיין פרטי דברים

בזה

(עיין ב״קד׳ פ*ב וברמב״ם פי״ב מתפלה ה״א) ,וא״כ

בשו״ת בית יהודה למהר״י עייאש ח״ב

סי׳

פ״ד

אם התירו .לחזור הפרשה ,מכ״ש דמותר להוציא ס״ת

ומחזיק ברכה ורוח חיים על או״ח סי׳ חקנ״ט אות ב׳

עבור האבלים בכדי .שיצאו ידי חובת היום בשמיעת

וכה״ח שם .ואכמ״ל].

•

 .הקריאה בתורה.

-,..r

תוספת

בשם

במ״ש

ל״ה

ה) עוד נראה לי להוסיף טעם לשבה בהא

דאמריגן

ו)  :שוב ראיתי •שבעצם .׳זאת הסברא דחיוב השמיעה

דקריאת התורה של חובת היום לא נכללה

בציבור אינו גרועה מהשלמת ב׳ מקרא וא׳

עפימ״ש

בכלל האיסור שאסרו לאבל לשבות בתורה.

תרגום שהותר גם בצינעא לכו״ע ,וכי השמיעה לכו״ע

הרמב״ן בתוה״א בעמן האבילות לתרץ הקושי׳ שמקשה

ע״ש.

הר״ש ז״ל דהיאך אסור בדברי תורה והלא אמרו אבל

הותרה כבר עמד גם הדעת קדושים על

יו״ד

וא׳לב מינה כשא״א לשמוע אם לא יתירו
הקריאה ,כגון כשרובם

או

שכולם

להם

אבלים

גם

דאזי

מותרת; גם:.הקריאה :בדי שעי״ז יצאו ידי חובת היום.

יתירו

ויעבלש^בדעת .קדושים  .שדן עפי״ז דמדוע לא

בכלל .גם .לקרותו מכיון שהתירו לו השמיעה והרי בין
כך שוסע כעונה׳ .ומה תוספת חומרא יש ב״כ

כשגם

עולה .וכותב דצ״ל שהיא חומרא יתירה ולגדר בפני
הסוברים׳ ־ שבכך הו״ל שוה עם לימוד בפ״ע
ע״ש ,ומובן דחומרא יתירא כזאת אפשר

חייב בכל מצות האמורות בתורה חוץ מן

ומתרץ הרמב״ן בתירוץ אחד( ,שמביא הקרוה״ש כאן)

מפני דכיון דמיחייב למיקרי ק״ש

כשעדח לא תבוטל לגמרי הקריאה דאחרת הרי יצא
שכרן בהפסדן שלא ישמעו ־ קריאת חובת היום ואפי׳

הילכך

וערבית לא יצא מימת ידי חיוב התקנה של

אסרוהו לאבל •׳בשמיעת קריאה זאז4

מכל

הלין נלפענ״ד דאפשר

שפיר

להוציא

לקריאה בב׳ וה׳ ובשבת אפילו כשרוב המגין א1
כולו המה אבלים ל״ע ובאין אחרים גם

להעלותם

לתורה.

סימן נה

ע״ז

בפ״ע א״כ בע*כ שזהו מצות ת״ת נוסף על

שמיעה

שאילת שלום בבית האבלים

לכן

אסרוהו

(סימן שפה)

הפוסקים להאבל ע״ש .מ״מ היינו דוקא ג״כ כשעי״ז
שלא יעלו לס״ת לא תתבטל חובת השמיעה׳ אבל אם
תתבטל׳ אזי יש-להתיר זה משום חובת השמיעה .וזהו
חוץ מה שיש לפקפק ,בעצם

מ״ת

שהתירו

זהו .מצנה נת*ת כפ״ע דהא העולה לס״ת מברך

דברי

קריאת

התורה בציבור בימים שקבעוהו לכך׳ ולה שפיר לא

הפוסקים מ״מ לעלות ולקרות מתוך ס״ת כשר בצבור

ששומעים הצבור  .מבלי עלייה לס״ת

לא

פסיקא ליה ע״ש ,וא״ב לפי״ז הא הרי בק״ש שחרית

להגידולי הקדש שם שכותב לחלק ואמר דאף דשמיעת

הפרשה מקריאת הש״ץ יהי׳ בגדר שמחת

וערכית

שחרית

ויוצא  .בו ידי הובתו ומקיים והגית בו

הלכות
להחמיר

התפילין,

הגדולי

הקדש

ובהאיתו מהא דהעולד ,לס״ת מברך ע״ז בפ״ע,

דהא

.

סעיף ד. .ודע דנ״ל דכשס

שאץ

שאילת

שלום בבית האבל כל ז׳ לא האבל לאחרים

ולא אחרים לאבל כמו כן אחרים זל״ז

ישאלו לשלום בבית

האבל

דבתוך

לא

ימי

שבעה אין להזכיר שלום בבית זה.

הרי מבואר בטור ובשו״ע או״ח סי׳ קל״ט סעי׳ ח׳ דזה
שמברך הוא דמשום כבוד התורה בתקנה

כשקורא

בציבור ע״ש ,וא״ב אין מזה כל ראי׳ שזהו מצות ת״ת

א) לפענ״ד זהו דין מחודש שאין

א

לבאורה יסוד

וטעם ,דמה עמן שאילת אחרים שלום זל*ז בבית

נוסף על השמיעה ששומעים בציבור ,כמובן ,ואבמ״ל.

האבל להא דאין האבל שואל כשלום

ז) קיצורו של דבר .מכיון שהקריאה בב׳ וה׳ ובשבת

אחרים בשלומו ,מה שאין האבל .שואל בשלום אחרים

שחרית ומנחה קבועה וחובת היום היא

הרי זהו דין בהאבילות כדילפיגן «מ׳ בסו״ק ד׳ «״י

הרי היא בכלל כה מה שבקבע בסדר היום שלא נאסר

ע״א מקרא דיחזקאל האבק דום ,ובן זה שאין אחרים

ל*בל;דגשתמש כזה■ בהנחתו של הרמבץ בספר תורת

שואלים בשלומו מנומק בגט׳ ד׳ כ״ב ע״ב הטעם מפני

,

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

אבן יעקב ולדנברג ,אליעזר יהודה בן יעקב גדליהו עמוד מס 91:הודפס ע״י אוצר החכמה

אחרים

ולא

סימן נה

אבן

עי

יעקב

שהוא• איבד־שרוי בשלום-,ואילו בשאילת אחרים שלום

אין השואלים בשלומם יודעים אם הם תוך יב״ח ובשבת

זל״ד׳־בביתהאבל הרי׳ א? לא ־הא ולא דא ומנין לבו

כשלא שאלו נעשה מזה אביאת

איפוא לחדש מעצמנו בכזאת דאין בכלל להזכיר שלום

כשישאלו והנשאל יודיע לו שהוא תוך יב״ח נעשה מזה

בבית זה י ואדרבא מהגמ׳ והרמב״ם והשו״ע משמע

אבילות בפרהסיא ע״ש.

וכדאי

דדדוקא ׳שאילת אחרים בשלומו וכן הוא בשלום אוזרים
מאן דכר שמיה לאסור.

לצטט גם טעם מחודש שראיתי שכותב

בזה

על קרא והוא עבר לפניהם.וישתחו ארצה ,ר״א פתה

וועה־הערוה״ש׳ כבר הזכיר מחידושו זה
:--

בפרהסיא

בספר שבט שמעון ,והוא עפ״י הזוהר פ׳ וישלח

הוא דאסור ,אבל שאילת אחרים שלום זל״ז בבית זה
־־ .׳-

ומכ״ש

גם

לעיל

כתיב •ואמרתם כה לחי ואתה שלום ,והא אתמר דאסור

בס״־שמ״ג סעי׳ ד׳ לומר דגם בבית האבל אין

לאקדומי שלום לרשיעיא ,אלא להקב״ה קאמר ותשיב

מפני

נבל דעליה קאמר .וכיון דהשתא המון רשעים רבים ואי

דכיזן שהוא ־מקום צער לא באה להתראות בשלום ,ורצת

דבדורות

שואל׳קף בשלום זל״ז ,ושם כתב לנמק הטעם

לדמות זה להא דבכפד ׳קטן אין שואלין שלום
 -יי"

אבל

 - -־■־

זל״ז

בשהמת בעיר ע״ש.

אפשר להשמר שלא

להם

ליתן

שלום

הראשונים היו הרשעים רק אחד במשפחה ושנים בעיר
והובדלו מקהל לדראון ולחרפה׳ לא כן עתה רבים הם,

בספרנו רמת *רחל סי׳ נ״א כתבנו להשיב גם על

לכן צריכים עתה בשאלת שלום לכוון ■לד׳ שלא לעשות

כלל

ד׳

־ זגטעם זה־ ולבאר שאין

דומים

הנידונים

והעלינו 'שאין יסוד• לאסור השאילת שלום* בבית האבל

־׳עיי״ש.,

:*.׳>

איסור ליתן שלום לרשעים• דאין ■ שלום

לרשעים ,ולכן שואלים גם באבלים־• ואף דאצלם אינו
שרוי ■השלום הלא מכוונים

במאמר

כן־ אין■ כל־ טעם ־מה שרוצה הערוה״ש שם

~המו16ר!לומר״עוד ■טעם לאסור שאילת שלום בבית

אמר

להקב״ה

דעמי׳

שרי׳

השלום ,ע״ס^עיה׳ש... ............. .
ג) ואחרי שובי נחמתי .מתוקף דברי נגד

ז&*בל--־משום- :דהוי כלועג לרש כלומר־ אתם  .שרוים

הערוה״ש

שבאות א׳ כנובע לשאילת שאם

זל״ז

בצער זאגחנד בשלום :ע״ש׳ דהיכן מציגו■ מין איסור של

בבית האבל• ,דראה זה מצאתי עתה אסמכתא

לועד־לרש כזה היכי שהחי מכחיש את החי וכל אחד

בספר שבא הלקט ה׳ שמתות -סי׳ כ״ב דמביא שם בשם

מהם מצווהי־־בדינים מיוחדים ומתנהג כפי דיני׳ התורה

תשו׳ הגאונים שכתבו אחד מהטעמים שא״א.הלל .בבית

""-.־ת

־־ שהוטלו־ עליו ד

לדבריו

האבל שהוא עפ>י דברי הא״רדאין שמאן

£לא׳ זאת' מיד,ת ה2ד ליזהר משום מדת

שאם.

ארץ

זל״ז בעיר ־קטנה׳ השתא בעיד •קטנה איך ^שאילות

יל '*והבעת"השתתפות־ בצער האבל ,שהאחרים -לא

שלום ביניהן הלל בבית האפל דכתיב ביה זה היים

בסתם

עשה ה׳ נגילה ושמחה בו לא •כ״ש דלא אמרר עיי״ש׳

אם בדברים שיש.־• בהם

הרי כמעט הוכחה מפורשת לדברי הערוה״ש׳ ומה שיש

ביכדיללגתם-ולהנ^ח־ דעת האבלים בהפגת צערם׳ וד״ל.

לדון הוא רק זאת אם אמנם נתקבל טעם זה להלכד^

דרך

ישאלו זל^ז-בשלום בקול ,ובכלל ־אין להרבות

שיחה בטילודבבית האבל

כי

 *VWl£גם זאת .דהערוה?ש בראה .כסותר
בדבריו בנוגע לשאילות שלום

א״ע

ויש להאריך.

לאבלים

סימן נו

בזה״ז .דבשם בסי׳ שמ״ג סעי׳ ד׳ כותב דיש מקילים

משום דשאילת שלגו

אינו בשאילת

שלום

שאזם

ותלילד ,להקל .ואילו כאן בסי׳ שפ״ה סעי׳ א׳ כותב רק
לשאול על-הטעם.הזה דא״כ .נתיר גם קודם ל׳ וכו׳.

יד

ועל קושיתו זאת ויהי• כמשיב • לאחר

וכותב

*וכמדומגי שעכשיו גם בתוך ל׳ אין נזהרין בזה ואולי

מטעם זה" ,וא״ב הרי יוצא באילו בא ליישב על הא

דמקילין אפי׳ בתוך ל׳ ולהתאים זה עם הטעם שבותמם
דשאילת שלום שלנו אינו בכלל שאילת שלום שבגמ׳.
וי״ל דהערוך«״ש הסתפק במה שמציץ לבסוף

לעיין

במג״א באו״ח סי׳ תקנ״ד .והמג״א שם בסקכ״א כתב
להשיגעל־מעם השו״ע בזה והסיק לאיסור
כמותו גם הערוה״ש -באו״ח שם .סעי׳
• *־

י״ח

ופסק

א• חיי׳לוק־י'דינים בהשתתפות לאבל על או״א
בשמחת ־נשואין בתוך יב״וז לאבילותו.
בי .אחי בעלי השמחה והקרובים שלב' ו!תו»כ־
מצטערים ׳ באי השתתפותם .־ ג• השתתפות
קרובים בשבת הן בחתונה והן בשבת שלפני
כן כשקוראים החתן לתורה ועושים קידוש;
ד .אם יש־ יגם יבזה דיו של שיגערו בו חביריו
ה .באשה אבילה ובעלה' דורש ממנה
להשתתך .יו• השמעת ד-ת על השלחן אם
׳־נחשב כעומד ומשמש• ■ .
־

כיעו״ש,

סעיף י׳ .ונלע״ד במקוס הכרח יש לסמוך
על דיעות המקילות דהלכה כדברי הנד־קל
באבל .ובשמחת בניו וגבריו וודאי מותר.

וע״ש בא״ר■ מ״ש .ע״ד .׳המג"*

ועייףבב£ור~ היטב־ ־כאן בסק״ב מ״ש עוד כמה טעמים

-

(סימן שצא)

על־מה:שמקתלים האידבא בזה .וכן בספר שערי

דעה׳יעל יחיד כותב ■לבאר דנשתרבב■המנהג אמר ים
שאם עליכם משום •דע״פ רוב הבאים ממקומות אחרים

א)

השיטות

שהביא מקודם אה הערוה״ש על אודות

.השתתפות כשמחת גשואיו לאחר שלשיה

הדפסה ברזולוציה מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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ו*מ

אבו

שלמה

הבח׳ עקיבא רז הי״ו
ישיבת כדר
אי שאילת שלום הנהוגה בימיט
היא כפי התקנה הנזכרת במשנה ברכות עד).
שנינו בגיטין (סא ).ושואלין בשלומן מפגי
דרכי שלום .ופירש״י ואע״פ שמטיל
על הנכרי שם שמים שהשלום שמו של

שמים בשאילת השלום ,ומן חמתם אף אם
נאמר שמעיקרא תקנו לשאדל באמירת "דד
עמך" ,מכל מקום כשנשתנה הדבר והורגלו
לשאול באמירת "שלום" ,הוה נמי מכפי
התקנה שמותר לשאול שלום הבירו בשם .זאת
ועוד הנה מכמה דוכתין בש״ם מוכח ששאילת
שלום שבימי חכמי הגם׳ היתה באמירת
"שלום" .הנה בברכות (ו ):אמר רבי חלבו
אמר רב הונא כל שיודע בחבירו שהוא רגיל
ליתן לו שלום יקדים לו שלום .עוד שם (יו).
אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הקדימו
אדם שלום מעולם .ובשבת (י ).אסור לאדם
שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ ועק

עמך״ "דד עמכם" כדרך שאמר בעז ,וכדרך
שאמר המלאך ,וכמו שכתב המהרש״א

בפרש״י שם .וכן אמרו בבמדבר רבה (פרשה
כא סימן א׳* ואם בא אדם מן הדרך שואלין לו
שלום ,וכן שחרית שואלין לו שלום ובאמש כך
שואלין בשלום ,ע״כ .וכ״ם מהזוח״ק (ס״פ
מקץ) ע״ש.הרי שמנהגם היה לשאול באמירת

הקב״ה ,ע״כ .והנה שנינו בברכות עד ע״א)
והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום הכירו
כשם שנאמר <רות ב> והנה בעז בא מבית לחם

ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם ויאמרו לו יברכך .71
ואומר (שופטים  0ה׳ עמך נבור החיל וכר.
ובהרמ״א (ירד סימן שפא ס״א) כתב :ויש
מקילץ בשאילת שלום האבל לאחר ל* יום,
ואין מעם להם אם לא שיחלקו לומר שזה שאנו
נוהגים לא מקרי שאילת שלום דבימיהם ,ע״כ.
והיינו דאמירת שלום שביב® היתה "דד

באגרות (מכות כגג ע^ט .ומה שאנו אומרים
כיום "שלום" אינו כמנהגם ואינו כאשר תקנו
מעיקרא .אלא שנשתרבב הדבר לשאול הכי
מתוך התקנה שהתקינו לומר "דד עמך" משום
שאילת שלום ,ולעולם אין כוונתנו באמירת
"שלום" להזכיר שם שמים ־ את שמו של
הקב״ה שהוא שלום וכדאמרי pבשבת (ירד
רע״א) ששלום הוא שמו של הקב״ה .ורק תהיה
כוונתינו בזה לברך את חברינו שיזכה לשלום.
וכמו שכתב מרה אליעזר פאפו רל בספרו
"פלא יועץ" (סוף ערך ברכות) :וכשנותן שלום
לחבירו יכוץ שרצונו לומר שלום יהיה לך,
עי״ש .ואם כן מזה שכותב רש״י ואע״ס שמטיל

וכר.
אולם דחוק מאד לומר הכי שבשאילת שלום
שבימינו אין הכוונה על שמו של
הקב״ה שבפשטות נראה שמנהגינו גבע מכה
התקנה ,והתקנה היתה שמותר להזכיר שם

״שלום״ בלבד .ואף שבועז אמר  7rעמכם"
והמלאך אמר ״ 71עמך" ,מ״ם י״ל דאין עיקר
התקנה היתה לשאול שלום כאשר הם שאלו

באמרם ״ 71עמך" ,אלא למדין מחם שמותר
להזכיר שם שמים בכדי לשאול בשלום
חברינו ,שכאשר הם שאלו באומרם "דד עמך",
 pאנו שואלים באומרינו "שלום" ,שהוא נמי
שמו של הקב״ה .וע׳ בפירש״י ובהמאירי שם.

וכ״כ הרמב״ם בפירוש המשניות שם וזה
לשונו :בכלל התקנות שתקנו שיהא אדם
שואל בשלום חבירו בשם האל ,מפני שמילת
"שלום" הוא שם משמות הקב״ה .והביאו ראיה
שהדבר ההוא מותר מענץ בועז שאמר "דד
עמכם" והשיבוהו "יברכך דד" ,ע״כ נמצא
דשאילת שלום שבימינו באומרינו "שלום"

אבן

שאילת שלום בימינו

הינה מכפי התקנה שיהיה אדם שואל את
שלום חבירו בשם .ושכן היה המנהג בזמן
חכמי התלמוד לשאול שלום באומרם "שלום"
כמנהנינו .ומעתה אתי שפיר מה שכתב רש״י
בסוגיין ואע״ם שמטיל וכד.
אלא שמעתה פש לן לברורי מהו שכותב
הרמ״א הנ״ל :שזה מה שאנו אומרים
אינו שאילת שלום דבימיהם .והנה רש״י
במכות <כנ ע״ב> כותב :ושאילת שלום בשם
דמותר לאדם לשאול בשלום חבירו כגון:
"ישים ה׳ עליך שלום" .ואין בו משום מוציא
שם שמים לבטלה .מרבי .לישנא אחרינא
שאילת שלום בשם דחייב אדם לשאול בשלום
חבירו בשם ,ואנו גמי כי שיילינן אהדדי
מדכרינן שם דשלום שמו של הקב״ה דכתיב
(שופטים ס ייקרא לי ואשלוף לשם ה׳ ,ע״כ.
ומעתה י״ל דמש״כ הרמ״א אתי כהלישנא
קמא דסיברא ליה דשאילת שלום דימיהם הוא
באומרם "ישים דד עליך שלום" ,ונמצא כי
הזכרת שם השם הוא לא באומ^״שלום" אלא
ב״ה" .ולשיטה זו נצטרך לומר דהא דאמרינן
בכוליה דוכתין הנ״ל דשאלו "שלום" אינו
מדוקדק ,דלעולם לא היתה שאילתם אלא
באמירת "ישים ה׳ עליך שלום" ,ורק שהש״ם

שלמה

רמא

קיצר בלשונו ואמר "שלום" .וזהו שכותב
הרמ״א שאין שאילת שלום שלנו בשאילת
שלום שבימיהם .ואם  pמעתה לפי שיטה זו
לעולם י״ל דמה שאנו שואלים ב״שלום" אין
כוונתו להזכרת שמו של הקב״ה ,שהרי מכל
הני דוכתץ דהש״ס לא קשיה למימר הכי,
וכמשנ״ת .והדרינן להא דכתבינן בריש אמיר.

ואינו מוכרח.
אי נמי יש לומר דמה שכתב הרמ״א הנד יכון
כפי שכתב המהרש״א במכות (שם) וז״ל:
ועוד יש לומר דהכי קאמר דמותר לשאול
שלום בשם ,דהיינו כי הך דלא הזכיר לו
נתינת שלום רק "ה׳ עמכם" ,שהוא בעצמו
שאילת שלום ,וק דד עמך גבור החיל ונר.
שלא הזכיר לו "שלום" ,רק "ה׳ עמך" הוא היה
השאלת שלום ,ע״ש .ועי׳ בחידושי הרש״ש
(גיטין סב ע״ב) .ואמנם בכדי שלא יקשה
למהרש״א מכל הני דוכתין דהש״ם דמשמע
דהיו שואלים בהזכרת "שלום" ולא "דד עמך",
על  pי״ל דיסבור המהרש״א דלעולם מעיקרא
כשתיקנו תקנו לשאול באומרם "ה׳ עמך" ,אך
אח״כ נשתנה הדבר ונהנו לשאול באומרם
"שלום" או "ישים ה ,עליך שלום".
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ניוול .דהתס כמן דבלא ישבה על המשבר מיירי .דאי
ישבה הא ממתיגין לה מד שתלד וחד גופא היא וא״צ
להוציא הולד .ולפי׳ז בנידון דיק נמי מחרבין להוציא
ראשו .דהנה הב״י בסימן שע״ד כתב בשסהרמבק בס*
תורת האדם שמביא הירושלמי מה ת״ל כי קבור תקברנו
מכאן שאיט נמשה סס מצוה מד שיה'׳ ראשו ורוט
יע״ש .וא״ב כיק דאיט מקיימים מצות קבורה אלא
בראשו ורונו .ואם לא טציאהו מבפנים לא יקים
המצוה וצריך להוציאהו:

באבר אחד בפנים יש למיין טק דאיתא שם
n
«3וברהוז0מה| דאם כבר סימא מצמו מל ראשו ורובו .שוב
מטמא עצמו אף לאבר שנשאר .מ״כ דשוב יש מצוה
לכל האברים [והטעם לזה י״ל דאבר אחד רומה לשירי
מצוה דאיתא בפרק ר׳ ישממאל דמשוס חביבה מצוה
בשמתה לא דחיגן שבס .רק אס כבר דחתה שחיטה את
השבת יע״ש  .והנה כיון דקטרת האבר איט מעכב אס
....כבר  .דחה המת האיסור טומאה שיב דוחין אף בשביל
אחד .אבל במחילה אין דוחק בשבילו!:
ןךיןן דכחב הרמב״ן ופסק בטוש״מ סימן רס״ב
דאס נתט בארון וקברו קיים מצות קטרה.
י״ל סתם ארון של פן .ואימא בפרק כסוי הדס בנסורת
של מן קייס מצות כיסוי דמין עפר הוא .וא״כ אם
חיבר העץ לקרקע חשיב כארעא סמיכמא:

אולם

יש להביא ראי* מיוסף הצדיק שניחן
ח
בנילוס בארון של בחל .ואם הי* קפידא
בדבר הי* לו ליתט בשל זהב דמקרי ג״כ מפר לענק
כסוי.או בשל מן ולימןעליו ברזל וכיוצא .גס סדכחב
הרמב״ן בארון ולא מילק בין ארק לארון משמע דבכל
מנין קייס:

ע״ם

סי* נראה טעם שמשמדלין להוציא סולד משום
זז
דאיתא בכתובות (קי״ד) דאף נפלים עומדים
בתמייח הסתים .זנפקא לי׳ מדכתיב נבצמי יקומק.
ויש לומר דהייט דוקא שיצאו לאדר העולם אף שממו.
מה שאין  pכל זמן שהם במעי אמן משיבי כאבר
מאברי׳ וע״כ ההוצאה הוא לטובח הולד; וע״כ בנ״ד
שכבר יצא רוט וקי״ל סי שיצא רוט הרי הוא כילוד.
וע״כ א״צ להוציא ראשו .ואס אפשר בנקל אק קפידא
אבל להלינה עבור זה או להפקיע כריסה מלילה .וכל
זה כתבתי לפלפזלא ולא להלכה כ״ש למעשה ט הוא
עני( אשר יסודו נעלם מאמנו:
נמיישבמי שהראי׳ מיוסף הצדיק לאו ראי*.
ח!
שיוסף לא רצה להקבר כלל בקרקע מצרים
להיות נזרע בקרקע ח״ל .דמפורש בש״ס דקטרח
חח כמו זריעה .ומאחר שקודם ס*מ לא ט׳ חיוב ה*,
יטל לעשוס כן .והרי כתב הרמב״ן דהאטס לא הי׳
מקיימק המורה בת״ל כ״ש בענק קטרס ממבארןזק״ל:

נאום ייק׳ אברהם.

סימן תפג
לרב אחד.

עןאלך

בשני אנשים שט׳ לכל אחד חטח ממק
סחור? אחה .וכדי שלא יהי׳ מריבה ביניהם

מר ----- ,

אבל

בשכל אחד ירצה להרגיל הקונים אצלו .נחרצו והתנו
ביניהם שמה שימטר האחד יומר מחבירו יהי׳ למצאק.
דהיינו שימן לחבירו מצי דמי יפרק המכירה ליקח
מחבירו המורה כנגדו .ואירע אבל ב״מ לאחד מהם.
מהו שימטר השני בחטח שלו:
א>  *QK&Mלכאורה הי׳ נראה כיון דביעי אבלו
* אסיר האכל למכור .וגס אפי׳ בשני
שותפים חנוונים שאירע אכל לאחד מהם אסור השני
לעשות בפרהסיא כראימא בש״ע ירד שימן ש״פ סעיף
כ״א .וא״כ גס מ״ד דכל מה שמזכר השני יהי׳ על
שותפות לפי תנאי שלהם ואסור אס הדבר מפורסם.
כתן דהאבל אסור למכור .נמצא דכל מה שיממר השט
יה•" מל שותפות:
לאחר העיון נראה דמזחר השני לפטר.
a
דאף דלפי תנאי שלהם אם האחד לא ימכור
והשני ימכור יהי׳ מל שותפות .זהו כשיזדמן ממילא.
אבל לא כשיארע אונם סה לאחד שלא יוכל לעמוד
בחנות כלל .ובודאי אדפשא דהכי לא התנו .ואף שכתבו
סחוס׳ בכמומת (מ״ז ):ד״השלא כחב לה דהיכא דאפשד
שהשני לא ירצה רק בכל גויני לח אמרינן הט עיי״ש.
מ״מ הכא דחבירו לא ירויה .דאס יהי׳ לו מלק גם השני
יאסר .מה תועלת יהי׳ לו כשגם לו גה לשני לא יהי׳:

 qן(ןךף נראה דאפי׳ אס יהי׳ לשותף חלק מוהר.
דהנה קשה לי מל דק זה דשני שותפים
חנוונים הנ״ל .דלמה לא נאמר שותף אדמתי׳ דנפשי׳
עביד ויהי׳ מזמר כמו אריסות דשדה דמומר בימי אבלו
כששדהו ביד האדים משוס דאריס אדטמא דנפשי׳ פביד
אף דמלאכת ממיבר חשיב דבר מפורסם .וטל לפמ״ש
הר״ן בסוף פ״ק דע״ז אהא דאריס אריסומי׳ מביד
ורל ולא דמי לישראל ונכרי שקבלו שדה בשזמפוה שלח
יאמר לו הישראל טול אמה בשבת ואני במזל .דהתה
מלאכת השדה אישראל נמי רסיא .אבל הכא מלי׳
אנכרי רמיא ולא מישראל כלל .זא״כ הכא נמי בשני
שותפים חנוונים כיון דהמלאכה על שניהם .לכן אסור
השותף למשות בפרהסיא כיון יהשומף סוי שלואז של
האבל .כיון שהמחצה היטל עליו .ולפי״ז בנ״ד שכל
החטת מועל רק מל השני ולא מל האבל ודאי מזמר מ״ל:

מף אברהם.

סימן תעד

z

כיח י» א ,ויקרא תרם״!.

עפעת עלום ובדכד .לכבוד *הובי ידיד נפטי
הרב הגדול המפורסם נ׳י עה״י בקע״ת מוהר־ד
יעקב נ״י לאנדא היב״ד דק״ק נאשעלסק.
מה שרצה טת לחלק בק שאילה פלו□
לברכת שלום דבאילת שלום שאסרו למי
שאיט שרוי בשלום טיט ייקא לשואלו אס הוא בשלום
ולדידי אין הפי׳ שאילת שלום כמו שמשב כת״ר רק
ששואל מהשי״ת שיהי׳ מטרו כשלום .והרי שאילת שליה
בשם למדו בע׳ הרואה מדכמיב והנה בועז בא מבית
לחם ויאמר לקונריס ד׳ עמכם ושם ממרגם המתרגם
ואמר לחצדיא יהא מימרא דה׳ בסעדכק .ובאלשיך שה
ה״ל עוד יתכן למדוני שצריך המשיב שלום להוסיף פל
השואל בשלוחו זזה כי הוא ברכס שיהי׳ ד׳ עמהס והה
הוסיפו
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הלכות
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הוסיפו שלא כלכד יהי ,ה" ממו כי אם גס יגרכהי הוא
יתצרך כעצמו עכ״ל .הנה מפורש כי שאילה שלום הוא
כעצמו כרכה שלוס ובמכות־(כ״ג  0פרש״י ושאילה שלום
כשם דמותר לאדם לשאול כש׳״וס הכירו בשסכטןישיס
ד עליך שלום עכ״ל .הנה לשאילה שלום היינו כרכה
שלום .וכתוש ,קדושין (ע ):,לכאורה נראה מסוס ,לשאילת
שלום וכרכה שלום מרי מילי .אך כמוס׳ ב״מ (פ״ז).
מכואר שאין הפי ,ק .והחילוק כין לשלוח לה דכרי
שלום אסור כין לשאול אה כעלה! .מה שלומה .כן
פרש" ,שסן היק היא:
 qן£ןיי דק״ל למר למה לא יהפלל עליו שיסור מיגון
ויהי ,כשלום .הנה התפלה הוא שמחפלל
געשה צינור שע״י יורד השפע על מי שמתפלל עליו
כמ״ש הרץ כדרושיוסיו כענין הפילה יצחק על רכקה
שע״כי רכקה ממדה אצלו כפת ההפלה ימ״ש .הרי
ישפע מרד תיכף כעס התפלה ועל מי שחיט שרוי
כשלום ח״א שירד עליו שפע שלום:

□ ך^ןךן דק״ל למר כהא דמכפי ,להש״ס ממדה מהו
כשאילה שלום וכפי למיפשט ממהני ,דהענית
ואסורים כשאילה שלום כבנ״א הנזופין למקום .זק״ללמר
דהא יראי כעיא דמנודה כשאילה שלום הייט אס מומר
לשאול כשלום אחרים אכל ודאי אחרים אסורים לפאזל
כשלומו שהרי אינו שרוי כשלום ומרוחק מן העדה.
וא״כ אימא דהא דכמפניס דאסורין כשאילה שלום
הייט משוס להא דחכירו שהכירו ג״כ מטדה לשמים.
לדידי לק״מ דשם כל הנדוי משוס שאין השי״ת מרוצה
להם ואק הגשמים יזרדין .והרי כל מפניהם שיהי,
השי״ה ממצה להם שירדו גשמים ויהי ,כשלום .ע״כ ודאי
סוחר .ומצוה לכרך אס הכירו שיהי ,שרוי כשלום .היינו
שיהי ,השי״ם מרוצה להם וירדו גשמים ויהי ,כשלום.
וע״כ האיסור משוס להא דמכרך שאסור כשאילה שלום.
מעסה גס כמטדה אפשר שמוהר לשאול כשלום המטדה
כיון שכיד המנודה לשמוע דכרי חכיריו ויקרכוהו וכדהנן
בסס ?&< ,שכמקדש כרכו אה המנודה השוכן ככית
הזה ישים כלכך שמשמע לרכרי חכירך ויקרטך .וכל
שבידו לאו כמחוסר מעשה ו5רץ כי ,כרכה שלום .ומדו
עדיף ממחוסר זמן לענק דמי כקדשים ולקצה פוסקים
גס לענין דשלכ״ל .ולא דמי לאכל דמחוסר זמן .והי,
מה שלום וכרכה וכ״ט למר ולהורתז:

כנפעו ונפש ד״ע וע״ת הק ,אברהם.
דבר שרצה כ״ת לסלק כין הפרקים בענק הרהור
כד״ס כין מ״ב לאבל ימי ,כ״ס כהשוכ ,מהרי״ל
סימן ר״א מקור הדין דאין סילוק וכשניהם אסור .וקול
רנה וישועה כאהלי צדיקים ישפע .וישמחו כשמחת
המג הקדוש ככשרוה להנצל ממשהו חמן:
ידית הג״ל.

סימן תעה
ב״» יום

אבל

א ,עקב תרח״ם w״•P

עלום לכבוד הרב החריף הבקי סוהר״ר דוד נ״י
אבד״ק יולאווע•

הה שרוצים לחתוך אילנות של בה״ק כדי
א)
לסייע בבהמ״ד ומקוה כנותם באילטה
שאינם על הקברים עצמס שוחר אפי ,שלא לדכר מצוה.

מר קסג 825

אף דכליקוע משבים לעולה אסור כיזבואר בד״ע וא״כ
סי* אפשר לומד דוקא פירזת שגדלים על אילנוס מומר.
דלא דמי לעשבים שגדלים על בה״ק משא״כ פיריח
שגדלים מל האילמת והאילנות גדלים על בה״ק .אבל
לחסוך האילטת שגדלים על בה״ק דומה ללקוט משבים
דאסור .אך הב״ה כ ,ממם אחר לחלק בין לקונו עשביה
דיש חשש מראית פין  -שהרואים מרחוק יחשכו שלוקטיה
ממל הקכרים עצמם אכל אילמת אין דרך למטפס מל
הקברים עצמם .וא״כ גס לחתוך האילטה סומר:

אך

כאותם שיש בהם ספק קבר שאסר הב״ח
ב)
 1למוכרם ולימן הימים לצדקה או לשומר בה״ק.
ותמה מעלתו במה שאסר לצורך מצוה .הלא ברמ״א
מכואר דלרפואה שרי ללקוט הפירוה והיינו אומס של
הקברוהעצמס .יבאינז על הקברות ענמס בכל עני;
שרי .הנה פשיטא לי ,למעלתו יצורךמטה דומה לרפואה.
והגם שק נראה דעת קצת אחרונים .חך לא מיינו
במקור הדק בתה״ד דקברי ,דרב דשקלי ,מיני' לאישתא
בת יומא משום דאין זה גנאי למת וחדרכא זה כבח־ו
שמפרו חשיב ומובחר משאר עפר אבל בעלמא לא שייך
משוס רפואה וה״ה מצזה אחרת .משים "תזיק דחמירח
איסורא דאם ליקט שורפן במקומן .רק אס הטיס
מרעים בהמתם בע״כ של ישראל דבכה״ג לא שייך קנם
וחשד ןחה נועם דשורפן במקומן! שוב מהיר משום דוחק
הצימר שלא יצטרט למחות .וק התירו של מהרי״א
שמזכרין הפיכות כדי להציל הקברוה שהוא כטדם של
מחים .אבל בשביל מצוה אחרת לא נתיר לתלוש בידים
כיון דחמירא יד5מ^.״ףדמנן שורפן במקומן ק מבואר
בהה״ד:

גי

ן£ךי שאסר הב״ח בספק קבר אף דלכאורה הוה
ספיקא דרבנן דלקולא .ס״ל להכ״ח דשאני
הכא דחמיר איסורא דאסור אפי ,לרפואה .ושאר איסורי
דרבק שרי לחולה שאב״ס ע״כ המיר משאר איפור
דרבנן ואזצי ,לחומרא .ומוי״ל דהא הב״ח כתב הממס
דאסור לתלוש עשבים בבה״ק אפל שלא על הקברים
דאיכא משום מראיח עק שיחשבו שתלש על הקברים
עצמם ומדאסור סתמא משמע אפי ,בצנעא מון בלילה
ואפילה .וצ״ל הטעם משוס דכל שאסרו חכמים משוס
מראיה עק אפי ,בחדרי חדרים אסור .ובסימן רצ״ח
כסב הב״ח דוקא בחשד איסור דאורייסא אמרינן אפי,
בח״ח אסור צ״ל דהחסירו בו כמו באיסור חורה .ןדחסיד
איסורא כבוד מהים כדברי המרדכי! וא״כ ספיקו לחומדא.
או י״ל דב״ח לאו משוס איסור מראיה מין אחי עלה
אלא משום דהרואים יחשמ שהולשים מקברים מצחם
הוא בזיון למח נגד הרואים שיחשבו כך אף שבאמת
אין הדבר כך .ואף דהרואים לא יחשבו שק הדבר
בבירור רק שיחששו .הרי דאף בספק איכא משוה
כבוד מהים .ומ״כ בספק קבר ג״כ יש ט משוס כמד
הטח .סוף דבר אינני רואה מקום להקל בספק קבר:
 nךם״ען
לספים שעי״ז באים ערלים לגטב מן העצים
ורומסים ע״ג הקברים .נס זה אינה מענה דהא כתב
המרדכי בהא מאם ליקע שורפן במקומן כדי שלא יחשדו
אותו שסוליט לבהמתו .הרי דאף אחר שליקסו מ״מ
ההנאה מסם חשיב ביזוי למת .וכן לשון הרמב״ס פי״ד
מה ,אבל בתי הקברזח אסורק בהנאה כיצד אק אוכלים
בהם כר והיינו משוס בזיון החח ןדאילו משוס דמת
אהור בהנאה הלא קרקע עולם איט נאסר! .וא״כ נהי
דמה שהאילטס גדלים בבה״ק הוא בדון

ולנו עוד ראי ,מאברהם דיום שלישי למילת! הי׳ ובא הקב״ה ושאל בשלומו

שלא יתכן .פירוש אחר רק ברכת שלום( .מבעל שם שמואל זצוקללה״ה)
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וחתיכת

שו׳׳ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן מ

ג׳ אם יש קפידא מלכתוב שלום במכתבים ובדבר כשכותבין מכתבי רעות אם יש קפידא מלכתוב תיבת
שלום לגמרי או שצריך לחסר המ״ם /המ׳ /ולעשות נקודה לסימ^הנה ברמ״א יו״ד סימן רע״ו סעי׳ י״ג
שיש נזהרין אבל הש״ך ס״ק ט״ז וכן בנקה״ב כתב דרוב העולם אין נזהרין בזה ,והעיקר שיש שנזהרין
«
הוא כשכותב תיבת שלום לברכה שהוא בתחלת המכתב ובסופו אבל כשכותב ספור דברים שיש שלום
בין פלוני לפלוני לא שייך זה כלל כדאיתא בפ״ת ס״ק כ״ה בשם רדב״ז .ואני בעצמי ברוב מכתבי
שהוא מה שאני משיב בדברי תורה אני גומר כתיבתו רהא מכתב זה יזהרו בהכרח לשמרו מחמת שהוא
דברי תורה וממילא הרי יהיה גם זה שמור ,ואף שם ממש היה שייך להתיר רכל הטעם הוא שלא
לכתוב שמות באגרת כדי שלא יבא לידי בזיון ומכתב דבדברי תורה הא לא יבא לידי בזיון ,אך שמ״מ
בשם גמור כשנזדמן שצריך אני להזכיר באיזה מכתב אף של דבר תורה איני כותבו אלא בקוף במקום
הה״א /הה׳ /משום שעכ״ם אולי לא ישמרו כל כך אבל בתיבת שלום כיון שמעצם הדין מותר רהא
רוב העולם אין נזהרין בזה אין שום טעם לחשוש בדבר שאף שם מותר לכתוב ,והנה אף במכתבי רעות
הוא טעם קלוש מאד רהא אף לכוונת ברכה הא לא שייך על מה שנכתב לברכה שיהא לו שלום לומר
שהוא כותב זה לכוונת השם שהוא נותן הברכה ,ובהכרח שכו״ע יבינו שתיבת שלום הוא הברכה
שיהא שלום לו וסומך שיבין למי שכותב שלום לך או שכותב שלום וברכה שמתכוין לברכו שהשי״ת
יתן שיהיה לך שלום או שיתן לו השי״ת שלום וברכה ,ואין מקום לטעות כלל ,שא״ב כמו שמותר
לכתוב ספור דברים כשכותב שיש שלום בין פלוני ופלוני למש״ב הרדב״ז יש להתיר לכתוב תיבת
שלום לכוונה שהשי״ת יברכהו שיהיה לו שלום ,ורק לכתוב שלום עמך יש לאסור דשייך גם לפרש
שהברכה הוא שהשי״ת הנקרא שלום יהיה עמך דמצינו ברכה כה״ג בבעז שאמר ברכתו ה׳ עמכם
שוהו ברכה בעצם שהשי״ת יהיה עמו שא״ב יש לפרש כשיכתוב במכתבו שלום עמך שכוונתו על
השם שיהיה עמו שייך לאסור אף שהוא נתכוין לברכה אחרת שהשי״ת יתן שיהיה שלום ושלוה עמו,
ששייך להחמיר מאחר ששייך לפרש גם על ה׳ שנקרא שלום יהיה עמו ,ולשון שלום עמך לא רגילין
כלל למיכתב שלכן אין לאסור להרדב״ז ומאחר שמסתבר טעמו דרדב״ז הוא טעם גדול למה שמקילין
רוב העולם ואין נזהרין בזה כדכתב הש״ך ,ואין הטעם שאין מהרין בזה מטעם דפליגי על תוס׳ סוטה
דף י׳ וסברי דשלום אינו משמות שאין נמחקין כדמשמע מהש״ך שמביא מתשובת הרא״ש שהוא סובר
? שהשלום אינו מהשמות שאין נמחקין שהוא כמו חנון ורחום אלא דאף לתוס׳ אלו שכותבין באגרות
הוא נכתב לכוונת הברכה שמברך אותם שיהא לו שלום בכל אשר לו כדלעיל והוא מטעם סברת
הרדב״ז שכתבתי שאין טעם לחלק.
?יי־י׳ r
אבל נראה דזהו כשכותבין בהאיגרות שלום לך ולביתך או כשכותבין שלום וברכה דהלשון מוכיח
ץ שהוא לכוונת ברכהגאבל לא כשכותבין שלום לב^היינו שכותב בהאגרת לידידי פלוני שלום וכ״ש
כשכותב בהאגרת כבוד ידידי פלוני שלום שזה הא הוא לשון סתום בכוונת ברכתו אם הוא שמברכו
שיהא לו שלום וחיסר לאסוקי תיבת לך או שכוונתו בברכתו שה׳ ששמו שלום יהיה עמך וחיסר תיבת
עמך ,שבזה נמי שייך ליזהר ,וכמעט שהרוב כותבין כן ,ואף שהוא ספק יש ליזהר ,וגם כשכתב שלום
לבד אף בלא עמך עוד ראוי יותר להחמיר רהא אפשר לפרש שעיקרו הוא להזכרת שם שמים בתחלת
דבריו שלכן ניחא מה שהרא״ש בתשובתו שם בכלל ג׳ סימן ט״ו הביא ראיה ששלום אינו מהשמות
שאין נמחקין מהא דבכל אגרות כתובין שלום וזורקין ונמחקין ולפ״מ שכתבתי דמשלום לך ומשלום
וברכה לא שייך להחמיר כלל הא ליכא ראיה אלא הוא משום דהיו רגילין לכתוב באגרות לבד
בהתחלה או בגמר תיבת שלום לבד דבזה אם שלום היה משמות שאין נמחקין היה ראוי ליזהר שלא
לזורקו והעולם היו זורקין ומוחקין גם כשהיו כותבין בהאגרות שלום לבד שמזה מוכיח הרא״ש שהוא
רק כמו חנון ורחום ,והביא הש״ך מתשובת הרא״ש שהעולם אין נזהרין אף בזה וכן לא היו נזהרין אף
בזמן הש״ך שא״ב הוא מצד תשובת הרא״ש שפליג על התוס׳.

שלכן לדינא אם כותבין שלום לבד מאחר דהתוס׳ סברי שהוא אינו נמחק וראוי להחמיר כדבריהם
שהרי הרא״ש כותב שיש להחמיר להסוברין שהוא משמות שאין נמחקין ,ואף שהעיקר לדינא הוא

כהרא״ש וגם רבי בתוס׳ היה פשיטא ליה שנמחק וכן סובר הגר״א ביו״ד שם ס״ק כ״ט ,מ״מ מהראוי
 //#ו0^,
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להחמיר כתוס׳ ,אבל כשכותבין שלום לך שלום לכם או שלום וברכה שלום וכל הטוב וכדומה אין
בעצם צורך להזהר ,אבל מ״מ הרבה מהרין גם כשכותבין באופן זה ,ואני בעצמי איני כותב לעולם
תיבת שלום לבד אלא עם עוד ברכות ,לכן איני מקפיד כל כך ואף שאני זהיר ברוב הפעמים אירע
שלפעמים אני גומרו אבל אלו שכותבין לפעמים תיבת שלום לבד טוב שגם כשכותבין עם עוד תיבות
לא יגמורו.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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ממיז

&־ה

י

ם9דים ויהיל להז כלמא נדי שלא יסור ל איבה צם לא
יכפוללו שלום נ׳גישיב לו  Proהיא ירך משיכי
שלים לנעול ולהוסיף תריס:
לער לא היה ;ראה לו להקדים ונדי שלאיה-ס לו
אינהכעניימי נליכעלא מוסיף נו דבי רלאהיה
מומר לו עלום לכד נדרך כמקיים אלא היה מוסיף מיבמלער
הכמואפמ הזה אף אש המקדים אתר לו ח הוא ל©ן חיכה גל♦

vxtw

&Y

a

לכלשלאהג-ע לייהיכול לתזות כי נמצא נוהדאיח רניהא מן$
דינול לחוור כהולך •ומר מנהתקבל דלאימעיא כהמקכל דאינא
לספוק• שמא לא הוי גיסא אפ לי ני הגיע לידה דילול לח!ורמ
הי לא הניע אלא אפילו כהילך דבהגיעי לידה איז להסמפק רכז•
גיסא כי לא הגיע סיהא •כיל למ וי קמל״ן יסה הוי לא דו אף זו:

&& KAמינה איס הו• שליח לקכלה סכו אכ ונו" ודקאלי לה
ורבעי לה אע״נ ללא כעי כאש׳רקכלכ וכאיס דהזלל.
דדלח שלום כלשון או כימו נייד מסיני כלים דנהיגי עלשא מסוס סנן וני* • ל דהוה ס״ד דאי! לשפוט מהא מהאי סעמא
ולעי זה אין אני מוכרחים לפרה פיסס דס׳י ונע*כ המוס'עלמא
ישכן מאחר מורת הכתוב היא בלא סכו א תא האם אינה
נטעעאכדהשלעאונו ז
כ&רהלהא ואי כזה כסברא כמנ׳ס הוה להלהיוה לאם נסיה
לקכל גס כמה הקטנה ••
ל/״ש אף כנשים ינו' ודקאר• להזנעי אע״ג דמסנהע׳ןוסה
כיא היה ס י מעיקרא ולהניא לאו דווקא ונס״ג כוה
מזלך דיויור«
ס״רכמניאהדסיעא:

ו

מבג טעמא
<"לא

שחמיה איה• קודם אסרו בולן:

סוימיהאיהיקתסאמרוהולך:

ז

«א פחד

ירך ועת ניא׳לסדיס בהלתה לכפתר
מ«כ עובט מזססע מכל וכל כדנמיה
רעזוכ כגדו אצלה ובדרך כפיכ עינה
להוא פתוס מפזיכה ויוסר מנשל וכמון נחיר נשל דהואפחוע
מנלם משוס הני לא סדרם כסדר הפסוקים ז

 W׳הולך נזני דעי שמקיים ©ייחומה סה דאלת׳ה !Iא דלאו ■
יי., • .נו© ועי אסאי • נשנה כמתניתין אמר .המקכל כשחא
ועה כהתקכללהוא וכי אסרס ממר בהולך ללא זכי קאמר ליה
'’ ’5לאכ׳ס דמוור ואילאמיקינן הניאלא דהוהאמרינן דאףס
קדם שליחותה לשליחיסו נ• לא קאמר הילך •נול .למזור נו סן
מנא דקמני מעסה פירוש מאן סנא׳ דקסני
®אער המקכל נין&אמר כולך לא הוה קשה סיד־י דאין הדכר פד נ 0
לע ל דין דמים דקסני עליולשכ״ג עעש•
•ליי נעה שיאמר הוא זני או לא !נ^ולא סלא יאמר כלשון
•ןמפגהסוא אומו שלית דכי איער  .שהוא מסנה אומו סליס נאמרו אמר ישב ג מעסה להוא לחון המונית לסחור אחה מגא
®שרינן דנוונעו לעקור סלימו׳אסעו ולכן עול למו' כו ואדרכא שקדמו נש'ש במקום אמר מדלא קחני רשכ׳ג אומר מעשה דאז
כיימי אומרדאיערכועא כהולך יומר מהתקבל נאמינו דלא הוה שמעינן ררשכ״ג מלתא באפי <פשא קמל׳ן ע״י מפס’ ואפשר
מכעיא כסאחר נאומו לסת סנחמנה סליחסאסמו סהואשליע דליכא סאן דפליג עליו ומשני מסורי מחסרא יגו' וסה מינן למה
®.אסמי שהוא שלום קכלה דאמרען דגוונעז לעקור שליחותה הוצרך להגיה כחסורימתהרא שהדגישו כוהמוס' כי״הת״ע
וסירצו לקנלה הוה כילם:
ויכול לחזור אמרי היימו סליחסלו ^א אפילו לאמנה אומו שליח
למה עמר מנה אומו אשהואלא אמר לו הולך דהנה אותו נזה עה נ אלא אסר רב אלא בר אהבה מסים דהוי עגאי
ומעשה כדנר אחד ולדידה אף כאמרוגללד
•לית5«.נ יא״ל דלא עקר מס שליחות אשמו ן1א שרוצה שיהיה

א|

לו ג!םהכת של סלים הילכה אסעססמ איזה דבר יהיה מסגנול
•סליח קכלה נזי ©היה למוזה קיום והעמדה א׳היניל לחזור
קונלסלא הניע הגם לידה דאחיינן דלעקור סליחועה כיון

יצא למימרא לאתרוג דיכא היא דס׳ל דאומר על מנס נאומך
מעכשיו ולכן לעי מאי לס׳ל הבא נמו אתי שעיר נדמסני ליה רק
א© כתדהני ופל נאן לא מקשה ליה רכ אדא נר אהבה אלא.
מסו ללא ס׳ל בכי לאי הוה ס׳ל הני לא ©המקשה ליס זסילנד

? trלם אימא לו לאו סכי ימי מ"מ זא׳ה הוי וו ואלל זו
יהתקכל גס לאשמי אצטריכ'ליה דס״דאמינאזנו
ופירושו מי הדין היה עמך אם לא ©תה גוונ׳הענא לאסמועינן
גככא תנין נהמקבל כין כהולך ני אסתר אחד והוא ליכול
לחזיר אכל איני כן אלא כמלך הוא יאשמועינןלבד זה לבד אכל
•המקבל שני תרים .אשמו עיגן דלא הוהידפינן והסהא׳דכמיע
גש לידה הר גע ולא ניחא דאפי' מציע לידי לא הזי גט והאחר'

לא ידענא פאי קאערו המוס* כל’ 0דח גא׳ ומעסה לחשמע ררג
אדאאף־ ניסקשה ליהלרכא סודה ליה כאתרוג מ&וסדס׳ל

/

.ירוצה שיהיה שלוחו:

דאזמר על מנח כאוסר מעכשיו דהא קא חזינן דלפי סברא זי.
©ישכרכאש׳ קוסיחוהכא וא'כ הוא רב אדא דקאר* לה מאי

קארילה א/י״לדרב אלאאף הזאס׳ל הניבאחריגמהאי
עעמא לאומר על מנת נאיסר מעכשיו ועד כאז לאקאמקפק ,
כנאאלאעסזס למשתעאדכרייתא מ&עעדנולהז שודוכהא
ןכ1א

אדרת אליהו ריקי ,רפאל עמנואל חי בן אברהם עמוד מס (190הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

בין בני #רץ ישראל ובין בני כבל

67
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בני*) ארץ ישראל

בני ב> א״י תלמיד שואל

גגי נ) גבל אין

תלמיד אוטר לרבו שלום עליך

בשלום רבו ואום" לו שלום

תלמיד שואל *3לו0
רבון בני  pwישראל

רבי; בני בבל אין תלמיד
שואל בשלום רבו.
שלום עליך רבי.
תלמיד בפני רבו.
*
יתיב י) ר״ל קשיח דרבי יהודה נשיאה ויתיב וקאטר  ...וכמה תוך כדי
דבור ,כרי שאלת שלום .וכמת כרי שאלת שלוש ,כדי שאומר שלום
עליך רבין ב״ב אין שואל

אהנר

מקורות

תלם י ד אופר לרבו

תלמיד לרב ח).
אמרי י) כדי שאילת תלמיד

אנא ח) בר בר הגא בשם

לרב י) שלום עליך רבי ומורי,

ר* יוחנן כדי שאילת
שלום בין חרב לתלמיד
ויאמר לו שלום עליך רבי.

ג

כרי שאילת הרב לתלמיד שלום עליך.

ג

אבא  )aבר הונא בש׳
ר׳ יוחי ער כדי שאיל׳

שלום מתלמיד לרב
שלום עליך רבי.

ר ,י) יוחנן חוה מימתמייך על ח יעקב בר אידי וחוח ח אלעזר חטי

***ליה וטיטמר טן קדטוי אמר הא חרתין מילין הדין בבלייא עכיד בי ,חרא
דלא שאל בשלומי וחרא דלא אמר שמועתא משמי .א״ל כך א ינון נ חג י ן

גביהון זעירא לא שאיל בשלמיח דרבה ,דאינון מקיימץ י») ראוני
נערים ונחבאו .מי מהלכין חטי ליח חד בית המדרש ,א״ל הבא הוה ר״מ יתיב

דרש ואמר שמועתא מן שטיח דר׳ ישמעאל ולא אמר שמועה מן שטיה דר׳

עקיבח .א״ל כ״ע ידעץ דר״ט תלמיריח דר׳ עקיבא .א״ל ב״ע ידעין דר׳ אלעזר
תלמידיה דר׳ יוחנן וכו׳.

י

תגיאיב) רבי אלעזריג) בן חסמא אומד המתפלל כנגד רבו והמתפלל

אחורי רבו

יי)

והנותן שלום לרבו« 0והמחזיר שלום לרבו והחולק

על ישיבתו של רבו והאומר דבר שלא שמע טפי רבו גורם לשכינת שתסתלק מיש".
ו ל א עז) יחן שלום לרבו או יחזיר לו שלום כדרך שנותנים לריעים ומחזירים זה לוח,
n
אלא שוחח לפניו ואומר לו ביראת וכבוד שלום עליך רבי וטורי.
א) כ״י רומי ן תפ״י.

ב) כ״י אדלר; ארחוח חיים.

נ) יש״ש; תוספתא; ארץ חיים

ע״ח עם׳ ג׳ן המאשף לקואינקא שנה ט״ז כרך כ״ ד״ה ס״ג; כ״י פריז; חג״ה צד  ,356כ״י לונדון
ה) "אבל תלמידי ר׳
ד) נזיד כ /ב.,
חסר סי׳ זח ,ואין פח איפוא נוסח "אנשי מזרח*.

יונח כתבו רכל מקום שאמרו כדי שאלת שלום וכו׳ אינו ר״ל אלא בדי חזרת שלום תלמיד
לרב ,ע״ב .ונ״ל דתליא בחלון* גרסאות דרש״י גורס כגי׳ גמרא דידן דגרס׳ :והנותן שלום לרבו

והמחזיר שלום לרבו ,וא*ב נתינה וחזרח כי הדדי נינתו וחהר״י לפניהם גי׳ הרי״ף וכן גי׳ רב׳

חי־א״ש ול״ג והמחזיר שלום לרבו“ (מעדני יום מוב).

ו) בבא קמא ע״ג ,ב׳ ,ועי׳ תום׳ שם.

ז) "ועי׳ שבועות ל״ב ,א׳ 1מכדי תוך ב״ד כמה הוי כדי שאילת
ואולי צ״ל 1אמרי במעי־בא.
תלמיד לרב ואיכא דאמרי כרי שאילת הרב לתלמיד ,ויתכן שזח כפי חלוף מנהגי בני א״י לבני
בבל רלמנחג בני א״י חוי בדי שאילת תלמיד לרב ולמנהג בני בבל כדי שאילת הרב לתלמיד"
י) שם ביכות
מ) שם שבועות פ״ב סה׳-ג.
ח) ירושל׳ נזיר רפ״ר.
(י״י שור המאסף שם).
יג) אליעזר
יב) ברכות ב״ו ,כ׳ .כגרסת חרי״ף וכי״ם.
יא) איוב ב״ט ,ח׳.
פ״ב ,היא.
סוו) והנותן שלום לרבו (רי״ף ליתא)
יר) המתפלל לאחורי רבו וכנגד רבו (שס).
(כי"מ).

ואיחא ברא״ש.

מז) רמב״ם ח׳ ח״ת פ״ח ה״ח .ועי׳ יפה עינים לב״ק ע״ג ע״ב.

אוצר חלוף מנהגים החילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ־ישראל עמוד מס (71הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קזאילת &לו&
שא״ל שמואל קרע ה׳ את ממלכות ישראל א״ל שאול מי הוא זה? א״ל איני אומר לך
אלא רמז אני רומז לך מי שקורע את מעילך עתיד ליטול מלכותך .68חביבה היא מיתתו

של שאול יותר •מחייו .»9בוא וראה כה הצדקה משאול  .7°הקרבן מוכיח בין צדיק לרשע
כמו שגעשה בין שמואל לשאול  .71ע״ע ע׳ מלך ,שמואל הנביא.

שאילת שלום.

כל-שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום .1כי
עיילת לחתם שאיל בשלמא דר״ב אחי במעמד כל החבורה  .2באמצע שואל מפני היראה

ומשיב מפגי הכבוד ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם® .הנותן שלום
להביריו קודם שיתפלל כאלו עשאו במה  .4אמרו עליו על ריב״ז שלא הקדימו אדם שלום

מעולם ואפילו נכרי בשוק® .הנותן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו גורם לשכינה
שתסתלק מישראל® .אפילו המלך שואל בשלומו

ישיבנו.7

מעשה בחסיד שהיה

מתפלל בדרך בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום® .שלום שלום לדחוק
ולקרוב לרחוק ברישא והדר לקרוב .9התקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם.10
הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום הנפטר מן המת אל יאמר לו לך

לשלום אלא לך בשלום

השואל בשלום רבו או במי שהוא גדול ממנו בתורה הרשות בידו

הדא אמרת שאדם צריך לשאול •במי שהוא גדול ממנו בתורה .12תרתיי_מילין הדין
בבלייא עביד בי חדא דלא שאל בשלומי .13איני יודע מנהג מקומכם אלא^שלומעליכם־]
כמנהג מקומנו  .14וכל בעלי אומניות שבירושלים עומדים לפני מביאי בכורים ושואלין

בשלומם אחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלום .15אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית
המרחץ 13א .הנכנס

לבקר את החולה ,בכניסתו אומר שלום

וביציאתו אומר

שבת

היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא ורחמיו מרובין ושבתו בשלום»! .כלום יש עבד שנותן

שלום לרבו? .17ר״ה ובר פזי הוון שאלי בשלמיה דנשייא בכל יום® .1מדוחק התירו

שאילת שלום בשבת .19המתפלל צריך שיפסיע ג׳ פסיעות אחריו ואח״ב יתן שלום.20
ייתון בגי עממין לשלם  .21עברו אלו ולא נענו ממעטין בשאילת שלום בין אדם לחברו .22
חברים אין שאילת שלום ביניהם עמי הארץ ששואלין מחזירין להם בשפה רפה ובכובד
ראש  .23אסור לאדם ליתן שלום לחברו בלילה  .24אבל ג׳ ימים הראשונים אסור בשאילת
שלום מג׳ ועד ז׳ משיב ואינו שואל .25איגרות של רשות זו שאילת שלום® .2מעשה
בר״י שהיה מהלך בדרך ובן זומא בא כנגדו שאל בשלומו ולא השיבו .27בדיך מתייך

לשלם » .2הונא חברין שלם  .29ליזיל וליתב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי י׳  .3°שלמא

עלך מלכא .31שואלין בשלום נכרים מפני דרכי שלום .32אין כופלין שלום לנכרי ר״ה

מקדים ויהיב להו שלמא  .33לא יכנס אדם לביתו של נכרי ביום חגו ויתן לו שלום מצאו

בשוק נותן לו בשפה רפה ובכובד ראש  .34כופלין שלום למלך  .35מאן דאמר לגוי יישר
מה שואלין בשלומן של ישראל?^שלום^עליכם^ שואל אני בשלום פלוני לא חתם אלא

68

ילקוט שמואל־א קלד

69

שם שם קט

70

שם שם

71

מדרש תדשא יג

 2שם ם:
שאילת שלום 1 .ברכות ו:
 4שם יד.
 3שם יג :
 5שם יז.
 9שם לד:
 8שם לב:
 7שם ל :
 6שם בז:
 10שם נד.
 11שם סד.
ז
שם
שם
14
שם
שם
13
בא
ברכות
 12ירוש׳
ג
ג
בכורים
15
15א שבת י:
 18ידוש ,שבת יב ג
 17שם פס.
 16שם יב:
 19שם סו ג
 20יומא נג:
 23שם יד:
 22תענית יב :
 21שם עא:
 24מגילה ג.
 25מו״ק כא:
 28כתובות יז.
 27ירוש׳ חגיגה בא
 26ירוש► מו״ק גג
 29שם סט*
 30נדרים ח.
 34שם שם
 33שם סב.
 32שם סא.
 31גיטין נו.
 36ירוש׳ גיטין ה י
 35שם שם

שאלה ותשובה

תתתו

על שאילת שלום בלבי” .אי! שואלי! בשלום אשד׳ ע״י מאי !.אין שואלי! בשלום אשה
כלל” .כדי שאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי ומורי"’ .לימדה תורה דרך ארץ שישאל

מימיי

אדם באכסניא שלו" .קשה הריבית שאף שאילת שלום דביתא לא שאל לו שלום
ועל שלווה ממנו הקדים לו שלום הרי זה רביו^“> נתבו ליה שלמא למלכא חזקיה שלם

לקרתא דירושלם" .אזל לגביה א״ל שלום עליך רבי ומורי א«ל שלום עליך בר
ליוואי" .ג׳ דברים עשו בית דין של מפה והסכימו רד של מעלה על ידם ,שאילת
שלום » .תוך כדי דבור כמה הוי ז כדי שאילת שלום תלמיד לרב" .מוי מקדים בשלום
כל אדם יי* .רשרז ישב ותוהא עבר ר*י ושאל בשלומו פעם ושתים ולא משיבו בשלישית

השיבו בבהילות » .לד נא  ranאת שלום אמיד ואת שלום הצאן הדא אמר שאדם אריך
לשאול בשלום דבר שיש בה הנייד! ממנו» .הרב והתלמיד שהיו מהלכי! בדרך בתחלה
שואלים בשלום התלמיד ואח׳-ב שואלים בשלום הרב ז" .משה אמר ליתרו לך לשלום
ותכנס לשלום ותבוא לשלום " .אתה מוצא כל מי שנאמר בו לך לשלום הלך והזר וכל
מי שכתוב בו בשלום הלך ולא חזר» .מכאן שאסור לו לאדם לשאול בשלום חבירו
במקום מסונף” .חייב אדם לעמוד מפגי הזקן ושואל בשלומו בתוך ד׳ אמות” .גדול
השלום שאם בא אדם מן הדרך שואלין אותו שלום וכן שהרית שואלין לו שלום".

לדעת את שלום אסתר א״ל הקרה אתה דרשת שלום נפש אתת היק־ סופך לדרוש שלום
אומת שלמד!” .כמה גדול השלום שאפילו לשונאיהם הקדים להם שלום מכאן שמקדימים
שלום לגוי בשוק” .כל ת*ה שהוא קורא ושונה לשם שמים ונועה מיגיע כפו מלאכי
השרת שואלין בשלומו" .הוי זהיר בשאילת שלום בין אדם להכירו " .היה פילוסופוס
מהשב בדעתו ואומר היאך אתן שלום לחכמי ישראל אם אומר שלום עליך ר״ג נמצא
מבזה את חכמי ישראל אם אומר שלום עליכם חכמי ישראל נמצא מבזה את ר״ג אמר
להם שלום עליכם חכמי ישראל ולר״ג בראש" .לא ישאל אדם שלום לחבירו בבית
המרהץ ואם שואלהו אומר לו מרהץ הוא" .המהלך שואל בשלום היושב" .א״ל הקרה
אתם גרמתם להחריב את ביתי היו שואלים בשלום ירושלים" .מי שהוא אוהב שלום
ומקדים שלום ומשיב שלום הקרה מורישו חיי העוה״ז והעוה״ב" .מה מזבח שאינו
אוכל ולא שותה ולא מריח נקרא שלום מי שהוא מקדים שלום ומשיב שלום על אתת
כו״כ» .מאן דאקדים שלום לזכאה כאילו אקדים ליה לקרה" .לבר נש מייבא אסור
לאקדמא ליה שלום" .ע*ע זך שלום.

שאלה ותשובה.

כל הרגיל לבא לבית הכנסת ולא בא יום אהד הקרה משאיל בו!.
בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב" .מכאן תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן
התורה" .לא הזכיר שאלה בברכת השנים אין מחזירין אותו* .רברביא קומוי והוא שאל
לזעירייאז• .אריוותא קמך ואת שאל לתעלייאז" .כי קאי רבי בהא מסבתא לא תשייליה
 41ירוש׳ רב ד ,מ
 40ב»מ פז.
39רקעג:
 38קידושין ע:
 37שם ס ו
 46אבות ד יד
 45שבועות לב■
 44מכות כג!
 43שם בת.
 42מהדרין בו.
 52ויק״ר ם ם
 ?1שם ד .ב
 50שס-ר די
 49שם בד ד.
 48שם פו יג
 47ב״ר בז
 56פסיקתא זוסדתא שופסים
 55אסת״ר ו
 54שם נא א
 53במדב״ר סו יג
 62שם סרק השלום
 61דא״ז ו
 60שם י
 59חרר ה
 58אבות דר» 1כס
 57תובא־ז יה
 66שם שם
 65זוהר שמות 10
 64שם שם
 63שם שם

שאלה ותשובה.
 6ירוש׳ שביעית ס ד

1

ברכות ו:

 2שם יג.

 3שם סו:

 4שם בס,

5

ידוש׳ ברכות ב ז
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אוצר מפרשי התלמוד

דזכהים וכו׳ .התוספות טרחו להביא הך דזבחים ,כדי
שלא יקשה לן לפי סלקא דעתך דגמ׳ לעיל דבו״ע סברי
תור כרי דיבור כדיבור דמי ,מהי סברת ר״מ דתפוס
לשון ראשון שהרי כל דיבורו כדיבור אחד דמי .לזה
כתבו דלא קשה מידי ,דהא אליבא דאביי קיימינן הכא
דקאמר עד זומם למפרע נפסל ,ואביי מפרש טעמו דר״מ
משום דהו״ל כאומר תחול זו ואח״כ תחול זו ,ורבא
דס״ל עד זומם מכאן ולהבא נפסל ,ולדידיה ודאי י״ל
דכו״ע סכרי דתכ״ד כדיבור דמי ,מפרש טעמו דר״מ
משום שדעתו של אדם שאם אין שניהם יכולים לחול
תפוס לשון ראשון דדעחיה אקמא™.
תום׳ .ד״ה תרי תוף כדי דיבור הוו .השתא תיד כדי
דיבור דתמורה איירי תוף כדי דיבור גדול ,וכיון דתוד
כדי דיבור קטן אית ליה ומיד כדי דיבור גדול ליוג ליה,
נראה דתוד כדי דיבור גדול אין מועיל כלוב אפילו
לפרש דבריו וכו׳ .כתב מהרש״א" :לאו מכה סברתם
קאמרי הכא דאין סברא שיועיל כלל כדי דיבור גדול,
דהא איכא למאן דאמר אפילו תוך כדי דיבור גדול מהני
בכל גוונא ,אלא דאין נראה להם השתא לחלק בין
לפרש דבריו ובין עוקר דבריו כיון דאיכא לפרש מתני׳
בע״א"».
תום׳ .ד״ה כדי שאילת תלמיד לרב .והא דאמר כפרק
תפלת השחר (ברכות דף כז ,ב) הנותן שלום והמחזיר

תרס

שלום לרבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל ,חיינו
כשנותן שלום לרבו כמו להכירו כמו שאמר ליה שלום
עליך ולא אמר רבי .18עוד תירצו התוספות בברכות,19
שבסוגיין מדובר בתלמיד חבר® .2ויש מהראשונים
שתירץ ,שבברכות מדובר שמקדים לרבו שלום ,ואין לו
לתלמיד להקדים שלום לרב אלא במי שיש לו מורא
ממנו ואינו יכול להקדים לו שום דיבור מרוב המורא,
ומה שאמרו בסוגייז כדי שאילת תלמיד לרב ,היינו כדי
הזרת שלום תלמיד לרב.21

תום׳ .ו״ה כי לית ליה לרבי יוסי כדי שאילת תלמיד
לרב וכו׳ .וי״ל דפבר לה כברייתא דמי שאמר הריני
נזיר •ושמע הכירו ואמר ואני (נזיר דף כא ,א) וכן
הלכתא דתוך כדי דיבור כדיבור דמי  .22המשנה למלך 23
הגיה דברי התוספות בצריך עיון ,והתוספות לא תירצו
רק שמוכח מברייתא דנזיר דתוך כדי דיבור בדיבור
דמי ,אבל לא מוכח משם דתכ״ד הוי כדי שאילת תלמיד
לרב .ויש שתמה עליו ,שבנזיר שם אמרו בפירוש וכמה
כדי דיבור כדי שאילת שלום תלמיד לרב " .2ויש שכתב,
שהמשנה למלך תבין שהלשון "וכמה כדי דיבור" וכו׳
בנזיר שם ,אין זה לשון הברייתא אלא פיסקא בעלמא
והוא לשון התלמוד® .2ויש סיוע לזה מהא דאיתא
בתוספתא גזיר" :28מי שאמר הריני נזיר ושהה כדי
דיבור ושמע חבירו ואמר ואני ,הוא אסור והכירו מותר,
.13

19

רבי ומורי .ובדברי יחזקאל שם דייק גם מדברי ר״י בריש

והרמב״ם הל ת״ת פ״ה ה״ה ,וראה הע׳

פ״ד דברכות (כז ,ב) שכתב" :דמה שאמרו בהרבה מקומות

 20המהרש״א בברכות שם העיר ,שתלמיד הבר א״צ לומר
שלום עליך רבי אלא די באומרו שלום עליך ,והוכיח כן

תלמיד לרב" ,והרי שיעור חזרת שלום תלמיד לרב הוא שלום

מד.גמ׳ שם ,וע״ש ובצל״ח ברכות שם וכן בתורת רפאל ח״ג
 21רבינו יוגה ברבות שם
סימן כ״ו מה שכתבו בזה.

כדי שאילת שלום תלמיד לרב אינו ר״ל אלא כדי חזרת

עליך רבי ומורי ,כמבואר ברמב״ם הל׳ ת״ת פ״ד .ה״ה ויו״ד
סימן רמ״ב סט״ז [וצ״ע ,דאולי כונתו שמחזיר לו שלום עליך

(יח,

רבי ,ורק הרמב״ם שס״ל שאומר לרבו שלום עליך רבי הוצרך

בברכות שם ס״יל כרביבו יונה וע״ש ,וראה הע׳

ב מדפי הרי״ף) .ובמהרש״א

שם ר״ל,

שגם

.15

שם.

התום׳

וע״ע

לומר שבחזרה מוסיף לו ומורי ,וכפי שביאר הבס״ט שם,

_ברא״ש ס״ד דברכות סי׳ ה׳ ובהגהות מיימוניות הל׳ ת״ת פ״ד,

משא״ב ר״י דס״ל שבשום אופן אינו מקדים לו שלום ,אולי

ה״ה ,הובאו ברמ״א יו״ד סי׳ רמ״ב סט״ז ,שדייקו מהירושלמי

"שלום עליך רבי"] .וכן דייק

ברכות פ״ב ה״א שאין לתלמיד ליתן שלום לרבו כלל
אפילו כשאומר בלשון רבי ,ואילו הפנים מאירות בהקדמתו
לח״א דייק איפכא מהירושלמי הנ״ל ,דאיכא חיוב לשאול

בהל׳ שבועות פ״ב הי״ז והב״י חו״מ סימן ל״ח ובאו״ח סימן

בשלום רבו ,ע״ש ,וכתב שמי שעובר לפני הרב ואינו נותן
שלום ביראה וכבוד ,כגון שלום עליך רבי ומורי הוי דרך

כתב ,שזה ט״ס בב״י ויש למחוק תיבת "ומורי" .וראה עוד

בורות ,והוכיח כן מברכות יד ,א דהקורא שמע ופגע בו רבו
או גדול ממנו באמצע שואל מפני היראה ,ונפסק כן בשו״ע

בחזרה ס״ל שדי׳ באומרו

מהנמוק״י בנדרים פ״ז דס״ל כן (אך העיר מדבריו בב״ב

קכ״ט דתב״ד הוא שלום עליך רבי) .רכז נראה מלשון ד.כס״מ

ר״ו בשם שבלי הלקט .אולם בשיירי כנה״ג או״ח שם סק״ה
ברכת ראש נזיר ט ,ב ומקום שמואל סימן מ״ג שמצדיקים
גירסא שלפנינו ,וכ״ה בתבואות שור סימן י״ט סקי״ב—י״ג.

או״ח סימן ס״ו .וראה עוד בברכי יוסף ובשיורי ברכה יו״ד

ובגבורת ארי מכות ה ,א כתב ,שזה מחלוקת הסוגיות ונקט

סימן רמ״ב סט״ז ,וכן בביאור הגר״א יו״ד שם שהקשו
מהירושלמי הנ״ל לרבינו יונה הנ״ל ,וע״ע בתורת רפאל ח״ג

דתכ״ד הוא כדי ג׳ תיבות .והוסיף שתכ״ד אינו לפי מנין

22

התיבות אלא לפי מנין האותיות ,וראה בדברי יחזקאל שם

סימן כ״ו.

 16פגי יהושע .וראה עוד חדושי הר״ב אנג׳ל,
מש״כ ע״ז.
אליה רבה ,נחלת יהושע ,דברי דוד (מילדולה) שם ומרומי
 17וראה עוד תוספות רבינו פרץ ,קרית מלך רב
שדה.
ח״ב הל׳ שבועות פ״ב הי״ז ,גפן פוריה ,חי׳ ר׳ שמעון הלוי

סימן מ״ג העירו ,שאין תירוץ זה מספיק ,דאברייתא נמי שייך
להקשות דאתיא דלא כמאן ,כיון שמצינו להדיא דכולהו תנאי

ונחלת ישראל.
ודינותז

בתירוצם

 18וכ״כ התום׳ בברכות בז ,ב ד״ה
הראשון ,וכ״ג דעת רש״י בברכות שם

הפני יהושע ומקום שמואל בתשובותיו

מורו דתכ״ד גדול לאו כדיבור דמי ,וראה מה שתירץ הפנ״י.
 24קצות החושן סימן
 23בהלכות מעה״ק פט״ו ה״א.

רנ״ה סק״ב.
הי״ז.
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 25קרית מלך רב ח״ב הל׳ שבועות פ״ב
פ״ג ה״ב.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

♦

תרפא

בבא קמא עג ,ב

כמה הוא כדי דיבור כדי שאילת שלום" ,ולא מסיים
"כדי שאילת תלמיד לרב"
ובישוב קושית התוספות יש שכתב ,שכך הוא פירושא
דסוגיין ,כי לית ליה לר׳ יוסי כדי שאילת תלמיד לרב
שלום עליד רבי ומורי ,כלומר ,שלום כזה שהוא ד׳
תיבות ,כדי שאילת הרב לתלמיד שלום עליך או שאילת
תלמיד לרב שלום עליד רבי שהוא ג׳ תיבות אית ליה,
והתלמוד קיצר .לפי זה רב אחא מדיפתי שאמר שתוך
כדי דיבור הוא כדי שאילת תלמיד לרב ,דהיינו שלום
עליך רבי ,סבר כרב יוםי ,28

תוס׳ בא״ד .ושיעור כדי שאילת שלום תלמיד לרב
מפרש ר״ת דהיינו מעמא דכשאדם מעיד עדות או עוסק
כמר.,ח וממכר והכירו נותן לו שלום או רבו ע״כ יש לו
להשיב ולהפסיק וכר ,ולכד תיקנו חכמים שלא יהיה זה
חשוכ הפסק ,וכן מוכח כנזיר (דף כ ,ב) דקאמר תום
לא שבקת רווחא לתלמיד .והריטב״א בנדרים8־ כתב:
"ואין צריך בכל זה אלא שהחכמים אמרו שכדי שיעור
זה רחושר״מרחשן שפוותיה דבור ראשון וכאילו הוא
מדבר עדיין״ .3°
מבואר מדבריהם ,שדין תכ״ד בדיבור דמי הוא מתקנת
חכמים ,וכן הביאו הראשונים  31בשם הראב״ד ,ונימוקו,
דכיון דאמור רבנן הקורא את שמע שואל מפני היראה,
תיקנו שלא יהא הפסק בשום דבר .והקשה הר״ן
בנדרים ־־ ,3אטו ב״ד מתנין לעקור דבר מן התורה לעולם
בקום עשה .וכן הקשו התוספות בנדרים 33דהא גבי
דינין דאורייתא הוא ,כגון גבי מנחת חיטין מן
 34וגבי שבועת העדות  3)5אמרינן ליה ,ואסיקו
השעורין* *
*
שצ״ל דהוי דאורייתא » .3ובטעם הדבר יש שכתב ,שכל
שאדם עושה לא בגמר דעתו הוא עושה אלא דעתו
שיוכל לחזור בו תכ״ד ,זולת במגדף ועובד עכו״ם
ומקדש ומגרש דחמירי כולי האי אין אדם עושה אלא
בהסכמה גמורה ,ולכן לא מועילה חזרה אפילו תוך כדי

תרפב

ובדעת ר״ת יש שכתב ,דחשבינן ליה מיגדר
דיבור
מילתא ,ובהאי גוונא יש כה ביד חכמים לעקור דבר מן
התורה אפילו במקום שאינו שב ואל תעשה ,כדאמרינן
ביבמות ».3

אך עדיין דברי ר״ת צריכים ביאור ,דמאי טעמא
במגדף ועובד עכו״ם ומקדש ומגרש לא תיקנו חכמים
דתכ״ד כדיבור דמי .ועוד ,למ״ד תכ״ד הוי בכדי שאילת
 .38עוד הקשו,
רב לתלמיד ,אטו תקנה לתלמיד עבוד *
מהא דאיתא בכתובות" :40רבי אליעזר אומר עדים
זוממין ממונא משלמי ומילקא לא לקו משום דלאו בני
התראה נינהו ,אמר רבא תדע ניתרי בהו אימת ,ניתרי
בהו מעיקרא אמרי אישתלין ,ניתרי בהו בשעת מעשה
פרשי ולא מסהדי ,ביתרי בהו לבסוף מאי דהוה הוה,
מתקיף לה אביי וניתרי בהו בתוך כדי דיבור" ,ואי תוף
כדי דיבור בדיבור הוי מתקנת חכמים ,מאי פריך דניתרי
בהו תוך כדי דיבור ,הא בדאורייתא קיימינן .ואין לומר
שהקושיא היא שתועיל התראה מתקנת חכמים ,ראם כן
מוכח שמן התורה אין צריך התראה ,ואם כן בפירוש
רבתה תורה עדים זוממין לתשלומין ,כיון שמן התורה
לאו בני התראה נינהו .*1

;אתיר התכסה־.
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קרית מלך רב ח״ב הל׳ שבועות פ״ב הי״ז ,וכן הוכית

יש שכתב ,דאפשר שטעם ר״ת בתקנתא דרבנן ,היינו
השיעור שנתנו חכמים לחזרה ,שאם סמוך לגמר דבריו
חזר בו ודאי מחני ,אלא עכשיו ששהה דילמא נמלך הוא
ועכשיו רוצה לחזור בו ,אלא שפעמים בני אדם חוזרים
בם ושוהים מעט ואינם חוששים לפרש מיד ,ואילו ראינו
שהיה מתעסק וראה רבו ונתן לו שלום הוי כמתוך
דיבור אלא ששהה שהוזקק לתת שלום לרבו ,ועכשיו
באדם אחר שלא חזר בו בגמר דבריו איכא למיתלי
שנתעצל בדבר ,עד כמה ,עד כדי שאילת תלמיד לרב
דאורחא דאינשי לשהויי כשיעור הזה ,אבל טפי מהכי
לא שהי איניש ,שמעולם לא ראינו מי שעשה כך .ובכך
יש טעם לדברים הנ״ל החמורים דלא אמרינן בהו דתכ״ד
33

שם ד״ה והלכתא.

36

34

35

בנזיר ט ,א.

בשבועות

בתורת רפאל ח״ג סימן כ״ו .אולם בבית ישחק הל׳ שבועות

לב ,א.

שם ובאמרות טהורות הל׳ נדרים (דף ו׳ מדפי הספר) הוכיחו,
 28קרית מלך רב שם ,וראה
שזה מלשון הברייתא.

דכיון שלדעת ר״ת מועילה חזרה תכ״ד מתקנ״ח ,א״כ גבי

שבועת העדות ,מאחר והראשון עדיין יכול לחזור תב״ד של

כעי״ז במקום שמואל סימן מ״ג .וע״ע מה שיישבו בחדושי

שבועה על כפירתו והב״ד יקבלו עדותו ,ממילא השני מחוייב

חתם סופר ,שו״ת מהר״ן יפה סימן ב״ג ובתורת רפאל ח״ג

קרבן דשוב אינה כפירת דברים ביון שהגדת השני היתד.

סימן כ״ו .וראה עוד כסף משנה הל׳ שבועות פ״ב הי״ז,

פועלת לממון בצירוף הגדת הראשון אם יחזור תכ״ד ,ואף
שמן התורה אינו מועיל חזרת הראשוז ונמצא שהשני אינו
אלא עד אחד מן התורה ,מ״מ חייב קרבן שבועה משום דלא

בפירושו על הרי״ף שם (כו ,א מדפי

גרע מעד מיתה שבל עיקר עדותו אינו אלא מדרבנן ואפ״ה
 38צ ,ב.
 37ר״ו בנדרים שם.
חייב קרבן שבועה.
 39שו״ת
שטמ״ק בנדרים שם .וראה עוד בנמוק״י שם.

ומש״ב בביאור כונתו משנה למלך שם ,שיירי כנדי״ג או״ח

סימן ר״ו ,מקום שמואל שם ,בית ישחק ופרי האדמה על

29

ד״רמב״ם שם.
הרי״ף).

30

מה שהביאו התום׳ ראייה מנזיר,

ראה

בנוסחת הריב״ן בנזיר שם על הגליון ובאהל משה שם שפירשו

אחרת את הגמרא .וע״ע בחידושי ר״ח מטעלז ב״ב סימן י״ג
והנמוק״י בב״ב קכט ,ב.

מהרי״ם ח״ב סימן כ״ג.

40

לג ,א.

41

ברכת ראש

הרמב״ן

נזיר ט ,ב ,שו״מ מהדו״ה ח״א סימן נ״ב ,דברי אליעזר ח״ב

פז ,א סד״ה והלבתא.

בקונטרס זכור לאברהם סימן ט״ו ,דברי יחזקאל סימן כ״ז

ובשיעורי הלכה (להגרי״ל בלאן־) ח״א סי׳ כ״א.

32

31

ראה בדברי יחזקאל סימן כ״ז ענף ב׳ שהעיר,
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אוצר מפרשי התלמוד

תרפג

־

O

תרפד

כדיבור דמי ,דאם איתא שחזר בו לא היד .לו לשהות שלום » .ויש שכתבו ,דס״ל לתוספות דר׳ יהודה נשיאה
כלל ולא עביד איניש למשהי בכי האי מילתא ,והאי אינו חולק על ר״ל אלא מפרש דברין .48
תום׳ בא״ד .ושמא לענין קריעה הקילו .יש שתירצו,
דשתק נתרצה והשתא גמלך .42ולפי זה שפיר הקשתה
ד.גמ׳ בכתובות דניתרי בעדים מיד בסמוך בפחות מכדי דחכמים השוו מדותיהן ותקנו כן בכל דבר אע״ם שאין
הטעם שייך בו.49
שאילת תלמיד לרב.43
אמר רכא  39עדים שהוכחשו ולכפוף הוזמו נהרגין 54
יש שכתב בדעת ר״ת ,שרק החזרה בתוך כדי דיבור
היא מתקנת חכמים ,אבל עצם היסוד שתכ״ד חשוב דהכחשה תחילת הזמה היא אלא שלא נגמרה .כתב
כשעת מעשה הוא מן התורה .ועפי״ז יישב קושית הראב״ד בחידושיו :״וקשיא לי הא דאמרי לעיל  52כיון
התוספות לר״ת מכסבור שמת וקרע ואח״ב מת שאם מת דאיתזמו להו אגניבה לגבי טביחה הוו להו פסולין וקתני
תוך כדי דיבור יצא ידי קריעה ,דמאי תקנתא שייך בזה .משלמין לו הכל ,ואי אמרת למפרע הוא נפסל אמאי
ולהאמור ניחא ,דשם אין הנידון לענין חזרה ,אלא לענין משלמין לו את הכל ,ואמאי לא שני ליה אע״ג דהוו
דחשוב כשעת מעשה ,ובזה גם ר״ת מודה שנחשב כשעת פסולין הכחשה תחילת הזמה היא .אלא דאיכא למימר
מעשה מן התורה .44עוד חידש ,דאף לשיטת ר״ת דאביי לא ס״ל הא דרבא .ועוד כיון דאמר אביי למפרע
שבתכ״ד אין מועילה חזרה מן התורה ,מכל מקום אחר הוא נפסל משעה שהעיד ,דנמצא שאפילו קודם ההכחשה
שתיקנו חכמים שיכול לחזור ,אם כן מאחר שיודע נמי הוי פסול לעדות ,הילכו כיון דאיתזמו על הגניבה,
מתחילה שיוכל לחזור תכ״ד ,אינו גומר בדעתו מתחילה ,ועדים פסולים לא חיילא עלייהו הזמה".
דהכחשה תחילת הזמה היא וכו׳ .וז״ל הראב״ד:
כיון שהרשות בידו לחזור ,ונמצא ששוב מועילה החזרה-
"הכחשה תחילת הזמה היא ,ולא אמרינן כיון דאתכחיש
מן התורה.45
־"תום׳ בא״ד .וכן מוכח כנזיר (דף כ ,ב) דקאמר וזוב מקמי הזמה הוו להו כעדים פסולים שהעידו דלא קיימאלא שבקת רווחא לתלמיד .יש שהקשו ,מה ראייה מביא עלייתו הזמה ,אלא כיון דאתכחיש מפי עדים ,ולא
ר״ת מר׳ יהודה נשיאה דפליג על ר״ל ,הלא אין הלכה מפסילותא דנפשייהו קא מיפסלי כגון גזילה וכיוצא בה,
כמותו .46יש שתירץ ,דר״ל ס״ל שהתקנה נעשתה אלא מפי עדים הוא דאתכחיש ,תחילת הזמה היא וחיילא
בשביל רוב העולם שיחזירו שלום לחבריהם ולא חשו עלייהו הזמה".
מדברי רבא נראה ,שכשמתבטלת העדות קודם הזמה
לתלמיד ,ור׳ יהודה נשיאה הקשה דאיך לא חשו לתקנת
התלמיד ,ועכ״ם מוכח משם שהתקנה היא משום החזרת לא שייך דין הזמה ,אם כי יש לדון דמה בכך שבטלה
ענף א׳ ,דרך המלך הל׳ נדרים פ״ב ה״ב קונטרס תכ״ד (דף

"והוא שהעידו כולם בתב״ד" ,והרי כיון שמן התורה תב״ד

לשון מהרי״ט שם .וכעי״ז כתבו דרך המלך

ואחר כ״ד שוים הם ,איד תיקנו חז״ל שלאחר כ״ד לא יצטרפו

שם ,ברכת ראש שם ,שו״מ שם .וב״כ בדברי אליעזר ודברי

ויהרגו הראשונים שהוזמו .ולהאמור ניחא ,שבכל אלו הנידון

42

לז ,ב).

יחזקאל שם ,דכשחוזר תיכף בלי

הפסק הו״ל דאורייתא,

הוא שבתכ״ד

יחשב

כשעת

מעשה,

ובזה

גם לר״ת

הוי

45

דברי

דאל״ב למאי הוצרכו לתקז לתלמיד הלוקח מקח שיוכל ליתן

מדאורייתא .וראה עוד שו״ת מהר״ן יפה סימן כ״ג.

לרבו שלום ויוכל לחזור בו אח״ב ,הלא ע״י שיתן שלום

יחזקאל שם בענף ב׳ ,וכעי״ז בדברי אליעזר שם .וע״ע בדברי

אינו מפסיד כלום כיון שאינו יבול לחזור תיכף ,וע״ב שתיכף

יחזקאל שם במה שדן בדברי ר״ת .וראה עוד בקהלת יעקב

יכול לחזור מדאורייתא .וגדולה מזו כתב הב״י באהע״ז סימן

ל״ח בשיטת הרמב״ם ,דאפילו בקידושין דל״מ חזרה תכ״ד
אינו אלא בהפסק בינתיים ,אבל כל דליכא הפסק מועילה

חזרה .וראה עוד בשו״ת חת״ס אהע״ז סימן צ״ז ובאמרי הצבי.

43

דרך המלך שם ,ברכת ראש שם ,שו״מ שם ,וכעי״ז בדברי

יחזקאל שם ובדברי אליעזר שם .עוד כתבו בדרך המלך,

ברכת ראש ובדברי יחזקאל שם

ענף ב׳ ,דעפי״ז א״ש מה

46

תוספות דרבנן סי׳ שי״ד.

קרית מלך רב ח״ב הל׳

שבועות פ״ב הי״ז ,תורת רפאל ח״ג סימן כ״ו.

48

מלך רב שם.

47

קרית

תורת רפאל ח״ג סימן כ״ו ,המפרש

49

בנזיר ובהגהות הב״ח שם.

רמב״ן ונמוק״י ב״ב קכט,

ב ,ר״ן נדרים פז ,א ,וכ״ה בתום׳ ב״ב שם ד״ה והלכתא.

וע״ע בנחלת משה.

50

יש ראשונים שגרסו "רבה" ,ראה

רמב״ן במלחמות ובתום׳ רבינו פרץ.

51

מה שנקט לענין

שהקשו התום׳ בנדרים שם ממנחת תיטין מן השעורין ,דהתם

דיני נפשות אף שהסוגיא מדברת מדיני ממונות ,כתב באגודת

עוד

אזוב ערך הכחשה והזמה אות ז׳ ,שאם היה נוקט לענין דיני

בדרך המלך שם ,בברית עולם סימן ס״ו ,קהלת יעקב (אלגזי)

ממונות הו״א שרק בדיני ממונות סבר רבא שהכחשה תחילת

תוספות דרבנן ריש סימן שי״ד ,ובמלבושי יו״ט ח״א סימן
 44דברי יחזקאל שם ענף א׳ ,וכעי״ז במלבושי
י״ז.
יו״ט שם .ועפי״ז יישב הדברי יחזקאל קושייתו על ר״ת
מכתובות ,וכן מה שהקשה התת״ס אה״ע סי׳ צ״ז ממה שאמרו
בנזיר כ ,ב במי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני
תכ״ד שנתפס בנזיר ,דאיך יקיף ראשו ויביא חולין לעזרה
ויאכלו נהנים מליקת עוף ,וכן ממה שאמרו ספ״ק דמכות

הזמה ,משום שגם אחר ההכחשה לא בטלה עדותן לגמרי,

דאומר

בלי

הפסק

מועילה

החזרה מדאורייתא.

וראה

שהרי מועילה תפיסה בתרי ותרי ,לא בו בדיני נפשות שבטלה
עדותן לגמרי,

לכן נקט דינו

בדיני

נפשות.

אולם בטהרו!

אזוב שם בשם התומים סימן ל״ח כתב ,שאף בדיני נפשות

לא בטלה לגמרי עדות הראשונים ,דיש בה נפקותא לענין
גואל הדם ,שאם הרג את האדם שהעידו עליו שהרג לא יהרג
 52בע״א.
גואל הדם .וע״ע בגידולי שמואל.
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

גיטין

תרא

״,W

״" ,

תרב

קא מיכוין מיכפת לא איכפת ליה ,יש שהקשה ,שאם

בחידושי הרמ״ה ושיטות קדמונים ,דכיון שרוצה

הדרא לטיבלא הרי הפירות טבולים אף לתרומה

לעשות עיסתו בטהרה מזהירה שלא תגע בנדותה.

גדולה ,ועמי הארץ מפרישים תרומה גדולה .14וכתב,

תוס׳ .ד״ה אין עושין חלת עם הארץ בטהרה.

שקושית הגמרא ,.היא ,שעם הארץ לא איכפת ליה,

פי׳ בקונטרס לפי שכבר נטמאה העיסה ביד ע״ה

חבר

ויהא

שיפריש אחר“כך תרומה גדולה ,ותירצה הגמרא

וכהן יסמוך

דהשתא לתקוני קא מכוין ,והיינו שהוא מרוב עמי

שהחלה טהורה .ולפירושו אם יפריש ממקום אחר

הדרא

על אותה עיסה חלתו טהורה .והקשו הראשונים,

שמעשרין,

הארץ

איכפת

ולכן

ליה

אם

על הגבל שהוא

סבור

דאם כן היכי קתני אין עושין בטהרה ,והיאך יעשה

לטיבלא.15
אמר מר נוטל הימנה כדי תרומה ובו /וליחוש

בטהרה אחר שנטמאת.22
תום׳ בא״ד .ונראה רכבל ענין אסור דבל עיקר

דבשלמא ברישא איכא היכרא דמנח ליה בכפישא

לא התירו אלא כדי חייו ,ולא התירו אלא היכא

היכרא,

שנוטל שכר מכל העיסה ,אבל משום שכר חלה

דלמא מישתלי ועע .וקשה ,ראם לא אסיק ארעתיה

גרידא משום ההיא פורתא לא התירו דחיישינן

דאיירי שמניח בכלי שאינו מקבל טומאה ,תיקשי

דלמא נגע .וביארו הראשונים ,שרצו חכמים שיטול

'**׳’יה הא קא מטמא ליה ע״ה לכלי .16ויש שכתב,

שכר הרבה ,כדי שיהיו הגבלים מוכנים לטהר טהרות

דסלקא דעתא שמדובר בכלי חרס שאינו מטמא

בני אדם ,אבל אם יעשה חלתו בלבד בטהרה ,יהיה

מגבו ,ומכל מקום מקשה דניחוש שמא נגע באוכל

שכרו מועט ,וילכו ויתעסקו במלאכה אחרת.23

דילמא נגע בה .פירוש בשוגג דמישתלי ונגע בה,
ונזכר שאיימנו עליו,

אלא

סיפא

דליכא

או באויר כלי.17

ה״נ

קאמר

מחזיקין ידי עכו״ם בשביעית .מחזיקין ,ותאמר

של

בכלים

עם

הארץ

הראויין

להשתמש בהן חבר .כתב הריטב״א ,דמשום הכי קרי

רב דימי בר שישנא משמיה דרב אין עודרין עם
העכו״ם בשביעית .יש שתמה ,לפי מאי דסלקא

ליה כליו של חבר ,משום שכלים אלו מצויים אצל

דעתא שמהזיקין ממש ,מדוע לא הקשו על המשנה

חבר שנשמר מן הטומאה ,אבל כפישא ואנחותא

עצמה ששנינו בהמשך "אבל לא על ידי ישראל" שזה

שהם פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים טומאה לא קרי

פשוט שלישראל אסור לסייע .ועוד ,שבבר שנינו

להו כלים של חבר ,משום שלפעמים הם מקבלים

ברישא "אבל משתטיל את המים לא תגע עמה לפי

טומאת

שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה" .וכתב לבאר ,שמה

טומאה אם יתרן לישיבה ,שאז מקבלים

מדרס ,וכל שירדה להם טומאת מדרס ,מקבלים אחר

ששנינו

כך גם טומאת מגע.18
רש״י .ד״ה הדרא לטיבלא .והוא אינו חשוד

בשביעית

דאורייתא ,מה הוצרכה הגמרא להקשות מרב דימי,

®ואכול טבל שבמיתה .כתב מהר״ם שיף ,דקושטא

היה לה להקשות על המשנה עצמה ,דהיאך מחזיקין

קא מפרש ,דלהכי נזהרין בחלה ,אבל אין צורך בזה,

יך?עכו״ם מפני דרכי שלום במקום איסור דאורייתא.

שכן הקשו וליחוש דילמא לא איכפת ליה ותירצו

מעתה יש לומר שמה ששנינו בסיפא "אבל לא ידי

השתא לתקוני קא מיכוין מיכפת לא איכפת ליה.19

ישראל" ,משמיענו התנא שאף באיסור דרבנן אין

שמחזיקין

בזמן

ידי

הזה,

עכו״ם
שאם

בשביעית,

מדובר

מדובר

בשביעית

רש״י .ד״ה בכלי גללים .שאינן מקבלים טומאה.

מחזיקין ידי ישראל ,שאילו מרישא דמשנתנו הוה

דאי נגע בכלי לא מקבל טומאה ,ובעיטה 20גופה

אמינא שרק באיסור דאורייתא אסור ,ורק מרב דימי

רגיל

קשה שמן הסתם מדבר גם בשביעית בזמן הזה_._. .24
ואין כופלין שלום לעובד כוכבים .יש שכתב,

כולי האי לשוייה כזב גמור לטמא במשא .2,ומה

שכל האיסור הוא לכתחילה לכפול לו שלום ,אבל

כתב

אם אירע שהעכו״ם הקדימו ושאל בשלומו ,מותר לו

 14כדאיתא בבבא
יעשה תנאי .תשיב שמשנה בשליחותו.
 15באר יצחק (גליק) .וראה עוד במחנה יהודה,
מציעא צ ,א.
 17הגהות הרש״ש .וראה
 16חידושי הרמ״ה ושיטות קדמונים.
 18וראה עוד בדרך
עוד מהר״ם שיף ,תפארת יעקב ובאר יצחק.
אמונה הל׳ תרומות פי״ב ה״ט בביה״ל ד״ה כגון ,ובהל׳ בכורים
 19והרש״ש תמה ,שלפירוש
פ״ח הי״ב בביה״ל ד״ה ומניחה.
 20מהר״ם שיף גורם
רש״י מאי פריך דילמא לא איכפת ליה.

"ובזיתים" ,הרש״ש גורם "בשמן" ,ור״ש מדעסוי גורם
 21וראה לעיל סא ,ב בתוד״ה וליחוש.
״בתרומה״.
 22רמב״ן ,רשב״א ,ר״ן ,ריטב״א ומאירי ,וראה מהרש״א וגרש
ירחים .וע״ע מה שהקשה הרמב״ן ,ומה שהעיר בקדושת ישראל.

אית ליה היכרא

משום

הני כלים

שאינו

להשתמש בהן ,ועם הארץ לא אחמור רבנן עליה

שלא

חוששים

שמא

תסיטנו

אשתו

נדה,
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 23רמב״ן ורשב״א ,וראה ציון  .10וראה עוד תפארת יעקב בתום׳
ובגט׳ ד״ה אין עושין ,ומהר״י קורקוס הל׳ בכורים פ״ח הי״ב.
 24להם יהודה (עיאש) הל׳ מעשר פי״א ד״ה גם׳ דף סב ,א .וראה

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תרג

אוצר מפרשי התלמוד

תרד

בתשובה לכפול לו שלום ?5ויש שכתב ,שהאיסור

ויש שכתב ,על פי הנוסחא שלפניו "שלמא למר

לכפול קיים רק בברכת שלום שהוא שמו של הקב״ה,

שלמא לרב" ,שרב כהנא לא התכוין בברכתו הכפולה

אבל אין איסור לכפול בכל נוסת אחר?6

לאדם אחד?4

רב

חסדא

מקדים

ויהיב

להו

שלמא.

כתבו

ושואלין

בשלומן.

השתא

אחזוקי

מחזקינן

הראשונים ,שנהג כך כדי שלא יקדים הגוי ויצטרך
לכפול את ברכתו כמנהגם של המחזירים שלום?7

שכתב רש״י לעיל 35שמותר לתת להם שלום אף על

ויש שהקשה ,ראם כן מה השבח ששיבחו במסכת

פי שמטיל על הנכרי שם שמים ,אם כן בשואלין

ברכות 28את רבן יוחנן בן זכאי שמעולם לא הקדימו
ארם בשלום ואפילו לא נכרי שבשוק ,והרי מצוה על

בשלומן יש חידוש יותר מבמחזיקין ידי עכו״ם.

וכתבו ליישב ,דמחזיקין ידי עכו״ם משמעו גם כן

כל אחד להקדים את הגוי .וכתב לבאר ,שמעלתו של

בשם ,וכמו שאמר בועז לקוצרים "ה׳ עמכם"?6

שואלין בשלומן מיבעיא .הקשו האחרונים ,דלפי מה

אמרו ליה מנא לך דרבנן איקרו מלכים ,אמר

רבן יוחנן בן זכאי שהקדים בשלום לכל אדם אף על
פי שלא היה מכירו ,ואף לגוי שלא היה חשש

להו דכתיב 37בי מלכים ימלוכו .יש שכתב ,שנתכוין

שלדעת הסמ״ק 29שדוקא

לרמוז להם שהיה להם לקום מפניו אף על פי שהם

שלום אסור לכפול לו ,יש לומר ששיבחו את רבן

עצמם תלמידי חכמים ,והיינו דכתיב ביה בי מלכים

יוחנן בן זכאי שהקדים שלום לנכרי בשוק ,אפילו

ימלוכו,

בלשון ברכה אחרת ?0ויש שכתב ,שפירוש "מקדים

עצמם ,וכדאיתא בבבא מציעא 38דתלמידי חכמים

ויהיב להו שלמא" היינו ,שבמקום שהיו הרבה עכו״ם

־ _________
שבבבל עומדים זה מפני זהי?
אמר להו הכי אמר רב יהודה אמר רב אסור לו

ידי חובתו ,שאם היה ממתין היה צריך להשיב לכל

לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו,

אחד ביחידות ,אבל בעכו״ם אחד אין נפקא מינה

שנאמר ונתתי עשב בשדך לבהמתך והדד ואכלת

שיקדים

אותו ,והוסיף,

היה אומר שלום אחד לכולם .כדי שבשלום אחד יצא

כלומר,

במסכת

שהמלכים

ברכות40

ממליכים

אחרים

הגירסא-־י׳אסור

על^

להקדים לו ,ורבן יוחנן בן זכאי היה נזהר אף בעכו״ם

ושבעת.

אחד להקדים לו שלום מפני דרכי שלום ’?

שיאכל" .ויש שכתב ,שהאיסור הוא רק אכילה אבל

רב כהנא 32א״ל שלמא למר .יש שכתבו ,שרב

כהנא ברך פעם אחת ואמר בנוסח "שלמא למר" כדי

לאדם

טעימה מותרת ,ואף שבסוגיין הגירסא "אסור
לטעום" ,היינו במקום שקובע עצמו לסעודה ,דאז גם

לפייס את הגוי על שלא כפל את הברכה כנהוג?3

הטעימה

 25ברכי יוסף
עוד ביד דוד ,ולהלן על תוד״ח אין עוררין.
יו״ד סי׳ קמ״ח סעיף ו׳ בשם מהריק״ש ,ודייק כן מלשון השו״ע
שם שכתב שטוב להקדים שלום לעכו״ם כדי שלא יצטרך
לכפול ,משמע שאם אירע שהגוי הקדימו מותר לכפול בתשובה.
וראה ברמב״ם הל׳ מלכים פ״י הי״ב שכתב שבגר תושב מותר
לכתחילה לכפול לו שלום ,ובמאירי כתב כן לגבי אומות

כהונה ,בחידושי חתם סופר (מהד׳ נ״י) ,רבכנה״ג יו״ד סי׳ קמ״ח
 31מהר״ם שיף .והוסיף ,שרב בהנא אמר לכי^יל
ס״ק י״ד.

 26סמ״ק סי׳ קל״ג ,מובא בב״י
המאמינות במציאותו ית׳.
יו״ד שם בבדק הבית ד״ה אסור ,בט״ז שם סק״ו ,ובש״ך שם
סק״ז שדייק כך גם מלשון רש״י במשנתנו ד״ה ושואלין
בשלומם ,ולפי״ז כתב הש״ך שגם כשאומר "שלמא" הרי זה
כאומר שלום ,ובדה מיירי רב חסדא ורב כהנא בסמוך .ובברכי
יוסף שם כתב שהעולם סמכו על היתר זה ולא חששו לברך את
הגוי בברכה בנוסח אחר ,וראה להלן ציון  44מדברי המאירי
שכתב שהאיסור הוא להאריך עמהן בדברי שלום ביותר מן
 27ר״ן על הרי״ף (כח ,א
הרגיל ,ולפי״ז בכל ברכה אסור.
מדפי הרי״ף) ,חידושי הרמ״ה ושיטות קדמונים ,הרי״ד בפסקיו,
הריא״ז הלכה ה ,ו ,תשובות הרמב״ם (מקיצי נרדמים) סי׳

שע״ח ,וכן כתב מהרש״א בברכות ו ,ב ד״ה יקדים ,בשם ועוד
 30ט״ז
 29הובא לעיל בציון .26
 28יז ,א.
שמעתי.
יו״ד סי׳ קמ״וז סק״ו .ובבאר שבע סי׳ נ״ט כתב שריב״ז חולק
על ר״ח ,ע״ש .וראה עוד ביד דוד ,בכתב סופר ,במשמרות
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אסורה,41

יש

שכתב,

שהאיסור

הוא

אחד שלמא למר שלמא למר ולבו היה לרבו כמו שפירש

רש״י .וראה עוד שו״ת מהר״י ברונא סי׳ קי״ב .ובמהרש״א
ברכות שם כתב ,דאע״פ שבגמ׳ שם א״ר חלבו אמר רב הונא
שרק במי שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו
שלום ,שאם אינו רגיל ,יש לחשוש שלא יחזיר לו ויקרא גזלן,
מ״מ ר״ח הקדים שלום לעכו״ם מפני דרכי שלום ולא חשש
שלא יחזיר לו ,או שמדובר כאן ברגיל ליתן לו שלום.
 32ברי״ף הגירסא :רב נחמן בר יצחק ,ובחידושי הרמ״ה
 33חידושי חרמ״ה
ושיטות קדמונים הגירסא :רב יצחק.
 34מהרש״ל
ושיטות קדמונים ,וכ״ה בשו״ת הרמב״ם שם.
 35סא ,א
בחכמת שלמה וביש״ש ,וראה להלן ציון .71
במשנה ד״ה ושואלין ,וכ״ב הרא״ש בשביעית פ״ד מ״ג.
 36רש״ש ,גרש ירחים ,שו״ת מהר״י ברונא סי׳ קי״ב ,חידושי
רבי עזריאל לעיל סא ,א ברש״י ד״ח וכולן וע״ש ,וכ״ב
הרמב״ם בפיה״ם כאן ובשביעית פ״ד מ״ג שמהזיקין היינו ה׳
עמכם .וראה להלן הערה  ,59שהרידב״ז מפרש שזה גופא
התירוץ של הירושלמי על קו׳ הגם׳ הנ״ל ,וראה עוד ביד דוד.
 39חידושי חתם סופר.
 38לג ,א.
 37משלי ח ,טו.
 41נשמת אדם כלל ה׳ ס״ק י״א ,וכ״כ הט״ז
 40מ ,א.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תרה

תרו

גיטין סב ,א

מדאורייתא .42ויש שכתב ,שאין זה אלא אסמכתא

לעכו״ם להפקיע משביעית ,מכל מקום אסור מדרבנן

בעלמא.42

לסייע לעכו״ם בעבודתו ,ולא התירו לסייע אלא

רש״י .ד״ה ואין כופלין .דהא דנותנים שלום

לצורך המלך ובשביל הארנונא .53ובספר התרומה54

דשרי,

כתב בדעת רש״י בסנהדרין ,שגם למאן דאמר שאין

ומשום דרכי שלום בחדא זימגא סגי .המאירי כתב

קנין לעכו״ם בארץ ישראל להפקיע משביעית ,מכל

שהכוונה במה שאמרו ואין כופלין שלום לעכו״ם,

מקום בזמן הזה ,דקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד

שאין ראוי להאריך עמהם בדברי שלום ביתר מן

לבוא ושביעית מדרבנן ,יש קנין לעכו״ם להפקיע

לעובד

כוכבים,

דרכי

מפני

שלום

הוא

הרגיל ,וזה הנקרא כפילת שלום ,שכל שארם מאריך

בשאלת

שלום

על

חבה

מורה

הרגיל

יתרה

שביעית,

ממצות

העכו״ם,

סבר

ורב

שאסר

דימי

שקדושה

לעדור

לעתיד

קדשה

ראשונה

עם

לבוא.55

ושייכות.44
והא דקאמר בסרק זה בורר (סנהדרין דף בו ,א) גבי

תום׳ בא״ד .אי נמי שביעית בזמן הזה דרבנן.
אע״ג דמדרבנן אסור לנכרי אחר גבי מלך התירו.

כהן וחורש יכול לומר לו אגיסטון אני בתוכה ,לא

כתב מהר״ם שיף" :אבל ליישב רש״י בהך תילוקא

כמו שפי׳ בקונטרס 45שכיר לנכרי ,דהא משמע
^**;כא דאסור ולא מסתבר לחלק בין חנם לבשכר.

לא מסתבר להו לפרש עובדא רהתם דכהן וחרש

תום׳ .ד״ה אין עוררין עם העכו״ם בשביעית.

אגיסטון

בשביעית

דרבנן

ואין

עוררין

בשביעית

מדלא משנינן מחזיקין דמתניתין בשכר ואין עוררין

דאורייתא,

דדוחק

בחנם .46ויש שכתב בדעת רש״י ,שבשכר אין איסור

דאורייתא,

וכ״ש

לסייע ,ומה שלא העמידו בגמרא דמחזיקין היינו

למוקמי דמתניתין יהא מיירי משביעית דרבנן ורב

בשכר ,משום ששנינו במתניתין "אבל לא תבור",

דימי שהוא אמורא איירי בשבועית דאורייתא"_ /8
תוס׳ .ד״ה אשרתא .בירושלמי איכא למאן דאמר

המאירי 48תירץ ,שמדובר שם בסוריא או בעבר

דהיינו הרש בה טבאות ולבתר שמיטה נסיבא לה

ואם_ בשכר הרי זה מותר.47
הירדן שאין קדושתן לאחר החורבן כל כך שלא

מינך

ולישראל

דאמורא

דלא

ידבר

ניחא

אמרינן

מסתם

ליה

יישר,

שביעית

לתלמודא

ואיכא

הכא

למ״ד

מפרשים

דלעכו״ם אמר יישר ולישראל שלום עליכם ,משמע

שמדובר אף בארץ ישראל ,ולא אמרו שאין עוררין

דלכ״ע לעכו״ם אסור לומר שלום עליך ,ודלא

עם העכו״ם אלא בקרקע המשותפת לשניהם ,שיאמרו

כש״ס שלנו הבא דלא אסרינן לעכו״ם אלא כפילת

בחלקו הוא עוסק.50

שלום .57יש שהקשו ,מדוע הוצרכו התוספות לומר

לעבוד

בקרקע

של

גוי.49

וכתב

שיש

תום׳ בא"ד .אי נמי קסבר יש קנין לנכרי בארץ

ולהפקיע משביעית .וכתב תום׳ הרא״ש בסנהדרין,51

/1

גם

למאן

אישראל.

דאמר הראשון
וכתבו

שהגירסא

דשואלין

של

בשלומן קאי
תוספות

היתה

רב דימי שאסר לעדור עם העכו״ם סבר שאין קנין

בירושלמי מהו שואלין בשלומן ,בשלומן של ישראל

שכתב

איישר .58ויש שכתבו שלשתי הריעות מותר לומר

קנין

לעכו״ם שלום ,והא דמוקי לה ושואלין בשלומן

או״ח סי׳ קס״ז סק״ז שאין איסור בטעימה .וראה עוד בזה
 42מג״א
בשו״ת שבו״י ח״ג סי׳ י״ג ובברכ״י או״ח שם.
או״ח סי׳ רע״א ס״ק י״ב בשם שו״ת מהר״ם סי׳ ש״ב.
 43שבו״י שם ,והרמב״ם בהל׳ עבדים פ״ט ה״ה כתב שזה
מדת חסידות .וראה עוד בנשמת אדם שם ,באבן האזל על
הרמב״ם שם ,בעינים למשפט ברכות מ ,א .ובשאילת יעבץ
ה״א סי׳ י״ז הוכיח מסוגיין שאף כשאינו בביתו אסור לאכול
.26
 44וראה לעיל הערה
עד שיתן לבהמה.
 45בסנהדרין שם ד״ה אגיסטון ,בפירושו הראשון ,ובפירושו
 47קדושת ישראל,
 46מהר״ם שיף.
השני פירש כר״ת.
וראה מדבריו לעיל סא ,ב על תוד״ה אשת חבר.

 54הל׳
 53שו״ת ציץ הקודש סי׳ ט״ז םק״כ,
המבי״ט.
ארץ ישראל דף סג ,הובא בבהגר״א יו״ד סי׳ של״א סוף סק״ו.

לעכו״ם

בדעת

בארץ
התוספות,

להפקיע
שגם

משביעית.52

למאן

דאמר

ויש

שיש

 49וכדאיתא לעיל מז ,א.
 48בסנהדרין כו ,א ד״ה קדושת.
 51שם ד״׳ה
 50וראה עוד בתפארת יעקב ובגרש ירחים.
 52וכז כתב בשו״ת אבהת רוכל סי׳ כ״ג בשם
אגיסטון.
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 55וכתב ,שלפי״ז צריך לומר מה שהכריז ר׳ ינאי פוקו וזרעו
בשביעית משום ארנונא ,מדובר אפילו בקרקע של ישראל,
דכיון דליכא איסורא אלא מדרבנן ,לפיכך משום ארנונא מותר
לגמרי ,ואין צריך לומר כמש״ב התום׳ דהוה סכנת נפשות.

וראה עוד בחזון איש שביעית סי׳ כ׳ סק״ז ד״ה הנה בסה״ת,
בפאת השולחן סי׳ ל״ז סק״ס .רבשו״ת משיב דבר ח״ב קוב׳
 56וראה עוד מהרש״א והגהות
דבר השמיטה דף נח.
 57כתב מהר״ם שיף ,דלא ניחא להו לתוס׳ לפרש
הרש״ש.
דהבבלי קאי בשאר שנים ,מדפריך "השתא אחזוקי מחזקינן
שיאלץ בשלומן מיבעיא" ,משמע דגם שואלין בשלומן קאי

 58קרבן העדה ומראה הפנים על הירושלמי שם,
בשביעית.
פאת השולחז סי׳ ב״ח ס״ק ב״ג.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אוצר מפרשי התלמוד

תרז

אישראל ,משום שלעכו״ם פשיטא שמותר .דאפילו

איישר מותר כל שכן שלמא ,וכדפריך בגמרא השתא

תרח

שביעית ,ודלא כבבלי דקאי גם אשאר שנים.64
תום׳ .ד״ה שלמא למר .סי׳ בקונטרם ולא היה
מתכוין לברכו אלא לבו היה לרבו .63וצ״ע שלא

אחזוקי מחזקינן שואלין בשלומן מבעיא.59
הר״ש בשביעית 60כתב ,דגמרא דידן כמאן דאמר

יהא בזה גונב דעת הבריות .והראב״ן 66כתב,
דבמקום שאינו יכול להשמט שלא יכפול לו שלום,

ראשונים דלא פליגי הני אמוראי אלא לפרש לשון

עדיף לגנוב דעת הבריות מאשר לכפול לו שלום .ויש

המשנה ,אבל לדינא שתיהן אמת ושתיהן מותר.62

שכתב ,שבהרהור מותר .67ויש שכתבו ,דמשום דרכי

דאתזוקי היינו אשרתא .61ויש שכתב ,דמשמע מכמה

תוס׳ בא״ד .ונראה דלפי׳ הירושלמי דמחזיקים

שלום או איבה מותר’.6

חדא

תום׳ בא״ד .ועל חנם פי׳ כן ,דלא קאמר אלא

יש

דאין כופלין לו שלום .יש שכתבו ,שלתוספות היתה

לומר שגם

הגירסא בגמרא שאמר רק פעם אחת "שלמא למר",69

וחדא

ולכן הקשה דעל חנם פירש כן ,אבל לרש״י היתה

מילתא הוא שאילת שלום כמו אחזוקי .63ויש שכתב,

הגירסא "שלמא למר שלמא למר" ,70ולכן היה צריך

<לפי הירושלמי גם שואלין בשלומם קאי אחורשי

לפרש שלבו לרבו.71

 59מהר״ם שיף ,שנות אליהו שביעית שם ,וראה משנת יוסף
בשביעית שם .והרידב״ז בירושלמי שם מפרש דהתירוץ
בירושלמי דשואלין "כשלום ישראל" ,והיינו שמותר להזכיר שם

שמיטה פ״זז ה״ח ביה״ל ד״ה מחזיקין ,ע״ש שכן משמע מהסמ״ג
 63פאת השולחן שם.
עשין קמ״וו ומהתום׳ ב״מ שם.

ידי

בשביעית

גברים

מילתא

היא

שאומר

ושואלים

לו

חרש

שכתב ,שכוונת התוספות לומר,
הירושלמי

מתיר

שאילת

שלום

בשלומם
בה
דיש

טבאות.

בעכו״ם,

 60פ״ד מ״ג ,ומהר״י
שמים בעכו״ם .וראה עוד במנחת יהודה.
קורקוס הל׳ שמיטה פ״ח ה״ח כתב שכן דעת הרמב״ם שם ,ולכן
כתב רק שמותר לומר לו תתחזק או תצליח ,ולא כתב שמותר
לומר לו חרוש בה טבאות ,וראה בשעה״מ תל׳ שכירות פי״ג ה״ו.

 61ובתורת הארץ פ״ו אות ל״ג כתב ,דמ״ד דחורש בה טבאות
סובר שיש קנין לעכו״ם להפקיע ,ולכן אף אם ישראל יעבוד

 65החתם
 64מחנה יהודה .וראה במשנת יוסף שם אות ד׳.
סופר מפרש משום דלרבו כופלין שלום לכתחילה כמבואר

 67שו״ת
 66עמ״ס גיטין דף דפב ,ב ד״ה מציאת.
בגמרא.
 68חידושי חתם סופר ,והוכיח כן
מהר״י ברוגא סי׳ קי״ג.
מהגמ׳ בשבועות לה ,ב ,הגהות מלא הרועים ,ובאר שבע סי׳ נ״ט,
וראה הגהות יעב״ץ .ובבית אהרן ,כתב דלפמ״ש הב״ח בסי׳

 69או שגרם "תרי זימני",
רכ״ח דאין גניבת דעת בעכו״ם א״ש.
בקרקע אין איסור דאורייתא ,ומ״ד איישר סובר דמתני׳ כמ״ד אין “ומפרש שלכל אהד ואחד היה אומר כן ,וכמש״ב מהרש״ל.
קנין והוה איסור דאורייתא בישראל[ .וראה בתום׳ ב״מ צ ,א ד״ה
 70וראה לעיל ציון  .34והברכי יוסף סי׳ קמ״ח סק״ו כתב שכן
חסום ,דמבואר שיש בזה איקבך^שבות ,ורק מפני ד״ש מותר,
 62דרך אמונה הל׳
ואר שזה איסור דאורייתא בישראל].
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הגירסא בכת״י ליקוטי רבינו בצלאל.

וזרע יצחק.
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^1

רלה

שאילת שלום
(סימן תשל״א) בס״ד פעיה״ק ירושלים ת״ו
דיני שאילת שלום למקורותיה ,אומנה וצורתה ,זמנה וטקוסוג
שאילת שלום לרכו לכל אדם ולנכרים מילת שלום .איפור שאילת
שלום וןזחזרתה .צורות שונות של ברכת שלום וככלל זה לועזית
שאינן בנדר שאילת שלום מלאה .ואשאל  mשיהיו דברי ,דברי
שלום ואמת.

 א‘ -כגמרא (ברמת חי ח) וא״ר חלבו א״ר הונא כל שיודע בהכירו שהוא רגיל
ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו .ואם גתן לו
ולא החזירי נקרא גזלן שנאמר ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם פירש
רש״י גזלת העני :שאח לו כלום לגזול ממנו אלא שלא להשיב על שלומו ,ובספר
כד הקמה לרביגו בחיי זצ״ל מפרש גזלת העני מלשון עניה שאח מענה בפיו
להשיב לשלומו.
ובספר דברים נחמדים (משלי י״א) כותב וז״ל קבלה בידינו ההולך בדיד יעסוק
בתורה וכר ולכן מי שבא מן הדרך מחויבים ליתן לו שלום ביד תקיפה,
ובשפה חריפה ולא בשפה רפה .אבל מי שלא נותן שלום בידו למי שבא מן הדרך
יצא כרוז ברקיע ,סלוני הרע הזה יצא מנכסיו וצדיקים ירשוהו .ועל זה נאמר
יד ליד לא יגקח כלומר כשלא נותן יד ליד ר״ל שלום ,ינקה מנכסיו האי רשע
רע וצדיקים ירשוהו.
נוהגים שנותנים שלום לאורח ואומרים לו שלום עליכם והאורח עמה להיפך
עליכם שלום וכן כשאדם אומר להכירו צפרא מבא עמה לו בלשה
אחר שנה טובה הטעם דאיתא בגמרא (ברמת ר) הנותן שלום לחבידו ולא
החזיר לו שלום נקרא גזלן וכר לכן אם יענה בלשון הנותן יחשוב השומע שהוא
השואל שלום וחבידו אינו משימ ויחיה בעיניו כגזלן( .ספר מטעמים דד ג״ד).

א״ר אבה הנפטר מתבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לד לשלום שהרי
יתרו אמר למשה לד לשלום (שמות ה׳ י״ה) עלה והצליח .חד שאמר לו
לאבשלום לד בשלום (ש״ב ט״ו ט׳) הלד מתלה (גמרא סיד ברמת).
ובמסכת דדך ארץ זוטא (סרק ר) נאמר המהלך שואל בשלום היושב.
ובספר מעלות המרות והובא גם בססר שמירת הלשון (סרק י״א) מובא גדיל
השלום שהוא קודם לשבחו של מקום שכן כשבא יתרו אצל משה מיד
וישאלו איש לרעהו לשלום ואח״ב ויספר משה לחותנו את כל הגסים אשר
עשה ה* לישראל.
ואולם בתנחומא פ׳ תשא ה׳ (ובמד סנהדרין דד צ״ו) אמר לא עשיתי כהוגן
שהקדמתי שלום לחזקיהו ועידו שלום אלוק הנחל ,עמד מכסאו להשיב
את הספרים וכתב תהילה שלום לאלוק הנחל .ובזמת זה זכה נמכדגצר למלובד-

ובגמרא (נדרים דד זד) בנידהו בחלום .לתיל וליתב אסרשת דרכים ויהיב
שלמא לבי עשרה ,ופירש הר״ן ומתוך שישיבו לו שלום יגיגו עליו
מן חיסורין.
שאלת
אוצרות ירושלים ־ סא-ע אוצרות ירושלים עמוד מס (75הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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שאלת שלום כשם
זה לשון ספר כד הקמח בא וראה כמה גדול נתינת שלום שהרי היתירו רבותינו
(ברכות דף ג״ד) להזכיר בו את השם .ופירש רש״י שם שיהא אדם שואל לשלום
חבירו בשם :בשמו של הקב״ה ולא אמרינו מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל
כבוד הבריות להוציא שם שמים עליו .ובגמרא מכות (דך כ״ג) שלשה דברים
עשו בי״ד של ממה והסכימו ב״ד של מעלה צל ידם ואלו הם מקרא מגילה
ושאילת שלום בשם וכו" ופירש רש״י דמותר לאדם לשאול לשלום הבידובשם כגון,
ישים ה ,עליו שלום ואין בו משום מוציא שם שמים לבשלה• מרבי ל״א שאילת
שלום בשם :דחייב אדם לשאול בשלום חבירו בשם ואגו 1מי כי שייליגן
אהדדי מדכרינן שם ,דשלום שמו של חקב״ת דכתיב (שופטים ר) ויקרא לו ה׳ שלום
לשם ה"( .ולפי לשון זה הרי חייבים לשאול שלום בשם) ובועז אמר לקוצרים,
ה" עמכם (רות ב׳) וכן המלאך אמר לגדעון ,ד עמד גבור החיל (שופטים ר).

—ג-
וגייר אדם לשאול כשלום אכסניה
ממלא בפא מציעא (דף פ״ז) ויאמרו לו איה שרה אשתך .למה גקוד על איו
שבאליו לימדה תורה דרו ארץ שישאל אדם באכסניה שלו .באכסניה:
פירש רש״י אשת אושפיזא .ובפירוש החומש (וירא י״ה י״ט) לאיש על האשת
ולאשה על האיש.
—ד—
וגייר אדם לשאול כשלום דכר שיש לו הנייח מפנו
בבראשית רבה (פ״ד י״ג) ויאמר לו לד נא ראה את שלום אחיו ואת שלום
הצאן את שלוט אחיך ניחא אלא מאי ואת שלוט הצאן הדא אמרת
שארם צריד לשאול בשלום דבר שיש לו הנייח מטנו.
ה  
שלום לרבו
בגמרא שבת (פ״ט ע״א) וא״ר יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום
מצאו להקב״ה שהיה קושר כתרים לאותיות ,אמר לו משח ,אץ שלום
בעירך (אץ דדך ליתן שלום במקומו) אמר לפניו כלום יש עבד שנותן שלום
לרבו ,א״ל היה לד לעזרגי (לומר תצלח מלאכתד) אמר לו ועתה יגדל נא כה ח׳
כאשר דברת— .
מכאן למדו שלא נכון לתלמיד לשאול בשלום רבו אם רבו לא פתה תהילה.
והכי אמריגן בירושלמי (ברכות סרק ב׳ הלכה א") זעידא לא שאל
בשלמא דרבה ,דאינון מקיימינן ראוני נערים ונחבאו .ובפני משה מפרש :זהו
ד״א שלהם שאץ הקטן שואל בשלום מי שגדול ממנו שלא יטריח אותו להשיבו.
ורב יהודה א״ד מוגה את הגותו שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו בין הדברים
הגורמים לשכעה שתסתלק מישראל ופירש רש״י הנותן שלום לרבו כשאר כל
אדם ולא אומר לו רבי.
רבש״ע יורה דעה (סימן רמ״ב סעיף ט״ז) ולא יתן שלום לרבו ולא יחזיר לו
שלום כדרד שאר העם אלא שוחה לפניו ואומר לו ביראה ובכבוד שלום
עלץ רבי ואם גתן לו רבו שלום אומר לו שלום עלץ מורי ורבי( .וכן נוהגים
וי״א דאין לתלמיד לשאול בשלום רבו כלל שנאמד ראוני נערים ונחבאו אולם
נראה
אוצרות ירושלים  -סא-ע אוצרות ירושלים עמוד מס (76הח*פס ע״י תכגת אוצר החכמה (0

אוצרות

— חלק ס״ה —

ירושלים

נראה דלכ״ע יכול לומר לרבו תעלת במלאכתו) .ובפתהי תשובה מעיין לעיין
בספר פגים מאירות ושם מובא דאף ר״א דלא שאיל בשלום רבו ,דהוי מטמיר
מקמי .,אבל סי שעובר לפני רבו ואינו נותן לו שלום ביראה ובכבוד הוי דרן■
בורות .וכן מובא בזמר (שמות דף כ״ג) ומאן דאקדים שלם לזכאה כאילו
אקדים ליה לקב״ה.
רכששואל בשלום תלמיד חכם יכפיל ויאמר שגי פעמים שלום עליכם רבנן
שלום עליכם רבנן (עפ״י נימין ס״ב ע״א) שלמא עליכו מלכי
שלמא עליכי מלבי (אורה מישרים).
s9es
ובמדבר רבא (ט״ו י״ז) חייב אדם לעמוד מפני הזקן ושואל בשלומו בתוך
ד׳ אמות.
וציין במסכת ודד ארז (פרק ה ),מעשה פילוסוף שאמר שלום עליכם חסמי
ישראל ולרבן גמליאל בראש.

כפי^שלום
בספ^ 8חסידים (אות י״ח) שאלת שלום של הכמים השואל אומר צפרא דמדי
מב והמשיב אומר צפרא דמרי מב וארז לעולם .והמשיב כופל השלום.
ובמקור חסד מציין לזה בראשית רבא (פרק ל״ח) ,אם קדמל הברד בעדשים
קדמהו בבשר ,למה ,שהוא גמל עלז תחילה .ובשדי חמד מביא שדרך ארז הוא
שהמשיב מפל שלום .ובשו״ת מהר״י מברוגא (סימן קי״ג) ודרד העולם שאומר
לו צפרא דמרי מב ,ומשיב לו לשנה טובה תזכה.
ולי הכותב נראה שלכד אנו נוהגים לומר ולהשיב בלשונות אלו ,השואל אומר
גוע מארגין והמשיב עונה גום יאר או השואל אומר גוטן
מאג והמשיב עוגה גום יאר און גומן שבת ומשיבים גום יאר או
שבת שלום ומשיבים
השואל אומר שלום ומשיבים שלום וברכה או
שבת שלוט ומבודד .שבכל הלשונות הללו יש כפילת שלום שהמשיב
מרבה וכופל ברכה אל השואל .והמדקדק בדברי הש״ע הנזכרים לעיל אות ה׳
זאה שכד הוא שהשואל לרבו אומר לו שלום עלז רבי ואם נתן לו רבו שלום
אומר לו שלום עלז רבי וטורי .וגם בכפילת שלום שבמקרא נאמר שלום לד
ושלום לעוזרז ,ואחה שלום וביחד שלום וכל אשר לד שלום ,ואין צריך לכפול
שלום שלום ,אמנם יש נוהגים להשיב שלום שלום .וזה שמברכים שלום עליכם
ומשיבים עליכם שלום כאן אץ כל אפשרית שהמשיב יכפול כלומד יוסיף מפגי
שממביד נוקט לשון רבים הכולל •הכל .לד ולביתך ולעזזריד ולכל אשר לד
והמשיב משיבו גם בלשון רבים כדי שיכלול הכל*)•
ולמלך כופלין שלום גם בשאלה שנאמר (דה״י א י״ב י״ט) ורוח לבשה את
עמשי ראש השלישים לד דוד ועמד בן ישי שלום שלום שלום לך
_______ושלום לעוזיז ראה בגמרא סניטין דף ס״ב ע״א).
*) בם׳ טעמי מצות מחג״ר מנחם ריקאנטי זצוק״ל ,בהשמטות לבאלח״ר מביא
בשם הרה״ק רבי ר׳ הצשיל זצוק״ל על המנהג לומר שלום עליכם
והמשיב אומר עליכם שלום ,ולא יאמר כהשואל שלום עליכם ,התירץ הוא כי שלום
שטו של הקב״ה .ולכו להמקדים התירו לומר שלום קודם ע״ד מאמרם ז״ל בל
המקדים ונותן שלום לחבירו ,הקב״ח מארז לו ימיו ושנותיו .ולא אמרו כן על
המשיב ,כידוע מאמרם אצל קרבן לה" ,שאסור לומר לה׳ קרבן ,ודוק כי נכון הוא.
ד״מרל
ובברייתא
אוצרות ירושלים  -סא־ע אוצרות ירושלים עמוד מס (77הודכס ע״י הכגת אוצר החכמה (0
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ובברייתא דגימת ס״ב נאמר אפוד למול שלום לגוי לעולם לפיכך טוב להקדים
לו שלום כדי שלא יהמיל הגוי ויצטרך למול לו .רב מסדא מוח
מקדים יהיב ליה שלמא .רנב״י א״ל שלמא למר והיה לבו על רבו .ורש"* שם
מפרש דהא שנוהגים שלום לעכו״ם מפני דרכי שלום הוא דשרי ומשום דרכי
שלום בחרא וימנא פגי לממרא להו (ועיין יו״ד סימן קמ״ת סעיף י׳) ולפי
הירושלמי (ניסת ה׳י־י") אסור כלל לשאול בשלום הנכרי .ולעמון ומואב יש ומורי
י
מפורש לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך .ובבאר היטב (שם) מביא
לכאורה קשה מה שמעינו בש*ס בריב״ז שמעולם לא הקדימו אדם בשלום אפילן
בכרי בשוק מאי רבותא דדיב״ו דדיב״ז הא דיגא בך הוא .שוב ראיתי {~p*ia05־P
וז״ל ודוקא שלום שהוא שמו של הקב״ח או ברכה בלשון שם אכל ברכה אהדת
אין קפידת ע״כ ולפ״ו ניחא האי דריב״ז שמקדים שלום לנכרי בשוק אפילו בלשון
ברכה אחרת ודבר זה במן עכ״ל.
ובירושלמי (ברכות סוף פרק ת׳) גוי אחד פגע את ר׳ ישמעאל ובירכו אמר
לו כבר מילתך אמורה פירוש כבר נאמר ומברכת ברוך .והרי
כבר נתברכה.

האסורים בשאילת שלום
לפני התפלה
אמר רב הנותן שלום לוזבירו קודם שיתפלל כאלו עשהו במד( .ברכות י״ר)
והכי נמי איתא בזהר (בלק רף ק״צ) ובגת כל אסור לברכא לבר נש עד
<r
דלא מלי בר גש כלותיה וכר ואי אקדים ויברך לבר נש בקדמיתא הא אמשיך
=» |לד)׳ |ןי)'
לההיא בר גש במה וכר.
J
ובשלחן ערוד אורה היים (סימן פ״ט סעיף  .)aפיון שהגיע זמן תפלה היינו

מעלות השחר אסור לאדם להקדים וה״ה אם חולו בבהכ״ג ממקום
הקבוע לו למקום חבידו ליתן לו שלום .ויש לחוש למעשה לאסור כל אלו גם
משהגיע ומן "קריאת שמע או תפלה של ערבית .אבל קורם מוסף או מנמה מותר.
לפתה הכירו ומ״ה אם היה אביו או רבו ,ואם יש לחוש לאיבת גברא אלמא
אם יכול ליתן ידו בלא אמידת שלום דבלא״ה מדיגא מותר .לתא לו שלום משום
רשמו של הקפ״ה שלום ואת ראוי להזכיר שמו על האדם ולכבדו קודם שמכבר
להקב״ה ,ובלשון לע״ז יש לעיין ,ומסתברא ראם אומר הרתום ידהמך או ממון
יחנגך וכדומה שרי ומברכו בשמו של הקב״ה .אפל מותר לומר לו כפרא דמדי
טב ואפילו זה אינו מותר אלא פשהופרך ללפת לראות אתה עפק אפל אם אתו
הולך אלא להקביל פניו קודם תפלח אפילו וה הלשון אפוד ופן אפוד לפרוע לו
פשטשפים לפתחו .ויש אומרים רפייעה אפורה אפילו כלא משפיט לפתהו ואם
התחיל לפרד הפרכות את לחוש פל פר פירוש דאו מותר לכרוע כשאין משכים
לפתהו אבל במשבים לפתהו בת לכרוע בת נתינת שלום אפילו התחיל בברכות
אסור .ואם אינו משכים לפתחו אלא שפגע פו בררו מותר ליתן לו שלום וישו
שאפילו במוצא חבית פשוק לא יאמר אלא צפרא דמרי מם פרי שיתן לם שהוא
אפור להתעפפ פרפרים אחרים פלל עד שיתפלל וכל זה לפתוח לומר לחבית
שלום אבל כשהבית שואל בשלומו מוהר השיב בכל ענין וכ׳״ש דמי שכבר
מתפלל מותר להשכים לפתהו של חבית שלא יתפלל ליתן לו שלום אע״ם
שיצטרך להשיבו.

ובספר
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ובספר אשל אברהם כותב דכשאמר סתם צפרא טב ולא אמר למי איו מ
בכלל קפידא ,כי יכול הוא להתתפרש שמתפלל כן על עצמו או על כלל
ישראל ,ופל שלא פירש תיבת דמרי אץ זה בכלל קפידא למשכים לפתהו.
ובש״ע התניא (שם סעיף ג ),כתב דנהגו שלא ליתן שלום קורם התפלת
אפילו מצאו בשוק.

ח-באמצע התפלת
באורו! חיים (סימן ס״ו סעיף א׳> ביו הפרקים (של קריאת שמע) שואל
בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לכל אדם ובאמצע שואל בשלום מי
שהוא ירא ממנו כגון אביו או רבו או מי שהוא גדול ממנו בחכמה וכל שכן מלו
^או אנס ,ומשיב שלום לאדם נכבד ואפילו באמצע הפסוק חוץ מפסוק של שמע
ישראל ובשכמל״ו שלא יפסיק בהם כלל אם לא שירא שמה יהרגנו .ועיין שם
במשנה ברורה שכותב לפי מנהגנו כהיום שאין אנו נוהגים לשאול בשלום בבהכ״ג
בעת התפלה הלילה לשאול ולהשיב אפילו ד״ת לא ביו הפרקים ולא בפסוקי דזמרא
המתפלל שמונה עשרה ברז שיפסיע ג ,פסיעות אחריו ואח״כ יתן שלום

משמאל עצמו ואח״כ מימיו עצמו (יומא דף ג״ג ורמב״ם פ״ח
מהלכות תפלה).

ס-בבית המרחץ ובמקום ממונף
אסור לאדם שיתן שלום לחבית בבית המרחץ (שבת דף י׳) לא ישאל אדם
לחבית בבית המרחץ מפני הסכנה ואם שואלהו אומר לו מרחץ הוא
ויש אומרים משיבו ואיו בכד כלום (דרך ארץ רבא פרק *>.
ובספר אורחות חיים סימן פ״ד אות ד* כתב בשם ספר תולדות אדם שהגאון
ר״ז לא רצה לקבל במרחץ משרת ששטו שלום( .ובעגין קדושת כתיבת
שלום עיין בספר שדי המד (מערכת אלף אות שי״ג) ובפאת השדה (אות ק׳)
ובמכתב לחזקיחו מסכת ברכות ובבאר בשדי המארז בעניו זה) ובויקרא רבא
(פ״ס) א״ר יודו גדול השלום ששמו של הקב״ה נקרא שלום א״ר תנחום מכאן
שאסור לו לאדם לשאול בשלום חבית במקום מטונף ,ובשערי תשובה (סימן קנ״ו
סק״א) מביא וכתב בר״י בשם מהר״י צמח חרב זצלה״ח כשהיה הולך בדרך
ונותנים לו שלום היה מסתכל שאם היה במקום טהור ונקי היה משיב עליכם
שלום ואם היה מקום מטונף היה משיב ברכה טובה•

י—
מילוי ראש
בספר שדי חמד (מערכת אלף דף מ׳) כתב בשם גאון אחד דאסור ליחן ז
לאנשים המתירים לעצמם לישב בגילוי ראש .ולומר לחם שלום .כי גם
הם ישיבו שלום ,ואסור להזכיר בראש מגולה ,רק במקום צורר גתל יש להתיר
למען חשלום( .המשד יבוא אי״ה)
יוסף שלום בלאמו״ר יעקב שאול מלוי
שליט״א וינפלד
תלמיד ישיבת "אנשי מעמד"
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אלו דברים שאדם אוכל מפרותיהם בעוה״ז
והקרן קיימת לעולם הבא ,כבוד אב ואם,
וגמ״ח ,והבאת שלום בין אדם לחבירו.
(ירד פאה א,א א).

״על האדמה״ — זו הבאת שלום בין אדם
להכירו.

שלום —^*ילת שלום

(פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה,,
אף זה המתכוק לשאול לשלום חבירו ,זהו רצונו
של מקום ,שנאמר" :בקש שלום ורדפהו" מותר
להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור) .ר׳ נתן
אומר הפרו תורתך משום עת לעשות לה.,
(ברכות נד).

(ידו׳ פאה שם ד).

כתיג" :סור מרע ועשה טוב בקש שלום
ורדפהו״ ,בקשהו — במקומך ,ורודפהו
— במקום אחר .א״ר טביומי ,נאמר כאן
"רדיפה" ,ונאמר להלן "רדיפה" ["רודף צדקה
וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד"] .מה רדיפה
שנאמר להלן כבוד בעולם הזה וחיים לעולם
(ידו׳ פאה שם B
הבא ,אף הכא כן.

א״ד יוסה בי ר׳ בק ,בוא ראה מה גדול הוא
השלום ,שהוקש לשני דברים שחייבין
עליהן כרת (שחיטת פסחו ולמילת בנו ,שבשניהם
איכא חיוב כרת בהעברתן ,וקסבר דאכילת סעודת
אירוסין בבית חמיו אינו אלא משום איקרובי
דעתיה דארוס וארוסתו וקרוביה .אי נמי לכך
אינו חוזר שלא יקצוף עליו חמיו).
(ירו׳ פסחים ג,ז כג):

שלום — שאילת שלום
וא״ר חלבו אמר רב הונא ,כל שיודע
שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום,
שנאמר" :בקש שלום ורדפהו" .ואם נתן לו ולא
החזיר נקרא גזלן ,שנאמר" :ואתם בערתם הכרם
(ברכות וס
גזלת העני בבתיכם".
והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו
בשם (בשמו של הקב״ה ,ולא אמרינן
מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד
הבריות להוציא שם שמים עליו),שנאמר" :והנה
בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם
ויאמרו לו יברכך ה׳" .ואומר" :ה׳ עמך גבור
החיל" .ואומד" :אל תבוז כי זקנה אמך" (למוד
מדברי זקני אומתך לעשות מה שראית שעשו
הם) .ואומר" :עת לעשות לה׳ הפרו תורתך"

ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מחבירו אל יאמר
לו לך בשלום אלא לך לשלום...
(ברכות סד).

והתניא מעשה ומתו בניו של ר״ע ...ואם בשביל
עקיבא באתם ,הרי כמה עקיבא בשוק...
לכו לבתיכם לשלום (הרי שאל בשלומן).
(סו״ק כא):

ת״ר ,אבל ג ,ימים הראשונים אסור בשאילת
שלום ,משלשה ועד שבעה משיב ואינו
שואל ,מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכה
(מו״ק כא):

אמד רב יוסף ,נידוהו בחלום צריך י ,בני אדם
להתיר לו ...ואי ליכא ,ליזיל וליתב אפרשת
דרכים ויהיב שלמא לבי י( ,ומתוך שישיבו לו
שלום יגינו עליו מן היסורין — ר״ן) עד דמקלעי
ליה עשרה דגמירי הילכתא.
(נדרים ח).

[ושואלין בשלומן [בשלום העכו״ם] מפני דרכי
שלום] והאמר רב דימי בד שישנא
משמיה דרב אין עוררין עם העכו״ם בשביעית
ואין כופלין שלום לעובד כוכבים (דהא דנותנים
שלום לעובד כוכבים מפני דרכי שלום הוא דשרי
ומשום דרכי שלום בחדא זימנא סגי) רב חסדא
מקדים ויהיב להו שלמא ,רב כהנא א״ל שלמא
למר (ולא היה מתכוין לברכו אלא לבו היה
לרבו — רש״י .וצ״ע שלא יהא בזה גונב דעת
הבריות ועל חנם פירש כן דלא קאמר אלא דאין
כופלין לו שלום — תוס ),ושואלין בשלומן —
אמרו ליה [רבנן לגניבא] ומנא לך דכפלינן שלמא
למלכי ,אמר להו דאמר רב יהודה אמר
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לעבור לפניו בלא שאלת שלום .ורבי יוחנן לא
ידע מחשבתו זאת אלא שחשב דלזלזל בכבודו
שלא לשאול בכבודו  -חרדים).

רב מנין שכופלין שלום למלך? שנאמר" :ורוח
לבשה אח עמשי ראש השלשים* וגו( /גיטץ סב).

גופא ,אמר ריב״ל ,שלשה דברים עשו בי״ד
של מטה והסכימו בי״ד של מעלה על
ידם .אלו הן ,מקרא מגילה ושאילת חבירו בשם
(דמותר לאדם לשאול בשלום חבירו בשם .כגת
ישים ה׳ עליך שלום ,ואץ בו משום מוציא שם
שמים לבטלה .ל״א שאילת שלום בשם ,דהייב
אדם לשאול בשלום חבירו בשם ,ואנו נמי כי
שיילינן אהדדי מדכירנן שם ,דשלום שמו של
הקב״ה דכתיב" :ויקרא לו ה׳ שלום" .לשם ה׳)
(מכות כג):
והבאת מעשר...

ר׳ מתיא p
אדם.

חרש אומר ,הוי מקדים בשלום כל
(אבות ד,יד)

הוא [רבי יצחק  pפנחס] היה אומר ,הוי זהיר
בשאלת שלום בין אדם לחבירו.
(אדר״ג כט,ז)

תני ,השואל בשלום רבו או בשלום מי שהוא
גדול ממנו בתורה [לענין הפסק בברכות
ק״ש] הרשות בידו ,הדא אמרה שאדם צריך
לשאול בשם שהוא גדול ממנו בתורה.
(ירו׳ ברכות ב,א יג).

היה כותב שנים או שלשה שמות ,כגון א—ל
אלוקים ה׳ .הרי זה גומר את אחד מהן
(ירו׳ ברכות ה,א אס
ומשיב שאלת שלום.

זעירא לא שאל בשלמיה דרבה ,דאינץ מקיימין:
"ראוני נערים ונחבאו" (זהו דרך אח
שלהם שאץ הק pשואל בשלום מי שגדול ממנו
שלא יטריח אותו להשיבו).
(ירד ברכות שם י)4

ד׳ יוחנן הוה מיסתמיך על ר׳ יעקב בר אידי
והיה ר׳ אלעזר חמי ליה ומטמר מן קדמוי.
אמר הא תרתי מילץ הדין בבלייא עביד בי,
חדא דלא שאיל בשלומי ,וחדא דלא אמר
שמועתא משמי .א״ל כך אינון נהגץ גביק
(...דסבר דאסור ליתן שלום לרבו ומתבייש

שליח — שליחות

(ידו׳ ברכות שם יג).

י

שליח^שליחות^-

(קיץ "מצוות  -שלוחי• טצוה")
תייר ,אץ מפליגץ בספינה פחות מג׳ ימים קודם
לשבת .במה דברים אמורים לדבר הרשות,
אבל לדבר מצוה שפיר דמי ,ופוסק עמו על מנת
לשהות ואינו שובת ,דברי רבי .רשב״ג אומר
(שבת יט).
אינו צריך.

אמר רב נחמן ,בשל תורה אץ חזקה שליח
עושה שליחותו( ,כלומר ,לא סמכינץ
אחזקה עד דחזינן דעבד) ,בשל סופרים חזקה
שליח עושה שליחותו (סמכינן אחזקת שליח
דאי נמי לא עביד ,לא המיר איסורא ,כגון עירובי
(עירובץ לא-:לב).
תחומץ).
"ותקרא אסתר להתך ...ויגידו למרדכי את דברי
אסתר" ,ואילו איהו (דניאל) לא אזל
לגביה( ,לא אזיל להשיב שליחותו) מכאן שאץ
משיבין על הקלקלה (שהיתה אסתר מונעת לבא
אל המלך ,לפיכך לא השיב התך את שליחות
ואסתר שלחה דבריה ע״י אחרים).
(מגילו! טו).

?...ענץ שלומי שליה (למשלח) מאי (מי הוי
פושע שהחזיר המעות עד שלא קיבל
מהם השטר) ...ולא היא ,בץ כך ובץ כך משלם,
דא״ל לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי( .כתובות פה).

...אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה כאן שנה
רבי הכל לבעל המעות (השולח שלוחו
לשוק לסחורה ולקח בזול ,הכל לבעל המעות
ולא מצי למימר אנא ארווחי).
(כתובות צה—.צח):

...והלכתא שליח כאלמנה .ומאי שנא מהא
דחנן האומר לשלוחו צא ותרום,
תורם כדעת בעל הבית ,ואם אינו יודע דעתו
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אוצר הש״ם
זזלס הטישי

מערכת ש״ץ
א> שאול המלך — דוד המלך — דוד גלי מסכתא
(כדאמר בברמת ד׳ — .שהיה יגע בתורה ומורה
הוראות כדאמר ידי מלוכלכות בדם כר — שאול דלא גלי
מסכתא כר — לא היה זוכה להורות כהלכה — רש״י)
(ועיין רש״י גיטין ג״ט .ד״ה שאול גדול בתורה היה אלא
לימד לאחרים כדאמרינן בעירובין שאול לא גלי
(עירובין ג״ג ע״א רש״י ד״ה דוך>.
™בתא).
ב) שאול המלך — ע״כ זכה קיש ויצא ממנו שאול
מפני שאביו הדליק נרות לרבים ומי שמדליק נרות
לרבים במבואות אפילים זוכה להקביל פני שכינה.
(פסקי תום׳ סו״ק אות ג׳).
ג> שאילת שלום בלילה — והאמד ריב״ל אסור לאדם
שיתן שלום לחבירו בלילה תיישים שמא שד הוא
— פירש ריב״א דדוקא חוץ לעיר היכא ז־שכיהי מזיקץ
כגון בשדה ובלילה אבל במקום שבני אדם מעויין אין לחוש
דאל״כ אדם שאמר לנו בלילה בעיר כתבו גט לאשתי
היכי כתבים ניחוש שמא שד הוא (ועיין גיטין ם״ו.).
(מגילה ג׳ ע״א ד״ה מיישיגן).
ד) שאילת שלום לבכורי —-ואין כופלין שלום לנכרי
(דהא דגותגים שאם לנכרי מפני דרכי שלום הוא
דשרי ומשום דרכי שלום בזזדא זימנא סגי — לא צריכא
למימרא להו אחזוקו — כשאומרין לעושי מלאכה העוברים
■ליי׳ם תתקנה ידיכם — רב ששת אמר להו אשרתא —
אף הוא לשון חיזוק כמו אישדנוהי — כתובות כ״א — .רש״י)
בירושלמי כר ולישראל אמרים יישר ואיכא למ״ד דלנכרי
אמד יישר ולישראל שלום עליכם — משמע דלכ״ע נכרי
אסור לומר שלום עליך ודלא כש״ס שלגו הבא דלא אסריבן
אברי אלא כפילות שלום — .גמרא רב כהנא א״ל שלמא
למד — פי׳ בקונטרס ולא הי׳ מתכוין לברכו אלא לבו
היה לרבו — וצ״ע שלא יהא בזה גונב דעת הבריות —

r

ועל חינם פי׳  pדלא קאמר אלא דאת כופלת לו שלום.
(גיסיו ס״ב ע״א ד״ה אשרתא — שלמא).
ה) שאילת שלום בשדה — וליחוש שמא שד הוא
זכר אינהו נסי אידמויי אידמו (פעמים שעושין
עצמם בדמות אדם — רש״י) — דוקא בבור או אותו
שעומד על ראש ההד וראהו (יבמות קב״ם) ואסור לאדם

שיתן שלום להבירו בשדה דבמגילה (ג׳ ).כעין עובדא
דיהושע אבל בעיר מותר ליתן שאם לחבירו ומכירו באלה
או לעדים לומר בלילה כתבו גט לאשתי ולא חיישינן וכן
משמע בירושלמי דפירקק הדא דתימא בשדות אבל בעיר
אע״פ שלא ראה בבואה של אדם וכר ומשני מצויין הן
בבורות כדרך שמצויין בשדות( .גימין ס״ו ע״א ד״ה וליחוש).
ו) שאילת שלום בשם—דאמר ריב״ל שלשה דברים
עשו ב״ד של מטה והסכימו ב״ד של מעלה על
ידם כו׳ ושאילת שלום בשם (דמותר לאדם לשאול בשלום
חבירו בשם כגון ישים ה׳ עליך שלום מין בו משום מוציא
שם שמים לבטלה — מרבי — ל״א שאילת שלום בשם
דחייב אדם לשאול בשלום חבירו בשם ואנו נמי כי
שיילינן אהדדי מדבריגן שם דשלום שמו של הקב״ה דכתיב
— שופטים — ר — ויקרא לו ה׳ שלום לשם ה׳ — רש״י).
(מכות כ״ג ע״ב רש״י ד״ה ושאילת).
ז) שבויה — חזקה — כשרות — מאי חזית דסמכת
אהני סמוך אהני — הקשה בקונטרס אדרבה אוקי
תרי בהדי חרי ואוקי אם ינאי בחזקת כשרות ותירץ אי
הואי איהי קמו והיתה באה לב״ד להתירה דהתם אית לה
חזקת כשרות אבל בנה זה הנדון לפנינו אין לו חזקת כשרות
שהרי מעידים על תחילת לידתו כפסול שאומרים שאמו
נשבית קודם שנולד ולא מחני לי׳ חזקת אימי׳ שהיתה בחזקת
כשרות די״ל דלא אמר אוקי תרי בהדי תרי אלא בתרומה
דרבנן ותרי ותרי ספיקא דרבנן ובהא לא החמירו אבל

ביוחסין דאיכא איסורא דאורייתא החמירו ואסורה היא
מדרבנן (ועיין תום׳ כתובות כ״ו :ד״ה אגן).
(קידושין ס״ו ע״א ד״ה מאי).
ח) שבויה — חזקת כשרות — ורמינהו האשה שנחבשה
בידי עכו״ם ע״י ממון (שהיתה חייבת ממון מותרת
לבעלה — ע״י נפשות אסורה לבעלה כו׳ — היינו טעמא
דמתיידא משום הפסד ממונו — דסבר אי בעילנא לה תו
לא פרע לי בעלה מידי — תדע — דמשום הפסד ממון
הוא דשרי לה דקתני ע״י נפשות שנתחייבה הריגה אסורה
לבעלה אלמא היכא דלא מירתת להפסד ממונו אפקורי
מפקד לה וחיישינן שמא נבעלה לאחד מהם ברצון — ואית
דמוקי לה באשת כהן דמיתסרא באונס וראשון עיקר

(חלק ה) א
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שאילת שלום בשם
(התקגזז׳ זמנה ומהותה)
במשגה ברכות (נד א) שנינו! והתקינו’ שיהא אדם שואל בשלום
מכירו בשם* .במשנה לא נאמר מי תיקנה ,אלא שזה נלמד מבועז ,שנאמר!
ויאמר״לקוצרים ה׳ עמכם ,ויאמרו לו יברכך ה׳ (רות ב׳ ד)" ומפשיר להביא
עתי ש^שה פטוקים! ואומר ,ה׳ עמך גבור החיל (שופטים ו ,יב> ואומר ,אל

תבוז כי זקנה אמך (משלי כג ,כב> ,ופרש״י ,התקינו לשאול בשמו של הקב״ה
ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד מבריות להוציא שם שמים
עליו .ולמדו מבועז שאמר ה׳ עמכם ומן המלאך שאמר לגדעון ה׳ עמך
גבור החיל•! ואומד ,עת לעשות לה׳ הפרו תורתך (תהלים קיט ,קכוא ר׳ נתן
אומר הפרו תורתך משום עת לעשות לה׳ (משנה שם) ,פרש״י פעמים שמבטלים
דברי תורה כדי לעשות לה׳ ,אף זה המתכוין לשאול לשלום הבירו זהו רצונו
של מקום ,שנאמר בקש שלום ורדפהו (תהלים לד ,טו) ,מותר להפר תורה
ולעשות דבר הנראה אטור (רש״י במשנה שם).
ויש בזה כמה שאלות! א) מתי תוקנה ומיהו המתקן ז ב) לשם מה
ולשם מי נתקנה — כלומר מהו טעם התקנה! ג) האם היתה התקנה לומר
שלום להכירן או להזכיר עם שאילת שלום הזכרת שם השם ממש! ד) האם
באה התקנה להתיר או לחייב! ה) למה לא הביאו הרמב״ם והפוסקים תקנה
זו להלכה.

א .זמן תיקונה
ממשנה וגמרא ברכות לא נראה שזו תקנה מבועז ,שמפרש! מאי ואומר.
וכי תימא בועז מדעתיה דנפשיה עבד .ת״ש ה׳ עמך וגר (ברכות ם 4א) ,פרש״י,
דגמריגן ממלאך שאמר לגדעון  /אבל במקום אהר בא זה כאחד מהשלשה דברים
שעשו בי״ד של ממה והסכימו בי״ד של מעלה על ידם (מכות כג ,ב) .והיינו
שבועז <עביד מדעתיה" ומשמים הסכימו על ידו .וכמו שהשתים האחרות,

כ״ה גם במשניות ובמשגה שביתשלמי טלסניגו ,אבל יש נוסחאות במשניות:
)1
התקינו ,בלא  .rqQwnב1מ׳ שם סג א ^ובפי׳ המשנה ,להדמב״ם .ועי׳ דקדוקי סופרים
שמוכיח מכמה מקורות טכ״ה מגיוסה הנכונה ,וכמו שהוא בט״ס מינכן .ועי׳ להלן
המשמעות לעגיננו בין התקינו לוהתקתו.
 >2בש׳י׳ם כת״י מינכן! לשאול שלום בשם .וכמ״ש ברות רבה .עי׳ להלן.
 )3רש״י במשגה שם .ובד״ה ואומר אל תבוז וכד׳ פדש״י למוד ממרי זקני אומתך
לעשות מה שראית שעשו הם*
 )4מלשונו נראה קזת .שהתנא בא ללמוד עזם התקנת מגדעון ולא להביא ראיה
מגדעון לתקנת בועז.
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הקרא הגילה והבאת מעשר .זזן תקנות כלליות .שיעשו כולם .כך זו ,ואינח
רק הנהגה פרטית שנהג בועז לעצמו אלא כיון להנהיג לכלי .וכן הפוד^הדדש(
"ועטד בועז ובית דינו והתקינו לשאול שלום בשם" .לפי זה
\~רות רבה
לדעת”ד״אומר במם׳ בבא בתרא (צא .א) אבצן זה בועז ,יש לגו לפתות תקנה
אתת שתיקנו שופטים ,ואפילו לדעת החולקים שבועז אינו מהשופטים נתקנה
עכ״פ בימיהם.

אולם ,והחשיש/בבא קמא (פב א) נראה לו שזו תקנת עזרא כמו התקנה
לומר ברוד ה׳ וכו׳ מן העולם ועד העולם שנזכרה במשגה קודם ,אלא שעזרא
ובית דינו הסתמכו על בועז לתקן כן .חילו של הרש״ש משום שנאמר בראשונה:
התקינו ,ובזה והתקיגו ,בוי״ו מוסיף ומכאן שמתקן אתד לשתיהן* .בתיד׳
ך הרד״ל לרות רבה (שם) מעיר בקיצור שמשמע לו מן המשנה שבימי בית שגי
נתקנה תקנה זו אלא שהסמיכוה על בועז .ונראה שיצא לו כן ממ״ש במשגה
בתקנת מן העולם וכו׳ ,משקלקלו הצדוקים התקינו וכו׳ ,ולפי הבנתו טעם זה
מוטב אף על השניה והתקינו שיהא שואל וכו׳• זה בערד כהבנת הרש״ש,
אלא שהרש״ש למד מזה שיוזם אחד לשתי התקנות ,וגם זו ,כמו הראשונה
עזרא_תיקן ,והרד״ל סובר שבזמן הצדוקים תיקנו שתיהן ,שמכיון
שבחממה נאמר "משקלקלו הצדוקים" ,ע״כ שוב אנו צריכים לומר ששתיהן
היו בזמן הצדוקים שבבית שני — ובהתחלת קלקולם ,כנראה מלשון
"משקלקלו" .מל׳ הרד״ל שאמר בימי הבית שני ולא אמר בתחילת הב״ש
דהיינו בימי עזרא .נראה שמאחר הזמן ,מסתמא מפני שכת הצדוקים
קמה מתלמידי אנטיגנום איש סוכו צדוק ובייתוס ,כמפורש באבות דד׳ נתן
(פ״ה ה״ב) וזה היה זמן רב אחרי עזרא ,שאגמיגנוס היה תלמידו של שמעון
הצדיק? ואם נאמר שהכוונה לשמעון השני בן בנו של שמעון הצדיק שהיה
ג״^קרא שמעון הצדיק* ,היה קלקול המינים בימי מדד החשמונאים*.

 )5עי׳ בסוגיא שם ופי׳ ריב״ן (שהוא במקום רש״י^
 )6עי׳ רש״ש שם .ולפמש״כ לעיל ציון  ,1אפשר ש״והתקינו" היא גוסהא מוטעה.
 )7אבות ם-א פ״ג :אגמיגגוס ובו׳ קבל משמעון צדיק ביוחסין השלם (הוג׳
סיליפובסקי) עמ׳  11ובסדר הדורות עמ׳  137כתבו ששמעון הצדיק היה כ״ג בימי עזרא
עיי״ש באריכות .וכן כנראה סובר הרמב״ם שכתב בהקדמתו למשגה חורה. :בית דינו של
עזרא הם הנקראים אנשי כגה״ג והם הגי זכריה  ...האחרון מהם שמעון הצדיק והוא
היה מכלל המאה ועשרים וקיבל תורה שבע״ם מכולם וכו׳" .ולפ״ז יתכן קצת שזמן קלקלת
הצדוקים מתאים עם זמנו של עזרא ,אך דעתם תמוהה ומופרכת מפל ההססוריונים .ואכ״ט.
 >8ראה דדו״ד לא״ה ווייס ה״יא עם׳  ,95-04ואותו מתאר בן סידא <ג ,א—ד)
כשראהו יוצא ביוהכ״ם מבית קודש הקדשים .ויש מהחוקרים בתולדות ישראל שסוברים
שהוא שמעון המכבי המתואר בם׳ חשמונאים השני .ולולא דמסתסינא הייתי אומר שכן
היה מנהגם בימי הבית שגי לקרוא כמים גדולים ומנהיגי האומה שבשם שמעון והיו
ידועים בהסיויותם וישרותם "שמעון הצדיק" .ששמעון הראשון ,מהשבטים ,לא מצא הן
ולא אצל משה ,אביו ,יעקב אבינו ע״ה ביקרו קשות לפגי פטירתו
לא אצל אביו
ומרע״ה השמיטו כליל מברכת השבטים לפגי מותו ,ושמו נדרש אצל הז״ל לגנאי:
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ואמנם מצאתי לאחד מהראשונים שמייחס תקנה זו לחשמונאים ,והוא
בס' המכתם לרבי דוד מנרבוגה ,ודל "התקינו שיהא אדם שואל בשלום
חבירו“ ,איני יודע מתי מיתה זו התקנה ,כי לא היתה תקנה זו אלא מפגי
שתיו אדוקים לע״ו” ואומרים הם“ כי לא להזכיר בשם ח׳ ,והחסידים
שבהם היו מזכירים אותו אפילו בשאלת שלום ,וכבית שני לא היתה אדיקות
ע״ז ,ואולי בימי בועז היתה תקנה זו ואע״ט שהיא מאוחרת במשנה" ,או
שמא בימי יוונים היה ,שהיו גוזרים על ישראל ,,4וכשגברה ידם של בית
חשמונאי תיקני נתקנה] זו ,ולמדוה מן הראשונים שנאמר ,והנה בועז בא וגף
[ואמר לקוצרים ה ,עמכם] ,וכן בירושלמי משמע דבועז תיקנה” .ובתוספתא"!
הזקנים הראשונים כשהיו רואים שהתורה משתכחת לישראל היו מבליעים אותה
ביניהם שנאמר והנה בועז בא וגר”( ,פ״זס" נראה שלא מיתת תקנה זו בימי

שם עץ (מדרש הגדול בראשית כס לג) .הפעם השני שאגו טמאים השם שמעון
בתנ״ך הוא בין אלה שנמאס עזרא נשואים לנשים גכריות (עזרא י ,לאא ולפיכך ההל
מהכהן הגדול הראשון שבשם שמעון שהבהיל כבוד לעמו .לתורתו ולאלקיו ,ההלו לקרותם
כולם בשם הצדיק ,כלומר נבדלים מהתג״כיים שבשם זה לסובר-
 )9ואמנם זה מתאים עם סדר הדורות של הזוגות שהותמלו מיו אמריו (אבות
פ״א) ונסתיימו עם הלל ושמאי ,פמות ממאה שנה לפני המורכן ,ואכפ״ל בכ״ז כי אין
ממרחי באן לבירורים הססוריים.
 )10אם תיבת "בשם* הושמסה בכוונה מאת הממכר ,משמע שסובר שהתקנה
היתר• לומר "שלום" שהוא משמותיו של הקב״ה ,כדעת הרמב״ם ,ריב״ן ואמרים ,עי׳ להלן,
אולס לא משמע כן לכאורה במ״ש אמ״כ  :והחסידים שבהם היו מזכירים ״אותו״...
בשאלת שלום ,משמע שם השם.
 )11כ״ה ברות רבה ,עי׳ להלן.
 )12נ״ל שצ״ל :הס ,מל׳ ויהס כלב ,ועיסוי הרגיל בספרות הרבנית :הס מלהזכיר.
המהדיר .לא עמד ע״ז .שו״ר שג״ה מפורש בריסב״א מכות כג ב; הס פי לא להזכיר וכו׳.
 )13ר״ל שאמר משקלקלו האדוקים ,וזה לא היה בימי בועז אלא בימי בית שני.
 )14שהיו אומרים לבג״י כתבו על קרן משור שאין לכם חלק באלקי ישראל,
עי^”מגילת תענית פ״ב וירושלמי הגיגה פ״ב ה״ב וב״ר ס״ב ד ועי׳ רד״ל  jcnוזה
היה נימי היוונים וגרם למרד החשמונאים ,עי׳ במקורות שציינתי.
 )15בירושלמי ברכות פ״ס־ה״ה .ושם לא אמרו שבועז תיקנה כמו שלא אמרו
בבבלי כאן ,אלא שאמר שם שזה אמד מהדברים שעשו בי״ד של מסה והסכימו עליהם
בי״ד של מעלה ,והיינו ממה שהמלאך אמר כן לגדעון.
 )16ברכות פרק ו הלכה כס ,ועי׳ בסמוך.
 )17הגי׳ לפנינו :בראשונה שהיתה תורה משתבחת מישראל היו זקנים סבלעים
אותה וכו /ולשון זה אינו מדוקדק מה עמן בועז לשכמת המורה ז ואמנם הגר״א מגיה ג
בראשונה היתה משתבחת מישראל וזקנים החזירו אותה ,ולפ״ז ר״ל שהזכרת שם שטים
גשתכמה והיו מחזירים אותה ע״י תקנת שאילת שלום בשם ,וע״ז מביא ראיה מבועז,
וכן פירש המנחת ביכורים ע״ם גי׳ הגר״א ,וכן יש להגיר .כאן.
 )18פיענומו כנראה :פי׳ אמר ,ור״ל שלפי הפי׳ הא׳ מיתה זו תקנת בועז שנהגו
בה בימי המשמוגאים ,ולפי פי׳ זה חשמונאים תיקנוה ע״פ הנהגת זקני הדור בימי
השופכים כגון ,בועז.
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הרב יעואל שציפנסקי

בועז אבל החסידים שמדור .היו עושים לעצמם /ע״כ טס׳ המכתם" מדנריו
יואא שהוא אמנם נוטה לומר שהיא תקנה שטיטי החשמונאים ,ומה שגרם
לו לומר כן אינו ט&ני שבתקנה הקודמת אמר משקלקלו הצדוקים .שהרי הוא
אינו גורס והתקינו אלא התקינו ,ועוד שהצדוקים לא באו לבטל שם שמים.
ולדעתו יש לפרש שזו תקנה דומה להקודמת ,שבראשונה תיקנו מן העולם
וער העולם להוציא מלב הצדוקים שכפרו בעולם הבא ,וזו התקינו ננד
המתייוונים שבימי החשמונאים שהסכימו לבטל ש״ש ,ופמ״ש כתבו על קרן
*tbrr.״שאין לכם הלק באלקי ישראל*" .ולכן הוא שכתב שנראה לו כפירוש
•
«
{אוצר מהכמה!
השגי״שלא היתה תקנה כזו בימי בועז ,שהרי לא מציגו שהיו רוצים להשכיח
שם שמים כימיו ,אלא שכן תיקנו כימי החשמונאים על סמך מנהג שנהנו
יחידי הדור לשאול בשלום הבית בשם בימי בועז.
אבל קשה ע״ז ,שכל הענין שהתקנה היתה כדי שיהא שם השם מצוי
בפי העם יסודו במדרש רבה ,ושם נזכרים כמה דורות שהיו צריכים לזה
ולא דור החשמונאים ,וז״ל המ״ר# :שאילת שלום מנין שנאמר ,החושבים להשכיח
את עמי שמי וגו׳ כאשר שכחו אבותם את שמי !בבעל] (ירמיה כג ,כז) ,אימתי
חשבו ,בימי עתליהו“ ,ורבנן אמרין בימי חנניה מישאל ועזריה" ,ר׳ חנניה
וכר [אמר] בימי מרדכי ואסתר“ ,ועמד בועז ובית דינו והתקינו לשאול שלום
’בשם (רות רבה ד ,ה) ,ופי׳ הרד״ל אע״ם שתקנת בועז היתה מוקדמת
לדורות אלו .ר״ל שבועז התקין בימיו אד שכחוה וחזרו ויסדוה בימי עתליה
מרור חנניה וכו׳ ודוד מרדכי ואסתר שהוצרכו אז לחמוק שלא ישכח שם ה׳“.
הדוגמאות של דורות חנניה וכו׳ ומרדכי ואסתר שבמדרש מתאימים יותר
לדעת הסוברים ששאילת שלום בשם הותקנה בימי עזרא ,וכתקנת מן
העולם ועד העולם ,שהרמב״ם מוגה כולם ב#בית דינו של עזרא"“ וצ״ע

 )19שוב עיינתי בפגים סי המכתם ורציתי שכתוב שם כתהילת דס״ג עיש (המכתם
נדפס בגנזי ראשונים לברכות ,והוא בעמי קכא) וז״ל ..מלשון הראב״ד על (נ״ל שצ״ל עך)
סוף הגמרא" ,והיינו שמכאן עד סוף המסכת העתיק המחבר מהיד׳ הראב-ד .ולפ״ז
כל הדברים הללו מואג״ד הם .בפרס שדברי הראב״ד בקיצור מובאים אף מר״א אלשבילי
וריסב״א כאן.
• )19ראה לעיל הערה >d
 >20ר״ל מ״ש ירמיה כאשד שכהו אבדתם וגר הממה לדור אזזאב ואיזבל שהרגו
כל נביאי ה /ועתליהו אמות אחאב אחריהם איבדה כל זרע הממלכה לבית יהודה (מ״ב
יא א ודהי״ב כב ק ,כי בזה חשבו להנהיג עבודת הבעל בישראל ולהשכיח את שם ה*
(עי׳ פי* מדירזו״ו שט).
 )21שהכריחם נבוכדגצר לעבודת הצלם ורצה להשכיח שם ה".
 )22שרצה המן לאבד זכר ישראל והיה שם ה׳ נשכה <מהרז״ו>
|
 )23וביפה ענף למדרש שם כתב :לא שבא בועז לתקן את הקלקול שהיה עלול לבוא
1
כמה דורות אמריו ,אלא שגם בדורו משבו שונאי ישראל שביניהם להשכיח שם ה׳
והועילה להם התקנה גם לדור עתליהו ואחרים .וכ״כ המחבר .הר״ש יפה אשכנזי}_____ ,
בפי׳^נף מראה !לירושלמי ברכות שם.
 )21בהקדמתו למ״ת# :בית דתו של עזרא הם  ...חגי וכו׳ וחמיה מישאל
ועזריה ...ומרדכי בלשן. *.״ .ועי׳ לעיל הערה ד.

I
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U1

מה הכריחו לבעל המכתם •” להרחיק מדבר עד החשמונאים .ואולי רצה להסמיך
זמן התקנה לזמן האדוקים שהוזכרו בראשונה .אולם מהר״ץהיות ,כדי
לעיים דברי רש״י במשנה משער שהצדוקיות החלה להתנוצץ עוד בימי
עזרא ,וע״ז אמד משקלקלו הצדוקים׳? וכ״כ בפשיטות הר״י אסאד* שתקנת
שאילת שלום’בשם היא מעזרא ובית דינו ,וכ״כ הדבר ברוד אצלו עד שתמה
למה לא מנאוה בין תקנות עזרא שבמס׳ בבא קמא (סב א).
היוצא לנו מהאמור שיש שלש שיטות ע״ד זמן התקנה ומתקנה! בועז
ובית דינו! עזרא ובית דינו! בי״ד של החשמונאים".

כ .למה תיקנוה
בנוגע לשאלה השניה לשם מה נתקנה ,הרי יוצא מהמדרש שתכליתה היה
כדי שיהא שם שמים .שגור בפיות בני ישראל ,ונגד הקמים להשכיח שמו
מישראל p .היה יוצא לכאורה מסוף המשנה ,שהביאה ע״ז הפסוק עת לעשות
לה׳ ופירושו של ר׳ נתן הפרו תורתך משום עת לעשות ,והיינו שהתירו להם.
הזכרת שם שמים בדברי חולין ,דבר האסור ע״פ דין (הפרת תורה) ,כדי
לעשות להצלת שם ה׳ ,וכמש״כ רש״י ,פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות
לה׳* ל .אלא שרש״י מוסיף טעם ע״ד עצמו, :המכוין לשאול לשלום חבית
זהו רצונו של' מקום ,שנאמר בקש שלום ורדפהו*.

i

אולם הרמב״ם מפרש שהפסוקים אל תבוז כי זקנה אמך ,ועת לעשות
אינם כדי לבסס התקנות שבמשנה אלא מכוונים לתוכחת מוסר כללית על
קיום התקנות שתיקנו קדמונים ,וז״ל, :ואמרו אח״כ ואומר אל תבוז וכר,
אינו ראיה על מה שלפנינו ,כלומר שיהא אדם שואל את שלום חבידו
בשם ,אלא בא ללמד שלא להקל בתקנות חכמים אע״פ שנתיישנו ורחק
זמן  .אותה תקנה  ...ואח״כ הביא ראיה שהעובר על אותם התקנות חייב
עונש ויסורים לפי שהפר תורה וזהו ענין אמרו הפרו תודתך [משום] עת
לעשות לה׳"•? וכן כנראה פירש הערוך, :ואומר אל תבת...אמרו
למעלה שהתקינו שיהא אדם שואל שלום חבידו בשם ,אמדו רבנן אט אתה

רואת שנארך הזמן ונמשך הגלות אל תאמר שזו תתקנה היתה בימות הראשונים
• )24או יותר גבון :להראב״ד ,עי׳ לעיל מרד.19 ,
--- ------- .....)25

 >26שו״ת מהר״י אסאר חאו״ח סי׳ ט ,ועי׳ בס׳ מוות השלום לידידי הרה״ג ח
יוסף דוד עפשסיין עס׳  ,563וגם בספרו מחדש מות העצה עם׳ m
ז >2ועי׳ מסקי תזדז ברכות שם^ :חז ה^ונים התקעו ובו׳ ,תד .יפה
לכל השימות.
 )28דש״י במשגה כרכות ,עי׳ לעיל ,והשוה תמורה יד כ ן ודרשי הכי עת לעשות וכו׳
מוסב תיעקר תורה ואל תשתכח תורה מישראל ,וכן כאן ,מוסב להוציא שם שמים לחולין
כרי שלא ישתכח שם שמים! ועי׳ למלן.
 )29פי׳ )?משגיות להרמב״ם פ״ס מ״ז (בתירגומו של הריי קאפ»01

___
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ובעת מלכותם .עכשיו אנחנו נבזים וכשהזקין הדבר אין אגו מאמינים וחייבים

בתקנה זו"*.

4

חיום או היתר

בעגין השאלה השלישית אם התקנה היתה הזכרת שלום או הזכרת שם
שמים עם ה#שלום" .הריב״ן במכות (#רש״י") הביא שני הפירושים ודל
#ושאילת שלום בשם .דמותר לאום לשאול בשלום חבירו בשם□ .גרן ישים ה׳
עליך שלום .ואין בו משום מוציא שם שמים לבטלה ,מרפי .ל״א ...דחייב
אדם לשאול בשלום חבירו .ואגו במי כי שייליגן אהדדי מדכריגן שם .דשלום

שמו של הקב״ה (שבת י .ב .ומפסוק שמביא כאן) שנאמר (שופטים ו .כד)
הפירוש הראשון #מרבי" הוא פירוש רש״י
ויקרא לו ה׳ שלום
לברכות שהבאנו לעיל ,ש״בשביל כבוד הבריות !התירה להוציא שם שמים
עליו" ואין זה בכלל #מזלזל בכבודו של מקום" .ותרמב״ם פירש כפי׳ השבי
שבריב׳ץ# :שהזכיר בכלל התקנות שהתקינו שיהא אדם שואל בשלום חבית
בשם ה .,לפי שמלת שלום עשאוה משמותיו של הקב״ה .לפיכך בא להביא
ראיה שזה מותר מבועז" (רמב״ם בפהמ״ש שם) .וכ״ם הערוך #התקינו שיהא אדם
שואל בשלום הכירו בשם כמו שאמך ה׳ עמכם (בבועז) .ה׳ עמך (בגדעון).
וזה הוא התיקון [לומר) שלום עליכם .ושלום משמותיו של הקב״ה"”.
והנה ע״פ פשטות היה נראה שהשאלה הרביעית אם באה התקנה להתיר
או לחייב תלויה בשני הפירושים .אם התקנה היתה להזכיר שם שמים ממש
משום עת לעשות שלא ישתכח שמו מישראל .ודאי שבאו להתיר מה שהוחזק
עד הנה כאיסור .ואם התקנה מיתה לומר רק שלום לחבית בלא הזכרת
ש״ש אחר .ואע״ס ששלום משמותיו של הקב״ה .היה מסתבר שכוונתם להייב.
וכן משמע מריב״ן שבפי׳ הראשון שיאמר ישים ה׳ עליך שלום .שמזכיר
ש״ש מלבד תיבת שלום .כותב #מותר" .ובפי׳ הב׳ .שאינו מזכיר ש״ש רק
שלום שהוא שמו של הקב״ה כותב #חייב" .וכן הר״א אלשבילי שמביא בשם
הראב״ד שתיקנו #מפני החשש שלא ישכחו שם שמים ויהא שם ע״ז שנור
בפיהם" .וכדברי המדרש הנ״ל .כותב בשמו# :אנו מתירים להזכיר שם שמים
לבטלה"" .וכ״ה ברש״י שמפרש שהתירו להוציא ש״ש ממש .וכמו שהעיד
בשמו הריב״ן# .מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור"“ .הערוך שכתב

&מך_ערו2עח( .ואולי מנעו לקח הרמב״מ התויו״ם העהיק מרי ד״רמג״ם
)30
ובמלאכת שלמה העתיק מרי הערוך מהדש סידיליאו טי׳ לירושלמי ברכות שם.
 >31ריב״ן (שבמקום רש״י) מכות כג ב דה ושאילת.
 )32הערוך שם .והוא מסיים שנאמר!« :צר סמוך תצור שלום שלום .והוא פסוק
בישעיה (כו גא וממנו מביא ראיה ששמו של הקדה שלום .ולא מויקרא לו ה׳
שלום שבנם׳ שבת הדל .ואולי היה לו איזה מקור אהר במררש.
 )33שיסה הדא אלשבילי בגנזי ראשונים עם׳ מצה.
 )34רש״י ברכות בסוף המשנה וכ״ה בפסקי הרי״ד שהעתיק דברי רש״י כמעט
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שתיקנו לומר שלום עליכם לא כתב מפורש אם חוא להיתר או לחיוב אלא
שמסוף דבריו שאין לנו לומר שמשום קדמוניות הדבר #אין אנו מאמינים
זו* ,משמע שבאה לחייב ,וכן הביא בס׳ הגר ברכות שם מרב
וחייבים
האי גאון"שחייב” .אלא שקשה לי לשון הרמב״ם בפי׳ המשנה הנ״ל ,שלדעתו

rojgg

לא התירו שם השם אלא שלום בלבד שהוא משמותיו של הקב״ה ומ*מ מסיים
שמביא ראיה ש#זה מותר מבועז" ,והיה לו לומר שחייב.

ד .כיאור חדש כשיטת חרמכ״ם כזה
והנראה לענ״ד בזה ,שרמב״ם לא ראה בזו תקנת בועז אלא תקנה
מאוחרת מיוסדת על בועז שאמר לקוצרים ה׳ עמכם ,אלא שהיה קשה לו
א*כ מהראוי היה שנזכיר שם השם בשאילת שלום ,כמו שעשה בועז ואם
אומרים רק #שלום עליכם" ,כדברי הערוך ,וכמו שהיה נחוג בישראל מאז
ומעולם נמציגו מבטלים תקנה זו .בעייה זו פתר הרמב״ם במה שקבע שמתקני
התקנה על יסוד שאילת שלום של בועז לא ראו שיזכירו שם השם ממש,
חוץ מדורות של שמד ,כגון דור עתליהו. ,דור חנניה וכו׳ ומרדכי ,דוד
החשמונאים ,שהיו מוכרחים ע״ז משום עת לעשות ,שלא יהא שם שמים
נשכח מפיהם ,אבל בדורות שאינם של שמד ישאלו איש בשלום רעהו כלא
הזכרת ש״ש ,שמא יבואו לזלזל בשם השם מתוך רוב הרגלם בו ,וכדי שלא לבטל
מנהגו של בועז מכל וכל עמדו ותיקנו שיהא #שלום" אחד משמותיו של
הקב״ד #ובכן מקיימים התקנה לשאול בשלום מכירו בשם בכל הדורות ,שכשאומר
שלום עליכם מזכיר ש״ש עם שאילת קשלמ} .ולזה כיון הרמב״ם בלשונו
#שמלת שלום משאור! משמותיו של הקב״זד /מלומר אינה משמותיו ע״פ עיקר
הדין אלא שזה חלק מהתקנה לשאול את שלום חבירו בשם .ואמנם מצאתי
בבעל הטורים על התורה פרשת בהעלותך עה״פ אספה לי שבעים איש
מזקני ישראל (במדבר יא ,טז) ,שנותן רשימה של שבעים שמותיו של הקב״ה
שמדובר בהם במדרשות ,ואין שלום אחד מהם ,וכן דעת הרמב״ם ש#שלום*
בתור שם של הקב״ה אינו לומר שכן הוא בעצם אלא שתיקנו כך ומטעם
האמור .ואולי סובר הרמב״ם כדעת היש מפרשים שבמאירי" שהתקנה על
טלה במלו /ונראה שיש לתקן שם כסוף דבריו ,שאצלו כתוב :ולעשות דבר הנראה <אלקימ,
וצ״לן הנראה אסור ,כברש״י ,וכן הוא ברע״ב שהעתיק מרש״י.

וג״ל שהשאלה אס באו להתיר או לחייב ,תלויה ג״כ בנוסה התקנה ,שבשורש
)35
רות נאמר התקינו "לשאול שלום בשם" ,וכ״ה במשגר ,ע״ס כת״י מינכן ,ראה דקדוקי
סופרים שם ,לשון זה מעיד שר״ל שיזכירו שם השם בשאילת שלום — מלבד תיבת
שלום ,ולפי הגירסה במשנה לפנינו :שיהא ארם שואל בשלום הכירו בשם ,אפשר
לפרש שבמה שאומר לו שלום מזכיר שם השם ,כסי׳ הב /ועי* מאירי מכות שם" :מותר
לאום לשאול שלום הכירו בשם ואין בזה משום מזכיר שם שמים לבשלה  ...ויש
מפרשים שחייב הוא להזכיר את השם בשאילת שלום ואין הדברים נראים׳ /מדבריו משמע
שהי״ם מהייבים להוסיף שם השם לתיבת שלוט.
 )35ראה סוף הערה הקודמת.
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סטן בועז היא שחייב להזכיר עם העם בשאילת עלום ובדי לצאת ידי חובה
תיקנו עתהא תיבת "עלום" אחד מעמוהיו על הקב״ה.
וארווחנא בזח ליישב תמיהת הכסף תענה על הרמב״ם שפסק* :הכינויים;
כגון רתום וחנון ונאמז וכיו״ב מותר לאמוץ בבית הכסא .אבל השמות המיוחדים
 ...שאינם נמחקים ,אסור להזכירם בבית הכסא" (פ״ג מק״ע ה״ה) ,ותמה
הכ״מ שלא הזכיר דינו של רב המגונא מעמיה דעולא שאין הולק עליו בגמרא,
אסור לאדם שיחן שלום לחבית בבית המרחץ משום שנאמר ויקרא לו
ה׳ שלום” .ולפי ביאוריגו בשיטת הרמב״ם שמפרש תקנת שיהא אדם שואל
בשלום חבית בשם ,שכללו בה שתהא שלום כאחד משמותיו של הקב״ה ,י״ל
שלדעתו .עיקר התקנה לשאול בשלום חבית ,כדי להרבות שלום ,וכמו שכתב
רש״י במשנה משום כקש שלום ורדפהו ולא נתנו על שלום דין שם אלא כדי
להשוות שאילת שלום שלגו לשאילתו של בועז .ולפ״ז מסתבר שלא רצו ליתן
ע״ז דין שמות מיוחדים אלא דין הכינויים ,שהרי עיקר תכליתם להרבות

שלום ואם יעשו משלום שם ממש ,יהא אסור בבית המרחץ ובביה״ב ונמצאת
שאילת שלום מתמעטת ,ומשוגע כן לא קיבל הרמב״ם דינו של רב המנונא
,

.

_
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ובזה באנו ליישוב השאלה החמישית ,למה לא הביאה הדמב״ם ,שביון
שעיקרה היא תקנה לשאול בשלום בני אדם ,הרי כבר פסקה בהלכות דעות:
*ומקדים שלום לכל אדם כדי שתהא רוחם נוחה הימנו"*.

 )37שבת י ,ב .הכ״מ מל* ק״ש שם ולא תירץ.
 >38וצ״ע קצת לשוט בפהמ״ש "לפי שםלת שלום עשאור .וכר לפיכן בא להביא
ראיה שזה מותר מנועו* ,פה לפיכן והיה צ״ל להיפך מאתו שבועז התיר בשם
לפיכן עשאוה לשלום משמותיו של הקב״ה .בנוסה סיהמ״ש הנדפס נפרס לא באה
תיבת לפיכן אלא "והביא ראיה שהדבר הזה מותר טענין בועז* ,אן שם אין נם מלת
שלום "עסאזוז* אלא "הוא שם משמות* .ויש לעיין בזה .ומדרס לא מנה הרמב״ם שלום
בין השמות שאינם נמחקים בפ״ו מהל* יסודרת ררב ואף לא בין הכינויים שם ה*ה,
ששלום הוא נדד גפני עצמו .ועי* שו״ת הוא*ש כלל נ סי* סו ששלום מהשמות שנמהקים,
אגל תום* סוסה י א דיה אלא כתבו ששלום אינו נמחק! ,עי* שו״ע או״ח סי* פד וס״ז סק״ג
ושם סי* פה וסג״א ס״ק ג וברכ״י שם ס״ק זדם ,ועי* רמ״א שו״ע יו״ד  .סי* רעו
סי״ג ושו״ת רדב״ז ה״א סי* רב ע״ד כתיבת תימן שלום באגרות.
 )39פ״ה מהל* דעות דרו ,אלא שכתב הדברים בתלמיד מכם .הכ״מ כתב שמקורו'של
הרמבים היא המשנה בפ*ד מאבות (משנה  #0ותמה בשו״ת ר״י אסאו־ הג״ל שבמשנה שם
משמע לכל אדם ולמה כתבה הרמביים כמדת ת* ה• ולמש*כ י*ל שלמדה ממשנה דיון
וממון שבהוספתא אמר .עליה :הזקנים מבלעים אותה וכו* או כדברי הראב״זי שבס*
המכתם" :המסירים שברור היו עושים לעצמם* ע״ב כתבה כמדת ת״ח .והטעם ושהנכילוה
לת״ה והסירים ,לפי שתיקנו שמלת שלום עצמה היא שמו של הקב״ה ,ע״ב השו בעמי הארץ
שיבואו להקל בהזכרות שמות ,ועי* שו״ת ר״י אסאר שהאריך בזה .וע״ע אריכות בדין
שאילת שלום ורעת הרמב״ם במלת שלום כשם ,גצפנת פענה פי״ב משבועות הי״א ובמהדו״ת
עם* לב לפ״י דרה מהל* ע״ז .ראה נם בס* מצות השלום עם* 563־ 568ובעינים למשפט
ברכות נר א ומכות כג ב.
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אור ישראל

קעב

הרב גדלי׳ אבערלאנדער
רב דקהל היכל מנחם  -מאנסימח״ס פדיון הבן כהלכתו ,וכללי טהרה

בענק אק שואלין בשלום אשה
ב׳ סידן תשע״ו
כבוד חתני כבני הרה״ג המפואר חו״ב

טובא

סיני ועוקר

הרים

הרה״ג

והרה״ח

אברהם מרדכי שיחי׳ ווייס.

שלום וכל טוב סלח

אמנם רש״י שם נשמר מזה וביאר דע״י
בעלה שרי :לא שישאל לה לשלום ,אלא
לבעלה ישאל מה שלום הגברת .וכ״ב התוס׳
שם (ר״ה על ידי בעלה) .וכ״ה בתום׳
בקידושין (ר״ה אין שואלין) ,דליתץ לה שלום
אפילו ע״י בעלה אסור.

בנידון מה שדיברנו אם מותר לאשה לומר

ובחילוק זה שכתבו רש״י והתום׳ ,פסק

"שלום עליכם" לחמיה או לזקנו של בעלה.

הטור (אה״ע סי׳ כא) ח״ל" :ואין שואלים

ובאותו ענין דיברנו מהו ההיתר במה שנהוג
עלמא שאיש אומר שלום עליכם לחמותו ,או

בשלום אשה כלל אפילו ע״י שליח ,ואפילו
ע״י בעלה אסור לשלוח לה דברי שלומים.

כלתו ,או לזקנתה של אשתו ,האם אין בזה

אבל מותר לשאול לבעלה איך שלומה".

איסור משום "אין שואלים בשלום אשה"

הן אמת דלפי זה דההיתר הוא רק לשאול

המבואר בגמ׳ ונפסק בשו״ע (אה״ע סי׳ כא

אודותיה ,לכאורה אין נפק״מ למי שואל ,ולאו

סעיף ו).

דוקא לבעלה דה״ה לשאר אנשים אם יודעים

א .מקור איסור שאלת שלום אשה

אודותה .ומהו שנקטו בגמרא "ע״י בעלה

השובה :מקור איסור שאלת שלום אשה

שאני״ .ומצאתי שאכן כך כתב הב״ח (אות ד):
"ונראה דאפילו לאחרים יכול לשאול היאך

הוא בגט׳ קידושין (ע ,א-ב) דאמר רב נחמן
לרב יהודא "נשדד ליה מר שלמא לילתא ,אמר

שלומה וניהוגה ,דאין איסור אלא לשלוח לה

ליה ,הכי אמר שמואל קול באשה ערוה( .אמר
ליה) אפשר ע״י שליח .א״ל ,הכי אמר שמואל

שלום ,שמרגיל לבה ודעתה אצלו ויהיו רגילים
זה עם זו ויבואו לידי חבה כמו שפירש״י,
הילכך אפילו ע״י בעלה אסור .אבל לשאול

אין שואלק בשלום אשה( .אמר ליה) על ידי

היאך שלומה וניהוגה לא יבואו לידי חבה,
כיון שאינו שולח אליה .ולפי זה אפילו
לאחרים יכול לשאול .והא דנקטו התוספות

הרי רעל אף כל טצדקי דרב נחמן לא מצא

והרא״ש ורבינו ומותר לשאול לבעלה ,היינו
משום רכך מצינו במלאכים ששאלו לאברהם

בעלה .אמר ליה ,הכי אמר שמואל אין שואלין
בשלום אשה כלל".

צד היתר בזה.

אלא שמצינו במס׳ בבא מציעא (פז ,א),

בשלום שרה".

על מה ששאלו המלאכים לאברהם איה שרה

אולם החלקת מחוקק (סק״ז) חולק על

אשתך (וירא יה ,ט) דרש רבי יוסי "למה נקוד
על איו שבאליו ,לימדה הורה דרך ארץ

הב״ח ,דבגמרא לא התירו כי אם ע״י בעלה
ולא ע״י אחר .והטעם ,כי אולי האחר יגיד לה

שישאל אדם באכסביא שלו .והאמר שמואל

שפלוני שאל אודותיה וגם בזה יש משום
חיבה .וכן הסכים בבית שמואל (סקי״ג).

אין שואלין בשלום אשה כלל .על ידי בעלה
שאני" .הרי דע״י בעלה התירו .ואדרבה יש
בזה משום הנהגת דרך ארץ.

אבל עכ״פ לכו״ע אסור לשאול בשלומה
ממש ,ומשום הרי טעמי נגעו בה  -א׳ משום
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שאילת שלום ,שהיא סרך קירבה לעריות .ב׳

דאטו לא ידע דאסור בכך .אלא דס״ד דרב

משום קול באשה ערוהי.

יהודה דסברת ר״נ היא לאסור דוקא ע״י שליח

וא״כ אכתי לא מצינו בזה היתר להגיד
׳שלום עליכם׳ או אפי׳ רק ׳שלום׳ לבד לאשה,

שהוא דרך חשיבות וכבוד ,אבל ע״י עצמו
שרי כיון דאורחא דמילתא כך היא וחיובא נמי
איכא לשאול בשלום כל אדם ואפי׳ לעכו״ם

ואפי׳ אם היא קרובת משפחה.

וכו׳ .אלא דרב יהודה השיבו דגם כך אסור

ומצינו בדברי הפוסקים כמה צדדי היתר
בזה ,כמו שיבואר לפנינו.

מטעם דקול באשה ערוה וכו׳ ,עכת״ד הפנ״י.

נ .דרך נימוס ודרך ארץ

וע״ז סמך המהר״ם שיק הנזכר דאף דאנן
קי״ל דשאילת שלום ממש אסור ,מ״מ באופן

בשו״ת מהר״ם שיק (אה״ע סי׳ נג) האריך
טובא למצוא צד היתר בזה ,והעלה שם סברא

דאינה שאילת שלום של חשיבות רק אורחא
דמילתא  -וכגון שאילת איה ,או בוקר טוב

דבל שהוא אורחא דמילתא ודרך ארץ בכך

וכדומה שכך הרגילות לומר לכל אדם -

שרי .ונסתייע שם מדברי הפני יהושע (בסוגיא

ממילא אין כאן איסור ,ואף לא דקול באשה

דקדושין דף ע ).שכתב לבאר הדו״ד שבין רב
נחמן לרב יהודה לישדר מר שלמא לילתא.

ערוה ,ושרי .וחיליה ממה שאמרו בגט׳ ב״מ
הנ״ל דלמדתך תורה דרך ארץ וכו׳ ,ומשמע

 1בענין קול באשה עררה  -מקורו בברכות (כד ,א) דאמרי׳ התם א״ר יצחק טפח באשה עררה ,למאי וכו׳ אלא באשתו
ולקריאת שמע (שלא יקרא ק״ש כנגדה) .ושוב אמרו ,אמר רב חסדא שוק באשה עררה וכר .אמר שמואל קול באשה ערוה

שנאמר כי קולך ערב ומראיך נאוה ,א״ר ששת שער באשה ערוה וכר.

והנה בתלמידי רבינו יונה שם כתבו בשם רב האי גאק דגם הא דקול באשה עדוה היינו לענק קריאת שמע ,והיינו
אפי׳ באשתו והוא כשמנגנת .והיא שיטת הגאונים שפירשו הך מימרא דשמואל לענק קריאה שמע ,וכמש״כ היראים (סי׳
יב) בשם רב יהודאי גאק ,וכ״כ המרדכי (ברכות פ״ג רמז פ) בשם רב האי גאון ,ושכן פירש בה״ג ור״ח ,וכ״ה בראבי״ה
(סי׳ עו) .וכך נקטו הרבה מהראשונים ,וכ״ה ברשב״א בשם הראב״ד ,והיראים וכן נקט הטור לדינא (בסי׳ עה).
אמנם הרמב״ם בהל׳ קרי״ש (פ״ג הט״ז) בדין איסור קריאת שמע כנגד הערוה לא הזכיר הדין דקול ושער .ובכס״ס
שם כתב בדעתו ,משום דס״ל דלאו לענק קרי״ש איתמר ,אלא סתמא ,דקול באשה ערוה שאסור ליהנות בקולה ולהסתכל

בשערה .וכ״כ האור זרוע (סי׳ קלג) דלאו לענק ק״ש מיירי .וכ״ה בארחות חיים (הל׳ קרי״ש סי׳ לו) בשם ר״ת .וכ״כ בפסקי
הרי״ד בברכות שם .ובאגודה בשם הר״י .וכ״כ ברא״ש שם (ס״ס לז) דלענק לשמוע נאמר.
ואכן כך מוכח מדברי הרמב״ם (הל׳ איסו״ב פכ״א ה״ב) שבתוך איסורי קריבה לעריות מנה גם קול ושער ,ואפילו
לשמוע קול הערוה או לראות שערה אסור ,הרי שביאר ההיא דקול באשה ערוה לא לענק איסור קריאת שמע ,מדק ולא
יראה בך ערות דבר ,אלא מדק קריבה לעריות( ,וראה צפע״נ (על הרמב״ם שם) דלא משום גזירה היא אלא משום קריבה
עצמה נגעו בה).
וראיה לסברא זו מהא דהביאו (בקידושין ע ,א) הך דשמואל לגבי שאילת שלום ,שלא רצה רב יהודה לשאול בשלומה
משום קול באשה ערוה ,והיא היא מימרא דשמואל על המובא בברכות הנ״ל .ומפרש לה לענק איסור קריבה ,וכפירש״י
בקדושין שם "קול באשה ערוה ,שנאמר השמעיני את קולך ,ואם אשאל בשלומה תשיבני".
ולכאורה יש לתמוה מכאן לשיטת שאר הראשונים שפירשו זה לענין קרי״ש ,ואולי י״ל דגם הם יודו דאסור שמיעת
קול ערוה ממש ומשום קריבה ,והיינו רב׳ אופנים איסור אית בה ,קול באשה ,ואפילו באשתו ,לענק קרי״ש ,שאז חשיב כל

אשה כערוה .ועוד ,קול של אשה ערוה.
וכן מבואר להדיא בדברי הרשב״א ע״פ הראב״ד ,רהא דאטור בקרי״ש היינו אפי׳ באשתו .ובאשה אחרת אסור להסתכל
בשום מקום ואפילו בשערה ואסור לשמוע אפילו קול דיבורה כדאמרי׳ בקידושין לגבי שאילת שלום .ובזה יתבאר דעת
השו״ע ,דבאו״ח (סי׳ עה ס״ג) כתב "יש ליזהר משמיעת קול ומר אשת בשעת קרי״ש" .ועם זאת פסק באהע״ז (סי׳ כא
ס״א) כלשון הרמב״ם שאסור לשמוע קול אשה .הרי שזיכה שטרא לבי תרי ,ולהנ״ל א״ש ,דאפשר רכל הנך רבוואתא יודו
דגם משום איסור קריבה יש בזה.
אלא דאכתי יל״ע ,שהרי לגבי איסור קול אשה בקרי״ש נקטו כמה מהראשונים דדוקא קול זמר ונגעה אסור ,ואילו
לגבי איסור קריבה משמע דאפילו רבוד בעלמא אסור כל שיש בו כונה לשמוע וליהנות .אכן כבר כתב הרשב״א בברכות
שם דנראה דדוקא קול של שאילת שלום או השבת שלום אסרו דאיכא קירוב הדעת ,והביא דבריו המג״א (סי׳ עה סק״ו),
וכז הביאו בבית שמואל באהע״ז (שם סק״ד).
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קעד
שמחמת זה מותר ,ואדרבה צריך לנהוג כן,

סקכ״ו) "ומטעם זה יש מקילים לומד בזמננו

ואין בזה משום חיבה וכו׳ אלא כמנהג

שלום לאשה כשאק זה דרך קריבות כלל".

העולם .2

וכ״כ בקובץ תשובות (להגרי״ש אלישיב ,ח״ב
סי׳ כ אות ד).

וכן מטין גם דברי הגה״ק מבוטשאטש
$נזך_.מקודש (סי׳ כא) "שכל מה שאינו על

גם בשו״ת שמש ומגן (אהע״ז סי׳ יח)

דעת חיבה אינו בכלל מניעת שאילת שלום

מקיל בזה מטעם דהוי בדרך נימוס ודרך ארץ

לאשה .וכמו שנוהגין לדרוש שלום נשים ומה

ולא משום חיבה.3

יעשה בהן בבריאות והצלחה".

וכן משמע כוונתו של הטהרת ישראל

(אה״ע סי׳ כא ס״ו אות טז) שכתב" :ואפשר
שמותר לשאול מאשה ׳וואש מאכסטו׳ או
׳ציא געזינט׳ ,או בלשון ׳שלום עליכם׳ כנהוג

ואולי זהו גם כוונת שו״ת שלמת חיים
(אה״ע סי׳ פה) ,דכותב ראם הוא ידע בעצמו
שלא יבוא עי״ז להתקרבות ,ושגם היא תדע

שאינו עושה להתקרבות ,מותר.

ג .שאילת שלום בזמננו

בזמנינו ,וצ״ע בזה .ונ״ל דהכל לפי האדם".

אך באמת לא אכחד דלכאורה סברא זו

אין בה די .דהרי אדרבה ממקום שבאו להתיר,

ממשמעות סוגיא דב״מ הנ״ל ,משם פירכא.
דממה שהקשו שם בגמ׳ מדברי שמואל דאסור

עוד צד היתר שצידדו הפוסקים בזה,
דאפשר שאיסור שאילת שלום היא דוקא
באופן כסי שהי׳ נהוג בזמן חז״ל ,ולא כל דבר
נכלל בגדר זה.

לשאול בשלום אשה ותירצו דע״י בעלה שאני.
ולכאורה פשוט יותר לתרץ כסברא וו ,דסגנון
שאלת המלאכים איה שרה וכו׳ לא חשיב
שאילת_ש;לום האסורה .וא״ב אדרבה משמע

דגם באופן זה אסור ,זולת ע״י בעלה .ועצ״ע.

דהנה מצינו לגבי איסור שאילת שלום
לפני תפלת שחרית כמבואר בגמרא ברכות

(יד ,א) ובנפסק בשו״ע (סי׳ פט) .ובדרכי משה
הארוך (סי׳ פט אות ב) כתב כמה חילוקים
בזה ,וז״ל" :כתב רבינו ירוחם (בתא״ו נ״ג

וכן כתבו גם כמה מפוסקי זמנינו להתיר

ח״ג) פירוש שלום כמו כריעה ,אבל בפה

מטעם זה ,ראה שו״ת מנחת יצחק (ח״ח סי׳
קבו) שהעלה כן ,והוסיף עוד "דלכאורה הוא

מותר כגון צפרא דמריה טב וכיוצא בזה.
ואפילו כריעה אינה אסורה אלא במשכים

הדין באמירת שלום ,במקום שרגילים בזה
לומר כן לכל מי שהוא אפילו לאינו מכיר,

לפתחו .והר״ר יונה כתב פרק היה קורא דיש
אומרים דאינו אסור אלא כשמזכיר שלום

דהוי כמו צפרא טבא ,דמותר משום דהוי
אורחא בהכי משום מדת דרך ארץ ואין בזה

משום רשמו של הקב״ה נקרא שלום ,אבל

משום חיבה".

ובהליכות שלמה (תפילה ,פ״ב דבר הלכה

מותר לומר צפרא דמריה טב ...ובזוהר פרשת
פקודי דף ק״ג ע״א משמע כדברי רבינו יונה

דאינו אסור רק כשמזכיר השם."...

 2ועפי״ז לא זכיתי להבין מש״ב זקנך מו״ר בשו״ת שבט הלוי (ח״ד סי׳ קסח) להקשות על הפנ״י והמהד״ם שיק
מלשון הטור ושו״ע ,שכתבו "ואין שואלק בשלום אשה כלל אפי׳ ע״י שליח ואפי׳ ע״י בעלה אסור" ,וכתב שזהו דלא
כהפנ״י .ולענ״ד זה אינו מוכרה ,דלדעתם כוונת השו״ע דאק שואלין בשלום היינו רק בדרך חיבה ,אבל באופן של איה
שהוא דרך נימוס ודרך ארץ מותר ,כמבואר בב״מ שם ,וה״ה בכל אופן שיש בה משום נימוס ודרך ארץ דמותר.
 3ומה שמחלק שם  -באופן האסור בשאלת שלום  -בק אמירת ׳שלום עליכם׳ ל׳שלום׳ לבד ,דשלום לבד קיל טפי
משום שאינו אלא ברכה בעלמא( ,וכעין זה כתב בשו״ת מנחת יזיחק שם "היכא דלא אומרים רק תיבת שלום ,ולא שלום
לך או שלום עליכם ,ראם אומר אף לאשה תיבת שלום לבד ,יש לומר דלא הוי שאלת שלום רק ברכה לכל המשפחה ולכל
העולם") ,אינני מבין ,שהרי גם אמירת שלום עליכם הוא רק ברכה לכל המשפחה ,ועוד יותר מאמירת שלום לבד ,שהרי
אומר בלשון רבים עליכם ולא בלשון יחיד לך .גם בשו״ת שבט הלוי (שם) כותב דאין חילוק בין שלום לבד ושלום עליכם.
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אבני עזר
עוד מצינו איסור שאילת שלום לאבל,
כמבואר ביו״ד (סי׳ שפה) .והרם"א בדרכי
משה שם (אות א) כתב" :ומה שנוהגין
האידנא לשאול בשלום אבלים לאחד שבעה,

נראה דסבירא להו דשאילוז שלום שאנו נוהגיץ

בה אינה שאלת שלום המוזכרת בגמרא ,וכמו
שהארכתי בזה בס״ד באורח חיים סימן פ״ט
(אות א)".

קעה
טוב׳ או ׳ערב טוב׳ וכדומה כרגיל בכל
תפוצות הגולה ,כל מדינה ומדינה כלשונה,
בלי להזכיר מלת שלום  -נראה מדברי העזר

מקודש שאין בדבר קפידה .שכתב שנהגו
לומר לנשים כשנכנסים ׳תיבה׳ שהיא כעין
בקשות טובה ,והן משיבות ,ואולי כמ״ש
הפוסקים לגבי שאילת שלום דאבל ,שעכשיו
לא שייך שאילת שלום ,כץ הוא בזה ,ובש״ס

לא הקפידו רק לגבי ׳שלום׳ ולא בלשונות

וכן כתב הרמ״א בהגהתו בשו״ע שם (סי׳
שפה ס״א) "ויש מקיליץ האידנא בשאלת
שלום האבל לאחר ל׳ ,ואין טעם להם ,אם לא

הנהוגים כעת ,וע״ש עוד באורך .ושכן ראיתי
נוהגים בזה בכל תפוצות הגולה.

שיחלקו לומר שזה מה שאנו נוהגים לא מקרי

[ואולי יש להוסיף עוד ,דשאילת שלום

שאלת שלום שבימיהם".

ובאמת שכבר מבואר כן בלקט יושר
לתלמידו של בעל תרומת הדשן (או״ח עמ׳
 110אות ז) לענין שאילת שלום בט׳ באב "מה
שאומר אחד לחבירו בליל ט״ב ׳גוטא נאכט׳

אין זח שאלת שלום .אבל מ״מ הוא [התרומת

הדשן] לא אמר .העתקתי ממהר״י אוברניק
יצ״ו שהעתיק ממה״ר פנחס יצ״ו ששמע
מהגאון זצ״ל היכא שאסור לשאול בשלום,

היינו דוקא בלשון שלום עליכם ,אבל ׳טוב
שבת׳ ,׳טוב יום טוב׳ אינו בכלל שאילת

שלום".

ובעזר מקודש (אה״ע סי׳ כא ס״ו) הביא
סברא זו גם לעניננו ,ח״ל" :ואולי כמ״ש
הפוסקים ז״ל לגבי שאילת שלום דאבל,
שעכשיו לא שייך שאילת שלום ,כן הוא בזה.

בימי חז״ל היה באופן שאלה ובהזכרת שם ה׳,
כמבואר במשנה (סוף מס׳ ברכות) "והתקינו
שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם,

שנאמר (רות ב) והנה בעז בא מבית לחם
ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם? ויאמרו לו יברכך

ה"׳ .אבל היכא דאינו באופן שאלה ובלא שם
ה׳ ,אלא בלשון ברכה ,אין זה בכלל שאילת
שלום.

ויש להביא ראיה לדבר ,ממה שאלישע
אמר לגיחזי שישאל להשונמית "ואמר לה
השלום לך ?״ (מלכים־ב ד כו) ,ולכאורה קשיא
הרי אסור לשאול בשלום אשה אפי׳ ע״י
שליח ,אלא בע״כ דאין זה בכלל שאילת שלום

מכיון שלא היה בשם ה׳ ,וכמו שהביא הדרכי

משה הארוך בשם רבינו יונה דאינו אסור רק
כשמזכיר השם].

ובש״ם לא הקפידו רק לגבי שלום ,ולא
בלשונות הנהוגים כעת".
וכבר כתב כן בספר צדה לדרך (על פרש״י

פר׳ וירא יה ,ט להגאון בעל באר שבע) שכתב
לבאר ענין שאילת המלאכים איה שרה ,ח״ל:
"ובלאו הכי צריכין אנו לחלק ולומר דשאילת
שלום שבימיהם אינו דומה לשאילת שלום
שאנו נוהגיץ לעניין אבל ,כמו שכתב רמ״א
ז״ל בהגהתו בשו״ע ביו״ד סימן שפ״ה ס״א".

ובשו״ת בצל החכמה (ח״ה סי׳ מח אות
יא) כתב עפ״ז ,דלענין אמירה לאשה ׳בוקר

ד .הכל לשם שמים
עוד צידדו הפוסקים למצוא ישוב למה

שמקילים בזה  -ע״פ מש״כ הרמ״א (אה״ע
סי׳ כא ס״ה) על דברי השו״ע ׳אסור להשתמש
באשה כלל וכו׳ שמא יבא לידי הרהור
עבירה׳ .מוסיף הרמ״א "וי״א רכל שאינו
עושה דרך חבה ,רק כוונתו לשם שמים ,מותר.
לכן נהגו להקל בדברים אלו" .והוא ע״פ
המבואר בקידושין (פא ,ב) מההיא דרב אחא
בר אבא איקלע לבי רב חסדא וכו׳ ואמר לו
עבר מר על דברי שמואל דאמר אין
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קעו
משתמשים באשה .אמר ליה אנא כאידך

דשמואל
ופירש״י ,ואין דעתי אחריה לחיבת אישות
אלא לחיבת קורבה ולעשות קורת רוח לאמה.
ס״ל

דאמר

הכל

לשם

שמים.

וכתב התום׳ רעל זו אנו סומכין שמשתמשים
באשה .וא״ב י״ל שכן הוא גם לענין שאילת
שלום.

■

בעצמו שאין הרבות יצרו חשוד בסרך הרהור
על דברים אלו כלל ,על זה ועל כיוצא בו

נאמר ויראת מאלהיך אני ה"׳.
ועכ״פ כך נקט הריטב״א לדינא ,כדאידך
דשמואל דהכל לשם שמים .וכן נקט המאירי.

ובספר המאורות (ברכות כה ,א ד״ה
ועגבות) מעיד דהמנהג להקל מטעם זה

[ואמנם מדברי התום׳ משמע דסמך מכאן
להקל רק לענין שמוש באשה ,אבל לא לענין

והכל לשם שמים כדאיתא התם" .וכ״ה בם׳

שאילת שלום דאפשר המיר טפי דאית ביה

ההשלמה (שם).

משום חיבה .אבל יש מהראשונים שהביאו
סברא זו גם לענין שאילת שלום וכדלקמן].
והריטב״א קידושק (שם .הובא גם בפת״ש
סי׳ כא סק״ג) ביאר באופן אחר הא ד״הכל

לשם שמים" ,וז״ל" :הכל לפי דעת שמים .וכן

"והאידנא נהגי בשאילת שלום ובדבת״צורך.

וכך מסיים המהר״ם שיק (הנ״ל) את
תשובתו להיתר ,וז״ל" :ובלא״ה נראה הא

דאין העולם מהרין בזה הוא כמ״ש התום׳

בקדושין לענין הא דאין משתמשין באשה
דסומכין על אידך דשמואל דאמר הכל לשם

הלכתא דהכל כפי מה שאדם מכיר בעצמו ,אם
ראוי לו לעשות הרחקה ליצרו עושה ,ואפילו

שמים .ופסקו הרמ״א באהע״ז סי׳ כ״א סעיף
ה׳ בהגה״ה דה״ה בכל כיו״ב סמכינן ע״ז,

אסור

ובפרט כיון דאורחא הוא ליה בי׳ משום חיבה

כדאיתא במסכה עבודה זרה (כ ,ב) .ואם מכיר
בעצמו שיצרו נכנע וכפוף לו ואין מעלה טינא

והרהור .וכבר כתב הריטב״א בסוף קדושין
שאם מכיר בעצמו כו׳ שאין לבו מעלה טינא

כלל מותר לו להסתכל ולדבר עם הערוה

כלל מותר לדבר עם הערוה ולשאול בשלום

ולשאול בשלום אשת איש .והיינו ההיא דרבי
יוחנן (ב״מ פד ,א) דיתיב אשערי טבילה ולא

א״א כו"׳ .אולם מסיים שם :דהמקדש עצמו

להסתכל בבגדי צבעונין

של

אשה

בדבר המותר לו וראוי לו קדוש יאמר לו.

חייש איצר הרע ,ורבי אמי דנפקי ליה אמהתא
דבי קיסר (כתובות יז ,א) ,וכמה מרבנן
דמשתעי בהדי הנהו מטרונייתא (לעיל מ ,א),
ורב אדא בר אהבה שאמרו בכתובות (שם)

דנקיט כלה אכתפיה ורקיד בה ולא חייש

להרהורא מטעמא־ ־דאמרן ,אלא שאין ראוי
להקל בזה אלא לחסיד גדול שמכיר ביצרו,
ולא כל תלמידי חכמים בוטחין ביצריהן

כדחזינן בשמעתין בכל הני עובדין דמייתינן,

וכ״ב הערוך השולחן (אה״ע שם ס״ח):

"ועקרי העניינים האלה תלוי הכל לפי דעת
ויראת שמים ,ואם יצרו נכנע וכפוף לו ואק

מעלה טינא בלבו כלל אין חשש בשאילת

שלום [ריטב״א שם]."...
גם מו״ר בשבט הלוי (שם) ובשו״ת בצל
החכמה (ח״ה סי׳ מה) מצרפים דברי רמ״א
אלו להתירא.

ואשרי מי שגובר על יצרו ועמלו ואומנתו

אמנם יש להדגיש שהרי״ף והרמב״ם

לאדם

והרא״ש לא הזכירו כלל הך סברא דאידך
דשמואל ,ומשמע דלא ס״ל כוותיה ,וכסתמא
דסוגיא לעיל (דף ע) דאין שואלין כלל.

בתורה,

שדברי

תורה

עומדים

לו

בילדותו ונותניץ לו אחרית ותקוה לעת זקנתו,
שנאמר עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים
יהיו".

וכ״כ המאירי בקידושין (שם)" :ואשת
איש אפילו שאילת שלום ואפילו על ידי שליח
ואפילו על ידי בעלה אסור ,אלא למי שיודע

וכסתמא דסוגיא דב״מ הנ״ל .וכן דעת הטור
והשו״ע.
וכמה תקפים דברי ספר החינוך (מצוה
קפח) שבעניני ההרחקה מנשים יש לכאו״א
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אבני עזר
לגדור עצמו כפי מה שיוכל ,אך מכל מה
שהזהירו חז״ל "אין אדם רשאי לזוז ממוסרם
הטוב ,ואע״פ שהוא מוצא עצמו חשוך התאוה
קצת ,לא יאמר כיון שאני מוצא עצמי כן מה
איכפת לי אם אסתכל בנשים כי יודע אני
בעצמי שלא יתעורר יצרי בכך ,שהרבה אמרו
כן ונכשלו .ועל זה רמזו זכרונם לברכה
באומרם כי היצר בתחילה חלש מאוד והולך
ומתחזק על האדם הרבה".

ה .באופן שקיבל הנאה ממנה
בספר בן יהוידע (קידושין שם) חידש
דבאופן שקיבל הנאה מהאשה כגון שנתארחו
אצלה וכדומה  -חייב לשאול בשלומה
משורת דרך אח ונימוס העולם .וחיליה דידיה
מהא דאלישע אמר לגחזי (מלכים ד ,כו)
"עתה רוץ נא לקראתה ואמור לה השלום לך
השלום לאישך השלום לילד ותאמר שלום",
אלמא דמותר לשאול בשלומה.

וביאר בבן יהוידע ,דהאי כללא דשמואל
הוא דוקא באיש נכרי שאינו מכירה ואין לו
התקרבות עמה בלא"ה ,ולכן אסור לשאול
בשלומה ,דנראה מזה השלום שבא לעשות
קירוב דעת עמה .אבל אדם שהוא קרוב שלה,
או אפילו זר ממנה אך נתארח בביתה כמה
פעמים ונהנה ממנה ,אם ידרוש בשלומה אינו
נראה דכונתו לעשות קירוב דעת עמה ולעורר
בינו לבינה אהבה וחיבה ,דבאמת הוא חייב
לשאול בשלומה משורת דרך ארץ ונימוס
העולם ,כיון דנתארח בביתה וקבל הנאה
וטובה ממנה ,ואיך יהיה כפוי טובה לבלתי
ידרוש בשלומה בפגעו בה .וזהו שאצל אלישע
הנביא ע״ה ,שקיבל הנאה וכבוד מן השונמית

קעז
שנתארח בביתם בכל כבוד שבעולם ועשו לו
עליה ושלחן ומנורה לעצמו ,לכן שלום זה
הוא עליו בתורת חיוב ,ואין בזה משום קירוב
העת ויתרון אהבה וחיבה.

ו .להחזיר שלום מותר
ובנידון מה שדיברנו אם מותר לאשה
לומר ׳שלום עליכם׳ לחמיה או אבי חמיה -
הנה בשו״ת בצל החכמה (ח״ה סי׳ מח אות
יא) העלה דדוקא להקדים לשאול בשלום
אשה אסור ,אבל אם הקדימה אשה ושאלה
בשלומו ,מותר לו להחזיר לה שלום .ומדייק
כץ מלשון שנקט שמואל אין "שואלין" בשלום
אשה כלל ,דהיינו להקדים לשאול בשלום
אשה אסור ,אבל להשיב שלום לאשה ,כשהיא
הקדימה לשאול בשלום האיש ,נראה שאין
איסור .והטעם ,דדרך האיש לחזור אחר אשה
אבל אין דרך אשה לחזור אחר האיש,

וכדאמרינן (כתובות סד ,ב) ,עיי״ש .ונראה
דמכח סברא זו יש להתיר ג״כ להאשה
מלכתחילה לומר שלום עליכם לחמיה או
לזקנו של בעלה ,ודוק .מלבד מה שיש להוסיף
בזה ההיתר רמשום דרך ארץ כנ״ל.
סיכום היוצא :דשפיר מותר לאשה לומר
שלום עליכם לחמיה או לזקנו של בעלה ,וגם
הבעל מותר לומר שלום עליכם לזקנתה של
אשתו או חמותו או כלתו ,מכל הטעמים
הנ״ל .ובפרט שזהו רק משום דרך ארץ ונימוס,
ולא משום חיבה או קירבה ,ובפשטות גם
קיבל טובת הנאה מהן ,שיש חיוב לשאול
בשלומן ,ובכה״ג אין כאן קירוב הדעת כמו
שנתבאר.
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אנציקלופדיה תלמודית כרך לא ,כנויי ה ,והמתחיל בטור שמהז

[טור שמה] כנויי ה׳ .הלשונות שמכונה בהן הבורא ,מלבד שם־המפורש* ,1ודיניהן.

הפרקים:
א .הכינויים ומהותם;
ב .בדינים השייכים לכבוד השם;
ג .בקללות ושבועות;
ד .בשאר דינים.
הלשונות שנקרא בהן הבורא ,שאינן עיקר השם ,נקראות "כינויים" .בעיקרה נאמרה לשון כינויים
בתלמוד ובפוסקים ,על שמות התואר של הבורא ,2אבל אף מהשמות שאינם נמחקים ,3יש שנקראים
בדברי חכמים גם בשם כינויים ,4שאינם שמות העצם אלא כינויים ותארים כפי מעשיו יתברך .5ויש
מהראשונים שכתבו ששמות התואר אינם נקראים כינויים ,אלא שמות שאינם נמחקים הם הנקראים
כינויים .6על כינויים במובנים אלו דן הערך שלפנינו .לשון כינויים לשמות הבורא ,יש שהיא באה
במובן אחר ,שאין הבונה בו לכינויים אלו.7

על הגדרת כינויים במובן העיקרי ,ועל הלשונות הנכללות בכינויים במובן זה ,ועל הלשונות הנכללות
בכינויים במובן הרחב ,הכולל אף שמות שאינם נמחקים ,עי׳ להלן :הכינויים ומהותם .על הדינים
השונים שנאמרו [טור שמו] בכינויים בשני המובנים ,שפעמים שדינם הוא כשם גמור ,ופעמים שאין
דינם כשם גמור ,עי׳ בשאר הפרקים.

א .הכינויים ומהותם .כינויים  -במובן העיקרי  -שמות תואר הם ,8הנגזרים ממידותיו של הקדוש ברוך
הוא ,9ונתייחדו בפי ההמון לשמותיו של הקדוש ברוך הוא ,10שכדי להימנע משימוש בשם העצם ,אנו
רומזים על השם יתברך על ידי תיאור מידותיו ,11והלשון בעצם אינה דוקא עליו ,שכל מי שיש לו
המידה קרוי על שמה ,ומפני שאנו מוצאים מידות אלו אצל הבורא יותר מאצל כל הנבראים ,אנו
מכנים אותו במידות אלו ,12ואינם אלא זכרון שבחו והגדת גדולתו של הקדוש ברוך הוא ,13אבל אינם
שמות הבורא ,14ולא מצינו שקרא הקדוש ברוך הוא את שמו כך .15ולשון כינויים אינה על שם הנובע
מעיקר השם ,אלא על שמות שאין להם שייכות לעיקר השם .16אבל מצינו תארים שמתארים בהם את
הבורא ,שאינם חשובים אפילו ככינויים ,17והיינו כל שלא נתייחדו בפי ההמון לקרוא כן לקדוש ברוך
הוא.18
כמה כינויים נזכרו בדברי חז״ל :חנון ,רחום ,ארך אפים ,רב חסד ,הגדול ,הגבור ,הנורא ,19האדיר,
החזק ,האמיץ ,העזוז ,20מרומם ,עליון[ ,טור שמז] חסידי ,2צדיק ,ישר ,תמים ,22קנא ,חוק ,23בורא ,יוצר,
נוקם ,24וכן כל כיוצא בהם חשוב כינוי.25

שם בלשון לעז שקוראים בו הגויים לקדוש ברוך הוא ,חשוב ככינוי ,26והיינו שאין דינו כשמות שאינם
נמחקים ,27אבל הוא עדיף משאר שמות שמתארים בהם את השם ,28ודינו כחנון ורחום .29וכן שם
שהוא תרגום וביאור של אחד מהשמות בלשון־הקדש* .כגון "אלהא" המוזכר בספר דניאל
ובתרגומים ,חשוב ככינוי ,30שעיקר שם הבורא הוא בלשון הקודש ,והוא שם העצם ,ובשאר לשונות
אינו אלא ביאור לשמו .31ויש [טור שמח] סוברים ,שדוקא שאר שמות בלשון לעז חשובים ככינויים ,אבל
שם המפורש  -שלדעתם יש לו תרגום  -אף בלשון לעז חשוב שם ,ולא ככינוי ,32ויש שכתבו מששם
המפורש אין שייך בו כלל תרגום .33ויש שכתבו ,שלא אמרו ששם בלעז חשוב כינוי ,אלא בשם המורה
על מציאותו ולא על פרטי שמותיו ,והוא תרגום אחד על כל השמות ,אבל בשם שהוא תרגום של אחד

מהשמות בלבד ,קדוש כשאר שמות ,שהאזכרות נאמרות בכל לשון .34ויש סוברים שכל שמות בלשון
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לעז דינם כשם גמור ?5ויש מהאחרונים !טור שמט] שכתב ששם בלשון לעז ,אינו חשוב אפילו ככינוי?6
על "רחמנא" ו״מרא" בלשון ארמית ,שיש הסוברים שהם תרגום של עיקר השם ,ואינם חשובים
ככינוי ,אלא כעיקר השם בלשון לעז ,עי׳ להלן :בשאר דינים?7
שלום ,שהוא משמותיו של הבורא ,שנאמר :ויקרא לו ה׳ שלום ?8יש מהראשונים סוברים שאינו מן
השמות שאינם נמחקים ,וחשוב כינוי כחנון ורחום ?9ואף על פי שהוא שם שהבורא עצמו נקרא כן- 40
ומחמת כן יש הסוברים שאסור לאמרו בבית המרחץ ,אף לסוברים שכינוים כחנון ורחום מותר לומר
שם - 41כיון שאינו שם העצם של הבורא ,אלא נטור שק נקרא כך על שם פעולותיו ,שהוא עושה שלום,
חשוב כחנון ורחום שמותר למחקם .42ויש סוברים שהוא חשוב שם ־ כמו אלהים שדי וכיוצא בזה -
ולא כינוי כחנון ורחום ,43שאף על פי שהוא נקרא כן מחמת שעושה שלום ,כיון שמחמת כן נקבע
בכתוב להיות שמו של הבורא ,אינו דומה לשאר כינויים ,שלא נקבעו לשם ,אלא מתארים אותו כן,44
וכתבו אחרונים שראוי להחמיר כן .45ויש מהאחרונים שכתבו בדעת ראשונים ,שאינו חשוב אפילו
_ _____ .
ככינל®

"שבת" ,שעל פי קבלה הוא שם של הקדוש ברוך הוא ,47יש מהאחרונים שכתבו שהוא חשוב כינוי.48

!טור שנא] אדון הרי הוא כינוי" .49אד" ,יש סוברים שהוא חשוב ככינוי ,50ויש סוברים שחשוב שם ,כמו
יה ,שהוא חשוב שם לסוברים כן ,51ויש סוברים שאף כינוי אינו חשוב.52
הנאמן ,יש מהראשונים שכתבו שהוא כינוי .53ויש שנראה מדבריהם שאינו חשוב כינוי.54
צבאות ,לסוברים שאינו חשוב שם שאינו נמחק ,55יש מהראשונים שנראה מדבריהם ,שחשוב כינוי.56
שמש  -ויש מפרשים שמשון - 57שהוא מעין שמו של הקב״ה ,58אין בו קדושה אלא ככינויים ,שמכונה
הקדוש ברוך הוא כן מלשון הכתוב :כי שמש ומגן ה׳ אלהים - 59ששמש הוא לשון חומה - 60וכמו
62,
שנקרא חנון על שם שהוא חונן ,61ויש סוברים שאינו אפילו ככינויים2
מלכיא האמור בדניאל ,במקום שהוא נטור שנב] קודש ,63אינו קדוש כשם אלא כשאר הכינויים ,64שהרי
פירושו מלך ,ומלך אינו שם .65שלמה המוזכר בשיר השירים ,שברוב הפעמים הוא קודש ,66כתבו
ראשונים שאינו קדוש כשם ,אלא כשאר הכינויים ,67כחנון ורחום ,68שהוא קדוש משום שמשמעותו
היא שהשלום שלו ,69ואף השם שלום חשוב כינוי ,לסוברים כן .70ויש מסתפקים לומר שלא אמרו
שהוא קודש אף ככינוי ,אלא שהפונה לבורא והוא כשאר התארים .71ויש סוברים ששלמה שבשיר
השירים במקומות שהוא קודש ,עדיף מכינויים כחנון ורחום ,72ודינו כשאר שמות שאינם נמחקים.73
וכן מרי ,לסוברים שיש שהוא קודש ,74יש מהאחרונים שכתבו שהוא עדיף מחנון ורחום ואסור
למחקו.75

המקום ,הרי הוא כינוי ,76ויש מהאחרונים נטור שנג] שמסתפקים  -לענין ברכה - 77אם הוא רק בזמן
שקוראים לקדוש ברוך הוא כן .78מעון ,הרי הוא כינוי .79הקדוש ברוך הוא ,הרי הוא כינוי .80הרחמן,
נראה מדברי ראשונים שאינו כינויי? "השם" ,יש מהראשונים ומהאחרונים שנראה מדבריהם שדינו
ככינוי ,82ויש סוברים שאין דינו ככינוי.83
מלך מלכי המלכים הרי הוא כינוי .84מלך נטור שני] גדול ,נראה מדברי ראשונים שהוא כינוי ,85וכן
המלך הקדוש ,נראה מדבריהם שהוא כינוי ,86וכן מלך העולם ,יש מהאחרונים שכתבו שהוא כינוי,87
ויש מהאחרונים שנראה מדבריהם שמלך העולם ,אינו חשוב כינוי ,88וכן מלך חי וקיים ,נראה מדברי
אחרונים שאינו חשוב כינוי ,89ויש מהאחרונים שכתבו ,שאף "חי" לבדו הוא כינוי.90
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[טור שנה] על דין כמה יודין שדרך לכתבם במקום שם  -ואין דרך לכנות כן את השם בדיבור y -״y
אזכרות.91

על לשון המשמשת לכינוי ,כשנשתמש בה לדבר אחר ,אם דינה ככינויים ,ע״ע אזכרות.92
שאר השמות שנקרא בהם הבורא  -דהיינו שם הוי״ה ואדנות ,אל ,אלוה ,אלהי ,אלהיך ,אלהים,
אלהיכם ,אהיה ,אהיה אשר אהיה ,שדי ,צבאות ,יה - 93נקראים אף שמות שאינם נמחקים ,94ויש
מהראשונים שקראום אף שמות המיוחדים - 95אף שעיקר לשון שם המיוחד היא [טור שנו] על שם
הוי״ה - 96שהם מיוחדים בכך שאסור למחקם ,97או שהם מיוחדים לבורא יתעלה ,ועצם הלשון
נתחדשה עליו ,ואף שמצינו שנבראים נקראים בשם אלהים ,אין הם נקראים כן אלא בהשאלה ,כיון
שיש להם כה אלוקי.98

אף שמות שאינם נמחקים ,חוץ משם הוי״ה  -ושם של ארבעים ושתים אותיות - 99נקראים בדברי
חכמים גם בשם כינויים ,100ואף שם יה  -שהוא חלק משם־המפורש*  -כן .101שם אדנות ,נחלקו בו
ראשונים :יש סוברים שלעולם אינו נקרא בשם כינוי ,102אף על פי [טור שנק שאינו נקרא שם
המפורש .103וכעין זה יש מהראשונים שכתבו שצבאות ושדי אינם נקראים שמות המיוחדים ,ושם
אדנות נקרא שם המיוחד .104ופירשו אחרונים ,ששם אדנות עדיף משאר שמות ,כיון ששם הוי״ה נקרא
באדנות .105וכתבו ראשונים ואחרונים ,שאף לדעה זו שם אהיה נקרא כינוי ,106ומהאחרונים יש שכתבו,
שאף אהיה לעולם נקרא שם המיוחד .107ויש סוברים שאף שם אדנות נקרא כינוי .108וכן מצינו בתלמוד
ששם אדנות נקרא כינוי ,109ואינו נקרא שם המפורש ,110ופירשו ראשונים שאין נקרא שם המפורש ושם
נטור שנח] המיוחד אלא שם הוי״ה ולא שם אדנות ,111ששם העצם אינו אלא שם הוי״ה ,שאין נקרא שם
העצם בהרבה שמות ,112ושאר השמות אינם שם העצם ,אלא מורים על התוארים ,ונגזרים מפעולותיו,
וימצא כמותם אף בנבראים .113ויש מהאחרונים שפירשו ,שכונת התלמוד אינה ששם אדנות הוא כינוי
לבורא ,אלא שהוא כינוי לשם הוי״ה.114
השמות שאינם נמחקים ,נקראים גם "אזכרות*" .115ויש שנראה מדבריהם ,שאף הכינויים יש שהם
נקראים אזכרות .116ויש שכתבו שאין נקרא אזכרה אלא שם הוי״ה[ ,117טורשנט] שהוא מורה על עצמותו
והוייתו יתברך ,ואינו שם משותף לנבראים כשאר השמות ,118ונקרא אזכרה בלשון סגי נתור ,שאסור
להזכירו חוץ למקדש.119

ב .בדינים השייכים לכבוד השם .איסור מחיקת-השם* אינו דוקא בשם הוי״ה ,אלא אף בשם אדנות
ובשמות אלהים אהיה שדי וצבאות ,אבל כינויים כחנון ורחום ,נמחקים ,120שאין בהם קדושת השם.121
ואף על פי שגם שאר שמות מלבד שם הוי״ה אינם שמות העצם ,122מכל מקום כיון שהם לשון אדנות
ומרות ואלהות אסור למחקם ,ודוקא אותם שאינם כינויי אלהות אלא תארי הפעולות ,ופעמים שאף
אדם מתואר בהם ,אין איסור במחיקתם .123לומדים כן מהכתוב  -ממנו לומדים על איסור מחיקת
השם - ‘24לא תעשון כן לה׳ אלהיכם ,125שלא נאמר בסתם לה׳ ,אלא לה׳ אלהיכם ,ללמד שכל שם
אלהות בכלל[ ,126טור שם] ויש שפירשו שמהכתוב :ואבדתם את שמם וגו׳ לא תעשון כן ,למדים שכל
שנקרא עליהם שם ה׳ אסור לאבדו ,ומלה׳ לומדים שדוקא בדברים המיוחדים לשם ,ולא בכינויים
כחנון ורחום .127וכן אין במוחק כינויים כחנון ורחום משום עשה של את ה׳ אלהיך תירא ,128שכינויים
אינם בכלל עשה זה .129על שם בלשון לעז ,אם דינו כשם ,עי׳ לעיל :הכינויים ומהותם .130ההיתר
למחוק כינויים ,כתבו גאונים שהוא כשטעה הסופר וכתבם שלא במקומם ,131ופירשו ראשונים שאם
לא טעה ,או כשכתב כל המקרא אף כשטעה ,אף כינויים כחנון ורחום אין למחקם ,132אבל מדברי
ראשונים אין נראה כן .133כינויים המיוחדים לבורא בלבד ,יש מן האחרונים שכתבו שאין למחקם.134
איסור הזכרת השם לבטלה ,135כתבו ראשונים שהוא דוקא בשמות המיוחדים ,136והיינו כל השמות

שאינם נמחקים ,137ולא [טור שסא] בכינויי השם 138כחנון ורחום ,139ולא בשם בלשון לעז .140ואף על פי
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שבאיסור לא תשא את שם ה׳ ,נכללים גם כינויים ושם בלשון לעז ,לסוברים כן ,141איסור הזכרת שם
שמים לבטלה קל שאינו נלמד מלא תשא ,אלא מאת ה׳ אלהיך תירא ,142ודוקא באיסור לא תשא
התרבו מהכתוב אף כינויים ,143ויש שכתבו ,שאין לאסור הזכרת כינויים לבטלה ,כיון שיש בהם שבח
אין הזכרתם לבטלה .144ומכל מקום אף הכינויים כחנון ורחום צריך להזכירם באימה וביראה .145וכן
המזכיר שם שמים לבטלה ,שצריך לנדותו ,146כתבו ראשונים !טור שסב] שאינו אלא במזכיר אחד
מהשמות המיוחדים ,אבל המזכיר השם בשאר לשונות אין צריך לנדותו ,אלא גוערים בו ,147ואף בדעת
הראשונים שכתבו שגם השומע את חבירו שהוא מזכיר כינויים לבטלה צריך לנדותו ,148יש
מהאחרונים שכתבו שאין כוונתם אלא לשמות המיוחדים ,שאף הם נקראים כינויים .149ויש שכתבו
שאף המזכיר שם בלשון לעז לבטלה ,עובר באיסור הזכרת השם לבטלה ,150והמזכיר לבטלה שם
שמים בלשון לעז ,צריך לנדותו ,151וצידדו אחרונים שלדעתם אף הזכרת כינויים חשובה הזכרת !טור
שסג] השם לבטלה ,152ויש שכתבו שאף כשמבנה השם באופן אחר אסור ,153ויש סוברים שדוקא בלשון
לעז אסור ,ולא בכינויים .154ויש סוברים שאף שאר שמות שאינם נמחקים  -חוץ משם הוי״ה  -אין
איסור להזכירם לבטלה ,155ויש שכתבו שאף לדעה זו ,אסור להזכיר גם שם אדנות ,לסוברים שדינו
כשם הוי״ה ולעולם אינו נקרא כינויים.156

האזכרות שבמקראות שמותר לאמרן בדרך לימודו ,ואין בזה משום הוצאת שם שמים לבטלה ,157יש
שכתבו שדוקא שם אלהים וכדומה מותר ,ולא שם בן ארבע אותיות - 158שם אדנות  -אבל הרבה
____________
אחרונים מתירים אף בשם אדנות.159

בשאלת-שלום* חבירו ,שתיקנו חכמים לשאול בשלומו בשם  -ואף בשמות [טור שסי] המיוחדים- *60
והביאו מבועז ששאל בשלום הקוצרים בשם ,161נראה מדברי ראשונים ,שהוצרכו להביא מבועז ראיה
שאין איסור לשאול בשלום חבירו אף באמירת "שלום" לחוד בלי הזכרת שם נוסף ,ואילולא הראיה
היינו אומרים שאסור כיון ששלום הוא משמותיו של הקדוש ברוך הוא ,162ואין לזלזל בכבוד המקום
בשביל כבוד הבריות .163ויש מהראשונים שנראה מדבריהם ,שלא הוצרכו לומר שאין איסור בשאילת
שלום ,אלא כשמזכיר שם ה׳ ,ומוציא שם שמים לבטלה ,ולא משום הזכרת שלום .164ומהאחרונים יש
שכתבו ,שלא הוצרכו לומר אלא שאין איסור להזכיר שם הוי״ה  -ואף באדנות כקריאתו - 165על ברכת
בשר ודם ,שזה שם העצם .166ויש מהראשונים שנראה מדבריהם ,שלא הוצרכו [טור שסה] לומר שמותר
לשאול בשלום חבירו בשם ,אלא תיקנו שחייבים לשאול בשם ,167ומתקיימת התקנה על ידי שאילת
שלום ,ששלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא.168
אף בשלום גוי מותר לשאול ,מפני דרכי-שלום* ,169ואפילו להזכיר תיבת שלום ,ואף על פי ששלום
הוא שמו של הקדוש ברוך הוא ,170ומטיל עליו שם שמים ,171ואף שאר שמות מותר להזכיר
בשאילתו ,172ויש סוברים שאין לזלזל ולהזכיר שמות בשאלת שלום לגוי ,173ומהם שכתבו ששם
בלשון לעז מותר להזכיר בשאילת שלום לגוי .174אבל לכפול לו שלום אסור ,175שאין לכפול בשבילו
שלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא ,176וכתבו אחרונים שאף שלום בלשון לעז אסור לכפול.177
להזכיר שם שמים לברך שד אסור ,שאין מזכירים שם שמים על המזיק ,ואף שלום  -שדינו ככינויים,
לסוברים כן - 178אסור להזכיר עליו .179עובדי האלילים והזובחים לשעירים ולשדים וכיוצא בזה ,יש
מהראשונים שכתבו שאין ראוי להזכיר עליהם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא ,שאיך נזכירו על
מי שכופר מציאותו או מכחיש יכלתו ומסלק השגחתו.180

[טור שסו] קודם תפילת שחרית* אין להקדים לפתח חבירו ליתן לו שלום ,כיון שהוא שמו של הקדוש
ברוך הוא ,181ואין ראוי להזכיר שמו על אדם ולכבדו קודם שמכבד את הקדוש ברוך הוא .182להקדים
לפתח חבירו ליתן לו שלום בלשון לעז ,נסתפקו אחרונים אם מותר .183להקדים לפתח חבירו לומר לו
הרחום ירחמך וכדומה ,כתבו אחרונים שמותר ,שאינו שואל בשלומו אלא מברכו בשמו של הקדוש
ברוך הוא.184
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האיסור להזכיר שמות בבית-הכסא* ובבית-המרחץ* - 185היינו בבית הפנימי שלו - 186יש מהראשונים
שכתבו שהוא דוקא בשמות המיוחדים כהוי״ה ,אדנות ,אלהים וכדומה ,אבל הכינויים ,כגון חנון
ורחום ,מותר להזכירם שם ,187ששמות תואר הם ,ואף אדם מתואר בהם .188ונחלקו אחרונים בדעה זו:
יש שכתבו שלא אמרו אלא שאם אין כוונתו באמירתם להזכרת השם ,אלא לענין חול ,מותר להזכירם
שם ,189ויש סוברים שאף כשכוונתו להזכרת השם מותר להזכירם ,190ויש שכתבו שלומר הרחום ירחמך
אסור ,בשאילת שלום .191ויש מהראשונים שכתבו שאין להזכיר רחום בבית [טור שסז] הכסא ,שלא
מצאנו שם רחום כי אם על הבורא ,192וכתבו אחרונים שיש להחמיר כן .193ונחלקו אחרונים בדעה זו:
יש סוברים שדוקא "רחום" אסור להזכיר בבית הכסא ,194ויש סוברים שהוא הדין שאר כינויים ,195וכן
יש מהראשונים שנראה מדבריהם שאין להזכיר כינויים בבית המרחץ .196שם בלשון לעז ,כתבו
אחרונים שאסור להזכירו בבית המרחץ ,197שאף על פי שאין בו קדושה ומותר למחקו ,לסוברים כן,198
יש בזיון בהזכרתו במקום טינופת" .199שלום" ,אסור להזכיר בבית המרחץ ,200שכך נקרא השם
עצמו ,201וכן אסור להזכירו במבואות המטונפות .202ואף לסוברים שמותר להזכיר כינויים בבית
המרחץ ,203וגם לסוברים ששלום דינו ככינויים ,204אף על פי [טור שסח] כן אסור להזכירו בבית המרחץ
כיון שאינו שם תואר ,205ויש שפירשו שכשמזכיר שלום כוונתו לברך חבירו בשם ,ולכך אף על פי
שהוא ככינויים ,אסור ,שאף כינויים אסור להזכיר בבית המרחץ כשכוונתו לשם ,לסוברים כן ,206ויש
שכתבו שאין האיסור אלא לשאול בשלום חבירו ,אבל להזכיר שלום בלא שאלה בשלומו מותר ,כמו
שמותר להזכיר שאר כינויים לסוברים כן .207ויש מהראשונים שנראה מדבריהם שלהלכה מותר להזכיר
שלום בבית המרחץ .208בבית האמצעי שבמרחץ ,מותר לשאול בשלום חבירו - 209אף על פי שמזכיר
שלום בשאילתו  -וכן מותר להזכיר שם שאר כינויים ,אפילו שכונתו לשם ,אבל אסור להזכיר שם
שמות הקודש" .210הימנותא" מותר [טור שסט] להזכיר בבית המרחץ ,שה׳ עצמו לא נקרא כן ,211והיינו
להזכיר אמונה ,212או נאמן ,213ויש מהאחרונים שכתבו ,שאם מתכוין להזכרת השם ,אסור להזכירו
בבית המרחץ.214
קודם נטילת־ידים* בשחרית  -כשידיו מטונפות ,215והוא הדין בשאר אופנים שאין ידיו נקיות - 216יש
סוברים שאסור להזכיר לא שם ולא כינוי ,217ויש סוברים שאין איסור להזכיר אלא שם מהשמות
שאינם נמחקים.218

נדה* ,שיש סוברים שאין לה להזכיר את השם ,219כתבו אחרונים ששם בלשון לעז מותר לה
להזכיר.220

הזכרת השם בלשון לעז בגלוי-ראש* יש שכתבו שהיא בכלל איסור הזכרת השם בגילוי ראש
שאסורה ,לסוברים כן ,221וכן הזכרת כינויים כחנון ורחום בגילוי ראש אסורה .222ויש שכתבו שמותר
להזכיר כינויים בגילוי ראש[ ,223טור שע] ויש שצידדו להתיר אף להזכיר שם בלעז ,224אבל בהזכרת
שלום בגילוי ראש צידדו לאסור.225
בעל-קרי* .לתנאים הסוברים שבזמן שנהגה תקנת עזרא לא היה אסור אלא בתלמוד-תורה* שיש בו
הזכרת השם ,226יש מהאחרונים סוברים שאף הזכרת כינויים כחנון ורחום היתה אסורה לו ,227ויש
שכתבו ,שהיה מותר לו להזכיר חנון ורחום וכדומה.228
האיסור להזכיר שם שמים על הרקיקה ,229יש מהראשונים שכתבו שאינו אלא בשם בלשון הקודש,
ולא בשם בלשון לעז - 230שדינו ככינויים לסוברים כן - 231וכתבו אחרונים שאף לא בכינויים כחנון
ורחום .232וכן יש מהאחרונים שכתבו שמותר לכתוב שמות בלשון לעז במקום שסופם שיבואו לידי
בזיון .233ויש שכתבו לאסור לכתוב כינויים במקום שסופם שיבואו לידי בזיון ,234ואף לסוברים שאין
בהם נטור שעא] משום הזכרת שם שמים לבטלה ,235שאסור להביאם לידי מנהג בזיון .236וכן יש שכתבו
שאף שם שמים בלעז אסור להזכיר על הרקיקה ,237וגם כינויים ,238שכל שהוא משום בזיון ,אף

בכינויים אסור.239
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השומע הזכרת כינוי ,באופן שהשומע הזכרת השם צריך לעמוד ,240אף הוא צריך לעמוד ,שכן מצינו
בעגלון מלך מואב ,שעמד בשעה שאמר לו אהוד דבר אלהים לי אליך ,241אף על פי שלא שמע את
השם אלא בכינוי ,242שגם שם "אלהים" נקרא כינוי ,243ויש שפירשו ,שאף בהזכרת השם בלשון לעז
צריך לעמוד ,שאהוד הזכיר את השם בלשון לעז.244

בגבולים שאסור להזכיר את השם ככתבו ,245מזכירים אותו בכינויו ,246והיינו בלשון אדנות ,247וכן
מותר להזכיר שם "אהיה" ,שאינו שם המפורש .248וכתבו ראשונים שאיסור זה של [טור שעב] הוגה-את-
השם* ,הוא אף כשמזכירו בלשון לעז ,249ופירשו אחרונים שהיינו דוקא בשם של מ״ב אותיות ,אבל
שם הוי״ה ככתבו לא שייך בו לעז ,לסוברים כן .250על הזכרת השם בכינויו במקדש ,ע״ע הוגה את
השם.251

על הזכרת אותיות השם ,לסוברים שאסור בשם הוי״ה ,252אם אסור בשם אדנות ובשם יה ,ע״ע הוגה
את השם.253
על האיסור להרבות בכינויים של השם בתפלה* ,יותר ממה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה ,ע״ע
תפלה.254
ג .בקללות ושבועות ).המגדף * (מברך ה׳) ,אם הוא חייב אף על ברכת הכינויים ,נחלקו בו תנאים :ר׳
מאיר מחייב ,255בין על ברכת שמות שאינם נמחקים ,ובין על ברכת כינויים כחנון ורחום ,ארך אפים
ורב חסד .256שלמדים מהכתוב :איש איש כי יקלל אלהיו ונשא [טור שעג] חטאו ,257מכל מקום- 258
כלומר בכל אופן שבירך ,אף שלא בירך שם הוי״ה  -שבכתוב זה לא הוזכר שם הוי״ה ,אלא אלהים
שהוא כינוי ,וסמוך לו חיוב מיתה .259וחכמים פוטרים ,260וסוברים שאינו חייב מיתה אלא על ברכת
שם המיוחד ,261שבכתוב ונקב שם ה׳ מות יומת ,262כתוב רק שם הוי״ה ,שהוא שם המיוחד ,263ועל
ברכת הכינויים  -בין שמות שאינם נמחקים ,264ובין חנון ורחום וכדומה - 265הרי הוא באזהרה,266
שנאמר :אלהים לא תקלל ,267ויש שכתבו שאזהרתו היא מהכתוב :איש איש כי יקלל אלהיו ונשא
חטאו .268אם לוקים על לאו זה ,ע״ע לאו שאין בו מעשה וע׳ לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין וע׳
מגדף .בחיוב כרת על ברכת הכינויים נחלקו תנאים וראשונים :יש [טור שעי] סוברים שאף לדעת
חכמים ,הוא חייב גם כרת על ברכת הכינויים ,ולא פטרוהו אלא ממיתה ,269שהכתוב :ונשא חטאו,
הכונה לחיוב כרת ,270וצידדו אחרונים לומר שהוא חייב כרת אף על ברכת כינויים כחנון ורחום ,271ויש
סוברים שלדעת חכמים אינו חייב כרת על ברכת הכינויים ,272שהכתוב :ונשא חטאו ,אינו עולה אלא
על המברך שם המיוחד .273הלכה כחכמים .274שם המיוחד ,שחייב עליו לדעת חכמים ואינו בכלל
כינויים ,פירשו בגמרא שאינו שם של שתי אותיות ־ אף על פי שהוא חציו של שם המפורש - 275אלא
שם של ארבע אותיות ,אבל אין צריך דוקא שם גדול - 276של ארבעים ושתים אותיות ,277או של ארבע
עשרה אותיות - 278ונחלקו ראשונים :יש סוברים [טור שעה] שאינו חייב מיתה אלא כשבירך שם
הוי״ה ,279או שם של ארבעים ושתים או של ארבע עשרה אותיות ,280ויש סוברים שהוא חייב אף על
ברכת שם אדנות ,281ויש שצידדו לומר בדעת ראשונים ,שהם מפרשים שחייבים אף על שם שדי
ואלוקים .282על בן־נח* שיש סוברים שלדברי הכל הוא חייב אף על ברכת כינוי  -אף כינוי כחנון
ורחום ,283ויש סוברים שדוקא על ברכת שמות שאינם נמחקים - 284ע״ע בן נח :בברכת השם.285

[טורשעו] לסוברים שאין המגדף חייב עד שיברך שם בשם ,דהיינו שיאמר :יכה יוסי את יוסי - 286שיוסי
הוא כינוי לשם - 287המברך בכינוי ,לדעת ר׳ מאיר חייב ,288ואף כשמברך בכינוי כחנון ורחום,289
ובדעת חכמים נחלקו ראשונים :יש סוברים שאינו חייב אלא המברך בשם המיוחד ,290ויש סוברים
שהמברך באחד מכל השמות שאינם נמחקים חייב ,291אבל המברך בכינוי פטור ממיתה ,292והרי הוא
באזהרה.293
השומע ברכת השם ,שחייב לקרוע ,294נחלקו [טור שעז] בו אמוראים :ר׳ חייא סובר שאף על שמיעת
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שאינם נמחקים .470וכן מה שאמרו בכתיבת האזכרות ,שכשטובל הקולמוס לכתבם ,לא יתחיל מיד
בכתיבתם ,שמא יהיה עליו הרבה דיו ,אלא יתחיל קודם באות אחרת ,471כתבו אחרונים שהוא בכל
השמות שאינם נמחקים .472וכן לסוברים שצריך לכתוב האזכרות בספר-תורה* כסדרן ,473אף שם
אלהים ושאר שמות הקודש [טור שצו] צריך לכתוב כסדרם .474ויש שכתבו שאם כתב שאר שמות בלי
קידוש ,כשר בדיעבד .475ויש שכתבו שבספר תורה אם כתב שאר שמות בלי קידוש כשר ,שכיון שהוא
יכול לכתוב את השמות אף בלעז ,לסוברים כן 476־ שהספרים נכתבים בכל לשון - 477ואז אינו צריך
לקדשם בכתיבתו ,שיש להם דין כינויים ,לסוברים כן ,478אף כשכתבם בלשון־הקדש* בלא קידוש,
אינם גרועים משמות הכתובים בלשון לעז ,אבל תפילין ומזוזות שאינם נכתבים אלא בלשון הקודש,479
אינם כשרים אלא כשקידש כל השמות שאינם נמחקים .480וכעין זה כתבו אחרונים ,שאף שגם בשאר
שמות שייך הדין שיכתבו בספר תורה כסדרן ,למעשה אינו צריך לכתוב כסדרם ,כיון שהוא יכול
לכתבם בכל לשון ,ואז יהיה דינם ככינויים הנמחקים שאין צריך לכתבם כסדרם .481ויש שכתבו שאין
צריך לקדש אלא שם הוי״ה ,ולא שאר שמות ,482ואף לא שם אדנות ,483ומותר להפסיק באמצע [טור
שצז] כתיבתם ,484וכל הדינים בתליית השם ,לא נאמרו אלא בשם הוי״ה ,485ולא נאמר בהם הדין שהשם
צריך לכתבו כסדר.486

כינויי השם שהיו נמצאים בארון* ,487כתבו אחרונים שהדבר תלוי במחלוקת ראשונים ,נטור שצח] אם
הכוונה היא לשאר שמות מלבד שם הוי״ה ,או שהכוונה לשמות הבורא בלשון לעז.488
על איסור נבואה בשקר בשם השם ,489אם האיסור הוא דוקא בהזכרת שם ,ואם כינוי חשוב כשם
לאיסור זה ,ע״ע נביא שקר.
 .1על הנכלל בשם המפורש ,והנכלל בכינויים ,עי׳ להלן :הכינויים ומהותם ,וע״ע שם המפורש.
 .2עי׳ ציונים  8ואילך 19 ,ואילך .ועי׳ העמ״ש שאילתא ד אות ז ושאילתא נג אות ב (לשיטתו בציון  ,)100בד׳ הרמב״ם ,שדימה
את כינויי השם לכנויים ,ע״ע ,בנדרים ,ושעיקר הלשון כינויים בחז״ל אינה על חנון ורחום ,אלא על שם בלשון לעז ,עי׳ ציון 26
ואילך ,ועי׳ רמב״ם סנהדרין שם.
 .3עי׳ ציון  93ואילך.
 .4עי׳ ציון  100ואילך.
 .5רשב״ש סי׳ רסז.
 .6פסקי ריא״ז שבועות פ״ר ה״ג אות טז ואות כד וקת׳ הראיות שם לה ב ,ועי׳ ציון  .4ולכאו׳ אין בזה נפ״מ לדין.
 .7עי׳ רשב״ש סי׳ רסז ,שכל התורה שהיא שמותיו של הקב״ה ,הוא ככינויים ,ואפשר שכוונתו שדינם ככינויים ,ואין בהם איסור
מחיקה .ועי׳ ציון  .85ועי׳ משנה סנהדרין נו א ורש״י שם ,שנזכר כינוי במובן אחר ,שאינו כינוי השם ,אלא כמי שמכנה ותולה
דבריו באחרים ,עי׳ ציון  ,287וע״ע מגדף.
 .8עי׳ ריטב״א שבת י ב ,וכעי״ז במאירי שם ,ועי׳ ציון  .205ועי׳ ציון  .28ועי׳ של״ה תולדות אדם בית אחרון אות קמט.
 .9עי׳ רס״ג בתשו׳ הגאונים שע״ת סי׳ שכט ,הובא באשכול הל׳ ס״ת.
. 10עי׳ מאירישם ,ועי׳ ציון .18
 .11ביא״פ אה״ע סי׳ פו ,וכעי״ז באו״ש דלהלן .ועי׳ ציון .44
 .12או״ש ע״ז פ״ב ה״ז .ועי׳ תשו׳ ופסקים לראב״ד סי׳ ם הובא באר״ח דין אהבת השם ויראתו אות ח וריטב״א שם ורשב״ש סי׳
רסז (וציון  )123ומהרש״א חא״ג שבת שם .ועי׳ ציונים  .113 ,98ועי׳ שבועות לה ב וריטב״א שם וציון  .373ועי׳ ירושלמי מגילה
פ״א ה״ט .ועי׳ ראב״ד קר״ש פ״ג ה״ה ומער״ק ומרכה״מ (אלפנדרי) שם ופר״ח או״ח פה ס״ק ב וביא״ס שם ,ועי׳ ציון  192ואילך.
ועי׳ רשב״ש ואו״ש שם ודברי מלכיאל ח״ב סי׳ פג ,שדנו בשם אלהים ,שמצינו ג״כ על נברא.
 .13ר״י מיגש השלם שבועות לה א; נ״י שם.
 .14עי׳ ציון  ;371ר״י מיגש שם ,ועי״ש שסיים ואינו שם ממש ,ועי׳ להלן :נ״י שם .ועי׳ ציון  372ואילך ,שהמזכירם מפרשים
כוונתו למי שיש בו מידות אלו ,וי״ח.
 .15תוס׳ סוטה י א,
 .16עי׳ מהרי״ק סי׳ קסב ,ע״פ רד״ק בשורש כנה.
 .17עי׳ ציונים  88 ,83,71 ,54ואילך .ועי׳ ציונים .52,46,36,28
 .18עי׳ מאירי שבת י ב ,ועי׳ ציון .10
(~ .19עי׳ ברייתא שבועות לה א]ומ״ס סופ״ד; רמב״ם יסוה״ת פ״ו ה״ה .ועי׳ הלק״ט ח״א סי׳ סז בהג״ה מבהמ״ח (המני״ח) על
רחום ,וצ״ב ,ועי׳ ציון .194
 .20עי׳ ברייתא שבועות שם; רמב״ם תפילה פ״ט ה״ז .ועי׳ ר״ח ופסקי רי״ד שבועות שם ופסקי ריא״ז שם ה״ג אות כד והל׳ ס״ת
(גנזי מצרים) ע׳  ,27שגרסו האמת (ועי׳ ציון  ,)43במקום האמיץ ,ועי׳ הג׳ לר״ח שם בד׳ וילנא.
 .21עי׳מ״ס שם.
 .22עי׳ מ״ס שם .ועי׳ רמב״ם דעות פ״א ה״ו.
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 .23רמב״ם יסוה״ת שם .ועי׳ רמב״ם דעות שם :גבור וחזק.
 .24עי׳ רס״ג בתשו׳ הגאונים שע״ת סי׳ שבט ,הובא באשכול הל׳ ס״ת.
 .25עי׳ רמב״ם שם וקר״ש פ״ג ה״ה ושבועות פ״ב ה״ב וסנהדרין פכ״ו ה״ג.
 .26עי׳ להלן; רמב״ם סנהדרין פכ״ו ה״ג וסמ״ג לאוין רט והחינוך מ׳ רלא; מאירי סנהדרין סו א; טור הו״מ סי׳ כז .ועי׳ ב״ח או״ח
פד ומג״א שם ס״ק ב ופר״ח שם ופמ״ג א״א ושו״ע הגר״ז שם וא״ר סי׳ פה ס״ק ג ובכור שור סנהדרין סה א ונשמת אדם כלל ג
אות ט ומ״ב שם ס״ק י ,על רחום ושלום בלשון לעז ,וע״ע אזכרות ציון  166ואילך ,ועי׳ להלן ציון .174
 .27עי׳ רש״י שבציון  ,230ועי׳ להלן; יתרון האור נדרים פ״א מ״א ואחיעזר ח״ג סי׳ לב ופי׳ הרי״פ לרס״ג עשה א (לח ב) בד׳
הרמב״ם שם ,ועי׳ להלן :עי׳ תשו׳ הריב״א שבשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תתמב ומהר״ם מר״ב ד״פ סי׳ ו ואו״ז פסקי שבועות ,לגבי
שם המיוחד ,ועי׳ להלן ,ועי׳ ציון  ; 403עי׳ תשו׳ מהר״ם מר״ב ד״פ סי׳ קכב ובשו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תתנד הובאה במרדכי
שבועות סי׳ תשנה (עי׳ ציון  ;)384עי׳ מאירי שם; עי׳ נ״י שם ס א (טז א בדפי הרי״ף) ,ונדרים ז ב (א ב בדפי הרמב״ן) בשם
הריטב״א ,ואחיעזר שם בדעתו; תשב״ץ ח״א סי׳ ב ,ועי״ש שכ״ב ע״פ רמב״ם שבועות פ״ב ה״ב ,וכ״ה בהעמ״ש שאילתא נג אות
ב (ועי׳ ציון  ,)12וצ״ב; עי׳ טור שם ,ועי׳ בהגר״א שם ס״ק ב כמה מקורות; עי׳ רמ״א יו״ד שמ לז; עי׳ רדב״ז ה״ג סי׳ תיט (תתסב)
וסי׳ תכא (תתסג); תו״ח סנהדרין שם; עי׳ ש״ך יו״ד קעט ס״ק יא :אינו שם כלל ,ולכאו׳ היינו שחשוב כינוי ,עי׳ להלן ,ועי׳ רע״א
קמא סי׳ כה ומנ״ח מ׳ ע ותלז ועצי לבונה יו״ד שם ומשנה הלכות ח״ה סי׳ קיז וקיט ,ועי׳ ציון  ,177ועי׳ ציון  ;34לוית חן פ׳כי
תבא ,הובא ברע״א תנינא סי׳ טו; עי׳ שו״ע הגר״ז סי׳ פה ס״ג ועי׳ קו״א שם אות ג; שם חדש מ׳ פא; או״ש ע״ז פ״ב ה״ז;עי׳
ערה״ש יו״ד רעו כד; עי׳ מ״ב סי׳ פה ס״ק י .ועי׳ ציון  .224ועי׳ ציון  ,432ועי׳ להלן.
 .28עי׳ ציון  .17עי׳ ציון הקודם; עי׳ מאירי שם; עי׳ נ״י ותו״ח סנהדרין שם ורמ״א יו״ד שמ לז ,ועי׳ שו״ע הגר״ז קו״א סי׳ פה
אות א (עי׳ ציון  298ואילך); עי׳ רשב״ש סי׳ נח בד׳ הרמב״ם סנהדרין שם ,ורע״א קמא שם בד׳ הרמב״ם שבועות שם ,וכ״ה
ברדב״ז שבועות שם; עי׳ רע״א שם ,בד׳ תשו׳ הריב״א שם; עי׳ טוש״ע חו״מ שם א ,וסמ״ע שם ס״ק ג; עי׳ שו״ת רדב״ז שם ושם;
אורים שם ס״ק ב; עי׳ זקן אהרן (הלוי) סי׳ עב וסי׳ קפח; עי׳ שו״ע הגר״ז ומ״ב שם; עי׳ ערה״ש יו״ד סי׳ רעו סכ״ד וחו״מ שם
ס״ג .ועי׳ ציון  .8וכ״מ בציונים  150 ,141ואילך 416 ,409 ,381,376 ,298 ,237 ,197 ,ואילך ,458 ,שמועיל אף שם בלשון לעז,
ועי׳ ציונים  140ואילך .411,220,183 ,ועי׳ חת״ס נדרים ב א.
 .29עי׳ לעיל .עי׳ רמב״ם שם ,ואחיעזר שם ותורת חיים (זוננפלד) סי׳ כו בדעתו; עי׳ תשו׳ מהר״ם מר״ב שם; עי׳ נ״י נדרים שם;
תשב״ץ שם; עי׳ רדב״ז שם ותורת חיים שם בדעתו; עי׳ ש״ך שם; רע״א שם; או״ש שם .ועי׳ תשו׳ שבחיים ושלום ח״א סי׳ לא
(סד א) וכ״ה באחרונים שבציונים  ,197,154שיש בזה חומרא מחנון ורחום ,כיון שבלשון הגויים הוא שם גמור ,ועי׳ ח״א דלהלן.
 .30אבנ״ז יו״ד סי׳ שנה אות ה ,ועי׳ להלן ,וכ״מ בתשב״ץ ובש״ך שם .ועי׳ ציון  458ואילך.
 .31מרומי שדה נדרים ב א.
 .32עי׳ אבנ״ז שם אות ט בד׳ המפרשים גמ׳ סנהדרין קא ב בשם הוי״ה ,ועי׳ להלן ,ועי׳ משנה הלכות שם וח״ח סי׳ ל .ועי׳ צ״פ
תניינא יסוה״ת פ״ו ה״ב (ס א) .ועי׳ ציונים .435 ,432,75
 .33עי׳ אחרונים שבציון ( 250ועי׳ אחרונים שם ,שלשם של מ״ב אותיות יש תרגום ,וצ״ב ,ולכאו׳ אינו חשוב כינוי ,עי׳ אבנ״ז
שם) ,ועי׳ אבנ״ז שם אות י ,שאף לשדי אין תרגום; עי׳ אג״מ או״ח ח״א סי׳ לב ענף ו ,ושם שאף לקריאתו באדנות אין תרגום ,ועי׳
ציונים  403,27ואילך .ועי׳ חלק״י תנינא סי׳ א ,בד׳ שו״ת הרשב״א ח״א סי׳ תתמב .ועי׳ שו״ת מהרש״ם ח״ה סי׳ ט במפתחות.
 .34חזו״א יו״ד קסד אות ד (ידים סי׳ ח אות יט) ,ועי״ש שבזה הוא שב׳ הש״ך דלעיל ,שאינו חשוב שם.
 .35עי׳ ריא״ז שבת פט״ז ה״א אות ח :טוב להחמיר ,והובא בש״ג שם מג א בדפי הרי״ף וממנו במג״א שלד ס״ק יז ,ועי׳ אחיעזר
ח״ג סי׳ לב שתמה ,ועי׳ שעה״צ שם ס״ק כז ,ועי׳ ציון  ; 132עי׳ חו״י סי׳ קט ,הובא בפ״ת יו״ד רעו ס״ק יא ,ועי״ש ע״פ בני יונה
שהביא שם בס״ק טז ,שיש להחמיר משום כבוד ה׳; עי׳ מעיל צדקה סי׳ כג מר׳ מאיר מפרוסטיץ; עי׳ חכ״א כלל פט ס״ט ,ואפשר
שאין כוונתו אלא להשיג על מש״ב הש״ך שאינו שם כלל ,עי׳ לעיל ,ועי׳ אתיעזר שם ובית יצחק שם אות יב ,ועי׳ ח״א כלל ה ס״א
שנראה ששם בלעז עדיף מכינויים ואינו שם גמור ,ועי׳ שד״וז מערכת מ כלל יג אות יג הב׳ ,ועי׳ ציון  ; 154עי׳ זרע אמת ח״ב סי׳
קב ופתח הדביר סי׳ צא אות א ,בשם הלק״ט באגרת שבסוף לקט הקמח על משניות ,שאסור למתקן ,ועי׳ זרע אמת שם ,שנ׳ שאף
החולקים סוברים ששם בלעז חשוב שם; עי׳ התעוררות תשובה ח״ג סי׳ מג; עי׳ פקודת אלעזר (בן טובו) סי׳ תעה .ועי׳ חזו״א שם.
ועי׳ שבת קטו א ,ור׳ יהושע הנגיד שבת פכ״ג הכ״ו ותשב״ץ ושעה״צ שם ואבנ״ז שם אותיות ה וי .ועי׳ ישוע״י יו״ד אחר סי׳ רפד
בתשו׳ מנכד המחבר ד״ה הנה .ועי׳ ציונים  .396 ,75ועי׳ ראשל״צ ברכות מ ב ובנין ציון סי׳ סח ומהרש״ם שם ושו״ת ריב״א ח״א
סי׳ קמ .ועי׳ חלקת יעקב או״ח סי׳ קכד ,ושם על שם בכתב חרשים וסומים ובסרט הקלטה ,וע״ע הנ״ל.
 .36זכרון יהודה (א״ש) בתשו׳ רצ״ה וייס (ע׳ ם) בשם ר״י א״ש ,בד׳ רש״י שבציון  .230ועי״ש שלכן אין איסור מקלל בשם בלשון
לעז .ועי״ש בהמשך התשובה.
 .37ציון  417ואילך ,ושם ציון  428על מרן .ועי׳ חת״ס ומנ״ש נדרים ב א ומנ״ש שם סי׳ א ואפיקי ים ח״ב סי׳ ג ופי׳ הרי״פ לרס״ג
עשה א (מג ב) ,על "מארי כולא" ,ועי׳ רמב״ן וריטב״א שבועות לו א ורא״ש שם סי׳ כד ור״ן נדרים ב א ונ״י שם א א ותשובת
הריב״א שבציון  ,27ועי׳ ציונים  .87 ,75על "אלמעכטיגער" בלשון יידיש שחשוב כינוי ,עי׳ נמוקי או״ח סי׳ קסז ס״ק א .על
"לורד" (שה) אם תשוב שם בלשון לעז ,עי׳ תשובות והנהגות ח״א סי׳ קכח.
 .381שופטים ו כד .ע״ע אזכרות ציון  25ואילך ,ועי׳ להלן .ועי׳ פהמ״ש לרמב״ם ברכות פ״ט מ״ז ,שבחלק מהתרגומים הלשון:
עשאוהו משמותיו של הקב״ה ,וצ״ב.
 .39עי׳ שו״ת הרא״ש כלל ג סי׳ טו; עי׳ ריטב״א שבת י ב בשם תוס׳ ,ועי״ש ר״ה יה ב; לח״מ קר״ש פ״ג ה״ג ומג״ע אבן בוחן
פינה ב אות מד ונטעי נעמנים יו״ד סי' לד בד׳ הרמב״ם ,ועי׳ רמב״ם יסוה״ת פ״ו ה״ב ואילך ,ועי׳ יהודה יעלה או״ח סי׳ ט ופי׳
הרי״פ לרס״ג עשה א (מז ב) ,וצ״ב .ועי׳ מנ״ח מ׳ תלז ,שכ״נ ד׳ הפוסקים .ועי׳ מור ואהלות (פוסק) אהל ראשי בשמים סי׳ ז
בהערה .וכן האריך להוכיח בפר״ח או״ח סי׳ פה ס״ק ב (ועי׳ ציון  ,)173וכן פסק בשו״ע הגר״ז שם ס״ג ונשמ״א כלל ג אות ט
ומ״ב שם ס״ק י ,וכ״מ בש״ך יו״ד רעו ס״ק טז ,ועי׳ נה״כ שם שצ״ע למעשה .ועי׳ שפ״א שבת שם.
.40

עי׳ שבת שם ,ועי׳ שו״ת הרא״ש שם ומהרש״א שבת שם .ועי׳ פר״ח שם.

.41
.42

עי׳ ציונים  187ואילך 200 ,ואילך.
רא״ש שם .ועי׳ ציון  .113ועי׳ וזאת ליהודה ביאור עניני השלום ד״ה גדול (טו ב).
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 .43עי׳ תוס׳ סוטה י א ,ועי׳ ברכ״י יו״ד רעו מא (ושיורי ברכה או״ח פה ב) ,ועי׳ נקוה״ב יו״ד שם לש״ך ס״ק טז ,שיש שפי׳ שאף
לד׳ תוס׳ אין מסקנת הגמ׳ כן ,ודחה ,ועי׳ מאיל המלאים סי׳ לב אות ו ובאר בשדי סי׳ ז אות ב וסי׳ יז אות ב וסי׳ כד ומשפטי
עוזיאל ח״ג או״ח סי׳ ה; עי׳ פסקי ריא״ז שבועות פ״ד ה״ג אות לא וקת׳ הראיות שם לה ב; עי׳ מיוחס לר״ן שבת שם; מג״ע שם.
ועי׳ רא״ש שם בד׳ ר׳ מצליח שבציון  ,72ועי׳ ציון  .70ועי׳ זקן אהרן (הלוי) סי׳ קפח ,ועי״ש סי׳ עב .ועי׳ מהרש״א ח״א שבת שם,
הטעם שעדיף מכינויים ,ושם שאמת אין דינו כשלום ,וצ״ב אם דינו ככינויים (ועי׳ ציון  ,)20ועי׳ רדב״ז ח״א סי׳ רב .ועי׳ ד״ח
ברכות פ״ג אות קעד ,וא״ר פה ס״ק ג ולשכת הסופר כלל כא בצוהר הלשכה שהגיהו בדבריו ,וכ״מ בד״ח שם שכ׳ לחלק שלום
משאר כינויים כחנון ורחום .ועי׳ רמ״א יו״ד שם יג ,ועי׳ א״ר פה ס״ק ג בדעתו ,שלא כ״ב אלא לכתחילה ,ועי׳ מנחה הריבה סוטה
שם ושד״ח כללים מערכת א אות שיג .ועי׳ ציון  .173ועי׳ פעולת צדיק ה״ב סי׳ רכז .ועי׳ התעוררות תשובה ח״ג סי׳ מג .על דין
שלום הנזכר בתורה ,עי׳ נטעי נעמנים ומנחה חריבה שם ושבט הלוי ח״ו סי׳ קנד אות ב ,ובמה שהביאו שם.
 .44עי׳ שבת שם וביא״פ אה״ע סי׳ פו .ועי׳ ציון ,, -- ----------- - .11
 .45ערה״ש יו״ד שם סכ״ז :כשאין צורך גדול<ה3ג״מ או״ח ח״ד סי׳ מ אות ג ,ועי׳ ציון  .225ועי׳ לעיל.
 .46עי׳ הלק״ט ח״א סי׳ סז בהג״ה מהמני״ח ,בד׳ הרי״ןי ,ושם בבי׳ גמ׳"דלעיל לדעתו ,ועי׳ דובר מישרים יסוה״ת פ״ו ה״ד (י א);
מעין החכמה אלב״ם הב׳ אות צג (קנה ב בד׳ לבוב) ,בד׳ הרמב״ם שבציון  ,208וצ״ב שאין שם ראיה שגרוע מכינויים.
 .47עי׳ זוהר פ׳ יתרו ופנים יפות שמות לא יג ופרי צדיק קדושת שבת מאמר ז ורב פעלים ח״ד סוד ישרים סי׳ טז ובני יששכר
מאמרי השבתות מאמר א.
 .48עי׳ ציונים  ,234,200,152ועי׳ ציון .168
 .49עי׳ ירושלמי שבציון  ,381ושו״ת ר״י מיגש סי׳ ח ור״ן שבועות יג א (בדפי הרי״ף) ורדב״ז שבועות פ״ב ה״ב ובתשו׳ ה״ה סי׳
קסג ופ״מ לירו׳ שם ,בביאורו; רס״ג בתשו׳ הגאונים שע״ת סי׳ שכט ,הובא באשכול הל׳ ס״ת .ועי׳ מ״ס פ״ד ,ועי׳ דברי יציב יו״ד
קעו ,ושם מכמה אחרונים .ועי׳ פ״ת יו״ד רעו ס״ק טו .ועי׳ ציון  ,37על מרא ומארי כולא ,ועי׳ מנ״ש נדרים ב א וסי׳ א ,דהיינו
אדון ,ועי׳ ציון  .87ועי׳ מנ״ש תנינא סי׳ ז אות א .על אדון הברכות ובורא העולם ,עי׳ אג״מ יו״ד ח״ד סי׳ נא אות א (ועי׳ ציונים
 ,)168,154על רבש״ע ,עי׳ אג״מ שם ומנ״ש נדרים שם ושם.
 .50עי׳ פסקי רי״ד שבועות לה א ונ״י שם ,שהנשבע באד חשוב שבועה ,והמברכו חייב לד׳ ר״מ שבציון  ,255ותוס׳ ופסקי רי״ד
נדרים י ב ומכריע סי׳ צ ושבה״ל סי׳ מה בשמו שהיינו משום שהוא כא׳ מהכינויים (וכמכריע נכתב בט״ם ב׳ פעמים שד במקום
אד) ,ועי׳ זכור לאברהם שבועות פ״ב ה״ב ,ועי׳ ציון  .101ועי׳ ציון .253
 .51עי׳ ציון  .93תוס׳ ע״ז יח א בשם ר׳ אלחנן ,ועי׳ תום׳ ר׳ אלחנן שם שצידד בזה ,וב׳ שצ״ע מנ״ל שהוא שם ,וע״ע הוגה את
השם ציון  .46וע״ע מחיקת השם ,שי״ס שאד מן השם אינו נמחק משום שהוא חצי משם המיוחד ,עי׳ להלן ציון  ,104ועי׳ תו״ח
שבועות שם ומחנה יאודה חו״מ סי׳ כח ס״ר.
 .52אגרות הרמ״ה סי׳ יג .ועי׳ זרע יצחק שבועות פ״ד מי״ג .וע״ע הנ״ל שם ואילך.
 .53רמב״ם יסוה״ת פ״ו ה״ה וקר״ש פ״ג ה״ה; שו״ע או״ח פה ב .וכ״נ בריטב״א שבת י ב .ועי׳ הגמ״י נדרים פ״ד אות ב הובא
בד״מ יו״ד רלב אות א ,ושער יאודה שבועות פ״ב ה״ב בדעתו .ועי׳ קת׳ הראיות שבועות לה ב .ועי׳ ציון .187
 .54עי׳ מאירי שבת י ב; עי׳ ציון  195ואילך ,שי״ם שאסור להזכיר כינויים בבית המרחץ ,וציון  211ואילך ,שמותר להזכיר נאמן.
ועי׳ זקן אהרן (הלוי) סי׳ קפח.
 .55ע״ע אזכרות ציון .7
 .56עי׳ רשב״ש סי׳ רסז.
 .57עי׳ מהרש״א ח״א סוטה י א ופר״ח או״ח סי׳ פה ס״ק ב ובכור שור סנהדרין סה א ופמ״ג או״ח פד א״א ס״ק ב.
 .58עי׳ סוטה שם לפי׳ התשב״ץ ח״א סי׳ קעז ,וכ״נ ברש״י שם עי׳ רש״ש ומנחה הריבה שם ,ועי׳ באר בשדי סי׳ ז ויז וכד .וע״ע
אזכרות ציון .36
 .59תהלים פד יב.
 .60רש״י שם.
 .61עי׳ סוטה שם ותוס׳ ותשב״ץ שם ופר״ח שם בד׳ תום׳ .ועי׳ דעת כהן סי׳ קסד.
^־52דעי׳ פר״ח שם.

 .63ע״ע אזכרות ציון .104
 .64רמב״ם יסוה״ת פ״ו ה״ט; רמב״ן ורשב״א וריטב״א ונ״י שבועות לה ב; החינוך מ׳ תלז; עי׳ קר״ס מאמר ב ח״ג; עי׳ ר״ן (טז ב
בדפי הרי״ף) וחי׳ הר״ן שם; אר״ח דין אהבת השם ויראתו אות י; רשב״ש סי׳ רסז .ועי׳ ציון .68
 .65עי׳ ציון  84ואילך .עי׳ רמב״ן ורשב״א וריטב״א שם.
 .66ע״ע הנ״ל ציון  101ואילך.
 .67רמב״ם שם; רמב״ן שם :עיקר; פסקי רי״ד שם; רשב״א שם; החינוך שם; עי׳ שו״ת הרא״ש כלל ג סי׳ טו ותוס׳ הרא״ש שם;
ריטב״א שם; עי׳ ר״ן שם וחי׳ הר״ן שם; נ״י שם; אר״ח שם .ועי׳ זקן אהרן (הלוי) סי׳ קפח.
 .68רמב״ן שם ,ושכ״נ מד׳ הרמב״ם; רי״ד שם; עי׳ רשב״א שם; רא״ש שם ושם; עי׳ ריטב״א שם.
 .69שבועות שם.
 .70עי׳ לעיל ,ושם שי״ח .שו״ת הרא״ש שם .ועי׳ רדב״ז ח״ג סי׳ תיט ,שהשווה לשם בלע״ז ,עי׳ לעיל.
 .71עי׳ ציון  .17עי׳ מאירי וקר״ס שם ,ועי״ש ושם שלפ״ז אין לאו בקללה במי שנקרא שלמה בשה״ש ,ועי׳ ציון  343ואילך.
 .72רמב״ן שבועות שם :אפשר ,ועי׳ לעיל ,ועי״ש שבמלכיא הוא מודה שהוא ככינויים :פסקי ריא״ז שבועות פ״ד ה״ג אות לא
וקוב׳ הראיות שם לה ב; עי׳ רא״ש שם בשם ר׳ מצליח ,וצ״ב אם הוא סובר כן אף במלכיא; מג״ע אבן בוחן פינה ב אות מד; תשו׳
חשק שלמה בבאר בשדי סי׳ יב ,בד׳ תוס׳ סוטה שם.
 .73עי׳ ראשונים ואחרונים שם.
 .74ע״ע הנ״ל ציון .106
 .75מהרש״א ח״א שבועות שם .ועי״ש הטעם משום שהוא תרגום של שם אדנות ,ועי׳ ציונים  .396 ,35ומשמע שסובר כן אף
בשלמה ובמלכיא ,ועי׳ אהל דוד שבועות שם .ועי׳ בית יצחק יו״ד ח״א סי׳ קנב אות ג ומנחה הריבה סוטה שם ,שצידדו לפרש כן
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 .161רות ב ד .ע״ע הנ״ל ,ועי״ש שהביאו גם מגדעון (שופטים ו יב).
 .162עי׳ ציון  38ואילך ,ועי׳ להלן .פהמ״ש לרמב״ם ברכות פ״ט מ״ז ,ושפ״א שבת י ב ופי׳ הרי״ם
לרס״ג עשה א (מה א) בדעתו ,ועי׳ ערוך ערך עת ,ועי׳ ציון הבא .ועי׳ ציון  .208על שאלת שלום
לאשה ,אם אסור דוקא כשמזכיר שם שלום ,עי׳ בצל החכמה ח״ה סי׳ מה אות יב וסי׳ ע אות ז ,ושם
אות ט ואילך וסי׳ עג ,על שאלת שלום לאבל.
 .163בצל החכמה ח״ה סי׳ ע אות ד ,ע״פ רש״י ברכות נד א .ועי׳ ציון  39ואילך ,אם שלום דינו
כשמות הנמחקים ,וציון  136ואילך ,אם יש איסור הזכרת השם לבטלה בשמות הנמחקים ,ועי׳ ציון
.139

 .164עי׳ ריב״ן מכות כג ב בפי׳ הא׳ בשם רבו; עי׳ ריטב״א שם וברכות סג א .ועי׳ מאירי ברכות שם.
ועי׳ רש״י ברכות נד א ,שנ׳ שאין בזה משום הזכרת השם לבטלה ,אבל אפשר שלא בא אלא לפרש את
הצד לאסור אף הזכרת שלום ,עי׳ לעיל.
 .165יהודה יעלה דלהלן ,ועי״ש שנ׳ שמסתפק בזה ,וצ״ב דא״ב אחר התקנה יהיה מותר אף בשם
הוי״ה ככתבו.
 .166עי׳ ציון  102ואילך .יהודה יעלה או״ח סי׳ ט .ועי״ש סי׳ מא>
!טור שסה]  .167ריב״ן שם בפי׳ הב׳ .ועי׳ מאירי ברכות שם .ועי/ביא״/אה״ע סי׳ פו ותשובות והנהגות
------- ,
" ־־
ח״א סי׳ יב.
 .168ריב״ן שם .ועי׳ שפ״א שבת שם ותשו׳ החשק שלמה בבאר בשדי סי׳ יב^אג״מ יו״ד ח״ד סי׳ גא־ץ
' אות א ודברות משה שבסעפ׳/א הע׳ נח' ,ועי׳ תשו׳ והנהגות ח״ד סי׳ מה ,על שאילת שלום בשבתךועי7
בציונים שבציון .48
 .169משנה גיטין סא א; רמב״ם ע״ז פ״י ה״ה; עי׳ טוש״ע יו״ד קמח ט .וע״ע גוי ציון  128ואילך .ועי׳
ישוע״י יו״ד סי׳ קמח ושו״ת בצל החכמה ח״ה סי׳ ע אות ד ואילך.
 .170עי׳ ציון  38ואילך ,ושם שי״ח.
___ _
 .171עי׳רש״ישם.ועי׳להלן.
 .172עי׳ מהר״י מברונא סי׳ קיב’,ועי׳ מקום שמואל סי׳ לד;.
 .173עי׳ פר״ח סי׳ פה ס״ק ב ,והוכיח מזה ששלום אינו חשוב שם גמור ,עי׳ ציון הנ״ל ואילך; עי׳
[נ־שמ״א כלל ג אות ט'.
 .174נשמ״א שם ,ועי׳ ציון .26
 .175גיטין סב א; רמב״ם שם ,ומלכים פ״י הי״ב; טוש״ע שם י.
 .176אר״ח ע״ז אות טו בשם הר״מ ,הובא בב״ה יו״ד שם ובש״ך שם ס״ק ז ,ושם שכ״מ ברש״י;
הגהות סמ״ק־מ׳ קלה ,הובא בט״ז שם ס״ק ו ,וב׳ שלא הובא בב״י .ועי׳ נקוה״ב וברכ״י שם ושיורי
ברכה שם אות ה .ועי׳ העמ״ש שאילתא נג אות ב.
 .177מהר״י מברונא שם; עי׳ ש״ך שם :שמא ,ע״פ גמ׳ שם .וכ״מ בנשמ״א שם .ועי׳ ציון  26ואילך.
 .178עי׳ ציון  38ואילך.
 .179עי׳ רש״י סנהדרין מד א בביאור גמ׳ שם ,וכעי״ז ברמ״ה שם בפי׳ הב׳ .ועי׳ פי׳ הרי״פ לרס״ג
עשה א (מז ב) .ועי׳ יהודה יעלה או״ח סי׳ ט ,בד׳ הרמב״ם ופר״ח.
 .180מאירי סנהדרין שם ,בביאור גמ׳ שם .על הזכרת שלום לרשעים ,עי׳ תשו׳ והנהגות ח״א סי׳ יב.
נטור שסו]  .181עי׳ ציון  38ואילך ,ושם אם הוא שם גמור או כינוי .שו״ע או״ח פט ב ,ע״פ ברכות יד א.
על פרטי דין זה ,ע״ע שאלת שלום וע׳ תפלה.
. 182מ״ב שם ס״ק יא.
 .183פמ״ג שם מש״ז ס״ק ב; מ״ב שם.
 .184פמ״ג שם :מסברא ,הובא במ״ב שם .ועי׳ פמ״ג שם ,שהוא אף לדעה שבציון  192ואילך.
 .185ע״ע אזכרות ציון 165א ואילך ,וע׳ בית הכסא :לתורה ולתפילה ,וע׳ בית המרחץ :לדברים
שבקדושה ,ועי׳ להלן.
 .186ע״ע הנ״ל ציון .37
 .187רמב״ם קר״ש פ״ג ה״ה; תר״י ברכות יו ב בדפי הרי״ף; ריטב״א שבת י ב; שו״ע או״ח פה ב .ועי׳
תוס׳ סוטה י א .ועי׳ להלן שנאמן מותר להזכיר בבית המרחץ ,ועי׳ ציון  53שי״ס שנאמן הוא כינוי.
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 .188ריטב״א שבת שם ,ועי׳ ציון  8ואילך ,ועי׳ מהרש״א חא״ג שם ומ״ב שם ס״ק יא .ועי׳ נחל איתן
קר״ש שם .ועי׳ קונטרסי שיעורים נדרים סי׳ ד אות טז וציון .121
 .189זקן אהרן (הלוי) סי׳ עב ,ועי״שסי׳ קפח; מרכה״מ (אלפנדרי) קר״ש שם; ברכ״י שם ס״ק ז בשם
גור אריה; שפ״א שבת שם; שתילי זתים שם ס״ק ד וה .ועי׳ לחם יהודה קר״ש שם .ועי׳ מ״ב שם ס״ק
יא מפמ״ג .ועי׳ ציון .192
 .190בכור שור סנהדרין סה א ,ועי׳ ציון הבא .ועי׳ ריטב״א שבציון  .205וע״ע אזכרות ציון  ,169שי״ס
שאף שמות האסורים להזכירם בבית המרחץ אינם אסורים אלא כשהוא מתכוין לשם ,ועי׳ להלן.
 .191עי׳ להלן .פמ״ג שם א״א ס״ק ג ,ועי׳ ציון .207
[טור שסח  .192ראב״ד שם ,ועי׳ ציון  ; 12עי׳ מאירי שבת י ב; עי׳ ראשונים שבציון  .196ועי׳ בכור שור
סנהדרין שם .ועי׳ קונטרסי שיעורים שם ,למה חלוק ממחיקת השם ,עי׳ ציון  .120וצ״ב אם אוסר אף
כשהוא מתכוין לענין חול ,עי׳ לעיל.
 .193ב״ח או״ח סי׳ פד; פר״ח שם סי׳ פה ס״ק ב; עט״ז שם; פמ״ג סי׳ פד א״א ס״ק ב; ח״א כלל ג
__
____
סל״ו; מ״ב סי׳ פה ס״ק י.
 .194עי׳ א״ר שם ס״ק ג; עי׳ הלק״ט ח״א סי׳ סז בהג״ה מהמני״ח; עי׳ מג״ע)אבן בוחן פינה ב אות
מו; עי׳ א״א (בוטשאטש) או״ח ריט ס״ד ,ועי״ש אם לפ״ז רחום חשוב שסארכינוי .ועי׳ מער״ק קר״ש
שם ,שתמה למה לא נחלק הראב״ד אלא ברחום ,ועי׳ קונטרסי שיעורים שם .ועי׳ ביא״פ אה״ע סי׳ פו.
 .195עי׳ מאירי שבת שם; עי׳ ר״ה ברכות פ״ג ס״ק קעד; עי׳ ע״ת סי׳ פה ס״ק ו; עי׳ ח״א שם; עי׳
פמ״ג או״ח סי׳ פד א״א ס״ק ב וסי׳ פט מש״ז ס״ק ב.
 .196עי׳ אגרת התשובה יום ב ,ועי׳ ציון  ; 145עי׳ שו״ת הרא״ש כלל ג סי׳ טו .ועי׳ זקן אהרן שם
וחיים ושלום ח״א סי׳ לב (עד ב ואילך).
 .197עי׳ גמ׳ שבציון  ;211ב״ח שם סי׳ פד ,ויו״ד סי׳ קעט אות יא ע״פ שבת מ ב; עי׳ יערות דבש
שבציון  ; 150שו״ע הגר״ז או״ח סי׳ פה ס״ג; משיבת נפש ח״ב סי׳ מד ,ושכ״ה אף לדעה שבציון ; 230
עי׳ א״א (בוטשאטש) סי׳ ריט ס״ד; קצש״ע סי׳ ה סי״ד; עי׳ בא״ח שנה א ויצא אות טז; פקודת אלעזר
(בן טובו) סי׳ תעה; מ״ב סי׳ פה ס״ק י .ועי׳ אחרונים שבציון  ,26על רחום בלשון לעז .ועי׳ שתילי
זיתים שם ס״ק ה ,שמתיר.
 .198עי׳ ציון  26ואילך.
 .199הגר״ז שם ,ועי׳ קו״א שם אות א; מ״ב שם .ועי׳ שד״ח מערכת מ כלל יג אות יג הב׳ .ועי׳ ציון
 234ואילך.
 .200שבת י ב; רי״ף ברכות שם ושבת שם (ד ב); פסקי רי״ד שבת שם; רא״ש ברכות פ״ג סי׳ נז ושבת
פ״א סי׳ כא; פסקי ריא״ז פ״א ה״ב אות ו; שו״ע או״ח פד; ב״ח שם; מג״א סי׳ פה ס״ק ג; מ״ב שם
ס״ק יב .על שלום בלשון לע״ז ,עי׳ אחרונים שבציון  .26על הזכרת שבת בבית המרחץ ,עי׳ חסד
לאלפים סי׳ פד אות א וסי׳ קנח אות ו ורוח חיים סי׳ פד אות א ובא״ח שם ובני יששכר מאמרי שבתות
מאמר א אות א ושד״ח פאת השדה מערכת א׳ אות ק ,ועי׳ ציון .48
 .201שבת שם.
 .202עי׳ מס׳ ר״א זוטא פרק השלום (לגי׳ שלפנינו) וויק״ר פ״ט אות ט; מג״א סי׳ פד ס״ק ב וסי׳ פה
ס״ק ג; זקן אהרן סי׳ עב; ברכ״י או״ח סי׳ קנו אות א; שו״ע הגר״ז סי׳ פד; מ״ב שם ס״ק ו וסי׳ פה
ס״ק יב .ועי׳ שד״ח שם .ועי׳ בן יהוידע ברכות יז א.
 .203עי׳ לעיל.
 .204עי׳ ציון  39ואילך.
נטור שסח]  .205ריטב״א שבת שם ,ועי׳ ציון  .8ועי׳ וזאת ליהודה ביאור עניני השלום ר״ה גדול (טו ב).
 .206עי׳ לעיל .זקן אהרן שם; שפ״א שבת שם .ועי׳ שו״ע הגר״ז או״ח סי׳ פה ס״ג ומ״ב שם ס״ק י.
וע״ע אזכרות ציון  ,168שי״ס שאף כשאינו מתכוין לשם אסור להזכיר שלום.
 .207פמ״ג שם א״א ס״ק ג ,ועי׳ ציון .191
 .208עי׳ רמב״ם שם ,שלא הביא איסור זה ,והתיר בכל השמות שאינם נמחקים (ועי׳ ציון  39ואילך),
וב״ח שם סי׳ פד ופר״ח שם סי׳ פה ס״ק ב ופמ״ג שם א״א ס״ק ג ומקראי קדש ומער״ק ומרכה״מ
(אלפנדרי) קר״ש שם ולחם יהודה שם ה״ג ומג״ע אבן בוחן פינה ב אות מד ויהודה יעלה או״ח סי׳ ט
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ומעין החכמה אלב״ם הב׳ אות צג (קנה ב בד׳ לבום) ומאיל המלאים סי׳ לב אות ו בדעתו ,ועי׳ דע״ת
או״ח פד שהק׳ מרמב״ם שבציון  .162ועי׳ כס״מ שם ולח״מ שם שתמהו על השמטת הרמב״ם ,ועי׳
ביא״פ אה״ע סי׳ פו וראש משביר ח״א סי׳ ג וזכר יהוסף או״ח סי׳ כג ושפ״א שבת שם ופי׳ הרי״פ
לרס״ג עשה א (מז ב) ומשפטי עוזיאל ח״ג או״ח סי׳ ה ,ועי׳ יבי״א ח״ו או״ח סי׳ טו אות ח מה שציין
בזה .ועי׳ עמודי חיים עמוד השלום מערכת ש אות ח.
 .209ע״ע בית המרחץ ציון  .30והרמב״ם השמיט ,ועי׳ לח״מ שם ה״ד וברכ״י שם ס״ק א .אם מותר
אף כנגד אדם ערום ,עי׳ ב״י או״ח מה ופרישה שם ס״ק ב.
 .210זקן אהרן שם ,ועי״ש סי׳ קפח .ועי׳ פר״ח או״ח פה ס״ק ב ומעין החכמה שם ,שמבואר שמותר
להזכיר שם אף שאר שמות בשאלת שלום ,וצ״ב שהרי אסור אף בת״ת ,ועי׳ ציון  ,43שי״ס ששלום
חשוב שם ,וצ״ב אם לדעתם מותר להזכיר שם גם שאר שמות.
[טור שסט]  .211שבת שם; רי״ף שם ושם; רא״ש שם ושם .ועי׳ ציון  53ואילך .ועי׳ שער יאודה שבועות
פ״ב ה״ב.
 .212רש״י שם; רי״ו תא״ו ני״ג ה״ב (קג ג) .ועי׳ א״ז סי׳ פד ס״ק ג :לשון אמונה.
 .213ר״ה שם; עי׳ מאירי שם; רי״ו שם .וכ״מ בגמ׳ ובמאירי ובריטב״א ובשפ״א שם ,וכ״נ בב״ח
או״ח פד.
 .214באר בשדי סי׳ כ; שתילי זתים שם ס״ק ד .ועי׳ שפ״א שבת שם ,ועי׳ לעיל שי״ס שאף שלום אינו
אסור אלא כשהוא מתכוין להזכרת השם ,ולפ״ז הימנותא מותר אף באופן זה.
 .215עי׳ אחרונים דלהלן וע״ע נטילת ידים.
 .216עי׳ אגרת התשובה יום ב.
 .217עי׳ אגרת התשובה שם ,ועי׳ ציון  ; 145סדה״י בתחילתו ,הובא במג״א סי׳ ד ס״ק כה וא״ר סי׳ א
ס״ק ד וא״ז שם ס״ק ב וערה״ש סי׳ ד ס״כ ומ״ב סי׳ א ס״ק ח ,ועי׳ ציון  ,89ואפשר שאין כוונתם אלא
לשמות שאינם נמחקים ,עי׳ ציון  ,4ועי׳ יחו״ד (חזן) ה״ב או״ח סי׳ א .ועי׳ רוח חיים סי׳ פד אות א.
 .218עי׳ שו״ע הגר״ז או״ח סי׳ א ס״ה ,ועי׳ ציון  .89ועי׳ ציון  188ואילך ,שי״א שמותר להזכיר
כינויים בבית המרחץ ,ועי׳ יחו״ד שם שכ״ש שמותר בלי נט״י.
 .219ע״ע נדה.
 .220כרם שלמה (האס) סי׳ קצה .ועי׳ שם משמעון (פולק) יו״ד סי׳ כד.
 .221ע״ע אזכרות ציון  170וע׳ גלוי ראש :בדברים שבקדושה .פתח הדביר סי׳ צא אות א.
 .222עי׳ פתח הדביר שם; עי׳ כנסת ישראל (ששון) תשו׳ היז (יא ב) ,ע״פ אחרונים שבציון .217
 .223עי׳ מור ואהלות (פוסק) אהל ראשי בשמים סי׳ ז בהערה ,ועי׳ ציון הבא .ועי׳ תשו׳ והנהגות ח״א
סי׳ יב.
!טורשע]  .224אג״מ או״ח ה״ב סי׳ כה .ועי׳ ציון  26ואילך.
 .225אג״מ או״ח ה״ד סי׳ מ אות כד ,ועי׳ ציון  .45ועי׳ הליכות שלמה תפילה פ״ב דבר הלכה אות כו
ורבבות אפרים ח״א סי׳ ז.
 .226ע״ע בעל קרי :תקנת עזרא ,ושם ציון  ,200ועי״ש :ביטול התקנה ,שלענין ת״ת לכו״ע בטלה
התקנה.
 .227שמו יוסף אות קמ ,בשם אחיו; אבני זכרון ה״ב סי׳ כו אות ו.
 .228יבי״א ח״ג או״ח סי׳ יד אות א ,וכ״נ בתורה לשמה סי׳ תצו ועוד אחרונים הובאו ביחו״ד ח״ג סי׳
יג ,שהוכיחו מדי״ז שלכל אדם מותר להזכיר הזכרות בתוך לימודו .ועי׳ ברכות כב א :אזכרות ,ועי׳
ציון  115ואילך.
 .229ע״ע לחשים.
 .230רש״י סנהדרין קא א ,בשם רבו ,וסמ״ג עשין ד בשם רבנו יעקב בשם רש״י; רמ״א יו״ד קעט ח:
י״א ,ועי׳ להלן; קר״ס יסוה״ת פ״ב .ועי׳ ציון  150ואילך ,שי״ס שאסור אף להזכירם לבטלה .ועי׳ ציון
.197
 .231עי׳ ציון  26ואילך ,ועי׳ ציון .36
 .232תורת חיים שם ,לד׳ זו .ועי׳ זכרון יהודה (א״ש) בתשו׳ רצ״ה וייס (ס ב> וציון .36
 .233תורת חיים (ז־וננפלד) סי׳ כו ,ותמה על האורים דלהלן ,וכן נקט במעשה איש או״ח סי׳ ז לדעה זו,
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אליה רבה סימן רכד
( 0מלכי ישראל וכו׳ .משמע בש״ס [נח ע״א] אפילו סומא שיודע שהמלך עובר מברך ,מג״א
[סק״ו] .וצ״ע [ז־]בלשון הש״ס פתח רב ששת וקא מברך ליה ,משמע שהיה מברך למלך כעין שאילת
שלום ולא בירך הברכה להקב״ה ,וכן מסתבר דהש״ס הרואה מלכי ישראל קאמר ,וכן כל ברכות ראייה
אין הסומא מברך ,ולעיל (ו־״ס נ״ט) [סימן ס״ט סעיף ב׳] שאני שנהנה עי״ש .מיהו מהרש״א בחידושי
אגדות [שם ד״ה פתח] הבין בפשיטא דמברך.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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שסח]

אמרי בינה

במה שסי׳ התם התוספו׳ בפ״ק דחולין ניחא דדוקא מתני׳ מוקמינן בעם הארץ דר״מ
אבל הכא איירי בסתם עם הארץ דוק.
[דף ס״ב ע״א]

אין עושין חלת עם הארץ בטהרה .כתבו התוספו׳ פי׳ בקו' לסי שכבר נטמאת וכו׳,
והרשב״א ז״ל הקשה ראם כבר נטמאת מה שייך לומר אין עושק חלת עם הארץ בטהרה
והיאך היה אפשר לעשותה בטהרה והלא כבר נטמאה .ומה שכתבו ונראה דבכל ענין

אסור וכו׳ עיין בהרשב״א ז״ל ותבין דפי׳ בענין אחר נמי ועל פי זה ניבעי בגם׳ וטעמא
מאי וכו׳ אין פירושו כמו שפי׳ רש״י ז״ל וטעמא מאי שרו רבנן וכו׳ דהא מסיק דטעמא

משום דאמרינן ליה חזי אי נגעת בה וכו׳ כדבסמוך .ודוחק לומר דתרוייהו בעינן ומשום
כדי חייו סמכינן אמאי דאמרינן ליה וכו׳ דהא פרכינן דילמא לא איכפת ליה ומשנינן

השתא לתקוני קא מכוון וכו׳ .והך טעמא הוי טעם נכון אלא ודאי הכי פי׳ וטעמא מאי
אין עושין בטהרה כיון דמצינן לעשותה בטהרה כמו שכתבו התוספו׳ והרשב״א ז״ל.
ומשני משום כדי חייו שילך עם הארץ אצל גבל חבר לעשות לו עיסה וירויח כמו שכתב
הרשב״א ז״ל עיק בו ותבין .ובזה ניחא דטעמא דמשום כדי חייו שייך שפיר לאין עושין
חלת ע״ה בטהרה כדפי׳ כדי שירויח הגבל חבר אבל לפי רש״י ז״ל לא ניחא דלא שייך

טעמא ,מןין חושש משום כדי חייו דכי נמי הוה חושש ואינו נותן .בידו החלה והתרומה
אלא לכהן הרי היה מרויח כדי חייו ועוד צריכות דוצריכא לא ניחא שסיר לפי׳ רש״י,
אבל לסי׳ הרשב״א ז״ל ניחא וצריכא דסד״א דיעשה חלו^1ה אי תרומה בטהרה דאי
אשמועי׳ גבל משום כדי חייו משום דלא נפש אגריה הילכך גזרו דלא יעשה בטהרה כדי

שירויח בגבל אבל בדד דנפיש אגריה אימא יעשה בטהרה דהרי מרויח ולא חשו משום
כדי חייו קמ״ל דחשו לכדי חייו דבדד נמי ,אי נמי הכי פי׳ דגבל לא נפיש אגריה ולא
יקפיד ע״ה ויבא אצל חבר גבל ולהכי גזרו כדי שיבא אצל גבל חבר וירויח אבל בדד

דנפיש אגריה סד״א דכי נמי לא יעשנו הבדד חבר יעשנו העם הארץ משום דנפיש אגריה
ולא הועילו חכמים בתקנתם ולכן נימא דיעשה בטומאה קמ״ל וכו׳ לכל הפי׳ ניחא ,אבל

לפי׳ רש״י ז״ל קשה מה טעם לא ניחוש הכא גבי גבל משום דלא נפיש אגריה מה ענין
זה אצל זה .ומיהו רואה אני דגם התוספו׳ הזכירו דחיישינן דילמא נגע ומפרש פשטא
דשמעתין כמו רש״י ז״ל .ומיהו פי׳ הרשב״א נכק בעמי.
בשלמא התם איח ליה היכרא וכו׳ .פי׳ דקשיא לן הרי תירצנו לעיל דאמרינן ליה חזי

אי נגעת בה וכו׳ הכא נמי הכי ומאי פרכינן ומשני בשלמא התם אית ליה היכרא אבל
הכא מאי היכרא אית ליה דלידכר .ולפי זה הכי פי׳ וליחוש דילמא משתלי ונגע וקשיא
לן דלעיל נמי אמאי לא פריך הכי דילמא אשתלי ונגע .ומשני בשלמא התם וכו׳ ,וזה פי׳
שני ונכון מן הראשון דמעיקרא לא פריך וניחוש דילמא נגע אלא דאשתלי ונגע דוק.
לא צריכא למימר להו אחזוקו בעלמא .פי׳ בהא פליגי בירושלמי מהו אחזוקו בעלמא

איכא למ״ד חרוש בה טבאות וכו׳ דבפירושא דמחזיקין דמתני׳ פליגי ולא באשרתא
כדמשמע לכאורה לשון התוססו׳ דבירושלמי אינו מזכיר אשרתא .ונראה לי דלפי מה
שכתבו התוספו׳ דמחזיקין ידי גוים בשביעית ושואלין בשלומם חדא מלתא בדה ניחא
קושית השתא חזוקי מחזקינן וכו׳ דהשתא הכל חדא מלתא .ומיהו אני ראיתי לשון
אמרי בינה  -גיטין א גארמיזאן ,שמואל עמוד מס 370

הח־פס ע״י תכנת אוצר החכמה

גיטין סב ע״א

[שסט

הירושלמי ואיני מבין כן דהא ודאי שואלים בשלומם מותר לכ״ע כפשטא דמתני׳
____
ובירושלמי לא קאי אלא לפרש מחדיקין ידי גוים דמתני׳ עיין שם.
׳" [דאמרינן ליה חזי אי נגעת בה וכו׳ הדרא לטיבלא .והוא אינו חשוד לאכול חלה

שבמיתה .ואיני יודע מאי קשיא ליה אי קשיא ליה והלא עם הארץ חשוד לאכול טבל
דמשום הכי הלוקח מעם הא pמעשר דמאי הרי פריך בגמ׳ הכי וליחוש דילמא לא איכפת
ליה ומשני שפיר השתא וכו׳ .וי״ל דלפי המסקנא קשיא ליה מאי שנא הכא דאינו חשוד
ומכוין לתקוני ובמעשר חשוד ומפרש משום דבמיתה .אלא דקשה דלא הוה ליה לפרש יכן
הכא אלא בסמוך וצ״ע( .רפד .ד)].

הדרן עלך הניזיקין

אמרי בינה  -גיטין א גארמיזאן ,שמואל עמוד מס 371

הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

479

שאילת שלום

תוספתא:

וירא אליו מלאך ה׳ ויאמר אליו ה׳ עמך גבור החיל.

אמה הוא שאור המחמיץ את אחרים וחמץ שנתחמץ
מידי אמרים ,אימתי נקרא שאור משיפסל מלאכול

(שופטים ו יב)
והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם,

הכלב( .יום טוב פרק א)

ויאמרו לו יברכך ה׳( .רות ב ד)

אברבנאל:

זהר:

כל שאור וכל דבש — בל יחשבו להקריב גם משאר
ז׳ המינים ,השאור נאסר כדי שלא יעכב את הקרבן
עד שיחמיץ ,והשאור עצמו אינו ראוי לאכילה...
ועוד שהשאור רומז ליצר הרע ,והדבש מסיר השכל

אבל אומר לבם ,יום אחד הייתי הולך בדרך ,מצאתי

מצטער ,מיום ההוא ואילך נדרתי שלא להקדים

וצריך להרחיקם( .ויקרא ב יא)

שלום רק לאדם צדיק ,ודק אם אני מכירו בתהילה

רש״ר הירש:

(שהוא צדיק ,מפחד) שהוא יכול לצער אותי ויתגבר

אוצרהחכמהך

’

כל שאור — שאור וחמץ מסמלים עצמאות ורבונות,
מתחילה היו ישראל אוכלים מצה ,ואילו היה גורלם
תלוי בהם עדיין היו אוכלים לחם עוני ,משום כך
ביום הזכרון של יציאת מצרים נשבית כל שאור
וחמץ מגבולנו ,את מקומם תקח המצה ,והיא תזכיר

לנו מחדש את העובדה ,שלא בידינו קנינו חירות
ועצמאות ,אלא בחסד ה׳ ...עצמאות מדינית בקרב
העמים הובטחה לנו בשכר קבלת עול מלכות ה׳,
דבר זה יבוא לידי ביטוי בחג השבועות ,שהוא יום
הוכרון של מתן תורה ,שכן יום זה הוא גם יום

הבכורים ,ובו נגיד לה׳ "כי באתי אל הארץ" ,אז
ייראה ישראל לפני ה׳ בשתי לחם חמץ של חירות
ועצמאות ,כך יבטא ,שזכה בחירות ובעצמאות בשכר
קבלת עול תורה ומצוות ,ואל המזבח לא יעלו לריח
ניחוח ,אין להעלות אותו כ״אשה" כדי לפרנס בו
את אש הקודש ,לא הוא יהיה ביטוי להנחת רוח
לה׳ ,שכן מה שקרב במזבח כבר היה בידינו לפני
ההקרבה ,והננו מוותרים עליו עתה בדי לעשות בו
את רצון ה׳ ,אך עצמאות מדינית המסומלת בשאור
לא היתה לנו משלנו כל עיקר ,לא נוכל להקריב
אותה בתורת אשה ריח ניחוח ,שהרי מעולם לא
היתה בידינו( ...שם)

אדם אחד והקדמתי לו שלום ,ואותו אדם היה שודד
וקם עלי וציער אותי ,ולולא שנתגברתי עליו הייתי

עלי בבה ,ומשום שאסור להקדים שלום לאדם רשע,

שכתוב ,אין שלום אמר ה׳ לרשעים.
ואותה שעה שראיתיכם ,ונתתם לי שלום ולא
השיבותיכם ,חשדתי בכם( ,שאינכם צדיקים) ,משום
שלא ראיתי בכם מצוה הנראית מבחוץ( ,על כן לא

השבתי לכם שלום) ,וכמו כן הייתי תוזר על תלמודי,
(ולא יכולתי להשיבכם שלום) ,אבל עתה שאני רואה
בכם שאתם צדיקים הרי הדרך מתוקן לפני( .מקץ
רסד)
ועל כן אסור לו לאדם לברך לחבירו בבוקר מטרם

שיברך להקב״ה ,כי הוא צריך להתברך מתחילה,

והיינו בבוקר יאכל עד( ,שהוא ז״א) ,ואחר כך יתברכו
אחרים( ,דהיינו) ולערב יחלק שלל ,כי הקרבנות

שהיה בתחילה הכל נקרב אל הקב״ה וההתעוררות
(שמלמטה) עלתה שם ,ומשום שהוא נתברך היה
מקשר קשרים לכל שאר צבאות העליונים ,ומחלק

להם ברכות לכל אחד ואחד כראוי לו ונתקים

העולמות ומתברכים העליונים והתחתונים( ...ויחי
תשצה)
מכאן אני לומד ,שאשר לאדם רשע אסור להקדים לו

שלום ,ואם הוא מוכרח יקדים לו כמו דוד שברך את
הקב״ה והיה נראה שבשביל (נבל) אמר ,ואם תאמר
שרמאות היתה אינו כן ,כי כל מי שמעלה דבריו אל

הקב״ה ונראה שבשביל (האדם) אמר ,אינו רמאות,

שאילת שלום

משום (שכך דרכם של צדיקים שמדברים לאדם ,כפי

(ראה גם :אדם—חברו ,ברכה)

הנדמה ,אבל הם מעלים דבריהם אל הקב״ה ,כדי
לקיים הכתוב ,שויתי ה׳ לנגדי תמיד) .ומי שמקדים

וישאל להם לשלום ויאמר השלום אביכם הזקן אשר
אמרתם ,העודנו חי .ויאמרו שלום לעבדך לאבינו
עודנו חי ויקדו וישתחוו( .בראשית מג כז)

שלום אל צדיק הוא שוה כמו שמקדים שלום אל
הקב״ה ,כל שכן אדוני( ,דהיינו ר״ש) ,שהוא השלום

של מעלה ושל מטה( .וארא לא)
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ר׳ יהודה פתח ,חדלו לכם מן האדם אשר נשמה

באפו כי במה נחשב הוא ,מקרא זה העמידוהו,
אבל מהו חדלו לכס מן האדם ,וכי הזהיר הנביא
להמנע משאר בני אדם ,וכן שאד (בני אדם) יחדלו
ממנו ,ויהיו נמצאים בני האדם ,שלא יקרבו זה
אל זה לעולם .אלא העמידו הכתוב בסי שמשכים

לפתחו של חבידו לתת לו שלזם( ,מטרם שמברך אל
הקב״ה ,ועל וה נאמר חדלו וגו׳)( .תצוה נא)
תא חזי ,קול גדול וה ,הוא עיקר הכל וסוד השם
הקדוש( ,שה״ס הדעת שבבינה) ,ועל כן העמדנו
שאסור לו לאדם להקדים שלום לחבירו מטרם
שהתפלל תפלתו ,וסוד זה העמידוהו במה שכתוב,

מברך רעהו בקול גדול בבקר השכם קללה תחשב
לו ,ואינו אסור עד שמברך אותו בקול גדול ,שהוא

עיקר השם הקדוש( ,כגון שאמר לו יברכך ה׳ ,אבל
כשאינו מזכיר השם אעו אסיר)( .פקודי קיג)
ומשום זה אסור לברך לאדם ,מטרם שאדם התפלל

תפלתו ,והמשיך אל ראשו את הזה (שהיא המלכות),
ואם הקדים וברך אדם מקודם הרי ממשיך אותו
האדם ,כמו במה על ראשו ,במקום את הזה (שצריך
להמשיך על ראשו ,ולפיכך דומה כאלו עשהו במה).
(בלק קיב)
א״ר חייא מכאן למדנו ,כל המקדים ויוצא לקראת
הבא מן הדרך ,ונותן לו שלום ,מעלה עליו הכתוב
כאלו אכילה ושהיה הוא נותן לו ,מנא לן ,מהאי
קרא ,דכתיב על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם
ובמים ,וכי צריכין ישראל ללחם ולמים ,והלא המן

יורד להם ,שהיה טב ושפיר מכל אכילה שבעולם.
אלא מפני שלא באו להקדים להם שלום ,העלה
עליהם הכתוב כאילו חסרו מחייתם ,וכל המקדים
שלום לחבידו ויוצא לו לדרך ,מעלה עליו הכתוב
כאלו נותן לו לאכול ולשתות .וכן א״ר חייא רבה,
מיכאל וגבריאל ומלאכי השרת השומרים שעדי צדק
יוצאין לקראתו ומקדימין לו שלום( .זהר חדש לך

לך מו)
א״ר נהוראי השכינה עמנו ,קום .קמו ,נתנו עליו
קול ,כיון שראה אותם קרב עליהם ,אמר ר׳ נהוראי
מי אתה ,א״ל משום שלא שאלתי שלומכם אינכם
מכירים אותי ,אני יהודי ,ואני נברך עתה בשדה הזה.
ולא שאלתי בשלומכם ,שחשבתי אולי רשעים הם,
וכתוב אין שלום אמר ה׳ לרשעים ,ואז לא הכרתי
אתכם ,עד שראיתי בכם כנפי מצוה( ,דהיינו ציצית),

שאילת שלום

ואני שמח ,עתה ,שלום עליכם ,חכמים ,ישבו תחת
האילן( ...שם רות תנא)

תלמוד כבלי:
וא״ר חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחבירו שהוא
רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום ,שנאמר בקש
שלום ורדפהו ,ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן,

שנאמר ראתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם.
(ברכות ו ב)
אמר ליה רבי אלעא לעולא כי עיילת להחם שאיל
בשלמא דרב ברונא אהי במעמד כל החבורה דאדם
גדול הוא ושמח במצות( ...שם ט ב)
בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב ,ובאמצע שואל
מפני היראה ומשיב ,דברי ר׳ מאיר ,ר׳ יהודה אומר
באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד,
ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם.

(שם יג א ,וראה שם עוד)
אמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל
כאלו עשאו במה ,שנאמר חדלו לכם מן האדם אשר
נשמה באפו כי במה נחשב הוא ,אל תקרי במה אלא
במה ,ושמואל אמר במה חשבתו לזה ולא לאלוה.
מתיב רב ששת .בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב,
תרגמה ר׳ אבא במשבים לפתחו( .שם יד א)
...אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו
אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק< .שם יז א)
ותניא ר׳ אליעזר אומר המתפלל אחורי רבו והנותן
שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו ...גורם לשכינה
שתסתלק מישראל( .שם כז ב)
אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש ...אפילו
המלך שואל בשלומו לא ישיבנו( .שם ל ב)
תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך,
בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום,
המתין לו עד שסיים תפלתו ,לאחר שסיים תפלתו
א "ל ריקא והלא כתוב בתורתכם רק השמר לך ושמור
נפשך ,וכתיב ונשמרתם מאר לנפשותיכם ,כשנתתי
לך שלזם למה לא החזרת לי שלום ,אם הייתי חותך
ראשך בסייף מי היה תובע את דמך מידי .א״ל המתן
לי עד שאפייסך בדברים ,א״ל אילו היית עומד לפני
מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום היית מחזיר
לו ,א "ל לאו ,ואם היית מחזיר לו מה היו עושים לך,
א״ל היו חותכים את ראשי בסייף ,א״ל והלא דברים
קל וחומר ,ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר
ודם שהיום כאן ומחר בקבר כך ,אני שהייתי עומד
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שאילת שלום

לפני מלך מלכי המלכים הקב״ה שהוא חי וקיים
לעד ולעולמי עולמים על אחת כמה וכמה .מיד

נתפייס אותו השר ונפטר אותו  Tonלבית לשלום.
(שם לב ב)
...והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם,
שנאמר והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים
ה׳ עמכם ,ויאמרו לו יברכך ה׳ ,ואומר ה׳ עמך גבור

החיל( ...שם נד א)
ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מחברו אל יאמר לו לך
בשלום אלא לך לשלום ,שהרי יתרו שאמר למשה
לך לשלום עלה והצליח ,דוד שאמר לאבשלום לך
בשלום _הלך ונתלה .ואמר רבי אבק הלוי הנפטר
מן המת"אל יאמר לו לך לשלום ,אלא לך בשלום,

z,

אבל אסור בשאילת שלום ,דקאמר ליה רחמנא
ליחזקאל האנק דום .מנודה מהו בשאילת שלום.

אמר רב יוסף תא שמע ובשאילת שלום שבין
אדם לחברו כבני אדם הנזופק למקום ,א״ל אביי

דלמא מנודה לשמים שאני דחמיר .מצורע מהו
בשאילת שלום ,תא שמע ועל שפם יעטה ,שיהו
שפתותיו מדובקות זו בוו ,שיהא כמנודה וכאבל

ואסור בשאילת שלום( ...מועד קטן טו א)
תנו רבנן אבל ג׳ ימים הראשונים אסור בשאילת
שלום ,משלשה ועד שבעה משיב ואינו שואל ,מכאן

ואילך שואל ומשיב כדרכו ...ורמינהו המוצא את
זזבירו אבל בתוך ל׳ יום מדבר עמו תנחומין ואינו
שואל בשלומו ,לאחר ל׳ יום שואל בשלומו ואינו

שנאמר ואתה תבא אל אבותיך בשלום( .שם סד א)
...אק שם שאילת שלום ,מסייע ליה לרב המגונא
משמיה דעולא דאמר אסור לאדם שיתן שלום
לחבירו בבית המרחץ ,משום שנאמר ויקרא לו ה׳
שלום( .שבת י ב)
תנו רבנן הנכנס לבקר את החולה אומר שבת היא
מלזעוק ורפואה קרובה לבא ,ור״מ אומר יכולה היא
שתרחם ,ר׳ יהודה אומר המקום ירחם עליך ועל
חולי ישראל ,רבי יוסי אומר המקום ירחם עליך בתוך
חולי ישראל .שבנא איש ירושלים בכניסתו אומר
שלום ,וביציאתו אומר שבת היא מלזעוק ורפואה
קרובה לבא ורחמיו מרובק ושבתו בשלום( ...שם יב
א ,וראה שם עוד)
ואמר ר׳ יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום
מצא להקב״ה שהיה קושר כתרים לאותיות ,אמר לו,
משה אק שלום בעירך ,אמר לפניו כלום יש עבד
שנותן שלום לרבו ,א״ל היה לך לעזרני( .שם פט א)
אמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך שיפסיע שלש
פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום( ...יומא ע ב)
עברו אלו ולא נענו בית דין גוזרין עליהן עוד שבע
שהן י״ג תעניות על הצבור ,הרי אלו יתרות על
הראשונות ...ממעטק במשא ומתן ...ובשאילת שלום
בין אדם לחבירו כבני אדם הנזופק למקום( .תענית
יב ב)
תנו רבנן חברים אין שאילת שלום ביניהן ,עמי
הארץ ששואלין מהזירין להם בשפה רפה ובכובד

למלכי ,אמר להו דאמר רב יהודה אמר רב מנין
שכופלין שלום למלך ,שנאמר ורוח לבשה את עמשי

ראש( .שם יד ב)

ראש השלישים וגו׳< .שם סב א)

והאמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם שיתן שלום
לחבירו בלילה ,חיישינן שמא שד הוא( ...מגילה ג

נשדר מר שלמא לילתא ,א״ל הכי אמר שמואל קול
באשה ערוה ,אפשר על ידי שליח ,א״ל הכי אמר
שמואל אק שואלק בשלום אשה ,על ידי בעלה,

א)

מדבר עמו תנחומק ...אמר רב אידי בר אבין הוא
שואל בשלום אחרים שאחרים שרוק בשלום ,אחרים

אק שואלין בשלומו שהוא אינו שרוי בשלום( ...שם
כא ב)
ר׳ אבהו כי הוה אתי ממתיבתא לבי קיסר נפקן

אמהתא דבי קיסר לאפיה ומשרין ליה הכי ,רבא

רעמיה ומדיברנא דאומתיה בוצינא דנהורא בריך

?׳* 7

מתייך לשלם( .כתובות יו א)
אמר רב יוסף נידוהו בחלום צריך י׳ בני אדם להתיר

לו ...ואי ליכא ליזיל וליתב אפרשת דרכים ויהיב
שלמא לבי י׳עד דמקלעי ליה עשרה דגמרי הלכתא.

(נדרים ח א)
כי מתא להתם אמר שלמא עלך מלכא שלמא עלך
מלכא ,א״ל מיחייבת תרי קטלא ,חרא דלאו מלכא
אנא וקא קרית לי מלכא( ...גיטק נו א)
ומחזיקק ידי נכרים בשביעית אבל לא ידי ישראל,

ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום( .גיטין סא א)
ואין כופלין שלום לעובד כוכבים ,רב חסדא מקדים

ויהיב להו שלמא ,רב כהנא א״ל שלמא למר...
דתניא לא יכנס אדם לביתו של עובד כוכבים ביום

חגו ויתן לו שלום ,מצאו בשוק נותן לו בשפה רפה
ובכובד ראש ...אמרו ליה ומנא לך דכפלינן שלמא
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אמר ליה הכי אמר שמואל אין שואלין בשלום אשה
כלל( .קידושין ע א)

תני במקום שנהגו לשאול אכילים בשבת שואלין,
ובדרום שואלץ .ר׳ הושעיא רובא אזל לחד אתר

אמרי תרי תוך כדי דיבור הוי ,זזד כדי שאילת תלמיד
לרב וחד כדי שאילת הרב לתלמיד ,כי לית ליה לרבי

איני יודע מנהג מקומכם ,אלא שלום עליכם כמנהג

יוסי כדי שאילת תלמיד לרב שלום עליך רבי ומורי

מקומינו( ...שם יט ב)

דנפיש ,כדי שאילת הרב לתלמיד שלום עליך אית
ליה( .בבא קמא עג ב)

אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ,אמר רבי
אחא הדא דאמר במלכי ישראל ,אבל במלכי אומות

תני משום רבי יוסי למה נקוד על איו שבאליו,
לימדה תורה דרך ארץ שישאל אדם באכסניא שלו,

העולם משיב שאילת שלום .תני היה כותב את השם
אפילו מלך שואל בשלמו לא ישיבנו ,היה כותב

והאמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל ,על

שנים או שלשה שמות כגון א־ל אלקים ה׳ הרי זה

ידי בעלה שאני( .בבא מציעא פז א)

גומר את אחד מהן ומשיב שאילת שלום .רבי יוחנן

...כתבו ליה שלמא למלכא חזקיה ,שלם לקרתא

הוה יתיב קרי קומי כנישתא דבבל בציפורין עבר

דירושלם ,שלם לא-להא רבא .נבוכדנאצר ספריה

ארכונא ולא קם ליה מקומח ,אתק בעיין מימחוניה,
אמר לו ארפוניה בנימוסיא דברייה הוא עסיק( ...שם
לז ב)

z

 ...מה שואלין בשלומן איישר ,מאן דאמר לעכו״ם
איישר מה שואלין בשלומן ישראל שלום עליכם...

,X

דבלאדן הוה ההיא שעתה לא היה התם ,כי אתא
אמר להו היכי כתביתו ,אמרו ליה הכי כתבינן ,אמר
להו קריתו ליה א־להא דבא וכתביתו ליה לבסוף...

/1׳ר׳/

שאילת שלום

(סנהדרין צו א)
אזל לגביה אמר ליה שלום עליך רבי ומורי ,אמר
ליה שלום עליך בר ליואי ...א״ל אבטחך לך ולאבוך

וחזא אביליא בשובתא ושאיל בון ,אמר לץ אני

לעלמא דאתי( .שם צח א)
א״ר יהושע בן לוי שלשה דברים עשו בית דין של

באתם לשלום ...כשם שהם חלוקים כאן כך הן

מטה והסכימו בית דין של מעלה על ירם ,אלו הן

חלוקים בשאילת שלום (לתלמיד להדב ,למר פעמים

מקרא מגילה ושאילת שלום בשם והבאת מעשר...

ביום ולמר פעם אחת)( .בכורים יא א)
אילין דר׳ הושעיה ודבר פד הוון שאלין בשלמיה
דנשיא בכל יום ,והוון אילין דרבי הושעיה עלין

עמכם ,ואומר ה׳ עמך גבור החיל ,מאי ואומר ,וכי
תימא בועז הוא דעביד מדעתיה ומשמיא לא אסכימו
על ידו ,תא שמע ואומר ה׳ עמך גבור החיל( .מכות

כג ב)
א״ל רב אחא מדיפתי לרבינא מכדי תוך כדי דיבור
כמה הוי ,כדי שאילת תלמיד לרב( ...שבועות לב א)
רבי מחיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כל
אדם( ...אבות ד טו)

תלמוד ירושלמי:

קדמאי ונפקין קדמאי ,אזלין אילין דבר פזי

ואיתחתנות בנשיאותא ,אתון בעיין מיעול קדמאי,
אישתאלת לרבי אימי ,אמר לון רבי אימי והקמות
את המשכן כמשפטו ...אלא אי זהו קרש זכה להינתן

בצפון ינתן בצפץ( ...שבת סט ב ,וראה שם עוד)
אמר רבי חנינא מדוחק התירו לשאול שלום בשבת.
(שם עח ב)
ואיגרות של רשות זו שאילת שלום( .מועד קטן יב 1X

תני השואל בשלום רבו או במי שהוא גדול ממנו ב)
בתורה הרשות בידו ,הדא אמרה שאדם צריך לשאול אמר דבי יוחנן בשם רבי ינאי ושואל אני בשלום
במי שהוא גדול ממנו בתורה...ךר׳^וחנן~הווד ן פלוני חזקה על הכל חתם ,שואל אני בשלום פלוני
מיסתמיך על ר׳ יעקב בר אידי והיה ר׳ אלעזר חמי לא חתם אלא על שאילת שלום בלבד( ...גיטין נב
ליה ומיטמר מן קדמוי ,אמר הא תרתיי מילין הדין
/CA//,

בבלייא עביר בי ,חרא דלא שאל בשלומי ...א״ל כך
אינון נהגין גביהן ,זעירא לא שאל בשלמיה דרכה,
דאינון מקיימין ראוני נערים ונחבאו( .ברכות יג א)

ך׳ I

(שביעית טו ב)
...כל בעלי אומניות שבירושלים היו עומדים בפניהם
ושואלין בשלומן ואומרים אחינו אנשי מקום פלוני

דכתיב והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה׳

✓

א)
רבי שמעון אומר קשה הריבית שאף שאילת שלום
רבית ,לא שאל לו שלום מימיו ועל שלווה ממנו
הקדים לו שלום הרי זה רבית( .בבא מציעא כד ב)
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אבות דרבי נתן:

מסכת דרך ארץ רבה:

ח יצחק בן פנחס אומר ...הוי זהיר בשאילת שלום

...והיה פלוסופוס מחשב בדעתו ואומר ,היאך אתן
שלום לחכמי ישראל ,אם אומר אני שלום עליך
ר״ג נמצא מבזה את חכמי ישראל ,אם אומר אני
שלום עליכם חכמי ישראל נמצא מבזה את ר״ג ,כיון
שהגיע אצלם אמר להם שלום עליכם חכמי ישראל

בין אדם לחבירו ואל תבוא לבין המחלוקת( .כט ז)

מדרש רבה:
וכבר היה ר״ש בן זומא יושב ותוהא ,עבר ר׳ יהושע
ושאל בשלומו פעם ושתים ולא השיבו ,בשלישית

ולר״ג בראש( .פרק ה)
ולא ישאל אדם שלום לחבירו בבית המרחץ (מפני
הסכנה) ,ואם שואלהו אומר לו מרחץ הוא ,ויש
אומרים משיבו ואין בכך כלום( .פרק י)

הצאן ,הדא אמר שאדם צריך לשאול בשלום דבר

...והמהלך שואל בשלום היושב( .דר״א זוטא פרק

שיש בו הגייה ממנו( ,שם פד יג)
...עד שעמדתי עם יהודה בן פדייה בן אחותו של בן

ו)
א״ר יהושע גדול הוא השלום ...מה מזבח שאינו
אוכל ולא שותה ולא מריח ולא נבנה אלא לכפרתן
של ישראל נקרא שלום ,מי שהוא אוהב שלום ורודף
שלום ,ומקדים שלום ומשיב שלום ומטיל שלום
בין ישראל לאביהם שבשמים על אחת כמה וכמה...

"השיבו בבהילות( ...בראשית ב ו)
ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום
הצאן ,את שלום אחיך ניחא אלא מאי ואת שלום

?

483

הקפר ואמר לי ,הרב והתלמיד שהיו מהלכין בדרך

בתחלה שואלים בשלום התלמיד ואחר כך שואלים
בשלום הרב? (שם צד ה)

מיד ויאמר יתרו למשה לך לשלום ,א״ל לך לשלום,
ותכנס לשלום ותבא לשלום( .שמות ד ד)

(שם פרק השלום)

אתה מוצא כל מי שנאמר בו לך לשלום הלך וחזר,

לקח טוב:

וכל מי שכתוב בו בשלום הלך ולא חזר ,יתרו אמר

וקראת אליה לשלום ,כמה גדול השלום שאפילו
לשונאיהם הקדים להם שלום ,מיכן אמרו חכמים
מקדימין שלום לעובד כוכבים בשוק מפני דרכי
שלום( .שופטים)

א״ר תנחום בר יורן מכאן שאסור לו לאדם לשאול

ילקוט שמעוני:

למשה לך לשלום הלך וחזר( .שם ה ב)
א״ר יורן ב״ר יוסי גדול שלום ששמו של הקב״ה

נקרא שלום ,הדא הוא דכתיב ויקרא לו ה׳ שלום,
בשלום תברו במקום מטונף( .שם ט ט)
כך שנו רבותינו בתוך ד׳ אמות חייב אדם לעמוד

ר׳ חייא רבא חמא חד בבלאי ,אמר ליה מה עבד
אבא ,א״ל אמך שייל בך ,א״ל אנא אמרי לך כדין
ואת אמרת לי כדין ,אמר ליה שואלין על החיים
ואין שואלין על המתים ,כך השלום אביכם זה יעקב,
הדקן אשר אמרתם זה יצחק ,ויאמרו שלום לעבדך
לאבינו עודנו חי( .בראשית פרק מג ,קג)
המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר
כך יתן שלום ,וכיון דפסע שלש פסיעות לאחוריו
התם איבעי ליה למיקם ,משל לתלמיד הנפטר מרבו
אם חוזר לאלתר דומה לכלב ששב על קיאו ,ואחר
כך יתן שלום ,משום ר׳ שמעיה אמרו נותן שלום
לימין ואחר כך לשמאל ,שנאמר מימינו אש דת
למו ...א״ל מי סברת לימין דידך ,לשמאל דידך
דהוא ימינו של הקב״ה( .דברים פרק לג ,תתקנב)

הכם שהוא קורא ושונה לשם שמים ונהנה מיגיע

אמר רב הונא כל היודע בחברו שהוא רגיל ליתן

כפיו עליו הכתוב אומר יגיע כפיך כי תאכל אשריך
וטוב לך ...ומלאכי השרת שואלין בשלומו( ...פרק
יה)

לו שלום יקדים ויתן לו שלום ,שנאמר סור מרע
ועשה טוב בקש שלום ורדפהו ,ואם נתן לו שלום
ולא החזיר לו שלום נקרא גזלן ,רבי חלבו אמר

מפני הזקן ,שנאמר (ויקרא י״ט) מפני שיבה תקום,
ושואל בשלומו בתוך ד׳ אמות( .במדבר טו יג)

...ואם בא אדם מן הדרך שואלין אותו שלום,

וכן שחרית שואליץ לו שלום ,ובאמש כך שואלין
בשלום( ,שם כא א)

א״ר יעקב בר אחא א״ל הקב״ה אתה דרשת שלום

נפש אחת ,לדעת את שלום אסתר ,חייך סופך לדרוש
שלום אומה שלמה ,הדא הוא דבתיב דורש טוב
לעמו ודובר שלום לכל זרעו( .אסתר 0

תנא דבי אליהו זוטא:
אמר ר׳ יוחנן מעיד אני עלי שמים וארץ שכל תלמיד
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עליו הכתוב אומר ואתם בערתם הכרם גזלת העני

לקוצרים ה׳ עמכם ,וכן אמר המלאך לגדעון "ה׳ עמך

בבתיכם( .ישעיה פרק ב .שצו)

גבור החיל" ,וכל זה מוסר ודרך ארץ שהתורה תצוה

משנה תורה:

בכך כדי להרבות האהבה והחברה בישראל .וגדולה

היה קורא ופגע באחרים או פגעו בו אחרים אם היה
בין פרק לפרק פוסק ומתחיל ושואל שלום מי שהוא

מוו מציגו ,שאסור להפסיק ולשיח בקריאת שמע

חייב בכבודו ,כגון שפגע באביו או רבו או מי שהוא
גדול ממנו בחכמה ,ומשיב שלום לכל אדם שנתן לו
שלום.
היה קורא באמצע הפרשה אינו פוסק ומתחיל לשאול
אלא בשלום מי שהוא מתיירא ממנו ,כגון מלך או
אנס וכיוצא בהן .אבל מי שהוא חייב בכבודו כגון
אביו או רבו אם נתן לו שלום תחלה פוסק ומשיב
לנשלום( .קריאת שמע ב טו)

וכן לא ישכים לפוזת חבירו לשאול בשלומו קודם
שיתפלל תפלת שחרית( ...תפלה ו ד)
מי שלוה מחבירו ולא היה רגיל מקודם להקדים
לו שלום אסור להקדים לו שלום ,ואין צריך לומר
שיקלסו בדברים או ישכים לפתחו( ...מלוה ולוה ה
יב)
אוצרהחכסה:

וברכותיה בין הפרקים ,אבל בענין נתינת שלום למי
שהוא חייב לכבדו ,כגון אביו או רבו או גדול ממנו,

התירוה לשאול שלום בין הפרקים ...וזה ממוסר
התורה שיתחייב אדם לכבד מי שגדול ממנו או מי

שהוא חייב בכבודו ,כיון שאהובה מדת השלום( .כד
הקמה שלום)

בעל הטורים:
שלום בגימטריא עשו ,הוי מקדים שלום לכל אדם

ואפילו בשלום גוי( .במדבר ו כו)

מדרש שמואל:
אמר הוי מקדים בשלום כל אדם ,שלא תאמר די

לי להיות משיב שלום למי שישאל בשלומי ,אלא
הוי מקדים שלום לכל אדם ,ואמר לכל ,הכוונה

ספר חסידים:

אפילו למי שהוא בעיניך גרוע ממך תקדים לו

שאלת שלום של חכמים ,השואל אומר צפרא דמרי

שלום .ואפשר לפרש שאמר הוי מקדים שלום לכל

טב ,והמשיב אומר צפרא דמרא טב ואריך לעולם
המשיב כופל השלום( .יח)
ואותן שמחרפין את הגוים בשעת שאלת שלומם
והגוי סבור שאמר לו טובה חוטאים ,כי אין לך
גניבת דעת גדול מזה .אך כל מה שנוכל למעט
בשאלת שלום של רשע יש לנו למעט ,אך מפני דרכי
שלום נוכל להקדים שלום לגדולים שבהם ,ועוד
שלא יצטרך לכפול להם שלום ,כי כץ דרך העולם
המשיב כופל שלום( .נא)
מי שמוליך מת עמו או ספרים ויהודי פוגעו לא
יתן לו שלום ולא יענה לו שלום ,וכן כשמת בעיר,
שהרי כתיב (מ״ב ד׳) כי תמצא איש לא תברכנו ,וכי
יברכך איש לא תעננו( .תשמא)

אדם ,כלומר אפילו אם תחשבהו לאויב לך הקדם

לו שלום ,ועליו אמר דוד המלך ע״ה בקש שלום

ורדפהו ,כלומר אפילו אם השלום בורח ממך אתה
רדוף אחריו ותשיגהו ...ואפשר עוד לפרש כי התנא

עצה טובה קא משמע לן ,שאם תקדים אתה השלום

תרויח שהמשיב לך חייב להחזיר לו השלום ולומר
עליכם שלום טובה וברכה וכיוצא( ...אבות ד כ)

אגרת שמואל:
ה׳ עמכם — בראותו אשה יפה שכל הרואה אותה
נקרה ,אמר ה׳ יצילכם מיצר הרע המפתה אתכם

לתת עיניכם בה ,והשיבו יברכך ה׳ — גם אתה
צריך לברכה זו ,או רק הוא כי הוא אלמון ואין

רבינו יונה:

לו פת בסלו .או שמיום שמתה אשתו לא בא

ויהיה מקדים בשלום כל אדם אפילו אינו ישראל,

לשדה ,והשרה בלא אשה שרוי בלא ברכה ,וברכוהו

כדי שיהיה אהוב ונחמד לבריות ,אך לא בשלום
אשה( ...ספר היראה)

שימציא לו אשה הגונה .או ברכם שיהיו זהירים
במצוות שבשדה שיהיה ה׳ עמהם ,ואמרו לו יברך

רבינו בחיי:

— כי טוב עין יבורך .או לפי שפגעה בו מדת הדין

בא וראה כמה גדול כח נתינת השלום ,שהרי התירו
רבותינו להזכיר בו השם ,שכן כתוב בבועז ויאמר

התפלל שלא תפגע בהם ,והשיבו גם אתך יתנהג

במרת הרחמים( .רות ב ר)
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אלשיך:

דרש ר׳ יהודה בר מערבא ואיתימא ר״ש בן פזי

ויאמרו לו — דוקא לו ,שהוא בעל הבית ,ולא
לאחרים ,שלא יתבטלו ממלאכתם ,כמעשה אבא
חלקיה בתענית .יברכך — למדנו שהמתברך צריך

מותר להחניף לרשעים בעולם הזה ...והא דכתיב

להוסיף על ברכת המברך ,או אין אנו בדאים לברכך
אלא ה׳ ,או יהיה עמנו למען ברכתך( ...רות ב ד)

אץ שלום אמר ה׳ לרשעים דבר זה אינו בעולם הזה,

כדאיתא בפרק השואל שהוא נאמר על נפש הרשעים

לאהר מיתה( ...דרך חיים ד טו)
מנץ שכופלץ שלום למלך ,פירוש זה ,כי צריך

מהר״ל:

שלום אחד לעצמו של מלך ,ושלום השני מצד

הוי מקדים בשלום וכד ,זכר ג׳ דברים איך יהיה

המלכות ,כי בשלום המלך שלום הכל ,ולפיכך

האדם נוהג בענין הראשית ,ואיך יהיה נוהג במרה
שהיא הפך הראשית במרת השפלות ,ואיך יהיה נוהג
עם הדומים והשוים מבני אדם ,ואמר כי ההנהגה
עם בני ארם הדומים שיהיה מקדים שלום לכל אדם,
ודבר זה ענוה להקדים לכל אדם שלום ולא ימתין
עד שיתן לו האחר שלום ואז יחזיר לו שלום ,רק יש
לו להקדים לכל אדם שלום .וזה הוראה שאין אדם
אחר שפל בעיניו ,כי מי שבעיניו בני אדם שסלים
לא יתן שלום לאחרים ,רק אם יקדימו שלום אליו אז
הוא מחזיר שלום .ויהיו סתם בני אדם נחשבים אליו
""מבלתי שירחיק אותם ,רק יקרב אותם .ועוד כי יש
שפותח בשלום ומבקש שלום ,ויש כאשר מתחילין
עמו בשלום הוא עונה שלום ,ואין זה שהשלום אצלו
לגמרי ,שהרי אין עונה שלום רק כאשר מתחילין
עמו בשלום ,אבל הפותח בשלום אצל זה נמצא
השלום בעצם ובראשונה ,שהרי הוא דורש ופותח
בשלום ולפיכך אמר הוי מקדים שלום לכל אדם ,עד
שנראה בי השלום אצל זה בעצם .והפרש גדול יש
בין המתחיל בשלום ובין העונה שלום ,כי הפותח
בשלום אף כי לא ידע כי יש לאחר שלום עמו זה
נקרא שהוא בעל שלום ,אבל המחזיר שלום הנה
כבר מוכן האחר ונתן שלום ,ואף אם מחזיר לו
שלום אין לומר שהוא בעל שלום...
ויש לומר שלכך הוא סמך המאמר הזה לשלפניו ,כי
לפני זה אמר אין בידינו לא משלות רשעים וכו׳,
ואמר והיה מקדים בשלום כל אדם ,רוצה לומר
יקדים לו בשלום בין שאינו רשע ובין שהוא רשע,
כי אותו שאינו רשע ראוי להקדים לו שלום ,וכמו
שכתבנו ,ואף לרשע יקדים שלום ,שאם לא יקדים
לו שלום הרי הרשע אינו מחזיק עצמו רשע ,ואם לא

כופלץ שלום למלך האחד מצד עצמו והשני כעד
המלכות ,בי בשלום המלך שלום הכל ...אבל דבר

זה לא יתכן אצל תלמיד חכם ,ואפשר לומר משום
שאמרו חכמים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם,

כמו המלך ,שהוא מרבה שלום בעולם ,ואלמלא
מורא מלכות איש את רעהו חיים בלעו ,וכך תלמידי

חכמים מרבים שלום בעולם ,לכך כופלים שלום
לתלמידי חכמים ,האחד כנגד שלומו והשני כנגד

שלום העולם ,כאלו אנו אומרים שלום עליך עד

שתהיה בשלום ,ושלום עליך עד שבשביל שלומך

יהא הכל בשלום.
אבל יש לך לדעת כי כופלים שלום למלך הוא

בשביל מדריגת המלך בלבד ,שמדריגת המלך נבדל
מן העם ,ואץ שני דברים שהם מחולקים האחד נותן

שלום לאחר ,כי השלום הוא בין השוין ,וכמו שאמרו

(שבת ס״ט א) כלום יש עבד שנותן שלום לרבו,
כלום קטן שנותן שלום לגדול ,כי השלום שייך בין

השוים ,ולפיכך כופלים שלום למלך ,לומר כי אץ
לו שווי עם המלך ,רק נבדל ממנו ,שהרי המדריגה

הראשונה הוא העם ,המדריגה השנית הוא המלך,

וכעד זה כופלים שלום למלך .וכן לפי מדריגתן
של תלמידי חכמים שגם התלמיד חכם נכבד מהכל,

כופלים שלום גם כן לתלמיד חכם( ...חידושי אגדות

גיטץ סב א)

הגד״א:
ואם נתן לו שלום ולא החזיר לו נקרא גזלן ,שנאמר

יקדים לו שלום יחשוב הרשע שהוא מבזה הבריות

(ישעיה 1׳) גזלת העני בבתיכם ,והנה לכאורה אינו

ואין הבריות נחשבין אצלו ,ולפיכך יקדים שלום
אף לרשע .ואין לשאול סוף סוף הרי מברך הרשע,
שדבר זה אץ קשיא ,שהרי אמרו בפרק אלו נאמרים

מובן מהיכן מוכח מהאי קרא דקאי על התזרת שלום,

ויש לפרש גזלת העני רוצה לומר גזלת העניה ,פירוש

שאינם עונים שלום( .קול אליהו ברכות קעח)
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גברא רבה ביון ו־סטיך (סו) סמיך ,אע״ם שהנסטך אינו גדול בל

כך בתורה כאשר סבר.

לח

תלמידי הכמים מעלתם גדולה מאוד ,אמרו ועמים (סז) גדולים
צדיקים יותר ממלאכי השרת ,ואמרו (סח) רעם עדיף מנביא,

ואפרו שעל תלמידי חכמים נאמר (סט) ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.

לה
שלום
א

אחד מהעמורים שהעולם קיים עליהם (א) הוא השלום( ,ב) ולא
מצא הקב״ה כלי מהזיק ברבה לישראל 1א] אלא שלום שנאמר ה׳
עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום.

ב

ירבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם (נ) כל אדם ואפילו עם נכרי

בשוק כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויד^ מקובל על
הבריות אמרו (ד) עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום
מעולם ואפילו נכרי בשוק,

LH

מראה מקום

(סו) כר׳ זילאור׳
י יוחנן סנהדרין
ל׳ מ״ב ומי' פי*
כ״א סק״ח.
(סז) מימרא דרבי
יוחנן מקרא
סנהדרץ צ״ג ל׳א.
מימרא
(סח)
דאמימר ב'נ
 tי׳במ״א.
(סט) כרבינא שם
 .ח׳ מ״ב.
(א) מימראדר:ב״ג
סוף פ״א דאבות,
(ב) מימרא דר״ש
בן מלפתאסוף

(ג) מרנלא מומיה
דאביי ברכות
י״ז ע־א ועי' סוף
סי' י״א.
(ד) ברטת שם
ועי' י״ד סימן

יקדים (ה) בשלום בל אדם ,ובל שיודע (ו) בחברו שרגיל ליתן

מתיא ק חרש אבוש ס״ד.

(ו)

(ה) מימרא דר,
מימרא דר׳ מלט א״ר הונא ברטח ו׳ ע״ב.

ביאור

דרבא ,ועל דרך דכהיב וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו וגו' ,וכתיב למק ענותך ולמען
נסוחך להטיבך באחריתך ,דברים ח' ,ועי׳ גס קדושין ל״ט ע״ב ולעיל ס״ס ט״ז נ״ל.
[א] אלא שלום .פשטות המאמר נראה שביק שמה לכתיב ס' עוז לעמו יחן דרשוהו על התולה
כדאיהא במכילתא ,וזטת התורה הוא גדול מזכות כל המצות כנראה ממה דדרשיק תלה את המצוה
בנר ואת התורה באור וכו׳ סוטה כ״א וכלחנן ריש סאה ות״ת כנגד טלם ,א״כ ע״כ שגס שכרה בדול
יותר משכל המצות ,א״כ למה נקט כסיפא לקרא דוקא שלום מכל טובות העה״ז וחענוגיו ,לכך אמר
שהשלום הוא מחזיק כל שארי הטובות והבלטת כולם .והמשך הפשוק נראה עוד עפ״מ דאמר ר״א אר״ח
ת״ח מרבים שלום בעולם ,פוף נזיר ,א״כ שסיר אמר ה׳ עוז לעמו יחן היינו ההורה ועי״כ יברך את
עמו בשלום; ומתחילה לא נתנה התולה לישראל אלא כשהיה שלום ביניהם עי׳ רש״י על פסוק וישן שם
ישראל נגד ההל .ודרך צחות נלאה ברמז הפסוק כי הנה רגשמה כל תאותה ומפצה לעשות לצון הטלא
יתברך בלימוד תולה וקיום המצות ,ומואסת בתענוגי העה״ז שהמה דבריה שאין לה עסק בהם ולא נמת
מהם ,והגוף הוא היפך זה ,כי הוא מתאוה לתענוגי העה״ז ותשוקתו גמחמדיו ,לאטל מסריו ולשבוע
מטוט ,והאושר והיושר אינו חושש להם; אבל על ידי התורה נטשה שלום בין פני המתנגדים האלו ,כי
היא המראה לכל אמת משני הכמות האלו עד היק תגיע יד ממשלתו לעשות כרצונו ,ועושה סייג וגדר
ונטל לכל אמת מהן ,מק עולם לא יעברנהו .ועוד שהתורה מלמדנו מצות רטח שהגוף נהנה מהן ,ובאשר
שק מטח הטלא גם הנשמה חפצה בהן ,כאכילה התיה להחיות ולהבריא עצמו לעטדחו יתברך ,עונג
1ב]

שבת ושמחת החג וכהנה רנות.
יקרים בשלום .דברי רבי חלט א״ר הונא שבסוף הסעיף נרא־ן כמתנגדין לדברי התנא האלק
אבל נראה דודאי רבי חלט אר״ה לא סליג על דברי התנא אלא שהוא רבותא קא משמע לן
דאסילו
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(ז) תר בר קפלא
יבמות ק מע א.
(מ) משנה רש
סאה ועי׳ קדושין
מ׳ פ״א הבת
קלח ע״א.
(מ) שם וכמהו
מר אחי ,תענית
לב לא.
(י) כלאשכחן לרבי
מאיר גטין נ״ב
לא ולאהרן בסעי׳
שאחר זה.
(יא) מימרא דהלל
אבות לא ועי׳
יומא לא לב
עובדא לשמעיה
ואנ«ל’', •1
(ינ) pra 1׳
לב וע״ש בתום.,
(יג) בריתאדרני
יוסי הגלילי
סנהדרין לב לא.
(יד) סנהדי? לי

לו שלום קדים לו שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו ,ואם נתן לו
שלום ולא החזיר נקרא 1נ] גזלן.

W

ד

כששואל בשלום ח״ח יכפיל ויאמר שני פעמים

ה

1ח) רבנן שלום עליכם רבנן.
לעולם ידבק (ז) אדם בהבאת שלום בין אדם לחברו ,והוא מהדברים

שאדם אוכל (ח) סירותיהן בעה״ז
ואפילו גדול הדור לא (י) יתרפה
ו

שלום עליכם

והקרן קיימת לו (ש) לעה״ב,

בפעולה הזו אלא נם הוא יהא זרין

ונשבר בה.
ויהיה מתלמידיו של אהרן אוהב (יא) שלום ורודף שלום (יב) ומשים
שלום בין אדם לחברו ,שכיון שהיה שומע מחלוקת בין שנים,

קורם •מיבואן לדין היה רודף אחריהם ומטיל שלום ביניהם.
ז

וביותר ישתדל לעשות שלום לצדיק (יג) דשקט לצדיקים נאה להם

ונאה לעולם ,שעל ידי כף יש להם פנאי לעסוק בתורה ובמצות.
ח ואין טחזיקין במחלוקת ,ואמר רב המחזיק במחלוקת (יד) עובר
בלאו שנאמר ולא יהיה כקרח וכעדתו ,צא ולטד (שו) ממשה שנאמר

בו ויקם טשה וילך אל דתן ואבירם.

ט

ולא לבר שסריבה רעה מצד עצמה אלא שיש לחוש לה שתנרום

(מו) מימרא דרש לקיש שם.

ביאור

לאסילו אס חבלו לגיל ליק לו שלום מכל מקום יקדים לו שלום ,דסד״א כיון שחבלו רגיל לימן לו שלום

ימתין עד שיתן לו שלום כלי שבתשובתו •וכל להכפיל לו שלום ,משעם תשלומי טובה ,ני  pהמנהג עי׳
גשין לב לא ובי״ד סי׳ קמ״מ ס״י ,קא משמע דאעס״ה יקדים לו שלום מקלא דבקששלוסולדסהו— .
אק גס בזה אין למדין מן הכללות ,לאשכחן גס שאסור להקדים שלום ,כגון נושה בחברו מנה ואינו
לגיל להקדים לו שלום אסור להקדים א שלים משעם לבית דברים כדתניא בברייתא דרשב״י ב״מ ע״ה
לב ,וכאו ק אץ שיאלין בשלום אשה כלל כלאמל שמואל קדושין ע׳ לב ,ולהירושלמי הביאו הלמ״א
להלכה בי״ד סי׳ ללב ספ״ז גס לרבו לא ישאל בשלומו שנאמר ראוני נערים ונחבאו לש.

1נ] גזלן .שנאמר ואתם בערתם הכרס נזלת העני בבתיכם ,והלא אף גדלת העשיר גזילה היא ,אלא
נזילת העני שאין לו כלום לגזול ממנו אלא שלא להשיב על שלומו ,בלטת שם כפרש/
[ר] שלום עליכם .בגטין ס״ב לא אמריק דגניבא אמר שלמא עלייט מלכי וכו' ע״ש ואע״גדבשבת
י ׳ב לב אמר לבב״ח כי הר אזלינן בתריה דרבי אליעזר לשיולי בתשיחה זימרן אמר וט׳ חימנץ
אמר רחמנא ידכרינך לשלם ומקשיק והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי וכו׳
זמחרצינן שאני חולה ששכינה עמו ,והך תירוצא לא שייך בגטין שם ומ״מ אמר גניבא בלשון ארמי ,דיש
לחלק בן ברכה דאיירי בה בגטין שם לתפלה דאיילי בה בשבת שם ,אי נמי שאני לח טץ שתמיד
מהרהרין בד׳ח כדלעיל סי׳ א׳ סקי״א וא״כ תמיד עיסקין בתולה ושכינה עמהס כאשר הובא לפיל שם.
(ח) רבנן* ואס ישאל בשלום רבו איכא דעות וראה סק״ב ,וגס למאן דמתיר לא ישאל כדרך ששואל
לאדם אחר אלא יאמר לו ביראה וכבוד פלוס עליך מולי ורבי וכן אס משיב לו שלום יאמר בדרך
זה עי׳ י״ד סי' רמ״ב סס״ז ועי׳ רש״י ותום׳ ברכות כ״ז לב ,וללע יכול לאפר ללבו תצלח במלאכתך
כנראה מפרש״י שבת פ״ע ע״א ד״ה היה לך לעזרני.

רעות
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רעות אחרות שאין (נח) שלום יוצא מתוך מריבה וכן

הוא

אומר ויהי ריב בין רועי מקנה אברם וגר מי גרם ללוט שפירש מאותו

צדיק הוי אומר מריבה ,וכן הוא אומר ועמדו שני האנשים אשר להם
הריב מי נרם לזה ללקות הוי אומר זו מריבה ובן אשכחן כי ינצו אגשים
ונו׳ וקצותה את כפה [ז] מי גרם לזה הוי אומר זו מריבה; ויש לחוש
למריבה שתביא לידי [ח] כעס ולאונאת דברים ולהכאה ולשנאה

ולנקימה ונטירה וכהנה ,דברים אסורים ומגונים.

י

יהיה זהיר בתבואה בתוך (יז) ביתו שאין מריבה מצויה בתוך ביתו
של אדם אלא על עסקי ‘תבואה שנאמר השם גבולך שלום חלב

חטים ישביעך ,והיינו ראמרי (יח) אינשי כמשלם שערי מכדי נקיש ואתי

תינרא בביתא ,ומריבה בבית מצד (יט) האשה מחרבת .הבית כי
[ט] תוקפא בביתא כי קריא לשומשפא.

יא

ובאשר שראו חכמינו כמה גדול השלום תיקנו דברים רבים

משוס דרכי (כ) שלום ודחו מציה אחת מפני ר^רתה משום
(כא) שלום בית ,ולמדו כן מדעת קונס שהגדיל כח השלום והתיר

ושם מ״ד

מראה מקום

(נח) ספרי פרשת
כי תצא.
(יז) מימרא דרב
יהודה ב״מ נ״ט
א  zע״א.
(יח) מימרא דרב
ספא שם.
(יט) מימרא דת
חסדא וכמסקנת
הגמרא סימה נ'
ע״ב
(כ) ראה בגטין
נ״טע״ב במשנה
ושם ס״א ע״א
בברייתא ועירוכק
ס׳א ע״א וכ״מ
לב ע״ב וסנהדרין
ס״ח ע״א וע״ב
ופסחים נ״א ע״ב.
(כא) כרבא שבת
כ״ג ע״ב ועי׳
גס יבמות ד׳ע״א
ע״א ושם ק״ו ע״ב*

ביאור

[ו) רעות אחרות .וצלסינן בסנהדרין ז׳ ע" א ההוא דהוי קאמר ואזיל טוביה דשמע ואדיש חלפיה
ביחחיה מאה ,אשרי ששומע חרפתו ושוחק ומרגיל בכך הלכו להם בשתיקתו מאה רעות שהיו באות
עליו על יד התגר ,א״ל שמואל לרב יהודה קרא כתב פוטר מיס ראשית מדק ריש מאה דיני ,המתחיל
מדון ופוחח בקטטה הוא תחילת מאה דיני ,מדון נוטריקון מאה דיני ל״א מדון בגימטריא מאה .ואמר
שס ת הונא האי הנרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא כיון דרווח רווח ,כשהנהר גדול פעמים שהוא יוצא
לשדות שעל אגפיו כעין ניגרים וצינורות קטנים ואס אינו סותמו מיד הולך ומרחיב ושוב אינו יכול לסותמו
והיינו דאמר קרא סוטר מיס ראשית מדק כלומר ראשית מדון ומריבה דומה לפוטר מיס ,פוטר פיתח
כמו פטר רחם .אביי קשישא אמר דמי לנודא תמלא כיון דקס קם ,דפין של נשר בתחילה כשדורסין
עליהן מנענעות וסוף מתחזקות ונקבעות במקומן והנא נמי כשאדם מרבה בקטטה מחזקת ובאה ,כפרש״י.
ולא ילך בדרך הכסיל אפר נאמר עליו שפחי כסיל יבואו בריב מפלי י״ז ,ובני מערבא כי מינצי תרי בהדי
הדדי מזו הי מינייהו דקדיס ושתיק אמרי ההוא מיוחס טפי קדושק ע׳ ע״ב ,וא״ר אילעא אק העולה
מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה שנאמר תולה אק על בלימה חילק פ״ט ע״א ,על ק
לפני התגלע הריב נטוש אותו משלי י״ז ,וזהו כבידך שנאמר כבוד לאיש שבח מריב שם ל.

[ז] סי גרם .ועי' נס שמות ל פשוק י״ג נס ויקרא לד פסוק י/
[ח] כעם .רעת המדה הזאת עי' בסי' י״ט ,ואונאת דברים הכאה שנאה בלב ונקימה ונטירה טלם
איסורי לאוק הנה כמבואר לעיל במקומם ,ואע״ס פכשהראה לו השנאה והודיעו שהוא שונא אוחי
אינו עובר על לאו דלא תשנא את אחיך בלבבך מ״מ עובר על לא הטור ועוכר על עפה של ואהבה
לרעך כמוך כמבואר בסה״מ ל״ת ש״ב ועל ענין הכאה עי׳ סי׳ ל״א סק״ה•
[ט) תוקפא .כשהאשה כעסנית מתרבה הבית כי קריא לשומשמא תולעת של שומשמין האוכלתן ,לש*י
שם ן• אבל בנברא לית לן בה שס בגמ' .והנה ממעשה דבבא  pבוטא בנדרים ס״ו ע״ב יושמט
לכאורה שיש לאשה לעשות רצון בעלה אפילו בדבר שאינו הנק שהרי שברה האשה פני המנורות על ראשו
של כבא בן בוטא ,בטעותה בלשון בעלה ,והוא ברך אותה מפום כך ואמר לה אח עשית רצק בעלך
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המר\ם

;אוצריחחכמול

מ»

ארח מישרים לד.

^,ד (מ) לשאול שלום חכרו בשמו הגדול ,ואמרה תורה ששטו הנכתב
בקדושה יפחה על המים כדי (גג) לעשות שלום בין איש [י] לאשתו,
h‘s
'”*"?"/ז ל׳ג ובתחילת הבריאה חשש לשלום הכריות וברא משום (נו) כך אדם
"? ^דרם יחידי שלא יחיו משפחות מתגרות זו בזו לאטד אבי גדול מאביך,
וכתיב האמת (מ) והשלום אהבו ,וכתיב דרכיה דרכי נועם וכל
ס״י ע״ג.
נתיבותיה שלום.
(כד)ל”"ע׳

«הי׳

(כה) ופי״ יבמות י״ר ע״ב מס פ״ו עיא.

ביאור
המקוס יוציא ממך שני בניס מבא בן טמא ע״ש ,אבל אץ נראה לומר ק שהרי אפילו מינור אי״א
שהושווה כבתים לכטד המקום קיימא לן שאס אמר לו אביו עטר על ר״ת לא ישמע לו שהוא ואביו
מייבין במתי שמיס ב״מ ל״ב ע״א במשנה וברייתא ,,ואפילו לעבור על איסור דרבנן לא ישמע לו י״ר םי'
ר״ס סכרו; על ק נראה דבבא  pבוטא מענוה יתירא מילחא יתירתא הוא דפבד ,ומחל על מורו ועל
סיוט באשר שהבעל לא הימה מנתו לכך ,והאשה ג״כ לא היתה אלא שוגגת בסעזחה בלשון בעלה ולא
נתמנה לבזותו או לצערו אלא לעשות רצץ בעלה ,ועי ,סי' כ" סק״ד.
ועי ,עוד שלא תחגנה אשה על בעלה יבמות ט״ו ע׳א ופ״ז ע״ב ויומא ע״חעיב דררכיה
דרכי נועם וכל נחיטתיה שלום.

[י] לאשתו.

לוח הטעות
סימן ב׳
ג׳

ה
ה׳

ח

ביאור לק י' ,דכולכס חייבין בכבתיו כצ״ל
שס לק א" עמוד י״ט ,מצווה ועומד לעזור לו כצ״ל
שם עמוד ל ,באינו תמת רשותו כצ״ל
שס
שם לק ז' ,אקרא דבחריה גייר כלל
שם ס״ק ל ,ובח״מ סי ,שפיח סעיף ט .,כצ״ל
שס ס״ק ייג ,ואמה אנשים כצ״ל
שם ס״ק טיו ,ואס לא יבא כציל
מראה מקוס ס״ק ל״ד ,מאמר דנן זומא כצ״ל
פניס פוף סעיף א ,,ואין לו חלק כצ״ל
במראה מקוס לק י״ח ,מלב ,הצ״ל'
ביאורס״קל ,חזור לאחורך כצ׳ל
שם ס״ק י״ד ,והני מפני כטד כצ׳יל
פנים בסופו ,והיה מחזיק בתורחו כצ״ל.
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•

»

ר״ש סידילהש

היה קורא פרס שני ברכות

אטינת

«»n«1

מג

דכתיב שום חשים עליך וגר שתהא אימתו עליך תדע דדוקא
גבי תפלה תנן (לקמן פ״ה כל׳ א") אפילו נשיא ישראל שואל
בשלומו נא ישיבנו אלמא דוקא חפלה אבל ק״ש אף שואל
מפני היראה וכ״פ ה״ר יונה בס׳ כיה קורא על הא דמייתי
האלפסי דאיתא ביומא (דף ינג•)

מיסתמיך על ר׳ יעקב בר אידי .נשען על ר׳ יעקב בר אידי:
ומיסמד מן קמוי .מסתיר עצמו מפניו :כדין בבלאי עביר.
 *iאלעזר ק פדח עלה מבבל :דזעירא לא שאיל בשלמא דרבא.
ץ?ז>ל דכא דתניא בברכות פרק אין עומדין מוחן שלום לרבו
 cntfלשכינה שתסתלק מישראל
דוגל מנין הוא דאסור ור׳ יוחנן (א> ר׳ יוחנן הוזז מסתמיך על ר ,יעקב כר אידי
סבר דלא אסיר אלא כדרך שאלת
וחוח ח אלעזר חמי ליה א) ומיטמר מן קמוי
שלום בין אדם לסבידו כגק שלום
'עליכם אבל שלום עליך רבי ומרי אמר הא תרתין מילין הדין בבלאי עביד עמי
חז־א דלא שאיל בשלמי וחדא דלא אמר
שרי והכי קי״ל:
שמזיעמא מן שמי .א״ל כך איג ץ נהגין גביהון
ולא
זעירא ק לא שאיל בשלמא דרבא דאינון מקיימין (אית מס ראוני נערים ונחבאו.

ודברת בם ולא בתעלה (ב) כלומר

בק״ש יש לך רשות להפסיק לשאלת
שאים מפני היראה ולהשיב מפני
הכבוד אבל לא בחפלה כדתנן
ואפילו נשיא ישראל שואל בשלומו
לא יפסיק (ג) ולפי׳ רמב״ס ז״ל
אץ הפרש בין תפלה לק״ש בנשיא
ישראל אלא לעגק משיב שלום
בלבד דאילו בתפלה אינו משיב
מפני ככבוד אפילו בק פרק לפרק ואילו בק״ש משיב מפני הכבוד אפילו באמצע הפרק אבל בשואל באמצע הפרק תפלה וק״ש
ט צדדי נינכו וכ״ז שאין שם חשש סכנת נפשות אינו שואל בשתיהן ונראה מתוך פי׳ רמב״ם ז״ל (ד) דאע״ג שאץ שאלת
ש4ם ’תלמיד לרב מדק מורא אלא מדק כיבוד אפ״ה כשנותן נו שלום אומר נו ביראה שאסור ליתן שלום לרבו או להחזיר
לו שלום כדרך שנוחנים לריעיס ומחזירים זה לזה אלא שוחה לפניו ואומר לו ניראה ו«וד שלוס עליך רבי ומס נתן לו רבו
שלום יחזיר לו שנים עליך לבי ומורי וכן לא יחלוץ תפליו לפני רבו (ה) ומדמדמי דק נהינת שלום לרבו לדק נא יחלוץ תפליו
רכו וכף משמע דמסמם מורא הוא דבס׳ בתרא דסנהדרק(דף קא ):גבי ירבעם קאמר ומאי וזה אשר הרים יד במלך
נממן שמלץ תפליו בפניו ופירש״י ז״ל שכיה לו לפנות לצד אחר מפני אימת מלכות ולחלוץ שלא בפניו (ו) ובפ׳ תפלת
השחר (ברכות כז >:הניא ר״א אומר המתפלל אמורי רבו והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו והחולק על ישיבתו של רבו
והאומר מר שלא שמע מפי רבו גודם לשכינה שתסתלק מישראל וע״כ האי גוחן שלום לרבו וכף דקתני כיינו בלא יראה
אלא כדרך שנותנים שלום לשאר בני אדם וכמו שפי׳ רמב״ם ז״ל אבל כששוחה לפניו ואומר לו ביראה וכבוד שלום עליך רבי
׳ 'מצוה קעביד וכדמסיק כש״ס ואזיל הדא אמדה שאדם צריך לשאול במי שהוא גדול ממנו בתורה ועוד מן הדא וכף:
ץ  rfnדלא שאיל בשלמי וכף .תימא הא מדקמני במשנתנו ובפרקים שואל מפני הכבוד ופי׳ רמב״ם ז״ל היה קורא ופגע
באחרים או פגעו בו אחרים אם היה 3ק פרק לפרק פיסק ומתחיל ושואל שלום מי שהוא חייב בכבודו כגק שפגע באביו
או מו או מי שהוא גחל ממנו בחכמה (ז) ומשמע דלא כחירו לשאול בק פרק לפרק אלא במי שהוא חייב לכבד מדק תורה
כנק אביו או מו או סי שהוא גדול ממנו בחכמה דאיכא בהכי מצות עשה מן התורה דגבי אביו כתיב כבד את אביך וגבי
מו כתיב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ופי׳ רמב״ס ז״ל היא שצמו לכבד החכמים ולקום מפניהם ולגדל אותם ולשק
ספרא (פרשת קדושים) תקום והדרת קימה שיש בה הדור (מ) אי והדרת יכול יהדרנו בממק ת״ל תקום והדרת מה קימה
שאק בה מסרק כים אף הידור שאק בה מסרק כים איזהו הידור לא ישב במקומו ולא מדבר במקומו ולא סותר את דבריו
יכול אם ראהו יעצום מיניו כאילו לא ראהו הרי הדבר מסור ללב שנאמר ויראת מאלהיך אני כ׳ וכיק דשאילת שלום לאביו
פרק לפרק וממילא ש׳׳מ
וצרבו בכלל מצות כיבוד אטה ות״ח לכך התירו להתחיל ולשאול שלום לאביו ולרבו באמצע ק״ש
דאסוד לתלמיד ולק למיממר מקמי אביו ורבו כדי שלא יהא צריך לשאול בשלומו שהרי הוא מבשל מצות משה מן התורה
ועובר משום ויראת מא&כיך אני ה׳ דדמי כרואה את רבו ועוצם עיניו כאילו לא ראהו וא״כ היכי הוו נהגי גביהק דזעירא
 1לא שאיל בשלמא דרבא מקרא מיאוני נסרים ונחבאו שלא כמצות התורה וכיפך דק המשנה דקהני ובפרקים שואל מפני ככבוד
ומשמע נמי מתוך סי׳ רמב״ם ז״ל דמניסת שאילת שלום לאביו ולרבו לא די שבישל בזה מצות כיבוד בשב ואל תפשה אלא
^שבק ליה נמי כסומן יראתם מעליו בקום ועשה דאילו משום מניעת קיום מצות כיבוד גרידתא לא התירו לו להפסק בק״ש
פרק לפרק הרע (ת) שעם היות מצוה זו ממוייבת לאנשים כולם בכלל כלומר לכבד הסכמים ואפילו לחכם ששוה לו
"3בחכמה כמו שבארו באמרס (ב״מ לב) עומדים זה מפני זה שיש בכבוד דברים נוספים על התלמיד חה כי כבוד כתלמיד
לרבו יש בו תוססת גדולה על הכבוד שהוא מחוייב לחכם ויתחייב לו עם הכבוד המורא כי הם כבר בארו (ספרא שם) שמק
נבו עליו כחק אביו שחייבו הכתוב לכבדו ולירא ממנו ומאור אמרו (ב׳׳מ לב) אביו ורבו רבו קודם וכבר אמרו (סנהדרין
פ) שאיש מוהר למלוק עם רבו ר״ל בחלק לצאת מהוראתו ודינו ושיסמוך בחכמתו וילמד או ידק ויורה אא״כ ימן לו
נשות ואק מוהר לו לכחקומש עמו או להתרפס ממט ולא לחשדו שיהרהל אחריו בפועל או במאמר מסיני הרהור כי אפשר
שלא רצה זה ובס׳ מלק (דף קי ).אמרו כל המולק על רבו כאילו חולק על השכינה שנאמר בהצותם על ה׳ וכל כפושה מריבה
עם רבו כאילו עושה מריבה עם הקב״ה שנאמר המה מי מריבת קדש וגף וכל המתרעם על רבו כאילו מתרעם על השכינה
שנאמר לא עלינו תלונותיכם כי על ה׳ וכל המהרהר'מל רבו כאילו מהרהר סל השכינה שנאמר וידבר כפם באלהים ובמשה
תה טלו מבואר כי מחלקת קרח ומריבת בני ישראל ותלונתם והאשימם וחשדס אמנם היה עם משה שהיה רנן של כל
מראל ושם ככתוב כל ענק מכם על ה׳ ומאור אמרו (אבות פ״ד) מורא רבך כמורא שמיס וזה כולו לקוח בראיה נהיות
ככתוב מצוה לכבד את כאבות והחכמים כמו שהתבאר במקומות רבים מהתלמוד לא שהיא מצוה בס״ע (י) ולפיכך לא
שרק להפסיק בק סרק לפרק שבק״ש לשאר חכמים שאינן גדולים ממש בחכמה שאין מניעח הכבוד להם חשובה כפורק מוראו
של ירט ממש ומשום מצות כיבוד גרידתא אמרינן הואיל והוא עוסק במצות ק״ש ה״ז פטור ממנה מדק עוסק במצוה פמיר
סן המצוה אבל משום כיבוד אביו ורבו אק לפוטרו מדק עוסק במצוה פטור מן המצוה שהרי ע״י מניעת שאילת שלום
שאה כפורק ממש יראה כדפרישית והא דשרו ליה להשיב שלום לכל אדס ואמ״ג דלא שייכא בהכי האי מעמא דאמק
עינ כזאמר בסוף שממתק ר׳ סדנא רב יוסף ודברת בם מכאן שיש לך רשות לדבר נם ואוקמו רבנן לשריותא דהאי קרא
מקא .בפרקים וכמשיב שלום אבל לא לשאול שלום לכתחלה לכל אדס וי״ל דהוה ס״ל מאמר דחיוב שאילת שלום תלמיד לרב
סיק-מרא רבך כמורא שמים עדיפא 'מפי למיטמר מקמי רביה מחמת מוראוכי ההוא דר׳ שמואל בר נחמני א״ר יונחן
מרכות (דף ז ).בשכר שלש זכה לשלש בשכר ויסתר משה פניו זכה לקלסחר פנים בשכר כי ירא זכה לוייראו מגשתאליו
בשכר
*׳>
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גר מערבי
ל*
א) טוש״ע יו״י סי׳ רמ״ג
סעיף ס״ז בהטז

לב

 )3טוש״ע יו״ז סי רמ״ב
סעיף ט״ז גמה

מסורת מרם
(א) ירושלמי שקלים פ’נ
הל׳ ו׳ כל הסתיא ואימא
מד בירושלמי מו״ק פ’ג
הל׳ ז' וכעץ זה ביבמות
צי :ועיי״ש
( )3עיין חום׳ יומא דף
ינה ד״ה גם ומום*
ברכות יף י 4ר״ה x&fcn
( )3עכ׳־ל הג״יז על
הטוא״ת סימן ס״ו ד*ה
נץ
(ד) רמג״ס פ״ה תהל׳
ח״ת הל" יד
(ה) עכ’ל הרמג״ם שם
הל* ה׳ והל׳ ו׳
(ו) עכ״ל רש״י בהם׳
סנהדרין דף ק* ד׳ה
שהלץ
(ז) עכ'ל הרסנ״ס פ׳־נ
מהל׳ ה״ש הלי ט״ו
(ת) עכ״ל הרמנ״ס נספר
המצות  manעשה ר״ס
(ס) לשון הרמנ״ם שם
(י) עכ״ל הרמנ״ס שם
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עין משפט
גר מערבי
1

היה  p“IB K"11pשני □“fTO

אמונת יוסף

ר״ש סיריליאו

ולא אמר שמועחא מן שמיה דר ® •fo'Pובפ״ק יי^ז

«
לוהמונת ה׳ יביש ור׳ יוחנן דקפיד עליה
בשכר מהביטזכה
א) מוש״ע יו״ד
יך< ״סעיף א׳ 5« ,ע״כ ס״ל כי ההוא דד יהושע בן קרמה (ג״ז שם) דפליגא דגמד עם ר׳ טקיבא ורוב חכמתו היה ממנו :קמי
להתמי!ממץ אלילים י״א אדר׳ שמואל דאמר כך א״ל הקב״ה למשה כשרציתי לא רצית צלמא .בא לרצותו על האמרת שהיה מסתיר עצמו מפניו וא<
עכשיו שאתה רוצה איני רוצה ופירש״י ז״ל כשרציתי בסנה לא מהו לעבור לפני ע״ז :עבור קמיה וסמי מינוי .וכי אר3
מולק לו כבוד שאתה ירא מוש
רצית שנאמר ויסתר משה פניו
מסורת הש״ם
ופליגא דד יהושע בן קרחה כי מהלכין אהמי ליה הד בית המדרש הדל ממנו עבור לפניו ושבר עיניו:
ככומר הזה של ענבים& .
שממנישו מל כך אזי׳ שמואל
4
הכא הוה ר״מ יתיב ודרש ואמר שמועתא
«ף«יי « «׳׳״» יד!י שאמר קבל שכר על זה לקלסתר
שמטמין בו ענבים עד שמתמממין
מזידושי  S” m>Zפנים ני קרן מור פניו וחמונת ה׳ משמיה דר׳ ישמעאל ולא אמר שמועתא והיין נוח לצאת כמו מנמר
«י«״י ת* >• י״« יביט זה מראה אמורים כר שגויה משמיה דר׳ עקיבא .א״ל כולי עלמא ידעין בשיא :שהוא דובב .לשין תוסס
כשרציתי יד״ס בשכר
ה״א בספרי (פרשת בהעלותך) קשר דר׳ מאיר תלמידיה דר׳ עקיבא הוא .א״ל
בולייר בלע״ז:
יגה של תפילין מאחוריו הוא ואמייק וכולי עלמא ידעין דר׳ אלעזר תלמידיה דר׳
קונדיטץ
היק ד׳ לפיל (ברכות ו ).דקב״ה מגיח
mom
יוחנן הוא .מהו א>מיעבר קומי ארורא צילמא .א״ל את פליג ליה איקר
משמי י״ג
אלא עבור קומוי וסמי עיניה W .יאות ?בד ר׳ אלעזי־ ילא ׳גבר קדפך.
א״ל ,יעקב יודע את לפייס .ור׳ יוחנן בעי דיימרון שפועתא מן שמיד.
יג” *,
«•■?/״?־" £לו&זח «י כ׳ ולא חונל לראוי! אף דוד בקש עליה רחמים דכתיב מסליס סא> אגורה באהלך עולמע

wirtb

(p, (J

F

8

רציי!
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אגל ר׳ פינחס ח ירמיה בש״ר יותנן ובי עלתה על לב דוד שדיו* הי לעולם
 rnפני היינו מפגי שלא
סיפאדקרא כי לא יראני ה&דם אלא כך אמר דוד אזכה שיהו דברי ממרין 9ל שמי בבתי כנסיות ובבתי

A

ליה .שמעון בר נזיר* אמר כל ת*ה שאומריו דבר

 V״•״’ ” V

”י *%

מדרשות■ מה מהניא

־ךי?

נ(עס שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו רוחשות עמו בקבר מה סעם (שס׳״ש
מאני האדם ונר א/ך
דובב שפתי ישנים ככומר הזה של ענבים שהוא דובב מאליו.
אלא שפירושו שא״ל הקנים
ר׳
עלתה רצוני שלא יראני האדם וגו׳
צפי שגם אתה שיש לך ממלה יתירה על כל הנביאים כשרציתי לא רצית וכן נראה מדברי מ״ר בשכר ג׳ זכה צג׳ וכף המכוון
בזה לפי שהרואה ומסחכל בדבריה אלקיים יש לו להרחיק עצמו מפגי ג׳ דברים הא׳ הוא יראה השכלית שירא לגשת אל דבר
הגדול והנורא וכיוצא בזה אמרו ראוני נערים ונחבאו והשניה בדבר שצריך השגה ומיק מונע עצמו מפני קוצר המשיג שא)
יבא למעות ע״פ עיונו בשכלו והג׳ מפני עומק המושג שא״א להשיגו מל אמתתו ומשה לכל פ אלו נשמין שהסתיר פניו דהיינו
ששפט בשכלו קוצר השגת עוונו בזה שהוא כינוי לפני משה ועל הס אמר כי היה ירא שהיא יראה השכלית לירא מדבר המופלא
וגדול ועל הג׳ מהביט אל האלהים הוא ממש מומק המושג ולזה זכה מדה כנגד מדה מגד ויסתר פניו אמר שזכה לקלסתר
פגים שהוא מעלת עיון השגתו דכתיב כי קח מור פניו ובשכר כי ירא זכה לוייראו מגשת אליו שהיו ישראל יראים ממנו
מגודל מעלתו ובשכר מהביט וגר זכה לתמונת ה* יביט שהוא עומק המושג והוא מראה אחורים והיינו דמייתי עלה הכא
וראית את אמורי וגי מלמד שהראה הקב״ה למשה קשר של תפילין (ב) ומכיון שאמרו חכמים מורא רבך כמורא שמים
יש לו לתלמיד להסתיר פניו ולירא מגשת לרבו ובשכר יראה זו יזכה לקבל מרבו עומק המושג ואז לא יבא לטעות ע״פ עוון
^־"־שכלו בתורת רבו ולעולם יעמוד על סוף דעתו לכוין לאמתה של תורה חהו שאמר הכתוב הן יראת ה׳ היא סכמה ודרשו
רבותינו ז״ל (מ״ר פרשת שמות)  pאמת היא שכן בלשק יוני קורץ לאחת הן ולפיכך זוכה התלמיד לחכמה יתירה בזה שהוא
מסתיר א״ע מרבו מחמת יראה ויש בהתרחקות זו התקרבות נפלאה ונעלמה של שני השכליים ע״י דיבוק פנימי בנפש מיה
שהיא רוח ממללא וכמו שחרגה אונקלוס (בראשית ב) בפסוק ויהי האדם לנפש מיה והות באדם לדוח ממללא וקראו
הכתוב נפש חיה לומר שהחיות הנצחיות שבנפש מתקיימת ברוח ממללא ר״ל שכל המושגים המתחדשים לאדם בעודו מיומו
בעוה״ז ע״י אותה הנפש עיקר קיומם הנצחי לעד ולעולמי עולמים הוא מ״י דיבורו בתורה עם תלמידיו כמאמר סכמוג
והודעתם לבניך ולבני בניך ושגנתם לבניך ולמדתם את בניכם ובספרי (פרשת ואתחנן) דרשו בניך אלו תלמידיך שהתלמידים
קרויין בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים ומשמע מתוך פי׳ רמב״ם ז״ל (ג) דדרשה גמורה היא ולא אסמכתא בעלמא ומהים
קפיד גמי ר׳ יוחנן אדר״א דלא אמר שמועתא מן שמיה כדמסיק ואזיל אף דוד בקש עליה רחמים דכמיב אגורה באהלך
עולמים וכר מה מהניא ליה שממון בר מירא אמר כל ח״ח שאומרץ דבר שמועה מפיו בעוה״ז שפחותיו רוחשות עמו בקבר מ״ס
דובב שפתי ישנים אלמא מהניא ליה דיבוריה בתורה עם תלמידיו לידץ כמי שהוא מי לעולם ומיקיימא ביה קרא דאגורה
באהלך עולמים שהחיות בדיבורא תליא והו״ל רוח ממללא אף לאחר שמת ונתפרדו הגוף והנשמה זה מזה עד שיחיו המתים
כשיעלה רצץ מאח הבורא ית״ש ויתעלה והיינו דאמר קרא דובב שפתי ישנים ומתוך פי׳ רבינו יונה ז״ל נראה דכיבוד חברים
בהורה דומם לכיבוד אביו ורבו דבאבות (פ״ד מי״ב) חנן וכבוד חברך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים ופי׳ ר״י ז״ל
בכלל המורא הוא הכבוד ואין בכלל הכבוד מורא כמו שאמר בן יכבד אב ועבד אדניו ואם אב אני איה כבודי ואם אדונים אני
איה מוראי וגד אמר מורא בעבד וכבוד בבן כי הדבר כן הוא והזכיר בכאן מורא לרב ולשמים שצריך לירוא אותם כי מורא הרב
יסוד מורא שמים הוא על כי למדו תורה וליטא את ה׳ אלהיו ואוהב את ההורה אוהס את החכמים וידא את דבר ם׳ ולמלמל
אוהו יש בו יראת שמים וללכת בדרך עובה ע״כ נאמר ומורא רבך והזכיר כבוד בתלמיד ובחבר כי אינו חייב במוראם נמצאה
למד כי כבוד חלמידך צריך שיהא חביב בעיניך כמורא שמים המחויבת עליך ואץ לך לבטל את זה כמו לוה שכולם תלה על זה
וא״כ ארבעתם במדרגה א׳ הם הכבוד לפי כבודם והמורא לפי מוראם (ד) ורש״י ז״ל גריס ר״א בן שמוע אומר יהי מיל
תלמידך ככבוד חברך משמע שהעשה כבוד לחלמידך כמו לחברך וכן כבוד חברך ככבוד ומורא רבך נ״א יהי כבוד תלמידך וכר
סובר הוא שאמה מתפאר בו והרי כבודו הוא כבודך לפיכך דין הוא שיהיה חביב עליך כשלך ככבוד עצמך אבל בככוד מכירך
לא מצי למתני חביב שהרי אץ לו חלק בכבודו של חבירו דמה טיבו של כבוד מבירו אצל כבוד שלו לפיכך תלי כבוד מכירו במורא
רבו ומורא רבך דהא דרשיק את ה׳ אלהיך תירא לרבות ת״ח וכ״ש לרבו ומוראו מפורש בקידושין (ה) והיינו הוא מעמא דרכי
שצוה לבנו ר״ג (כתובות קד ).זרוק מרה בתלמידים ופירש״י ז״ל זרוק מרה אימה שתהא אימתך עליהם (ו) ואומר רמב״ם ז״ל
דמשו״ה אץ ראוי לרב לנהוג קלות ראש לפני התלמידים ולא לשחוק בפניהם ולא לאכול ולשתות עמהם כדי שתהא אימתו עליס
ר׳ פינחס ר׳ ירמיה בש״ר יוחנן וכי מלחה על לב דוד שהוא חי לעולם וכף .וא״ת ומאי קושיא
וילמדו ממנו במהרה (ז):
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קד

ארץ

חדועי הלכות ואגדות

ללאו דוקא עד מצות אלא עול מצי שעה
ולענ״ד נמ״ש ופשוט הוא ועיין מ״א בסימן
רל״ג מזה־
(אמר המעתיק לא ידעתי מה אידון
בדברים הללו שהם ממש דברי
~המ״א בסימן פ״ט בקצרה כדרט):דף כז ק״ב כתוספת ד״ה והנותן שלום
על א״נ ההוא לכחמלה
קאמר ועיין מהרש״א ולע״ד שגם מגמרא

החיים

אם נותן שלום כשאר כל אדם נ״כ אפור

רק שלום עליך רבי וא״כ התם דקאמר
כדי שאילת שלום בהכי מיירי דהיינו בתלמי׳

מבר אבל מזרה דתלמי׳ מבר א״ 5לומר רבי
כי השאלה מאחר שמעיז פניו נגד רבו
לשאול בשלומו ע״כ עכ״פ צריך לדבר בדברי
הכנעה ולומר רבי אף שהוא תלמי׳ חבר
אבל בחזרה שהוא לא פתמ רק שרבו נותן
לו שלום והוא מוכרח להשיב שלא יתקיים בו

זו גמי שמעינן מה שמביא בשם ירושלמי

נזילת העני בבתיכם מ״כ איך צריך להחזיר
לי רק כשאר כל אדם מאחר דתלמי׳ מבר

דקאמר 5גמ׳ הנותן שלום והמחזיר שלום
דל״ל נותן דאם מחזיר ממור כ״כ כש״כ
נותן דהרי כבר ידענו המילוק בין נתינת
שלום לחזרה גבי שואל מפני היראה ומשיב

הוא אבל בתלמי׳ שאינו מבר שאלה לגמרי
אסור ואף מזרה בלשון רבי ולס״ז ניחא
שר׳ ירמי׳ לא אמר לרב מי בדיל מר כי

וכן סיגנון התום׳ דהי׳ קשה להחוס׳ מה

מפני הכבוד הרי מפורש דחזרה קל מנתינה
וא״כ תרתי למה לי וזהו שמביאין החוס׳
בהתמלה שתיהן הנותן והמחזיר א״ו דהכי
פירושו נותן אסור בכל אופן אפילו לומר

שאלה בדברי תורה כחזרה דמי שצריך לשאול
כי תורה היא וללמוד צריך מ״כ לא אמר
לו מר ומעתה מתוח על נכון מה שהי׳
קשה להמהרש״א ופשוט .ואל תתמה לפי
תירו׳ן הראשון דקרי לחזרה שאלה כי עיין

שלום עליך רבי ומחזיר מותר בזה הלשון

בחום׳ [גב״ק] דף ע״ג ע״ב בד״ה כי לית לי׳

וע״כ מ״ש התום׳ פירוש כשאר אדם אממזיר
קאמרי ובשואל אין תקנה וע״כ היו קשה
להתום׳ א״כ היכא■ משכחת הא דאמרי׳ בב״ק
כדי שאילת תלמיד לרב הלא שאלה אסור
בכל אופן אלא צריך לדחוק דההיא כדי שאילת

שמביאין בשם ר״ח דבמזרה מדבר שם וקרי
לי׳ שאלה שכתב הטעם שצריך להחזיר בתוך
העדות מכח נזילת העני ומ״ש התום׳ באי

אחזרה קאי ומכנה (התורה) [המזרה] בשם
שאלה כי אינו מקסי׳ רק אלשון שלום עליך

רבי והיינו דמסיימי החום׳ והיינו דאמריק
וכר פירוש אף שלכאורה אק משמם כן
דמחזרה מדבר רק משאלה ושאלה משמע
הכא דאסור מ״מ צ״ל דתנא לשאלת שלום

מזרה קרי לי׳ ותו כ׳ התום׳ א״נ ההוא
לכתמלה קאמר דהיינו שאלה והא דשמעינן
הכא דשאלה אסור מכל וכל מכח הקושיא
דנוחן למה לי י״ל דנוחן תיירי בתלמי׳ חבר
וגם הפירוש היא כן אף שהוא תלמיד מבר
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נמי אף לכחמלה הרי דשם א״צ לדבר
מלכחמלה ירק מחזרה זה יש לחח שזה הכל
לפי ההו״א של תירוץ ראשון כנ״ל שאין
תלמיד נותן כלל שלום לרבו אם לא בחזרה
ט״כ בחזרה תיירי דלאדם אמר אסור להפסיק

בתוך העדות לתת לו שלום ולרבו אין נותן

שלום כלל אלא מזרה אבל הא״נ סבר
לכרתן נמי לרבו דהיינו תלמיד חבר אז גם
זה צריך לעשות להפסיק בתוך העדות מפני

הכבוד או יראת רבו ויאז פירוש שאלת שלום
כפשוטו דעל השאלה קאי ולא אחזרה דבזה
גס ר״ח מודה דאף לשאלה לרבו מפס״ק
מק״ו מק״ש דמפסיק לכל מר כדאית לי׳

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

וזדושי הלכות ואגדות
כך הם פירוש דברי החום׳ ומה צדקו דברי
הרמב״ם בפרק חמשי מהת״ח דנתב גבי
’־־שאלה שלום מלין רבי וגבי חזרה כ׳ שלום
עליך רבי ומורי ומנח זה נתב הלחם
משנה דחזרה ממור שצריך לומר בי׳ רבי
ומורי ולפי הנ״ל וגם לפי הנראה ומורה קיל
משאלה וא״כ ליחא לדברי הלמ״מ ואך

מטפס הנ״ל דהנה שאלה א״א כ״א בתלמיד
חבר וכג״ל ולכך די בו שלום עליך רבי לבד
אבל מזרה אפשר אף בתלמיד שאין מבר

ע״כ צ״ל רבי ומורי:

תוספת

ד״ה צלי של מוצ״ש וכו׳ עד אבל
בחנם לא והנה לא כ׳ זה כ״א

טל מוצאי שבת בשבת אבל של שבת במרב
שבת אין צריך לומר כן דזהו בעצמה מצוה
למהר“”לכקדים לקבל שבח וזה בעצמה צורך

מצוה מקרי וע״כ כ׳ הרמב״ם בפ״ג מהלכות
תפלה ויש לו להתפלל תפלת של ליל שבח
בערב שבח כי לזה יש לו להתפלל דמצוה

להקדים ודברי הראב״ד בזה צ״ע שכ׳ אין
ראוי לעשות כ״א לצורך שעה והנה דבריו
לקוחים משום׳ הנ״ל וצ״ע דהתוס׳ מיירי
ממוצ״ש ודברי הראב״ד משמע דאף על
ע״ש מתמה על הרמב״ם וצ״ע ומיץ בכ״מ

החיים

קה

בזה מי שהי׳ אלא יקשה לכאורה שהיי לפי
דברי החום׳ והרא״ש הנ״ל שדוקא לצורך
אמרינן ’תפלת ערבית רשות וכאן משמע
שהתלמיד שאל בלי סבה אי תפלת ערבית
רשות או חובה ואך נראה דמטעס ביטול
תורה שאל התלמיד והנה אמרו רז״ל דרשב״י

וחברי׳ תורתן הי׳ אומנותן וזהו ששאל
כתלמיד בלי שום טעם תפלח ערבית רשות
או חובה וצריך להפסיק ואמר לו תפלת

מרבית רשות מאמר שרשב״י הי׳ תורתו
אומנותו ור׳ יהושע ידע בו ואפשר משום
זה הכחיש כשאמר לו ר״ג סתם משמך אמרו
לי רשית שבאמח הוא לא אמר כ״א לרשב״י
השואל ולא לאחר ואפשר שלא רצה לגלות

לכל מה שראה ברשב״י שתורתו אומנתו
ורצה להכניס עצמו בביוש ולא לגלות מסתורין
של אחרים ומ״כ מסיים הש״ס אמ״ז ואותו
חלמיד רשב״י הוי כדי לרמז בזה לדברי
התום׳ הנ״ל דבחנס אץ מבטל ח״ע 'אף

למ״ד רשות ורק הכא רשב״י הוי שתורתו
אומנתו והוי אצלו תמיד לצורך מצות ת״ת
׳ השנור בפי׳:
דף כח ע״א גמרא וניתנה להם רשות

לכנוס פי׳ אף שאין ידוע
לנו א״צ לבדוק אחריו כי לר״ג כי׳ צריך

שגם מדבריו משמע קצת שמשוה ע״ש
למוצ״ש מה שאין משמע כן מחום׳ שלא כ׳

לבדוק אותו אם תוט כברו אבל עתה ניחן

כ״א מל מו״ש משמע בפ״ש א״ 5לזה אך
בחול דמי למו״ש שצריך להיות איזה צורך

רשות סתם ליכנס מי שמוחזק בכשרות או
בסתם וכן הוא נרמב״ם פ״ד מהת״ח אבל

להקדים כמ״ש הרא״ש בתמלח פרק ראשון

תלמיד שאינו הגון ח״ו להיות לו רשות לננום

דמשום להתפלל עם הצבור סמכיק אהני
תנאי להקדים והכל משום דבחפלה הקלו
משום דתפלח ערבית רשות ותפלח ערבית

ובמאמר ר׳ זירא בחולין דהוי כזורק אבן
למרקולים ומ״ו לחכמים לפרוץ גדר זה
אלא על הסתם קאמר שלא הצריכו להיות
בודק אוחו אלא אדם יראה לעינים שאם

בריש פרקין ד״ה טעה יכן הרא״ש שם
ונראה דזה פירוש דברי הגמ׳ ואותו תלמיד

מעשיו נאים או הולך בדרך תמים רשות

רשות לא אמרינן נ״א לצורך כמ״ש התום׳

רשב״י הוי דקשה להבין מאי בעי לאשמעינן
ארץ החיים חיים  pשלמה מצ׳רנוביץ עמוד מס 107

לו ליננם בלא בדיקה ומ״ש הש״ע ביו״ד
סימן רמ״ו ם״ו דבודקין אוחו זה קאי על

הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

באמונתו ■חיה ,לוגס■
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^ה״ח 11234567

פרק כ״ח

מעלת אמירת שלום
בין

הוי זהיר בשאלת 'שלום
לחברו( .אגרת דרבי בתן ,פרק כ״ט)
מי שאוהב שלום ,ומקרים שלום ומשיב
שלום ,הקדוש־ברוך־הוא מורישו חיי
עולם הזיה וחיי עולם הבא
אדם

(דרך ארץ זוטא פרק השלום)

א
התיר הקדוש־ברוך־הוא לשאל איש בשלום רעהו
— בשימו
וצר החכמה;

שאלת [אמירת] השלום בין איש לרעהו ,הוא כידוע ערן
גדול ,ורבותינו יחדו לזה חשיבות מרבה? ,ד שהתקינו" ,שיהא
אדם שואל את שלום חברו בשמו של ה׳" (ברכות נ״ד ,א׳),
והסכימו על כך בית דין של מעלה (מכות כ״ג ,ב׳) .ברכת השלום
הנהוגה כוללת את שמו של הקדוש־ברוך־הוא ,על כן נהגו לברך
במ״כה זו (ראה רש״י מכות שם) .וכן התירו לשאל בשלום אדם
נכבד ולהשיב שלום לכל אדם ,אפלו בין הפרקים של קריאת
שמע וברכותיה (ברכות י״ג ,ב׳) .ואמרו (תנתומא נשא)" :צריך אדם
לתו שלום לחברו בפה מלא"( .ספר "אמירת שלום")

.............................................הדפסה ברזולוציה מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישלרות מן התכנה ---------------------------------------
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הזלזול באמירת שלום ,מקורו — גאוה

עוד שם :אולם ,למרות חשיבות ענין זה ,ץשנם רבים שאינם
זהירים בדבר זה כראוי. .יש שנמנעים מלשאול בשלום מכריהם
משום בושה  -בחשבם* :מה יגיב על כך האז־ם האחר ?שאני
אומר לו שלום .,יש שנמנעים משום אדישות לגורל הזולת ,ויש
שנמנעים משום רגש התנשאות :וכי ׳הוא׳ ייאמר שלום לכל
אחד? ויש אנשים ,שאמנם שואלים ?שלום מכיריהם כשפוגשים
בהם ?ךך?ם ,אך עושים זאת רק מפני חובת הנמום גריךא -
בקרירות ובאךישזית .הצד השוה ??ל זה ,שנמנעים מלקום מצוה
חשובה ?הלכתה ,המביאה בך?ה רבה לחזי אחוה וידידות,
ומהוה מפתח חשוב להרבה מדות טובות.

:אוצר החכמה':

הוי "ממדים" שאם לכל אדם
T

T

הקדמת שלום ל?ל אז־ם ,יש בה ממדת העתה .ועל כן ,מי
שאין פי ממדת העתה יתקשה ?קיום מצרה זו? ,מו ש?אר
המהו־׳ל ?ספרו 'דרך החיים' (אבות פרק ד' ,מ׳ ”י)...' :ןאמר? ,י
ההנהגה עם ?ני האדם הדומים :שיחזה מקדים שלום לכל אדם,
וז־בר זה  -ענוה להקדים לכל אדם שלום ,ולא זמתין ?י שיתן
לו האחר שלום ואז וחזיר לו שלום ,רק שיש לו להקדים ל?ל
אז־ם שלום ,וזה הוראה שאין אדם אחר ש?ל בעיניו? ,י מי
ש?עיניו בני אדם ש?לים .לא יתן שלום לאחרים .רק אם
וקדימו שלום אליו ,אז הוא מחזיר שלום*( .שם)

------------------------------------------הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה.................................................
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הרגיל בשלום לכל אדם — מאליך ;מים
ובסדור עולת תמיד להרב הצדיק רבי נתן נטע משינווא (עט׳
ט׳) כתב:
אוצר החכמה

ץזלת העני ?בתיכם'  -אמרו בגמרא :זהו מי שאינו משיב
שלום לעני שמקדים לו שלום ,וזה ב?לל גאוה ,שיהיה ענו ושפל
ומרצה לכל אדם ,ובזה ןאריך ןמים ,בדאיתא בספר חסידים,
זישכר מצוה בהאי עלמא ליכא ,רק כשעושה דברים שאין
כתובין בתורה ?פרוש למצוה ,כמו שנאמר בגמרא :במה
הארכת ןמים כו׳? לא קדמני אדם שלום .והטעם ,כי ענוה מביא
לאריכות ימים ,לפי שעל ד!אךם הגבוה ברוחו הכל מתרעמין
עליו ומקטרגיו עליו ,אבל לאדם שפל רוח בעיניו של עצמו ,אין
משגיחין עליו לקטרג עליו ,והכל מלמדין עליו זכות בין עליונים
׳ ובין התחתונים ,ואין שום עין הרע שולט עליו ?לל*( .אמירת
שלום*)

ה
מתהגות רבותינו המצעין ?מדותיהם ,ובקללם
הקדמת אמירת שלום י

כידוע ,אחד הדברים החשובים לבמת חברה ,היא השאלת
שלום איש לרעהו ,שעל ןדה האךם מראה את התענינותו
?חברו ,ומביא לידי התקרבות זה לזה .לפיכך רבותינו היו
מדקדקין בזה מאד ,כמו שאמרו* :והוי מקדים שלום לכל
אךם* (אבות ד ,י־ד) .ועל רבי יוחנן בן זכאי העידו רבותינו:
*שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפלו נכרי שבשוק* (ברכות י־ז).
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בתולדות חייהם של גדולי ישראל מצינין מאד ענין הקדמת
השלום .לדוגמא( :הספורים מדלקמן מספר "אמירת שאם*)

רבי עקיבא איגר

צל הגאון רבי צקיבא איגר מספר' :היה מקדים שלום לכל
אדם .דבורו וצסוקו צם בני אדם היו ?מדה ובמשקל ,והיו
דברים מצטים בכמות ורבי אבות".
וצר החכמה;

?צל "תולדות יעקב יוסף"

צל הבצל "תולדות ?צקב יוסף" מספר ,שפצם אחת שאל
בשלומו של אזדם .אותו אז־ם שאל אותו :מה אכפת לך משלומי?
אמר לו :כאשר אךם מישראל שואל את חברו לשלומו ,והוא
צונה לי "?רוך ה" .הלי ?בוד שמים מתגדל צל ידי כך ,וצל זה
נאמר "ואתה קדוש יושב תהלות ישראל" ,שבחו של הקדוש
ברוך הוא ?כך שישךאל מהללים אותו בכל ךבר< .םפר •שיה שרפי
קדש־ עם' )142

רבי מישה ליב מסאסוב

צל רבי משה לייב מסאסוב מספר ,שהץה מקפיד להקדים
שלום לכל אךם ,ומצולם לא הקדימו אךם .פצם אחת ארב אדם
אחד בפנה כדי להקדימו ?שלום ,אך ?דיוק ?אותו רגצ הפנה
ר?י משה את ??’י וראהו .ושאל ?שלומו? ,מיי שמספר ?ספר
״?חסד צליוך (עט׳ פ׳ש)" :ש?ך דרכו תמיד שמקדים שלום לכל
אדם ,ומימיו לא הקדימו אחר לומר לו שלום .ופצם אחת ה:ה
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להקדימו בשלום ,ולא
מעשה ובא לו איש .מאחוריו בלאט ,כדי
’י•
7ץלה הדבר ?ידו .שבאותה שעה שמע רבי משה ליב מאחוריו
קול קורא :משה ליב! החזיר פניו לאחוריו ראה את ההולך
אחריו והקדימו בשלום .ואלו הקול שקרא ,לא אליו קרא .הןה
!ה ליל של ילד מישראל שקרא לחברו ששמו כשמו ,משה ליב.
ובאותה שקה ח־עו הכל שמן השמים מסיעים על ודו לקום את
מנהגו*.
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בספר *קהל חסידים* (עט׳ צ* 0מובא ספור נוסף:

ואוצרהחכמה

תהלוכות ןדרכי עבודת הרב הקדוש רבי משה ליב מסאסוב
הזה נודעים ומפרסמים לכל ,שהןה עבוךתו לה' יתברך להדבק
?מדותיו ,מה הוא רחום אתה וכו׳ בגמילות חסדים שבגופו
וכדומה ,להשוות מדותיו להבורא ברוך הוא כמבול .ולכן לא
הקדימו שום אדם לדרש ?שלומו בשוק ,על דרך שאמרו ז?רונם
ל?ךכה על ך?י יוחנן ?ן זכאי שלא הקדימו כו׳ .פעם אחת ך!ןה
?עיר ?ראד ,רהיה שם ה??יר המפרסם ך?י יודל נאטנזאהן,
ישמע הג?יר כי החסידים מתנשאים ?קדשת ך?ם כי לא הקדימו
שום אךם שלום ?שוק וכו׳• וישחק הג?יר ?קרבו על ך?ר הזה
ואמר ?לבו :את כח?זם אגלה לעיו כלי מחר ?בקר ,אם ירצה
ה׳ .מה זה ?ליל ש?ת קז־ש .ויהי ?בקר הלך הרב הקדוש מן
י׳מקוה ,ומה דרכו ?קדש לנוע ?ראשו לכל איש ,לישראלים
ולערלים ,לאמר *צ?ךא ט?א* .ויהי כראות הג?יר ך?י יודל ד?ר
הזה ,וישכר שני אנשים ויצו עליהם לילך אחורי הרב בלאט
ובחשאי שלא :רגיש ולקרא ?אזנו ?קול 'צפרא ט?א* <בקר טוב)
להקדימו ?שלום טרם יראה אותם .וימהרו האנשים לעשות
כדברים וילכו ?לאט ,וכמעט רגע ?גשתם לכתפי הרב הצדיק,
תכף הקדימם הרב והטה ראשו ויאמר :צפרא ט?א ,צ?ךא ט?א.
ויהי לפלא ?עיניהם.

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

באמונתו יחיה ־ כנסת ישראל ,ממוך ישראל לוגאסי ,יעקב ישראל עמוד מס1 :צ 2הודפס ע״י אוצר החכמה

רלב

כנסת

ישראל

פרק כ״ח

232

רבי נתן צבי פינקל

מספר ?ל הגאון הצדיק

בספר ׳תנועת המוסר״
רבי נתן צבי פינקל הסבא מסלבודקה:

(חלק ג׳ )248

בימי צעירותו ד!ןה נוהג בשבתות ובמועדות לאחר התפלה
לעבר בין התלמידים מספסל לספסל ולברכם בברכת היום.
לפעמים ד!ןה יושב על ת־ חלון ביתו ומעתיר ברכות ותפלות לכל
עובר ושב .פעם עבר בלדת אחד התלמידים לוד ביתו של ראש
הישיבה ,ואף שלא ראה איש ,פנה לעבר המת ואמר :׳ביקר
טוב׳ .בן לחתו הסתכל בתמהון אנה ואנה לראות למי ברף
לשלום .למראה מבוכתו ,הסביר לו רבי נתן ?בי שאיננו מבין
למה מברך איש את רעהו לשלום דוקא בעת שנפגשים פנים אל
פנים ,ולמה לא יברכו סתם את כל הנמצאים בבית אף מבלי
לראותם.
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’רבי נתן ?בי ד!ןה ?ודקדק מאד גם בהכנסת אוךחים ומקבל
כל אדם בסבר פנים ןפות ,כשהיו ?!בקרים בביתו תלמידי חכמים
דרה מכבדם לאין שעור ואף משמש אותם ,וכן מקדים פני כל
אדם ,יהיה מי שידרה ,נכנס עם כל אחי בשיחה נעימה ומטיב
עמו ?ני במה שאפשר ,בי לגבי חסד אין הבדל ,לשיטתו ,כאמור
בין איש לאיש.
המאיר,

(שקלים פרק ה' ,ה׳ד) כתב:

לעולם יהא אז־ם זריז בכבוד הבריות ושלא להקל בבבוז־ם
בשום צד ,כל שכן באותם נדכאים ואמללים שחלישות דעתם
מצחה ,וכן אם ו־אה שבסבת כבודו יהא גורם טובה לעני  -יהא
משתדל בכף.
הוא היה גם מרבה לז״רש לפני תלמיךיו ?גל מדת ההטבה
והחסד .שראה בה .כאמור .את יסוד היסודות של התורה ושל
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העולם ,ומדריך אותם בהנהגה זו .ברבות משיחותיו ה;ה מסיק
מסקנות למעשה שיזהרו בכבוד הבריות ,שיטיבו איש עם רעהו,
שהלב יחיה שופע תמיד אהבה וחסד ,שינצלו כל הזדמנות
שהיא להביע טובה וברכה ,שהגדולים ילמדו בחברותא עם
קטנים האצילו עליהם מרוח התורה והמוסר וכו׳ וכו׳? .יחוד
ה;ה מעורר תשומת לב לקבלת כל אךם בסבר פנים ;פות ,שראה
בזה גורם חשוב להנעים לזולת ולקרוב הלבבות בין איש לאחיו,
וה;ה מוסיף ש;ש בזה משום שלש דרגות :סבר ,פנים; ,פות; .ש
שהזכיר גם את המאמר; ׳ולבן שג;ם מחלב ,אל תקרי :לבן שנים
אלא לבון שנים׳? .כשרון התאור הנעלה שחנן בו ,ה;ה מתאר
את ההנאה שגורם משקה חלב־חם לחברו הצמא ,ומכאן ה;ה ?א
לתת תאור רחב על נחת הרוח המך?ה שגורם מל?ין שנים,
?לומר המם?יר פנים לחברו ימק?לו ?חיוך על שפתיו.

ה״חפץ חיים"

על ה״חפץ חיים' מספר ר?י משה פרגר ?ספרו ׳־צדיק
תמים' (עט׳  ,)258ש?שעה שרצו להע?יר את ק?רו של ה׳חפץ
חיים' ממקום קבורתו ברדין ,לשם כך ,הגיע ?מיחד רב אחד
מארצות ה?רית ,אולם האברים הפולנים ש?מקום התנגדו
נמרצות ורצו למניע את הדבר ,מכיון שהם זכו להרבה נסים
?מקום ,והם תלו את הנסים ?;כותו של ה״חפץ חיים" .ושם
מספר על שיחת אחד האברים עם אותו רב אודות החפץ חיים:

•א?ר זקן שעוד ה?יר את ה״חפץ חיים" ,נגש אל הרב ואמר:
הו־בה ראיתי ?מו עיני ,ואני הכרתי צדיק זה עוד מלפני ששים
שנה ,קטן וצנום כזה ,לא ה;ה לבוש ?מו ראווין [רב] רק כדגמת
כל היהודים הפשוטים .תמיד היה שמח ,לב של זהב? .הן צדק
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שלי ,תמיד הןה מברך אותנו ,את האברים הלניים ,כאשר ראה
אותנו עובדים בשדות".

רבי משה פיינשטיין

על הגאון רבי משה פיינשטיין מספר בספר "רבי משה
פיינשטיין":

הוא ברך לשלום כל אחד ,בכבוד ובמאור פנים .נץכר אדם
אחד ,כיצד לא הבחין בו רבי משה ועל כן חלף על פניו מבלי
לךריש בשלומו ,לאחר שעבר כעשרה צעדים ,חזר רבי משה על
עקבותיו ,ברך את האיש לשלום ,וכדי למצותו על הטעות ,נותר
לשוחח עמו ןמן מה...
רבי אפרים גרינבלט זוכר כיצד הלך עם רבי משה לבית
הכנסת בבקר ,בעת בקורו בממפיס טנסי ,הוא ברך ב״צפרא
טבא" כל איש ,אשה חלד אשר נקראו בדרכו .כאשר צעד
במורד הכביש ,רץ לקראתו נער צעיר ובקש לצלמו ,אחד
ממלויו של רבי משה בקש מה״צלם" שלא להטריד את ראש
הישיבה ,ועל כן השיב רבי משה :הנח לו לצלם ,הן נהנה הוא
מכך ,הבה ואגרם לו ספוק.
*
עד כמה ןקו־ לאדם מה שמכבדים
הספור המספר בספר 'רבי משה פיינשטייך <עמ׳
אותו

,בברכת שלום ,ןעיד
.)123

"הרב חיים טברסקי ,רב נוז־ע בבורו־פארק ורב המו־כז
הךפואי על שם הו־מב״ם בניו־יורק ,נשא פעם דבריי בפני קבוצת
אחיות ,ותוך כדי מהלך הךצאתו הזכיר את שמו של רבי משה.
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'או!" קראה אחות כושית בשם שירלי ,מכירה אני את הרב
פיינשטיין ,הרי הוא רב אמתי!
הרב טבך?קי לא :כל היה לשער כיצד מכירה האחות את
רבי משה .והעיר כי היא לבטח מחליפה אותו בטעות עם
מישהו אחר .לא! התעקשה שירלי ,אין כאן טעות ,היא מתכונת
לרב המפרסם בשם פיינשטיין .היא עבדה ?אחות בבית אחד
מניניו של רבי משה כאשר אף זה נולד ,ורבי משה ה:ה סנדקו.
כאשר הובל החוצה בתם ה״בריוד ,סב רבי משה לאחוריו בתוך
?סא הגלגלים ?די לומר שלום לאחות ,מחוה זו של כבוד
הותירה ?ה רשם בל ימחה.
אותה אחות התקשרה למשפחתו של ך?י מישה לאחר ?טירתו
?די לה?יע את תנחומיה" .זו?רת אני ?יצד ח:ך ך?י משה ואחל
לי יום נעים' ,אמרה:" ,כלתי לראות ?עיניו שאני חשובה".

?מבט פנים ?לבד יכל האז־ם לתת לזולתו הרגשת חשיבות,
ו??ך ה:ה מיחד ך?י משה ,ושם (בעט׳  )119נ?תב :העיד אז־ם
אחד אשר ה?יר את ר?י משה שנים רבות :׳מעולם לא פגשתי
?אדם אשר העניק לאנשים הרגשת העזיבות כה רבה? ,ר?י
משה ,פשוט ?צורת מבטו בהם'.

?סיומו של ערב ,עמדו ך?י משה והגאון ר?י :עקיב קמינצקי
והמתינו למכונית אשר אמורה היתה להסיעם ,ומשיחים היו
??קום הישיבה במכונית  -מי :שב ל:ד הנהג ,ומי :שב לבדו
במושב האחורי .ר?י :עקיב :שב ל:ד הנהג .לאחר ש:ךד ך?י
משה מהך?ב ,הס?יר ך?י :עקיב לנהג' :בררנו בינינו מי יורד
ראשון .החלטנו שהיורד ראשון ישב במושב האחורי .לו היה
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יושב לח־ך ,היית נשאר לבד לאחר יציאתו ,והשני הקק נותר
מאחורנית ,אזי ד1ןה זה נראה כאלו אין אתה אלא נהג/

על רבי
פיינשטייך (עט׳

משה

פיינשטיין

מספר

בספר

*רבי

משה

:)123

הכבוד לנבראים בצלם לא הגבל על ת־ו ליהודים בלבד .רוסי
זקן עבד ?שרת ב״תפארת ירושלים /האנגלית שבפיו היתה דלה,
ואיש לא שת לבו אליו .יום אחד נתקף האיש בכאב שנים והיה
^,"-הלך כשמטפחת קשורה סביב לסנטרו .כאשר ?גשו רבי משהבמסדרון .עצר בהליכתו ודבר עמו כמה דקות .כאשר תמה
השיחה ,נפנה השרת לדרכו  -ועל פניו נסוך חיוך רחב של
ספוק.

רבי אריה לוין

הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין שהןה משכים קום בכל יום
לתפלת הותיקין ,בלכתו לבית הכנסת היה מקפיד להקדים שלום
לכל הנקלע בדרכו .ביותר ד!ןה מקפיד לברך באשמורת הבקר
את מנקי הרחובות ,שאף הם היו משכימי קום .הוא הסביר את
מנהגו זה :מחבב אני את מנקי הרחובות? .או וראו :בשעה
שאנשים נמים את שנתם ,מטריחים הם את עצמם לכבד את
שוקי ירושלים ונהנים מיגיע כפיהם ,מלאכתם אינה נכבךה ,כבוד
אינם נוחלים ,משכרתם זעומה  -ואף על פי כן מקפידים הם
לעשות מלאכתם נאמנה*( .איש צדיק היה־ ,עט׳ )64

כמו כן הןה נוהג ללחץ בחמימות רבה את יךיהם של
הנקלעים בדרכו .פעם טו־חה מי שהיא לסריג עבורו זוג כפפות
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צמר ,והוא סרב לקבלן באומרו :׳■הכיצד ארגיש חמימות מדו
של אז־ם עת שיושיט לו כף היו לשלום?" (־איש צדיק היה׳ ,עם׳
)233

מנהג ישיבת קלם

בישיבת קלם חנכו את התלמידים להקביל ?ני כל אדם בסבר
פנים יפות ,לשאל בשלומו ולדאג לו לכל מחסוריו .מספר ,שפעם
בא בחור חדש לישיבה .נגש אליו בחור מהישיבה ,קבל את פניו
בחמימות וז־אג לו לכל דבר .האורח מה משכנע כי הלה הוא
ידידו הותיק משכבר־הימים והתאמץ להזכר מי הוא .לאחר מכן
פגש תלמיד נוסף ואף הוא נהג עמו באותה צורה ,אז הבין כי
כן נווזגים כל בני הישיבה.
*
*

T

*

י

T

ןאה״הז^123456

י

י

T

*

מכל האמור לעיל למדנו עד כמה יש להקפיד בהקדמת
שלום .ואם יש להקפיד על הקדמת שלום לכל אחד ,על אחת
כמה וכמה יש להקפיד על החזרת שלום.

אמרו רבותינו (ברכות ו׳ ,ב׳) :שאם שאלו בשלומו ולא השיב,
נקרא "גזלן" ,כיון שמנע מחברו את המגיע לו.

ה״חזון איש"

החזון איש ,שהןה קצר ראי ,הרכיב משקפים בעקר בעת
זציאתו לרחוב .מחשש שמא מישהו ישאל בשלומו והוא לא
ובחין בו ולא וענה לו שלום ("פאר הדור׳ הלק ג׳) .ואף שבשביל
הזהירות בשמירת העינים נשהחזון איש כת־וע הה׳ מדקדק בזה

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה־

באמונתו יחיה ־ כנסת ישראל ,ממוך ישראל לוגאסי ,יעקב ישראל עמוד מס/ :צ 2הודפס ע״י אוצר החכמה

רלח

כנסת

פרה כ״ח

ישראל

238

מאד] עדיף יותר ללכת ברחוב מבלי משקפים ,מכל מקום בגלל
החשש שמא :המיץ "השבת שלום" ,הןה עדיף לו להרכיב
משקפים.

ו
תוכחתו של רבי ישראל מסלנט  /ספורים

על רבי ישראל מסלנט מספר :פעם בערב יום כפורים פגש
באחד היראים ,ומאימת הדין לא הגיב כשרבי ישראל שאל אותו
איזו שאלה נחוצה .רבי ישראל אמר על כך :אמנם אימת הדין
הוא דבר גדול ,מכל מקום התנהגות זו היא שלילית ,כיון שהןה
צריך לענות על שאלתו בנחת רוח ,כיון שזה מדרכי ההטבה
וגמילות חסד( .ראה ״תנועת המוסר• חלק א' ,עט׳ )356

בנוסף למעלות הרוחניות שזוכה האדם על ידי שאלת שלום
לחברו ,זוכה האךם גם להשפעה על אחרים .בספר "כתבי הצדיק
רבי ישךאל מסלנט" כתוב:

"ועל ידי מדת הסבלנות ,משיג האדם רצונו יותר ויותר ,מעל
ידי כל תקיפות שבעולם .ודרך כלל לחיות נוח לבריות ושלא
להרבות שיחה עם כל אדם ,אף להקדים שלום ולהשיב בנחת
לכל אדם".

ככל חשיבות הדבר כן הגפיון בכך גדול

כיון שעמן אמירת השלום הוא עמן גדול מאד ,והוא גם סבה
לדברים גדולים נוספים ,משום כך בךוקא מתגבר היצר ומפריע
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לו לנהג בזה כראוי ,כמו שידוע ,שבכל דבר גדול היץר מפו־יע
יותר.

ח

המקבל שאם ואינו מחזיר שאם — גזלן
^^,זו לשון הגמרא שם' :כל היודע בחברו שרגיל להקדים לו
שלום: ,קדים לו שלום ,שנאמר (תהלים ליד) :׳בקש שלום
ורדפהו' .ואם נתן לו ולא החזיר ,נקרא 'גזלן' שנאמר (ישעיה ג׳,
י׳־ד) :׳ואתם בערתם הכו־ם גזלת העני בבתיכם"[ .ובאר רש׳״י,
מנין מוכח מהמקרא שמדבר בענית שלום ]:״גזלת העני  -והלא
אף גזלת העשיר ?זלה היא ? ! אלא גזלת העני  -שאין לו כלום
לגזל ממנו ,אלא שלא השיב על שלומו.,
כתב המהו״ל ('נתיבות עולבה ,נתיב השלום פרק ב׳)' :בפרק ב'
דברכות אמר רבי חלבו אמר רב הונא :כל שיודע בחברו שהוא
רגיל לתן לו שלום ,ןקדים לו ,שנאמר :׳בקש שלום ורדפהו׳.
פרוש ,כי מדרגת 'השלום'  -שמשלים את הדבר ,וכאשר אין
השלום ,הכל חסר ,ולכן צו־יך לו־דיף אחר השלום  -שהוא
משלים הכל .ואם יודע בחברו שיתן לו שלום ,צריך הוא
שיקדים לו שלום ,שאם לא כן ,לא הןה עושה השלום ברדיפה,
כאשר אינו מקדים שלום ,וצריך לרדיף אחר דבר שהוא השלמה,
כי קדם השלום הדבר חסר .ולכך ,כל דבר בעולם ,הוא רודף
אחר השלמתו עד שהוא שלם ...וכן כאשר ד!אךם הוא חסר
שלום  -שהוא השלמה אל הכל  -צריך לרדיף אחריו ...ולפיכך
השלום שהוא השלמת הכל ,חיב האךם לרדף אחריו ,ולא יהןה
לו מנוח עד שןביא אל השלום שהוא השלמת הכל .ואמר :שאם
לא החזיר לו שלום הוא גזלן  -דבר זה מבאר .כי ה־שלום' -
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על ;דו הכל אחד  -וכאשר נותן לו שלום ולא החזיר לו -
שיהיה על ידי זה הכל אחד .כאשר יש שלום ביניהם  -הרי
דבר זה גזלה היא ,שהרי נתן לו שלום ועל ;די השלום נעשו
אחד ,וכאשר הם אחד ,אז זה נותן שלום לזה וזה נותן שלום
לזה  -עד כי שניהם אחד ,שכך עושה השלום ,והוא לא עשה
כן  -הנה גזלו"...

ט
עדור של טפיחה בגב מתוך חבה — פריו ,רב

ראש ישיבה חשוב ספר על ימי נעוריו .בעת לו?!דו בישיבה
שהיתה גדולה במספר תלמידיה ,הגיע תלמיד חז־ש ,והוא קבלו
ב״שלום עליכם" לבבי ואף טפח לו על שכמו לסימן חבה .אותו
בחור חדש נעשה גם הוא לראש ישיבה חשוב .כעבור הרבה
שנים נבגשו שניהם ,ואותו בחור אמר לךאשון" :דע לך ,כי את
טפיחת השכם של אז אני זוכר עד היום ,הדבר עודדני ועזר לי
לחוש בהרגשה שאני ;קר למישהו ,וזה ם;ע לי ?!איד
בלמודי״( .־אמירת שאם־ עם׳ )25

כתב המאירי (ברכות ו׳)" :לעולם יהא אךם נ'די לבריות ומקדים
בשלומם ומשתדל בבבוךם ומזועלתם נפי כחו ,ובזו מתאהב
לבריות ,וגורם להם לצאת ידי חובת בבוד תורה ומצוות" .ואמרו
רבותינו ,שאחד מהדברים שנשאל האךם עליהם ביום הדין הוא:
״המלכת חברך בדרך ארץ ?״  -ואין לך דבר שבו אדם מבטא את
המלכת חברו יותר מאשר אמירת השלום לחבר.
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כתב המאיו־י (אבות א׳ ,ט־ד)" :הרה מקבל כל אךם ?סבר פנים
יפות  -שאפלו לא היה לבך שמח בכך ,הראה את ע?מך לפניו
כשמה על ביאתו ,ובדרש אמר (אמת דרבי נתן סופי׳ג) :׳נתן אדם
לחברו כל מתנות שבעולם ופניו כבושות בקרקע ,מעלה עליו
כאלו לא נתן לו בלום .אבל המקבלו בסבר פנים ןפות ,אפלו לא
"_״;תן לו כלום ,הרי הוא כאלו נתן לו כל מה שבקש ממנו׳.
דבר זה חשוב מאיד לכל אדם ,ובמיחד לבני אדם המצרים
במצב מיחד שגורם להם הרגשת אמללות ,או לפחות הרגשה
בבדה.

לקבל עניים בסבר פנים ;פות  /ספור

ואמר רבי ןצדוק :כיל הנותן פרוטה לעני מתברר בשש
ברבות ,והמפיסו ?דברים מתברך באחת עשרה ברבות ,שנאמר:
*ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע*.
בספר 'תנועת המוסר* (חלק ג׳ ,עט׳  )253מספר על הנהגת
הסבא מסלבודקה :נהם מיחד גלה רבי נתן צבי לעניים החוזרים
על הפתחים ,ובפו־ט בעלי מומים ונחותי דרגה ,שהם נךכאים
ומרי נפש ,והןה מקדם את פניהם בשמחה ,עוזר להם ומעוךד
אותם ומלוה אותם בדךכם.
סח רבי נידו ?ליי ,שפעם בעת הפרדו ממנו עם צאתו לביתו,
שאל אותו רבי נתן צבי :מה תעשה אם מה■ בה?נסך לביתך,
תוך שמחתך להפגש עם כני משפחתך ,יופיע לפניך עני עצוב,
צנום ומכער ,מלכלך ומאוס ,ויפנה אליך לעזרה? הרי בודאי
תתרעם שדוקא ?שעה זו הוא בא להפריע לך ,ולריב נדיבותך
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5ךק מיז

סבר פנים יפות
והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים
;פות.
(אבות)

א
($ךכו עזל חיוך!

אין הוא עולה בכסף ,אך תועלתו מרבה.
הוא מעשיר את מקבליו ,מבלי לחסר כלום מנותניו.

הוא מופיע חיש מהר בברק ,אך זכרונו לעתים נשאר לנצח.
הוא מביא אשר בבית ,שתף לרצון הטוב בעסקיך ,ומקים
ידידים.

מנוחה בו לעוף ,זיו אור לנדכא ,קרן שמש לעצוב ,סם טבעי
ופלאי לקשה יום.
ובכל זאת ,בכסף לא יקנה ,במתנה ובהשאלה לא עתן ,גנב
לא ענב .בי הרי אין בחיוך תועלת חמרית לאךם עד אם ןתננו
לאחר.

אם ברגעי טרדא בבערבי שבתות וחגים תתעוף מלחיך ,אולי
תואיל להשאיר מעט חיוך משלך ,בי אין אדם זקוק ליותר מבת
צחוק.
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החיוך אומר :הריני מדובב אותך ,הנף גורם לי בפגישתנו
אשר רב ,הנני שמדו לראותך! הסבר פנים ץפות והחיוך ,הם
עדין האפור הטוב ביותר לפנים...
אז־ם אשר בת צחוק לו צל פניו ,מקבל הוא תמיד צל
הבריות .לפני הכנסך לפגישה צם מכיר .עצור לרגע והרהר
בדברים שלהם אתה חיב לו תודה .הצלה חיוך רחב ואמתי צל
פניך ,ואחר כך תכנס כשבת צחוק צל שפתיך.

אם ברצונך שיחבבוך הבריות ,נקוט בידך כלל זה -
חיך! <ד.ק"( .).הזהרו בכבוד חברכם" ,עט׳ תט״ו)

הארת פנים לז-ולת
...תנן באבות ד' ,ט״ו" :רבי מתןא בן חרש אמר :הוי מקדים
שלום לכל אדם’ .המשיב שלום מקים מעות דרך ארץ .המקדים
שלום מזריח שמש לדוברו .זוהי דצת התורה ,ורצונה שנדע :כל
אדם מצפה ל’הץךחת שמש* מאת זולתו ,ואני עצמי הנני שמש
הזורחת לכל מי שבא במגע אתי!

תינוק פעוט מבחין כבר בין פנים זועפות ובין פנים מאירות.
מסתכלים בו מתוך חבה  -הוא מפזז וצוהל נגדך .מביטים עליו
בזעף  -מת־ הוא בוכה .מי יודע מה מבריא ומפתח יותר את
הילד :המזון המגש לו או הארת הפנים שמראים לו! וברור
חדוע הוא ,כי :לד הגדל בלי כל הארת פנים ,דומה בדיוק
לצמח הגדל בלי שמש .שאי אפשר שיהיה בריא.
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ומאיךך  -כתינוק פעוט כבר נכר כיח זה של הארת פנים.
כשמופיע על פניו החיוך הראשון  -כבר הגו נעלה על כל בעלי
החיים הגדולים .בחיוך זה בוקעת הארת פני הנשמה ממחבואיה
בעסקי הגוף הקטן והחלש הזה? .כל אשר התינוק ?דל ומבריא,
יותר הוא מאיר פנים לכל סביבתו ומשרה בה רוח חן ושמחת
חיים .זוהי מציאות הנשמה המתגלה ?זהריה הראשונים ,אשר
כל מהותה  -כח אךיר של הארת פנים!

1א1צר הוזכמה^

זהוהים להארת פנים זה לזה
גדולים וקטנים ׳ר׳1-

כל ?ני אז־ם מחכים זה לזה ,כל אחד רוצה שחברו ןאיו־ לו
פנים .התלמיד מצפה להארת ?ני רבו ,אך גם הרב מצפה להארת
פנים מצד תלמידו? .נים סומכים על חמלת הוריהם ,אך גם
ההורים ךע?ים ותאבים ל״הזרחת שמש" מאת ?ניהם .ה?נים אף
הם הגם ’בעלי בתים' על הוריהם ,שאם אינם מראים להם הארת
פנים ,הם משכינים ?לב אביהם ואמם חשך ואפלה ומכבים האור
הזרוע על לחןיהם!
הלקוח מצפה לה?נת המוכר ?מצבו ,צךכ 1ויכלתו ,אך ?ם
המוכר מצפה לה?נת הלקוח ,שלא יזלזל בו ובסחורתו.

*לא תכירו פנים במשפט'  -אןהרה לדין שלא יהא רך לזה
וקשה לזה ,אחד עומד ואחד יושב ,לפי שכשרואה שהדין מכבד
את חברו ,מסתתמין טענותיו' (פרשת משפטים)  -איך זה
'מסתתמין טענותיו' הערוכות היטב ?פיו ?שג?נס לדין? זהו
הרישם של המתרת פני הדןן ,הסותמת כל מחשבותיו ומחלישה
את דעתו .כח נורא זה טמון בהסתרת פניו של אדם!
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שני כהות אלה הם היסוד לחיי החכרה האנושית :האחד -
רעבון אז־ם להארת פני הזולת .והשני  -כיח הנתינה של הארת
פנים השתול בלב כל בעל־נשמה נרכן הוא ביחסים ההז־דיים בין
מעמדות ,כתות מדינות וגושים] .ונתבוננה קצת ביחסי בני אז־ם,
איך לפעמים חיים איש בצד חברו מבלי למצא דרך ושפה זה
אל זה ,וכיצד חיים במרירות ורגז בגלל אי־הבנתם ההדדית -
אם ננסה למציא את המקור לכך ,נראה כי תמיד אךם מחכה
לחברו שהלה ":תחיל" להתקרב אליו ,וככה מחכים עד בוש...

הרב מצפה לתלמידו שיתקרב אליו הציע לו ספקותיו
ובעיותיו .ואלו התלמיד מחכה לרבו שיפתח לו פתח ויקרב
אותו .או :רב בעירו רוצה ,שעדתו תשתף אותו בכל פעלותיה,
תשאל לעצתו ותסור למשמעתו .ואלו העדה ממתינה לןןכות הרב
שירד לתוך בעיותיה ויהא מערב בחןיה ,וככה יכולים לחיות
שנים על שנים מבלי להתקרב זה לזה ,ובינתים הולך ומוזרחב
ביניהם ר1הום .כל אחד חושב על הצד שכנגדו שיש לו טעמים
ונמוקים כמוסים לד.שאר רחוק  -ואין כאן לא טעם ולא גמוק,
רק דעת חסרה כאן ,והידיעה הראשונה שעלי להןריח שמשי
ולהאיר פנים ,להתבונן ולא להעלים עין!

כמה ?דולים ונפלאים דברי חכמינו ז?רונם לברכה ,ומה
נפלאה ,דרכם לקבל בתוך הנהגה פשוטה ומעשה קטן סודות כיה
גדולים ,והרי קפלו כל תורת הדעת והארת הפנים בצווי קצר
זה :הוי מקדים בשלום כל אן־ם!
ואל תקיה עבודה זו קלה בעיניך! בספר "תורת אמ־הם'
מספר על הקדוש רבי אברהם גרוז־זנסקי זצ׳־ל :־במשך שנתים
עמל על ׳סבר פנים ןפות' ,כל רואיו ?כל התקופות יועעים
לספר ,עד כמה נהיתה מרה זו קבין בנפשו .בימים הקודרים
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רכג

ביותר בשנות הגטו לא משה צהלתו מעל פניו ,כשאבלו מסתר
היטב בלבו" (קוים לתולדות חייו ,עם׳ י׳א) .בזאת היתה עבוךתם של
בעלי המוסר גדולי התורה והיראה ,לעמל במשך שנתים על
קוון מעלת 'הארת פנים*  -ואתה ךע לך! (הרב וולבא שליט׳א)

ד
להאיר פנים לזולת
(הקטעים דלהלן מקבלותיו של הרב הצדיק חיים פרידלנדר זצ׳ל מספר

'שפתי חיים׳)

'אהבת חסי'  iVsגמילות חסדים (סכה מט .):וגדולה גמילות
חסדים יותר מן הצךקה ,שגמילות חסדים בגופו וגמילות חסדים
בעשירים .וכי איך תגמל חסד בגופך לעשיר? שאל רבנו,
והשיב :על ידי סבר פנים ופות.

בא מיכה והעמיךן על שלש [עשות משפט ,אהבת חסד
והצנע לכת עם אלקיך] וכלל בהן 'אהבת חסד' ,ללמדנו ,שזה
אחד מעקר עקרי המצוות.
על כן מצינו בדברי רבנו חשיבות רבה מאד לצורת החסד
של 'טבר פנים ופות' ,וכאשר שאלוהו על שיחת טלפון ,אף
שאין המשוחחים רואים איש את פני רעהו ,מדוע אז הוא מחוך
בשעת השיחה? והשיב ,אף כי השומע אינו רואה את החיוך,
אבל הוא שומע את החיוך ,כי המדבר בחיוך  -זה נשמע
בקולו.

בקונטרס 'הדעת כי שלום אהלך  -הקדיש רבנו פרק מיחד
לנושא זה .וגם בהזדמניות שונות דבר על החשיבות והחיוב
להסביר פנים.
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ה
מדת הדין מחיבת סכר פנים יפות

שמאי אומר ...והוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות"
ט׳ו)[ .פרש רבנו יונה" :שיראה להם פנים של שמחה ,כדי שתהא
רוח הבריות נוחה הימנו"] .אמר מורנו הגאון הצדיק רבי אליהו
ך9לר זצ״ל :היינו מצפים שמאמר זה .יאמר מפי הלל ,שאמר הוי
אוהב שלום ורודף שלום ,ולא מפי שמאי ,שמדתו היא מדת
הדין .אלא לומדים מכאן ,שדוקא מדת הדין מחןבת את סבר
פנים ופות .זה מה שאני היב לתת לכל אחד ,כי זה מגיע לו.
על ידי סבר פנים חמורות ועצובות ,אני עלול לצער בני אדם.
נאמר בספר יראים <עמ׳ היראה סימן נ״א)" :ובשם שיש אונאה
בדברים. ,יש אונאה בעין רע ,שמראה פנים רעים ,שמסור ללב".

(אבות א׳,

ו

גם ברחוב להראות בפנים מאירות

נאמר בארחות חיים לריא״ש (סימן רז)" :אל יהיר פניך זועמות
נגד עוברים ושבים .וק3ל אותם בפנים מאירים" .לא רק את אלה
הבאים לביתי אני צריו לקבל בסבר פנים ופות ,אלא גם בלבתי
ברחוב אני צריך לעזים לב שפני ?היי מאירים ,כד־י שלא לתת
את לבו לחברו.
נאמר באבות דרבי נתן (סוף פרק י״ג)" :והוי מקבל כל אדם
בסבר פנים ופות .כיצד? מלמד שאם נתן אדם לחברו בל מתנות
טובות שבעולם ,ופניו כבושים בארץ .מעלה עליו הכתוב כאלו
לא נחו לי בלום .אבל המקבל חברי בסבר ?נים ןפות ,אפלו לא
נחו לי בלום ,מעלה עליו הכתוב באלו נתן לו כל מתנות טובות
שבעולם".
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סבר פנים יפות

רכה

אה״תל123456י

ו?ל כך למה? כי עם סבר פנים הןפות נותן אז־ם לחברו את
לבו ,ולזה זקוק חברו  -לתשומת לב .המתנה היא רק בטוי
לשימת לב ,שחשבתי על חברי למה הוא זקוק ,ומה יכול
לשמחו .אבל בלי סבר פנים ןפות מרוקנים את המתנה מתכנה
מאידך יגיסא  -סבר פנים יפות
נתן לו ;כלום״ ■ ” .י
ויעודה * -כאלו לא “ י
היא המתנה הגדולה ביותר שאפשר להעניק לזולת • -כאלו נתן
לו כל מתנות טובות שבעולם' ,כי נותנים לו את לבו.
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רבותינו זכו־ונם לברכה דרשו על הפסוק
״ולבן שדם מחלב* " -טוב המלבין שדם לחברו יותר ממשקהו
חלב' (כתובות קי׳א ,ע׳ב) ,לאמיר  -החיוך ד!מעודד כיחו גדול יותר
!!?רירכמוד]
מסעד חמרי.

(בראשית מ־ט ,רב)

בכל מצב גנלינו למלא חובתנו

חיוך לבבי ומלה טובה הם הגךו־שים מאתנו בכל עת .ואם
תיאמר ,הרי אךם נתון למצבי רוח ,וגם יש לפעמים סבות
מצדקות לעצבון ,אם גשמיות ואם רוחניות ,ואיך אפשר לצוות
לאדם  -אף פעם אל יהןה עצב בביתך? התשובה היא ,שבכל
מצב אנו צריכים להשתדל למלא את חובתנו בין אדם לחברו,
ובין בעל לאשתו.
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ט
סבר פנים יפות חלק מעבודת ה׳ יתברך

הגך*י ?לזר זצ*ל מביא בספר *אור ישראל* מרבו הגאון״רבי
ישראל סלנטר זצ*ל ,שבערב יום כפור ,בשעה שהלכו לבית
הכנסת לתפלת כל־נדרי ,פנה בשאלה למכרו ,והוא לא ענה לו
מרב חרדת הדין ויראת קז־שת היום .אמר הגאון רבי ישךאל
סלנטר' :למה אני צריך לסבל מחרדת הדין שלו?* .הגרי״ס בא
ללקדנו ,שאז־ם צריך לקים יחד עם החובות בין אדם למקום -
גם את חובותיו בין אךם לחברו .גם בערב יום הכפוךים צריך
לקים את הצווי 'הוי מקבל כל אךם בסבר פנים ןפות* .ואין זה
סותר לאימת הדין ,כי זה וגם זה הם חלקים מעבוךת ה׳
ואמר בחובות הלבבות על הפרוש (שער הפרישות ,פח* )-צהלתו
על פניי .ואבלו בלבו* :אבלו הוא על שלפי דעתו הוא עדין
מקצר בעבודת ה׳ יתברך ,את אבלו הוא שומר בלבו .אולם על
פניו  -צהלה .לשמח את הסובבים אותו .ואין סתירה בין זה
ל!ה< ?’ שניהם נכנסים למעגל של עבודת ה' יתברך.
כיצד יוצרים סבר פנים ןפות?

סשימה קשה זו אפשר להוציא לפעל על ידי הכלל כי
התנועה החיצונה מעוררת הפנימית (עיין מסילת ישרים פת ,פכ*ג).
אם האדם משתדל להופיע בסבר פנים ןפות ,אף על פי שאין לו
מצב רוח לכך ,תשפיע ההשתדלות החיצונית במגמה של עשןת
חסד על פנימיותו ,ותעלה ותחזק את מצב רוחו .והרי כמים
פנים אל פנים  -סבר פנים הןפות שלו יעורר אצל הזולת פנים
מאירות ,ומזה תהיה השפעת גומלין עליו.
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סימן קד קח קו

באר משה

זוכרה ולא «)3ד זכרה ממנו ,ואיכא למיחש גם
לקטטה ולב׳ דמוח במעה ,כמו שנזהר בהגמ״יי להל׳

ומהאי טעמא האב קודם לגן הבן ,שהאב חייב
להתאבל משא״כ בן הבן ,ולפי שהדבר אינו סובל

שממות.

אריטת קצרתי.

ועפי״ז מובן מה שמסופר בס׳ זכרון למשה (דף

ועזבעה״ח אור ליום ו׳ לם׳ לך תש״ל לפ״ק,
פה ברוקלין יצ״ו.
משה שטערן

ס״ה שהוצאתי לאור עולם מחדש עם הגהותי
בסוף הספר) שקמוח״ז מרן החת״ם הקפיד על אשתו
השלישית ,שהיחה אלמנת הגאון הגדול בעל טיב גיטין
זצ״ל ,שפעם ראה אותה שהדליקה נר יאהר״צ (ביום
כ״ה תשרי) לזכרון בעלה הראשון זצ״ל וקמוה״ז מרן
זכי״ע נרתע לאמורו ,כי גברא קפדנא היה ,והגם
שהיה הדבר לאחר כמה שנים ,וע׳׳כ כהנ״ל ,וקמוח״ז
מרן רטנו החת״ס זכי״ע לשיטתו בתשוטתיו (חיו״ד
סי׳ שנ״הז שאוסר לאשה שנשאת לבעל השני להראות
"".,.:ה־ה
.
אוצר החכמה!
שום סימני אבילות ביום לקיטת עצמות בעלה הראשון,
עיי״ש.

כעין זה מציע בתשו׳ דודאי השדה (סי׳ י״ד)
שאוסר להבעל שיצוה להש״צ שיזכיר ביו״ט
את אשתו הראשונה ,אבל אם מנהג הקהל שהש״צ

מעצמו מזכיר אז אין שום איסור בדבר עיי״ש .וראיתי
בספר אחד שאוסר להבעל שיאמר הספד על אשתו
הראשונה כשבניו מעמידים מצבה על קברת אמם,
היינו אשתו הראשונה.

ודע שמצאתי בזרע אמת (איו״ד סי׳ קנ״ה) שפסק
בשמועה קרובה כשעוד לא התחיל להתאבל
מתאבל עד ל׳ יום ,מיום השמועה ,וחולק על הטו״ז

(סי׳ שצ״ז סק״ב) והש״ך בנקה״ב שפסקו דבק אם
לא התחיל להתאבל בשוגג ובין במזיד אם עבר ל׳
מיום הקבורה אק לו להתאבל אפילו אם עדיין עוד
בתוך ל׳ משמועה קרובה .אבל כבר כ׳ בתשו׳ חיים

שאל (ח״א סי׳ מ״ז) שהעיקר כהט״ז והש״ך ,וכן
הסכמת כל האחרונים :החכ״א (כלל קס״ח ס״ח),
והעחה״ש (סי׳ הנ״ל ס״ג) ,והחיים שאל כ״כ בשם
כמה גדולי עולם שפסקו כן ,ואין אחר דבריהם כלום
וחול״כג

וע״ז בעה״ח יום ו׳ לם׳ לך תש״ל לפ״ק ,פה
ברוקלין יצ״ו.
הנ״ל

ובהא נחתינן ובהא סלקינן שלא יאמר הבעל קדיש
אחר אשתו הראשונה ובפרט שעיקר הקדיש
לא נתקן אלא ליתומים ,וגם להאשה אסור להראות

סימן קו

שוס סימני אבלות אחר בעלה הראשון מאחר שהיתה
לאיש אחר.

וע״ז בעה״ח עש״ק פ׳ תולדות תשכ״א,
פה ברוקלין יצ״ו.
משה שטערן

סימן קח
נשאלתי מי קודם לומר קדיש ,בן הבן (הנכד)
או אח או אב.

תשובה ,האח או אב קודמים לבן הבן.
א) הגה על דבר זה אם אח או בן הבן (היינו הנכד)
קודם לאמירת קדיש ,כבר דן בספר זרע אמת
(איו״ד סי׳ קמ״ח) ואחר אריטת דברים העלה שהאח
קודם כיון שהאח חייב להתאבל עליו ,משא״כ בן הבן.
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נשאלתי מאנשים הרבה אם שרי לומר לאבל
ערב טוב או בקר טוב וכיוצ״ב.

השבתי דשרי לומר כן ,ובמדינתנו שהמנהג
לומר "העללא" או "טד טארנינג" או
"גוד עיוונינג" מובן מאליו שג״ב שרי .אולם
למעשה יותר טוב שלא לומר כלום ,אלא להכנם
בדומיה ולצאת באמירת דברי הניחום :המקום
ינחם וכו׳ ,וכן המנהג ואין לשנות.
א) במלע״ק (ט״ו א׳) אמרו ,אבל אסור בשאילת
שלום דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל האנק דום.
ופי׳ התום׳ (ד״ה אסור) משמע שתיקה משאילת
שלו׳ .וחידוש ראיתי בפי׳ הר״ח (שם) שכ׳ :אבל
אסור בשאילת שלו׳ מדכתיב ביחזקאל האנק דום ,אלא
דבר ,מכלל דט״ע אסירי .ופלא איך כ׳ האנק דום,
אלא דבר ,והלא מפורש בקרא שידום ואל ידבר,

ובאמת כבר הקשה הריטב״א בשם "איכא דקשיא

הודפס ע״י הכנת אוצר החכמה

ש ו" ת

באר משה

סימן נץ

קסג

ליה" דמאי שנא דהכא עבדינן כיחזקאל ממש ובאידך

והש״ך (סק״ב) תמה על טעם זה ,דא״כ תוך ל׳ נמי,

מילי עבדינן איפכא דידיה ועיי״ש מה שתיק .אבל

ולא מצינו לשום פוסק שחילק בכך .והבאר היטב

לומר שליחזקאל הי׳ שרי שאילת שלו׳ זה תימה רבה.

(סק״ב) כ׳ נתרן וז״ל :ומיהו אפשר לומר כיון שרוב

שוב

שאילת שלו׳ שלנו אינו אלא שאומר צפרא טבא וזה
מותר מאינו שאילח שלו׳ ממש ,כדאיתא בב״י נאו״ח

ראיתי במאירי (ד״ה אבל אסור בשאילת)
שהקשה וז״ל :ויש מקום עיון ,מה ראו לומד
.שבאלו החמיר ליחזקאל יותר משאר דיני אבלות ,והרי
פשוטו של מקרא פירוש שיהא דומם מלוחה ,ואין כאן

(סי׳ פ״ה) [פ״ט] והביאו בשו״ע שם .ועוד מביא
ב״י שם בשם ר״י פרישת שלו׳ כמו כריעה אבל
שלו׳ בפה מותר ,כמו צפרא דמרי טב וכיוצא בו ,ע״ש.

איסור שאלת שלו׳ ודברי תורה [פי׳ כי שם בגמרא
אח״כ למדו שאבל אסור בת״ת מהאי קרא דהאנק

וכתב שם בד״מ דבזוהר פ׳ פקודי דף ק״ג ע״א משמט
דאינו אסור רק כשמזכיר השם ,וזה שם שלא יתן שלו׳

x

דום] וכ׳ בשם גאונים הראשונים [הוא הר״ח] שהפי׳
באמת מלוחה ומשתיקה של שאילת שלו׳ ודברי תורה
מתי אבל לא תעשה ,ומדשרינהו לדידיה אלמא לטלי

ל זה שאנו נוהגין אינו
לחבירו קודם שיתפלל ,וש״מ
בכלל שאילת שלו׳ כנ״ל ,עכ״ל.

עלמא אסור .ולפי״ז עולים דברי רבינו חננאל הקצרים

גם בגליון מהרש״א (שם) כ׳ :עי׳ באו״ח סי׳ פ״ט
ס״ב מה דאסור לישן שלו׳ קודם שיתפלל

המכתם.

היינו שלו׳ שהוא שמו של הקב״ה אבל רשאי לומר

שבפי׳ הר״ח על גליון הש״ם יפה יפה .ועיין בס׳

ובחידושי הר״ן הביא פי׳ הר״ח ,והקשה עליו,
ויפה כ׳ המבאר שהמעיין ברא״ש סי׳ ד׳
ובחי׳ הנמוק״י בשם הר״ם הלוי שהניאו שיטת
הי־״ח ,יראה דל״ק קושי׳ הרץ על הר״ח.

ב) במוע״ק (כ״א ע״ב) איתא בגמרא הדינים

בפרטות אימתי אסור ואימתי שרי ,הובא
בשו״ע (סי׳ שפ״ה ס״א) ופריך הש״ס על ר׳ עקיבא
איך אמר להם בשמת פטירתן לכו לבתיכם לשלו׳,

ופרש״י הרי שאל בשלומן ואסור ומשני כבוד רבים

שאני .וכ׳ שם הריטב״א (ד״ה ואינו יושב) כבוד רבים
שאני ,ושמעינן מהכא דאפילו כי האי לישנא בלחוד
אסור באבל ,ולא סוף דבר לשאול בשלומו ממש כמו

צפרא דמרי טב .ולסטנ״ד מה שכ׳ ברמ״א (סי׳ שפ״ה
סוס״א טיק באו״ח סי׳ פ״ג ט״ס וצ״ל פ״ט ,וכוון

לתירוצו של הבאה״ט והגליון מהרש״א ,כי לסי׳
פ״ג אין שום שייטת לדינו של הרמ״א ,וזה ברור
כשמש.

ג) ומצאתי

לאחד

מהראשונים

"פירוש

לאחד

הקדמונים" על מס׳ מוע״ק (הנדפס מכת״י

<xr״ x׳

(בעמוד ק״צ) שלשה ימים
0
בא״י שגת
הראשונים אסור בשאלת שצו׳ .כתב ה״ר אבא מורי

ב״ר יוסף ז״ל ,כשאומר לאחרים היאך אתה שרוי
בשלו׳ וכיוצא בזה ,אבל אם אומר לו יבא עליך שלו׳
או לך לשלו׳ מותר .והמבאר (שם אות שכ׳ץ) ע׳ ע״ז
וז״ל :צע״ג הא ממה שהגמרא שאלה מהא דאמר
ר״ע "לט לבתיכם לשלו׳" מטרש דגם "לך לשלו׳"

שהיו סוברים רבים ,ובסוף סייס הריטב״א וה״מ
על שאר מתים אבל על אביו ועל אמו אק שואלין

בכלל שאילת שלו׳ הוא .ואף על רבינו [בעל פירוש

בשלומו אלא לאחר י״ב .חדש ,ועכשיו נהגו העולם

"לאחד הקדמונים"] תסוב הפליאה שהביא חידוש

קולא בדברים אלו ,אמרי רבוותא ז״ל כיון שאבל אסור

זה ולא העיר כלל מגמרא מטרשת לפנינו .עכ״פ

דברים

יצא לנו מפסקו של ה״ר אבא מרי ב״ר יוסף ז״ל
למה שד בזמן הריטב״א והר״ן כבר לא היו נזהרק
והקילו בדבר ,כי עפ״י יסוד הוראת הרא״מ ב״ר
יוסף ז״ל היה .ומה שתמה המבאר דהלא פסקו של

בשאילת

שלו׳

כ״ש

שהוא

אסור

להרבות

ולשחוק .ובאבל רבתי אמרו שלא יאחוז תינוק בידו
כדי שלא יבאנו לידי שחוק( .וסוף דברי הריטב״א הם

דברי הרמב״ם הובאו ברמ״א פי׳ שפ״ה ס״א) ובחי׳
הר״ן (דף כ״א ב׳ ,ד״ה מז׳ ועד ל) כ׳ :ובעונותינו
בדור הזה אינן נזהרין וה׳ ברחמיו יכפר עונותינו.

הרא״מ ב״ר יוסף הוא נגד גמרא מטרשת ,לק״מ,
דמתחלה אנו צריכים להבין פסקו ואז מעצמו יהי׳
מיושב הקושיא היינו שאין כאן קושיא כלל.

הר&״א (שם ס״א) כ׳ :ויש מקילין האידנא בשאלת
שלו׳ לאחר ל׳ [לאביו ואמו] ואין טעם להם
אם לא שיחלקו לומר שזה מה שאנו נוהגים לא
מקרי שאלת שלום שבימיהם ,ועיין באו״ח סי׳ פ״ג.
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לכאורה מאי נפק״מ בק "היאך אתה שרוי בשלו׳ "
שאסור כי באופן זה הוי שאילת שלו׳ שאסרו
חז״ל ,ולומר לו "יהא עליך שלו׳" או "לך לשלו׳"

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ש ו"ת

קפד

באר משה

סימן קו קז קח

מותר ואיננו בכלל שאילת שלו׳ שאסרו חז״ל ,וכנפק״מ

מטעמא דשאילת שלו׳ ,כי אק בידינו.לגודש שנתינת

גדול ופשוט ,לשון "היאך אתה שרוי בשלו׳" הוי

יד הוא בכלל שאילת שלו׳ ,אבל קרוב הדבר שבעיני

לשון שדרך בנ״א לשאול אחריו איך מצבו ומהו עושה
ובל כיוצ״ב ,אבל לשון "יבא עליך שלו׳" או "לך

הבריות הוא כפאילת שלו׳ ,אבל בלא שום ספק סדאי
אסור כי כמעט ברור שיצמח מזה היזק גדול כנ״ל.

לשלו׳" הוי לשון ברכה כאדם המאוה שלו׳ לחבירו
שלא יוזק ולא יעוכב בדרך ,ואינו בלל בגדר שאילת

אדר תש״ל לפ״ק פה כרוקלין יצ״ו.

שלו׳ .ועתה אין כאן קושי׳ כלל ,דלפון "לפו לבתיכם

משה

לשלו׳ " אינו לשון "לט לשלו׳ " לשון רבים דלשון "לן■
לשלו׳" דהוספת תיבה "לבתיכם" מורה על דרישת
שלו׳ דבתיכם כמו "שבו לכם לאלהליכם" (ראה ביצה

ה׳ ב׳) ומובן מעצמו.

סימן קח

ולכן שפיר י״ל לאבל ערב טוב או בקר טוב וכמו
כן מה שאומרים במדינתנו "גוד מארנינג" או
"גוד עיוונינג" או "העללא" .ומצאתי בלקט יושר

(חאו״ח עמ׳ ק״י) שכתב ,וז״ל :העתקתי ממהר״י
אוברניק
מהגאון
שאסור
עליכם,

יצ״ו שהעתיק ממוה״ר פנחס יצ״ו ששמע
זצ״ל (הוא רבינו בעל תה״ד זצוק״ל) היכא
לשאול בשלו׳ ,הייט דווקא בלשון שלו׳ —
אבל טוב שבת ,טוב יום טוב ,איט בכלל

שאלת שלו׳ עכ״ל ושמחתי לכוון האמת.

נשאלתי ,אחד ממחוייבי אבלות שבא אצל גדול
הביו /אם באותו היום טניח תפילין
או לא.
השבתי אם באמצע הז׳ אבלות בא אז אינו
מגיח תפילין ,אבל אם ביום הז׳ בבוקר
בא אצל גדול הבית ,אז אחר שנגמר האבלות,
חיינו שעמדו מישיבה ע״ג הקרקע ,חייב להניח
תפילין.

וע״ז בעה״ח חדש חשון תשכ״ט לפ״ק,
פה ברוקלין יצ״ו.

א) הנה מפורש בסו״ע (יו״ד סי׳ ת״ב ס״א) דיוס

משה שטערן

שמוטה קרובה כיום קבורה .ומה יום קבורה
אסור בתפילק כמו כן יום שמוטה קרובה .וכן מפורש
בב״י בשם הרמב״ן הובא בקצירת האומר בט״ז
(סק״א) וכ״כ הט״ז (סי׳ שפ״ח סק״א) .ולא מצאתי

למי שחולק בדבר .וא״כ באמצע ז׳ אם המחוייב

סימן קז

המשך

לסימן

באבילות בא לגדול הבית ונודע לו שם שמת לו to

הוי כיום שמוטה שפטור מתפילין ,אבל״-יום ז׳ שאינו

הקודם

מתאבל רק עד שיעמדו האבלים ,מאז חייב להניח

ב) נשאלתי שוב אם יש מקום להקל ולהתיר

סק״א ,ואחר שתעיין בדברי הש״ך סי׳ ת״ב תבין
הציון שבש״ך ■סי׳ שפ״ח סק״א לסי׳ ת״ב סעי׳ ב׳).

להושיט יד לאבל.

השבתי ,זה מעשה בורות וחלילה לעשות כמותם,
ובפרט שיכול לצמוח מזה הרבה יותר איסורים

זכר לנקיבה או להיפך

כידוע ,ט״כ שומר נפשו

ירחק מזה ומהמונם ,ואם בידו למחות ואינו מוחה

נתפס בטונם (עיין ע״ז י״ח א׳) ואם מוחה שכרו
אתו ,ופעולתו לפניו ושכרו הרבה מאוד מאלקי מעונה.
ועתה

תפילין .ועיין בש״ך (סי׳ ת״ב סק״ד וש״ך סי׳ שפ״ח

שמעתי שיש מקומות שנהגו שמאחלים לאבלים

חיים ארוכים טובים ומושיטים להם יד.
לפענ״ד בודאי לא אצל החרדים נהגו כן ,ומהאחרים

אין להביא ראיה ,אפשר שאינו אסור להושיט יד
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ומי שמח לו מת ביו״ט ונקבר ביו״ט או בחוה״מ,
ביום ראשון אחר היו״ט מניח תפילין (עיין
בגליון מהרש״א ריש סי׳ שפ״ח) וכן אנו פוסקים
למעשה ודלא כהחולקים שפוטרין מתפילין בכה״ג.

ובכה״ג אפילו אם בא אחד מהחיובי אבילות שלא
נודע לו האבילות עד בואו לגדול הבית באמצע הז׳

חייב בתפילין.

ובאם שמע שמועה קרובה בלילה אחר תפלת ערבית,
בבוקר יניח תפילין עם ברכה ,כן אט פוסקים

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בענין משלוח מנות לאבל ואיסור שאילת שלום כאבל  /הרב בצלאל גלינסקי

שלא

הרב בצלאל גלינסקי

בעניין משלוח מנות לאבל
וגדר איסור שאיילת שלום באבל
שאלה

אסור לשלות לו מנוח כל י״ב תורש ואפי׳ לא

אכל בתוך יב״ח על או״א או בתוך ל׳ על שאר

רק בפורים ,וכמבואר ברמ״א שם ביו״ד ,וגם
בפורים אסור לשלות לו מנות ואפי׳ לצורך

קרובים אי שרי להם לקבל משלוח מנות,
וכשהביאו להם אי ככה״ג שרי להם לקבל ,וכן

מצות משלוח מנות וכמבואר ברמ״א באו״וז.

אי אסור לאבל לשלוח מנות לאהר ד.

ג) ובאיסור שאילת שלום האסור באבל יש
להבחין בשני דינים ,א .דהאבל

תשובה

אסור בשאלת שלום לכל אדם וזה רק בתוך ד,
אבל לאחר ז׳ הרי הוא מותר לשאול בשלום כל

א) כתב בשו״ת מהרי״ל סי׳ ל״א אות א ,וז״ל:

אדם וכדלהלן .ב .דאסור לשאר בנ״א לשאול

ומה ששאל אם יש למזוג [שקורין

בשלומו הן בתוך ז׳ והן לאחד ז׳ עד ל׳ בשאר

קרוכים וכל יב״וז על או״א[ ,ולהלן יתבאר

שענקי״ן־באה״ט סי׳ שס״ה סק״ג] לאורת תוך
יב״ת ,מהר״ז כתב באלססי [אולי כוונתו לתום; ,הייתכן דהלוק כדר האיסור בין תוך ז׳ ללאחד
אלפסי-המגיה שם] רשלוח מנות אין לך שאילת ד׳] ,ודבר זה מבואר בגמ׳ מו״ק כ״א» "ת״ר אבל
שלום גדול מזה ,וא״כ תפשוט מיניה למאי ג׳ ימים ראשונים אסור בשאילת שלום,

דנהיגנא דאין שואלים בשלום אבילים אפי׳

משלשה ועד שבעה משיב ואינו שואל ,מכאן

בשבת עכ״ל ,והעתיק דבריו הדרכ״מ באו״ח

ואילך שואל ומשיב כדרכו וכו׳ ,הוא שואל

סי׳ תרצ״ו סק״ג וביו״ד ס״ט שפ״ה ,וכן הביאו

בשלום אחרים שאחרים שרויים בשלום ,אחרים

הרמ״א להלכה באו״ח וביו״ד שם[ .ואע״ג

אין שואלין בשלומו שהוא אתו שרוי בשלום",

דמרן מהר״י קארו ז״ל לא הזכיר מהך דינא כלל

והא דקתני משיב בדלא ידעי ושאלו בשלומו

לא ביו״ד ולא באו״ת ,מ״מ הרב מהריק״ש

דבכה״ג שרי להשיב מג׳ ואילך עכת״ד הגט׳.

בספרו ערך לחם ביו״ד ס״ס שפ״ט הביא הך

הגה מבואר בגס׳ דהאיסור לשאול בשלום

הלכה ,וכן השכנה״ג באו״ח סי׳ תרצ״ו הביא

האבל הוא לא מדיני אבילות גרידא אלא

הך דינא ,וכן פסקו הבן א״ח והכיאו הכף

הוא דין צדדי כיון דאינו שרוי בשלום אינו בדין

החיים].
ב) מבואר דטעם האיסור לשלוח מנות לאבל

דנשאל בשלומו[ ,ופשטות הוא מטעם דמידת
הדין מתוחה עליו ויבואר בזה עוד להלן בסוף

הוא משום שאילת שלום וע״כ

התשובה] ,אמנם בתוך ז׳ יתכן דהוא כן מדיני
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באד יצחק  /חלק 1

שלב

אבילות ביוץ רכל ששואלים בשלומו צריך

שואלין בשלומו עד לאחר שלושים ועל אביו
ועל אמו אין שואלין בשלומו עד לאחר י״ב

להשיב ולאבל אסור להשיב לבן גם לאתרים
אסור לשאול בשלומו נדי שלא יצטרך להשיב

תורש ,אם בשאילת שלום נאסר באבל ק׳־ו

ואם לא ידעו ושאלו בשלומו שרי ליה להשיב

שהוא אסור להרבות דברים ולשחוק שנאמר

לאתר ג׳ ימים וכדלעיל ,כן נראה לכאורה.

דום עכ״ל .חזינן נמי דהבין דעצם האיסור הוא

ריבוי בדברים ורק קמ״ל יאסור נמי בשאילת
ך) לעומת זה הא דאבל אסור בשאילת שלום

מריני האבילות

בתוך ז׳ הוא
וכדילסינן לה בגם׳ מו״ק ט״ו .מדקאמר ליה

רחמנא ליחזקאל האנק דום עי״ש .ולכאורה יש
להבין איך ילפינן מהאנק דום דאסור בשאילת

שלום וכן ילפינן מזה דאסור בד״ח וכמש״ב שם

תום׳ .הא לשון האנק משמעותו שתיקה סתם

וכמש״ב שם התוס׳ וא״ב היה צריך לאסור גם

סתם דיבור .ומצאתי בעזה״י שכ״כ להדיא בכל
בו סי׳ קי״ד והביאו תדרכ״ט סי׳ שפ״ר סק״ב

ודיל :אם אסור בשאילת שלום כל שכן שאסור

להרבות בדברים עכ״ל ,וכ״ב בתורת האדם
-לרמב״ן (עמוד ר״ד) ובשבלי הלקט רהא דנהגו

להברות האבל בביצים מפני שאין להם פה .אף

אבל אץ לו סה מפני שאסור להרבות בדברים,

וכן מבואר להדיא ברמב״ם פ״ה מהלב׳ אבל

ה״ב וכמו שיובא לשונו להלן ,הרי מבואר מכל

שלום וכדלעיל .אמנם קצת צ״ע סידור ההלכה
ברמב״ם ,דהחתיל עם הילסותא דהאנק דום
ואח״ב הביא מכת זה כל דיני שאילת שלום חן

מה דהאבל עצמו אסור לשאול בשלום אחרים

והן הא דאתרים אסורים לשאול בשלומו,
ולכאורה רק דין דהאבל אסור לשאול בשלום
אתרים ילפינן מהאנק דום משא״ב הא דאחרים

אסורים לשאול בשלומו הא מבואר בגט׳ דהוא

מטעם דאין שרוי בשלום ואינו מדיני אבילות
כלל וכנ״ל וא״כ צ״ע איך כללו הרמב״ם בכלל
דין דהאנק דום וצ״ע[ .ויש ליישב קצת בדוחק

דלסמש״כ לעיל דאף איסור דשאילת אחרים

בשלומו בתוך ז׳ הוא משום ליתא דשאילת
שלום של האבל עצמו כדי שלא ישיב ,וא״ב

שפיר שייך להא דהאנק דום ,ואגב זה הוסיף
הרמב״ם איסור דשאילת שלום דאוזר ז׳ עד ל׳

וי״ב חודש].

הני דבאמת אבל אסור בריבוי בדיבור ,והיינו
ע״ב דילפינן מהאנק דום ,והא דהזכירו בגם׳ רק

דאסור בשאילת שלום ובת״ח ע״כ צ״ל דקמ״ל

ו) ולפמש״ב דגדר הדין דשאילת שלום דאכל

עצמו

חלוק

משאילת

שלום

רבותא דאף אלו שהן מצוה וקס״ד דבזה שרי,

לאבל ע״י אחרים נ״ל לבאר הא דכתב הדרכ״מ

קט״ל דאפור והוא ככל דיבור דאסור ,עכ״ם

יו״ד סי׳ שפ״ה סק״א דהאיתא נהגו לשאול

מבואר דהוא מדיני אבילות ולא כמו איסור

בשלום אבל אחר ז׳ משום דס״ל דיש חילוק בין

שאילת שלום של ימינו לשל תז״ל ,והעתיק

שאילת שלום דאוזרים לאבל.

הרמ״א דין זה להלכה[ .אמנם צ״׳ע דברמ״א

ה) וברטב״ם הלב׳ אבל ס״ה ה״כ נתב וז״ל!

כתב דנהגו להקל אחר ל׳ (על או״׳א-ש״ך) .והא

ומנין שהאבל אסור בשאילת
שלום שנאמר האנק דום ,כל ג׳ ימים הראשונים

בדרכ״ם כתב דהמתירים נהגו כן אחר ז׳,

מי שנתן לו שלום אין מחזיר לו שלום אלא

וביותר דלפי דברינו להלן בביאור המנהג יש

להתיר כבר אחר ז׳ וצ״ע] .והיינו דנהגו לומר
שלום עליכם לאבל משום דס״ל רהא דאסרו

מודיעו שהוא אבל ,ומשלשה ועד שבעה מי
ששאל בשלומו מתזיר לו שלום ,ומשבעה ועד

וזז״ל לשאול בשלום אבל היינו להתעניין

שלושים שואל בשלום אחרים ,אבל אחרים אין

ולדרוש בשלומו ולא רק לומר לו שלום עליכם,
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בענין משלוח מגות לאבל ואיסור שאילת שלום כאבל  /הרב בצלאל גלינסקי
ןוע״ש בש-ך דחולק וס״ל דאין טעם בחילוק

שלג

זה ואץ בזה כדי להתיר ,וכן במג״א או״ח סי׳

וכ״ב להדיא המג״א או״ת סי׳ תקנ״ד ס״ק כ״א
דאסור לשלוח דורון לאבל ע״ש.

ע״ש] ,ולכאורה צ״ב אם חילוק וה נכון אטאי

ויש להעיר לסי״ו דכיק רכל שילוח מנות הוי

נהגו להתיר רק לאחר ז׳ .אמנם לפי דברינו א״ש

כשאילת שלום וכנ״ל א״כ כיון שאסור

תקנ״ד ס״ק כ״א הוכיח דאין חילוק זה נכון

דמתוך ז׳ איסור שאילת שלום של האכל הוא

לשאול בשלום אשה וכמבואר באבהע״ז סי׳ כ׳

מדיני אבילוח וכדילפינן מהאנק דום וא״כ אין
חילוק אי אומר סחם שלום עליכם או דורש

וטעמא משום רמביא לידי קירוב דעת וכמבואר
בראשונים ,א״כ היה צריך להיות שיהיה אסור

בשלומו ביק דיסוד האיסור הוא ריבוי בדברים

לשלות מנות לאשה משום דהוי בשאילת

וכנ״ל ,וא״ב י״ל דאף הא ואחרים אסורים

שלום ,והא מוכח לא כן דהרמ״א סי׳ תרצ״ה

לשאול בשלומו בתוך ז׳ הוא ג״כ משום זה

כחב דאיש לא ישלח מנוח לאשה שמא יבוא
לשלוח לאלמנה ויבוא לירי ספק קידושין,

דע״י שישאלו בשלומו יגרמו לו להשיב להם
דבר שאסור לו [ואף דלאהר ג׳ שרי לו להשיב
0״מ אין וה לכתחילה] ,ולכן אסרו גם לאחרים
לשאול בשלומו תוך ז׳ .אולם הא דאסור

לשאול בשלומו אחר ז׳ הוא כבר מגדר אחר
וכנ״ל דאין שרוי בשלום ואין זה כלל מדיני

אבילות ,ובזה ס״ל לרמ״א רהאיסור הוא דווקא

משמע דלולא זה היה שרי ואמאי הא הו״ל
לאסור משום שאילת שלום ויש ליישב בדוחק
וצ״ע[ .ואולי יש ליישב דסתם משלו״ט הוא

ע״י שליח וכמש״כ הבנין ציץ וכדלהלן ,וע״י
שליח יש היכ״ת דשרי לשאול בשלום אשה
וקמ״ל רהכא אסור משום חשש קידושין

ודו״ק].

להתענין ולדרוש בשלומו אבל לומר לו סתם

שלום עליכם אין זה בכלל לשאול בשלומו,

ח) ולולא דמסחפינא הווא אמינא מילתא

והש׳־ך והמג׳־א ס״ל רסו׳־ס עדיין חשיב רשואל

חדתא בהך דינא דשילוח מנות

בשלומו ואינו שרוי בשלום וגם זה בכלל הא
דאסרו ודו״ק.

לאבל ,דהנה איחא ביו״ד סי׳ קצ״ה סעי׳ ו׳
דגירה אסורה למזוג לבעלה את הכום בפניו,

ו) והשתא נבוא לדק בענין משלוח מנות

אבל בשינוי או שלא בפניו שרי ע״ש ,ובסעי׳

לאבל משום דהוי בשאילת שלום ,וראיתי

י״ג איחא כשם שאסורה למזוג לו כך הוא אסור
למזוג לה ,ולא עוד אלא אפי׳ לשלוח לה כוס

דכחבו הפוסקים ראסור לשלוח

באגרו׳־מ שציין להא יכתיב בפרשת וישלח ™"של יין אסור ל״ש כוס של ברכה ל״ש כוס אחר
אם הוא מיוחד לה ,ע״ש דבאיסור שילוח לא
(לג,יא) "קח נא את ברכתי" ,ופירש״י "ברכתי,
מנחתי ,מנחה זו הבאה על ראיית פנים ולפרקים הוזכר היתר ע״י שינוי או שלא בפניה ,והנה כל
אינה באה אלא לשאילת שלום ,וכל ברכה אחרוני ומנעו הביאו דכיון דיש איסור של

שהיא לראיית פנים כגון ויברך יעקב את פרעה
וכו׳ כולם לשון ברכת שלום הן שקורין בלע״ז
שלודא״ר" (גריססען -דהיינו דרישת שלום)

שילוח כוס ביין וה״וו בשאר משקין חשובין
כדאיתא בסס״ד של הצ״צ א״כ אסור לבעל

עכ״ל .הרי חזינן דבל ששולח מנות כדי
להראות חברות הוי כשאילת שלום ,ולפי״ז יש
להוכיח דאין הברל בין ששולת מנוח של אוכל

להגיש לאשחו אח הכום של הקידוש או להגיש
לה כוס קפה וכדו׳ ולא מהני לוה שום שינוי,
והנה בפשטות מלשון השו״ע דהשווה את דיני
מזיגת הבעל לאשתו לדיני מזיגת האשה לבעלה

שע״ז דיבר המהרי״ל לבין לשלוח סתם דורון,

משמע רהם שווים לגמרי רק הוסיף דין נוסף
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באר יצחק  /חלק ג

שלד

של איסור שילוח ,ואי נימא דבכל מזיגת כוס
של בעל לאשת יש לאסור מדין שילוח לא הו״ל

לבית חבירם שאליו מתכוננים לתת את
המשלו״ט ושם מבקשים מא׳ הילדים של

מסתימת

המקבל שהוא יהיה השליח של המשלו״ם
לתחו לאביהם ,ולפי דברינו לא הרויחו בזה

שיעיר לנו הך דינא דמזיגה רבעל תמיר טפי

מידי דזזא כל הטעם של המק ציון דריבוי

וכל הך תירוש התחיל מספרי ופוסקי זמנינו.

אחוה ורעות הוא דווקא כששולח שלא בפניו

לשו״ע

להשוותם,

וכן

משמע

הפוסקים דלא אישתמיט אחד מן הפוסקים

וא״כ באופן זה שהשולח נמצא כאן לפנינו לא

ט) ומצאתי

בשו״ח דברי יואל להגזז״ק

קיים ענין זה ורו״ק].

מסאטמאר זצ״ל יו״ד סי׳ ס״ד
דרמה לומר רכל איסור שילוח כוס הוא דווקא

יא) ואם הדברים כנים אולי אפשר לחדש דהא

ע״י שליח שלא בפניה ,רכזה מדגיש טפי שנותן

יאסור לשלות מנות לאבל משום

דעתו עליה וכמו שכתבו הראשונים רזה טעם

דהוי כשאילת שלום הוא דווקא כששולוז ע״י

איסור שילוח ,ולכן בכה״ג לא מהני שינוי וב״ש

שליח שלא בפני האבל דבכה״ג נכנם בגדר

דלא יזזני מה ששולח שלא בפניה דבכה״ג מהני

שאילת שלום ולא כששולה לו בעצמו ,ולסי״ז

במזיגה ,דאדרבה עיקר האיסור הוא כששולה

מיושב הא דלא שמענו להחמיר דיהיה אסור

שלא בפניה ,משא״כ כששולח בפניה לא הוי

להגיש לאבל אוכל בביתו או כשמתארח אצל

דין שילוח אלא דיני מזיגה וכפי נדריו דבוה

אחרים ולכאורה היה לנו לאוסרו משום שילוח

מהני שינוי דומיא דמזיגח אשה לבעלה וכנ״ל.

מנות שאסרו הרמ״א וכנ״ל ,וע״ב דבפניו לא

ולפי״ז ודאי שרי להגיש כוס של קידוש בשינוי

שייך האי איסורא .נוקצת מוכת כן ממה
שהבאנו לעיל מרש״י גבי מנחת יעקב לעשיו

וכפי גדרי מזיגה.

דהוא בגדר שאילת שלום ,והתם נמי שילוח

 pולפי״ז יש ליתן טעם בהא תסתפק בשו״ת

המנחה היה ע״י שליח שלא בפני הנותן].

בנק ציון סי׳ מ״ד הביאו המשנ-ב
סי׳ תרצ״ה ס״ק י״וז דיש לשלות מנות דווקא

ולפי״ז אפשר ליישב קושיית המור וקציעה

ע״י שלית וכלשון הפסוק "ומשלוח" ,ויתכן

אהא דכתב ברמ״א או״ח סי׳ תרצ״ה

דלא יוצא כששולח בלא שלית ע״ש ,ולא ביאר

דאק שולחין מנות לאבל כל יב״וז ובמג״א

לנו הטעם בזה אמאי יצטרכו דווקא ע״י שליח,

הביא בשם מט״מ דנוהגים דאין שולחק לו

ולהנ״ל א״ש דביק רכל ענק משלו״ם בפורים

אפי׳ דבר שאינו של שמחה .והקשה המו״ק

אחוה

ורעות

וכמ״ש

מהא דאיתא במו״ק כ״ז .אק מוליכים לבית

הפוסקים ,וא״ב עיקר צורת ריבוי אחוה ורעות

האבל לא בטבלא וכו׳ אלא בסלים ,הא בהדיא

שצריך לעשות ע״י שילוח מנות וכתקנת חז״ל

דשרי לשלות מנות אפי׳ בתוך ז׳ רק לא בכלים

הוא לשלוח ע״י שלית שבזה מראה לחבירו

מכובדים וזה משום תקנת העניים וכמבואר שם

שאוהבו ונותן דעתו עליו וכנ״ל ,משא״ב

בגמ׳) ודוקא בז׳ ימי האבילות אבל באבילות

כשנותן לו בעצמו אק וה אלא מעשה נתינת

דשלושים ודי״ב תורש לא שמעינן דליתסר אף

אוכל בעלמא ולא הוכחה של רעות ,ועי״ש
בשו״ת דברי יואל שגם רמז לזה[ .ולסי־׳ז יש
להעיר דישנם אנשים שרוצים לקיים מצות

במכובדים עכת״ד .ולדברינו הנ״ל יתיישב דהא
דאסר הרמ״א לשלוח היינו דווקא ע״י שליח
דבזה הוי בשאילת שלום ,משא״ב התם בגמ׳

משלו״ם גם כפי דעת המיז ציוו ולכו באים

איירי שהשולח בעצמו מביא את דברי המאכל

הוא

כדי להרבות
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שלח

ולכן ליכא לאסור משום שאילת שלום אפי*

משלו״ט הוא כדי להרבות אחוה וריעות א״ב

בתוך ז׳ ,וכן מדוייק לשון הגם* אין "מוליכין"
ולא קחני "משלחיך ,והיינו משום דהתם איירי
שהוליכו בעצמם ודו״ק[ .וע׳יע באגרתם יו״ד

אין צורך שיקבלנו בפועל ודי כזה שתכירו
רואה שרוצה לחת לו וע״כ אע״פ שאינו רוצה
לקבל שסיר נתקיים ענין משלו״ט ,וע-ש

ח״ב סי׳ קס״ה שיישב באופן אחר].

במשנ״ב דהביא דהפר״ח והחת״ס חולקים
וס״ל דלא יצא יד״ח וטעמם דבמשלו״ט יש עוד

והמו״ק שלא יישב כן נ״ל דהא לכאורה יש
להבין אמאי המו״ק הציב קושייתו על
דברי הםט״מ ולא על דברי הרמ״א גופי׳,
ועכצ״ל דהבין דאיסור משלו״ט לאבל הוא

משום שמחה ולא משום איסור שאילת שלום,
[ויעויין להלן שיתכן שגם דעת הריא״ז כן],
ולכן ס״ל דאסור לשלוח רק דברים של שמתה

אבל סתם דברים אין איסור לשלוח ,ולכן על
עצם דברי הרמ״א לא קשיא ליה מהגט׳ די״ל

דאיזזו איירי בדברים של שמתה והגם׳ איירי

בשאר דברים ,אבל המט״מ דכחב להדיא
דאסור לשלות אפי׳ דברים שאינם של שמחה
לכן על דבריו הקשה מהגמ׳ ,והמט׳־מ הבין
דאיסור שילוח .הוא משום שאילת שלום וכנ״ל
בשם המהרי״ל ועוד ,ולכן אסר לשלות כל דבר

ועל הגט׳ יתרץ דהאיסור רק ע״י שליח וכנ״ל.
יב) אמנם יש לדק לענין דיעבד שכבר שלחו
לו מנות הן מחמת חוסר ידיעה
באיסור שילוח מנות לאבל הן מחמת חוסר

ידיעה שהוא אבל ,אי אסור לו לקבלו או דילמא
כיון שכבר שלחו לו שרי לקבלו ,הנה כיון

ענין שנותנים אותו עבור הסעודה וע״ב צריך
שבפועל יקבלנו ע״ש .והשתא בנידו״ד לא
מיבעיא לדעת הרמ״א שכל ענין משלו״ם הוא

רק כדי להרבות אחות ורעות וע״כ מיד שחבירו
רואה שבאים לתת לו ככר נעשתה המצוה ,ודאי

דדברינו נכונים שהשאילה שלום נעשית בעצם
רצון הנתינה ולא במעשה הקבלה .אלא אפי׳
לחולקים יש לומר דבנידו״ד שרי ,דאינהו לא
חלקו בעצם הדבר שלענין האתוה וריעות א״צ
לקבל בפועל וסגי ברצון לחח ,אלא ס״ל דיש

עוד חלק בגדר המצוה והוא הענין לחת לשני
לצורך הסעודה וזה לא מתקיים אלא כשמקבל

בפועל ,וא״ב אינהו נמי מודים דהא דאסור לחת
—לאבל משלו״ט הוא רק בגלל הענין שבזה

מראים אחוז! וריעות דהוי בשאילת שלום וא״כ

גם אינהו יודו רזה כבר נעשה ברצץ לחת ואץ

צריך לוה מעשה נתינה בפועל .שוב מצאתי
בשו״ת כתב סופר או״ח סי׳ קמ״א שכתב
כדברינו ודן ממש בסרטי הדו״ד רבץ הרמ״א
ובין החת״ס יודו דשרי לקבל ומטעמא שכתבנו

וברוך ה׳ שכיוונתי לדעת גדולים.

אינה נעשית בקבלת המנוח אלא בעצם הדבר

יג) (ויש להוסיף בזה דלדברינו רכל האיסור
בשילוח מנות לאבל הוא רק
כששולח ע״י שליח שבזה מראה שדעתו עליו

שהמקבל רואה ששלחו לו ,ואס הדברים כנים
א״כ אין שום טעם שלא לקבל כיון שהשאילת

וע״כ הוי בשאילת שלום א״כ הדבר מוטעם
טפי ,רזה ודאי נעשה בעצם מעשה השילוח ולא

שנתבאר דיסוד איסור שילוח הוא משום דבזה
הוי כשואל בשלומו ,א׳׳כ י״ל דהשאילת שלום

שלום כבר נעשתה .והנה ידוע מחלוקח

בקבלת המנוח .דלכאורה יש לדון באיסור

האחרונים בענין משלו״מ כששולת לחבירו

שילוח כוס האסור בנידה אי האיסור הוא
במעשה השילוח או בשתייח כוס הנשלח,

דדעת הרמ״א בסי׳ תרצ״ה ס״ד דיצא יד״ח,

ובפשטות מסברא היה נ״ל דהאיסור הוא עצם

וטעמו ביארו האחרונים דס״ל דכיון דעיקר ענין

מעשה השילוח וכיון שמראה שנותן דעתו

ואינו רוצה לקבלו אי יצא יד״ח מצות משלו״ה,
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באר יצחק  /חלק ג

שלו
עליה יכול להביא לידי קירוב דעת ,משא״כ
במזיגה י״ל דהאיסור הוא לשתות מכוס

אבילות נוהג בסורים רק דברים שבצינעא ,וגם
הרמ״א באו״ת ציין דשם גם המחבר מסק

©אשתו מזגה לו ולא עצם מעשה המזיגה,

כוותיה .ובברכ״י כתב דלענין הלכה נקטינן
כמ״ש ביו״ד ,דהלכה כדברי המיקל באבל ,וכן

אסור לשתות כיון דרק בשתיה נגמר המעשה

הסכמת הבית דוד סי׳ תצ״ו והביא דבריו

איפור ,אמנם כמה מפוסקי זמנינו כתבו

השע״ת שם וכ״ס המשנ״ב שם ע״ש .א״ב יוצא
דהסכמת האחרונים דאיך־“אכילות בפורים

ויש שכתבו דלכתחילה תעביר את המשקה

בדברים של פרהסיא ,וא״ב נ״ל ראם שולחים
לאבל משלו״מ בסורים ואינו רוצה לקבלו

ולפי״ו יוצא דבמזיגה אי עברה ומזגה לו יהיה

דמסתימת דברי הפוסקים נראה דשרי בדיעבד.
לכוס אחר דבכה״ג שרי לכתחילה והנלע״ד

כתבתי .אמנם לענין שילוח כוס לפי מה

מחמת אבילותו אין לך אבילות בפרהסיא

שכתבנו דהאיסור הוא כמעשה שילוח א״כ

גדולה מזו[ ,ויש להסתפק אי שרי ליה להודיע

לכאורה צריך להיות דבדיעבד שרי לשתות,

שלא ישלמו לו ,אי בכה״ג חשיב נטי אבילות

דהאיסור כבר נעשה בעצם מעשה השילוח,

בפרהסיא].

אמנם ראיתי שמדייקים מדברי הראב״ר בבעלי

טו) ובעבין אי שרי לאבל לשלוח מנות בסורים,
הנה בשו״ע סי׳ תרצ״ו ס״ו כתב

שאילת שלום רזה עיקר האיסור ע״כ לאתר

יאבל חייב לשלוח מנות ,וכתב במשנ״ב ם״ק

-שכבד נעשה המעשה של שאילת שלום שוב

י״ז" :אפי׳ תוך ז׳ דהא חייב בכל מצווח

הנפש דאסוחז לשתות ,ואולי י״ל דרק לענין

אין איסור לקבל את המנות ,משא״ב בשילוח

כוס דיסוד האיסור שדבר זה מביא לידי קירוב
דעת יתכן דגם השתיה עצמה מוסיפה לקירוב

דעת וע״ב אסור אף בדיעבד ודו״ק].

האמורות בתורה ,אכן לא ישלח דבר של

שמתה" .והנה לכאורה כל הנידון הוא רק בתוך
ז׳ דאסור לו לשאול בשלום אחרים ,ובזה

חידשו דמ״מ א״א מחמת זה לפוטרו ממצוות,

יד) אמנם מלבד כל זאת יש עוד סברא גדולה
להתיר לקבל את המשלו״מ ,דהנה

דשרי לשאול בשלום כל אדם אין שום סיבה

נחלקו הראשונים אי יש אבילות בסורים ,דרעת

לאסור לו לשלוח מנות[ ,אא״ב נחדש דביק

וע״ב לא ישלח יותר מלאדם א׳ ,אבל לאתר ז׳

השאילתות הובא בטור או״ח סי׳ חרצ״ו דפורים

שנהוג היום דבל מי ששולח מחזירים לו גם

הוי כרגל ומבטל שבעה ואין נוהג בו כלל

משלו״מ .א״ב ע״י שישלח יגרום שאתרים

אבילות ,ודעת המהר״ם מרוטנבורג והרא״ש

יחדירו לו שלא כדין ,וכמ״ש לעיל בטעם

דאין מבטל האבילות אולם אין נוהג בו אבילות

האיסור לשאול בשלומו תוך ז׳ ,אמנם יתכן דוה

בפרהסיא אלא רק דברים שבצינעא דומיא

שמתזיר כבר לא הוי מדין שאילת שלום אלא

דשבת ,ודעת הרמב״ם בסי״א מאבילות ה״ג

דיש צד שתייב להחזיר דומיא דשושבינות

דאבילות נוהג בסורים ,וכשו״ע או״ח סי׳

ודו״ק] ,וא״כ יכול לשלות לכמה אנשים

תרצ״ו פ״ד פסק "כל דברי אבילות נוהגים

שרוצה ,אמנם לא ישלח דברים של שמחה כיון

נוהג

דאבל אסור בשמחה .אלא שראיתי בבאר היטב
סי׳ חרצ״ו סק״ט שכתב בשם השכנה״ג דאבל

בחנוכה ופורים" ,והיינו דפסק כדעת הרמב״ם,

והרמ״א כתב "י״א דאין אבילות
בסורים...וכן נוהגים אבל דברים שבצינעא

סטור משילוח מנות תוך שבעה ואחר שבעת

נוהג" ובו׳ .והיינו דפסק בדעת הרא״ש .אמנם

ישלת בצינעא לא׳ מקרוביו וכו׳ ע״ש .ומה

ביו״ד סי׳ ת״א סעי׳ ז׳ בחב בשו״ע דאין

שהביא דברים אלו בשם שכנה״ג הוא ט״ס
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שלו

וצ״ל שה״ג והוא בשלטי הגיבורים מו״ק (י״ז:
מדפי הרי״ף או׳ ד׳) בשם ריא״ז ,אמנם צ״ב
טעמו ,והנלענ״ד בזה דריא״ז ס״ל דטעם איסור
שילוח מנות לאבל הוא לא מטעם שאילת
שלום רק משום שמתה [וכמו שהבאנו לעיל

הפמ״ג דהיה צר לאסור לשלוח ביא״צ מנות

דכנראה כן הבץ המור וקציעה] ,ולכן ס״ל
דבתוך ז׳ לא ישלח כלל ,דוזא חזינן דאיסור
שמחה באבילות דוחה אפי׳ קיום מצוות דוזא

משום דדינו כי״ב חודש וקמ״ל דבפורים לא
החמירו הך חומרא ,וא״כ לכאורה מוכח דס״ל
דבי״ב חודש אסור לשלות מנות .אמנם המעיין

אסור בת״ת [ואף דשרי ללמוד דברים של צער

בדברי הס״ח מבואר בדבריו דבא להתיר
לשלות אף דברים של שמחה שזה אסר לשלוח
כאותו שנה וקמ״ל דביא״צ מותר לשלוח אף

מ׳־מ מי שאץ באפשרותו ללמוד הנך דברים לא

נתיר לו ללמוד דברים אחרים כיון שמביא לידי

שמחה] ,וע״ב ס׳־ל דגם לאחר ז׳ אפור לו
לשלוח רק לא׳ מקרוביו ולא יותר דגם לאחר ז׳

אסור בכל מעי דברים של שמחה רק פחות
מאשר בתוך ז׳ ,אבל אנן קיי״ל דטעם איסור
שילוח הוא משום שאילת שלום ולכן פסק
השו״ע דגם בתוך ז׳ חייב לשלוח כיון דאיסור
זה אין בכוחו לדחות קיום מצוות ,א־־כ לענין

אחר ז׳ אין לנו שום מקור לאסור לשלוח דברים

מסיק רמ״א דיש לנהוג כל חומר י״ב חורש
ביא״צ ,מ״מ בפורים ביא״צ אין להחמיר
ובשו״ת מגירות שלי הארכתי עכ״ל הפמ״ג.

והנה לכאורה מבואר מדברי הפ״ח ע״פ ביאור

דברים של שמחה אף דבעלמא מחמירינן ביה

־חומרא די״ב חודש וכנ״ל .וא״ב אדרבא מבואר
בדבריו להדיא דבי״ב תורש שרי אבל לשלוח

מנוח כרגיל ללא הגבלה רק שלא ישלח דברים
של שמחה וכמ״ש ,וביץ שהביאו המג״א
והמשנ״ב להלכה הרי מבואר דס״ל דלא

כהריא״ז ודוק[ .אמנם מש״כ הס״ח שלא
ישלחו לו דברים של שמתה ,צ״ב הא אסור

שאעם של שמחה אפי׳ ליותר מאדם א׳ .ואף

לשלוח לו שום דבר וכנ״ל משום שאילת שלום,

שהשע״ח והבן איש חי והכף החיים העתיקו

וצ״ל בדוחק דאיירי דאין לשולח למי לשלוח
רק לאבל ,וע״כ כתב דעכ״ס לא ישלח דברים
של שטחה].

דין זה להלכה ,מ״מ כיון שצ״ע טעמו ולפי איך
שביאתו דבריו הרי אנן לא קיי״ל כן ,וכן
המשנ״ב ושאר פוסקים לא העחיקו דין זה הרי

מ) טרם אכלה לדבר יש לציין דהא דאסור

ת״ל יאפשר להקל בזה ולשלוח דברים שאינם

לשאול בשלום האבל כל יב״ח מבואר
בגם׳ דהוא משום דהאבל אין שרוי בשלום אעו

ראיתי ראפשר להוכיח דדעת

בדין תשאול בשלומו ,ובפשטות הכוונה בהא

הפוסקים דשרי לאבל לשלוח מנות ,דהנה

דאינו שרוי בשלום משום הא דאיתא במו״ק
כ״ח :רכל השנה מתוח הדין על כל המשפחה,
וע״כ כתב בשו״ת שלמת חיים להגרי״ח

הבאה ישלח מנות ובאותו שנה ישלח מעות או
בשר לעניים רק לא תפנוקים העשוים לשמחה
וכל דבר של שמחה לא ישלח ולא ישלחו לו

זוננפלר וצ״ל דכיון דאיחא שם דכשבא זכר
למשפחה נתרפאה המשפחה ,א״כ גם לענין

של שמחה אפי׳ לכמה בנ״א.

טו) שוב

המג״׳א בסי׳ תרצ״ו ס״ק י״א הביא בשם הספר
חסידים וז״ל :סי שמת אביו בפורים ,לשנה

עכ״ל סי׳ חשי׳־ג עכ״ל המניא .וכחב בפמ״ג
א״א ס״ק י״א ח״ל :ומ״ש בשם ס״ח מי שמת
לו מת בפורים לשנה הבאה ישלח מנוח
דהיא״צ הוא לאחר י״ב חודש ,ואף דביו״ד
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איסור שאילת שלום כיץ דהוא מטעם דטתוח
הדין על המשפחה א״כ אם בא זכר למשפחה
הרי דאין כבר איסור של שאילת שלום עכח״ר.
וממילא יש להוסיף דלפי״ו לא יהיה איסור

לשלוח לו מנוח .ובשדי חמר ח-ו מערכת

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שלח

באר יצחק  /חלק ג

אבילות אות ז׳ הביא בשם היד שאול למהרי״ש

נג דעת רוב הפוסקים דאיסור שילוח מנות

נאטנזון מל השואל ומשיב דמטעם דה התיר

לאבל בל יב״׳ח הוא מטעם איסור שאילת

לאבל .להשתתף בסעודת ברית כיון שנתרסאוז

שלום ,וי״א דהוא מטעם איסור שמחה.

המשפחה ע״ש ,ואף שהדברים מחודשים הרבה

ג .יתכן לומר דאיסור שילוח מנות לאבל הוא

דמג״ל להתיר משום זה בל דיני אבילות ,מ״מ

רק ע״י שליח שלא בפני האבל ,אבל

לעניץ דברים שאסורים רק משום דאינו שרוי

כשהנותן נותן לו בעצמו שרי .וכן באיסור

כשלום וראי דיש לצרף דעתו למתירים.

שילוח כוס לנידה יתכן דהוא ג״כ כנ״ל ואסור
רק שלא בפניה.

ד .אם כבר הביאו לאבל משלוח מנות אץ שום

איסור לקבלו משום שני טעמים כמבואר

ית) הדמים העולים:

לעיל בארוכה.

א .איסור שאילת שלום לאבל כל יב״ת הוא

ה .אבל עצמו אחר ז׳ יכול לשלוח לכמה

־מטעם שאינו שרוי בשלום ,אולם איסור

אנשים שירצה ובלבד שלא ישלח דברים

שאילת שלום ראבל עצמו בתוך ז* הוא משום

של שמחה.

האנק דום ויתכן רזה גם טעם האיסור לשאול

ד .כשנולד בן זכר במשפחה יש עוד צד להקל

בשלומו בתוך ד.

באר יצחק-ג קובץ-כולל באר
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לקבל משלוח מנות ושאר דורונות.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

&\p

באר

שבע

שר׳ת

׳

על נפשה לא יקום אבל הבעל אינו יכול להפר אלא נדרים ושבועות
שיש בהן עינוי נפש וכו׳:
מנוראות גפלאתי על הרב ז״ל היאך העיד על מאמר
זה שהוא בפרק הנזכר שהרי זה לא היה זלא נברא
אלא אדרבה בריש פרק בתרא דנדליס אייתי הגמרא ברייתא
דססרי דקחני בץ איש לאשתו בין אב לבתו מלמד שהבעל מפר
נדרים שבינו לבינה וכו׳ הלי בהדיא משמע שהוקשו זה לזה מדמייתי
נמי בין אב לבתו דאל״כ לא ה״ל לאתויי אלא בין איש לאשתו ואין
דבר זה צריך חזוק כי בגוף הברייתא לספרי דמייתי הגמרא
מפורש בהדיא שהוקשו זה לזה מה הבעל אינו מיפר אלא נדרים
שבינו לבינה ונדרים שיש בהם עינוי נפש אף האב לא יפר אלא
נדרים שבינו לבינה ונדרים שיש בהם עינוי נפש והכי איתא נהדיא
בירושלמי ריש פ״ב דנררים ולכן פירשו התוספות והרא״ש והר״ן
ור״ע מברטנורה ז״ל המשנה לריש פרק בתרא דנדריס ואלו נדרים
שהוא מפר לברים שיש בהם עינוי נפש זכו' דהיינו בין הבעל בין
האב אינו מפר אלא נדרי ענוי נפש וכו׳ .שזב מצאתי בכסף משגה
בפי״ב להלכות נדלים כגם הוא נתעורר ב ה וכתב שלשון הסמ״ג
הטעהו להרב ז״ל מפני שראה שהסמ״ג כתב מאמר זה הנזכר
וסיים כדאמרינן בפרק אחרון• דנדרים וחשב ז״ל שמה ככתב
סמ״ג כראמריגן בפרק אחרון דגלריס קאילכל הדברים גס אריפא
למאי דסמיך ליה שהוא מפר נדרים שבינו
ואינו כן דלא קאי
לבינה אבל כל הדברים הקודמים אינם אלא לברי סמ״ג עצמו
מועתקים מדברי הרמב״ם כמנהגו:
דברים אשכחן בטור שכתבן בשם מהר״ם
נ0
מרוטגטרג ז״ל להפך ממה שכתבו שאר פיסץיס בשמו:

מנהג כפרות בערב יום הכפולים וסיים וכתב ואחר כך מניח
*דו על ראש התרנגול תבנית סמיכה וסומך עליו ישותטו
לאלתר תיכף לסמיכה שחיטה כו׳ .ואני נפלאתי הפלא ופלא על
דברי הגאונים האלה הלא קרבן העוף שאינו טעון שחיטה כי
אם מליקה אינו טעון סמיכה כלל בין שהוא עולה בין שהוא חטאת
כדאיתא בהליא בפ׳ כל הגט טל מתני ,דהשולח חטאתו ממדינת
הים וכו ,וכן פסק הרמב״ס בפ״ג מהלכות מעשה הקרבנות ת״כ
היאך שייך כלל לעשות תבנית סמיכה כמו בקרבן הלא אפילו
אס היה תרנגול זה קרבן ממש לא היו עוסין סמיכה .ועוד דמשמע
מדבריהם שעזשין כן משום המורה מדכתבו ועוד יש במקומינו
עבירים שעושים תמורה אילים ועיקר בעלי קרנים דמות אילו של
יצחק כי׳ .וקשה בעיני טובח חלה היאך אגו עושין לכתחלה תמורה
הלא הגן בריש תמורה לא באדם רשאי להמיר דהא כתיב לא
ימיר אלא שאם המיר מזמר זשיפג את הארבעים .ועוד הלא
חגן העופות והמנחות אין טושין המורה שלא נאמר אלא בהמה
ועול היאך אומרים זה מחולל על זה הלא מבנה שלמה בנינו
בפרק כיצד מערימין שאין זו תמורה זכי תימא באין ר״ל תמורה
ממש של קרבן מ״מ אכתי קבה הרבה יותר מכל הא דלעיל היאך
* אגו לוקחים תרנגול לכפרה זעישץ תבנית סמיכה דמות קרבן הלא
^ול אינו כשר לקרבן כלל שאין שום עוף כשר לקרבן כי אם
; הורים זבני יוגה בלבד והיה לנו ליקח מין שהוא כשר לקרבן .
זכי תימא דבשביל זה אנו לוקחים תרנגול כדי שיהיה היכר
שאין אנו מתכוונים לעשות תמורה ממש שהרי אינו כשר כלל לקרבן.
אכתי קשה טובא חדא שהרי כתבו ועול יש במקומיט עשירים
שעישים המורה אילים כו׳  .ועוד דא״כ למה לא השיבו הגאונים
להשזאל טעם זה באנו לוקחים תרנגול לכפרה כדי שיהיה היכר
בטור א״ח סימן קס״ה מי שיצא מבית הכסא
ורצה ליטול ידיו לאכילה שאלו לרש״י אס צריך
כו׳ .ועוד אף אם היינו לוקחים תורים זבני יונה לכפרה היה היכר
גדול שאין אנו מתכוונים לעשות תמורה ממב כיון שאץ עושין ליטול שני פעמים כז׳ עד והרבי מאיר מרוטנבורג היה נוהג כרבי
תמורה בעופות .ומי שדעתו רחבה מדעתי יתרץ דברי הגאונים יעקב בל יקר דאי בנטילה אחת מברך אשר יצר ואח״כ נטילת
ידים הוי הפסק ואלו בהגהות מיימוניזת כתוב בהפך בשמו ז״ל
ויבא ברכה:
נס שלמך יסגא לחדא אהו׳ האלוף כהר״ר עזריה פיג״ו והגפנה וריצה לסעוד פסק הר״ס /נטילה אחת עולה לכאן ולכאן
י״ן .אשר שחלת ממני וז״׳ל ראובן הונע לשמעון
וברכת אהל יצר לא הוי הפסק בין נ״י לברכת המוציא כו׳:
שיברור עמו דייגים ובמעין משיב לא אכנש לדין עמך אם לא הניד
במור א״ח סי׳ תע״ג כתב הל״ם מרזטנבזרג להאידגא אין
לי מתחלה על מה תרצה להתדיין עמי וראובן אינו רוצה לגלית לו
צריך נטילה לדבר שטיבולו במשקה ועל כן לא היה מברך על
 ,אופן תביעתו כלל ועיקר יומני גא הדין עם מי .עכ״ל השאלה :
נטילה של טיבול ראשון כז׳ ואלו בהשב־׳ן סימן צ״ט ובכלבו כתבו
נ״ל שהדין עם ראובן מההיא דאמרינן בפרק חזקת בשמו שהצריך נטילה לדבר שטיבזלי במשקה רק שלא לברך עליה כו':
הבתים עביר חיניב דלא מגלה עענתיה אלא לב״ד ך,ג׳ בטור א״ח סימן תרלז כתב הל״ס מרוטנטרג שאין אבילות
'"זפ^׳ס עביד איניש דלא מגלה טעגתיה אלא לב’ד כדי שלא
נוהג בפורים רק דבליס שבצנעה ואלו בספר הפרנס כתב

באמת

ארבעה
הראשונה

הב

תשובה

ילמד מהן מי שכני דו ויק לבי מתחלה קודם שיבאו לב״ד להשיב
עליהם ע״כ  .והרא״ש הוסיף וביאר ובמזיד טוען טענות אחרות
כדי להטעותו !כו׳ ומה״ט גופיה צ״ל שאין צריך ראובן להניד אק
תביעתו חוץ לב״ד  .וגדולה נדאת פסק הרא״ש בפרק שבועת
הדיינין גני קיצותא דתרעא מירכר דכירי לה אינשי דאפי׳ בב״ר
י אין אדם צריך לברר טעגתיה אא״כ יראה לב״ד שבאין ברמאות
וכ״כ בתבובקכללע' שימן ל׳וכ״כהמרלכי בריש בבא מציעא :

נשאלתי

הף׳

אס מכת מרדות יש לו שימור או לא .והשבתי

מלקות זה1

מכות ואס קבלה היא נקבל ואם לדין יש חשובה שאין
ראוי להשתלש:
<
הרב ר״א מזרחי ז״ל בפרשת מטות שרש״י לא כלה ן
ני)
להזכיר ענין האב עם בתו אס דינו כדין הבעל או;

5

בטור י״ר סי׳ ס״א כתב הר״ס מרוטנבורג דמתנות כהונה
אינן נזהגין בזמן הזה נחוצה לארץ ואלו הרא״ש כתב להיפך
בשמו בפרק ראשית הגז:

נח) נשאלתי

נה)
דע שרש״י פירש בסיף פרק שלוח הקן גבי
ומכת מרדות מדרבנן כו' זז״ל מכת מרדות רדזי בתוכחה בלא
ירגיל בזה ואין לה קצבה אלא עד שיקבל עליו ע״כ .וכן כתב
הר"! בסוף ממת בשס הגאונים ז״ל למכת מרדות אין לה קצבה
אלא לפי שזדא דדייגי וקורץ אותה מכח מרדות על שם שמרד
בדבר תורה או בדברי סופרים מ׳.אמנם מצאתי כתיב בשם ר״ת.
י״ל למכת מרדות הוא שליש של מלקית דאורייתא דהיינו י״ג|

כתב

בשמו שנוהג כל אבילות .־

I

א משום דבפרק בחרא דנדריס אמרו כל הנדרים זהשבזעוח האב •
מפר כנאמר ואס הניא אביה אותה כל ניריה ואסריה אשר אסרה

למה מחלקים .וילך מאתם נצנים כשיש שתי

שבתות בין ראש השנה בלא יום טוב אף על
פי שהיא פרשה קטנה ומתבלין מטות ומסעי שגדולות יותר  .והשבתי
כבר נתן טעם לשבח ר״י בעל התוספות בפרק המזכר את הספינה
גבי זקללס בעשרים ושתים כז־ דלהכי אנו קורץ לעולם אתם
גצבים לפני ראש השנה כלי להפסיק בפרשה בין קללות דשנה שעברה
דזהיה כי תבוא לשנה הנאה ולכך נמי לט לס אגו הורין במדבר
לפני עצרת בדי להפסיק בה בץ קללות דאם בחקותי לעצרת ש הוא
ראש השנה לסירוק ^6יל-1שגדוני1על הפירית והכי איתא במסכת
מגילה דקורין קנצות שבתימ8ינג!7 5
י*"'
שני דברטת אמרו על ריב״ז שלא הקדימו אדם
נם)
שלום מעולם אפילו עכו״ם כי' .וקשה לי מאי אפילו
עכו״ם הלא אדרבה יותר לדיב להקדים שלום לעכו״ס מלישראל
לא משום כדי שיהיה נחמד למטה ימתקבל •על הבריות אלא כדי
שלא יצטרך לכפול לו שלום כדאיתא בסוף פרק הגיזקץ ואיןכופלץ
שלום לעכז״ם רב חסדא הוה מקדים יהיב להו שלמא ופירש הרין
כדי שלא יצטרך לכפלו אם ישאלוהו הס לשנים תהי :ע .:

בפרה

ר
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 .לי דמה״ט הוזקקרש״י לפרש הא דקאמר החם בפרק הנזכר רב
כהנא אמר להו שלמא למר שלמא למר ח״ל שלמא למר ז*לא
היה מזכוין לברכו אלא לבז היה לרבו מ״כ  .וזה מפני שהוקשה
לו היאך רשאי לומר להם חרי זימני שלמא למר הלא אין כופלין
שלום לעכו״ם דהיינו לומר לטכז״ם פרי זימני שלום עליך מן
הנועם שפרש״י החם וז״ל ואין כופלין דהא^דנוהנים שלום לעכו״ם
מפני דרכי שלום *הוא דשרי ומשום דרכי שלום בחדא זימנא סגי
למימרא להו ע״כ  .וכן מוכח בהדיא התם בגמרא דכפילת
שלום היינו לומר פרי זימני שלום עליך מדקאמר רב הזגא ורב
השיא הוו ישבי חליף ואזיל גרבא כו׳ אמר להו שלמא עלייכו מלכי שלמא
_ עלייכו מלכי אמרי ליה ומנא לך דכפלינן שלום למלכי אמר להי שנאמר
ן ורוח לבשה את ממשי ראש השלישים לך דוד וגו ,שלום שלום
| לך וגז' ולפיכך פרש״י שלמא למר ולא היה מתכוון לברכו אלא
| לבו היה לרבו .ומה שכתבו התוספות שס על רש״י שעל חנם
ן פירש כן דלא קאמר אלא דאין נופלין לו שלום נראה מדבריהם
 1שלא היו גורסין שלסא למר שלמא למר תרי זימר אלא חדאזימנא
כדגרס הלי״ף והרא״ש אי נמי שהיו מפרשים שלמא למר שלמא
" למר לכל כותי ועכו״ם אבל לא שהיה אומר לעכו״ם אחד שלמא
|^!מר שלמא למר תרי זימר ולפיכך כתבו שעל חנם פירש כן
נאם הצעיר יששכר בער איילנבוירג ■.
וכתבו עוד על רש״י וצ״ע שלא יהא בזה גונב דעת הבריות
 1ע״כ  .ולי נראה להלין בעד רש״י שאין בזה גונב דעת הבריות
שאלתני על ההוא בר פמכא שגער בנזיפה במלמד
1
 jכדאשכחן בפ״ק דע״א גבי רבי אליעזר שאמר נאמן עלי הדיין
שהשכיר עצמו להיות בכיה בעל הבית בקבע
 5וכן שרי לצורבא מרבנן לומר עבדא דנורא אנא כו' וכאלה רבים .שלש שנים מפר שכתב רמ״א ז״ל בהגהתו לשלחן ערוך בחשן
,י וליישב הקושיא שהקשיתי לעיל מאי אפילו עכו״ס כו׳ נ״ל דריב״ז המשפט סימןשל״ג סעיף ג ,שאסור משוס שנאמר כי לי בגי ישראל
עבדים ולא עבדים לעבדים:
ושאר רבנן לא ס״ל כרב חסרא והכי דייק הלשון מדקאמר רב
וכה״ג
חסדא הוה מקדים כו ,אלמא רבנן אחריני לא עבדי הכי
שיש מעות דלוג סופר בהגהות רמ״א ז״ל הנ״ל וצריך להיות
בקבע יותר משלש שנים כי כן כתב בהדיא בהגהות
ממש כתב הר״ן בפרק בני העיר בשם י״א על אמרו על ר״י בר I
אלעאי שהיה מבעל כו ,ואולי מה״נו לא הזכירו הרמב״ם בפ״י !מרדכי דסוף בבא מציעא אשר לקח ממנו רמ״א ז״ל הנ״ל מה
מהלכות ע״א .ועי״ל דריב״ז היה מראה פנים אפי' לעכו״ס שלכך שכתב בהג״ה וז״ל ונ״ל דמה״ט יש להזהר למלמד או לסופר או
הקדים הוא לומר שלום כדי למצוא חן בעירו כדי שיהא נחמד שאר מלאכות להשכיר עצמו להיות בבית בעל הביש בקבע עמו
למעה ומתקבל על הבריות אבל בלבי היה מתכוין להקדים שלום ולהיות סמוך על שלחנו בלי הפסק יותר משלש שרם דכל מפי
לעכו״ס כדי שלא ילשרך לכפול לו שלום כדעשה רב חסדא הנ״ל משלש שנים גפקא ליה משורת שכיר דכתיב כי משנה שכר שכיר
כן נ״ל .ומיהו אכתי קשה לי אמאי לא מציע בשום מקום בגמרא עבדך דהיינו שש כדכתיב בישעיה שלש שנים כימי שטר וקצת
נפילת שלום בישראל שהרי שאילת שלום תלמיד לרבו הוא רק ראיה מפרק מפגין מעשה באדם אחר שירד מגליל העליון והשכיר
שלשה תיבות בלבד ולא יותר דהיינו שלום עליך ר ,ואס רבו נותן עצמו אצל בעל הביס שלש שנים כו׳ ומדנקט ג׳ שנים משמע
לו שלום אז הוא משיב לו שלום עליך רבי ומורי ותו לא כדאיתא דטפי לא מצי לאשתעבודי תשובת הר״ם עכ״ל .הרי אתה רואה
|^הדיא בנזיר ריש פרק רביעי ובשאר דוכתי מובא וכן בעובדא מפורש הדין מם הטעם שאינו אסור אלא דוקא יותר משלש שרם
דר״י ואליהו ז״ל בפ״ק דברכזת דקאמר לאחר שסיימתי תפלתי וכן כתב החכם ראב״ע ז״ל בפרשת ראה בפסוק כי משגה שכר
אמר לי שלום עליך רבי אמרתי לו שלום עליך רבי ומורי כו׳ הרי שכיר עבדך וגז ,שאינו אסור אלא דוקא יותר משלש שרם אמנם
לא השיב לו לק פעם אחת שלום וכן בסוף פרקי אבות גבי ופגע בתוספות בפ״ק דב״מדף י ,משמע שמותר אפילו יותר משלש שרם
בי אדם ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום וכו' וכאלה רבים ואני שכתבו ח״ל .כי לי בר ישראל עבדים נ״ל דמ״מ מותר אדם להשכיר
• שמעתי מקצת בגי אדם שהיו משיבין שלום עליך שלום למי שאמר עצמו דדוקא עבד עברי שאינו יכול לחזור בו ואינו יוצא קודם
 1להם שלום ואין ספק שמנהג זה יצא להם מן כפילת שלום הגז׳ זמנו אלא בשער שחרור עובר משוס עבדי הס מכ״ל ומה שכתבו
בגמרא בפרק הג״ל .כן נראה לי :
I
אלא בשטר שחרור מבואר בפ״ק דקדושין דף י״ו ע״א ובפ״ק דב״מ
דף י״ב ובב״ק דף ק ,שדייק רבא עבד עברי גופו קנוי והרב שמחל
הצעיר יששכר בער איילנבורג
* j
על גרעזגו אין גרעזנו מחול לפיכך צריך דוקא שטר שחרור כיון
ב ),.ז״ל מהררש״ל ישמעאלים ויהודים היו הזלכין בדרך בשעת דגופו קנוי מד שיגיעו ימי חיפושו דלא שייך בז מחילת ממון אלא
הגזרה ופגעו בהם פריצים וחקרו אותם מרחוק אס יש לשון שחרור דהיינו הרי את בן חורין הרי את לעצמך ולכן לא
ניניהם יהודים וכוון היהודי בלבו אס ישאלו יאמר להם האמת טוב עשה בעמיו ההוא בר סמכא שגער בנזיפה בההזא מלמד כן נ״ל:
והישמעאלים אומרים מה אתם סבורין אין כאן שוס יהודי בינינו
הצעיר יששכר בער איילנבורג.
אז ניצול היהודי ולא אמר אתה משקר .נראה דלא חטא היהודי
שנסגרשה על תנאי ומת הבעל אינה צריכה להתאבל
בכך זלרווחא דמילתא אם לבז גור,פז יתענה בה״ב אך מדיגא אין כסה
עליו אבל אין איסור בדבר אס רצונה להחמיר על
נראה לי למנשו כלום הואיל ולבז היה לשמים  .מתשובת מהר״ר
עצמה לבכות עליז ולצאת אחר מטסו כך כתב רמ״א ז״ל בהגהתו
מנחם סימן ע״נ עכ״ל:
מי שהוא משתין תמיד במטה בשמת השינה לש״ע באבן העזר סימן קמ*ה סעיף מ׳ ודבריו לקוחים מדברי
סג.
אס הוי מוס וכזפין אותו לגרש אז לאו .ביס יוסף בסי׳ קכ״ד שכתב ח״ל מ״כ ראובן חלה ונתן גט לאשתו
והשבתי נ״ל שאינו מום ואין כופין אותו לגרש אף מל גב שפסק מהיום אס מתי ונפטר ולא הגיחו לאשמו ליגע אציו ואפילו לנכותו
בית יוסף בטור אבן העזר סימן ל״ט דבאשה הוי מום שכבר* כתב ולא לצאת אחר משמו ס אמרו שאס תעשה אחד מהם תבטל הגט
המרדני בפרק המדיר והביאו בית מסף בסי׳ קנ״ד בלא דעת ונראה שאין ממש בדבריהם דלא מיבעיא הספד ובכיה דלא מנטלי

וזלקת אף טל גב מכפה לגבי אשה הוי מום אין משם ראיה
[החשיבו גבי איש מום דאשה בכל דהו ניחא.לה ואין בידי לכפות
ז :לא ראיה ברורה עכ״ל .ועוד שהרי אפילו גבי אשה פסק רשב״ץ
בתשובה דלא הוי מוס ורמ״א ז״ל בספר דרכי משה כתב שכן נראה
לו מיקר והשיב על דברי בית יוסף החולק על רשב״ן ועוד שהרי
כתבו התוספות והרא״ש בריש פרק המריר ובסוף פרק הבא טל
יבמתו דבמקום דאיכא פלוגתא דרבוותא  <6מפין או לא ראוי
להחמיר שלא לכזף כדי שלא יהא גע מעושה ועוד שהרי כתב
הרא״ש בתשובה בכלל מ״ג דין ג׳ באיש המשתטה מדי יזם יזם שאין
מפין אותו לגרש אף על פי שאשתו באתה מחמת טענה
גדולה ותשובה שאומרת אבי עני הוא ומחמת דוחקו השיאג• לו
יוסבזרה הייתי לקבל ואי אפשי לקבל כי הוא מטירף ויראה אני
פן יהרגני בכעסו משוס שאין כופין אלא באותם שאמרו חכמים
שכופין ע״כ  .וכיון דתלה הטעם שאין כופין אלא באותם שאמרו
חכמים שכזפין א״כ כ״ש בנדון דילן ומ״מ אין מפין אותה שתהיה
עמו הואיל ובאתה מחמת טענה שאינה יכולה לישן עמו בסטהאחת
מחמת ריח רע של מי רגלים זכה״ג פסק המרדכי בפרק המדיר
כן נ״ל :

1זי)י אשר

אשה

נשאלתי

* כאן חסרים ב' שר"ת .נמצא להלן דף קט"ן:

גישה

קפ
ד

ביכורי

פרק תשאג? סימן יד

במקדש ,אלא עיקרו הוא דין בציבור והיינו בתפילת הציבור,
כי רק .בתפילת הציבור נאמר האי דינא של אין מונק אמן במקדש,
ולכן כיון שהמונין מאריכין שיקנו שגם המברך יאריך בחתימת

דשם שהוצרך לקבץ את כל ישראל אנשים ונשים על כן הוכרח
למשות זה בכר הבית ולא בעזרת נשים ,ולכן ס״ל לרב מסדא
דאבל לעולם קורא בעזרת נשים יעו״ש ,הרי דמבואר בזה להדיא
דהא דאיתא שם ויקרא בו לפני הרחוב ,הכוונה היא בהר הבית.

בציבור ,כי שאר ברכות אינן מפצא של ציבור .ואולי יש לומר דהאי
סברא ילפיק מהא דכתיב בלשון רבים ויברכו ,קומו וברכו ,ולכן

ואמנם יעויין ברש״י בסוטה מ :שכתב בד״ה בעזרת נשים ,היו
קורק• בו והיא היתה חול כשאר הר הבית שלא נתקדש אלא מן
החומה ולפנים ימו״ש ,אבל עכ״פ מבואר בזה שזה היה בהר

עשרה והיינו תפלת הציבור וכמבואר.

הבית וכמוש״ג.

אך נראה דאין כן דעת הרמב״ם דכתב בהלכות תענית פ״ד
המ״ו ח״ל :כשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושלים היו
מתכנסין להר הביש כנגד שער המזרח ומתפללין נסדר הזה

סימן יד

כשמגיע שליח ציבור לומר מי שמנה אש אברהם אומר ברוך

שאילת שלום חבירו בשם

אתה ה׳ אלקינו אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה

כרכות ל׳ד .מתניתק והתקינו שיהא אדם שואל את שלום
חקירו בשם שנאמר והנה בעז בא מבית לחם

הברכה וכמבואר ,אבל בשאר ברכות באמת היו פונק אמן אפילו

הביא רש״י את הברכה של חונן הדעת שהיא .מתפילת שמונה

ה׳ גואל ישראל והן פונק אמריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד עכ״ל ,הרי דהביא הרמב״ם את הברכה של גואל ישראל ששם

W

נאמק_בתעןית שהשליח ציבור מתחיל ומתפלל עד ברכת גואל
ישראל יער׳ש ,ונראה דס״ל להרמב״ם דהאי דינא של אין מונק
אמן במקדש אינה בכל תפלה סתם ואפילו בתפלת הציבור ,אלא

ויאמר לקוצרים ה׳ ממכם ויאמרו לו יברכך ה׳ ואומר ה ממך
גבור החיל ואומר אל תבוז כי זקנה אמך ואומר מת לעשות לס
הפרו תורתך רבי נתן אומר .הפרו תורתך משום מת לפשות לס

עיקרה הוי רק בתפלה מיוחדת שמתפללין אותה במקדש ,והייינו
בתפלת המקדש שם איתא להאי דינא של אין מונין אמן במקדש,

ע״כ .וכתב רש״י בד״ה שיהא אדם שואל לשלום חבירו בשם,
בשמו של הקב״ה ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום
בשביל כבוד הבריות להוציא שם .שמיס עליו ולמדו מבעז שאמר
ס ממכם ומן המלאך שאמר לגדעון ס עמך גבור החיל ע״כ,

מתחיל שליח ציבור להוסיף את עניני הצרות ,וכיון דהיו מתכנסין

ולהלן כתב רש״י בד״ה ואומר עש לעשות לס הפרו תורתך,

להר הבית כנגד שער• המזרח ומתפללין הסדר הזה וכדכתב

פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לס אף זה המתכוין
לשאול לשלום חבירו זהו רצונו של מקום שנאמר בקש שלום
ורדפהי מותר להפי תירה ולעשות דכר הנראה <y/p Jffik

ומשום זה הביא את הברכה של גואל ישראל שהיא הברכה ששם

הרמב״ם ,הרי דהיתה תפלה מיוחדת במקדש ,ומשום זה איתא
להאי דינא של אין עונין אמן במקדש ,אבל בשאר מניני תפלות
ואפילו תפלת הציבור ליתא להאי דיגא ,כי אינן מצד דק המקדש.
וכיון דס״ל להרמב״ם דהוא מצד דק המקדש הרי לא לגבי תפלה
איתא להאי דינא ,אלא לכל ברכה ותפלה שהוא מצד דין המקדש

ומבואר דס״ל לרש״י דפסוק עת למשות לס הפרו תורתך הוא
קאי מל דינא של שאילת שלום חבירו בשם ,וכיון שכן הרי צריך
לומר דאיכא בזה משום חיובא לשאול לשלום חבירו בשם ,ומשום
דק החיוב שפיר קרינן ביה פת לעשות לס ,אבל אי נימא דאינו
חיובא אלא רשותא בעלמא מאי שייך בזה האי קרא מת לעשות

איתא להאי דינא ,וכן כתב הרמב״ם לגבי ברכת כהנים במקדש,
וז״ל הרמב״ס בהלכות תפלה פי״ד ה״ע :כיצד ברכת כהנים
במקדש הכהנים מולק לדוכן אחר שישלימו הכהנים עבודת
תמיד של שחר ,ואחד מקרא אותן מלה במלה כדרך שעושין
בגבולק פד שישלימו שלשה הפסוקים ואין העם מונק אחר כל

לס הפרו תורתך ,אך אין כן מבואר מהא דכתב הרמב״ס
בפירוש המשנה ח״ל :ומה שאמר אחר כך ואומר אל תבוז כי
זקנה אמך אינו ראיה על מה שהקדים שיהא אדם שואל בשלום

פסוק אלא עושק אותה במקדש ברכה אחת וכשישלימו כל המם

מבירו בשם אבל ראיה שלא יבח וילפיג לתקנות חכמים אף על

עונים ברוך ה׳ אלקים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם מכ״ל,
הרי דגם לגבי ברכת כהנים במקדש כתב הרמב״ם להאי דינא,

פי שהם ישנות וקדמוניות ועל הזהיר שלמה בזה המשל ואחר
כן הביא ראיה מל כל העוברים מל התקנות ההם כי יבא זמן

והטעם בזה הוא כמבואר ,דכל תפלה וברכה שהיתה בה דק

להפרע מהם ולענוש אותם כי הם הפרו תורה וזהו שאמר הפרו

מיוחד מצד המקדש איתא להאי דינא.

תורתך מת למשות לס ,ועיין שם עוד מה שהאריך בביאור האי
קרא יעו״ש ,עכ״פ מבואר .דס״ל להרמב״ם דהאי קרא עת
לעשות לס הפרו תותך אינו .ענק לשאילת חבירו בשם ,אלא הוא
מנין חדש בפני עצמו ,וממילא לפי״ז צריך לומר דס״ל להרמב״ם
דכל ענק שאילת שלום חבירו בשם הוא רק דק היתר ,אבל אינו
חיובא ממש ,וכן כתב שם הרמב״ם בתחילת דבריו ח״ל :וכשאמרו

והנה בהגהות הגראמ״ה הלוי בסוף ברטת הביא את הרשב״א
מה שכתב בשם הראב״ד שהביא מקרא דעזרא ,והוא
לעיל בדברינו ,והקשה על זה ,ותימה דהתם ברחוב היה כמפורש
בכתוב ע״כ ,ולא הבנתי את קושיתו ,דהנה על הא דאיתא
במתניתק ביומא ס״ח :דכהן גדול עומד וקורא ,איתא בגס שם

ס״ט :היכן קורין בו בעזרה ראב״י אומר בהר הבית שנאמר
ויקרא בו לפגי הרחוב אשר לפני שמר המיס ואמר רב חסדא

j

ארץ

*יצרוזחססה■

בכלל התקנות שתקנו שיהא אדם שואל בשלום מבירו בשם הקל
מפני שמלת שלום הוא שם משמות הקב״ה והביאו ראיה שהדבר

ההוא מותר מענק בעז שאמר ס עמכם והשיבוהו יברכך ס מ״כ.

בעזרת נשים ע״כ ,ועיין שם ברש״י שכתב דבאותו היום תיקנו
לומר במקדש בסוף כל ברכה וברכה כדאמריגן במסכת תענית
ע״ש ,ופיק בשיח יצחק שם שכתב דאם כי בקריאת הקהל משום

שלום בשם ,דמותר לאדם לשאול בשלום חבירו בשם כגון

כבודו של מלך יש לקרות בעזרת נשים ,אבל מעזרא אק ראיה

ישים ס עליך שלום ואק בו משום מוציא שם שמים לבטלה

וחן הן תרי לישנא ברש״י בגס מכות כ״ג :ח״ל :ושאילת
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פרק תשיעי ,סימן טר

לישנא אמריגא שאילת שלום בשם לחייב אלם לשאול בשלום

מבירו בשם ואגו נמי כי שייליגן אהררי מרכרינן שם לשלום שמו
של הקב״ה לכתיב (שופטיסו) ויקרא לו ה׳ שלום לשם ה ,מ״כ,

קפא

בגמ׳ תמורה י״ל :לאמרינן התם לגבי לברים .שבטל פה שאסור
לאומרן מתוך הקהב וכן לגבי לברים שבכתב שאסור לאומק
בטל פה ,לרבי יוחנן וריש לקים ממייני בסיפרא ראגלתא בשבתא
וררשי הכי מת למשות לה׳ הפרו תורתך טיי״ש ,הרי לבזה
מבואר רמשום מת למשות לה׳ מותר למקור את האיסור לגמרי

וכמבואר.
,
______________ .
"הברכה מותר להזכיר את השם ,אבל אי נימא להוא תיובא
א״כ אינו משום לין הברכה ,כי מי יימא לו שיברכו שמל זה
יצטרך להזכיר את השס ,אלא הוא משום מצס שאילת שלום
שחייב לשאלו בשם\מכ״פ כיון למבואר מהרמב״ם להוא רק ליr

היתר אבל אינו מיובא ,שפיר מבואר הא להשמיט הרמב״ם האי

הלכה ,כי אינו חיוב אלא רק לין היתר .וכן מיק בריטב״א

e

במכות שם שכתב כלעת רש״י.

סימן טו
עת לעשות לה׳ הפרו תורתך

כרכות נ״ד .מתניתין ואומר מת למשות לה׳ הפרו תורתך
רבי נתן אומר הפרו תורתך משום מת למשות
לה׳ ע״כ .ונראה לומר בביאור לברי הת״ק ורבי נתן לתרתי
לינא אשמעינן בזה ,והוא ,הת״ק אתי לאשממינן למשום מת
למשות לה׳ מותר לטבור מבירה ,והפשט בזה הוא לאק במבירת

הטבירה משום טקירת האיסור לגמרי ,אלא רק באותה שמה
ובאותו הזמן שהוא מת למשות לה׳ מותר למבור מבירה .וזהו
ביאור הקרא ,מת למשות לה׳ והיינו באותו הזמן שהוא מת
למשות לה׳ מותר להפר תורתך .ורבי נתן אתי לאשמטינן למשום

מת למשות לה׳ מותר למקור את האיסור לגמרי בכל זמן ולמולם,

^ולא רק לשמה .וזהו ביאור הקרא ,הפרו תורתך והיינו הא
™שמקרו את האיסור לגמרי הוא משום מת למשות לה׳ .והני
תרתי לינא איתא בגמ׳ .הא לאמרינן למשום מת למשות לה׳
מותר לטבור מבירה ,כן איתא בגמ׳ יומא ס״ט .לאמריק שם
לאסור לצאת למלינה מם בגלי כהוגה ,ומקשינן בגמ׳ משממון

הצליק שלבש בגלי כהונה ונתעטף בבגלי כהונה ויצא לקראת
אלכסנלר מוקלון וזה היה מחוץ לירושלים ,ומשנינן ואיבמית
אימא מת למשות לה׳ הפרו תורתך יעו״ש ,וכתב שם רש״י
בל״ה מת למשות לה׳ ,כשבא מת למשות לבר לשמו של מקום
מותר להפר בו תורה ס״כ .וכן איתא בכריתות מ .מתניתין

ממשה שממלו קינין בירושלים בלינר .זהב אמר רבן שממון בן
גמליאל הממון הזה לא אלק הלילה מל שיהו בלינרין בסוף
נכנס לב״ל ולמל האשה שיש טליה ה׳ לילות ולאות וה׳ זיבות

וראות מביאה קרבן אחר ואוכלת בזבחים ואין השאר מליה
חובה וטמלו קיגין ביום ההוא ברבטתים ע״כ ,וכתב רש״י בל״ה
נכנס לב״ר ללמור ,אמ״פ שהקל טל לברי חורה מת למשות לה׳
הוא שאלמלי לא ימצאו יחללו מלהביא אפילו אמר ויאכלו

j

אך באמת צריך תלמור בזה ,והוא ,בשלמא אי גימא למשום
מת למשות לה׳ מותר למקור את האיסור לגמרי ,הרי רכל
שהאיסור גטקר לגמרי הרי זה הפרת תורה ,ושפיר שייכא בזה

האי קרא לכתיב שם הפרו תורתך ,כי בזה איכא הפרת תורה,
אבל איכא שאינו מוקר את האיסור לגמרי ,אלא רק שטובר

מבירה גרילא לזמן ולשמה ,מאי שייך בזה הפרת תורה ראיצטריך
ע״ז האי קרא עת למשות לה׳ ,והרי אין בעבירת*”"עבירה לזמן

■ משוס הפרת תורה .ועול צריך ביאור בזה ,ללמה לן בכלל האי
קרא לאשמעינן למותר לעבור מבירה היכא להוי מת למשות
לה׳ ,והלא בגווגא כגק לא שוב איתאלהאי ליגא למותר לב״ר
לעקור לבר מן התורה ,ואס כי להתס הוא רק בשב ואל תמשה,
אבל מל מ״ר ס״ל לאפילו בקוס ומשה.
והנראה לומר בזה ,רהא לאמרינן למשום מת .למשות לה׳

מותר למבור מבירה הפשט הוא רזה ג׳׳כ מיקרי
הפרת תורה ,ומשום לבאוהה שטה ובאותו זמן שהוא מובר
עבירה הרי הוא מוקר את האיסור לגמרי ,וכיון שכן שפיר
מיקרי זה הפרת תורה ,כי לגבי מצם הפרת תורה ליכא חילוקא
אם זה רק לזמן ולשמה או שזה למולם ובכל זמן ,כי לעולם

הוא תלוי רק אם הוא מוקר את האיסור לגמרי או לא .וזהו
הוי החילוק בין האי לינא ליש כח לב״ל לעקור לבר מן התורה.
ובין האי חילוש רינא למשום עת למשות לה׳ מותר להפר תורה,
והוא להא ליש כח לב״ל לעקור לבר מן התורה הרי אין זה
עקירת כל הלבר ממש ,וכמו למשל כשפטרו סלק בציצית ,הרי

אין הפשט למל ילי זה נעקרה מצות ציצית לגמרי ,כי זה אינו,
להרי יכול לקיים מצות ציצית בשאר בגלים ,וכן הוא לעולם,
אבל לגבי מקירת האיסור לגמרי לזה איצטריך האי קרא של מת
לעשות לה׳ .וזהו לכתב רש״י בגיטק ס .בר״ה מת למשות לה׳

ואם בא מת לעשות תקנה לשם שמים הפרו לברי תורה  .לשמה

הצריכה מ״כ .הרי לגם תקנה רק לשמה הצריכה מיקרי הפרת
.

תורה.

ומעתה נראה לומר לגבי האי לינא של אין ב״ל יכול לבטל
לברי בית לק חבירו אלא אם כן גלול ממנו בחכמה
ובמנין ,ראם איכא בזה ושייטא בזה האי לינא של עת לעשות

לה׳ הפרו תורתך ,הרי לליתא להאי לינא ,ואפילו אם הוא אינו
גלול מב״ל מבירו בחכמה ובמנין ,בכל זאת יכול לבטל או לשנות
משום האי לינא של מת למשות לה׳ הפרו תורתך .וכן זה
מבואר מפירוש המהר״ש סיריליאו במתניתק לירן בברכות,
שכתב בשם המרוך וז״ל :ואומר מת למשות לה׳ הפרו תורתך,
פי׳ רקאי אתקנה ללמיל שהתקינו שיהו אומרים מן העולם ומל

העולם כלומר מן העולם הזה ומל העולם הבא לבשביל כבור
המקום הפרו התיקק שהיה מקורם והוסיפו ומל העולם מ״כ

קרשים בטומאת הגוף מ״כ ,הרי לבזה הפשט הוא רמשום מת
למשות לה׳ מותר לטבור מבירה .וכן הא ראמרינן רמשום מת

ר&ה 'לומר ראמ״ג לאק ב״ל יכול לבטל לברי ב״ל חבירו אא״כ

למשות לה׳ מותר למקור את האיסור לגמרי ,הרי זה מבואר

גלול ממנו בחכמה ובמנק ותחנה ראשונה נביאים ראשונים הוא
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אמנם כעד הקערה כעצמה אפור לקרות
דלהפוסקים דסתם בהכ״ם דידהו בלא מחיצות
היו ,א״כ ע״ז כתוב בגם׳ דאסור לקרות כנגד
בחכ״ס ,וכ״ש להפוסקים דבהב״ה דידהו היו לו
§ן^נות דהקערה לא גרע מהמחיצות (ואף
בבהכ״ס שלנו לפי מה שכתב מרן זללה״ח דיש
מקום לומר דאינו נחשב כבהכ״ם דפרסאי ,א״כ
גס בו יש לחוש לאיפור כנ״ל).
מסייע ליה לר״ה משמיה דעולא דאמר אסור
לאדם שיתן שלום לתבירו בבה״מ משום שנאמר
ויקרא לו ה׳ שלום וכו׳ ,אלא מעתה הימנותא נמי
אסור למימר בבהכ״ס דכתיב האל הנאמן וגו׳
התם שם גופיה לא איקרי הכי דמתרגמינן אלהא
מהימנא ,הכא”ישם גופיה איקרי שלום דכתיב
ויקרא לו ה׳ שלום ,ע״כ .וכתב הב״ח והביאו
המ״א דאדם ששמו שלום אסור לקוראו בשמו
בבוז״מ דאע״פ דאינו מכוין להוכרת שמו של
הקב״ה ,מ״מ הלא שמו של הקב״ה הוא ,דחזינן
הכא בגמ׳ דאם תיבת הימנותא היתה משמותיו
של הקב״ה היה אסור לאומרה בבהכ״ס אע״פ
שאינו מכוין להקב״ה אלא לתוכן המילה ,ואמנם
כ״ז דוקא בלה״ק אבל בלשון לע״ו אין בו איסור
דכל מה שאמרו דדברים של קודש אסור לאומק
בבה״מ אפילו בלשון הול הוא דוקא בדברים
המיוחדים לקדושה כגון ד״ת וק״ש ושמות שאינן
נמחקין ,משא״כ במילת שלום דאינה מיוחדת
לקדושה (ויל״ע כשכן מתכוון על ענין השלום אם
ג״ז שרי בלשון לע״ז ,ונטיית הלב להחמיר בזה)
ובט״ז נחלק עליו וכתב דכל מה שכתוב בגט׳
דתיבה שהיא משמותיו של הקב״ה אסור
להזכירה בבה״ט אף כשאינו מכוין להקב״ה כ״ו
היינו דוקא בשמכוין לתוכן התיבה שהרי זהו
שמו של הקב״ה ,אבל בשאינו מכוין לתוכן
התיבה כלל אלא לסימן בעלמא שקורא לחבירו
אין בזה איסור כלל1 ,ב0בכ הביא המח׳ הזו וכתב
ע״ז וז״ל :ובדברי םופת 5הלך אחר המקל וכן
נוהגים וי״ש יש לו להחמיר יען כי הרבה
מהאחרונים אוסרים ,ויבלע ה״מם" ויאמר רק
שלו בלא "מם" או שלון בנון .וגם באגרת הרשות
נכון שלא לכתוב שלום עם "ואו" רק שלם שמצוי
לזרוק באשפות עכ״ל.

הלכה

צז

כתב הרר״י וז״ל :אבל שם גופיה לא איקרי
נאמן ,וכתב הרבינו משה ז״ל שמותר לומר
בבהכ״ס רחום שאינו אלא כינוי ולא מצינו שמו
ממש שיקרא רחום ,והראב״ד ו״ל הגיה עליו שלא

מציגו בשום מקום שיקרא רחום על האדם ואסור
לאומרו בבה״מ או בבהכ״ם ,ונראין דברי רבינו
משה ז״ל למורי הרב נר״ו דהא כתיב זרח כחושך
אור לישרים חנון ורחום וצדיק ,וזה נאמר על
הצדיק כי למעלה דיבר בענין הצדיק ובהצלחתו
ואמר הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד ,כי
כשהצדיק יש לו הצלחה מעושר וכבוד ועושה
צדקותיו זרח במעלתו והצלחתו והצדקות
שעושה אור לישרים שמתפארים בהצלחתו מפני
שהוא רחום וחנון וצדיק ,עכ״ל .ובשו״ע פסק
כהרמב״ם שמותר לומר רחוסבבה״מ ובבהכ״ס,
ובמ״ב הביא בשם הב״ח דיש להחמיר כהראב״ד,
וכתב עוד דבזה ודאי שבלשון לע״ז אפשר להקל
כיון שהוא כינוי שאינו מיוחד רק להקב״ה.
משא״כ שאר ד״ת וכ״ש השמות שאינן נמחקין
שאסור לאומרן שם אפילו בלשון לע״ז ,עוד
הביא במ״ב בשם הפמ״ג דכל מה שהתיר
הרמב״ם לומר רחום בבה״ם הוא דוקא כשאינו
מכוין להקב״ה ,אבל באומר הרחום ירחם עליך,
י״ל דאסור כמו שאילת שלום.
כרמכ״ם כתב דגם מלת חנון מותר לאומרה
בבהכ״ם ,והפוסקים לא הביאוהו ויל״ע מאי
טעמם.

דינים מעולים
דע דכל מקום שכתבנו כאן אסור או מותר
לקרות כוונת הדברים הם לק״ש וה״ה לכל
הדברים שהוזכרו בסעיף א׳ דהיינו תפילות
וברכות .ודיבור והרהור בד״ת .ושאילת שלום
חוץ מהמקומות שהזכרנו להדיא חלוקי דינים
ביניהם .וכן כ״מ שכתבנו אסור לקרות כנגד וכו׳
כוונתינו דלא יקרא כנגד וכן תוך ד״א .וכמבואר
בסעיפים א׳ ב׳ ג׳ ד׳ ה׳.
א) לא יקרא אדם ק״ש ולא יתפלל ולא יברך
וכן לא ידבר או יהרהר בד״ח (ובמ״ב כתב דאף
שאילת שלום אסור כנגד וכו׳) .כנגד צואה או
כנגד אשפה שריחה רע( .וכן יש עוד דברים
שדינם כצואה ויפורטו אי״ה לקמן בסעיפים י״ט
כ׳ מ״ג נ״ה) וצריך לסלקה לאחריו ד״א .ואם א״א
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בירור

או״חסי׳עה  -פד

העולים אות כ׳ "עגבות דאשה״י צריך תיקון ,ועיין
שם היטב.
ולעגין ערות קטן עיין היטב במה שכתבתי
בסייעתא דשמיא בבירור הלכה קמא ותליתאה.
והמעיין היטב יבין ,שאין מקום להחמיר,
בעגבות [היש pשל] קטן  p -פהות מתשע שנים.

סימן פד אם מותר לקרות במרחץ
שו״ע סעיף אחד :מרחץ כד ובאמצעי שקצת
העומדים שם לבושים וקצת ערומים יש שם
שאילת שלום אבל לא ק״ש ותפלה ובפנימי
סשכולם עומדים שם אפילו שאילת שלום אסור.

ושמענו ששאילת שלום אסור רק בבית
המרחץ הפנימי ועד צואה  -מבואות המטונפות
(מ״ב) ,אבל מותר עד הערוה  -ערוות מקצתם
ערומים שבמרחץ האמצעי.
מיהו מצאתי בפרישה על הטור לעיל סימן
מ״ה (ס״ק ב׳) שכתב וז״ל" :בבית המרחץ כד
מקום שמקצת כני אדם עומדים שם לכושים
—.־ומקצת ערומים  -עכ״ל ב״י  -משמע מדבריו
דבעינן שבשעה שזה קורא ק״ש יש אנשים
עומדים לבושים חש שעומדים ערומים ולהכי
ק״ש אסור לקרות בו ולהניח תפילין נמי אסור
אבל אינו חולץ ושואל בשלום אבל ברש״י ובר״ן
דף י׳ ע״א לא משמע  pדז״ל הגמרא שם מקום
שבני אדם עומדים ערומים ולבושים אמצעי
שיוצא בו ערום וממהר לכסות את עצמו חוצא
לחיצון ע״כ משמע בהדיא דאפילו אם כבר לבש
אפ״ה אסור לקרות בבית האמצעי ק״ש דאי ר״ל
כשעדיין עומד ערום א״ב גם שאלת שלום אסור
אלא מחוורתא כדפרישית דאפילו כשהוא לבוש
אסור לקרות ק״ש כעדו והטעם כיון דהדרך
ליכנס בו בתחלה מהפנימי ערום איכא ביזוי
לקרוא בו ק״ש וטעמא דמסתבר הוא שהרי כ״ע
בבית המרחץ גופיה אפי׳ אם הוא לבוש לגמרי
כיון שהוא עשוי לעמוד בו ערום אסור אפילו
בשאלת שלום לכן דברי ב״י אינם מובנים וצ״ע"
עכ״ל הפרישה.
ועיקרו של נידון זה צריך להתברר בסימן
ע״ה ,ואכן ביררו שם יחדי הג׳ מהר״ם שליט״א
בספרו "אום אני חומה" כרך א׳ עמוד קל״ג.

והנני להעיר :מש״כ שם "בסי׳ פ״ה" הוא
ט״ס וצ״ל "בסי׳ פ״ד" ,ומש״כ "ובדרישה" הוא
ג״כ ט״ס וצ״ל "ובפרישה" .ומש״כ שם
דלהפרישה אפשר שיש לאסור גם כעד טפח
מגולה וגם להקפיד לכתחילה שלא להזכיר שם
חבירו הנקרא ״שלום״  -כל זה אינו נראה ,שאין
להקפיד במה שמק הבית יוסף פירש בשו״ע
להיתר גמור ,והפרישה החולק עליו לא פירש
להקפיד.
ובדברי הרב המאירי בבית הבחירה לשבת
מתבאר כהפרישה" :נכנס למקום שבני אדם
עומדים שם ערומים מקצתם ומקצתם לבושים
הואיל ואין שם עכשיו אדם ערום הח אין המקום
מוחלט (במקום) !כמקום] מכוער״  -הביאו
אאמו״ר הגה״צ שליט״א במקור הלכה לשבת.
עיין שם.
ועיין בבירור הלכה חלק ששי עמוד קכ״ה -
דינים העולים (מזקדמה).
וצע״ג.

דין קורא לחבירו ששמו שלו© אי חח
בשאילת שלוס
עיין בבאר היטב ושערי תשובה ,ומשנה
ברורה ■ שער הציון ,והשוה לתבואות שור  -בכור
שור כפי שהובאו בשערי תשובה ומשנה ברורה
ובני ציק.
ובעל בני ציון דוחה ראי׳ הבכור שור ומסיק
דאדרבא יש ראיה דלא הח כשאילת שלום.
ועיין באפיקי מגינים לאו״ח כאן.
וראה כמה שמובא כספר לקט הקמח החדש
כאז (ס״ק י״ח) גם משו״ע הגר״ז להקל .ועיי״ש
גם בס״ק י״ט  -כ׳ .ולעיל בסימן מ״ה ס״ק ו׳
מתבטא" :הרי לקרוא מי ששמו שלום נזהרים
מלקרותו במקוה  -עסי׳ פ״ד".
ומותר לקרוא לחבירו שלום בשי״ן שמאלית
(שם).
ועיין בבידור הלכה חלק ששי עמוד צ״ז.
(ועיין גם בעמו׳ צ״ב  -צ״ד ק״ו ק״ז).
משנה ברורה ס״ק ז׳ :לענות וכו׳ כשנתן לו
אדם אחד שלום במרחץ כו׳ .במסכי דרך ארץ רבה
סרק עשירי איתא" :ערומים ומיעוטן לבושים
ככולו ערומין  -ולא ישאל אדם שלום לחבירו
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או״ח סי׳ פד

בבית המרחץ (מפני הסכנה) ואם שואלזזו אומר
לו מרחץ הוא וי״א משיבו ואין בכך כלום ואל
יניח אדם רגליו לתוך האמבטי ויהא רבוץ לתוכה
מפני שגנאי הוא".

קול הקורא
מסבי הרב הגאון החסיד
ר׳ דוד מרדכי רובינביין זצ״ל

_בסוף הסכר _
שלים  -שלין
למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק
את האדם מן העבירה (ברכות משנה א .),כי מלך
גדול אני אמר ה׳ צבאות ושמי נורא בגוים ,ועתה
אליכם המצוה הזאת (מלאכי א׳)”°* .
שבת ל״א :אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ אלעזר אין
להקב״ה בעולמו אלא יראת שמיס בלבד שנאמו־
[דברים ו׳] ועתה ישראל מה ד׳ אלקיך שואל
מעמך כי אם ליראה וגו׳ וכתיב [איוב כ״ח] הן
יראת ה׳ הוא חכמה וגו׳.
בריש תמורה דף ג׳ כתוב את ה׳ אלקיך תירא
אותו תעבוד מכאן אזהרה למזכיר שם שמים
לבטלה .ובגמרא נדרים דף ח׳ ע״ב מאי דכתיב
[מלאכי ג׳] וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה אלו
בגי אדם שיראים להוציא שם שמים לבטלה .ועיין
בעצמך [נדרים ו׳ ע״ב] חומר הדבר שאיני מעתיק
כאן בכתב.
והנה ידוע לכל מנהג החדש שנהגו בארצנו
אח ישראל אשר כסדר אתה שומע מאנשים השם
שלום שלום ,ואין משגיחים אם המקום ראוי
להזכיר השם שלום אם לאו כמו שנפסק הדין
בשו״ע סימן פ״ד והוא מגמרא שבת דף י׳ אשר
שלום שמו של הקב״ד .ואסור להזכירו במרחץ
ובמקומות אי נקיים.
ואף גם זאת מה שהתקינו רז״ל משנה סוף
ברכות אדם שואל שלום חבירו בשם שנאמר והנה
בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם
ויאמרו לו יברכך ה׳ .הלא לא התקינו להזכיר ה׳
מלה בודדת לבד .אבל הביאו ראיה שאמר
לקוצרים בעבודתם ה׳ עמכם והם השיבו יברכך
ה׳ לכן אצלנו המנהג מלפנים לאיש אורח הבא מן
הדרך אגו פוגשים בהושטת יד שלרם עליכם והוא
משיב עליכם שלום ,אבל לא להזכיר השם שלום

הלכה

מג

לבד בכל יום מאה פעמים ויותר .ועיין בדברי
הגאון בעל תפארת ישראל על המשגה סוף ברכות
וזה לשונו :תקנו חכמים הראשונים שישאל ארם
שלום חבירו בשם לאמר :ה׳ עמך ואין לחוש בזה
להזכיר שם שמים לבטלה מדמתכוין שיהיה שם
שמים שגור בפיו שלא יחטא כמו שכתב שויתי ה׳
לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט עכ״ל ואין טעם
זה שייךכלל בכל ההמון נשים וטף ועם הארץ
כמובן~ .
גם ידוע דין הש״ע אסור להזכיר השם בגילוי
ראש ובידים אי נקיות .גס לפעמים תפגע באנשים
כאלה שאין לשאול להם בשם שלום .ישעיה מ״ח
כ״ד .ולפי שקשה לשרש מנהג זה בארצנו .ויש
הדיוטים חושבים זה למנהג דתי ולאומי .לכן אם
יסכימו הרבנים ,כדי להרחיק אדם מן העבירה
הנה זאת התקנה וההלכה לאנשי ארצנו ליראי ה׳
ולחושבי שמו להרגיל עצמם וזרעם ובני ביתם
שלא להגיד ולהזכיר שלום באות מ רק להגיד
ולהזכיר שלון באות ן ולא ניכר ולא נשמע ההבדל
והחילוק בין זו לזו .וההכרה שלום שלוז אחת
היא ,וזו מותר וכשד הדבר ואין בזה חטא ואשם.

וזה הדבר שלק ,לשון חסידים ונבונים ובזה
יתקדש השם ויתגדל כבודו אשר לא יזכר השם
לאיסור ולבטלה .ואמת והשלום אהבו! ואפשר
מזה הטעם קידוש השם נהגו אבותינו לאמר :בקר
טוב ,צהרים טובים ,ערב טוב .ומי שרגיל תמיד
לאמר כן ודאי יותר הגון וטוב.

ואנשים שומרי דת יודעים כי יראת ה׳ ראשית
דעת ,וסור מרע בינה כמו שפתח הרמב״ם ז״ל
ספרו במילים אלה :יסוד היסודות ועמוד החכמות
הוא ידיעת הבורא ואמונה בד׳ ובתורתו
ובמצוותיו כי זה כל האדם .ובלתי זאת אדם נדמה
כבהמה .וסופו עפר תולעה ורמה .והמשכילים
יזהירו כזוהר הרקיע .כי היוצר אור עליהם
המשפיע.

ויהי רצון שנזכה כולנו מהרה לנבואת ישעיה
נ״נג מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע
שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציק מלך
אלוהיך חשף ה׳ את זרוע קדשו לעיני כל הגוים
וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו במהרה
בימינו אמן.
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סימן

ג

נתינת שלום קודם תפילת שחרית
שאלה :ע״ד אשר העירני ח״א שראה שאחר גמר תלמודי בצפרא בביהכ״נ,
“׳עניתי לרב שחזר זה עתה מחו״ל וקידמתיו* בברכת ׳שלוםב עליכם׳ ג
א .א] בכד הקמח (ערך שלום) כתב ,גדולה מדת השלום ,שכל המצוות כולן נחתמות בשלום,
והשלום חתימת הכל ,ועל כן תקנו רבותינו חתימת התפילה בשלום ־ המברך את עמו ישראל
בשלום וכו׳ ,כי בעבור שירבה השלום צוו החכמים (אבות פ״ד מט״ס שיהיה האדם זריז בנתינת
שלום לחבירו ,מפני שעם נתינת שלום תגדל החברה ותרבה האהבה בין החברים .ע״ב.
וע״ע במנורת המאור (נר ו׳ כלל ב׳ ח״א פ״ג) שכתב ,לפי שירבה שלום בין החברים וגם בנ״י
צוו רבותינו בדברים המסבבים אהבה ושלום ,והזהירו מהדברים המונעים השלום כדגרסינן בגמ׳
(ברכות ו ,ב) ,כל שיודע בהבירו שרגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום ,שנאמר (תהלים לד ,טו)
בקש שלום ורדפהו ,ואמרינן נמי התם (יז ,א) מרגלא בפומיה דאביי ...ומרבה שלום עם אחיו
ועם קרוביו ועם כל אדם ואפילו עם נכרי בשוק וכר ,אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא
הקדימו אדם שלום בעולם ואפילו נכרי בשוק .ע״ב( .ועיין ר״ן (גיטין ס״פ הניזקין) ע״ד הא דאיתא
בגמ' (שם סב ,א) שרב חסדא הקדים שלום לעכו״ם ,׳כדי שלא יצטרך לכפלו אם ישאילוהו הם
לשלום תחילה׳ ע״כ ,וכמ״ש במהרש״א (ברכות ו ,ב ד״ה יקדים) שדרך ארץ למשיב לכפול שלום
ע״ב .וכ״ה בדעת זקנים מבעלי התום׳ (דברים ב ,י) ,הובא לקמן (הערה י״ד)).

ב] ראה בזוהר הק׳ (פר׳ וארא דף כג ,ב) המקדים שלום לצדיק כאילו מקדים שלום להקב״ה.
ג .במדרש רבה (פר׳ פנחס כ״א א׳) איתא ,גדול השלום שניתן לפנחס שאין העולם מתנהג אלא
בשלום ,והתורה כולה שלום שנאמר (משלי ג׳ ,יד) דרכיה דרבי נועם וכל נתיבותיה שלום ,׳ואם
בא אדם מן הדרך שואלין לו שלום׳ ,וכר .ע״ב .ובליקוטי מהרי״ח (ח״א דף קט ,א ד״ה הנה) הביא
כן גם מזוהר חדש (פר׳ לך) .ע״ב .ובשם ספר ילקוט יצחק (מצוה תקס״ב אות ז׳) ראיתי ,שהביא
ממדרש נעלם (פר׳ לך) אר״ח וכו׳ וכל המקדים ויוצא לקראת הבא מן הדרך ונותן לו שלום,
מעלה עליו הכתוב כאילו אכילה ושתיה נותן לו.

ג .א] גם את היחידים שואלים בלשון רבים  -שלום ׳עליכם׳ ,והטעם לזה כתב בספר מטעמים
ע״ד צחות ,שאחד שואל חבירו אם יש לו שלימות הגוף והנפש ,כי ידוע שדבר שהגוף מתאוה
[היינו עניני עולם הזה] ,אין הנפש מתאוה לאותו דבר ,וכן להיפך ,וממילא אין שלום ביניהם,
ולכן התקינו הקדמונים שכל אחד יזרז את חבירו וירמוז לו אם שלום אצלו בין בגוף ובנפש.
ולכן חבירו משיבו מענינו אם ׳עליכם שלום׳  -אם אצלך שלום בגוף ונפש אז תוכל להוכיחני,
אבל אם לא איך תוכל להוכיחני .ע״כ.
ב] עוד טעם לדבר כתב בהוספות לשו״ע הרב (חלק ג׳-ד׳ דף תרנו ,ב הערה ט״ס דיני קידוש
לבנה בזה״ל ,ואומר לחבירו שלום עליכם והכירו משיבו עליכם שלום ,ומה שגם ליחיד אומר
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בהושטת ידי( .ואף הוא ענה והשיב כנגד המברך כנהוג כברכתה עליכם
לשון רבים הוא כמ״ש במטה משה (סימן קנ״ד) נוהגין לומר [בסוף תפילת שמונה עשרה] ׳ואמרו
אמן׳ אף ליחיד המתפלל לעצמו ,שזהו למלאכים המלוין את האדם בכל יום( .וע״ע במ״ב (סימן
קפ״ט סק״ה) טעמא אחרינא ,דכיוץ שהוא שבח של הקב״ה וכל ישראל מצווין בזה ,משא״ב
בברהמ״ז אומרים ׳ונאמר אמן׳ כיון שהוא על צרכיו) .עכ״ל .לפי״ז כתב בספר אהלך באמתך
(פכ״ב הערה ט׳) נכון הדבר יותר לומר בלשון רבים לבא מן הדרך ,מאחר שהמלאכים מלוים
אותו ,וגם השכינה שנקראת שלום מתחברת עמו בדרך [כדאיתא בזוהר (שצויין בתוס׳ אנשי שם
(בכורים פ״ג מ״ג) ־ המובא לקמן (אות ד׳)] ,והבן .ע״כ.
ג] אולם בספר מקור חיים  -בכרך (סימן ק״י בסופו) כתב ,דלומר שלום עליכם בלשון רבים
טעות הוא ,ושורשו בא מלשון לעז ,דבלשון אשכנז המנהג לומר גם ליחיד דרך כבוד לשון רבים.

ד .א] בספר תו יהושע (הלכות דרך ארץ ענף ה׳ ס״ט ,מהדו׳ אשכול תשכ״ח דף יב ,א) כתב ,בערי
אשכנז אומרים להכירו כשבא מן הדרך או לאיש אורח שלום עליכם ׳ובנתינת יד ימין׳ ,ובפולין
מאוד נזהרין בזה ,וכו׳ .וכן מבואר בהג״ה דרכינו עובדיה הנביא דצריך ליתן שלום ביד דוקא.
ע״כ .ובטעמי המנהגים (לקוטים ענינים שונים עמ׳ תקר אות לג בהערה) כתב רכן מוכח מדאמר רבי
יוסי בן קיסמא שהיה מהלך בדרך ופגע בו אדם אחד ו׳נתן׳ לו שלום (אבות פ״ו מ״ט) ,ולא אמר
ש׳אמר׳ לו שלום .ויש עוד רמז בזה ,כי ביד האדם ט״ו פרקים כמנין ט״ו תיבות שבפסוקי יברכך
ה׳ וישמרך וגו׳ ,כלומר יחולו עליך הברכות שבג׳ פסוקים אלו שהם ט״ו כמנין איברי היד .ע״כ.

ב] ובספר הליכות שלמה (ח״ב עמ׳ ו׳) הובא מרבי שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל שאמר ,׳לא
היה נהוג במקומותינו לברך בהושטת יד ,אלא לבא מן הדרך ובזמני שמחה׳ .והוסיף ששמע ממרן
החזו״א זצ״ל שאמר בדרך צחות" ,ידו של אדם אינה כהפקר שיתפסנה כל אחד כחפצו" .ע״ב.
ג] וראה בספר דברי תורה להרה״ק ממונקאטש בעל מנחת אלעזר ז״ל (ח״ט אות י״ר ו-ט״ו) שכתב,
ששמע מהסבא קדישא הגאון רבי שלמה אליעזר אלפאנדארי זי״ע [שעלה (המנחת אלעזר) לארץ
ישראל לחזות תואר זיו פני קדשו של הסבא קדישא ,ובפסק זמן הקצר  -שני שבועות ששהה בא״י
והסתופף במחיצתו כמה ימים ,זכה להיות באשכבתיה דרבי שכידוע זכה (הסבא קדישא) לאריכות
ימים מופלגת כ-ק״ב שנה ,כמסופר כ״ז באורך בספר ׳מסעות ירושלים׳] ,וכן ידוע מנהגו בקודש,
שלא היה נותן ידו לשלום ,רק (כמו בהכרח) לאיש מפורסם ת״ח נכבד ,ורק בפיו היה אומר שלום.
ואמר כי זהו דרך התחדשות לא שערום אבותינו ,ורק זה הנהיגו במדינות אירופא ,אבל מקודם לא
הנהיגו אבותינו רק לומר בפה ולהשיב שלום[ .והובא בספר מסעות ירושלים (עמ׳ עא אות י״ג -
ובמאמר חיות אש עט׳ שא אות כ״א)] .אולם בדברי תורה הנ״ל העיר עליו ,כי לשון ׳נתן שלום׳ שהזכירו
חז״ל [אבות (פ״ו מ״ט) ־ ילקוט שמעוני (ישעיה פ״ג סימן שצ״ז)] ,משמע נתינה ביד .ע״כ.

ה .בספר דגל מחנה יהודה (עמ׳ י׳) הובא עובדא ,שהרה״ק רבי יודא צבי מסטרעטין זיע״א נסע
בדרך ,והגידו לו שהרה״ק רבי שמעון מיערסלוב זיע״א נוסע גם בדרך זו ,והלך ממרכבתו לקראת
הרבי ר׳ שמעון וגם הרבי ר׳ שמעון הלך מהמרכבה שלו לקראתו ,ופגעו זה בזה ונתנו שלום
זה לזה בידידות וריעות.
אחר זאת אמר הרה״ק רבי יודא צבי ז״ל שעתה נודע לו פירוש המאמר .אינש באינש פגע
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מד ____________________________________________________בירורי חיים

שלוסי) .והא הלכה ערוכה בשו״ע (סימן פ״ט ס״ )3כיון שהגיע זמן תפילה אסור
לאדם להקדים לפתח הכירו ליתן לו שלום.
טורא בטורא לא פגע [וע״ע בשו״ת אפרקסתא דעניא (ח״א סימן קצ״ד ד״ה ע״ר המאמר) שהוא
מאמר השגור בפי העם .ושו״ת ערוגת הבושם (על אגרת הקודש) .קול מבשר (ח״ג עניני ר״ה אות ט״ו).
קול שמחה (אות ו׳) .והגר״ח קניבסקי שליט״א כתב לי ׳שמעתי שהוא בספר הקנה׳] ,והכוונה ראם זה
מחזיק עצמו לאיש פשוט וזה מחזיק עצמו לאיש פשוט ,יכולים לפגוע זה את זה ,אבל טורא בטורא
אם זה מחזיק עצמו להר דהיינו לגדול הדור וזה מחזיק עצמו לגדול הדור ,ומחמת זה כל אחד ואחד
אומר שאינו לפי כבודו שילך לקראת חבירו ,מחמת זה אין באפשרות לפגוע [לפגוש] זה את זה.
ובזה פירש דברי הגט׳ (ברכות סד ,א) ׳תלמידי חכמים׳ מרבים שלום בעולם ,כי לכאורה טפי
עדיפא הוה אי כתיב ׳חכמים׳ מרבים שלום בעולם [ולא ׳תלמידי׳ חכמים] ,אך לפי הנ״ל אתי
שפיר דבאם זה מחזיק עצמו רק לתלמיד ולא לרבי ,וגם השני מחזיק עצמו לתלמיד ולא לחכם
ורבי ,בזה מרבים שלום בעולם ,כי כל אחד יש לו הכנעה לפני חבירו ומרבים שלום בעולם .ע״ב.
ו .א] בטעמי המנהגים (לקוטים ענינים שונים עט׳ תקב אות ל״ב) הביא מספר גאולת ישראל טעם,
שהראשון אומר שלום עליכם וחבירו משיבו עליכם שלום ,כי הנה איתא בגט׳ (נדרים י ,א) ע״ר
נדרי קרבן ,שיאמר הנודר ׳קרבן לה" (ויקרא א ,ב) ולא יאמר לה׳ קרבן ,כי שמא כשיאמר תיבת
לה׳ ימות חלילה ונמצא מוציא שם שמים לבטלה .וכן עתה גם בשאילת שלום ,כי הנה שלום הוא
שמא דקוב״ה ,כמו שאמר הכתוב (שופטים ו ,כד) ויקרא לו ה׳ שלום ,נמצא המשיב אסור לו להשיב
ולומר ׳שלום עליכם׳ כי שמא ה״ו כשיאמר תיבת ׳שלום׳ לא יספיק לומר תיבות ׳עליכם׳ .אמנם
השואל שפיר קאמר ,כי אמרו המקדים שלום לחבירו מוסיפין לו חיים ושלום ,נמצא השואל הוא
המקדים שלום ובטוח הוא שלא ימות ,ועל כן מותר לו לומר שלום עליכם .ע״ב .וכיוצא בזה כתב
בישועות יעקב (יו״ד סימן קמ״ח) ,ע״ר בועז שהקדים את שם ה׳ לתיבת עמכם (רות ב ,ד).

[ולאור הנ״ל יש בנותן טעם להביא במאמר המוסגר עוד בזה .דהנה בזמר למוצ״ש ׳אליהו הנביא׳
מזמרים ,אשרי מי שראה פניו בחלום אשרי מי שנתן לו שלום והחזיר לו שלום ,ובספר מהרי״ד
מבעלזא (עט׳ שח) הובא דלכאורה מהיכן ירעינן שהנראה בחלום הוא אליהו הנביא ,דהא משמע
דבהקיץ לא ראהו ,ותירץ רבי ישכר דוב מבעלזא זיע״א מאחר דהמשיב צריך להשיב ׳עליכם שלום/
כיון דאם יאמר ׳שלום עליכם׳ חיישינן שמא ימות ונמצא שהזכיר שם שמים ,משא״ב המקדים שלום
לחבירו מאריכין לו ימיו ושנותיו וא״ב לא בעי למיחש לה ,והבא בזמר שאנו אומרים ׳והחזיר לו
שלום׳ ולא ׳עליכם שלום /על כרחך שזה אליהו הנביא שלא מת  -וחי וקיים לעולם .ע״כ].
ב] עוד טעם הביא בטעמי המנהגים (שם עט׳ תקר אות ל״ג) ,משום דאמרו ז״ל (ברכות ו ,ב) ׳גזילת
העני בבתיכם (ישעיה ג ,יד)׳ היינו כשאינו משיב שלום .ואם תהיה התשובה כעין השאלה יחשדו
שהמשיב הוא השואל וחבירו אינו משיבו ,לזה עשו סימן בדבר לידע מי השואל ומי המשיב.
ולפי״ז יתפרש מאמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד
(אבות פ״ו מ״ט) .והנה לשון ׳אחד׳ אינו מובן ,וגם לענין מה סיפר שנתן לו שלום והחזיר לו,
אך לפי הנ״ל ניחא ,דדייק ופגע בי אדם אחד ,דלא היה שום אדם בשדה שיהיה חשש הנ״ל,
ע״ב נתן לי שלום והחזרתי לו שלום ,ר״ל שאמרתי לו בחזרה ג״ב ׳שלום עליכם׳ [ולא ׳עליכם
שלום׳] ,כדרך שאמר לי הוא .ע״כ.
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צדדי

השאלה :האם לילך ממקומי בביהכ״ג למקום הרב חשיב נמי להקדים
לפתח [ויבואר להלן] ,או דילמא בביהכ״ג לא אמרינן כלל רחשים כמקרים

לפתח חבירו.
ותו ,דהכא גוף המעשה היה ,שהרב עבר קודם ליד מקומי ולא הפסקתי באמצע
תלמודי לומר לו שלוםז עליכם ח ,ומאחר שאין אני נשאר להתפלל שם אפשר

שאינו דרך ארץ שלא ליתן שלום ט.

תשובה:

א) בתחילת דברינו הבוא נבוא לראות היכן מקורן של דברים .בגמ׳
(כרמש יד ,א) אמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו

ז .בשו״ת נחלת שבעה (סימן ע״ד) כתב דהמנהג לומר שלום ,כשמגיע ממרחק שבר היה צריך
להתפלל תפילת הדרך [שיעור פרסה כמבואר בשו״ע (סימן ק״י ס״ז) ,ועיין מה שכתבנו באורך
בזה בספר בירורי חיים <ח״ג סימן י״ג אות ד׳ ואילך)] ,אבל בפחות מזה נהוג כשהולך לבית הכירו
אומר לו ׳ברוך הבא׳ ,ומנהג זה הוא אצל האשכנזים ,אבל הספרדים נוהגים בהיפוך שהפוגע
בחבירו בשוק נותן לו שלום ,ובבא חבירו מן הדרך אומר לו ברוך הבא .ע״כ.

ח .בתורה שלמה (פר׳ יתרו יח ,ז) הביא מילקוט בכת״י ,מנין לנו ששלום עליכם מן התורה,
תשובה  -מיתרו ומשה ,דכתיב (שמות שם) וישאלו איש לרעהו לשלום .מכאן נהגו לומר לומר
שלום עליכם וכו׳ .וכן בועז אמר לקוצרים ה׳ עמכם (רות ב ,ד) שהשי״ת נקרא שלום דכתיב
(שופטים ו ,כד) ויקרא לו ה׳ שלום .ע״כ.
ט .א] ואעפ״י ששלום הוא שמו של הקב״ה ,כתב המאירי (ברכות סג ,א) שהנהיגו לשאול כן,
כדי שיודו שהשלום ושאר ברכות מגיעות מכבודו ,ואעפ״י שיש פתחון פה שלא להזכיר השם
לבטלה ודרך הדיוטות ,הרי כתוב (תהלים קיט ,קכו) עת לעשות לה׳ הפרו תורתך ,ונוח לנו להזכירו
יותר מן הראוי [היינו אף שלא בתפילה] משלא יזכירוהו כלל ,כדי להרגילו בפי הבריות .ע״כ.
וכ״ב רש״י (שם נד ,א ד״ה שיהא) אהא דאיתא במתניתין והתקינו [עזרא וסיעתו .רש״י] שיהא
אדם שואל את שלום חבירו בשם [שמו של הקב״ה .רש״י] שנאמר (רות ב ,ד) והנה בועז בא
מבית לחם ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם ,ויאמר לו יברכך ה׳ .ואומר (שופטים ו ,יב) ה׳ עמך גבור
החיל ע״כ (מתני׳) ,ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד הבריות להוציא שם
שמים עליו ,ולמדו מבועז וכו׳ ומן המלאך שאמר לגדעון ה׳ עמך גבור החיל ע״כ.
וכיוצא בזה כתב רש״י (מכות כג ,ב ד״ה ושאילת שלום בשם) ,דמותר לאדם לשאול בשלום
חבירו בשם כגון ישים ה׳ עליך שלום ,ואין בו משום מוציא שם שמים לבטלה .לישנא אחרינא
׳חייב׳ אדם לשאול בשלום חבירו בשם ,ואנו נמי כי שיילינן אהדדי מדכרינן שם ,רשלום שמו
של הקב״ה .ע״כ .וכ״ב בגיטין (סא ,א ד״ה ושואלין) אהא דאיתא בגמ׳ ומחזיקין ידי נכרים
בשביעית וכו׳ ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום ,ופרש״י ואעפ״י שמטיל על הנכרי שם שמים
שהשלום שמו של הקב״ה ע״כ.
[וע״ע בשו״ת שיח יצחק ־ ווערבוי (סימן ל״ט) שכתב ע״ד מה שחקרו הבית אפרים (אהע״ז
סימן פ״ר) ,ושו״ת יהודא יעלה (או״ח סימן ט׳) ,למה השמיט הרמב״ם תקנת עזרא [עיין רש״ש
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מו ________________________________________________ ___בירורי חיים
במה ,שנאמר (ישעיה  ,3כ )3חדלו לכם מן האדם וגו׳ כי במה נחשב הוא ,וברש״י
(גמ׳ שם ד״ה חדלו וד״ה שמואל) כשיש לכם לעסוק בכבוד המקום אל תתעסקו בכבוד
אדם ,במה חשבתו לזה שהקדמת כבודו לכבודי ע״כ ,ובמהרש״א (ח״א שם) ביאר
הענין בזה ,מאחר שהתפילה במקום עבודת הקרבן ,והרי זה שמקבל פני חבירו
תב״ק פב ,א)] שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם ,וכתב דלפי מה שכתב החת״ס בהגהותיו
לשו״ע (סימן פ״ה) שנמנעו האבות מלהרגיל את בניהם לדבר בלשון הקודש ,באשר הגלינו בגולה
במקומות מלאים גלולים עיי״ש ,ולזאת לענ״ד השמיטו הפוסקים מלהזכיר תקנה זו ,באשר באמת
אין אנו רשאים להזכיר ה׳ .ע״ב].
 pובשערי תשובה (סימן קנ״ו סק״א) הביא ממהר״י צמח ,הרב זללה״ה כשהיה הולך בדרך
ונותנים לו שלום ,היה מסתכל ,שאם היה במקום טהור ונקי היה משיב עליכם שלום .ואם היה מקום
מטונף היה משיב ברכה טובה [מאחר שלא רצה להזכיר שמו יתברך במקום שאינו טהור ונקי].

ג] ובשדי חמד (ח״א מערכת האלף דף מ ,ב) בתב בשם ספר מור ואהלות ,דאסור ליתן יד
לאנשים המתירים לעצמם לישב בגילוי ראש ולומר להם שלום ,כי גם הם ישיבו שלום ,ואסור
להזכיר [שמו יתברך] בראש מגולה .רק במקום צורך גדול יש להתיר למען השלום .ע״ב[ .וע״ע
בשו״ת הלכה למשה (יו״ד סימן י״ד)].
ובביאור דבריו דבמקום צורך שרי ,בדמצינו בדברי המהרש״א (ברכות ו ,ב ד״ה יקדים) ע״ד הא
דאיתא בגמ׳ (גיטין סב ,א ־ הנ״ל) דרב חסדא היה מקרים שלום לעכו״ם ,׳ואפשר ברגיל ליתן לו
שלום ,אי נמי מפני דרכי שלום עשה כן׳ ע״ב( ,וכיוצא בזה כתב הפנ״י (קדושין ע ,א) בזה״ל,
וחיובא נמי איכא לשאול בשלום כל אדם ,ואפילו לעכו״ם מפני דרכי שלום וכו׳ ע״ב ,וע״ע לקמן
(הערה ל״ג> מדבריו) ,וא״ב ה״ה איכא למימר הכא דשאני באם הרגילות ליתן שלום למגולה ראש.

ועתה הקרה ה׳ לפני עוד בזה בשו״ת אגרות משה (או״ח ח״ד סימן מ׳ אות כד) ,דכתב דהא
פשוט שרוב אמירת תיבת שלום בעלמא לכל אדם אין הכוונה על שם השי״ת ,ואף הנכתב בכה״ק
הוא על מציאות השלום למעשה ששלום לו בגופו ושלום בעולם ,דהא אף הברכות בתיבת שלום
הוא רק על שיהיה מציאות השלום ,כמו ונתתי שלום בארץ ,ולשון הברכות שים שלום ,והמברך
את עמו ישראל בשלום ,ועושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום ,כולם הוי פירושו מציאות
השלום ,וא״ב כשאומר ׳שלום עליכם׳ הרי נמי יש לפרש שאין כוונתו לברכה שיהא ה׳ ששמו
שלום חל עליכם ,אלא לברכה אם מעשה מציאות השלום הוא עליכם וכו׳.
אבל מובן לכל שכוונתו בלבו שהשי״ת יברך אותו ,שלכן ודאי הא דאמר רב המנונא
משמיה דעולא (שבת י ,ב) שאסור לאדם שיתן שלום לחבירו במרחץ ,הוא להחמיר מספק שכיון
שאיכא בזה כבוד שמים אין למיזל בתר רובא וכו׳ ,שלכן מסתבר אף שמהראוי להחמיר ,אם
יש לחוש לקפידא אינו מחוייב להחמיר ,ובפרט שסתם אינשי אין כוונתם לברכה כלל אלא
להמנהג שבפגישה אומרים לשון זה .ואם כשיתחיל בלשון אחר כגון מה נשמע אצלך לא יהיה
קפידא ,יש להחמיר .ע״ב.
ד] ויסוד הדבר שלאדם רשע אין לומר שלום מבואר בזוה״ק (פר׳ וארא דף כג ,ב) ,אסור
לאקדמא שלום לבר נש חייבא וכו׳ .וכ״ה בזוהר (פר׳ מקץ דף ר״ה) דכתיב (ישעיה נז ,כא) אין
שלום אמר אלהי לרשעים .וראה עוד בטעמי המנהגים (לחוטים ענינים שונים עט׳ תחמו .בהערה
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סימן ג/נתינת שלום קודם תפילת שחרית ______________________________מז

בשאילת שלום קודם שמקבל פני שכינה בתפילה ־ הוא דמיון ההולך להקריב

בבמה ומניח [מ]להקריב קרבנו ע״ג מזבח שבמקדש .ע״כ.

מתיב רב ששת ,בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב ,וברש״י (שס ד״ה שואל) והא ק״ש
קודם תפילה הוא וקתני שואל[ ,ואיך קאמרינן הכא שאין לשאול כלל] ,תרגמה
ר׳ אבא במשכים לפתחו [אזי אין לשאול] ,אבל פגעו בדרך שואל [רש״י] .ע״כ.
דככ״י (סימן פ״ט ד״ה וכיון) הביא מתלמידי רבינו יונה (ברכות מ ,א ז״ה ודוקא) בשם רבני
פרובינצא שאמרו ,דאפילו משכים לפתחו אינו אסור אלא כשמזכיר לו שלום
משום דשמו של הקב״ה שלום ,אבל מותר לומר לו צפרא דמרי טב כיון שאינו
מזכיר לו שלום ע״ב .ורבינו ירוחם (נ״ג ח״ג כד ע״ג) כתב ,פירוש שלום כמו כריעה,
אבל שלום בפה מותר כמו צפרא דמרי טב וכיוצא בו ,ואפילו כריעה אינה אסורה
אלא במשבים לפתחו ,אבל אם פגע בו בשום מקום או בבית הכנסת מותר .עכ״ל.

[ולהלן

(אות ב׳)

מבואר ,דמשכיס לפתחו היינו לפתח חבירו .אולם בפירוש הראב״ד

(תמיד כת ,א בסוף המסכתא) ,הביא מפירוש רבותינו [שבשפירא ,כן ראיתי בספר
פירושי הראשונים עמ״ס תמיד (שס) ,י״ל ב״ב תשס״א]^ ,שכים לפתחו ׳שעומד בפחת
הבית וכל אדם שעובר לפני ביתו נותן לו שלום ,או אסור ,אבל אם יפגע אדם את
חבירו ברשות הרבים הרי יש לו ליתן שלום׳ ע״כ].

ועוד

הביא הב״י מארחות חיים (הלכות תפילה סימן י״ד) ...והכריעה איסור גמור אפילו
בלא נתינת שלום קודם שיתפלל ,אבל אם התחיל לברך הברכות כיון שקיבל
עליו עול מלכות שמים בברכות אין לחוש כ״כ .ע״כ.

ב) וגשו״ע (סימן פ״ט ס״ב) איפסק ,כיון שהגיע זמן תפילה אסור לאדם להקדים
לפתח חבירו ליתן לו שלום ,משום דשמו של הקב״ה שלום [ואין זה
כבוד המקום לחלק כבוד בשמו לבשר ודם ־ קודם שחלק לו כבוד בעבודת התפילה
(שו״ע הרב שס ס״ג)],י אבל מותר לומר לו צפרא דמרי טב כשאינו הולך להקביל פניוי*
לאות קסא) ,ובספר תורת הדרך להגר״ט גרוס שליט״א
חיים (ח״ג סימן י״ט אות ה׳) על ראיית פני רשע].

(סי״ג ס״ז).

[ועיין מה שכתבנו בספר בירורי

י .ובפרי מגדים (משב״ז סוסק״ב) כתב ,דמסברא כשאומר בכינוי הרחום ירחמך או החנון יחננך
וכדומה שרי ,דמברכו בשמו של הקב״ה ,ואפשר ה״ה אומר ׳מי ששמו שלום יתן שלומך׳ שדי,
וצ״ע .ע״כ .ואף דהכא לברך בשמו של הקב״ה לאו למעליותא היא ,וצ״ל דשאני היכא שאומרו
בדרך בקשה ותפילה וניכר לכל שמברך בשמו של הקב״ה ,משא״ב היכא דרק אומר תיבת שלום.

יא .ועיין אשל אברהם  -בוטשאטש (סימן ס״ט ס״ב) שכתב ,שכשאומר צפרא טבא סתם ,ואינו
אומר למי ,ליכא קפידא ,כי יכול הוא המכוון להתפרש שמתפלל כן על עצמו או על כלל ישראל,
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מה ___________________________________________________בידורי חיים

וכר ,וכן אסור לכרוע [על ברכיויב] כשמשכים לפתחו .וי״א דכריעה אסורה אפילו

בלא משכים לפתחו ,ואם התחיל לברך הברכות אין לחוש כ״כי? ואם איבו משכים
לפתחו אלא שפגע בו בדרך מותר ליתן לו שלום יי־ .וי״א שאפילו במוצא חבירו

בשוק לא יאמר לו אלא צפרא דמרי טב ,כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב
בדברים אחרים כלל עד שיתפלל טו .ע״כםז.
וכתב בפמ״ג (שם א״א סק״ז) ויראה דוקא פגע בו מותר ,הא לילך ממקומו למקום
חבירו בבית הכנסת ליתן שלום ג״כ אסור ע״כ .אולם בתורת חיים ־ סופר
(שם סק״ס אחר שהביא דברי הפמ״ג ,כתב דאין להקשות מהא דאיתא במג״א (סימן
וכל שלא פירש תיבת ׳דמרי׳ ליכא קפידא עכ״ד .וכן הביאו בארחות חיים  -ספינקא

(שם).

ובשו״ת משנת יוסף (ה״ה סימן כ׳ אות ז׳) כתב ,דהנה בבאר היטב (סימן ש״ז סק״ב) הביא משל״ה
הק׳ דבשבת לא יאמר צפרא טבא כדרך שאומר בחול ,אלא יאמר שבת שלום או שבת טוב [גוט
שבת] ע״ב (באה״ט) ,וכ״ה בכף החיים (סימן פ״ט סקכ״א) ,וצריך לומר דשבת שלום  -קאי השלום
על השבת .וכעין שכתב האשל אברהם [הנ״ל] דצפרא טבא מותר ,שמתפרש על כלל ישראל .ע״ב.

יב .כן הוא הלשון בשו״ע הרב (ס״ג) ־ אסור לכרוע לו על ברכיו אפילו בלא נתינת שלום ,כי
זהו כבוד גדול כמו כבוד שבתפילה שכורעים בה להקב״ה ,ואסור להקדים כן לבשר ודם .ע״ב.

יג .ובבאר היטב (סימן פ״ט סק״ו) הביא משו״ת הלכות קטנות (ח״ב סימן ר׳) ,דיברכו הברכות
׳ויקראו פרשה ראשונה של שמע׳ ואח״ב יכול לעשות צרכיו .ע״ב[ .וע״ע לקמץ (הערה ט״ז)].
וראה באליה רבה (סימן פ״ט אות ז׳) שכתב בזה״ל ,כתב פסקי תוס׳ ׳יש לחוש למעשה לאסור
כל אלו גם משהגיע זמן ק״ש או תפילה של ערבית׳ ,אבל קודם מוסף או מנחה מותר .ע״ב.
והובא בכף החיים (שם סקי״ג).

יד .וכן הוא בספר חסידים בזה״ל אסור ליתן שלום לחבירו קודם התפילה ,אא״ב פגעו בשוק
מותר .שאלת שלום של חכמים :השואל אומר ׳צפרא דמרי טב׳ ,והמשיב אומר ׳צפרא דמרא
טב ואריך לעולם׳ ,המשיב כופל השלום .ע״ב[ .וע״ע בדעת זקנים מבעלי התום׳ (דברים כ ,י)
׳המקדים שלום לחבירו צריך לכפול לו לשלום ולומר לו שלום עליך וברכה טובה׳ ,וסמך ללשון
זה מדכתיב (תהלים כא ,ד) כי הקדמנו ברכות טוב ,כלומר כי תקדמנו בשלום צריך להחזיר לו
ברכת טוב פירוש ברכה טובה .ע״כ].
מו .ועיין שו״ת שלמת חיים (סימן קי״ב) דבאם רגיל לומר גוט מארגען יאמר בוקר טוב (בלשון
הקודש) ,וכן להיפך ,והוי שינוי [שעי״ז יתן לב שאסור להתעכב בדברים אחרים עד שיתפלל]
ע״כ .ובשו״ת משנת יוסף (ה״ה סימן כ׳ אות ז׳) כתב ,דלדברי השלמת חיים ה״ה בשבת ראוי
במקום שבת שלום או גוט שבת ,לומר ׳שבתא טבא׳ ,לסימן שהוא עוד לפני התפילה.

מז .ובמשנה ברורה (סקט״ז) הביא מדרך החיים (דברים האסורים קודם התפילה ס״א ו-ב׳) ,דאף
דמדינא מותר ,מ״מ נהגו קדמונינו להחמיר בזה ,ואם התחיל הברכות אין לחוש כ״כ .ע״כ .ועיין
בשו״ת משנת יוסף (ה״ה סימן כ׳ אות ו׳ סק״א) דמסתבר שאפילו אמר ברכות השחר וק״ש לא
יאמר שלום ,אלא ישנה לומר צפרא דמרי טב .דמה יועיל אמירת ברכות השחר .הרי העיקר
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סימן ג/נתינת שלום קודם תפילת שחרית

^עוט

®?יגךהרזכסה!

ס״ו סק״א) דאין נותנים שלום בבית הכנסת ,דיעויין בעולת תמיד (שם) דמי שבא מן
הדרך נוהגים לתת לו שלום [כדאיתא במדרש רבה (פר׳ פנחס כ״א א׳) גדול השלום
שניתן לפנחס שאין העולם מתנהג אלא בשלום וכו׳ ,׳ואם בא אדם מן הדרך
שואלין לו שלום׳ ע״כיי] ,ובאליה רבה (שם סק״ג) כתב ,ראם אינו עוסק בפסוקי
דזמרה ובברכות שואלים בשלום ־ בבית הכנסת ,והביא דבתשב״ץ (סימן רמ״ס כתב
דהר״מ שאל בשלום כל אדם קודם תפילה ואפילו בביהכ״ג יעויי״ש.
ואהא כתב התורת חיים ,ואולי לא אמר הר״מ שלום אלא צפרא דמרי טב ,דאסור
קודם תפילה .או אפשר דנחשב לפגעו בו באקראי דרשאי לומר אפילו שלום.
"שוב נזכרתי דבב״י הביא יי 1דבבית הכנסת הוה דינו כמו פגעו ,ורשאי ליתן לו
שלום"" ,והגם די״א שאפילו במוצא חבירו בשוק לא יאמר לו אלא צפרא דמרי טב,
י״ל דגם הר״מ מודה לזה הגם דלא הוה מדינא רק ממנהגאב ,אבל בביהכ״נ י״ל דרשאי,
למונעו מלהתעכב [עד שיתפלל] ,ומה שהמשנה ברורה הביא להקל בזה ,צריך לומר דטעמם
דכיון שהיא חומרא מסברא ,מצאו מקום להקל בכי האי גוונא ע״כ[ .וע״ע לקמן (הערה כ״ו)].

יז .ועיין

עוד לעיל (הערה ב׳).

יח .כוונתו למה שהבאנו לעיל (עמ׳ מז) שהובא בב״י מדברי רבינו ירוחם (נ״ג ח״ג כד ע״ג) שכתב,
אבל אם פגע בו בשום מקום ׳או בבית הכנסת׳ מותר .עכ״ל.

יט .ואף שלכאורה מלשון רבינו ירוחם שהביא הב״י נראה בפשטות ,שכוונתו לומר דבאם פגע
בו באיזה מקום וה״ה בביהכ״ג ,ולא שבא לחלק ולומר דבביהכ״ג חשיב תמיד בפגעו ולא
כמשכים לילך לפתחו .בדם בהיותי בבית ההוראה אמר לי הגאון רבי אברהם צבי הכהן שליט״א
דהתורת חיים למד בדברי רבינו ירוחם דביהכ״נ חשיב תמיד כפגעו ,דאי לא נימא הכי מאי קאתי
רבינו ירוחם בלשונו להדגיש ׳או בבית הכנסת׳ ,וכי לא סגי במאי דכתב פגעו ׳בשום מקום׳ ,והא
בכלל מאתיים מנה  -ובו כלול אף ביהכ״נ ,אלא על כרחך דביהכ״נ דינו תמיד כפגעו.
כ .עיין ב״י (סימן פ״ט ד״ה ואמאי) שהביא מארחות חיים (הלכות תפילה סימן י״ר) בזה״ל ,ובאותן
המקומות שנהגו לתת שלום איש לחבירו אחר אמן דהאל הקדוש ,נראה שמכאן יצא להם המנהג
[שלא לומר שלום עד אז] ,דעד כאן נאסרו אם לא בשינוי דברים [כגון צפרא דמרי טב] ,ומכאן
ואילך הותרו .עכ״ל.

(א] ע״ד מה שהבאנו שנהגו לתת שלום אחר האל הקדוש .ראה בספר דרכי
אות מא) שהביא עובדא מהדה״ק מצאנז זיע״א שלא היה נותן שלום לאורח לפני תפילת שחרית,
ורק כשבא אדם השוב לחדרו היה נותן לו ידו ולא אמר כלום רק שח עמו ,ואחר התפילה היה
הדברי חיים ז״ל נותן לו ידו שנית ואומר לו שלום עליכם .ואירע פעם שבא אחד מאנשי שלומו
שלא היה מהחשובים ,ומשום שידע אותו חסיד שרבו אינו נותן שלום לפני התפילה לכן לא
נכנס כלל לחדרו של הרה״ק מצאנז ,אך באמצע התפילה כשסיימו להתפלל תפילת י״ח רץ
הרה״ק ממקומו אל עבר מקום החסיד  -ואמר אינני יכול להתאפק ׳שלום עליכם׳ .ע״כ.
חיים (עמ׳ כח
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נ _____________________________________________________בירורי חיים
דהטעם הוא כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים בלל עד שיתפלל ,והא
תינח בפגעו בדרך דלמא יתעכב בשאר דברים ויתרשל מלהתפלל ,אבל בביהכ״ב לא

שייך זה דהא עומד להתפלל ,ע״ב י״ל דגם משום המנהג רשאי ליתן שלום עכ״ד.
מדגריו למדנו דבבית הכנסת אמרינץ דתמיד חשיב בפגעו דמותר ליתן לו שלום,
ולפי״ז אף לילך ממקומו למקום הרב ליתן לו שלום שרי .וכעין זה כתב
באשל אברהם ־ בוטשאטש( *2סימן ס״ט ס״ )3בזה״ל ,וכן כשאינו משכים לפתחו
ממש [של חבירו] ,׳רק חבירו יושב בחדר של ציבור׳ או בחדר של חבירו וכדומה,
אין זה בכלל משכים לפתחו .ו[ה]גם שלעולם יש לו קנין במקום שבביהמ״ד כנהוג
וכו׳ ,וקיימא לן שכירות ליומא ממכר הוא וכן שאלה ,מ״מ להא מילתא אין קפידא
׳כי אם לפתחו ממש׳ ,כיון שהקפידא רק מצד שניכר כבוד הבריות בהקדימו,
משא״ב כשאינו פתח חבירו ממש והוא שכיח לפגוע בשחר ולומר לו שלום .ע״כ.

ג) ועוד כתב בפמ״ג (שם סק״ט) דשלום לפתחו אסור אפילו אביו או רבו ,ומהא
אמינא לה ־ בין הפרקים שואל מפני הכבוד להרמב״ם בפירוש המשנה
(ברכוש פ״ב מ״א) אביו22ורבו ,ואפילו הכי פריך [רב ששת הנ״ל] בין הפרקים וכו׳ .ואם
יש לחוש לאיבה גברא אלמא ,אם יוכל ליתן ידו בלא אמירת שלום שפיר דמי .ע״ב.
ב] אולם ראיתי בדרכי חיים ושלום (אות כ״ז) שהביא מה שכתב הרה״ק ממונקאטש זצ״ל בספרו
דברי תורה (ח״י אות ג׳ כת״י) ,ה״ל על מנהג הצדיקים אבותינו ורבותינו ז״ל אשר אם כי היו נזהרים
בבל האפשרות שלא לישב ולברך להבאים אצלם (שנקרא געזגקנן) קודם התפילה ,מ״מ לעת
הצורך כגון לחולה או ביום א׳ למי שבא עוד על ש״ק ונחוץ לנסוע לביתו היה מברכם כנ״ל קודם
התפילה ,ולכאורה הרי אסור לברך לחבריה עד דיברך לקב״ה היינו בתפילה כמבואר בזוה״ק (פר׳
ויחי דף רמח ,א) ,וצריך לומר מפני שכבר אמרו ברכת התורה וק״ש בשחרית בבוקר [כשו״ת הלכות
קטנות שהובא לעיל (הערה יג)] ,ובפרט שהניחו תפילין וקיבלו עול מלכות שמים וקצת תפילות
אחריה או קודם ,ע״כ מותר לעת הנחוץ לברך לאחרים ג״כ ,ועל סמך זה נהגו היתר לעת הנחוץ
להקדים שלום לבית רעהו כגון בדרך וכיוצא ,כיון שכבר הניח תפילין וקרא שמע של שחרית ע״ב).
כא .ראה בשו״ת חבצלת השרון לרבי דוד באבר אב״ד טארנאפאל זצ״ל (ח״ג סימן כ״א) שכתב
אודותיו בזה״ל ,מי לנו גדול מהגה״ק בעל דעת קדושים ...ודבריו אצלנו כנאמרים מסיני .עכ״ל.

כג .ופעמים מצוי הדבר ,כגון שאביו חזר ממדינת הים באמצע הלילה [ולא נסע לקבל פניו
בשדה התעופה] ,ואזי בצפרא רוצה לקבל פניו מאחר שאח״ב לא יוכל לפגוש אותו כיון שהולך
למלאכתו .ובשו״ת בצל החכמה (ה״ה סימן ע׳) ראיתי שכתב לענין פרידה מאביו קודם תפילת
שחרית ,דכיון דחיישינן לביטול מצות כיבוד אב ,ואולי הוי בזיון ,והא מבואר באחרונים שמותר
להתעסק בצרכי מצוה העוברת גם בהגיע ומן תפילה ולא התפלל עדיין[ ,ובפרט] מצוה
דאורייתא ,עיין מג״א (סימן רנ״א סק״ו) וכף החיים (סימן פ״ט סקכ״ה) ,ולכן בגד״ד יכול להיפרד
מאביו נוה״ה לקבל פניו] ולומר לו לך ׳לשלום׳ או ׳בשלום׳ דרק ׳שלום׳ הוא דאסירי.
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סיכון ג  /נתינת שלום קודם תפילת שחרית ______________________________נא
ובמשנה ברורה (שס סק״י) כתב וכשפגעו בדרך יש להקל בגברא אלמא גם באמירת
שלום ,דבלאו הכי מדינא מותר [בפגעו] .ע״כ.

ואולי איכא למימר ,דומיא דשרינן מפני היראה בגבר אלים אפשר דה״ה מפני
הכבוד ,וכגון הכא דאיכא למיחש בפגיעה בכבודו של הרב ,שרי .*2והלום
מצאתי קצת סמך לדברינו בספר אמת ליעקב להגאון רבי יעקב מליסא ז״ל [מה"ס
נתיבות המשפט על שו״ע חו״מ ושא״ס] (שכר! פרק כמה אשה תז ,ב עמ׳ לל) שכתב בזה״ל,

דהנה מבואר בשו״ע או״ח דאסור להקדים שלום קודם התפילה ׳ובודאי דמפני
היראה לת״ח מופלג ודאי דמותר ,דהא אפילו באמצע הפרק מותר להפסיק׳ עכ״ל.
ותו דהא בנד״ד איירי אחר ברכות השחר והתורהכד ,ולא מבעיא להלבוש (שם ס״כ)
והאליה זוטא ורבה (שם סק״ז) דשלום לחוד [בלי כריעה] שרי אחר ברכות אף
במשכים לפתחוגה ע״כבי ,וא״כ בנד״ד שרי לילך למקום הרב ליתן לו שלום .ואף
כיון דדוקא תיבת שלום הוי שמו של הקב״ה ,ולכן כשאומר שלום לחבירו הרי משתמש בשמו
של הקב״ה לכבוד האדם ,ומתכוין לתת שלום להכירו מאת בעל השלום ,עיין ס״ת (יו״ד סימן רע״ו
סקכ״ח) בשם תשובת הרדב״ז .משא״ב תיבת ׳לשלום׳ אינו שמו של הקב״ה כלל ,וכאשר אדם אומר
להכירו לך ׳לשלום׳ אינו מתכוין לומר לו שילך אל ה׳ ב״ה ,אלא שילך לדרכו לשלום ולא ינזק .וכעין
הא ראיתא בגמ׳ (שבת יב ,ב) המקום יפקדך לשלום ,שאין כוונתו לשם ה׳ באומרו מילת לשלום ,אלא
שמתפלל על החולה שיהיה לשלום .וכן בברכה ה׳ יברך את עמו בשלום ,שמזכיר ה׳ ושוב אומר
בשלום .בכל אלה אין כוונתו לשם ה׳ אלא שיהיה הדבר בלי נזק והפסד או פירוד וכדומה.
וע״ע בביאור הלכה (סימן פ״ט ד״ה ואפילו) שהביא מפמ״ג (א״א סק״ז) דאם משכים לפתה
חבירו לראות שם איזה עסק ואגב נותן לו ג״ב שלום מותר ,דהוה בפגעו בדרך באקראי ,אבל
מדברי הב״ח (ד״ה וכיון) והגר״א (ד״ה ואפילו זה) משמע דליתן שלום אף בכי האי גוונא אסור.
ועיין מחצית השקל (שם סק״ז) [ולבושי שרד (שם ד״ה ואגב)] דמשמע להתיר[ ,דס״ל דרק היכא
דכוונתו היתה לילך לעסק ואח״ב מעקם הדרך והולך לפתחו של חבירו רק בשביל נתינת שלום
אזי אסור ליתן שלום ,וכמו שביאר בבה״ל הנ״ל ׳כיון שעכ״ם משכים לפתחו לזה׳ ,אבל היכא
שמשכים לפתח חבירו לראות עסק ואגב נותן שלום מותר] .ולדעת הפמ״ג שרי נמי לומר לאביו
שלום ,דכא לכיבוד אב ואגב אומרו שלום .ע״כ (בצל החכמה).
כג .ואף דיש מקום לחלק ,מפני היראה בגברא אלמא לנד״ד.

בד .דהא אסור ללמוד בלי ברכת התודה[ .ואיסורו מדרבנן ,וכמו שהבאנו בזה בספר בירורי
חיים (ח״א עמ׳ רלט ד״ה ולכאורה) משו״ת משיב שלום (סימן קל״ז ו־קמ״ב)].

כה .הובא בפרי מגדים

(סימן פ״ט משב״ז סק״ב).

כו .ועיין ט״ז (סק״ב) דס״ל דמקצת ברכות מהני לכריעה לחוד בלא נתינת שלום ,אבל לנתינת
שלום ודאי לא מתני .ובפמ״ג (משב״ז שם) כתב ,דדוקא דשלום עם כריעה כמו שהיה דרכם אסור
אפילו אמר ברכות ,עד שיתפלל שמו״ע ,דכ״ב בתרומת הדשז וסימן י״ח) דאתפילת שמו״ע פפדינז
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נב ____________________________________________________בירורי חיים
להכרעת המ״ב (סקי״ד) דרק כשאינו משכים לפתחו שרי אחר הברכות ,אזי כאמור
להתורת חיים והא״א בביהכ״נ חשיב תמיד בפגעו .ואולי בנד״ד איכא עוד צד קולא
דהכא הא איירי שהרב עבר ליד מקומי ואזי חשיב בפגעו ,אלא שלא הפסקתי מתלמודי.
ד) ולהאמור בתום׳ אנשי שם (בכורים ס״ג מ״ג ד״ה ושואלי!) דלהקדים שלום הוי
מצוה ,וז״ל "פשיט הוא דלכל איש הבא מן הדרך מצוה להקדים
לו שלום ,כדאיתא בדברי רז״ל ,וטעמא נ״ל משום דהשכינה מתלוה עמו בדרך

כדאיתא בזוהר ,וכ״ש אם אלו שלוחי מצוה" עכ״ל ,ועיין פרי חדש (סימן ס״ט
סוסק״ס דחפצי שמים שרי לעשות קודם התפילה ,ובנד״ד דאיירי שאין אני נשאר
להתפלל שם ,אפשר רחשים כמצוה עוברת ,וראה עוד בכף החיים (שס סקכ״ה -
הג״ל) צרכי מצוה קודם תפילה שרי ,נוע״ע בספר בירורי חיים (ח״א סימן ז׳ אות כ״ב)].

ברם כבר העיר בספר אהלך באמתך (פכ״ב הערה א׳) על דברי תוס׳ אנשי שם ,לא
ידענא היכן מצא בדברי רז״ל שיהא ׳מצוה׳ להקדים שלום לבא מן הדרך.
ואולי כוונתו למתניתין דפ״ד דאבות (מט״ס הוי מקדים בשלום כל אדם ,ובא מן
הדרך לאו דוקא .ע״כ.
ה) ופו" מ להפרי מגדים הנ״ל והמ״ב (סק״ט)בז דסברי דאף בביהכ״נ ההולך ממקומו
למקום חבירו חשיב כמשכים לפתחו ,אזי יש ליתן היד בלא אמירת
שלום ,או שיבליע המ״ם ויאמר ׳שלו׳ או ׳שלון׳גח .אבל אינו יכול לומר ׳ברוכים
הבאים׳ ,מאחר דנתבאר בשו״ע (סימן פ״ט ס״ב) דלהקביל פניו אפילו ׳צפרא דמרי

טב׳ אסור ,ורק כשפגעו הוא דשרינןכט

ועל

דבר מה שכתבנו לעיל ,דאליבא דהפמ״ג ודעימיה ׳יוזן היד בלי אמירת שלום׳,
העיר ח״א דלכאורה לא גרע מצפרא דמרי טב שאסרו כשהולך ומשכים

דסתם תפילה שבתלמוד היינו שמו״ע .אבל שלום לחוד אחר ברכות שרי להא״ר אף לפתח
חבירו ,כיון דעיקר שלום בגמ׳ היינו כריעה .ע״כ.

כז .וכ״ה במ״ב סימן ס״ו (סק״א).
כה .כמו שכתב החיי אדם (כלל ג׳ סל״ו) והובא במ״ב (סימן פ״ז סק״ר)  -לענין קריאת אדם ששמו
שלום בבית המרחץ[ .ושמעתי שהרה״ק רבי אהרן מבעלזא זיע״א ,היה קורא לגבאי ר׳ שלום
פויגל במרחץ ׳פרידל׳].
כט .ולאור זה כתב בשו״ת בצל החכמה (ה״ה סימן ע״א) ,דאף שהוכחנו (שם סימן ע׳) [הובא לעיל
(הערה כ״ב>] דתיבת ׳לשלום׳ לא הוי שמו של הקב״ה ,מ״מ כשהולך בכוונה להקביל פניו הרי
גם לומר צפרא טבא אסור ,וה״ה לך לשלום ע״כ ,וממילא פשוט יותר מביעתא בכותחא דה״ה
ברוכים הבאים ,מאחר דהא אינהו ס״ל דאף בביהכ״ג ההולך ממקומו אינו חשיב כפגעו בדרך.
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סימן ג/נתינת שלום קודם תפילת שחרית ______________________________נג
לפתחו ,וממילא כל דבר שמקדים לכבד את חבירו קודם התפילה אסור .אולם
יעויין בב״י (שם) שהביא מתר״י שכתבו בזה״ל ונראה למורי הרב נר״ו שאפילו זה
[צפרא דמרי טב] אינו מותר אלא ,...אבל אם אינו הולך אלא להקביל פניו קודם
התפילה אפילו זה הלשון אסור עכ״ל ,מלשונם למדנו דדייקא ׳הלשון אסור׳ -

לאפוקי מעשה ,וממילא שרינן ללחוץ ידו בלי אמירת שלום.
ובזה הסכים עמי הגאון רבי ישראל פסח פיינהנדלר שליט״א מח״ס שו״ת אבני
ישפה ,וז״ל במכתבו אלי  -אם מותר ליתן יד לפני התפילה בלי שיאמר לו
שלום ,נראה לי שזה היתר גמור ,וכן נוהגים רבים שכאשר הם רואים חברם לפני
התפילה הם מנידים את ראשם ,או שהם מנידים את ידם לסימן לנתינת שלום,
וטעם הדבר שהרי חז״ל רק אסרו את האמירה של שלום ,ולא אסרו את המעשה
של שלום .ואף שאסור לומר צפרא דמריה טב במשכים לפתחו ,שאני התם שיש
עכ״פ אמירה ,אבל בלי שום אמירה אין מקום לאסור .עכ״לל.
ועתה ראיתי בשו״ת שבט הלוי (ח״י סימן ט״ס לענין ברכת מזל טוב לפני שחרית,
והשיב נמי דהאיסור הוא בהגשה עם אמירת שלום ,וז״ל לכאורה אין איסור
רק הגשה עם אמירת שלום ,או צפרא דמרא טב( ,ושלום גם בלי הגשה להחמיר),
או לכרוע לו ,אבל בלי זה אין איסור ,ובפרט אם יש בזה גם מפני דרכי שלום .ע״כ.

העולה

מהדברים :שרי בביהכ״נ לילך ממקומו למקום חבירו כדי לומר לו שלום ־
להתו״ח .ולהפמ״ג ודעימיה יתן ידו בלי אמירת שלום או שיאמר לו שלון.
ב

שני סוגי אמירת שלום
ו) הנה
בספר פירושי

מצינו בדברי הראשונים והפוסקים דתרי ׳שלום׳ איכא.
הראשונים עמ״ס תמיד [י״ל שבט תשס״א] הובא שיטה לרשב״י (שמיד

כש ,א עמ׳ רלט) בזה״ל ,שלום עליך ,לא שנותן שלום בלילה [כיון דהא אמרינן
בגט׳ (מנילה ג ,א) שאסור לאדם ליתן שלום לחבירו בלילה ,חיישינן שמא שד
הואלא] ,אלא פירוש לא יהיה לבך מתפחד אלא שלום עליך לא נפקדנו דבר ואנו
ל .וע״ע בערוך השלחן (סימן פ״ט סי״ח) דלא כתב כן ,וז״ל ורבינו הב״י ס״ל דלהקדים לפתחו אסור
גם בלא שום אמירה וכו׳ ,אבל עיקר האיסור הוא להקדים לפתח חבירו וכו׳ ,אבל אם אינו הולך אלא
להקביל פניו אפילו זה הלשון אסור ,כלומר אפילו זה הלשון דאינו כלום ,מ״מ אסור משום דקבלת
פניו עצמו אסור וכו׳ ,והעיקר בא להשמיענו שיש איסור בהקבלת פנים בלבד ,וכן יש להורות עכ״ל.
לא .ועיין בפירוש הראב״ד

ופירושי הראשונים שם עמ׳ פט)
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מודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

נד ____________________________________________________בירורי חיים
שומרים ע״כלנ ,וכן כתב המאירי (פירושי הראשונים שס עמ׳ רלו) בזה״ל ,אמרו שלום
הכל שלום ׳לא חסרנו דבר׳ ע״כ ,וכ״ב הרא״ש (שס עמ׳ קנא) הכל שלום ׳לא נפקד
ממנו כלום׳ ע״כ ,וכיוצא בזה כתב הרע״ב (שס ענר רלג> אומרים זה לזה שלום הכל
שלום ׳כלומר מצאנו כל הכלים בשלום ולא נפקד מהם כלי׳ .ע״ב.

הרי

לן להדיא ,דאין הכוונה לסתם ברכת שלום ,אלא בא לומר שהכל על מקומו
בשלום כדבעי.

וכיוצא בזה מצינו ע״ד מה דאיתא בשו״ע אהע״ז (סימן כ״א ס״ס אין שואלין
בשלום אשה כלל וכו׳ ,אבל מותר לשאול לבעלה איך שלומה ע״כ .וטעם
האיסור לשאול בשלום אשה ,כתב רש״י (קדושין ע 3 ,ד״ה אין) שמא מתוך שאילת
שלום יהיו רגילים זה עם זו ויבואו לידי חיבה ע״כ .ובאוצר הפוסקים (שס סקמ״ח
אות א׳) הביא מספר אבני משפט (סק״ג) שכתב ,דבאין כוונתו להראות חיבה רק
דבאמת חושש אולי נתהוה בה איזה סיבה מותר .ומהאי טעמא לא קשיא מידי מה
שהקשה בפתחי תשובה (שס סק״^ןאלישע ,דשם כיון שראה שהולכת אצלו לא
שבת ויו״ט הבין דיש לה מקרה ופגע ,כאשר היה באמת ועל כן שאל ע״ב .ובספר
נתיבות השלום [לרבי משה נחמיה זצ״ל אב״ד חאסלאוויטש] (נחי 3ח׳ ס״כ) כתב,
דנראה דיש לחלק אם שואלין אם היא בבריאות (וראש מאכשטו ציא גיזונט) ,דבזה
אין חשש ,או בלשון שלום עליכם כנהוג בזמנינו /וצ״ע בזה .ע״כ.
לב .ובפירוש הראב״ד הנ״ל כתב ,שמא בעזרה לא היה רשאי שום שד ליכנס .ולי נראה
שמרחוק אסו^ליתן לו שלום מפני שאינו מכירו ,אבל כשמכירו כגון הכא שפיר דמי [דלא
חיישינן לשד] .ע״כ.
לג .א] ואולי יש לומר דשאני כשאומר שלום מפני הנימוס והדרך ארץ ,כעין מה שכתב בערוך
השלחן (אהע״ז סימן כ״א ס״ח) [הובא לקמן (הערה ל״ר)] ע״ד שאילת שלום כלתו ואחותו וכו׳
דדרך ארץ כן הוא ,ועיקרי הענינים האלה תלוי הכל לפי דעת ויראת שמים ,והביא מדברי
הריטב״א ראם אין מעלה בלבו טינא [עיין רש״י (סנהדרין עה ,א ד״ה העלה לבו טינא) נימוק מרוב
אהבה ע״כ] ,אין חשש כלל עיי״ש ,ופעמים איכא אף למיחש לחילול השם ,כשרואים ששומר
תורה ומצוות אף אינו אומר שלום כדרך כל הארץ .וכעין זה הבאנו לעיל (הערה ט׳) מדברי השדי
חמד ע״ד אמירת שלום למגולה ראשי שיש להימנע ,אבל במקום הצורך שרי מפני השלום.
וכיוצא בזה מצאתי שכתב בספר אום אני חומה (ח״א עמ׳ קטו אות תתרפט) דהיכא דחיישינן
שיגרום איבה כגון בין שכנים ,ובפרט בדאיכא חששא דחילול ה׳ ודאי יש להקל ע״כ.

וראה עוד להלן (הערה ל״ר) שהבאנו דבצפרא טבא וכדומה ליכא כלל איסור ,דבש״ס ובפוסקים
הקפידו רק על ׳שלום׳ עיי״ש ,וא״ב כשיאמר צפרא טבא שפיר הוי לכו״ע .וכל ערום יעשה בדעת.
ב] והלום ראיתי יסוד דברינו בשו״ת מהר״ם שיק (אהע״ז סימן נ״ג) שכתב ע״ד שאילת שלום
לאשת איש ,והביא מדברי הפני יהושע בסוגייז דקידושיז וע .א  -הנ״ל) שכתב דמאי דקאמר
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סיכון ג/נתינת שלום קודם תפילת שחרית ______________________________נה

הרי

לן נמי דתרי עניני ׳שלום׳ איכא ,האחד שלום של חיבה .והשני באם חייש
שמא אירע דבר מה.לד

נשדר ליה מר שלמא לילתא נשם אשתו] ,היינו ׳אפשר דליכא הרגל חיבה ,כיון דאורחא דמילתא
הוא ,וחיובא נמי איכא לשאול בשלום כל אדם׳ ,ואפילו לעכו״ם מפני דרכי שלום וכו׳ ע״כ,
ואהא כתב (מהר״ם שיק) בזה״ל  -וכיון דדרך ארץ לומר צפרא למרא טב ,ולית ביה משום הא
דשמואל דאין שואלין בשלום אשה-,וה״נ [שאילת שלום] דאינו אסור משום אידך דשמואל
דקול ,וצריך לומר באשה ערוה החמיר שמא תוסיף אמרים לו מה שאינו אורחא וכו׳ ע״כ ,הרי
לן מדבריו דסתם מילי שאורחייהו לאומרם ליכא למיחש.

לד .ובערוך השלחן (ס״ח) כתב ,דלפי מה שכתב רש״י [הנ״ל] כדי שלא יבואו לידי חיבה ,א״כ
אין איסור אלא בשאילת שלום שיש בה קירוב דעת ואהבה ,אבל לאמר לה צפרא טבא וכה״ג
נראה דאין איסור[ .וראה עוד שם ע״ר לשאול בתו כלתו ואחותו ,וכתב דנראה דאין איסור כלל
בשאילת שלומם ,דלא שייך בהן קירוב דעת ,דדרך ארץ כן הוא שהאב שואל בשלום זרעו וחוב
הוא עליו ,׳ועקרי הענינים האלה תלוי הכל לפי דעת ויראת שמים ,ואם יצרו נכנע וכפוף לו ואין
מעלה טינא בלבו כלל אין חשש בשאילת שלום (ריטב״אץ עיי״ש .ועיין בספר אום אני חומה
(ח״א עמ׳ קטו ס״ק תרה) שכתב דכמו״ב שרינן לחתן לשאול בשלום חמותו ,כיון דגם בזה אינו
אלא משום דרך ארץ ,ועוד שצריך לכבדה ע״כ ,ומאז נהגתי בעצמי לשאול בלשון רבים ־ מה
שלומכם .ועיין שו״ת שבט הלוי (ח״ה סו״ס ר״ז) ע״ר שאלת מה שלומכם [לסתם אשה] והכוונה
לכל המשפחה-,אף שעיקר השאלה על האשה ,מ׳׳מ מנהג העולם להקל] .ע״כ.

וכעין זה כבר כתב בעזר מקודש (סימן כ״א ס״ס דנוהגין לומר לנשים כשנכנסים לבית ,לשון
שהוא כעין בקשת טובה [נראה דר״ל שמברכה בצפרא טבא וכיו״ב ,שהיא בקשת טובה שמבקשים
שיהיה בוקר טוב (אוצר הפוסקים)] ,וכן מה שנהגו אחר המילה לומר מזל טוב ליולדת ,היינו ג״כ
בכלל בקשת תפילה שיהיה לה למזל טוב ,וכן אומרים מז״ט בשעת נשואין לנשים וכדומה עיי״ש.
ועיין בתולדות אדם (ס״ס דלכתוב לאשה מנשים באהל תבורך ,צריך לומר דאין זה שאילת שלום,
שכן הוא בפסקי מהרא״י (סימן רס״א) שכתב כן לאשה מנשים באהל תבורך מ׳ הענדלין עיי״ש.
ועיין ב״ח שכתב בשם מהרש״ל ,דנהגו היתר באיגרת שלומים שלנו שפורטים בו האשה,
ואעפי״כ נהגו להחמיר שלא להזכירה בשמה .וביאר הב״ח והיינו לומר שבתחילת האיגרת כותבים
׳וע״ש [ועם שלום] זוגתך׳ ,אבל בסוף אגרת שרגילין לכתוב ותאמר שלום לפלוני ופלוני ,אסור
לכתוב ותאמר שלום לזוגתך דהיינו שאילת שלום ששולח לה ע״י בעלה ,ואסור .וע״ע בבאר היטב
(סקי״א) בשם הט״ז ,דבאם לא היתה בקו הבריאות מותר לכתוב תודיעני משלום אשתך.
ועוד שם באוצר הפוסקים ,ואולי י״ל כמו שכתבו הפוסקים לגבי שאילת שלום דאבל ,דעכשיו
לא שייך שאילת שלום [עיין יו״ד (סימן שפ״ה ס״א בהגה) ובאר היטב (שם סק״ב) שרוב שאילת
שלום שלנו אינו אלא שאומר צפרא טבא ,וזה אינו שאילת שלום ממש עיי״ש] ,וכן יש לומר
בזה ,ובש״ס ופוסקים לא הקפידו רק לגבי ׳שלום׳ ולא בלשונות הנהוגים כעת .ע״כ.

ותחזינה עיני עתה בשו״ת שבט הלוי (ה״ה סימן קצ״ז ד״ה ולענין) שכתב דכהיום אינו רואה
שום סגנון חיבה יותר וידידות בלשון שלום מבשאר לשונות ,ולכן אין חילוק בין צפרא מריה
טב לשלום .ע״כ .ולאור זה כתב נמי בח״ד וסו״ס קס״ח ד״ה וכה) דמה שהניח בצ״ע בספר נתיבות
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נו ______________________________________________ ______בידורי חיים

ז) וכיוצא

בזה מצינו ע״ר הא דאיתא ברמ״א (יו״ד סימן רע״ו סי״ג) ,דאסור לכתוב
שם [ה׳] לכתחילה שלא בספר  -דיוכל לבוא לידי בזיון וכר ,ויש נזהרין

אפילו במילת שלום שלא לגמור כתיבתו ע״כ ,ועיין בביאור הגר״א (סקכ״ט) דכן הוא
דעת התום׳ (סוטה י ,א ד״ה אלא) ד׳שלום׳ הוי מז׳ שמות שאינן נמחקין עיי״ש ,וע״ע

באלף למטה (סימן מקפ״א סקי״א)לה ,ובשו״ת הרדב״ז (ח״א סימן ר״כ) נשאל נמי בזה,
וכתב בזה״ל ,ולפיכך אני אומר שמה שיש ליזהר שלא לכתוב שלום מלא ,היינו
בזמן שאלת שלום ,דבאותה שעה מתכוין לתת שלום להכירו מאת בעל השלום,
כמו שאמר בועז לקוצרים ה׳ עמכם ,שזו כוונת הנותן שלום לחבירו .אבל אם בא
לכתוב בכתב שיש שלום בעולם או בין פלוני לפלוני וביוצא בזה .שזה הוא ספור
דברים ואינו בשעת שאילת שלום אין צריך להיזהר ,וכותב אותו [תיבת] שלום
[מלא] ,וליכא קפידא בהכי שהרי אינו מכוין לשם ,ולא חייל עליה קדושה .עכ״ל.

המורם מדבריו נמי דתרי שלום איכא ,האחד שאילת שלום שזה מאת בעל
השלום ,והשני סיפור דברים בעלמא[ .וע״ע בספר יאיר נתיבות עמ״ס תמיד (כח ,א
עט׳ קעו) בזה].
השלום הנ״ל ע״ר ׳שלום עליכם׳ עיי״ש ,איני רואה לדינא הבדל בין שלום עליכם ללשון שלום
לבד ע״כ .וע״ע בשו״ת מנחת יצחק (ח״ח סימן קכ״ס ,ושו״ת בצל החכמה (ה״ה סימן מ״ח).

לה .אולם הש״ך (שם סקט״ז) לא ס״ל הכי ,וז״ל ורוב העולם אין נזהרין בזה ,כך כתוב בתשובת
הרא״ש (כלל ג׳ סימן ט״ס דמותר ע״ב .וכ״ב בקסת הסופר (סימן י״א סי״ז) .וכ״ה בברכי יוסף
(סימן רע״ו סוסקמ״א) דבגלילותינו אין נזהרין כלל .ועיין בנקודות הכסף אם שלום הוי מז׳ שמות
שאינן נמהקין ,דלא לשתמיט חד מינייהו דכתב כן ,וצ״ע למעשה .ע״ב.

ובגדולי הקדש (סו״ס רע״ס כתב דאין תיבות שלום בס״ת שיהיה הכוונה על השי״ת ,ולכן
אפילו אם קידשם י״ל דנמחקין .ומה שאמרו חז״ל אסור ליתן שלום בבית המרחץ ־ כיון
שהבורא ב״ה נקרא שלום ,ר״ל אף שהנותן שלום אין כוונתו כלל לשם הש״י ,מ״מ גנאי להזכיר
במקום בזוי תיבה כזו שנקרא בה הש״י לפעמים ,וכעין מ״ש הש״ך (סקי״ב) דאף ׳אלהים׳
שנתכוין בו לחול ,מדרבנן אסור למחוק שלא לצורך תקוץ ע״כ .וכן מסיק להלכה בשו״ת שבט
הלוי (ח״ו סימן קנ״ד אות ב׳) דלהלכה יש להקל בכתיבת תיבת ׳שלום׳ ,בי דעת התום׳ בסוטה
הנ״ל שהחמירו יחידאה ע״ב .ומה שכתב בספר תורת הלוי שיצא עתה לאור (עמ׳ קיא הערה ל״ס
שבהגהות יד שאול (0ו״ם רע״ו) הוכח דשלום אינו משמות הקודש ,זה אינו ,כדמוכח להדיא
להמעיין שם ,דרק בריתי שלום דפר׳ פנחס אינו שם קודש עיי״ש.
ובשו״ת אגרות משה (או״ח ה״ד סימן מ׳ אות ג׳) כתב ,דכשכותבין שלום לבד יתכן שכוונתו
היתה שלום עמך ,היינו שה׳ עמך אלא שהשמיט תיבת עמך ,דאזי כוונתו בשלום לשמו יתברך,
ואסור .אבל אם כותבין שלום לך ,או שלום וברכה ,שלום וכל הטוב וכדומה ,אין צריך ליזהר.
אבל מ״מ הרבה נזהרין גם כשכותבין באופן זה ,ואני בעצמי (אגר״ט) איני כותב לעולם תיבת
שלום לבד ,אלא עם עוד ברכות .ולכן איני מקפיד כ״ב .ע״כ.
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שגת יז גליה ( 1קב)

(תתמנה) קנא

אין נראה להקל עפ״ז דמכיון שבאכילה זו שלפני התקיעות הוא אובל כתורת סעודה הצריכה קידוש
מחשבתו משוי ליה קבע וכמש״ב המשנה ברורה (תרל״ט ט״ס בשם השערי תשובה[ .ועי" בבית יצהק
(יו״ד ח״ב קו״א סי״ח) שסובר כן באכילה של כזית הצריכה קידוש .מיהו בשערי תשובה (תרל״ט) מבואר
בהדיא דלא כדבריו וכן מתבאר מדברי הפוסקים בסי" רפ״ו ובסי" תרנ״ב]

ועי" מש״׳ב הגדש״ז אויערבך זצ״ל במלואים (נ״ב נ״ב) דיש סומכין להקל ביותר מכביצה משום דיש
זמן קבוע לתפלה [וס״ל דזה הוי כשומר .עי" אג״מ ה״ד סצ״ט] .מיהו ברע״א הג״ל מבואר שאין להקל
מטעם זה אפילו כשמוכרח לאכול .וק״ל .מיהו כשמעמיד שומר [היינו מי שאינו אוכל שמובן לקרותו
במקום אכילתו על הצד שלא ימצא בזמן התקיעות בביהכ״ג] אפשר דא״צ לחשוש שיבא לאכול יותר
מכביצה[ .אמנם לגבי איסור טעימה משמע במשגה ברורה סי" תרצ״ב (ס״ק י״ג וט״ז) דאין לסמוך על
שומר .ומש״ב בסי" תרג״ב סק״ז הוא לסי מש״כ שם בשעה״צ (נ") דלעגין טעימה בלא״ה אין להחמיר
וכמש״ב בשבות יצחק (דיני שהיה וחזרה פכ״ג)].

אלא דעי" במשנה ברורה (רל״ב סקכ״ח) שכתב דאנשי מעשה אינן סוסכין על שומר דלא היתר ברור
הוא .וגם עיקר היתר של שומר אחר שהגיע זמן המצוה הוא שגוי במחלוקת עי׳ במגן אברהם (רל״ב
סקס״ו) .וע״ע בפתחי תשובה (יו״ד י״ח סק״ב) דלא מהני שומר לעגין אכילה קודם מצוה .וע״ע במ״ב
תפ״ט סקכ״ג ובסי׳ רל״ב סקכ״ו ובשעה״צ שם סקכ״ג ואכמ״ל[ .מיהו גם הסומכין על שומר ואוכלין
יותר מכביצה מ״מ צריכין זהירות גדולה שלא יכנסו לספק ברכת המזון ע״י אכילה של ד׳ בביצים].
ועי׳ במטה אפרים (תקס״ח ב") שכתב דגם מי שצריך להקל ולאכול כזית לפגי תקיעת שופר מ״מ יש
להם לעשות בצגעה מפני המון עם שלא יקילו יותר.
עוד יש להעיר בענין אכילה קודם התקיעות [כשאינו אוכל פת] דהביאור הלכה (רס״ט ב׳) כתב
ב.
בשם הגר״ז דיש אנשי מעשה החוששין [במקום דאפשר] לדעת המג״א לאסור אכילת מזוגות לפני סעודת
פת כדי שיאכל סעודת שבת ויו״ט לתיאבון.
עוד יש להעיר דהיוצאין אז מאחרים המקדשים וטועמין קצת מן היין כראוי .אס ירצו לשתות אחרי זה
שאר משהה נמסק להספק של הביאור הלכה (קע״ד ב") אם חייבין בכה״ג לברך על שאר הסשקין .וע״ע
בשעה״צ (ר״ח ע") שמסופק לענין ברכה אחרונה על שאר המשקין גס כששתה מן היין מלא לוגסיו ולא
שיעור המחויב ברכה אחרונה לכו״ע .ודו״ק.
וע״ע בברכי יוסף (רס״ו) שחשש להשיטוח דאין זמן קידוש לפני מוסף וע״כ כתב דהמקדש לפני מוסף
יחזור לקדש אחרי מוסף פעם שגית.

שמואל רוטשילד
כולל פוניבז"

כעניין רבית דברים של שאילת שלום
פוסקי דורנו האריכו מונק הא רקיי״ל סוף פרק איזהו נשך דאף רביוו וברים אסור ולכן אס לא היה נוהג
לשאול בשלומו של המלוח אסור לשאול בשלומו ופשטות מוכח כאן עד כמה החמירו בדין שאילת שלום.
אולם בדרך הערה יש לעיין תירוש בדברי חד מגדולי הראשונים ה״ה ר״י מלוניל שפירש שם בזה״ל!
ואינו רגיל להקדים לו שלום מרב גדלו וגבורתו ועכשיו שלוה ממנו הוא מכברו אסור דשכר מעותיו עומד
ונוטל שהוא היה נותן עשר דינרין או יותר כדי שישאל לו בשלומו כל עת שימצאהו עכ״ל ומחודש רכל
דין זה הוא רק באופן דשאילת שלום זה שווה לו שוויות ממוני ,והיה נותן עבור כך מכספו ,אבל בלא״ה
לא אסרוה .ושלא בסתימת הפוסקים שלעולם אסור.
והן דבריו לפלא ראם מיירי דשאילת שלום יש בו שוויות מטון א״כ פשיטא ,הרי גס לגבי קידושין
הוה רקוד לפני או אדבר לפניך בפני שלטת דין טמון .ומה״ח נימא דלגבי ריבית לא יהיה לכך דין מםו4
ועוד אטו לא מצא התנא אופן של דיבור דשוה ממון הרי היה יכול לנקוט אדבר לפניך בפני השלטת וכל
כיו״ב ומ״ש דנקט שאילת שלום ובאופן שמרב גדלו וגבורתו לא נתן לו שלום מלא פשטות כוונת התנא
דאף דשאילת שלום הוה מילתא ווטרתי ובדרך כלל אין בו שום שווי ממון מ״מ אסור אבל לדבריו צע״ג
מ״ש דגקט אופן זה.

קובץ בית אהרן וישראל ־ קב (שנה יז ו) קובץ עמוד מס (149חודפס ע״י תכנת אוצר

חחכמח (0

בית יוסף יורה דעה סימן רמב אות טז (א) .יז ד״ה ומ״ש ולא
ומ״ש ולא יתן שלום לרבו ולא יחזיר לו שלום כדרך שאר העם וכו .,בפרק תפילת השחר (ברכות כז ):תניא ר׳
אליעזר אומר המתפלל אחורי רבו והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו גורם לשכינה שתסתלק מישראל .ופירש
רש״י שלום לרבו כשאר כל אדם שלום עליך ולא אמר שלום עליך רבי .וכך הם דברי הרמב״ם (ת״ת פ״ה ה״ה)
ומפרש דלהחזיר לו שלום צריך לומר לו שלום עליך רבי ומורי .וה״ר יונה (יח :ד״ה והנותן) פירש הנותן שלום
לרבו רצה לומר שמקדים לו שלום ואין לתלמיד להקדים לו שום דיבור מרוב המורא וכן אמרו (שבת פט ).כלום יש
* עבד שמסרים שלום לרבו ומה שאמרו בהרבה מקומות (נזיר כ ):כדי שאלת שלום תלמיד לרב אינו רוצה לומר אלא
כדי חזרת שלום תלמיד לרב עכ״ל .וגם הגהות מיימון (שם אות ח) כתבו דהכי איתא בירושלמי (ברכות פ״ב ה״א)
נהיגין דלא שיילי זעירא בשלמא דרבא .והרא״ש (ברכות פ״ד סי׳ ה) כתב בירושלמי משמע דתלמיד אינו נותן
שלום לרבו כלל מיהו בגמרא דידן אמרינן תוך כדי דיבור כדי שאלת תלמיד לרב עכ״ל:

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אונ ,בר-אילן**
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שו״ת בנין אריאל  /יורה דעה

התעניינות במצבו הכללי של אבל בזמן אבלו

שאלה:

האם מותר לאדם שמנחם אבל להתעניין בשאלות כמו "מה
שלומן! מה מצב בריאותן! מה מצב פרנסתן! או ששאלות אלו
כוללות בשאילת שלום שנאסר לדבר עם אדם אבל!

תשובה:
כידוע אבל אסור בשאילת שלום ,אבל אפשר לשאול את האבל מה

שלומך שהכוונה מה מצב בריאותך ,שזהו כדי להתעניין במצבו

שיתן לו שלום ,וזה אסור באבל ,ומקור דין זה ביחזקאל (פרק כ״ד
י״ז) ״...האנק דום...״.

מקורות:
עיין במסכת במועד קטן" :אבל אסור בשאילת שלום דקאמר ליה
רחמנא ליחזקאל האנק דום" ופירש רש״י ,כלומר בדבר זה תנהוג
אבילות שתדום ולא תשאל לשלום".

ובטור (ירד סימן שפ״ה) כתב "מז' עד שלושים הוא שואל בשלום
אחרים שאחרים שרויין בשלום ואין אחרים שואלין בשלומו"...
מוכח שאבל בזמן אבילותו אינו שרוי בשלום ,אבל אין איסור
להתעניין במצבו.
ועיין עוד ברמ״א :״ויש מקילין האידנא בשאלת שלום לאתר  30יום
ואין טעם להם אם יש שיחלקו לומר שזה מה שאנו נוהגים לא מקרי
שאלת שלום שבימיהם" .ועיין בש״ך ס״ק ב/

ועיין עוד בשרע (ארח ס׳ תקנ״ד סעיף כ׳) שכתב" :אין שאלת שלום
לחבירו בתשעה באב "...וכתב המגן אברהם ס״ק כ״א "כתוב בירד ט׳
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שו״ת בנין אר• /יורה דעה

שפ״ה י״א מה מה שאנו נותנים שלום לא מקרי שאלת שלום
שבימיהם וצ״ע"...

ועיין עוד בשר׳ע (אב״ה סימן כ״א סעיף ו" :),אין שואלים בשלום
אשה כלל אפילו ע״י שליח"...

ועיין בספר^שר החיים]חלק א ,פרק כ״א סעיף ז ,ס״ק ה׳) :וכל עיקר
איסור שאלת שלום הוא רק כשמקבל את פני חברו בשם "שלום"
שהוא משמות הקב״ה ,והיה מותר להקדים בשאלת שלום שלנו
בלשון צפרא סבא וכדומה...

מ״מ אסרו האחרונים לאבל לומר גם לשון "צפרא סבא" ושם ס״ק ז׳
"גם מותר לברך לחברו בשאר מיני ברכות כגון אריכות ימים ורפואה
והדומה .ונראה לערד שאפילו ברכת מז״ט לא מצינו שיהא אסור
דהא רק בשאלות שלום אסרוהו מטעם הנז״ל...ולא עוד אלא
שמצינו איזה אחרונים שהתירו לברכו אפילו ברכת "מי שברך לפגי
התיבה גם בתוך ז׳.

וכן כתב בספר פני ברוך ס ,ט״ז סעיף י״ד" :מותר לו לברך את חברו
בשאר מיני ברכות ,כגון באריכות ימים ,רפואה ,ברכת מז״ט,
וכדומה.
וכן הביא בספר "חיים וחסד" (הלכות שמחות ,הרב שמואל פנחסי)
פרק י״ב סעיף כ״ט" :מותר לומר לאבלים "בוקר טוב" "כל טוב" וכן
ברכת "חיים ארוכים" או "תהיו בריאים" משום שאין בזה הזכרת
שלום שהוא שמו של הקב״ה וכן מותר בשבת לברך את האבלים
באמירת "שבת שלום״...וכן מותר לומר "רפואה שלמה׳ ,וברכת "מזל
טוב".

וכן כתב בספר בית מועד (הרב פנחס קודח ,פרק ל״ו סעיף ב׳)" :י״א
דאין אסור אלא באמירת שלום ,אבל אם מברך אותו באמירת בוקר
טוב או שאר ברכות אין זה שאילת שלום ומותר"...
אך בספר נפש כל חי (הרב יצחק רצאבי ,פרק ט״ז סעיף י״ב) כתב
אסור בשאלת שלום (דהיינו לומר "שלום עליכם" או "שלום" וכ״ש
שאין לשאול "כיצד שלומך" וכדומה) "...משמע דלא כדברינו.
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בנק

רעד

ח״ב ס״ד

סימן כב

התודה מן השמים חוץ מדקדוק זה הרי הוא בכלל וכר/

דפ״ק והורו ג״כ כמו שכתב הברכ״י דיש למכור להם

וכן פירש הרע״ב ז״ל באבות פ״ד משנה ו" שכל המכבד

ספר חורה פסולה אבל לא כשרה ,אבל באמת מאד

את התורה היינו הדורש חסירות ויתירות וכו* אק לך
כבוד התודה יותר מזה עכ״ל ,וממילא מוכח דמפרש

חששו מחשש איבה .ולכן החכם עיניו בראשו בזה

לעשות באופן שלא יהיה חשש איכה בזה ,כי הרבה

דמוזלל את התורה היינו דאינו מאמין לדרשות חז״ל.

חשו חכמים לזה וכמו שמבואר בעו״ג דף כ״ז ע״א.

והלכך המוסר ס״ת כשר להם הוי כמבזה את התורה,
דנהי דנוהגין כבוד חיצוני לכורכה בשיראין נאין

™דלהעסידה באה״ק יפה ומהודר ,מ״מ עיקר כבוד התורה
הוא מה שמאמין שאין בד .דבר אחד לבעלה ,ועל כל
קח וקח שבה תלוי תלי תילים של הלכות וסודות
 £ורמזים נוראים .ומי שאינו מאמין בזה ח״ו הרי הוא

נחשב כמבזה.

ואגב אורחיה ראיתי להתעורר על דברי הגאק בעל
העמק שאלה שהביא כת״ר נ״י שב* לפרש
כוונת השאילתות בסי* קם "ה שמדייק וכתב שכתב

מזוזה ויהיב ליה לארטבק (ובאמת בירושלמי ובמדרש

ליתא שכ* במזוזה) משום דבמזחה שנכתבה לקובעה
בפתח של בית ישראל לא היה רשאי ליתן לו .ותמהני
דמה תועלת בזה שלא נכתבה לשם קדושת מזוזה ,מ״מ

אבל קשה לי דא״כ אפילו ס״ת פסולה נמי ,דנהי שאין

כיק שב* עליה שני פרשיות של חורה וגם כחובין בה

בה קדושת ס״ת ,מ״מ יש בה קדושת כתבי

כמה אזכרות ,יש עליה קדושת כתבי הקדש מיהת ואפי*
אם החגה בפירוש שלא יחול עליה קדושת כתבי הקדש

הקדש וכמו שמבואר ברסב״ם בד״ס יו״ד מה* ס״ת
דלכל הפחות יש עליה קדושת חומשין .והדבר פשוט
שיש לנהוג בו כבוד .והן אמת שהרב גינת ורדים אוסר
אפי* בס׳״ח פסולה וכמו שהביא הברכי יוסף והרבה יש
לפלפל בזה אך אין הפנאי מסכים להאריך כעת ,ובפרט

ולא קדושת אזכרות אין בדבריו כלום ,דלא מצינו דמהני

תנאי בגוף הקדושה .ונהי דפסולה למזוזה מ״מ יש עליה

קדושת כתבי הקדש וטעק גניזה .וגם יתד דבריו מש״כ
שם צל״ע .ובחידושי ובתשובה שכתבתי בענין אם יש

שרצוי בתחלה לעיין בשו״ת גינת ורדים הנ״ל לעמוד על

קדושה בעלים הנדפסים להגיה בהם שקודין קורעקטין,

טעמו ונמוקו בזה ואז אעבור פרשתא דא ואתנייה
ואראה לעיין עוד בזה.

הארכתי בזה מאד בעז״ה ואכ״ם.

וכמדומה לי שכבר איזה שנים למפרע נשאלה
שאלו כזו ממש אצל זקני רבני הס׳״ץ

דברי הויו״ש כלונ״״ח וקשור באהבתו כל הימים ומברכו
בברכת כהנים .שלמה בלא״א מוהד״ד ישראל הכהן זלה״ה
מ״ץ בפ״ק ווילנא.

'■4

סימן כב

בענין מחיקת השם
בעזה״י .אוד ליום  *1ויום הששי לימי הנוכה ויום א׳ דר״ח טבתשנת
ששון ושמחה לפ״ק.

שלום רב לאוהבי תודתך הוא ניהו כבוד וכו׳ מהה״ר חיים חזקיאה
מדיני ג״י אכ״ד וד״ס דק״ק קראוסובאןאר  rrבעהס״ח כמה
ספרים נחמדים לו ולכל הנלוים אליו יהיה ודים ושלום עד העולם

אכיה״ר.

ואחדש״ת הדמה באתי לאחזוקי למד נ״י טיכותא

רבתי על הבשורה טובה שבישר לנו איך
שזכהו ד* להעלות על מזבח הדפוס ספרו היקר שדי

חמד ח״ב ממערכות הבאות אחר הנדפסים אשר רבים
וכן שלמים מצפים ומחלים ליום שיצא כל המערכות

מספדו שדי חמד עד אות התי״ו לאור הדפוס למען שלא
יהיה ס״ת חסר אפילו אות אחת יען כי בספרו הנ״ל הוא
נצרך מאד לכל דורשי תושיה וכל מבקש דבר ה* זו
הלכה למעשה יפנה אל ספרו הנ״ל ומצא בו כל מבוקשו
וכמה הלכתא גבירתא איכא דמשמע מיניה וה* יגמור
בעדו להוציא לאוד הדפוס כשלימות בחיש ומהר כולו
כלול בהדרו כדי שיהגו ממנו רבים מיד ולדורות עולם
אכיה״ר:
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שלמה

ערה

רעל דבר שאלתו ששאל לנד ולדעתינו אודות אשר רב

וראיה מפורשת לזה מדברי שד׳ ת הרדב״״ז ח״ב סי"

אחד ערער על דבר שקרא שם ספרו שדי חמד

ר״״ב והובא בפתחי תשובה ביו״׳ד סי" רע״״ו

ואף שהוא לשק הנקרא בישעיה <ל״ב י״ב> סכל מקום

ס״ק כ״ח דמה שיש למהר בתיבת שלום (ונ״״ל ליזהר

אותיות אלו הוא שם קדוש מבסקום אחר ואסור למוחקו

לאמרו בבית המרחץ או לכותבו שאילת שלום באגרת

ועריך לשומרו מבזיוץ .וראייתו משם שנכתב שלא לשם

שלום) היינו במתכדן לכותבו לשם

קדושה דאסור למוחקו וכמו שכתב הש״ך ביו״ד סי"

דבאותה שעה מתכדן לתת שלום לחבירו סאת בעל

שאילת שלום

רע׳״ו:

השלום כסו שאמר בועז לקוצרים ה" עמכם אבל אם בא

הנה באתי להשיבו שאץ עריך לחוש לדברי הרב

לכתוב שיש שלום בעולם או בץ פלוני לפלוני וכיוצא

וכלל כי הדבר פשוט דתיבה

בזה שהוא סיפור דברים אץ עריך ליזהר שהרי אמו

שנכתבה כמקום הזה כמקרא לשם חול אף דכסקום

סכוין לשם ולא חל עליה קדושה וכד עכ׳״ל שם .וזה

אחר משתמש לקודש אץ בו משום קדושה ומותר

מפורש כדברמו דהא תיבת שלום הוא משמות שאינם

למוחקו דהגע בעעסך בתיבת אל או אל שהוזכר במקרא

נמחקץ כמו שכתבו התום" בסוטה דף יו״ד ואף על פי

כמה פעמים ,הכי יעלה על הדעת דיש קדושה ואסור

p

למוחקו משום דבסקום אחר הוא שם קדוש ,וזה וודאי

לחברו רק שכותב שיש שלום בעולם או בין פלוני

לא ,ומעשים בצל יום שכותבין תיבות אלו באגרת שלום

לפלוני וכיוצא בזה אץ בו משום קדושה כלל ומותר

חוששין שיבואו לידי בזיון והרי במגלת

למוחקו ואף שאץ שמד בנקודות רק דגיכר סהענץ וכל

תענית פרק ד ומייתי לה בראש השנה דף י״״ח איתא

שכן בתיבת שדי חמד ותיבת אל ואל דודאי אץ בהם

דעשו יום^טוב שבטלו אדכרתא מן שטריא דמלכי בית

משום קדושה כלל (ונראה לי ברור דלדעת הרדב״׳ז

חשמונאי תקנו בתחלה לכתוב בשטרות בשנת כך וכך

הנ״״ל לאדם ששמו שלום מותר לקרותו בשמו בבית

המערער

ובשטרות

כלל

אס כותב תיבת שלום שלא לשם שאילת שלום

וp

ליוחנן כהן גדול לאל עליון ,וכששמעו חכמים בדבר

המרחץ

אמרו למחר זה פורע חובו ונסעא שטר מוטל באשפה

לאדם ששמו שלום ומה שכתב הרמ״״א שם בסימן רע״״ו

וביטלום ,ולא מעמו שחששו חכמים לכתוב בשטרות

דיש למהר במלת שלום שלא לגמור כתיבתו היינו אם

תיבת אל או תיבת ותיבה כזו מעוי הרבה בשטרות

כותב לשם שאילת שלום לחבירו) ,וכן מוכח עוד מדברי

לפניו

ר" מצליח שהובא בשד״ת הרא״״ש כלל ג׳ סי" ט׳״ו שדעתו

ולאחריו ניכר שאמו מדבר משם הקודש אין בו משום

דשלמה האסור בשיר השירים אינו נמחק לפי שהוא

קדושה כלל והראיה שהביא משפתי כהן סי" רע״׳ו

קודש כדאסרמן בשבועות דף ל״״ה דכל שלמה האמור

תשובתו בעדו דהא הש״״ך כ" שם דשם של חול כמד

בשיר השירים קודש ומפרש דהוא קודש ממש דאמו

והייתם כאלוקיס אד אלוהים אחרים הנכתב במקרא אץ

נמחק ,וא״״כ האיך יפרנס למאי ^דסיימ שם הש״ס חוץ

בו משום קדושה צלל ואותר למוחקו (ומפורש בפוסקים

מכרמי שלי לפני האלף לך שלמה שהוא חול .ולכאורה

דאף אם יקדש שם זה אינו קדוש דהוא כמקדיש בעלי

מאי נפקא מינה שהוא חול בכאן ,מכל מקום כיון

מומץ) משום דמוכח סהענץ דמיירי משום חול וקל

שבמקום אחר הוא קודש אסור למוחקו ,אלא ודאי

וחומר הדברים בתיבת-אל ואל או שדד חסד וכיועא,

דבמקום שמוכח דלא מיירי כשם .מקודש מותר למוחקו.

דיש גם שינוי בנקותת משם הקדוש דהתם בעירי והכי

והרא״״ש שם בתשובה חולק עליו וסובר דמותר למוחקו

בפתח או בסגול ,וכן בשדי חסד גס כן יש שינוי דהתם

ואף כמקום דהוא קודש משום דאינו שם העצם של

בפת״ח והכא בעירי ,ואף דהנקודות לא נכתב בספרים

הקב״״ה דהש״ס לא אסר רק דכל שלמה שנאמר בשיר

סכל מקום כיץ דנססר למשה רבינו בעל פה דכן עריך

השירים אץ הכוגה על שלמה המלך רק על הקב״ה

לקרות כל תיבות שבפת״׳ח ועל זה אסדמן בש״״ס דיש

ופירושו הוא מלך שהשלום שלו אבל אינו שם העצם רק

אם למקרא בסוכה ובסנהדרין דבזבחיס ובכסה דוכתי

דמכגה להקדוש ברוך הוא בשם שלמה על שם שהשלום

ולא שייך לחול

שלו והלכך אץ בו שום קדושה והפריז על המדה עוד

עליו קדושה כלל דמלבד דמוכח מהענין דאיגו שם

דאפילו כשם שלום שהוא שם העצם דהא כתיב ויקרא

קדוש עוד מהתיבה עעסה מוכח שאמו שם קדוש דהא

לו ה" שלום סכל מקום מותר למוחקו דלא מעינו מי

יש שמד בנקודות שלו משם הקדוש :

שאוסר למחוק שלום ובכל אגרות כתובים שלום וזורקין

ובאג״״ש

ועל

כרחיץ

דכיץ

דממה

הד כמו דכתיב בהדיא בספר חורה

p

שכוהבין

מותר לכתוב באגרת שלומים תיבת שלום
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רעו

בגין

זז״ג יו״ד סימן כב

ונסחקק סשום ושלום גסי אף שהוא שם סכל מקום
כיון שגקרא רק על שם הפעולה שעושה שלום וכסו
שהביא שם בשם כל בעלי התוספות והוי כסו הגדול
הגבור והנורא שנמתקין .ובגליון שו׳״ת הדא״ש שלי
עמדתי על ראייתו שתיבת שלום סותר למוחקו סהא
שכותבין באגרת שלומים דלכאורה אעם ראיה כלל דאף
אי גיסא דהוא קודש ואסור למוחקו היינו בתיבת שלום
שנכתב על הקב״ה כגק בקרא דויקרא לו ה׳ שלום אבל
בתיבת שלום דעלמא דסיידי בענק של חול לא עדיף
משם גמור שנכתב על דבר חול כגק והייתם כאלקיס
וכיוצא דמותי למוחקו ואס כן אינו ראיה סהא דכוחבק
תיבת שלום באגרת שלומים.

שלמה

למחוק .ונראה דלדעת התוספות נם כל תיבות שלמה
שבשיר העדרים אסור למוחקן וכדעת הרב ר׳ מצליח.

וכזה נתיישב מה שיש להקשות על התוס׳ כסה שכתבו
דמשוס הכי לא חשיב לתיבת שלום בהדי שמות
שאינם גמחקין משום דתגי ושייר ,ולכאורה תימה דמאי
שייר דהאי שייר .ואמנם לפי מה שכתבתי שהתוס׳ סוברים
דגם תיבת שלמה שבשיר השירים אמו נמחק ניחא דשייר
נסי לשם שלמה ,ואמנם באמת לולא דברי התוססות הייתי
אוסר דכלאו הכי לא קשיא מהא דלא חשיב לתיבת שלום
בהדי שמות שאק נמחקק לפי םש״כ לעיל דאק תיבת
שלום קרוש רק כמקום דנכתב לשם שאלת שלום אכל
כסתם שלום שלא נכתב לשם שאילת שלום סותר למוחקו
לפיכך לא ססיקא ליה למחשביה בהדי שמות שאמן
ושר□ ראיתי דדברי רבינו הרא״ש ברורים דסובד נס כן
נמחקק דאידך שמות רוק נכתבין בחנ״ך לשם קדושה
דתיבת שלום שכותבים לשאול כשלום חבירו
ואף דשם א׳ ואלקיס נמצא לפעמים דהוא חול מכל מקום
הכוונה על הקב״ה דנקרא שלום יענה את שלום פלוני
אמו אלא מיעוטא דמיעוטא מה שאק כן כשם שלום על
וכמו שכתב בתשובת הרדב״ז הנ״ל דדוקא ליתן שלום
סי הרוב הוא חול רק כמקומות מועטים נמצא דהוא קודש
 owחוי^לדש"
כגק בקרא <דברי הימים א׳ י״ב) ודוח לבשה את עמשי ראש
מכות (ואינו מפידש״י רק מהריב״ן) דף כ״ג ע״ב דעל הא
/השלישים לך דוד ועמך  pישי שלום שלום לך ושלום
דאמרו שם דג׳ דברים עשו בית דין של מטה והסכימו בית
/לעוזריך וכיוצא בזה ,וגס מה דלא הוזכר בגמרא דאסור
דין של מעלה על  ,orואחד מהם הוא שהתקינו שיהא
וכיד שלום בבית המרחץ גם  pניחא משום דבאמת כל
שואל את שלום חברו כשם וראיה מבועז דאמר לקוצרים
למה הוא שם חול רק שלמה הנזכר בשיר השירים וזה
ה׳ עמכם ,פירש הריב״ן שם מתחילה דהיינו להזכיר את
\בלאו הכי אסור לומר בבית המרחץ רכל פסוק שבחג״ך
השם ממש דויאמר לו ישים ה׳ עליך שלום ושוב כתב לא׳
אסור לומר בבית המרחץ אף שלא נזכר בו שם קדוש כלל
שאילת שלום בשם היינו דחייב אדם לשאול בשלום
וכל זה פשוט ,ועוד ראיה לנדון דידן מדברי החתם סופר
חבידו כשם ואנו נמי כי שיילינן אהדדי מדכרינן שם
בליקוטים והוא חלק שישי סימן ה׳ דהביא שם ראיה
£ם שסו של הקב״ה דכתיב ויקרא לו ה׳ שלום עכ״ל
המפרש שם/ונראה דספדש דזה שהתקינו לשאול בשלו^ דתיבת בית א׳ שבמקרא אינו שם קדוש דק נחשב לתיבה
אחת דשם העיר נקרא כך בשני תיבות אלו ונסקא ממה
חברו בשם אינו רוצה לומר שם ממש דק דיאמר לו שלום
/דאק צריך לקדש והביא ראיה דהא בטלו מלהזכיר שם
עליך וזה גופא הוא שאילה בשם דשלום הוא שסו של ,שמים בשטרות וכמו שמבואר בש״ס דר״ה הנ״ל ואם p
הקב״ה .וזה סייעתא לדברי הרדב״ז הנ״ל ראם שואל
יהיאך עושק בעיר בית א׳ בגיטק ושטרות דהא צריך
בשלום חברו ונותן לו שלום הויכסו דסזכירלהשם ממש
לכתוב כגט שם העיר אלא ודאי דאמו קדוש.
ולפיכך אסור ליתן שלום לחבידו בבית המרחץ אבל
להזכיר תיבת שלום שלא במקום שאלת שלום מותר בבית
והנה אף שראייתו הלזו הוא תמוה מאוד מכמה
המרחץ וכן כשכותב באגרת שלומים תיבת שלום דאינו
טעמים ,דחדא דמאי קושיא דבמקום שאי אפשר
מענק שאלת שלום לחברו מותר למחוק .ועל פי זה עולה
שאני ואין דנק אפשר משאי אפשר דכסקוס שאי אפשר
לגו דברי הרא״ש כסו חומר בעה״י ,דהרא״ש מקשה שפיר
בהכרח צריך לכתוב ולשומרו אחר כך שלא יבא לידי
דהיאך כותבין שאילת שלום לחברו באגדת שלומים תה
בזיון כמו כל כתבי הקודש .ועוד נראה דנעלם ממנו דברי
נחשב לשם ממש ,ועל כרחק דתיבת שלום נמחק ואף
הירושלמי סרק ס׳ דשבת הלכה א׳ ובמדרש רבה פרשת
דסיירי על הקב״ה משום דאינו נחשב רק לכינוי כמו
לך על פסוק ויעתק משם ההר דעיד בית א׳ אחר מעשה
הגדול והגבוד ,ואמנם דעת התוססות בסוטה הנ״ל דאסוד
דעק כמו אותה לשם גנאי וקראוה בית און דכתיב
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בגין

שלמה

ח״ב יו״ד סימן כב

רעז

מהרשע ד העי אשר עם בית אק מקדם לבית א׳ רק כתיב

אל הכתוב בפרשת ויצא <נ״ח י״ס) וקרא את שם ההוא בית

(כיההמ ד׳ ס״י) ראל תעלר מת אק ופידש״י שם רהמערדרת

אלקים וראיה מהתרגום שלא תרגם מת אלהא אלא בית

דהרא מת א" דהעמיד שס ירבעם את העגלים ולק כינו

אל ועיין לקמן במכתב כ״ג בד״ה ולכאורה).

שם העיד לגגאין דקראוה מת אק דכתיב מהרשע ד העי

רעל כל פנים מה שמשמע מדברין ראם אינו קדוש

אשד עם מת אק מקדם למת א׳ רק כתיב ( mmד׳ ס״ס

צריך

ראל תעלר בית אק ופידש״י שם רהמערדרת ד־הרא מת א,
דהעמיד שם ירבעם את העגלים ולכן מנר שם העיד לגנאי

דקראוה בית אק ראם כן אתר מעשה דעבן נשתקע שם בית
א* מסנה ולא שייך להקשרת דמה יעשר אנשי מת א"
בגיטק רשטררת שלהם דמי ייסר דאיכא עיר רשמה מת א,
בעולם דהרי שם העיר בית א" שמקדש נתבטל שמה רהזרר

לקרותה כשם בית

*•P

וגם בעיקר הדין שהוציא מזח

דחיבת א ,שבשם בית א ,הרא חול אינו בררו־ להלכה

דאדרבה

בספר

מלאצת

הקרדש

להגאק

מוהר״א

פלעקלעש ת״ל שחיבר על קדרשת השמרת הרמת

בראיות דהוא קודש ועיקר הרכתה שלי הרא מהא דתניא
במסכת סרפדים פרק ה׳ הלכה יו״ד אלד שמות הנתלקק
"בית א ,וכר ר׳ יוסי אומד דאין נחלקין רמדרשלמי פרק א,

מותר

למוחקו

ולכותבו

בשטרות

ואין

לשומרו ממזיק ואף רהוא שם קדוש במקום (אחר)
אמת ויציב להלכה רכן מוכח גס כן מדברי שו״ת
הרדב״ז והרב מצליח שבתשובת הרא״ש וכן מוכח

סכמה דוכתי בש״ס וגם הוא פשוט מצד הסברא ולק
לא יחוש כלל לרבת המערער ושם שדי חמד ישאר על

מקומו ואין להורידו מקדושתו שזכה להקרא על ספר
הקדוש דמר נ״י דהלא מצינו דהיו״ד משם שדי אמנו

£

דהקב״ה צוה לאברהם לקרותה שרה היה עומד וצוח עד

שהוצרך הקב״ה להעמיד היו״ד משם הושע בן נס
ונקרא יהושע כמו דאיתא במדרש רבה פרשה מ״ז

דהיו״ד של שרי היה טס ופורח סביב כסאו של הקב״ה

עי״ש ובסנהדרין דף ק״ז עם* א* ולכן גם כת״ר נ״י לא

יחליף היו״ד בה"א:
כתיב דנתלקין כדעת הת״ק ומדנוזלקין שמעת מינה
דתיבת א׳ הוא קודש והכוונה מת שנגלה שם ה ,וכמו
דכתיב בפרשת וישלח ויקרא למקום א ,מת א" מ שם נגלו

ואכן מה

שכתב

כת״ר

נ״י

במכתבו

שהקונטרס

שכדעתו להדפיסו בסוף חיבורו רוצה לקרותו

אליו האלקים כן כתב מלאכת הקודש הנ״ל אבל לא הביא

בשם פאת השדי קצת יש לפקפק כיון שתיבת השדי לא

׳שום ראיה לזה דלדעת הת״ק דנחלקץ על כרחין דהוא

נמצא במקרא בשום מקום יש לחוש למראית העין

*קדש .ותסיהני דהיה לד להביא ראיה מגמרא מפורשת

דיסברו דהוא שם קדוש והה* שמתחילה הוא ה״א

בפסחים דף קי״ז אמר רב ידידיה נחלק לשנים לפיכך ידיד

הידיעה כסו ה* דהשסים והארץ דסקוס השם הוא שמים

חול ויו״ד קדש .וזה ראיה שאין עליה תשובה.

וארץ והה* הוא בא לשימוש ואמנם שוב ראיתי שאין

ומאוד תמיהני על הגאק בעל חתם סופד מו״ד סי׳

לחוש גם לזה מאחר דבשם הקרוש ש* לא נמצא כשום

ע״ר שכתב שם שסהסופרים שאין מקדשין
לתיבה א׳ שבבית א׳ מוכח דאין נחלקין רק צריך לכתוב

מקום בה״א השימוש וליכא מראית העין בזה:
וביותר אני תמה על הרב המערער דביותר היה לו

בתיבה אחת .והנה דבריו ז״ל תמוהים ומרפסן איגרי

להתעורר על רבותינו הגאונים

דהוצרך להוציא זה מהסופרים הלא בריתא ערוכה היא

שקראו לחיבוריהם בשם קודש ממש ולא חששו דשמא

במסכת סופרים .ואדרבה דעת הת״ק דגחלקין וק פסק

יבאו אותם עלים לידי בזיון כמו הגאק המבי״ט זצ״ל

מרושלמי .ועוד האיך בנה יסוד על הסופרים דמנא לן

קרא לשם ספרו אשר חבר על הי״ג עקרים בשם בית

דעושין כדין רהא באמת לפי מה שפסק בירושלמי

אלקים והדפיסו בעצמו בשנת של״ו וק נמצא כמה

דנחלקיץ מוכח להדיא דצדיך לקדש וכמו דאמר רב

ספרים בשם בית א* ובשם רוממות א* והוזכרו בספר

בפסחים בשם ידידיה .ועוד יש סתירה בדבריו שבכאן

אוצר הספרים ובאמת שטעמם ונימוקם עמם דהרי כל

למה שכתב בליקוטים הנ״ל דשם ברידא ליה דאין צריך

הספרים שנתחברו על ד* התלמוד והמדרשים וספרי

לקדש ובכאן משמע דאינו ברור לו סדהוצרך להמא ראיה

האמת והפוסקים יש בהן משום קדושה כמו כל ספרי

מהסופרים ולכן דברי החתם סופר הנ״ל צלעו( .אמד

חנ״ך וכמו שמבואר בדברי הרמב״ם בפרק ה* מהלכות

המחבר .ספר מלאכת הקדש אין אצלי ואתה תחזה להרב

יסודי התורה ואם כן צריך לשומרן ולנהוג בהם קדושה

פרי מגדים סי* קמ״ג באשל אברהם אות ש* שכתב דבית

כסו כתבי הקודש ממש ואם כן מה בכך אם קורא שם

הקדמונים
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?4B

בצל

החכמה

סימן סט־ע

— ד) ראוי לט״ד ככה״ג להוכיח את הכן שלא יתאכזר על אסומו

אכ ואם ,כודאי כדאי הוא הגאון שכו״י לסמוך עליו דכאכיו ורכו אץ

העטה והשולטת ,ואילי לפי המצכ שיין גס לטפו מדין צדקה ,אכל

איסור כלל.

לא מלין ירושה (אות ד׳) — .ה) דוקא לטוכת יתומים קטנים

להשקיטס ממריכות רשאי ט״ד לוותר מממונם ,אכל לא כגדול כר
®®53דעת הטוען ללא איכפת לי׳ בקטטות (אות ד.),

כ) ובסרט ט מכואר כדכט האמרוטס שמומר להתעסק כצרט
מצוה דאוטימא העוכרת גס כהגיע זמן מפלה ולא
החסלל עדיין ,עיי׳ מג״א (סי׳ רנ״א סק״ו) ועיי׳ כף השיים (סי׳

בדר״ש וברכת ישועה הצלחה וכ״ט סלה ידידו מצפה בקרב

ס״ט סקכ״ה) ,לק ננד״ד אם היא מצוה עוכרת כהנ״ל ,נראה שגס

כל ישראל לישועת ה ,כהרף עין.

הפרמ״ג ,מ״כ ודרה״ת יודו שמומר הדכר ללא כל פקפוק.

ג) והשתא
סימן ע
דין ?השכים לפתח אביו ואמו ?הפרד מהם ולברכם

בברכת ?ך לשלום? — .ומר ?אב? אחר ז׳ ?אכ?ו,

_

W

קא

דאמינא להט נלענ״ד להוסיף שגם אס אפשר לו לכן
להתפלל מסילה ואס״כ לילך להפרד מאכיו ואמו

ונמצא שאין כאן מצוה עוכרת ,מ״מ אם יש איזה צורן מומר לו לילן

להפרד מהם גס קודם שהתפלל .וכגון שהצכור שהוא רגיל ונמו לו

להתפלל עמו מאמטם להתפלל ,מומר לו ללכת אל טח אטו ואמו
להפרד מהם קודם שיתפלל ,וא״צ להקדים להתפלל עם צכור אמר

צפרא סבא ,לך לשלום.

שאינו נוח לו ומכש״כ שא״צ להתפלל כיחיד ,כדי שיהי׳ אפשר לו

ע״ד מי שאכיו ואמו יוצאים לדרך רתוקה ככוקר השכם וככר
הגיע זמן תפלת שתריח ,אס מופר למס שלא התפלל עדיין

לילן להפרד מאו״א אסר שככר המסל3

מפלת שחרית לכא אל כימס להפרד מהם ולכרכם נרגיל ככרכת
"צאתכם לשלום" או "סעו לסייס ולשלום" ,או דילמא אסור לו

לעשות כן כעין שאמרו (כרכות י״ד ,).א״ר כל הגותן שלום לחכירו

קודם שיתפלל כאילו עשאו כמה ומוקי לה נמשטס לפתחו .וכ״ה

נשו״ע או״ח (סי׳ פ״ט סעי׳ כ׳) ,כיון שהגיע זמן מסלה אסור
לאדם להקדים לפתח מכירו לימן לו שלום משום ששמו של הקכ״ה

שלום וכו׳ ע״ש .וא״כ גס ננד״ד אסור להשכים לפתחם ולכרכס
כנרכת צאתכם "לשלום" או סעו לסיים "ולשלום" ,כי שלום שמו של

הקנ״ה .ואפי׳ לכרכם כלשון אמר נראה דג״כ אסור להמכואר
כשו״ע (שם) ,שאס אינו הולך אלא להקכיל סטו אפי׳ לומר לו צפרא
דמרי טכ אסור קודם התפלה ע״ש ,וא״כ ה״ה כגד״ד דאסור לילך

לממס כמיוחד לפוגשם ולהסרד מהם גס מכלי להזכיר מילת
" £שלום" .ואולם כל זה אם אפשר להשוות דין ענינים אלה דהיינו
כרכת פרידה לשאילת שלום זת״ש ,והנני רושם את הנלענ״ד כזה

והוא

לו אגכ זה ללכת לסתת מטרו לומר לו צפרא דמט טכ ,ע״ש מג״א

(סק״ז) וכמ״כ שם (סקי״כ) .ואס הוא משטם לפתח מטרו לראות

שם איזה עסק ,מבואר כטאור הלכה שכס׳ מ״כ (שם ד״ה ואפי׳
זה) דלדעת הפרמ״ג מומר לו אגכ זה גס לימן שלום ,אכל מדכט

הכ״ת והגר״א משמע דלימן שלום גם ככה״ג אסור ע״ש ועיי׳
ממצהש״ק שם (סק״ז) דמשמע דעתו להסיר — .מעמה ננד״ד
שמומר לו להשטם לסתת אכיו ואמו להפרד מהם שיש כו משום

מצות ככוד או״א ולא גרע מהוצרך ללכת לעסקיו לראות כלכד
שמותר עיי׳ מ״כ (סקי״ב) נמש״כ ודוקא לראות וכו׳ ,וטון שהוא
כנר כטת אטו ואמו ,מומר לו אגב זה לומר גס שלום לדעת

הפרמ״ג ,ולכרכס ככל כרכה אמרת חץ מכרכת שלום מותר לכו״ע.

ד) כל

וה׳ יעזרני עדכ״ש להורות כהלכה.

א)לעב״ד

כס״ד כגד״ד פשוט הדכר להמירא ,שהרי גס
כמשכים לפתח מכירו ליתן לו שלום קודם שהתפלל

עפ״י המכואר כשו״ע (סי׳ פ״ט סעי׳ כ׳) שאס הוצרך
ללכת לראות איזה עסק והוא הולך דרך מצר מכירו ,מומר

זה כמכמי כפי הנראה דעתם כלשון השאלה ,ט מלת
"שלום" ומלת "לשלום" ענינם ודינם שוה ,אכל לענ״ד לא
כן הוא כאשר אוכיח כס״ד.

איתא

כמתגי׳ (כרכות נ״ד ).התקינו שיהא אדם שואל שלום

פליגי ,אם כמכירו דוקא אסרו כלישנא לרב ,כל הנותן שלום

חכרו כשם ,שנאמר והנה כועז כא וט׳ ע״ש .וכפהמש״נ
להרמכ״ס שם ט וז״ל ,נכלל המקטת שתקנו שיהא אדם שואל

ודעת הגאון כשו״ת שכות יעקכ (מ״כ סי׳ כ״כ) להמיר ע״ש .אלא

כשלום תכירו כשם הקל מפני שמלת שלום הוא שם משמות הקנ״ה

שהפרמ״ג (סי׳ פ״ט א״א סק״ט) דעתו לאסור גם כאכיו או רכו

(שנת י ):והניאו ראי׳ שהדכר ההוא מומר מענין נועז שאמר ה׳

והוטס לה מדכרי הרמכ״ס ע״ש ,וכ״כ גם המשנה כרורה (שם

עמכם וכו׳ ע״כ .וכממני׳ דמס׳ גיטין (ס״א ).אימא ,וממזיקין ידי
נכטם נשטעית וכו׳ ושואלין נשלומן מפני דרט שלום .ופרש״י

דין א׳) וכדעתם מוטס הלכה למעשה .ועיי׳ כדכטהם שלא הזטרו

(ד״ה ושואלין) ואעפ״י שמטיל על הנכט שם שמים שהשלום שמו

דכרי הממיר שו״ת שכו״י הנ״ל כלל.

של הקנ״ה עכ״ל .והוא מוכרח כגמ׳ שם (ס״נ ).דקאמר ושואלין

מ״מ גלענ״ד פשוט דהיינו דוקא כנוגע למשטם לפתחו לשאול

כשלומן וכו׳ לא נצרכה אלא ליום חגם דתניא לא יכנס אדם לנימו של

כשלומו שאין זלזול לאכיו או לרכו אס ילך לסתתם לימן להם

עכו״ס טום חגו וימן לו "שלום" מצאו כשוק נותן לו נשפה רפה

שלום אסר שהתפלל ככר ,משא״כ כנד״ד עכ״ס אס לסי המצכ ,עד

וככוכד ראש ע״כ .הט שככל יום מומר לומר לעכו״ם שלום ואפי׳

שיתפלל הכן יצאו אביו ואמו נינמייס לדרך ויהי׳ זלזול כככודם מה

כיום מגו כשמצאו כשוק מומר כשפה רפה .וכ״ה כרמנ״ם (פ״י

שכנם לא כא לכימס להסרד מהם ,ועכ״ס יש כזה כיטול מצות ככוד

מה׳ עכו״ם ה״ה) ונשו״ע יו״ד (סי׳ קמ״ח סעי׳ ט׳) וע״ש (סעי׳

"למטרו" וכו׳ אכל לפתח אדונו ורכו שסיר משמם לימן לו שלום

סק״י) וכ״ה גס כסדור דרה״ח (דין דכטס האסורים קודם מפלה
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י׳) ,לטוב להקדים שלום לעט״ם כיי שלא ימסיל העכו״ס ויצטרך
לכפול לו שלום ע״ש.

מ) מעתה בנד״ד במשמם לטח אטו ואמו להסרד מהם קודם
נסיעמס ,שסיר מומר לו לומר להם "צאמכם לשלום"
או "סעו לסיים ולשלום" לכו״ע ממון שאין כאן הזכרח ה׳ כלל,
ומומר לאומרו גס קודם שהמפלל כלרן שמומר לכו״ע לומר בכה״ג
צסרא טבא ,וכמש״כ לעיל (אוס ג׳).

ד״ה שיהא אלם) .וגס עזרא וט״ד לא המקיט להמיר רק לשאול

ט) אלא שיש להעיר על זה מהא לאימא בסוגיין (מוע״ק כ״א,):
מ״ר אבל שלשה ימים הראשולים אסור בשאילח שלום

מבואר כי קולס מקנח עזרא וט״ד הי׳ אסור לישראל לומר
"שלום" למבירו ,שנראה כמזלזל בכבול המקום כשביל
כבול הבריות להוציא שם שמיס עליהם עיי׳ בסרש״י (ברכוה נ״ל-

כשלום "מטרו" ישראל כעובלא לבועז והקוצרים וכלקתני ממני/
שיהא אלם שואל שלום "סמרו" כשם .אבל לומר שלום לעכו״ס לא
המירו ועיי' שו״מ מהרי״א אסאל (סאו״ס סי׳ ט׳ ל״ה משוכה).
רק אמר שנהגו עפ״י מקנת עזרא וכי״ל לשאול בשלום מכריהם
ישראל בשם ולא בשלום עכו״ם ,ראו סז״ל שהלכר גורס לשנאה
ואיבה מצל העכו״ם ,הוסיפו הם להמיר לשאול גס כשלום עכו״ס
להיינו לומר לו שלום ,מפני דרכי שלום כמפני׳ למס׳ גיטין הנ״ל.

0

החכמה

ה) אמנם היכר ממוה שהרי מקרא מלא דיבר הכמוב שאלישע
הנביא אמר לנעמן שר צבא מלן ארם ,לן לשלום
(מלכים ב׳ ,ה׳ י״ט) .והנה נעמן גר מושב הי׳ כמבואר בבריימא
(גיטין נ״ז ,):ואין הזכיר עליו אלישע שם שלום ,הרי בזמנו לא הומר

עליין לשאול כשם אפי׳ כשלום מכירו ישראל כעובלא לטעז ,כי רק

אס״כ הומר הלכר ע״י עזרא וסייעמו ,ומכש״כ כגר מושב לטלאי
לאו ישראל הוא .ועיי׳ ע״ז (ס״ל רע״ב) לקאמר לגר מושב כר מיני׳
דעכו״ס הוא עיי׳ פרש״י שם .וא״כ אפילו בבית דינו של עזרא לא
הוסר לשאול בשלומו של גר מושב ,ואיך אמר אלישע הנביא לנעמן,
לן לשלום.
ו) אלא ולאי דלוקא מלס שלום הוי שמו של הקכ״ה כלכפיב,
ויקרא לו ה׳ שלום כמכואר בגמ׳ (שכס י ,):ולכן כשאומר
למטרו שלום עליכם ,הרי משממש כשמו של הקב״ה לכבוד האלם,
ומממון למס שלו׳ למטרו מאס כעל השלום ,עיי׳ ב״ח או״מ (סי׳

פ״ט ד״ה וטון) ופ״ת יו״ד (סי׳ רע״ו סקכ״ס) בשם משו׳
הרלב״ז ,וזה נראה כזלזול בככוד ה׳ והי ,אסור על שהמירוהו עזרא
וט״ל .משא״כ מילח "לשלום" איט שמו של הקב״ה כלל .וכאשר
אדם אומר למטרו לן "לשלום" ,ע״כ אינו מממון לומר לו שילך אל
ה׳ ב״ה ,אלא שילן לדרט לשלום ולא ינזק .וכעין לאימא (שכס
י״ב ):המקום יפקלן לשלום ע״ש .שמזמר אס ה׳ כאומרו המקום,
וא״כ ע״כ מה שאומר אס״כ יפקלן "לשלום" אין כוונמו לשם ה׳
כאומר מילת לשלום׳ ,אלא שממפלל על המולה שיהי ,לשלום .וכן
בברכה ,ה׳ יברן אס עמו בשלום ,שמזמר ה׳ ושוב אומר כשלום.
וכהנה רמס ,ובכל אלה אין כוונמו במלח לשלום או בשלום לשם ה׳,
אלא שיהי׳ הדבר בלי נזק והפסל או פירוד וכדומה.
ז) לכן שסיר אמר אלישע לנעמן שר צבא ארס ,לן לשלום ,שזה

הי׳ מומר גם קודם מקנס עזרא וט״ד ואפי׳ לאומרו
לעכו״ם ,מ מלס "לשלום" אין בו ענין הזכרח ה׳ כלל.
ובהכי ממורצח לענ״ד לנכון גס קושימ הגהמ יד אפרים מובא
בפ״מ (אה״ע סי׳ כ״א סק״ל) שאלישע אמר לגמזי ,רץ
נא לקראסה ואמר לה השלום לן ,הרי שאלישע שאל בשלו׳ אשה ע״י
שליס ע״ש .ברם לסימש״כ לק״מ לשמו של הקב״ה ל״ה רק מלח
שלו׳ אבל מלח "השלום" אינו רק שאלה אס אין לה נזק והפסל.

וט׳ ומקשה והמניא מעשה וממו בניו של ר״ע נכנסו כל ישראל

והספידוס הספד גדול בשעס פטירמס עמל ר״ע על ספסל גלול
ואמר אסיט טס ישראל שמעו וכו׳ לכו לבחיכס לשלום ע״כ ,וסרש״י
ל״ה לכו לבמיכס לשלום ,הרי שאל בשלומן עכ״ל .ואי כפי שכמבמי
לסלק בין מלס שלום לבין מלס לשלום ,לא הוי מקשה מידי די״ל
ללוקא לומר שלום שהוא שמו של הקב״ה אסור באבל כלקסני אסור
בשאילת "שלום" ,אבל לשלום דל״ה בכלל שאילת שלום בשם מומר.

י) ונלענ״ד בס״ד מכאן ראי׳ למש״כ הרמ״א יו״ד (סי׳ שפ״ה
סעי׳ א ,),ויש מקילין האימא בשאילס שלום האבל
אסר ל׳ ,ואין טעם להם אס לא שימלקו לומר ,שזה מה שאנו נוהגין
לא מקרי שאילס שלום שבימיהם עכ״צ ושאילמ שלום שאנו נוהגין
שהזמר הרמ״א ,היינו כגון צפרא למרי טב כמבואר בא״ר (סי׳
מקנ״ד סעי׳ כ׳) ע״ש ,והעמיק דבריו גס הסרמ״ג שם (א״א
סקכ״א) .וכן הטן לברי הרמ״א הגבעדע״ק בס׳ עזר מקודש
שהעמקמי לעיל (סי׳ אוס ) ,ועיי׳ גליון מהרש״א יו״ל רסי׳
שס״ה .מבואר דעכ״ס באבל מון ל׳ אסור בבל שאילס שלום ואפי׳
בצפרא למרי טב וכה״ג .ובש״ן (יו״ד שם סק״ב) מולק ולעמו
לאסור גם לאסר ל׳ .ובאמס שכן נראה גס לעס הרמ״א ולא כ׳ לסלק
בין שאילס שלום שאנו נוהטן לשאילס שלום שבימי הש״ס רק למרץ
לעס היש מקילין ,אבל לדידי׳ נראה דלא ס״ל לסלק בהט אלא גס
אסר ל׳ אסור בכל גוני ואפי׳ ,כגון צסרא למרי טב ,וכאשר יבואר
להלן (אוס י״א).

מעתה שפיר מקשה בגמרא מהא דאמר ר״ע ,אמיט ביס ישראל
וכו׳ לכו לטמכם לשלום ,למשמע למומר לאבל לשאול
בשלום אמרים גס מון ג׳ ,דמון להא דקסני בבריימא לאסור שאילת
שלו׳ באבל כל שאילס שלום ואפילו צסרא למרי טב וכה״ג בכלל
איסור ולאו דוקא מלס "שלום" ,וא״כ גם לומר לשלום אסור ושפיר
מקשה מר״ע שאמר לכו לשלום.

יא) כעת הנני הרואה שדברים שאמרמי כמעט ומפורשים בדרט
משה יו״ל (סי׳ שפ״ה סק״א) שכ׳ ח״ל ,ומה שנוהגין
האידנא לשאול בשלום האבלים אסר ז׳ נראה דס״ל לשאילת שלום
שאט נוהגין בו אינה שאילת שלום המתכר בגמרא וכמו שהארכמי
בזו בס״ד באו״ח סי׳ פ״ט מיהו ממעשה דר״ע שכחבמי בסמוך
דלא המירו אלא משום כבוד הרבים לא משמע כן עכ״ל .וכוונחו

דבאו״ח סי׳ פ״ט מטא הב״י (ל״ה ומון) וכן בלרט משה הארון

שם מש״כ הרטט יונה בשם רבני פרוטנציא לאפי׳ במשמם לפמסו
אינו אסור לשאול בשלומו קודם שהמפלל רק כשמזמר לו שלום
משוס לשמו של הקב״ה שלום אבל מומר לומר לו צפרא למרי טב
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קג

כיון שאינו מזכיר לו שלום ע״כ ,וכ׳ עלה בד״מ שם (סק״א),
מזוהר פ׳ שקולי משמע כמרי הר״י ,דאיט אסור רק כשמזכיר
השם עכ״ל .וזה מש״כ הדרכ״מ ביו״ד סי׳ שפ״ה לשאילת שלום
שאט נוהגין בה — להייט צפרא למרי טב — אינה שאילת שלום

"שטהגין האימא לשאול בשלום האבלים אסר ז׳" ,ואילו ברמ״א כ׳
אמר ל׳" .ופשוט שט״ס יש כאן או בדרכ״מ או ברמ״א .ואם הנכון
כמש״כ בדרכ״מ ,אז זה מתאים למה שנהוג עמה בזמנינו,
—שכשנכנסין לטת האבל כל שבעה אין שואלין בשלומו כלל ,לא בלשון

המוזכר בגמרא לאיסורא ,שהיא שלום עליכם לוקא ,ומטעם שיש בה

שלום ולא בלשון צסרא טבא ולא בשום לשון אמרת .ואמר ז׳ אין

הזכרת שמו של הקב״ה כמש״כ באו״ח סי׳ ס״ט וע״ז מסיים ,מיהו
וממעשה דר״ע ,ללא המירו אלא משוס כבול הרבים לא משמע כן,
ר״ל לאי כלבריהם למ״ל להש״ס לתרץ ללהכי הומר לר״ע לומר לכו
לבתיכם לשלום ,משוס לכבול הרבים שאני בלא״ה שסיר הומר לר״ע
לומר כן אפי׳ לימיד ,לפי שלא אמר אלא לכו לבתיכם "לשלום" ולא
הזכיר שם שלום שהוא שמו של הקב״ה ,א״ו מכל לשון אסור לשאול
בשלום אבל ולאו לוקא בהזכרת שם שלום .לכן לא הומר לר״ע לומר
לט לבתיכם לשלום רק יען ,כבול הרבים שאני .זה ביאור לברי הד״מ
כאשר יראה כל מעיין — .הרי להליא כמש״כ.

נמנעין מלברט בלשון הנהוג צסרא טבא ערב טוב וכל כה״ג.

0

ובאמת שכן נראה גס מלשון הריטב״א (מוע״ק כ״א :ד״ה
ואינו) שכ ,כבול רבים שאני ,ושמעינן מהכא לאפי׳ כי
האי לישנא לסול אסור באבל ולא סוף מר לשאול בשלומו ממש כמו
שהיו סבורים רבים עכ״ 3הרי דלכו לבתיכם לשלום אינו שאילת
שלום ממש.

יב) לכן מלון שאלתנו נראה נכון לכו״ע שמומר להבן לילן אל
בית אביו ואמו להפרד מהם לפני נסיעתם ומומר גס
לומר להם כרגיל לכו לשלום או סעו לסייס ולשלום ,ואעפ״י שהגיע
כבר זמן מפלת שמריח והוא לא התפלל עליין.

יג)אגב אעיר כי ממרי הלרכ״מ שהעמקתי לשוט לעיל (אות
י״א) יוצא בבירור ט מש״כ הרמ״א (יו״ד סי׳ שפ״ה
סעי׳ א׳) ,שזה מה "שאנו נוהגיף לא מקט שאילת שלום שבימיהם,
ע״כ כוונתו על שטהגין לומר צסרא למט טב וכה״ג וכמש״כ הא״ר
והפרמ״ג שהעמקמי (אות י׳) .ולא זממי להטן לעת רבינו המג״א

W

(סי׳ תקנ״ל סקכ״א) שהבין במונת הרמ״א דר״ל למה שאנו
טהגין היינו לומר שלום עליכם זה לא מקט שאילת שלום שבימיהם,
וממון כן למה מט הרמ״א הנ״ל ,אבל הט ממט הרמ״א בעצמו
בלרכ״מ שם שממט מקור למטו שברמ״א שם ,נראה בבירור
שכוונת הרמ״א הי׳ על מה שאנו נוהגין לומר צפרא טבא* ומט
הרמ״א נכונים.

טו) להמבראר לעיל (אות ו׳ י״א) דמלת "לשלום" איט שמו
של הקב״ה וטט כצסרא טבא ,א״כ למנהגיט

(אומ י״ר) ,שאומטס לאבל אמר כלות ז׳ ימי אבלו צסרא טבא ,ערב
טוב וכה״ג ,ה״ה שמומר לומר לו ,לן לשלום ,צאתך לשלום ,סע
לחיים ולשלום וכל כה״ג.
טז) להמבואר לעיל (אות א׳-ג׳) נלענ״ד בס״ד שאם אביו
ואמו מגיעים לעירו באוירון או ברכבת ,מומר
לו לצאת לשדה המעוסה או למתנת הרכבת לקבל פניהם ,ואעפ״י
שכבר הגיע זמן מפלת שמטת והוא לא התפלל עדיין ,שאם לא יצא

יהיה בדבר בזיון לאביו ולאמו.

העולה להלכה :א) אביו ואמועומטסלצאתלדרןרסוקה
בבוקר השכם וכבר הגיע זמן מפלה,
מומר לבניהם שלא התפללו עטין לילן לביתם להפרד מהם ולברכם

בברכת צאתכם לשלום ,או סעו לסייס ולשלום (אות א׳ ב׳) .־ -ב)
ולא רק היכי שאס יקטם הבן להתפלל יצאו או״א בינתיים לדרן ולא
יהי׳ לו שוב אפשרות להפרד מהם ,אלא גס באפשר להבן להתפלל
בימיד או בצבור שאינו טס לו קודם שילן לבית או״א ,מותר לו לילן
לביתם להסרד קודם שיתפלל ,ויתפלל אמ״כ בצבור הטס לו (אות
ג׳) — .ג) דוקא מלת שלו׳ הוי שמו של הקב״ה ,אבל לא מלת
"לשלום" או "בשלום" שדינם כדין צפרא טבא וכה״ג (אות ד־מ).
— ד) איסור שאילת שלום לאבל ,מלל שאילת שלום בכל לשון ,אפי׳
צפרא טבא וכה״ג (אות י׳ י״א) — .ה) אחר כלות ז׳ ימי אבל
טהגין לשאול בשלום האבל בשאילת שלום הנהוג בזמנינו ,דהיינו
לומר לו צפרא טבא ,ערב טוב כה״ג (אות י״ד) — .ו) לסי מנהגנו
זה ,מומר גס לומר לאבל אמר ז׳ ימי אבלו ,לן לשלום ,צאתן לשלום,
סע לסייס ולשלום וכה״ג (אות ט״ו) — .ז) אביו או אמו מגיעים
לעירו באוירון או ברכבת ,מומר לו לצאת לקבל פניהם ולברכם
לשלום ,אעס״י שכבר הגיע זמן מפלת שמטת והוא לא התפלל עדיין
(אות ט״ז).

יל) ערד אמרתי להעיר על השיטי שבין הרמ״א בהגהת השו״ע
(יו״ד סי׳ שפ״ה) הנ״ל (אות יו״ל) ובין הלרכ״מ (שם
סק״א) שהוא בעצם המקור למט הרמ״א הנ״ל .כי בלרכ״מ כ׳
• בהגהת שו״ע יו-ד (סי׳ שמ״ג סעי׳ ב cכ .,שאין שואלין בשלום כשיש
מת על בית הקברות ע״ש .וכ* עלה בהגהו׳ בית לחם יהודה (על גליין
שו״׳ע דפוס ווילנא) .והאידנא מקילין בזה ששלום שלנו לא מקרי שאילת
שלום שלהם מענה לשון ומג׳־א כ׳ דאין להקל עכ׳־ל .ואין הס׳ מענה
לשון תחי' לעיין בדבריו .אבל נראה פשיט כי המענה לשון מיירא
משאילה שלו׳ שלנו דהיינו צפרא טבא וכה״ג .שהוא מפ-ש דברי הרמ״א
(בסי׳ שס״ה סעי׳ א׳ן כהא״ר והפרמ׳־ג ובזה הוא שב׳ שנהגי להקל .ואין
השגה עליו בזה מדברי המג ׳א שמיירא באמירת שלום עליכם — .אמנם
בזמנינו נמנעים גם משאילת שלו׳ שלנו דהיינו שאין שיאלץ אפילו
בלשון צפרא טבא וכהיי״ג כשיש מת בביה״ק.

סימן עא

דין ללכת לבית חבירו היוצא לדרך כדי להפרד
ממנו אחר שכבר הגיע זמן תפלת שחרית והוא לא
התפלל עדיין — .לילך לבית חבירו ללוותו ולהפרד
ממנו קודם שהתפלל.
א) על סי הדבטם שכמבמי לעיל (סי׳ הקודם) נראה ,שאם מבירו
יוצא לדרן בבוקר השכם אסר שכבר הגיע זמן מסלה והוא
לא התפלל עטין ,אסור לו ללכת אל ביס סבירו להסרד ממנו ולברכו
בברכת לן לשלום או סע לשלום ,וכדאמר רב (ברטמ י״ד ).הטמן
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שאם למטרו קודם שיתפלל כאילו עשאו כמה ,ופרש״י (ל״ה שדלו)
כשיש לכם לפקוק ממד המקום אל משפסקו בכבוד אדם ע״ש.
וה״ה בזה שג״כ פוסק בכבוד אדס בשפה שיש לו לפסוק בכטד
המקום .ומיי ,שו״פ או״ס (סי ,פ״ט ספי ,ב ,),דכל שאיט הולך אלא

להקביל פניו קודם המפלה אפי ,לומר לו צסרא דמיי טב ג״כ אקוד.

ולק אף שהוכממי (סי ,הקודם אוס ר ז ,י״א) דמלס "לשלום" ל״ה
שמו של הקב״ה ,ודינו כצפרא טבא ,מ״מ בזה שהוא הולן בכוכה
לבימו להקביל פניו ,הרי גם לומר צפרא טבא אסור וה״ה ללך
לשלום.

ס רמ״מ אם דפמו לילן לביס סטרו לא להפרד ממט בלבד ,אלאגם לסכוס שם פד שיצא מבירו לדרן כדי ללוומו ביציאמו
לדרכו ,שסיד דמי ללכת לשם גם קודם שהתפלל .דודאי מצוה היא
ללווח למי שיוצא לדרן והוא בכלל גמילס ססדים עיי ,סוגיא דסוטה
(מ״ו .):ומיי ,רמב״ם (פי״ד מה ,אבל ה״א) שהוא בכלל ואהבם
לרפן כמון ושכרה מרובה מן הכל( .ושם ה״ב) וגדולה המסמ
אומים מקבלם פני השכינה ולוויים יומר מהמסמן פ״ש .וכבר
הוכסמי בספרי שו״מ בצל המכמה (ס״ד סי ,ל״ה) דאורסיס שנקט
לאו דוקא אלא ה״ה לבן פיר היוצא לדרן שמצוה ללוומו ע״ש.

ג)להאמרר אם הוא הולך לביס מבירו כדי ללוומו ביציאמו
לדרך ,לדבר מצוה הוא הולן .ועיי׳ שו״ע או״מ
(סי ,פ״ט ספי ,ג ),שט ,אסור לו להסעסק בצרכיו וט ,,ודקדקו
האחרונים הא להמעסק בדבר מצוה מומר גס קודם שימפלל י״ס.
ופיי ,בס ,כף המייס שם (אום כ״ה) .נמצא מומר לו לילן לביח חבירו
כדי ללוומו גס אס כבר הגיע זמן מסלה והוא לא התפלל פדיין .וכיון
שהוא כבר אצל סבירו לדבר מצוה שוב מומר לו גס לומר לו לן
לשלום ,סע לשלום וכה״ג כמבואר לעיל (סי ,הקודם אות ב ,ג.),
וביומר לסי מה שהוכממי שם (אוס ו ,ז ,י״א) דדוקא מלם "שלום"
הוי שמו של הקב״ה ולא מלח "לשלום" ע״ש ,כנלענ״ד נכון בס״ד.

 £הערלה להלכה :א) אסור להשכים לביס מבירו היוצא לדרן
כדי להסרד ממט ולברכו מרכס לן
לשלום ,אם כבר הגיע זמן מסלה והוא טרם המפלל (אומ א— .),
ב) כשבדעמו גס ללוותו ביציאתו לדרך ,מוסר להשכים לפחמו וגס
לברכו בלן שלום (אוח ב-,ג.),

סימן עב
דין אמירת צפדא מבא לאב? תוך ז ,לאכלו —
אמירת צפרא טכא בט׳ באב.
א) אחר זמן ראיתי בס ,באר משה לאמי הגאון המובהק צ״מ
(מ״ד סי׳ ק״ו> שדן בדבר שאילח שלום לאבל בחון ז,
לאבלו ,ומביא שם (אום ג ),מס ,פירוש לאחד הקדמונים על מס,
מוע״ק שכ ,שלשה ימים הראשונים אסור בשאלם שלום ,כ ,ה״ר
אבא מורי ב״ר יוסף ז״ל ,כשאומר לאסריס האין אמה בשלום
וכיוצ״ב ,אבל אס אומר לו יבא עליו שלו ,או לן לשלום מותר,
ועפי״ז מסיק בבאר משה שם שמומר לומר לאבל ערב טוב או בוקר
טוב אלא שלמעשה השיב שיומר טוב שלא לומר כלום אלא להמס

החכמה

בדומי ,ולצאס באמירת ,המקום ינמם ושכן המנהג ואין לשטמ ע״כ
ע״ש — .וזה דלא כמו שכסבתי לעיל (סי ,ע ,אום י׳> דשאילת שלום
שאסרו באבל ,בל שאילת שלום בכלל ואסי ,צסרא דמרי טב וכה״ג.
לכן גס אס דעת ה״ר אבא מורי בר״י הנ״ל להמיר שאר שאילת
שלום מק מלומר ,האין אתה שרוי בשלום וכיוצ״ב ,מדברי הדרכ״מ
והרמ״א שהעמקתי (שם אות י ,י״א) מוכח להדיא שלא כוומי,
כאשר בארתי שם (וע״ש גס אות י״ג).
ב) גם זולת זה נראה ט ה״ר אמבהר״י הנ״ל מפרש לשון שאילת
שלום ,דהיינו ששואל על מצב שלמט אין הוא .וזה כדעת

המהרש״א במדוא״ג (שבת פ״ט ד״ה וא״ל משה אין) שט ,דשאילת
שלום ונתינת שלום מרמי מילי נינהו ,דשאילת שלום היינו שבעה״ב
שואל אח האורח הבא אצלו ,אם הי ,שלום לו בדרן וממקום שבא
ע״ש .אבל כבר הוכסמי לעיל (סי ,מ״ס אות ב׳-ה ),ממקראות
וממרגומיס ועוד מקומות ט שאילת שלום עניט ברכם שלום וכ״מ
גס מדברי הפוסקים .על כן דברי ה״ר אמבהר״י צ״ע — .וה ,יאיר
עיני להבין דעת קדושים רבותינו הקדמונים זצ״ל וזיעועט״א.

ג) ערד מביא בשו״ת באר משה שם ראי ,נפלאה להמיר לומר
לאבל בוקר טוב וטוצ״ב ממש״כ בס ,לקט יושר (מאו״ת
עמו ,ק״י) בשם הגאון בעל תרוה״ד שאמר "היט שאסור לשאול
בשלום הייט דוקא בלשון שלוס־עליכס ,אבל "טוב שבת טוב יו״ט
איט בכלל שאילת שלום״ עכ״ל — .ואס ט דברי הלקט יושר לענין
שאילת שלום בט ,באב נאמרו ,הלשון "היט שאסור לשאול בשלום"
משמע שעל כל מקום שנמצא בדברי מז״ל איסור שאילת שלום ,הייט
דוקא בלשון שלום עליכם ,וא״כ ראיית הבאר משה נטנה ,אס ט
הוא מיירא בשאילת שלום לאבל.

ד) אבל הרי גס לעכין ט ,באב גופי ,דמיירא מיני ,בלקט יושר
מבואר דעת גדולי האחרונים ,לאסור אפי ,דרישת שלום
בלשון צפרא דמרי טב וכה״ג ,עיי ,א״ר (סי ,מקנ״ד סעי ,כ),
ופרמ״ג (שם א״א סקכ״א) שע״ת (שם סקט״ז) ועוד אתרוגים
עיי ,כף המייס( ,שם אות ץ) .וכ״כ בשו״ת מהר״ם שיק (מיו״ד סי,
ש״ע ד״ה והי ),דלאו דוקא באומר לשק שלום אלא הוא הדין צפרא
טבא למר וכיוצ״ב ג״כ אסור.
ה) גם יש להעיר ט הב״י (או״ת סי ,פ״ט ד״ה וכיון) כ ,בשם
רביט ירומם (והוא בר״י ספר אדם נמיב ג ,סלק ג ),לענק
נתינת שלום קודם המפלה ,פירוש שלום כמו כריעה אבל שלום בפה

מומר כמו צסרא דמרי טב וטו״ב וכר ע״כ ע״ש .ואילו שם (נתיב
י״ח סלק ג ),כ ,אין שאילת שלום בט׳ באב למבטם וכר .ושם (נתיב
כ״ג סלק א ,דף קצ״ב טור א׳) ,אין שואלק בשלום אשה ואפילו ע״י
בעלה וט ,,ועוד שם (נמ?ב כ״ח ס״ב דף רל״ג סוף טור א׳) אסור
לשאול בשלום האבל כל ג ,ימים הראשוטם וכר ע״ש ,ואינו כותב
בכל אלה ט פירוש שלום כמו כריעה אבל שלום בפה מומר ,כדרן
שהוא כותב בעצמו בנוגע לשאילת שלום קודם המפלה ,מבואר ט
איט משוה שאילת שלום שבכל מקום זל״ז אלא דן כל אמד לפי ענינו.
וכן בשו״ע או״ח (סי ,פ״ט סעי ,ב ),מטא דעח הרביט ירומם ועוד
דעות ,דהיינו דין כריעה וכן מביא שם דין צפרא דמרי טב קודם
המפלה ,ואילו ביו״ד (סי׳ שפ״ה סעי ,א ),כ׳ סתם ,אבל אסור
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החכמה (0

בצל

סימן

בשאילס שלום וכו׳ וכו׳ ובשו׳״ע אה״ע (סי׳ כ׳ סעי׳ ו׳) כ׳ ססמא,
ואין שואלין בשלום אשה כלל ע״ש ,ואינו מזכיר לא דין כריעה ולא
צסרא דמרי טב ,מבואר שאין כל העניניס שווים.

הערלה להלכה :א) אין לשאול בשלום אבל מון ז׳ לאבלו
אפילו בלשון צפרא טנא וכה״ג (אוס א׳־
ד׳) — .ב) אין לשאול שלום בט׳ באב אפילו בלשון צסרא מבא
וכה״ג <אומ ד׳־ה.),

&יפן עג

דין נתינת דורון כבוקר קודם שהתפלל
ע״ד שאלמ מעכ״מ וכו׳ שליט״א באב שבא לבקר אמ מו ואס
משפממו והגיע לנימס בבוקר אסר שכבר הגיע זמן מפלס
A

W

שסרימ והוא לא המפלל עדיין ,אס מומר לו לסלק הממטמ שהביא
אמו לכל בני המשפמה עוד קודם שילך להספלל ובפרט לנכדיו ילדים
קטנים המסכים לזה והרבה פעמים גס מובעים אס זה בפה .שאלחו
מבוססמ על מה שראה בס׳ יפה ללב (מ״א סי׳ פ״ט אוס ד׳) שב׳,
כי מדברי המג״א סי׳ מקנ״ד סקכ״א נראה דאסור לשלום דורון
לסבירו קודם מפלס שסריס דזהו בכלל שאילס שלום ע״כ ע״ש.
ומספק״ל למעכ״ס אס דוקא לשלות דורון אסור אבל כגון נד״ד
שהוא נמצא כבר בביס ואינו ממוסר אלא מסירה אולי איכי אסור
זס״ש מעכ״ס נר״ו ואכמוב בקצרה כמיסס הפנאי וה׳ יעזרני
עדכ״ש להורוס להלכה.

א) בשר״ע (או״ס סי׳ ס״ט סעי׳ ב׳) מבואר שיש סילוק בין
מקדים לפמס סבירו לימן לו שלו׳ שהוא שמו של
הקב״ה דממיר טסי ,ובין משכים לפמחו לומר לו צפרא דמרי טב
דקיל מיני׳ ע״ש — על כן אמינא לבאר ממילה אס שליסמ דורון
 £לסבירו שהמג״א כוחב שהוא בכלל שאילה שלום ,אם כוונמו שהוא

כמו שאילה שלום שמזמר בה מילס שלום שהוא שמו של הקב״ה ,או
דהוי רק כשאילה שלום דאמירס צפרא דמרי טב.
ב) בשר״ע או״ס (סי׳ מקנ״ד סעי׳ כ׳) כ׳ ,אין שאלם שלום
לסנירו בט׳ באב .ועיי׳ א״ר (שם) ובסרמ״ג (שס
א״א סקכ״א) שע״מ (שם סקט״ז) מיי״א (כלל קל״ה סי׳ י״ג) מ״ב

(שם ס״ק מ״א) דגם לומר צסרא טבא אסור .ועיי׳ ס׳ כף הסייס
(שם סק״צ) שמעסיק דבריהם בלי סולק.וכן מצאמי מפורש גס
בשו״ס מהר״ס שיק (סיו״ד סי׳ ש״ע ד״ה והי׳) ,דלאו דוקא
באומר לשון שלום אלא ה״ה אמירס צפרא טבא ומוצ״ב אסור בט׳

באב .ע״ש — .ועיי׳ (סי׳ הקודם אוס ג׳ ד׳).
המג״א (סי׳ הקנ״ד הג״ל) הומס דינו מ לשלוש דורון הוי בכלל
שאלס שלום ואסור משו״ע יו״ד (סי׳ שס״ה)
ע״ש.וכוונמו להמבואר בהגהח שו״ע שס (סעי׳ ג׳) שאסור לשלוש
מנוס לאבל על אביו ואמו כל י״ב מודש ואפי׳ בשבח במקום שנוהגין
שלא לשאול בשלומו נשבס ע״כ ע״ש — .והנה גס באיסור שאילס
שלום לאבל לאו דוקא לשון שלום ,אלא ה״ה גם אמירס צסרא טבא
וכה״ג אסור כדמוכס מדברי הדרמ משה (יו״ד סי׳ שפ״ה אוס א׳)

החכמה

קה

ע״ע .וכ״כ גס הא״ר ופרמ״ג שהזכרפי לעיל בסמוך .ומר הארכמי
מה נמשו׳ אסרס (סי* ע׳ אומ י׳ י״א).
לפי״ז גס אם נאמר דשליסס דורון לא הוי < f&fכשאילס שלום
בלשון צפרא טבא וכה״ג ,שסיר יש לאוסרה בין בט׳ באב
ובין קודם המפלה ,מאסר שבשניהם אסור גס שאילס שלום דצפרא
מבא כמבואר.

ג) ברם עיינמי בשו״ס מהרי״ל (סי׳ ל״א) שממנו מקור לדברי
הרמ״א בהגהס שו״ע (סי׳ שס״ה) הנ״ל וז״ל שס ,כמב
באלפסי דשלוס מטס אין לך שאילס שלום גדול מזה וכו׳ עכ״ל .ומון
<זכן נראה ודאי שדינו כדין אמירה שלום דסמיר.ד) אבל באמס אין זה מוכרח כלל ,כאשר הארכמי לבאר במקום
אמר מ הך לישנא "דאין לך וכו׳ גדול מזה" שיגרא
דלישנא היא ולאו דוקא קאמר .עיי׳ לקמן סי׳ הסמוך באורך מזה.

ה) ועכ״ז נלענ״ד בס״ד דלשלוס דורון הוי כאמירס שלום ולא
כאמירה צפרא טבא .והוא ,מ מאז אמרמי להניא ראי׳
לדברי הרמ״א יו״ד (סי׳ שפ״ה סעי׳ ג׳) ולדברי המג״א (סי׳
מקנ״ד) שט דלשלוס דורק הוי כשאילה שלום ,מהא דכמיב בשאול
המלך (שמואל א׳ ,י׳ כ״ז) ,ולא הביאו לו מנסה וגו׳ ובמרגוס שם,
ולא אמו למשאל בשלמי׳ וכו׳ ע״כ .הרי שהבאה מנמה היא שאילה
שלום .ושאילס שלום שנזמן המנ״ך ושאול המלך ,בודאי הויאמירמ
שלום ולא אמירם צסרא טבא .שהרי גס בזמן סז״ל מכמי המלמוד לא
היו רגילים עדיין בצורה אמרם של שאילה שלום מק משלום עליך
ושלום עליכם.

ואם כי מן המקרא והמרגוס אין ללמוד שהבאה מנסה הוי
כשאילה שלום רק כאשר הנוסן בעצמו מביא אס המנסה לידי
מי שטמנה לו ולא כשהוא משלמה ע״י אסר ,כי אז י״ל דלא משיבא
כשאילה שלום לא לגט השולס טון שהוא אינו מוסרה לידי המקבל
ואינו רואה פניו באומה שעה כלל ,ולא לגט השליש טון שהמנמה
איט שלו ,מ״מ ס״ל להרב אלפס והרמ״א שמעמיק דבטו שאין
לסלק בכך וגס נשולס דורון ע״י שלים חשיבא כשאילה שלום לגבי
השולס — .ועיי׳ שו״מ מהט״א (סאו״ס סי׳ ד״ר ד״ה הנה) שכ׳
בקשר למש״כ הרמ״א שאין למלמיד לשאול בשלום רבו ,דהיינו
דוקא בפניו ממש אבל שלא בפניו מומר ,ולק מומר למלמיד לשלרת
מטס לרבו בפוטס דהוי שלא בפניו ומקיים המצוה ע״ש.ועיי׳ שו״ס
זכר יהוסף (סי׳ ר״נ) שסולק עליו ודעמו דגם שלא בפניו סשיבא
שאילה שלום דשליסו כמומו ,אלא שאסי״ה שסיר שולמ מטח לרבו
בסורים ומקיים המצוה ע״ש .ועיין מזה בשו״ס שבט סופר (סאו״ס
סי׳ כ״ס) באורך ,גס לדעמו מקיים המצוה במשלוש מנוס לרבו
ע״ש — .אגב אעיר ט דין זה מפורש בספר לקט יושר (שאו״מ
עמוד קנ״ס) שכמב וז״ל ,צריו לשלוס מנוס למטרו וכ״ש לרבו ע״כ.
וזה כמבואר בשו״ס מהט״א הנ״ל.

ו) לכן בודאי שאסור לאדם להקדים לסמס מטרו למסור לו
ממנה קודם שימסלל ,ואפי׳ כשאינו אומר לו שלום ולא
צסרא טבא ,ט עצם מסירה הממנה הוי שאילס שלום ואסור.
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החכמה (0

סד

בצל

סימן מז-מח

החכמה

מחנה חייים (ח״ג חאו״ח סי׳ יט ד״ה ויש) .ועי׳ לקמן (סי׳ צג

המהרש״א במדוא״ג (ד״ה וא״ל משה אין) והקשו בתוס׳ ע״ז מהא

אות ד׳ ה׳) מש״כ בזה .א״כ בודאי מסתבר שכן הוא גם כנוגע
לקיום מצו״ע של ושממת בחגך ,שאם יש לו חייב לקיימה לשמות בה

דאמרינן כדי שאילת תלמיד לרב ונראה ליישב דשאילת שלום ונתינת
שלום תרמי מילי נינהו ,דשאילח שלום היינו שנעה״ב שואל אם

ולשמח גם ללוי לגר וכו׳ ואם אין לו הון שיוכל לפרוע אינו חייב

האורח הבא אצלו אם הי׳ שלום לו בדרך וממקום שבא וזה שייך ג״כ
בתלמיד לרב אבל נתינת שלום הוא שהאורח נותן לבעה״ב שלו׳ וזה

דנמצות ושמחת בחגך כתיב ,כאשר יברכך ה״א וגו׳ וכברכת ה״א

אינו בתלמיד לרב עכ״ל — .מבואר לדעתו כי שלום עליכם

אפילו ללוות אפי׳ כדי לשמוח בעצמו .ואדרבה הדברים ק״ו מאחר

שמקדים בן עיר לומר לאורח הבא לעיר אינו הגדת שלום להאורח

וגו׳ וכמש״כ (אוח ג׳).

ז) ועיי׳^ים של שלמה (פ״א דב״ק סוסי׳ כ״ד) שכ׳ וז״ל ,בודאי

מי שחייו נדחקים ,אפי׳ שליש א״צ להוסיף בעבור הידור
מצוה ואפי׳ אפשר המצוה עצמה א״צ לקנות אם חייו נדחקים ואף

אלא שאילה בלבד דהיינו ששואלו מה שלומו ואיך עבר עליו דרכו אם

הי׳ בשלום ואיך הוא שלומו במקומו .והאורח המשיב ,עליכם שלום

כוונתו לומר ,ששלום לו עם בעה״ב ששאל בשלומו .ולכן כאשר עלה

שעוברת דהו״ל כהון רב שא״צ לבזבז לולי נר חנוכה וד׳ כוסות

משה למרום שהי׳ כאורח הבא לעיר ,שפיר אמר כלום יש עבד

וכה״ג עכ״ל .וגס הרמ״ה והר״ן שמביא ביש״ש דעתם שם ,לא ס״ל

שנותן שלום לרבו ,היינו להגיד לו ששלום לו עם רבו — .ועיין

רק שצריך להוסיף שליש להידור מצוה מיגיעו ודומה את חייו כדי

שו״ת מהרי״א (מאו״ח סי' צ״ב ד״ה הנה בימי).

להדר המצוה ע״ש ,והיינו דעכ״ס יש לו ,אבל אין לו נראה דלדעח

""..לפי״ז מובן שאסור לשאול בשלום אשה ,דהיינו לשאול על דגר

כולם א״צ ללוות כדי לקיים המצוה ולהיש״ש אפי׳ יש לו אפשר שא״צ

שלומה בדרך ובמקומה ,כי ע״י שהיא רואה שהוא מראה

לקנות כדי לקיימה אס חייו נדחקים עש״ה — .ועיי׳ שו״ת שאילת

המענינות לדעת מצבה ,יכולים הס לבא לידי קירוב דעת וסיבה

יעקב (ח״א סי׳ כ״ו) אריכות דברים בזה.

וכפרש״י (קדושין ע׳ רע״ב) שמא מתוך שאילת שלו׳ יהיו רגילים זה

העולה להלכה :א)גםלעניןיו״טאמרינן,עשיהומולואל

עם זה ויבואו לידי חיבה.

תצטרך לבריות (אות ב׳ ג׳) — .ב> אינו

חייב בשמחת יו״ט רק כברכת ה׳ עליו (אות ד־ו).

ב) אלא שדברי המהרש״א אלו צ״ב ,שאס שאילת שלום היינו שבן
העיר שואל את האורח על דבר שלומו בדרך ובמקומו,

נ.ב .אחר זמן ראיתי בס׳ שפת אמת בחי׳ למס׳ ביצה (ט״ו :ד״ה שם
בגמ׳ 1שב׳ ולולא דברי התוס׳ הי׳ אפ״ל דהכא מיירא דוקא ביו״ט דכברד
יו״ט חמור מכבוד שבת .אך התום׳ פי׳ דעשה שבתך חול כולל גם ימים
טובים עכ״ל .וזה כמו שכתבתי בדעת התום׳ .וב״ה שהנחני בדרך אמת.

א״כ למה אין האורח משיב לו על שאילתו כלום ,רק מגיד לו ששלום
לו אמו .הלוא מסתבר שאם מקנו שזה ישאל ,הי׳ להם לתקן שהלה

ישיב.
ובעיקר חילוקו של המהרש״א בין שאילת שלום ובין נתינת
שלום ,יש להעיר מהא דאיתא (נדרים ח׳ ).ליזל ולימב

אפרשת דרכים "ויהיב שלמא" לבי יו״ד וכו׳ .ובתוס׳ שם (ד״ה ואי

סימן מח
דין לשאול בשלום אשה — להשיג שלום לאשה —
דין אמירת בוקר טוב ,ערב מוג — דין אמירת מלת
"שלום" לבד כנהוג בארץ ישראל.
ע״ד שאלח מעכ״ת וכו׳ שליט״א במה שנהוג פה בארצה״ק גם
אצל רבים המדקדקים במצוות ,שכל אחד מברך את חבירו

כשהם נפגשים בברכת "שלום" .וכן מברכים גם אנשים את הנשים
והנשים את האנשים ,ובעיני מעכ״ת שליט״א יפלא שהרי זה נגד דין

לא) כתבו ,ויהיב שלמא כי היכי דליהדרי לי׳ שלמא וכו׳ והא דנקט

פרשת דרכים וכו׳ ששם רגילות לימן שלום לבני אדם עכ״ל .הרי

דשלוס לעוברי דרכים נקרא גס נתינת שלום כדקאמר "ויהיב"
שלמא ,וכמש״כ התוס׳ "לימן" שלום.
ג) גם זולת זאת דברי המהרש״א תמוהים הרי כתיב (שמואל א׳

י״ג י׳) ויהיה ככלותו וגו׳ והנה שמואל בא ויצא שאול
לקראתו לברכו .ובתרגום שם ,ונפק שאול לקדומי׳ למשאל בשלמי׳
ע״כ .וכן כתיב (מלכים ג׳ י׳ ט״ו) ,וילך משם וימצא את יהונדב בן

מפורש בשו״ע אה״ע (סי׳ כ׳ סעי׳ ו׳) ,שאץ שואלין בשלום אשה
כלל .ורצונו לשמוע חו״ד העני׳ אם יש למנהג זה צד הימר בהלכה או

רכב לקראתו ויברכהו וגו׳ ,ובתרגום שם ,וברכי׳ ושאיל בשלמי׳.

שכל אלה המברכים לנשים בברכת ״שלום״ שלא כדין עושים— .

נוסף על כך ,את״ל שזה אסור מה יעשו בעלי החניות ,שיש למוש

וכ״כ ברד״ק שם ,ויברכהו ,נתן לו שלום ע״כ .מבואר כי שאילת
שלום ענינו לברך את האורח הבא ,בברכת שלום ,ולא כפי׳

שאם לא יגידו שלום ללקוחותיהם הנשים ,יגיעם הפסד _ .גס מה

המהרש״א שבעה״ב שואל את האורח אס הי׳ לו שלום בדרך

הדין בנוגע לנתינת שלום לאשה בטלפון כשהיא מצלצלת אליו,

ובעירו.

וכשהוא מצלצל אל איזו פירמה ואשה מרימה את השפופרת ועונה

ד) וכאשר ביארתי נראה מוכרח גס מן המקרא גופא ,דכתיב

עכת״ש וה׳ יעזרני עדכ״ש להורות כהלכה.

(שמואל א׳ כ״ה ה׳ ו׳) ,וישלח דוד עשרה נערים
ויאמר דוד וגו׳ ובאתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום .ואמרתם
כה לחי ואמה שלום וגו׳ .ושוב כתיב (שם פסוק י״ד) ,ולאביגיל אשת

א) איתא (שבח פ״ט ).ואריב״ל בשעה שעלה משה למרום מצאו
להקב״ה וכו׳ א״ל משה אין שלום בעירך אמר לפניו
כלום יש עבד שנותן שלום לרבו א״ל הי' לך לעזרני (פרש״י לומר
מצלח מלאכתך) מיד א״ל ועמה יגדל נא כח ה׳ וגו׳ .וכ׳ עלה
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סה

א״ו דשאילמ שלום היינו ברכח שלום וכמש״כ — .וכן מפורש בפי׳

לאשה טון שמחשיבה להזכיר עלי׳ שמו של המקום ב״ה יש בה

הרד״ק (שם י״ל) לברך את אדונינו ,לתת לו שלום כמו כי ממצא

משוס אות אהבה וחיבה .משא״כ שאר ברכות.

איש לא תברכנו ויברך יעקב את פרעה ע״כ.

ז) טעם נוסף נלענ״ד בס״ד לאסור שאילת שלום מאיש לאשה גם

להמבואר כי שאילת שלום היינו ברכת שלום כאשר

ועיינתי במקרא שציין עליו ברד״ק והוא בספר מלכים (ב ,ד׳
כ״ט) שאמר אלישע לגחזי ,ט תמצא איש לא תברכנו וכי

הוכחתי (אות ג־ה) — .כתיב ,ישתחוו לך בני אביך (בראשית מ״ט

יברכך איש לא תעננו וגו׳ ובתרגום שם ,ארי תשכח גבר לא תשאל

ח׳) ובתרגום אונקלוס שם ,ויהון מקדמין למשאל בשלמך בני אבוך.

בשלמי׳ וארי ישאל בשלמך גברא לא חתביני׳ וכו׳ — .גם לפסוק,

וכ״ה גס בתרגום יונתן ובתרגום ירושלמי שם.ובברכח יצחק ליעקב

ויברך יעקב את פרעה (בראשית מ״ז ז׳) פרש״י ,היא שאילת שלום

דכתיב ,ישתחוו לך בני אמך וגו׳ (בראשית כ״ז כ״ט) ,אס כי

וכו׳ .ועיי׳ ברמב״ן שם מה שב׳ בזה.

באונקלוס מתרגם כפשוטו ,ויסגדון לך בני אמך וכו׳ ,בתרגום יונתן

ה) מבואר ט שאילת שלום ענינו ברכת שלום ,ולכן כאשר מדובר

בבני אדם הנפגשים זה בזה שדרכם לחח שלום זל״ז
כטנא ,מכנה הכתוב שאילת שלום זו בשם ברכה סתם ,ט שאילת
שלום היא בסתמא הברכה לנפגשים .וע״ז שפיר משיב האורח

עליכם שלום דהיינו ג״ב ברכת שלו׳ לבן עיר ששאל בשלומו — .וכל

זה נראה דלא כהמהרש״א שב׳ דשאילת שלום ענינו שאלה על שלום

שם איתא ,ויהון מקדמין למשאל בשלמך בני אמך וכזה הוא גם

בתרגום ירושלמי שם .מבואר כי זה שמקדים לשאול בשלום חנירו
דרכו הי׳ להשתחוות לחבירו ששאל בשלומו ,או שעצם הקדמת

שאילת שלום חשובה כהשתחוי׳ למי שבשלומו הוא שואל.

ח) וזה נלענ״ד מוכרח גס• בדברי המכילתא פרשת יתרו .דכחיב
קרא ,ויצא משה לקראת חותנו וישמחו וישק לו וישאלו

איש לרעהו לשלום (שמות י״ח ז׳) ואיתא במכילתא שם ,איני יודע

האורח בדרכו ובמקומו.

מי השתחוה למי או מי נשק למי ,כשהוא אומר וישאלו איש לרעהו,

[אחר זמן ראיתי בשו״ח אבני נזר (חיו״ד סי׳ תע״ד אות א׳)
שדעת השואל לחלק בין שאילת שלום לברכת שלום,
דשאילת שלו׳ שאסרו למי שאינו שרוי בשלום היינו דוקא לשואלו אם

הוא בשלום .והגאון המחבר זצ״ל השיב לו ,ט לדעתו הפי׳ שאילת
שלו׳ ,ששואל מהשי״ת שיהי׳ חבירו בשלו׳ ע״ש שמביא כמה ראיות

לדבטו .לפירושו זה שאילת שלו׳ וברכת שלו׳ היינו הך ,שמברכו שה׳

ישסות עליו שלו׳ והיינו גם שאילת שלו׳ והוא כמבואר לעיל (אות ג׳
ד׳) .וב״ה שהנחני בדרך אמת — .ואמנם דעת השואל שבשו״ח

מי קרוי איש הלא משה שנאמר והאיש משה ,הוי אומר לא השחחוה
ולא נשק אלא משה לחמיו וכו׳ ע״כ ,מובא בקצרה גס בפרש״י שם.

והדבר תמוה ,כי תחילה קאמר איני יודע מי השתחוה למי או מי
נשק למי ,והוכיח לה שמשה הוא שהשתחוה ונשק מדכתיב וישאלו
איש לרעהו ומשה הוא שנקרא איש ,ותימה הרי כתיב וישאלו איש

לרעהו לשלום ,וא״כ אס ט משה הוא הנקרא איש ,נראה כי אי

אפשר להוכיח מזה רק שמשה הוא ששאל לשלום חמיו ,אבל אכמי
מנא לן שמשה הוא שהשתחוה ונשק לחמיו.

אבני נזר שהזכרתי הוא כפי׳ המהרש״א בחא״ג שהזכרתי לעיל
(אות א׳) והבן].

ברם להנ״ל ניחא מאד .ט במכילתא אינו אומר איני יודע מי שאל
בשלומו של מי ,יען כתיב מפורש בקרא בלשון רבים ,וישאלו

ו) אלא שלפי״ז יל״ע למה יהא אסור לשאול בשלום אשה ,וכי

איש לרעהו לשלום ,הרי ברור כי שניהם שאלו זה בשלומו של זה ,רק

אסור לברך אשה באיזו ברבה שהיא — .אמנם ניחא

יען בתחילת המקרא כתיב וישתחו וישק לו ,בלשון יחיד ,דמשמע

להמבואר בס׳ עור מקודש להגה״ק מבוטשאטש זצ״ל (אה״ע סי׳

שרק אמד מהם השחחוה ונשק ,ולא ידעינן מי מהם השתחוה ונשק.

כ״א סעי׳ ו׳ ד״ה עוד מצאתי) שב׳ ט מותר להתפלל עבור אשה גס

לזה יליף לה נמטלתא שפיר מדכתיב ,וישאלו איש לרעהו לשלום,

בפני׳ ולברך אותן ,כמנהג הפשוט לומר מז״ט להיולדת אחר המילה

ואיש היינו משה ,ומוכח שמשה הקדים לשאול בשלום חמיו (מדלא

ולנשים בשעת נשואין ,רק דטשת שלום בסגנון דרישה הנהוגה

כתיב וישאלו זה לזה לשלום) ,וכיון שכן מוכח שפיר שמשה הוא

בעולם להראות אהבה זל״ז בבחינת מה שאמר הכתוב .למען אחי

שהשחחוה ונשק לחמיו ,שהרי המקדים לשאול לשלום הוא משתחוה.

ורעי אדברה נא שלום שזה מורה על אחוה וריעות ,וזה נמנע בנשים

וא״כ הא דכתיב וישתחו וישק לו בלשון יחיד ,היינו שרק משה

משום קירוב הדעת ע״ש .וא״ש כמובן — .ועיי׳ עוד בזה לקמן

השתחוה ונשק לחמיו כנלענ״ד נבון מאד בס״ד.

(אוח יו״ד).

ט) בהכי מובנים לענ״ד היטב נס דבט הב״י והשו״ע או״ח סי׳
ס״ט .וו״ל הטור שם וכיון שהגיע זמן חסלה אסור

וטעם לדבר שרק בברכת שלום איכא חששא דחיבה וטעות

משא״כ בכל שאר ברכוש ,הי׳ נלענ״ד עפ״י מה דאיחא
(ברכות י״ד ,).א״ר כל הגותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאילו

לאדם להקדים לפתח חבירו לימן לו שלום .וט עלה הב״י (שם ד״ה
וכיון) ,ור״י כתב פירוש שלום כמו כטעה אבל שלום בפה מותר כמו

צסרא דמט טב וכיוצ״ב וכו׳ .ובשו״ע (שם סעי׳ ב׳) כ׳ וכן אסור

עשאו במה ע״כ .וברבינו יונה שם (דף ח׳ .מדפי הט״ף ד״ה
ודוקא) בשם חכמי פרובינצ״א ז״ל ,דהיינו דוקא כשמזכיר לו שלום

לכרוע לו כשמשטם לפתחו וכו׳ ע״ש .והמקור להלכה זו הוא דבט

משום ששמו של הקב״ה שלו׳ אבל מותר לומר לו צסרא דמארי טב

הש״ס (ברכות י״ד ,).א״ר כל הנותן שלום למבירו קודם שיתפלל

טון שאינו מזכיר לו שלום ע״כ ע״ש .ועיי׳ ב״ח (סי׳ פ״ט ד״ה

כאילו עשאו במה ,ומוקי לה 3גמ׳ דהיינו במשנים לפתחו ע״ש.

ודקא) בביאור הדבטם ,ט אסור להקדים כבוד האדם בשמו של

לסי״ז דבט הר״י והשו״ע תמוהים ,הט בגמ׳ לא נזכר לאיסורא רק
להתדיס נתינת שלום אבל כריעה מאן דכר שמי׳ .ברם להנ״ל ניחא

המקום ב״ה לפני כבוד המקום ע״ש — .לכן גם בברכת שלום
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דבל הקדמת שלום לתבירו ,היינו השתחואה ועכ״ס כריעה לדעח
הר״י ,והבן.
י) לכן כיון שבשאילת שלום מראה השואל הכנעה כלפי הנשאל

כהשתחוואת עבד לאדוניו ,שסיר יש מקום לאסור שאילת

שלום לאשה ,דע״י שהיא רואה שהוא מכניע עצמו לגבה יכולים הס
לבא לידי קירוב הדעת וחיבה.

החכמה

חרימימרידשמואל לאסור לשאול בשלום אשה — חדאמשוסדקול

באשה ערוה ,ואידך דאין שואלין בשלום אשה כלל — ,תרוייהו לא
הוי אלא משום הרגל חיבה ,והרי בשואל בשלומה בעצמו הוי אורחא
בכן ול״ש הרגל חיבה .ותי׳ דצ״ל דבערוה החמיר שמא תוסיף
אמרים לו מה שאינו אורחא .ולבסוף מסיק דמה שאין העולם מהרין

מלשאול בשלום אשה הוא כמש״כ התוס׳ לענין הא דאין משתמשין
באשה ,דסומכין על אידך דשמואל שאמר הכל לשם שמים ופסקו

יא) לכל הטעמים הנזכרים (אות א׳ ו׳ י׳) נראה שבדקדוק נקט
שמואל (קדושין ע׳ ):אין "שואלין" בשלום אשה כלל,
דהיינו להקדים לשאול בשלום אשה אסור ,דבזה שייכים הגי טעמא

המבוארים לעיל (אות ו׳ ז׳ י׳) אבל להשיב שלום לאשה ,כשהיא

הקדימה לשאול בשלום האיש ,נראה שאין איסור אף לאחד מן
הטעמים המבוארים .דדרך האיש לחזור אחר אשה אבל אין דרן

אשה לחוור אחר האיש וכדאמרינן (כחובות ס״ד ,):צא ולמד משוק

של זוגות מי שוכר את מי ע״ש - .ועיי׳ שו״ע יו״ד (סי׳ קצ״ה
סעי׳ ד׳) לא ישתה משיורי כוס ששתתה היא ,ובהגה שם ,והיא

מותרת לשחות מכוס ששחה הוא .ובטו״ז (שם סק״ה) הטעם,

הרמ״א (אה״ע סי׳ כ״א סעי׳ ה׳) וב׳ דה״ה בכל כיו״ב ,וע״ז
סמכינן ובסרט כיון דאורחא הוא לשאול בשלום ולומר צפרא דמרי

טב ולית בי׳ משום חיבה והרהור ,ומ״מ מסיים עלה ,דהמקדש

עצמו בדבר המותר וראוי לו קדוש יאמר לו ע״כ ע״ש באורך*— .
לדבריו אין לפקפק — עכ״ס מעיקר הדין — במה שנוהגין בכל
ארצות הגולה לשאול בשלום אשה בלשון הרגיל בגון בוקר טוב ,ערב
טוב וכה״ג ,וכן בא״י לומר שלום כרגיל ונהוג .דלדעתו אין חילוק

בין שלום עליכם לבין צפרא טבא ,דבבולס סומכין אאידך דשמואל
שהבל לשם שמים.

דהיא לא מרגלא לי׳ לעבירה .וכן עוד שם (סעי׳ ה׳) לא ישב במטה

יד) אבל הרי למסקנת המהר״ם שיק עיקר הטעם שאין העולם

המיוחדת לה ,ובטו״ז (שם סק״ו) דהיא מותרת לישב על מטה שלו

נזהר בשאילת שלום לאשה הוא משום דסומכין על הא

דהיא לא מרגלא לי׳ לעבירה .ובס׳ חורת השלמים (שם סק״ז) כ׳

דשמואל דאמר ,הכל לשם שמים .והן דכל דהוי אורחא לית בי׳

דמשמע מדברי הפוסקים שהיא מותרת אפי׳ לישן על מטה שלו

משום חיבה והרהור לסניף בעלמא נקטי׳ ולכן מסיים עלה,

מהן טעמא גופא דהיא לא מרגלא לי׳ לעבירה .וכ״כ גם בברכי

והמקדש עצמו בדבר המומר לו וראוי לו קדוש יאמר לו ע״ש .ולכן

יוסף (שם אות י״ד) .וגס הטו״ז אינו אוסר לה לשכב על מטה שלו

בזמנינו בודאי קשה לסמוך על היתר זה כי מי יאמר זכיתי לבי.

רק משוס הרהור דידי׳ שמתון כך יבא הוא להרגילה לעבירה

"“ובפרט צ?מבואר בספר החינוך (מצוה קפ״ח) כי בענין התרחקות

עש״ה .על כן מותר לו להשיב לה שלום.

■מנשים הזכירו חז״ל קצת ענינים ובשאר יזהר בל או״א לשמור עצמו

יב) אולם גם האיסור להקדים לשאול בשלום האשה נראה שאינו

לפי״מ שימצא את גופו אבל "מכל מה שהזהירו ז״ל אין אדם רשאי

רק בהזכרת מלת שלום שהוא שמו של הקב״ה ,דבזה

לזוז ממוסרה הטוב ואעס״י שהוא מוציא עצמו חשוך התאבה קצת

קיים חשש שיבואו לידי קירוב דעת וחיבה וכמש״כ לעיל (אות ו׳)

לא יאמר כיון שאני מוצא עצמי כך מה איכפת לי וכו׳ וזה שאתה

שכן הי׳ דרך שאילת שלום בימי חז״ל ,שלום עלין או שלום עליכם,

‘־‘׳'׳מוצא קצת מעשים בגמרא וכו׳ דבמקוס מצוה דוקא היו מקילין

אבל לשאול בשלום אשה כרגיל כעת בכל תפוצות הגולה לומר ,בוקר
טוב או ערב טוב וכיוצ״ב בכל מדינה ומדינה כלשונה בלי להזכיר

מלת שלום ,נראה מדברי העזר מקודש שהזכרתי לעיל (אות ו׳) שאין
בדבר קפידה .ויותר ממה שמבואר בדבריו שהזכרתי שם ,מפורש כן
בדבריו שם (ד״ה אין שואלין) שכתב שנהגו לומר לנשים כשנכנסים
תיבה שהיא כעין בקשות טונה והן משיבות ,ואולי כמ״ש הפוסקים
לגבי שאילת שלום דאבל ,שעכשיו לא שייך שאילת שלום ,כ״ה בזה,

ובש״ס לא הקפידו רק לגבי שלום ולא בלשונות הנהוגים כעת וע״ש

עוד באורך .וכ״כ מפורש בס׳ ערון השלחן (אה״ע סי׳ כ״א סעי׳
ח׳) שאין איסור רק בשאילת שלום שיש בה קירוב הדעת ואהבה
אבל לומר לה צסרא טבא וכה״ג נראה דאין איסור ע״כ ע״ש.

ובאמת שכן ראיתי נוהגים בזה בכל תפוצות הגולה.
יג) יתר על כך ראיתי בשו״ת מהר״ם שיק (חאה״ע סי׳ נ״ג ד״ה

ונראה) שם מביא בשם ס׳ סנ״י בחי׳ לקדושין ,דלשאול
בעצמו בשלום כל אדם אורחא הוא וחייב אדם להקדים בשלום אפי׳
לגוי ,וכיון דדרך אק ואורחא הוא ,ליח בי׳ לגבי אשה משוס הרגל
חיבה .וע״ש במהר״ס שיק שמקשה בדברי הסנ״י ,דא״כ למה יהא
אסור לשאול בשלום אשה בעצמו (שלא ע״י שליח) הא טעמא דהני
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* ובעניותי לא זכיתי להבין מה שרבינו המהר״ם שיק בהסתמכו על
דברי פנ״י הנ״ל קובע בכל אותה תשובה .כי במידי דאורחי׳ בכך אין
לאסור שאילת שלום באשה ,דכל שאורחי׳ בכך אין בו משום הרגל
חיבה .כי המעיין בפנ״י בחי׳ לקדושין (ע׳ .ד״ה שם א״ל) יראה כי לא כ׳
הפנ״י כן לקושטא דמילתא לא בדעת ר״נ ולא בדעת ר״י .רק כ׳ דלהכי כי
א״ל ר״נ לר״י ,נשדר לי׳ מר שלמא לילתא לא השיב לו ר״י מיר מהא
דאמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל .כי לא עלה על דעתו של ד״י
שכוונת ר״ג הי׳ שישלח שלמא ליל תא ע ״י שליח דהוי דרך חיכה טפי —
(כי הדרך לשאול בשלומו של מי שפוגש בו ,אבל שישים לבו ודעתו
לשלוח שלום למי שאינו פוגש בו ,הוי בודאי דרך ידידות וחיבה יתירה)
— והוי פשיטא לי׳ שזה אסור גם לר״ג ומה שאמר לו ר״נ לשדר שלמא
לילתא היינו שישאל בעצמו .דבזה אפשר דסבר ר״נ להתיר כיון דאורחא
דמילתא הכי אפשר דליכא הרגל חיבה ,כך סבר ד״י בדעת ר״ג .וע״ז
השיב לו ד״י דגם זה אסור משום קול באשה ערוה והוי הרגל חיבה אע״ג
שאורחא בהכי .וע״ז אמר לו ר״נ אפשר ע״י שליח דלא שייך לאסור בזה
משום קול באשה ערוה כלעיל (אות י) והוא לא שמיע לי׳ אידך מימרא
דשמואל דאסור לשאול בשלום אשה כלל .ס״ל להתיר גם ע״י שליח
אע״ג דלא הוי אורחא בהכי .נמצא לקושטא דמילתא ,דעת ר״ג להתיר
אפי' כלאו אורחא בהכי כגון ע״י שליח ,ודעת ד״י לאסור אפי' באורחא
בהכי כגון ע ״י עצמו .דגם בזה שייכא הרגל חיבה לדעתו - .ומתורצות
בזה כל הקושיות שנתקשה בהם המהר״ם שיק באותה תשובה .ודברי מרן

המהר״ם שיק שמחליט על יסוד דברי הפנ״י .דבאורחא בהכי אין לאסור
שאילת שלום באשה דלא שייך בה הרגל חיבה צע״ג.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בצל

סימן מח-מט

החכמה

סז

קצת ונו׳ ועוד שהם ז״ל היו כמלאטס ונו׳ ולא היו מרגישים הרגש

כולם ,ונמצא שאינו מחשיבה במה שאומר לה מלת שלום ,וממילא

רע בשום דבר מרוב דבקותם במורה ובמצות אבל אנחנו עכשיו אין
לנו לפרוץ אפי׳ גדר קטן בעניניס אלו כלל ונו׳ עכ״ל ,לשון קודש

שאין לחוש ע״י אמירה זו לקירוב דעת וחינה ,כשם שאין חוששין לה

באמירת ערב טוב או בוקר טוב .כנלענ״ד נכון סניף נוסף להתיר

שלהבת אש.

בנד״ד.

לכן המקילים בשאילת שלום לנשים אם כי אין מזחיחין אותם

טז> לכן בנדוננו ,אס בעל החנות אינו אומר לה שלום רק כדי

מאחר ומרן בשו״ת מהר״ס שיק מלמד עליהם זכות ,מ״מ

שלא יפסיד ויאבד לקוחותיו ,מותר לו לשאול בשלומה

הרי הוא בעצמו כותב ,והמקדש עצמו בדבר המותר לו וראוי לו וכו׳

במילת שלום בלבד ,ומכש״כ שמותר לו להשיב לה שלום ,כשהיא

נראה דר״ל ,שראוי לו לקדש עצמו בו ,על כן ראוי למדקדק במצוות

הקדימה לשאול בשלומו שהרי אפי׳ להשיב לה עליכן שלום מותר

להמנע מזה.

כמבואר לעיל (אות י״א).

כוו) ומ״מ בנדון שאלתנו שאינו אומר לה שלום עליכן רק מלת
שלום בלבד יש לענ״ד סניף נוסף להתיר .והוא עפ״י

יז) אבל לאיש סרטי — שאינו בעל חנות ואינו זקוק לחן
לקוחותיו — שלא במקום צורך ראוי לקיים דברי חכמים

מש״כ 3ס׳ אשל אברהם להגה״ק בעל דע״ק (או״ח סי׳ ס״ט סעי׳

מרן המהר״ס שיק זצ״ל ,דהמקדש עצמו בדבר המוחר לו "וראוי

ב׳) .דמבואר שם בשו״ע ,דכיון שהגיע זמן תפלה אסור לו לאדם

לו" קדוש יאמר לו ,ואעס״י שאינו אומר רק מלת שלום לבד ,ביון

להקדים לפתח חבירו אפי׳ לומר לו צפרא דמרי טב אס אינו הולך

שאין צורך בדבר.

לשם אלא להקביל פניו .וכ׳ עלה בס׳ א״א הנ״ל ,דכל שאינו אומר

העולה להלכה :א) דוקא להקדים לשאול בשלום אשה

תיבת "דמרי" אלא אומר סתם ,צפרא טוב ואינו אומר למי ,אין זה

אסור אבל הקדימה אשה ושאלה בשלומו

בכלל קפידא כי יכול הוא המכוון להתפרש שמתפלל כן על עצמו או

מותר לו להחזיר לה שלום (אות י״א) - .ב) רק בלשון שלום עליך

על הכלל דעס בני ישראל כולם ע״ש .וכן י״ל גס בנד״ד ,דהא דאמר

או שלום עליכן אסור לשאול בשלום אשה ,אבל בלשון בוקר טוב ,ערב

שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל ,היינו שאילת שלום שהי׳ נהוג
־בזמן חכמי התלמוד ,דהיינו שלום עליך כדאיחא בברכות (ג׳,).

טוב וכה״ג אין איסור (אוח י״ — .)3ג) כשאינו אומר שלום עליך
רק מלת "שלום" בלבד כנהוג כעת בא״י ,יש מקום לצדד להקל (אות

בעובדא דר׳יוסי ,ובתענית (כ׳ ):בעובדא דר״א בר״ש ,ובסנהדרין

ט״ו ט״ז) — .ד) בעלי חנויות החוששים להפסיד לקוחותיהם

(צ״ח ).בעובדא דריב״ל ומשיח וכן בעוד דוכחא טובא .דבזה כיון

הנשים אס לא ישאלו בשלומן במלת שלום כנהוג ,מותר להם לשאול

שמזכיר שם שלום עלי׳ במיוחד באומרו שלום "עליך" ,חיישינן

בשלומן במלת שלום לבד (אות ט״ז) — .ה) מי שלבו לשמים ,מותר

לקירוב הדעת וחיבה ,וכן כתיב למען אחי ורעי אדברה נא שלום

מעיקר הדין לשאול בשלום אשה גם באמירת שלום עליך או שלום

"בך" עיין לעיל (אות ו׳) ,אבל כשאינו אומר רק מלת שלום בלבד,

עליכן (אות י״ג) ,אבל בזמנינו קשה לסמוך ע״ז בלבד (אוח י״ד).

יכול להתפרש שמתפלל כן על עצמו או על הכלל דעס בגי ישראל,
ואין מקום לחשוש לקירוב הדעת וחיבה על כן אין בדבר קפידא.
כן נלענ״ד מוכח גס ממה שפרש״י (ברכות נ״ד .ד״ה שיהא)

דקחני מתני׳ והתקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם,

נ.כ .כעת הנני הרואה בס׳ הנדפס מחדש שו״ת מנחת יצחק (זז״וז סי׳
קכ״ון שדן ג״כ בענין שאילת שלו׳ לאשה (ושם ד״ה והנראה) מצדד ג״כ
להקל באמירת מלת "שלום" לבד וע״ש מסקנתו .ואני הנלענ״ד בס״ד
כתבתי.

ופרש״י ,ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד
הבריות להוציא שם שמיס "עליו" וכו׳ ע״כ .הרי העיקר מה

סימן מט

שהוצרכו לתקן ,הוא להתיר להזכיר שם שמים על האדם .ולמדו כן

דין שאילת שלום לאשה כטלפון

מבועז שאמר לקוצרים ,ה׳ "עמכם" .וכן קתני במתני׳ (גיטין

א) בקשר לשאילת שלום לאשה בטלפון ,בודאי שאס האשה

ס״א ).ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום וסרש״י (ד״ה ושואלין)

שהוא מצלצל אלי׳ היא אשה שהוא מכיר אומה ,הרי זה

ואעפ״י שמטיל "על הנכרי" שם שמיס שהשלום שמו של הקב״ה

בכלל מה שאמרו ,אין שואלין בשלום אשה כלל ואפי׳ ע״י שליח ,שמא

ע״כ; הרי שזה עיקר חשיבותי׳ דשאילת שלום ,שמזכירין שם שלום

מחוך שאילת שלום יהיו רגילים זע״ז ע״י שליחס ויבואו לידי חיבה

על האדם וא״כ י״ל דה״ה בנוגע לאמירת צפרא דמרי טב ,עיקר

כפרש״י (קדושין ע׳ רע״ב) .הרי אף שהאיש והאשה אין רואים זה

הקפידא במה שאומר מלח "מרי" שמכוון דבריו אליו דוקא

את זו כלל רק שליח מעביר שאילת שלומו אלי׳ איכא חששא כהנ״ל,

וכמש״ב באשל אברהם הנ״ל משא״ה באמירת צפרא טבא או בוקר
טוב ,ערב טוב וכה״ג בלי מלח "מרי" שפיר נראה שאין קפידה.

מכש״כ כשהוא בעצמו מדבר אלי׳ כבנד״ד ,אף שאין רואין זא״ז ואף
שאין מדבטם פנים אל פנים ,שייך לחוש שמא מתוך שאילת שלום

מעתה טון שגם בהא דאין שואלין בשלום אשה ,היינו אמירת
שלום דוקא אבל ערב טוב ובוקר טוב מותר כלעיל (אות

יהיו רגילים זע״ז ויבואו לידי חיבה — .ופשוט שכן הדין גם

י״נ> ע״ש והיינו ע״כ ג״כ מה״ט לסי שע״י אמירת שלום הוא
מחשיבה להטיל עלי׳ שם שלום,וא״כ ממילא בנידון שאלתנו שאינו

כשהאשה מצלצלת אליו והיא אשה שהוא מכירה ,ואחר שהיא אומרת
מי המדברת הוא מקדים לשאול בשלומה ,כי אין חילוק מי המצלצל
בכל אופן אסור לו להקדים לשאול בשלומה.

אומר לה שלום עליך או שלום עליכן ,רק מזכיר מלת שלום בלבד,

ב) כן נראה להורות גס במצלצל אל אשה שאינו מטרה ,אבל כוונת

יתפרש שפיר שמתפלל כן על עצמו או על הכלל דעם בני ישראל

ותוכו שיחתו הטלפונית היא ,לבא אחה בתשר מסמרי,
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

סח

בצל

סימן מט

משפממי ובלומה - .ולא מיבעיא אם נאמר למה שאמרו ,אין
שואלין בשלום אשה בלל ואפי׳ ע״י שליח ,היינו גם כשלום אשה

החכמה

מדינורה ,ועיי׳ חיי אדם (כלל ד׳ סי׳ ו׳) .ושאילת שלום לאשה

שאסור ג״ב מטעמא דקול באשה ערוה אעפ״י שאינו קול זמר רק

קול דינור בעלמא ,מבואר בחי׳ הרשב״א (ברכות כ״ד .ד״ה והא)

שאינו מכירה ,ומטעם לגס בזה שייבא הן חששא לשמא מחוך
שאילח שלום יהיו רגילים זע״ז ע״י שליחם ואעפ״י שאין רואים

דהיינו טעמא ,משום דבשאילת שלום והשבח שלום איכא קירוב

זא״ז ,א״ב בולאי מסמבר רגם בנד״ד אסור אלא גם אס נאמר לצא

הדעח ע״ש.

אסרו שאילח שלום רק באשה שמכירה עיי׳ לקמן (אוח ל׳) מ״מ

ו) לפי״ז שונה דין קול זמר של אשה משאילח שלומה של אשה

בזה שעומדים להכיר ולהפגש זא״ז ,וזה כל כוונת שיחמם בולאי

אע״ג דאיסורא דתרוייהו הוא מטעמא דקול באשה

מסתבר שיש לחוש לכן ,שממון שאיצח שלו׳ יבואו ליד קירוב הדעח.

ערוה .דקול זמר של אשה שאיסורו משום שהוא מאוה כפרש״י

ג) אבל במצלצל אל אשה שאינו מטרה וגם אופי׳ של השיחה
הטלפונית אינו לייצר קשר בין השוממים ,נלענ״ד שאין

טעם לחוש ולאסור — .וכגון שהוא מצלצל אל חברח חשמל או אל
מזטרוח העירי׳ בקשר לאיזו מלונה ,ואשה מרימה אח השפופרח

ועונה לו ,והוא בכלל אינו יודע עם מי הוא מדבר ,בודאי שאין זה
בכלל מה שאמרו ,אין שואלין בשלום אשה כלל .ואעפ״י שהיא כן
יודעה עם מי היא מדברח ,כי בשעה שהוא מוסר אח חלונמו הוא
מוסר גם אח שמו ואת כחובתו המלאה והמדויקת ,עכ״ז נראה

שאין בכך כלום ,שהרי היא אינה מרגילמו לעבירה כמבואר לעיל
(סי׳ הקודם אוח י״א) והוא הרי אינו יכול להרגילה מאחר ואינו

(ברכות כ״ד ,ד״ה קולך) והיינו שנהנה מן הערוה וגם בא לידי
הרהור ,א״כ כל הגברים אסורים לשמוע קולה חוץ מבעלה וחוץ

מאנשים שמומרים להחיחד עמה כאשר ביארתי במקו״א ועדיין
צ״ע בזה (עיי׳ סי׳) .משא״כ קול שאילת שלומה של אשה או קול
השבת שלומה שאיסורו משום קירוב הדעת אינו אסור רק לאיש

שהיא שואלת בשלומו או משיבה לו שלום דלגבי טדי׳ בלבד יש

בדיבורה משום קירוב הדעת וחיבה ,אבל כל שאר אנשים העומדים
על ידה מותרים לשמוע קול דרישת שלומה דלגבי דידהו אין זה אלא
קול דיבור בעלמא ואין בו משוס ערוה .וממילא נשמע שאס היא

שואלת בשלו׳ אשה או בשלום בעלה ,שרי לכו״ע לשמוע קול שאילת
שלומה ואין כאן קול ערוה כלל — .ועיי׳ מש״כ בזה לקמן (סי׳

יודע בכלל מי היא ועם מי הוא מדבר.

ואין זה דומה למה שאמרו אין שואלין בשלום אשה ואפי׳ ע״י
שליש ,ומסתימת הדברים נראה דהיינו אפי׳ באשה שאינו

מטרה וכמש״כ (אוח נ׳) ,דשם אעפ״י שאינו מטרה מ״מ הוא
שולח שאילח שלום לאשה מיוחדח הידועה לו ,וכיון שהוא יודע אל

איזו אשה הוא שולח שאילת שלום ,שפיר יש מקום לחוש שמתוך

הסמוך אות ה׳ ו׳).
וזה מוכרח מדברי הגמרא (קדושין ע׳ סוע״א) דקא״ל ר״נ לר״י
נשדר לי׳ מר שלמא לילתא ,א״ל הט אמר שמואל קול באשה

ערוה ,ופרש״י (ד״ה קול) ואם אשאל בשלומה תשיבני ע״כ .שוב

א״ל ר״נ לר״י אפשר ע״י שליח (פרש״י ,אפשר לשלוח לה שאילת

שאילח שלום יהיו רגילים זע״ז ע״י שליחס ויבואו לידי חיבה.

שלום ע״י שליח) .ותימה אין אפשר ע״י שליח ,הרי א״כ ישמע

משא״כ בזה שאינו יודע בכלל עם מי הוא מדבר נראה שאין מקום

השליח קולה כשתשיב להחזיר שלום לר״י ויאסר משום קול באשה

להן חששא כלל כמובן.

ערוה ,א״ו כיון שהיא לא משיב שלום להשליח הו״ל לגבי טדי׳ קול

ד) אמנם עדיין מקום להעיר בזה ,שהרי למה שאסרו שאילת
שלום לאשה ,נאמרו שני טעמים .דחון מטעם

טנור בעלמא ומומר .ועיי׳ שו״ת מהר״ם שיק (חאה״ע סי׳ נ״ג
ד״ה ועפ״י וד״ה מיהו) ותמצא הדברים כנים ומבוארים.

שהזכרתי והוא שיש למוש שממון שאילח שלום יבואו לידי חיבה,

ז) וכיון שכן שבדרישת שלומה אין איסור רק לאיש שהיא דורשת
בשלומו בלבד ומשוס קירוב הדעת וחיבה מובן שאי

דקול באשה ערוה ופרש״י (שם ד״ה קול באשה) ואם אשאל

אפשר שקול השבת שלומה או שאילת שלומה יגרום קירוב דעת

בשלומה משיבני עכ״ל .והן טעמא שייכא כנראה גם בנדון שאנו

וחיבה רק כשהוא יודע עם מי הוא מדבר ולא זולת זה .וממילא

דנין עליו ,שאס הוא ישאל בשלומה היא חשיב לו שלום וקול באשה

כשהוא מדבר עם אשה בטלפון ואינו יודע עם מי הוא מדבר כלעיל

ערוה .ועיי׳ אוצר הפוסקים (סי׳ כ״א סק״כ אוח ה׳) מחלוקת

(אות ג׳) אין טעם לאסור לשאול בשלומה אף כשהיא תשיב לו שלום

פוסקים האחרונים אס מומר לשמוע קול זמר אשה בגרמסון או

וכמש״ב — .ועיי׳ שו״ת מהר״ס שיק הנ״ל (ד״ה מיהו) שכ׳ גס

רדיו ,וכנראה דעת רובם לאסור אפי׳ כשאינו מטר את האשה

בלא״ה שאינו אסור רק ברואה פני׳ או יודעה ומטרה ע״ש.

המזמרת וגם בכלל אינו יודע מי היא ע״ש .ולדעתם הי׳ נראה

ח) ומ׳׳מ גם בהן דלעיל (אות א׳ ואוח ב׳) שכתבתי שהם בכלל

דמכש״כ בנד״ד שהיא בעצמה מדברח אליו ומשינה לו שלו׳ שיש
בזה משוס קול באשה ערוה ואעפ״י שהוא אינו רואה אומה ואינו

מה שאמרו •אין שואצין בשלום אשה כלל ,היינו באומר
לה שלום עליך או שלום עליכן ,ואז דינם כמבואר לעיל (סימן הקודם

מטרה ואינו יודע עם מי הוא מדבר.

אות י״ג ,י״ד) ע״ש .ובאינו אומר רק מלת שלום בלבד כנהוג כעת

ה) אבל לקושטא דמילחא נלענ״ד שזה אינו ואדרבה נדוננו קיל

בין רבים בא״י ,אז דינם כמבואר לעיל (אות ט״ו״י״ז) עש״ה

טפי וגם האוסרים קול זמר אשה בגרמפון נראה שיודו
ט בנדוננו בשאילת שלום בטלפון אין בדבר פקפוק — .כי דעת

כנלענ״ד בס״ד.

נאמר בגמרא (קדושין ע׳ סוע״א) עוד טעם לאיסורא והוא ,משום

רובם המכריע של הפוסקים ס״ל שלא נאמר קול באשה ערוה רק
בקול זמר של אשה אבל קול דיבורה ל״ה ערוה רק שלא יכוון להנוח

בצל החכמה ־ ה שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס 68

העולה להלכה :א) גס בטלפון אסור לשאול בשלום אשה

שמטרה (אוח א׳) — .ב) כשכוונת
שיחתו עם אשה בטלפון לבא אתה בקשר מסמט או יחס משפחתי

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בצל

סימן מט־נ

החכמה

סט

וכדומה ,אסור לו לשאול כשלומה גם כשאינו מכירה (אות ב׳)— .

ע״י שלוחם יהיו רגילים זע״ז כסרש״י (קדושין ע׳ רע״ב) .והיינו

ג) כשאינו מטרה ובכלל אינו יודע עם מי הוא מדבר ,וגס אופיה

טעמא דכיון שדרן האיש להרגיל את האשה לעבירה כמבואר לעיל

של השיחה אינו לייצר קשר ,אין איסור לשאול בשלומה בשיחה

(סי׳ הקודם אוח י״א) חיישינן לכך כשהוא יקדים לשאול בשלומה.

טלפונית (אות ג׳) — .ד) קול שאילת שלום או השבת שלום של
אשה אינו אסור רק לאיש שהיא שואלת בשלומו או משיבה לו שלום,

אבל לאנשים אחרים השומעים קולה אין בדבר איסור כלל (אות ו׳).

ה) וההיפף-מזה הוא באשה ט בראה שאין לאסור לאשה לשאול
בשלום איש מחששא שעי״כ יהיו רגילין זע״ז ,שהרי

אין דרך אשה לחזור אסר איש להרגילו לעבירה כמבואר לעיל (סי׳
הקודם אות י״א) אלא שמ״מ אסורה לשאול בשלום איש משוס קול
באשה ערוה כמפורש בחי׳ הרשב״א שהעתקתי לעיל (אות ב׳).
וממילא שהיא מותרת לשאול בשלומו ע״י שליח ,דלגבי השליח טון

סימן נ

שהיא אינה שואלת בשלומו של השליח הו״ל לגבי דידי׳ קול דיבור
בעלמא ,שאין בו משום קול באשה ערוה כמפורש בחי׳ הרשב״א

דין שאילת שלום מאשה לאיש

הנ״ל ,והאיש שהיא שולחת אליו שלית לשאול בשלומו הרי אינו שומע

א) אגב עיוני נשאלה דלעיל (סי׳ הקודם) אמרתי לבאר בס״ד

דין שאילת שלום מאישה לאיש שלא נמצא מבואר לא

קולה נמצא אין כאן איסורא — .הרי שאין טעם איסורם שוה
וממילא שגס דין איסורם אינו שוה ,דבאיש״אסור גם ע״י שליח

בשו״ע ולא בספרי הפוסקים שלפנינו — .לענ״ד הדבר פשוט

משא״כ באשה.

וברור שאסור לאשה שתקדים לשאול בשלומו של איש ,שהרי אפי׳

ו) בשאילת שלום והשבת שלום מאשה לאיש לא שייך איסורא

בעבר איש והקלים ושאל בשלומה אסור לה להשיב שלום כמבואר

דקול באשה ערוה רק לגבי האיש שהיא דורשת

בגמ׳ (קדושין ע׳ סוע״א) ,דא״ל ר״נ לר״י נשדר לי׳ מר שלמא

בשלומו אבל לגבי שאר אגשים השומעין קול דרישת שלומה אין

לילתא ,והשיב לו ר״י ,הכי אמר שמואל קול באשה ערוה ,ופרש״י

איסור כלל .וכשהיא שואלת בשלום אשה או שלום בעלה ,אין כאן קול

(ל״ה קול באשה) ואס אשאל בשלומה תשיבני עכ״ל ,וא״כ מסתבר

ערוה כלל כמש״כ סי׳ הקודם (אות ו׳).

דמכש״כ שהיא אסורה להקדים לשאול בשלום איש מה״ט גופא
דקול באשה עריוה .ועיי׳ שו״ת באר שבע בסופו ,ספר באר מים
חיים (סי׳ ג׳) דמון שקול באשה ערוה ,צריכה היא להזהר שלא

ז) מובן ט בשאילת שלו׳ מאשה לאיש לא שיין מש״כ בתשו׳
מהר״ם שיק ללמד זכות על מה שנוהגין היתר בשאילת

שלום מאיש לאשה ,דהכל לשם שמים (עיי׳ סי׳ מ״ח אות י״ג),דדוקא

להשמיע קולה שלא יכשלו בגי אדם על ידה ע״ש.

באיש השואל בשלום אשה דהחששא בזה משום קירוב דעת וחיבה

ב) ובאמת שכן מפורש בחי׳ הרשב״א (ברכות כ״ד .ד״ה והא)
(בחי׳ הרשב״א שלפנינו נדפס בטעות דף כ״ה) ,שכ׳

לפי שדרך האיש לחזור אסר האשה להרגילה לעבירה ,ולכן כשכוונתו
לשם שמיס אין מקום לחוש .לא כן בשאילת שלום מאשה לאיש

ובאשה אחרת אסור לשמוע אפי׳ קול דיבורה כדאמרינן בקדושין

שאיסורו משום קול באשה ערוה ,מה בכך שהיא כוונתה לשם שמים,

(ע׳ ע״א .כצ״ל ומה שנדפס שם כ׳ ע״א ,ט״ס הוא) לישדר מר

מ״מ קולה ערוה היא לגבי האיש שהיא שואלת בשלומה .לבן אין

שלמא לילמא ,א״ל הט אמר שמואל קול באשה ערוה .ואלא מיהא

מקום להמיר לה לשאול בשלום איש גם כשבאמת כוונתה לשם

נראה דדוקא קול של "שאלת שלום" או בהשבת שלום כי התם

שמיס.

דאיכא קירוב הדעת עכ״ל .הרי מפורש כי גם בשאילת שלום של

אשה לאיש איכא איסורא משוס קול •באשה ערוה.

ח) ואמנם כל זה לשאול בשלומו בלשון שלום עליו או שלום

עליכם ,אבל בלשון צפרא טבא ,בוקר טוב ערב טוב

וכה״ג מותר לה לשאול בשלום איש ,כדרן שמותר לאיש לשאול בהט

ג) והא דקאמר שמואל (קדושין ע׳ רע״א) אין שואלין בשלום
אשה כלל ,ולא אמר ג״כ שאין אשה שואלת בשלום איש ,או

בשלום אשה כלעיל (אות י״ג ואות ט״ו) ע״ש.

שיאמר איש ואשה אין שואלין בשלום זל״ז כלל ,טון שלקושטא

ט) וכן יש לצדד להקל כשאינה אומרת שלום עליך או שלום עליכם

דמילחא גם אשה אסורה לשאול בשלום איש כדרך שאיש אסור

רק מלת שלו׳ בלבד כנהוג כעת באר״י וכמבואר לעיל (סי׳ מ״ח אוח

לשאול בשלומה של אשה ,נראה משום שאין טעם איסור שניהם

ט״ו — י״ז).

דומה ואין דין איסורם דומה .ודין איסור שאילת שלום מאשה לאיש

כבר נכלל במאמר אחר של שמואל ,שאמר קול באשה ערוה ,וכלעיל
(אות א׳).

העולה להלכה :א) אסורה אשה להקדים שלום לאיש (אות
א׳ ב׳) — .ב) גם אם כוונתה בשאילת

ד) אין טעם איסורם שוה ,כי מה שאמרו שאסור לאיש לשאול

שלום לאיש לשם שמיס אין מקום להקל (אוח ז׳) — .ג) כשאינה
אומרת שלום עליך או שלום עליכם רק שלום בלבד ,יש מקום להקל

חיישינן שמא מתון שאילת שלום יהיו רגילים זה עם זה ויבואו לידי

(אוח ט׳) — .ד) באמירת בוקר טוב או ערב טוב אין שום קפידה
(אות ח׳) — .ה) מותרת אשה לשאול בשלום איש ע״י שליח אפילו

חיבה ולכן גם ע״י שליח אסור לאיש לשאול בשלומה של אשה דשמא

בלשון שלום עליכם שאסור לה בעצמה לשאול בשלומו (אות ה׳).

בשלום אשה ואעפ״י שקול איש אינו ערוה לאשה ,מ״מ

בצל החכמה ־ ה שטרן ,בצלאל בן אברהם עמוד מס
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בצלאל לגדה:

השלום בהלכה ובאגדה

"גדול השלום שעליו העולם קיים ,מען רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלמה
דברים העולם קיים על• הדין ועל האמת ועל ,השלום׳ /ולא זו בלבד אלא שבל מדות
שברא הקב״ה נתן להם קצבה ותכלית ,חוץ משני מדות התורה והשלום .התורה מנין
שנאמר "לכל תכלה ראיתי קץ רחבה ^מצותך  .מאד" .השלום מנין שנאמר "למרבה המשרה
ולשלום אין־ קץ" ,ללמדך ־שאין חביב בשתיהן .ר׳ ישמעאל אומר שלשה עשר חבב הקב״ה
•.ואמר* במם "לי׳./ומכולם לא ,כפל אלא על השלום ,ואלו הן :כהנים ,לוים וישראל ,סנהדרין,
והבכורות ,ותרומת המשכן ,והקרבנות ,ושמן המשחה ,ארץ ישראל ,ירושלים ובית המקדש וכו/
ומכולן לא כפל אלא השלום ,שנאמר או יחזק במעוזי יעשה שלום לי ,שלום יעשה לי,
רבי אומר שלום זו מורה ,שנאמר ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום ,והתורה
־כולה שלום ,שנא׳ דרכיה דרכי נועם וכל ?תיבותיה שלום" (מנורת המאור לר״י אלגקאוה
ח״ד ,עט׳  545ושם ציוני מקורות).
בפתח מאמרנו בענין השלום ,מן הראוי להביא את דבריו של ~ רבי יצחק עראמה
המגדיר שלום מה הוא" :הנה לשלום יאמרו ההמוניים ,שהוא הסכמה
בעל
בין הכתות המתקוטטות תחילה ,כאמרם ז״ל :עמון ומואב עשו שלום ביניהם (סנהדרין
ק״ה ,א׳) וכדומה ,והנה באמת לא הכירו את יופיו ולא .דברו בשבחו ,שאז .יהיה השלום
אצלם ,כענין הבושה שאמר החכם שאינה מעלה ,לפי שאינה באה אלא אחר חטא קודם
כו׳ וכן השלום ,לדבריהם ,יורה על ,קטטה ומריבה קודמת ,שאין סירכא בלא נקב ,והרי
הוא מגונה ,אבל האמת שאין מתנאי השלום שיהא שם מצות או קטטה קורמת ,,אולם
,
ענינו הוא מה שימנעם ,לפי שהשלום הוא טוב משותף הכרחי בין האישים הצריכים
החיבור ודיבוק ,והנה הוא אצלם כחוט הכסף או הזהב וזולתם ,אשד בו יתחרזו הרבה
האבני האקדח וכיוצא להעמיד מצב כל החלקים ההם על תוכן החרוז ההוא הכללי ותיקה
צורתו וצביונו" .והוא מוסיף לדבר בשבח השלום ,כיסוד העולם" :כי על כן נקרא ד׳
שלום שהשלום שלו (מדרש חזית ,פרק א׳) ,כי הוא יתברך הקושר העולמות כולן ומקיימן
על צורתן ומצבן ,בצביונן ובקומתן — נמצא שהשלום הוא הטבע המעמיד חלקי הנמצא —
לזה היו1ה כוונת כל התורה ,בנתינת הסדר הישר וההנהגה השלמה ,אשר בהם ישמר טוב
המצב ב,איש איש מבית ישראל׳ ובקיבוצם יחד" .הוא מדגיש איפוא את השלום כאמצעי
'ללכד ולשתף את  .הצבור "כי הצבור שהוא צבור על דרך האמת ,הוא אשר המקושר
י וחרוז בחוט הבית האלקי".
בעקבותיו הולך המהר״ל מפראג (בספרו נתיבות עולם ,נתיב השלום פ״א) והדגיש:
"הוא יתברך כולל הכל ומקשר ומאחד הכל ,וזה הוא השלום בעצמו ,ומפני כי השלום הוא
'במה שהוא יתברך צורה אחרונה ואין דבר זה תואר בלבד כמו שאר תוארים ,רק הוא

דבר עצמי ,ולצד שמו שלום".
,אין כאן מקום לדברי חז״ל וספרי הקדמוףם בנסתר ובנגלה ,על ערך השלום כעל
מעלה עליונה ,ולא רק כמעלה שבון אדם ׳לחברו (ספר חרדים ,סרק ז /בא״ד).
בגלל חשיבותו של השלום יש לו משמעות גם להלכה• מכמה וכמה בחינות ,הן בעיקרי
הלכה הן בתקנות חז״ל (ראה להלן על דרכי שלום ,שאילת שלום וכו .),כד למשל פסקו
להלכה (שבת כ״ג ,ע״ב) :״נר ביתו וקידוש היום — נר ביתו עדיף משום שלום ביתו".
מפגי שאור נקרא שלום .לפיכך מקדימין הנר שהוא אור ושלום.

סד

/

כקש שלום ורדפהו
כל המצוות כתיב בהן כי תפגע ,כי תראה ,בי יקרא ,כי תבנה ,אם באה אחת מאלו

לידך אתה זקוק לעשותה ,ואם לאו איו אתה זקוק לעשותה ,אבל השלום מה כתיב בו,
"בקש שלום ורדפהו" ,ר״ל ,בקשהו ממקומך ורודפהו ממקום אחר.

״הוי מתלמידיו של אהרן ,אוהב שלום ורודף שלום — ,אמרו חז״ל — שיהא אדם
אוהב שלום ורודף שלום בישראל ,בין כל אחד ואחד ,כדרך שהיה אהרן אוהב שלום ורודף
שלום ,שהיה עושה שלום ביו אדם לחברו שנאמר עליו "בשלום ובמישור הלך אתי".
כיון שהיה שומע מחלוקת ביניהם ,קודם שיבואו לפניו לדיו ,היה רודף אחריהם ומטיל
שלום ביניהם .אם יושב אדם במקומו ושותק היאך רודף שלום בישראל בת כל אחד
ואחד ,אלא יצא ממקומו ויחזור בעולם וירדוף שלום בישראל ,שנאמר" :בקש שלום
ורדפהו ,בקשהו במקומך ,רדפהו למקום אחר".
במסכת דרך ארץ אף מצעו כיצד היה אהרן הכהן נוהג" :כשהיה רואה שגי בני אדם
שעשו מריבה זה עם זה ,הלך אצל אחד מהם ואמר לו למה אתה שתא את פלוני ,כבר
בא אלי לביתי עשתטח לפני ואמר לי חטאתי לפלוני לך ופייס עליו ,ומגיח זה לזה והולך
אצל השני ואומר לו כראשון ,והיה משים שלום וריעות בת אדם לחברו"( .על האפשרות
לשנות מפגי דרכי שלום ראה להלן).
באבות דרבי נתן פרק^״ב אמרו" :כמה אלפים היו בישראל שנקראו שמם אהרן,
שאלמלא אהרן לא בא זה לעולם ,שהיה משים שלום בין איש לאשתו ומזדווגים זה עם
זו ,והיו קוראים שם הילוד על שמו" .סיפור מופלא בפי רש״י" :שאמר אחד לאשתו קונם
שאין את נהגית לי עד שתרוקי בעעו של כהן גדול ,היה אהרן שומע והולד אצל אותה
אשה ,והיה אומר חשתי בעיני ורוק שלך רפואה יש בו .תרוקי לי בעת והיתד .רוקקת".
סיפור זה מובא גם בנוסח שונה" :איש שהיה צהוב עם אשתו ומשלחה מביתו ,היה אהרן
ע״ה הולך אצלו ואומר לו ,בני ,למה צהבת עם אשתך?" היה אומר לו" :על שסרחה
עלי״ .היה .אומר לו" :הריני עורבה שאינה סורחת עליך" ,ומעתה היה הולך אצל אשתו
ואומר לה :״בתי ,למה צהבת עם בעליך ד׳ היווה אומרת ״על שהכני וקללני״ .אומר לה:
"הרעי עורבו שאינו מכה אותך ולא מקלל אותך מעתה" ,וכן היה אהרן ע״ר .עושה
כל ימיו ,עד שהיה מכניסה בעלה לתוך ביתו והיתה מתעברת ויולדת בן ,ואומרת לא ניתן
לי הבן הזה אלא בזכות אהרן ,והיו קורת שמו אהרן ,ויש אומרים יותר משלשת אלפים
בישראל היה שמם אהרן ,וכשמת חלצו יותר מעשרים וארבעה אלפים בנים ובני בנים".
בזכות זו נתן לו הקב״ה מה שלא נתן לאדם ,ואפי׳ לא למקצת מלאכי השרת ,ומה
נתן לוז שיכנס לפני ולפנים ,מה שאת אדם יכול להכנס ,ואפי׳ אותם שכתוב בהם
,ודמות פניהם פני אדם׳ ,שנאמר" :וכל אדם לא יהיה באוהל מועד ,בבואו לכפר בקדש
עד צאתו".

מפגי דרהי שלום
משראו חכמינו כמה גדול השלום ,תיקנו דברים רבים משום דרכי שלום ,ודחו מצוד.
אחת מפני חברתה משום שלום בית ,ולמדו כן מדעת קונם ,שהגדיל כח השלום והתיר
לשאול שלום חברו בשמו הגדול ,ואמרה תורה ששמו הנכתב בקדושה ימחה על המים,
כדי לעשות שלום בין איש לאשתו.

תקנות רבות תיקנו חז״ל מפני דרכי שלום ,כדי למנוע קטטות ומריבות הבאות מחמת
קנאה וכבוד או מחמת עניני ממונות ,מחמת זלזול במנהגי דרך ארץ וכיוצא בהם.

בשעה שבעלי דינים באים לדין חייבים הדיינים לחפש אפשרות;לפשרה ,ורמז מצאו
:ב״ואלה המשפטים" :,נוטריקון;הדיין■מצווה ,שיחפש פשרה מרם יעשה משפט ,ומצדה הפשרה
היא; משום הבאת ״ השלום .שיש במשפט  .של  .פשרה ,וכדברי ר ,יהושע .בן קרחה מצוה
לבצוע שנאמר" :אמת ומשפט ,שלום שפטו בשעריכם",׳,והלא במקום שיש משפט אין
השלום ,ובמקום שיש שלום אין משפט. ,,אלא איזהו .משפט שיש בו שלום ,הוי אומר זה
. :
.
הביצוע ,בלו®* פשרה. .
חז״ל ,אף התירו לשמת .לעתים מפני .דרכי שלום ,וכד מצינו :אמר בר קפרא גדול
השלום ,שכן מציגו שדברה תורה לשון בדאי ,גדי להטיל שלום בת אברהם לשרה ,שנאמר:
*תצחק  .שרה בקרבה לאמר וגר ואדוני זקן ,ולבסוף כתיב ואני זקנתי (בראשית י״א).
.והשבטים.אמרו ליוסף :אביך צוה (בראשית נ׳) ,דברי בדאות מפני השלום .וכן מצינו
שדברו הנביאים לשון בדאי כדי להטיל שלום בין מנוה לאשתו.
_ במסכת./יבמות סדמ״ג :/מצינו מחלוקת תנאים בנידת" :אמך רבי אילעא משום רבי
דאלעזר ברבי שמעון מותה לו לאדם לשנות בדבר השלום שנאמר :אביך צוח וגו׳ ,כה
*,תאמרו ליוסף אנא שא נא וכו׳ (בראשית נ׳) .ר׳ נתן אומר מצרה שנאמר :ויאמר שמואל
היד אלד ושמע שאול והרגני :וגו׳ (שמואל א׳ ,ט״ז ,ב׳) דבי רבי ישמעאל תנא גדול
השלום ,שאף הקב״ה שינה בו ,דמעיקרא כתיב :ואדוני זקן ולבסוף כתיב :ואני זקנתי
(בראשית י״ה) .שלוש דעות לפנינו; בדברי מתנאים :א) ר׳ אילעא סובר שישנו היתר
’לשנות מפניי השלום אד זו איבה מצדה .ב) .ר׳ נתן סובר שלא רק מומר אלא גם מצוה,
.ומהא דציוה ד׳ לשמואל למדנו גם לכל שינוי מפני השלום .ג) לר׳ ישמעאל למדנו דגדול
השלום ,ולא נאמר בדברי ר׳ ישמעאל ,אם הוא היתר או מצוה.
הכהן ,למשל ,הקורא בתורה ראשון ;יכול ,מן הדין ,לחלק כבוד לאחרים ולהקדימם
■לפניו ,אד תיקנו חז״ל כי בשבתות וימים :טובים שהרבים מצויים בבית הכנסת ,אין הבהן
,׳רשאי להקדים אחר לפניו משום דרכי שלום ,שכל מקום שהרבים מצויים הקנאה מצויה
■ויבואו להתקוטט ולומר אף אני אקרא ראשון ,ויאמר ישראל אחר" :למה נתת ,רשות לזה
•שיעלה ראשון ולא נתת אלי" ,ולכן קבעו סדר קבוע שאין לשנותו.
מפגי דרכי שלום ,התירו לאשה להשאיל לחברתה החשודה על השביעית ,נפה ,כברה,
ירחיים ותנור שאגו תולים שצריכה .זעפה לספור כה מעות ,ומכבדה לכבר בה חול* ,הרחיים
לטחון בהם סימנים ,והתנור לטמון בו ארנין של פשתן ,ואף על פי שאין לה תבואה של
:היתר לתלות בה ,ואין דברים אלה תלייה גמורה לתלות בהם ,שדבר רחוק מאד שתשאיל כלים
■לדברים אלה ,משום דרכי שלום התירו לתלות בהם ולא רק בשביעית ,אלא בבל השנים
■משאלת אשת חבר לאשת עם הארץ נפה וכברה ,ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה מפני
׳דרכי שלום ,ואף על פי שאסור לסייע בידים לעובדי עברה בשעת העברה — מפני דרכי
•שלום התירו.
אולם משמעות מיוחדת ליחסים שבין ישראל לעמים והלכות רבות נשנו מפני דרכי
־שלום .כך ,למשל .הורו חז״ל לפרנס עניי נכרים עם עניי ישראל וכו׳ (ראה להלן בין
■ישראל לעמים).
בנימוק של דרכי שלום השתמש אחד מגדולי התרות .האחרונים ,הוא מרן בעל "דזזון
:איש" בבירור שהתנהל לפני כארבעים שנה ,בדבר השמוש בעבודה עברית בעקבות תביעתו
לארגן את החליבה בשבת ע״י נכרים ,וכך הוא פוסק "לצדד אם יש בחליבה על הארץ
שבות דשבות ,אין להתיר משום הפסד ,אלא שיש לנו לסמוך על הפוסקים ,שאין זו
מלאכה כלל ,ומ״מ חייב כל אדם להשתדל לחלוב ע״י אינו יהודי שזו דדך הישרה על פי
׳שו

התודה וסופה להתקיים ,זבן נוהגין בכל המקומות שהשבת אצלן ביוקר ,ומדרך התורה
להחזיק שלום עם כל אדם ולהעביר על חמדה ,וכמ״ש הרמב״ם־פ״י מהל׳ מלכים .הי״ב :וכשם
שאין ראוי לחכם לכעוס ולנקום במריע לו מתוך חולי רוח p ,אין ראוי לנקום ולשנוא
את המריע מתוך חולי נפש המשכלת וחסד משקל המרות ,ואין בין בליעל למטורף הדעת
ולא כלום׳/
אמנם הוא מצדיק את העונשים בשעת הצורך" :וכל העונשים הוא להיות חכמת •החכמים
מתבלה מאד ובלתי מספקת ,ליתן לפתאים ערמה ,ההכרח להשתמש בעונשים להקים
גדרי עולם ,שלא יהיה העולם טרף לשיני בריאי הגוף וחלושי השכל ,אבל העונש צריך
להעשות מתוך יגון עמוק ,נקי מרגש צרות עץ בשל האחרים .ובהיות האדם בלתי שלם
בתכלית השלמות ומורגז ביצר הרע ,לא יחדל מלהיות רחמני ולהתרשל ,בשעה שמצוה
לעשות דין ,ואז ניתן לו להשתמש גם בהערת טבעת נקמה תחת פיקוח הדעת ,שאין
הערתו בזה רק לזירוז הדין ,וזוהי בכל לבבך בשני יצריך" (חזון איש על או״ח ,מועד,
סימן ג״ו).
הר״ח הוטנר מסביר במכתבו לרי״ד עפשטין (מצוות השלום עט׳  )270את הרקע להכרעתו
תו של בעל "חזון איש" ,בהסתמכו על דברי הרמב״ם בהלכות מלכים "שאמנם נכון הוא
להתנהג בדרכי החסד גם עם האומות ,ונכון הוא לתת להם עמדה למחייתם ,ובהיות שאז
היתד ,רווחת הטענה כי הכבוד הלאומי דורש להנקם מהערבים על הפוליטיקה של שנאה
שהם מתנהגים בה ,ולא עוד אלא שנתרבו אז מעשי אלימות להנקם במסתרים ,לכן הוסיף
בכאן הדברים הנ״ל כנגד הקנאה ונקמה ,וכך נתגלגל העגין שדיבורים הללו בעד החזקת
גכרים במשק ,וכנגד רגשי הקנאה והנקמה ,באו בתוך פסקיו בהלכות שבת".
והיסוד להכרעתו הם דברי הרמב״ם הנזכרים" :אפילו העכו״ם צוו חכמים לבקר
חוליהם ולקבור מתיהם עם מתי ישראל ,ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל ,מפני דרכי
שלום ,הרי נאמר :טוב ה׳ לכל ורחמיו על כל מעשיו ,ונאמר :דרכיה דרכי נועם וכל
נתיבותיה שלום".
בנימוק "דרכיה דרכי נועם" ,משתמש הרדב״ז כדי לקבוע "הכרח הוא שמשפטי תורתנו
יהיו מסכימים אל השכל וההסברא ,והוכיחו מתוך כך שאי אפשר להעלות על .הדעת שצריך
אדם להניח לסמא את עינו או לחתוך את ידו ורגלו ,כדי שלא ימיתו את חברו ,וכן
קובע בעל "נודע ביהודה" (מהדו״ת אהע״ז סי׳ ע״ט) ,בבירור בדבר צוואת רבי יהודה
החסיד ,לגבי מי ששמו כשם חמיו שאין זה דרכי נועם ,שמשום כד יגרש את אשתו.
נסכם פרק זה בציון העובדא כי בכל מקום שיש ספק בכוונת התורה אנו אומרים
שוודאי לא נתכוונה לדבר שהוא בניגוד ל״דרכי נועם ושלום״ ,שכן נאמר :דרכיה דרכי
נועם וכל נתיבותיה שלום (סוכה“י^ב.)^ ,

בין אדם לחברו
לא ברא הקדוש ברוך הוא את העולם אלא על מנת שיהא שלום בין הבריות ,שנאמר:
עושה שלום ובורא את הכל (במדבררבח ,י*ב ,א׳) ,כדברי רבי' שמעון בן חלפתא :גדול
השלום שכשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עשה שלום בין העליונים לתחתונים.
על השאלה למה נברא אדם יחידי אמרו חז״ל מפני שלום הבריות ,שלא יאמר אדם
להכירו אבא גדול מאביך (סנהדרין ל״ז ,א׳) ובתוספתא (המובאת בגמרא ל״ה ,א׳)" :מפני

המשפחות ,שלא יהו משפחות מתגרות זו בזו ,ומה עכשיו שנברא יחיד — מתגרות ,נבראו
שנים — על אחת כמה וכמה ".וכבר הזכרנו כי בשלום ראו חז״ל לא רק תנאי לבריאות
סז

העולם ,אלא גם יסוד לקיומו ,כדבריהם" :על שלושה לברים העולם עומד על הדין ועל
האמת ועל :השלום ,ושלשתן דבר אחד; נעשה הדין ,נעשה אמת ,בעשה שלום" .במשנתנו
מנו חז״ל הבאת שלום בין הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו
לעולם הבא ,שלמדים בגזרה שוה רדיפה רדיפה מגמילות חסדים ,כתוב באן" :בקש
שלום ורדפהו״ וכתוב שם" :רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד" ,מה רדיפה שנאמרה
להלן ,כבוד בעולם חזה וחיים לעולם הבא ,אף כאן כן".
מצות הבאת שלום היא לכאורה בכלל מצות "ואהבת לרעך כמוך" ,כמו שאר מצות
שבין אדם לחברו ,וכמבואר ברמב״ם הל׳ אבל פי״ד ,ה״א ,ובספר המצות שלו שורש שני,
ואמנם כך מפורש בסמ״ק סי׳ ח׳ המחייב את האדם לאהוב את חברו דכתיב :ואהבת
לרעך כמוך ,ובכלל זה הבאת שלום שבין אדם לחבירו ,ומכריעו לכף זכות לאהוב את
חברו .אמר רבי עקיבא כלל גדול וכו׳ ,ובכלל מצור .זו יש הבאת שלום שבין אדם לחברו
וכו׳.

בירושלמי מובא מקור אחר" :ר׳ מנא שמע כולהון מן הדין קרא ,כי לא דבר רק
הוא מכם כו׳ כי הוא חייכם כו׳ ,ובדבר הזה תאריכו ימים — זו גמילות חסדים ,על
האדמה — זה הבאת שלום בין אדם לחברו" (פאה פ״א ה״א ,והוא מקרא דדברים ל״ב ,מ״ב),
ופירשו זו הבאת שלום כו׳ ,לפי שבשלום כולם הן מתיישבין ומתקיימין על האדמה( ,פני
משה שם) על האדמה ,זה שלום ,דכתיב :ונתתי שלום בארץ ,כי אין הארץ מתקיים בלי
שלום כו׳" (שנות אליהו להגר״א פאה ,שם).
ענין מיוחד יש בבירור המתנהל בין הפוסקים בשאלת הברכה על מצות הבאת שלום,
ועמד עליה הר״י בן פלאט בתשובתו הידועה על ברכות המצוות ,על אלו מצוות מברכין
ועל אלו אין מברכין (הובאה בראשונים ,ועי׳ שו״ת המיוחסות להרמב״ן סי׳ קס״ט
ואבודרהם שער ג׳ מפ׳ ברכת המצות ומשפטיהן) .וההסבר הוא" :משום דהמצוה היא
לגמול הסד עם האחרים ,ואם הללו לא בעו לה בטלה מצוה מעיקרא ,ואין העושה מצווה
בה ,ולכן אה מברכה עליה".

מיגוי אגשים מיוחדים לקירוב השלזם
אחד הפוסקים בספרד מביא חובה למנות אישים
"וחייבים ישראל לברור אנשים ברורים ,שיטילו שלום בין
שיהא בידם כה לכוף ולהכריח בני אדם על השלום ,ויהיו
שיודעים לפייס ולרצות בני אדם ,ולהטיל שלום"( .אגרת

מיוחדים לשם הבאת שלום:
איש לאשתו ובין אדם לחבירו,
אותם הברורים אנשים שמחים,
התשובה לרבנו הנה ,יום ב׳).

האחרונים אף פוסקים דמותר להוציא שם רע וכו׳ ,כדי לעשות שלום וכו׳ ,וק״ו הוא
מסוטה שאמרה תורה לעבור על מצות ל״ת (היינו הלאו דלא תעשון כן לד׳ אלקיכם)
בשביל הבאת שלום בין איש לאשתו ,כש״כ בה שארית ישראל כו׳ (שד״ת״־שפ״א״סי׳-י״א
וע״ש שהרבה בטעמים על דרך שאמרו בנזיר גדולה עברה לשמה עת לעשות לד׳ להפר
תורתו ,כדי להביא שלום על ישראל ולהסיר מביניהם דברי ריבות).
בכלל הבאת שלום הוא גם לחבב אשה על בעלה ,ובמס׳ כלה רבתי פ״י ה״א ,סובא
דלבית הלל מרקדין לפני הכלה "כלה נאה וחסודה" ,ובסמיכות מובא דמותר לשנות מפני
השלום ,שהוא לא רק למניעת מחלוקת אלא גם לחבבה על בעלה ,ואם כאן מציגו שאחרים
חייבים לחבב אותה על בעלה ,הרי הארחות צדיקים" (שער המניפות) מובא "ויחניף אדם
לאשתו משום שלום בית".
סח

כשם שהבאת שלום מתייחסת בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ,כך חייב האדם להביא
שלום בין ישראל לאביהם בשמים ,וכן נמסר במסכת-אבות דרבי נתן" :שהיה אהרן ע״ה
שואל בשלום בוגדי ישראל ורשעי ישראל ,וכשהיה אהד מהם מבקש לעשות עבירה היה
אומר" :אוי לי מחר יבא אהרן ושואל בשלומי היאך אני משיבו ,והיה בוש ולא היה סורח,׳.
ורש״י מציין כי לדון את חברו לכף זכות הוא בכלל הבאת שלום ,ומתוך שהוא מכריעו
לכף זכות ואומר; "לא חטא לי בזאת ,אנוס הוא ,לטובה נתכוין" ,יש שלום ביניהם.

ונסכם פרק זה בדבריו של אחד מגדולי הדורות האחרונים ,הוא רבי ישראל מאיר
הכהן ,הידוע יותר על שם ספרו הקלסי להנהגת האדם בעל ״חפץ חיים״" :מדת השלום
אץ אנו יכולים לזכות רק אם נהיה זהירים מתחילה מעון שנאת חינם ולשון הרע" (שמירת
הלשון ה״ב בסופו).

שאילת שלים כשם
מימים קדומים נהגו לשאול בשלום איש לרעהו :יוסף שאל לשלום אחיו" :השלום
לאביכם הזקן אשר אמרתם ,העודנו הי״ ,והם ענו לו" :שלום לעבדך לאבינו עודנו חי"
(בראשית מ״ג ,כ״ז) .כשבא יתרו אצל משה מיד "וישאלו איש לרעהו לשלום" ,ואח״כ
"ויספר משה לחותנו את כל הנסים אשר עשה ה׳ לישראל" ,ומכאן למדו כי גדול השלום
שהוא קודם לשבחו של מקום .דוד שלח עשרה נערים לנבל ויאמר להם; "עלו כרמלה
ובאתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום ,ואמרתם כה לחי ,ואתה שלום וביתך שלום וכל
אשד לך שלום".

במסכת דדך ארץ אף מצינו חיוב "מנין שחייבין ישראל לדרוש איש את שלום רעהו,
שנאמר :אלה הדברים אשר תעשו ,דברו אמת איש אל רעהו ,אמת ומשפט שלום שפטו
בשעריכם" .בעלי התוספות מציינים מקוד נוסף מדברי הכתוב (דברים כ ,,י׳—י״א) "כי
תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום" ,ומכאן הנוזע לדרוש בשלום זולתו,
בשאילה ובמענה ,ומצוה להקדים ולפתוח בשאילת שלום ,וגם המקדים שלום לחברו צריך
לכפול לו שלום ולומר לו שלום עליך וברכה טובה ,וסמך ללשון זה מן הכתוב (תחלים כ״א,
ד ;),כי תקדמנו ברכות טוב ,כלומר כי תקדמנו• בשלום צריך הוא להחזיר לך ברכות טוב
כלומר ברכה טובה".
במסכת מכות כ״ג" :כל שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום
שנאמר :בקש שלום ורדפהו ,ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן ,שנאמר ואתם בערתם
הכרם גזלת העני בבתיכם" .ופירוש רש״י" :גזלת העני שאץ לו כלום לגזול ממנו ,אלא
שלא להשיב על שלומו" ,ואמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי ,שלא הקדימו אדם שלום
מעולם ,ואפילו נכרי (ברכות י״ז ,ע״א) ,וראה להלן על שאילת שלום לנכרי.
הרמב״ם בהל׳ דעות (פ״ו ,ה״ז) כתב דממעלות הת״ח הוא מה שהוא מקדים שלום לכל
האדם ,כדי שתהא רוחם נוחה היזמנו.

הר״מ אלשיך מציין לדברי הקב״ה לפנחס " :הנני נותן לו את בריתי שלום" ,שהקב״ה
הבטיח לו שיהי' שלום בין נפשו וגופו ,ויהיה חי וקים לעולם ,וכדאיתא :פנחס זה אליהו
(תרגום יונתן בן עוזיאל) ,וע״כ כתוב (מלאכי ב׳)" :בריתי היתה אתו החיים והשלום",
שהנשמה יש לה שלום הגוף ,וזעוף יסכים אל הנשמה ,ולא יהיה לנגד לה ,ואז לא תרצה
הנשמה להתפרד מן זעוף ע״כ מברך אחד לחבירו שיהיה שלום נפשו עם גופו ויאריך

התקנה לשאילתשלופכשם
בברכות ההדדיות בין; בועז לקוצרים מכר שם ה /ובועז אמר לקוצרים ד ".עמכם ויאמרו
לו,יברכך ה׳ (רות ב /ד׳) ,ומכאן למדו חכמים הראשונים שיהא אדם שואל את שלום
חבריו בשם (ברכות ג״ד ,ע״א),ופירש" :בשמו של הקב״ה ,ולא אמרינן מזלזל הוא
בכבודו של מקום בשביל כבוד הבריות ,להוציא שם שמים עליו ,ולמדו מבעז שאמר ה׳
עמכם ,ומן המלאך שאמר לגדעון ה׳ עמך גבור החיל .במשנה שם מובא פסוק נוסף:
"אל תבוז כי זקנה אמך"" ,למוד מדברי זקני אומתך לעשות מה שראית שעשו הם ,ואומר
עת לעשות לה׳ הפרו תורתך ,פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה /אף זה המתכוין
לשאול לשלום חברו ,זה רצונו של מקום ,שנאמר :בקש שלום ורדפהו ,מותר להפר תורה
ולעשות דבר הנראה אסור" (פירוש רש״י שם).

בעל המכתם לברכות (הוצאת גנזי ראשונים ,ירושלים תשכ״ז) ,מעיר לדברי המשגה:
"איני יודע מתי היתד .זה התקנה ,כי לא היתד .זו אלא מפני שהיו אדוקין לע״ז ,ואמרו
הם כי לא להזכיר בשם שהיו אדוקין לע״ז כי לא להזכיר בשם ד /והחסידים שבהם היו
מזכירין אותו אפילו בשאלת שלום ,ובבית שגי לא הימה אדיקות ע״ז ,ואולי בימי בועז
היתד .תקנה זו ,ואע״פ שהיא מאוחרת במשנה או שמא -בלמי יונים היה ,שהיו גוזרים על
ישראל ,וכשגברה ידם של בית חשמונאי תקנו זו ,ולמדוה מן הראשונים ,שנאמר :והנה
בועז בא מבית לחם ,וכן בירושלמי משמע דבועז תקנה ובתוספתא הזקנים הראשונים כשהיו
.רואים שהתורה משתבחת לישראל היו מבליעין אותה ביניהם ,שג׳ והגה בועז וגד (פ״א),
נראה שלא היתד .תקנה זו מימי בועז ,אבל החסידים שבדור היו עושין לעצמן".

היו שייחסו תקנה זו לתקופת הבית הראשון ,אחרי גלות עשרת השבטים מעל אדמתם
כאשר מלך בבל הביא את גויי כותה לשומרון ,והם נקראו אח״ב בסי חז״ל כותים ובפי
העמים שמרונים ,והם נפרדו לב׳ כתות הכת האחת נקראה דוסתאי (ראה פרקי דרבי
אליעזר ם׳ ל״ח ובמדרש תנחומא וישב ה /ב׳) ,על שם מנהיגה שכפר בעולם הבא ומנע
אותם מלכנות בשם המפורש ,כי אם בשם אלקיכג רבותעו מחו נגדם ותקנו לאמרי "מן
העולם ועד העולם" ,וגם תקנו" :שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם המפורש"
ולא בשת אלקיב /והביאו ראיה כי כן אמר בועז לד״קוצרים ,וכן המלאך לגדעון ,ומפני
שהכופר הנזכר (דוסתאי) הפר חק אבותינו ,הוסיפה המשגה להביא גם הפסוק "אל תבוז
כי זקנה אמך" ,לדבריהם יש להעיד שכבר בימי דוד מצאנו כבר ברכה זו .עמשא מברך
את דוד" :שלום לך ושלום לעזרך ,כי עזרך ה ,אלקיך" (שם י״ב ,י״ח) .ומקרא מלא
בתהלים קכ״ט ,ה׳" :ולא אמרו העוברים ברכת ה׳ עליכם ברכנו אתכם בשם ה׳" ,ולכן
נראה כי אם אף שנהגו כך מקודם ,אף על פי כן נקבע כתיקון כללי בישראל בזמנו של
דוד שהיה מבקש כבוד שמים (ע״פ מדרש שמואל פכ״ה).

כין תלמיד לרכו
בגמרא שבת פ״ט ,ע״א אמר ר׳ יהושע בן לוי ,בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב״ה
שהיה קושר כתרים לאותיות אמר לו משה  :אין שלום בעירך ,אין דרך ליתן שלום במקומך.
אמר לפניו :כלום יש עבד שנותן שלום לרבו ,אמר לו :היה לך לעזרגי לומר תצלח
מלאכתך ,אמר לו :ועתה יגדל נא כח ה׳ כאשר דברת ,ומכאן למדו שלא נכון לתלמיד
.
לשאול בשלום רבו אם רבו לא פתה תחילה.
ב״ספר חסידים״ שחובר בסוף האלף החמישי .קובע המחבר" :אל יתן שלום לרבו כדרך
ע

שנותנין חברים זה לזה ,ולא יחזיר שלום כדרך ;שממזזרין .שלום אלא שוהה לפניו ביראה►
וכבוד ,ואומר :שלום עליך רבי ומורי" .החיד״א מציין בהערותיו "ברית עולם" אם מקורו"
רש״י ותוספות בברכות דף כ״ז ,ע״ב ,מביא דברי הרא״ש כי מתוך הירושלמי משמע שאין
תלמיד נותן שלום לרבו כלל ,מיהו בגמרא דירו משמע שנותגין שלום ,ומכאן ההגדרה,
תוך כדי דיבור" ,כדרך שאלת תלמיד לרב" ,ומעיד לדבריו" :ודברי הרא״ש הללו לדעתי
קשים ,דבידושלמי גופיה מייתי הא דכדי שאלת תלמיד לרב".
ב״ספר חסידים" ,אף נקבעת צורת שאילת השלום" .שאלת השלום של חכמים :השואל
אומר צפרא דמרי טב והמשיב אומר צפרא דמדי טב ואריך לעולם והמשיב כופל השלום"־
(אות י״ח) וב״מקור חסד" מצוין מקורו בראשית .דבא פרק ל״ח ,אם קדמך חברך בעדשים
קדמהו בבשר ,למה שהוא גמל עליך תחלה ,וכן מביא בשי״ת מהרי מבדונא סימן קי״ג
"ודרך העולם שאומר לו צפרא דמרי טב ומשיב לו לשנה טובה תזכה".
עניו מיוחד בדבריו של המאירי (גיטין ס״ב ,א*) "תילמידי חכמים כששואלק בשלומם:
ראוי להאריך ולכפול ביתר מן הרגיל".
נסכם את הענין בהלכה הפסוקה בשלחן ערוך (יורה דעה סימן רמ״ב ,סעיף ט״ז)" :ולא
יתן שלום לרבו ולא יחזיר לו שלום כדרך שאר העם ,אלא שוחה לפניו ואומר לו ביראה►
ובכבוד "שלום עליך רבי" ,ואם נתן לו רבו שלום אומר לו "שלום עליך מורי ורבי".
יתר על כן ,כששואל בשלום תלמיד חכם יכפול ויאמר שתי פעמים "שלום עליכם"
רבנן"" ,שלום עליכם ,רבנן" (אורח מישרים — שו״ע למדות .עפ״י גיטין ס״ב ,ע״א .שלמא►
עלייכו מלכי ,שלמא עלייכי מלכי).

לימדה תורה דרך ארץ
במסכת בבא מציעא דף פ״ז ,דרשו על הפסוק "ויאמר לו איה שרה אשתך" (בראשית.
י״ח ,י״ט) ,למה נקוד על איה ,לימדה תורה דרך .ארץ שישאל אדם באכסניה שלו,־ ובאכסניה;
פירש רש״י אשת אושפיזא ,ובפירושו על התורה מפורש "לאיש על האשד .ולאשר .על האיש".
יתר על כן ,מצינו במדרש (בראשית רבה פ״ד ,י״ג)" :ויאמרו ־לו לך נא ראה את
שלום אחיך ואת שלום הצאן ,את שלום אחיך ניחא אלא מאי ואת שלום מצאן ,הדא אמרת
שאדם צריך לשאול בשלום דבר שיש לו הנייד .ממנו".. :.
"אמר שמואל אין שואלין בשלום אשד .כלל״ (קידושין ע׳ ,ע״ב) ,וברש״י כתב הטעם
שמא מתוך שאילת שלום יהיו רגילים זה עם זר ויבואו לידי חיבה .ההלכה כלשונה הובאה.
בשו״ע אבהע״ז (סימן כ״א ,סעיף ו׳) ,אולם בעל "אבני משפט" מסתמך על טעמו של רש״י־
כדי לקבוע דבאין כוונתו להראות חיבה רק דבאמת חושש ,אולי נתהוה בה איזה סיבר",
מותר.
כן מסתמך בעל "ערוך השלחן" על דברי רש״י הנ״ל כדי לקבוע שאין איסור אלא
בשאילת שלום שיש בה עירוב דעת ואהבה ,אבל לומר לה צפרא טבא וכהאי גומא נראם
דאין איסור ,וכן פסק הרא׳־׳ד מבוטשאטש בספרו ״עזר מקודש״" :דגוהגין לומר לנשים.
כשנכנסים לבית לשון שהוא כעץ בקשת טובה".
בעל הב״ח מביא בשם מהרש״ל" :נהגו היתר באגרת שלומים שלנו שפורטים בו האשה,
ואעפ״ב נהגו להתמיד שלא להזכירה בשמה" ,ומוסיף ש״בתחלת האגרת כותבים ועם שלום
זוגתד וכר ,אבל בסוף איגרת שרגילין לכתוב ותאמר שלום לפלוני ופלוני אסור לכתוב׳
"ותאמר שלום לזוגתו" ,דהיינו שאלת שלום ששולח לה ע״י בעלה ואסור" .הט״ז פוסק
דאם האשד .אינה בקו הבריאות *מותר לכתוב" :תודיעני משלום אשתך" ,וכן פוסק רבי
עא

משה נחמיה כהגוב מחאסלאביטש (נתיבות השלום ,סעיף כ׳)" :מותר לשאול בשלומה של
אשה חולה ,דאטו אסור לשאול עלאשה חולה מה טיבה אם נתרפאת".
מהר״סשיק דן בשאלה זו ומסכם" :נראה הא דאין העולם גזהרין בזה הוא כמ״ש
התוספות בקדושין ח* פ״א ,ע״א ,לעניו הא דאין משתמשין באשה דסומבין על אידך.
דשמואל דאמר הכל לשם שמים ,ופסק הרמ״א (באהע״ז סי׳ כ״א ,סעיף ה׳ ,בהגה״ה) דהוא
הדין בכל כיוצא בזה סמכינן על זה ,ובפרט דכיון דאורחא הוא לית בה משום חיבה והרהור,
וכבר כתב הריטב״א בסוף קידושין ,ואם מכיר בעצמו כו׳ שאין לבו מעלה טינא כלל
מותר לדבר עם הערוה ולשאול בשלום אשת איש וכו׳ ,וכמה מרבנן דמשתעו בהדי
מטרנותא וכו׳ שהכל לפי מאי שהוא .אדם ,והמקדש עצמו בדבר המותר לו וראוי לו,
קדוש יאמר לו" (שו״ת אהע״ז סימן נ״ג).
בעל ״ערוד השלחן" פוסק" :מותר לשאול לבעלה איד שלומה ,והטעם שאין שואלין
בשלום אשה דשמא מתוך שאילת שלום אפילו ע״י שליח ,יהיו רגילין זה עם זו ,ויבואו
לידי חיבה ,ולפי זה אין האיסור רק בשאילת שלום שיש בזה קירוב דעת ואהבת אבל
לאמר לה צפרא טבא וכדהאי גוונא נראה דאין איסור ולשאול לאחר מה שלום אשה
פלונית יש אומרין דגם זה רק ע״י בעלה שרי ,ולא ע״י אחר ,ויש מתירין ,ולשאול
לאשר .על שלום אישה שדי (מהרש״א ב״מ ,פ״ז) .ויש רוצים לאסור מטעם קול באשה
עדוה ,ואינו נראה דבסתם דיבור לא נאסרה עם הנשים ,ורק בקול ערב שהשומע נהנה
מזה והוא מוסיף "לשאול בשלומה במכתב מותר ,דהרי שואל לבעלה איך שלומה ,ובכתו
וכלתו ואחותו נראה דאין איסור כלל בשאילת שלום ,דלא שייך בהן קירוב דעת דדרך
ארץ כן הוא שהאב שואל בשלום זרעו ,וחוב הוא עליו ,וכן אחיו לאחותו ועקרי העניגים
האלה תלוי הכל לפי דעת ויראת שמים".
לסיכום פרק זה נביא דבריו של בעל "עזר מקודש" "שמותר להתפלל עבור אשה
ולברכה ,כי שלא בפניה פשיטא שאין חשש כלל ,ואדרבא מוטל להתפלל עליה ,אף שהיא
יודעת מזה ,אך אפילו בפניה ג״כ את תשש ,ורק דרישת שלום להראות אהבה זה לזה
אסור ,וכן מה שנהגו אחר ברית המילה לומר "מזל טוב" ליולדת ,היינו ג״כ בכלל בקשת
תפלה ,שיהיה לה למזל טוב ,וכן אומרים "מזל טוב" בשעת נשואין לנשים וכדומה ,ועי׳
בתולדות אדם סעיף ד׳ דלכתוב לאשה מנשים באהל תבורך צ״ל דאין זה שאילת שלום,
שכן הוא בפסקי מהרא״י סי׳ רס״א ,שכתב לאשה "מגשים באהל תבורך".
זאת ועוד ,ייתכן כמש״כ הפוסקים ,לגבי שאילת שלום דאבל ,דעבשיו לא שייך שאילת
שלום ,ובש״ס ופוסקים לא הקפידו רק לגבי שלום ,ולא בלשונות הנהוגים כעת (אוצר
הפוסקים סימן כ״א ,סעיף ו׳).

כץ אדם לקונו
למרות החובה על האדם להקדים שלום לכל אדם מציגו במסכת במות דף «*ד ,ע״ב:
״אמר רב הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשהו במה״ .וכן בזוהר בלק (דף ק״צ):
"ובגין כד אסור לברכא לבר נש עד דלא יצלי בר נש צלותיה".
בשלחן ערוך אורח זדים (סימז פ״ט ,סעיף ב׳) נפסקה ההלכה" :כיון שהגיע זמן
תפלה ,דהיינו מעלות השחר ,אסור לאדם להקדים ,והוא הדין אם הולד בבהכ״ג ממקום
הקבוע לו למקום חבירו ליתן לו שלום ,וכן אין ראוי להזכיר שמו על האדם ולכבדו
קודם שמכבד להקב״ה ,אבל מותר לומר לו צפרא דמרי טב ,ואפילו זה אינו מותר אלא
כשהצורך ללכת לראות איזה עסק ,אבל אם אינו הולד אלא להקביל פניו קודם תפלה,

עם

אפילו זה הלשון אסור ,ואם אינו משבים לפתחו אלא שפגע בו בדרך מותר ליתן לו
שלום ,וי״א שאפילו במוצא הבירו בשוק לא יאמר אלא "צפרא דמרי סב" ,כדי שיתן לב,
שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים כלל ,עד שיתפלל" .וכן מביא אדמו״ר הזקן בשר׳ע
או״ח (שם סעיף ג׳) ד״נהגו שלא ליתן שלום קודם המפלה אפילו מצאו בשוק".
לדברי הרא״ד מבוטשאטש בספרו "אשל אברהם"" :כשאמר סתם צפרא טב ,ולא אמר
למי ,אין זה בכלל קפידא ,כי יכול הוא להתפרש שמתפלל כן על עצמו או על כלל
ישראל ,וכל שלא פירש תיבת "דמרי" אין זה בכלל קפידא למשכים לפתחו".
לגבי בין הפרקים נפסק להלכה (שו״ע או״ח סימן ס״ו)" :בין הפרקים של קריאת
שמע שואל בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לכל אדם ,ובאמצע שואל בשלום מי שהוא
ירא ממנו ,כגון אביו או רבו ,או מי שהוא גדול ממנו בחכמה וכל שכן מלך או אגס,
ומשיב שלום לאדם נכבד ,ואפילו באמצע הפסוק ,חוץ מפסוק של "שמע ישראל" ובשכמל״ו,
שלא יפסיק בהם כלל ,אם לא שירא שמא יהרגנו" ,ועגין מיוחד בדבריו של בעל "משגה
ברורה״" :לפי מנהגנו כהיום שאין אנו נוהגים לשאול בשלום בבהכ״ג ,בעת התפלה ,חלילה
לשאול ולהשיב אפילו דברי תורה ,לא בין הפרקים ולא בפסוקי דזמרא".

סייגים לאמירת שלום
על סמך דברי הגמרא (מו״ק כ״א ,ע״ב) ,פסקו בשו״ע יורה דעה" :אבל אסור בשאלת
שלום .כיצד ז ג׳ ימים הראשונים אינו שואל בשלום כל אדם ,ואם אמרים לא ידעו
שהוא אבל ושאלו בשלומו לא ישיב להם שלום אלא יודיעם שהוא אבל .מג׳ ועד ד 
אינו שואל ,ואם אחרים לא יחמי שהוא אבל ושאלו בשלומו משיב להם ,מד ועד ל׳
שואל בשלום אחרים שהם שרויים בשלום ,ואין אחרים שואלים בשלומו ,וכל שכן שמשיב
למי ששואל בשלומו .לאחר שלשים יום הרי הוא כשאר כל אדם ,ולגבי האבל על אביו
ואמו את אחרים שואלים בשלומו עד י״ב חודש".
הרמ״א בהגהותיו מעיר" :ויש מקילה האידגא בשאלת שלום האבל לאחר שלושים,
ואין טעם' להם אם לא שיחלקו לומר ,שזה מה שאנו נוהגים לא מקרי שאלת שלום

שבימיהם" .וב״דרכי משה" הוא מוסיף כי בזוהר (פקודי דף ק״ג ,ע״א) ,משמע דאינו
אסור רק כשמזכיר השם בשאילת השלום — ומשמע שכל זה שאגו נוהגים אינו בכלל
שאילת שלום .בעל "באר היטב" מערער עליו בטענה ,שמטעם זה היה להתיר תוך שלשים
נמי ,ולא מצינו שום פוסק שחילק בכך ,והוא מחלק בין שאלת שלום בכריעה לבין שלום
בפה ,שמותר לומר כגון צפרא דמר טב".
בעל "ערוד השלחן" מביע דעתו" :כשם שאין שאילת שלום בבית האבל כל שבעה,
לא האבל לאחרים ולא אחרים לאבל ,כמו כן אחרים זה לזה לא ישאלו לשלום בבית
האבל ,דבתוד ימי שבעה אין להזכיר שלום בבית זה" ,אולם הרא״י ולדינברג מעיר
(בספרו ״אבן יעקב״)" :דזה שאין האבל שואל בשלום אחרים הרי זהו דין אבילות,
ואדרבא מהרמב״ם והשו״ע משמע דדוקא שאילת אחרים בשלומו ,וכן הוא בשלום אחרים
הוא דאסור ,אבל שאילת אחרים שלום זה לזה בבית זה מאן דכר שמיה לאסור" ,וכן העלה
בספרו רמת רחל ,סי׳ נ״א ,שאץ יסוד לאסור שאילת שלום בבית האבל" ,אולם יש ליזהר
משום מדת דרך ארץ והבעת השתתפות בצער האבל ,שהאחרים לא ישאלו זה לזה בשלום
בקול ,ובכלל אין להרבות בסתם שיחה בטילה בבית האבל" .לאחר מכן מצא מקור לדבריו
של בעל ערוך השלחן בספר "שבלי הלקט" בשם,תשובת הגאונים ואכמ״ל.
יש להוסיף דברי הרמב״ם שהאבל נותן שלום לכל אדם בשבת שהוא מכלל דברים

שבפרהסיא ,ואיתא 1בירושלמי"’ :ר"■■אושעיא המו■ ■אזל לחד אתר וחמא המון אבלים
בשבת ,ושאל בהון ־ואמר להון איני יודע מנהג מקומכם ,אבל שלום עליכם כמנהג מקומי".
בתוספתא (תענית פ״ג הלכה י״ב) שנינו" :אץ שאילת שלום לחברים בתשעה באב,
ולהדיוטות — בשפה רפה״ .הדברים הובאו להלכה ע״י מהר״ם מרוענברג בהלכות שמחות:
"ואץ שואלץ בשלום אדם בבית הקברות אם יש שם מת ,אבל אם אין שם מת שואלין
ברחוק ארבע אמות" .הלכה זו מובאת בתשב״ץ סימן תל״ט במימון אחר ,וכנימוק נאמר
שם" :כדי שלא יהא לועג לרש" ,אם כי נזכרת גם תוספתא תענית הנ״ל.
בץ הסייגים יש להזכיר את דברי הגט׳ (מגילה ג׳ ,ע״א)" :אסור לאדם ליתן שלום
לחבירו בלילה" .ובתוספות פירש ריב״א דדוקא חוץ לעיר (היכא דשכיחי מזיקין) כגון
בשדה ובלילה ,אבל במקום שבני אדם מעויין אץ לחוש ונותן שלום לחבירו בלילה.
כשיש מת מוטל ובאו אורחים לא יתן להם שלום ואם נתנו לו שלום לא יחזיר להם
שלום( ,עי׳ תשובת רב האי גאון מובאת ב״מאה שערים" לרי״ע אבן גיאת ,הל׳ אבל ה״ב
ו״בתרומת הדשן" פסקים סי׳ כ״ה ,וביו״ד סי׳ שמ״ג ,סעי׳ ב׳ בהגה).
לפי ספר חסידים (אות תשמ״א) "מי שמוליד מת או ספרים ,ויהודי פוגעו ,לא יתן
לו שלום ולא יענה לו שלום" .וב״משנת אברהם" סימן של״ט ,מעיין לגמרא (ברכות דף י״ח)
מי גרע ספר תורה מעצמות וכו׳.
בספר מטעמים דף נ״ה “ע״ב נמסר כי בשבת לעת המנחה אץ אומרים זה ■אל זה שבתא
טבא "גוט שבת" כמו בשחרית ,משום שמראיו׳עעמבו כאבלים על מות משה יוסף ודוד,
ואסורים'לדרישת שלום ,ובמנחה ביו״ט׳ אין אומדים "גוט יר׳ט" משום שמא יאמר גזירה
יו״ט אטו שבת (הדברים הובאו גם בספר "אוער כל מנהגי ישורון").
'־■' ונסיים בדבריו של רבי ישראל אלגקאווה בפרק השלום ,הנספח לספרו'"מנורת המאור" :
"גדול השלום שכל 'הברכות ׳והנחמות שהבטיח הקב״ה את ישראל חותמיחן ־השלום ,בקריאת
שמע בלילה — ופרוש עלינו סוכת שלומך ,בליל שבת •— מעין הברכות ורוב ההודאות
לאדון השלום ,ברכת כהנים — וישם• לד שלום ,סיום התפלה — עושה שלום במרומיז וכד".

קבלת פני הכא מן הדרך
>) ,וכן &וסק
^*ן*׳ ,ומובא
היו שסברו כי הביטוי "נתינת שלום" הוא מבטא ;משובש שנתהווה'בהשפעת היהודית
המדוברת ,אולם מעינו במשנה מפורשת"בפרק ו׳ דאבות" :אמר רבי יוסי כן קסמא ,פעם
אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחר ונתן לי שלום" ,ויש להביא’סמוכץ לזה גם
מלשון התורה "ונתתי שלום בארץ" (ויקרא כ״ו ,ו׳) ,וכן "הנני נותן לו את 'בריתי שלום"
(במדבר כ״ה ,י״ב) .אולם המבטא הרגיל ביותר'בתנ״ד ובתלמוד הוא שאילת שלום כמו
"וישאל להם שלום" (בראשית מ״ג ,כ״ז)" ',וישאלו איש לרעהו לשלום" (שמות -י״ח ,ז׳),
"וישאלו לו לשלום"' (שופטים י״ח ,ט״ו)" ,ושאלו לד לשלום" (שמואל א׳ ,י׳ ,ד)" ,וישאל
לאחיו לשלום"' (שם י״ז ,כ״ב) ,וכהנה רבות .בתלמוד'יש "כדי שאילת תלמיד לרב"
(בבא קמאי ע״ג ,ב׳) '"בפרקים' שואל מפני הכבוד" (ברכות' י״ג ■,א׳ס׳ ״אפילו המלך שואל
־'
בשלומו לא ישיבנד׳ (שם ל׳',ב׳>
בתג״ד אנו מועאים לשון של פקודה כמו ""ואת אחיד 'תפקוד לשלום" (שמואל א׳
י״ז־-י״ח) ,וגם 'לשון' אמירה ודבור כמי "ייאמר השלום אביכם" (בראשית מ״ג ,כ״ז)" ,ותאמר
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;השלום לך השלום לאישך" (מלכיס״ב׳ ,ד׳,כ״ו),,,אדברה בא שלום בך" (תהלים קכ״ה ,ה׳),
ו״דובר שלום לכל זרעו" (סוף אסתר).

אף בשירת ספרד אנו מוצאים אצל ר׳ שמואל הנגיד בשירו על מות אחיו (מבחר השירה
העברית ,הוצאת אינזל לפסיא תרפ״ב ,עט׳ ע״ב)" :ואם אתן לך שלום ולא אשמע
תשובתך" ,ומכאן שהבטוי לתת שלום איבו זר לרוח השפה ,ומכל מקום ברור שאין לראות
בו את השפעת היהודית המדוברת.

"נוהגים שנותנים שלום לאורח ואומרים לו שלום עליכם והאורח עונה להיפך עליכם
שלום ,וכן כשאדם אומר לחבירו צפרא סבא עונה לו בלשון אחר שנה טובה .הטעם הוא
כדאיתא בגמרא ברכות ו" :,הנותן שלום לחבירו ולא החזיר לו שלום נקרא גזלן וכו׳",
ואם יענה בלשת הגותן ,יחשוב השומע שהוא השואל שלום ,וחבירו אינו משיבו ויהיה
בעיניו כגזלן" (מטעמים דף ג״ה ,ע״ב ,והובא גם באוצר כל מנהגי ישורון).
הרי״ש וינפלד ,שהביא מבחר מקורות בעניני שאילת שלום (אוצרות ירושלם ,חלק ס״ה),
מסביר את נוסחאות הברכה המקובלים כיום ,ויש ענין בהזכרת הבירור שהתנהל מעל דפי
אחד המאספים התורניים "בית ועד לחכמים" ,שיצא לאור בשנת תר״צ בגריבה אשר בליטא,
בדבר ברכת שלום עליכם.
הרב מאיר רובין מטומשוב־לובלסק פנה בשאלה" :למה כשפוגע אדם בחברו אומר לו
שלום עליכם ,הלא מבואר דאסור לאדם לומר לה ,קרבן (נדרים י׳) ,דחיישינן דלמא מיית
ויוציא שם שמים לבטלה ,ומבואר דשלום הוא שמו של הקב״ה ,וקשה הכי נמי דלמא מיית
ויוציא שם שמים לבטלה ,וע״כ צריך לפתוח לא "שלום עליכם" כי אם "עליכם שלום".

העורך ,הדא״ט פיורקא ,העיר לשאלתו" :.שאלה זו יש לשאול גם על בועז שאמר לקוצרים
ה׳ עמכם (רות ב׳) ,הקדים השם והקוצרים אמרו .להפך יברכך ,ה׳ ,וטעם הדבר מצאתי
בספר ישן אחד (איני זוכר ביום שמו) ,כי אמרו חז״ל כל המקדים שלום לחברו מאריכין
.לו ימיו ושנותיו ,לכן לא היה לבועז לחוש שמא ימות ,לפי שהיה מקדים שלוס לקוצרים,
והקוצרים אמרו להפך ,ולזה כיוון מדעתו הרחבה גם רבי ברוך עפשטין נ״י מפינסק בספרו
החדש "עבודת הלויים".

באחד הגליונות הבאים העיר ר׳ קלונימוס ב״ר דוד לגבי המאמר ,שהובא ע״י העורך:
"כל המקדים שלום לחברו מאריכין לו ימיו ושנותיו" :מאמר זה בקשתי ולא מצאתי",
והוא סכוך שמקורו מדברי המדרש "המטיל שלום בין אדם לחברו ,עאכו״ב שמאריכין
ימיו ושנותיו" (תגחומא סוף יתרו) ,וכן מצאנו "מי שהוא אוהב שלום ורודף שלום ומקדים
שלום ומשיב שלום ,הקב״ה מורישו לחיי העוה״ז והעה״ב" (סוף מסכת דרך ארץ) ולפי
המאמר האחרון ,שגם משיב שלום זוכה לזה ,יש לומר שמה שענו הקוצרים להפך יברכך
ה׳ וכן עליכם שלום כתב הסופר כן לתפארת המליצה ,להפוך המאמרים ,כמו ואברכה
מברכיך ומקללך אאר וכן הרבה" .רבי מיכאל זאב זאוראדסקי מוסיף שם שיש ללמוד עניו
,
זה ממקרא מלא :״מי האיש החפץ חיים — בקש שלום ורדפהו״.
יש להוסיף כי עשרים שנה לפני בירור זה הופיע ספר "טעמי המנהגים" ובו הוא
מסביר מדוע משנה המשיב ועונה "עליכם שלום" ,משום דאיתא בגט׳ נדרים דף י׳ שלא
יאמר אדם לד׳ עולה או לד׳ קרבן אלא עולה לד׳ קרבן לד׳ ,שמא כשיאמרו תיבת לד'
ימות חלילה ,ונמצא מוציא שם שמים לבטלה .וכן גבי שאילת שלום ,כי שמו של הקב״ה
הוא שלום כדכתיב" :ויקרא לו ד׳ שלום" ,נמצא המשיב אסור לו להשיב ולומר שלום
עליכם ,כי שמא ח״ו כשיאמר תיבת "שלום" לא יספיק לומר תיבת עליכם ,אמנם השואל
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שפיר קאמר ,כי איתא בגט׳ ברכות" :המקדים שלום לחברו מוסיפין לו חיים ושלום" ,נמצא
השואל מקדים שלום ובטוח הוא שלא ימות.
על נתינת שלום ביד אנו מוצאים רק במאות השנים האחרונים .בספר "אגודת שמואל"
על הפסוק (משלי י״א ,כ״א)" :יד ליד שמך לתמימי דרך .קבלה היא בידינו ההולך בדרך
ועוסק בדברי תורה משום שהשכינה נקראת שלום מתחברת עמו בדרך ,וביעקב כתוב
ויבוא יעקב שלם וכו ,,ולכן מי שבא מן הדרך מחויבים ליתן לו שלום ,ביד תקיפה ובשפה
חריפה ,ולא בשפה רפה ,אבל מי שלא נתן שלום בידו למי שבא מן הדרך ,יצא כרוז
ברקיע ״פלוני הרע הזה יצא נקי מנכסיו וצדיקים ירשוהו״ .וע״ז נאמר :יד ליד לא ,כלומר
שלא נתן יד .להבא מן הדרך כלומר שלום ,ינקה מנכסיו האי רשע רע ,וצדיקים ירשוהו,
ועל זה נאמר זרע צדיקים נמלט (סוד מישרים) ,ובמשלי (ט״ז ,ה" ,),יד ליד לא ינקה",
כי לא יתן לאשה ואפילו לאשתו שלום ביד כמו לזכר" (הגהות דרבנו עובדיה ,וראה דברי
הר״ח ליברמן ב״סיני" על הגהות אלו).
הפסוק "בורא ניב שפתים שלום שלום לקרוב ולרחוק" משמש ,איפוא ,יסוד למנהג
שצריך ליתן ולהביא שלום ,כשיבא מדרך רחוקה או קרובה ,להשיב שלום ושניהם יאמרו
שלום ,בניב שפתיים ולא בשפה רפה ,והדברים הובאו ב״תיו יהושע״ ,והם הלכות דרך ארץ:
"וכן מבואר בהגה דרבינו עובדיה הנביא דצדיך ליתן שלום ביד דוקא".
מן העניו לציין שהטעם הנזכר ב״אגודת שמואל" הובא ע״י רבי צבי אלימלך מדינוב,
בספרו ״דברים נחמדים״ (משלי י״א)" :קבלה בידינו ההולך בדרך יעסוק בתורה וכו,,
ולכן מי שבא מן הדרך מחויבים ליתן לו שלום ביד תקיפה ובשפה חריפה,ולא בשפה
רפה ,אבל מי שלא נותן שלום בידו למי שבא מן הדרך ,יצא כרוז ברקיע :פלוני הרע
הזה יצא מנכסיו וצדיקים ירשוהו ,ועל זה נאמר :יד ליד לא ינקה .כלומד ,כשלא נותן
יד ליד ,ר״ל שלום ,עקה מנכסיו האי רשע".
אחד הפוסקים לפני כשלש מאות שנה ,רבי שמואל הלוי ,שנמנה בין תלמידיו של הט״ז,
נשאל בספרו נחלת שבעה (חלק השו״ת ,סימן ע״ב) "דמרגלא בפומייהו דאינשי בגי הישובים
הבאים תוך התחום אלפים בלא עירוב ,או מתוך ר ,אלפים אמה וע״י עירוב ,שאץ נותנין
להם שלום ,ויש שאין חוששין עותנין להם שלום" הדין עם מי ז והוא מספר "ראיתי מקצת
בני אדם אין גותנין להם שלום ,ושמעתי מהם בפירוש שאין נותנין שלום בשבת ,ולא
שמעתי מעולם טעם לדבר ,ואולי דנמשך להם מהא דכתב בשיבולי הלקט על שנים
שנכנסו לעיר בערב שבת בשעה מאוחרת ולא נתנו להם שלום" .לדעתו" :דינא הוא שלא
ליתן להם שלום ,אך לא משום קנסא ,רק שאין צריכין שאלת שלום ,כמו שבפחות מפרסה
לא חשיב יוצא לדרך ,ואין צריך תפלת הדרך ,א״כ לא שייך נמי ליתן שלום ,כמי שבא מן
הירך ממקום סכנה ,ומטעם זה אינו שייך בשאילת שלום ומכל שכן אם אינו הולך רק
תחום שבת ממש בלא עירוב ,דכל שכן שנחשב כעיר עצמה ,ולכן אינו נותן לו שלום רק
״ברוך הבא״ ,שנהוג ההולך לבית חבירו שאומר לו ברוך הבא ,וכמנהג הספרדים בהיפוך:
הפוגע בחבית בשוק נותן לו שלום ,ובבא חבירו מן הדרך אומר לו ברוך הבא".
מדבריו אנו למדים על שוני בנידון בין קהילות ספרד ואשכנז ,והדברים מובאים ע״י
הרנ״נ קורונל בספרו ״זכר נתן״ (כ״ה ע״ב ,אות ד ,דרך ארץ ,סימן י״ח)" :בערי ספרד
אומרים ברוך הבא ובערי אשכנז המנהג שאומרים לו שלום עליכם ובנתינת ימיו ,ובפולין
מקפידין על כך מאד" .הוא מעיר" :ולא ידעתי מנין להם זה ,אתר זה מצאתי במגידים
עם פירוש אגודת שמואל (ישעיה נ״ז ,פי״ב בהגה) שצריך לתבירו ליתן ולהביא בידו שלום
כשיבוא מדרך רחוקה".

בעל "טעמי המנהגים" מביא (בעמוד תק״ד) הגהה דרביגו עובדיה הנביא הנ״ל וכן
דברי בעל שו״ת "נחלת שבעה" הג״ל דצרידליתן שלום ביד דוקא ע״ש ,ומוסיף הוכהה
מדברי ר״י בן קיסמא שנתן לו שלום ,ולא אמר,שאמר 4לו שלום ,ומוסיף "ולדעתי הרמז
כי ביד האדם ט״ו פרקים כמגיז ט״ו תיבות שבפסוקי יברכך ה ,וישמיד וגו /כלומר ימולו
עליך הברכות שבג ,פסוקים אלו ,שהם ט״ו כמנין איברי היד".
לפי נימוק נוסף יש ארבע עשרה תיבות בברכת כהנים ,מלבד תיבת שלום ,ובכל
אצבע יש שלשה קשרים ,מלבד בגודל יש שני קשרים ,הרי י״ד קשרים כנגד <'״!* תיבות
ובפיו גומר תיבת שלום ,נמצא בתתו לו את ידו ,ובאמרו בגמר שלום ,יותן לו כל ברכת
כהגים (זכרון בספר).
על רבי שלמה אליעזר אלפנדרי מירושלם מסופר (דברי תורה מהדורא ט /סימן י״ד)
"שלא היה נותן ידו לשלום רק (כמו בהכרה) ,לאיש מפורסם ,ת״ה נכבד ,ורק היה אומר
בפיו שלום ,ואמר כי זהו דרך התחדשות לא שערום אבותינו ורק זה הנהיגו במדינות
אירופה" (דברים כגון אלה מיחסים גם למת בעל "חזון איש").
כאשר ר ,חיים אלעזר שפירא הגיע לביקור בארצנו הקדושה ,קיבל מהרש״א אלפגדרי
את פניו" ,נתן לו שלום והחזיר לו שלום ,בסבר פגים יפות בידו הגדולה ,לכבודו הראה
חיבה יתירה ,ועשה חטיבה וידידות להושיט יד קדשו ,בנתינת "שלום" לכל הרבנים משיירא
וחברייא דית ,וגם לנו הגם שלא היה דרכו בזה ,ליתן שלום ביד לשום איש ,וגם לאצילי
בני ישראל לא שלח ידו כי אם שלום לרחוק בפה קדשו" (מסעות ירושלם הוצאת הר״צ
מושקוביץ).
בספר "דברי תורה" (שם) הוא מסביר מנהגו של הרש״א אלפנדרי "כדי שלא יצטרך
ליתן לכל אחד ידו לשלום ,כי בגודל קדושתו אולי היה קשה לו לסבול ,כאשר הרגיש ביד
כל אחד ,אם היה נותן לו ידו ,את העוונות ונגעי נפש ,מבחי׳ יד ליד לא ינקה וכו׳,
ואין חקר למדרגתו ,ומה עמקו מחשבותיו ונפלאותיו".
הוא מוסיף כי ממשנת אבות פ״ו ,אמר רבי יוסי בן קסמא וכו ,ונתן לי שלום והחזרתי
לו שלום אמר לי וכו ,משמע לכאורה ,דהנתיגה של שלום היתה מיד ל<ד ,אולם — הוסיף —
מדקאמר ונתן לי שלום .,ואח״כ נאמר אמר לי שהתחיל הדיבור ביניהם ,וכדמצינו בלשון
התורה ונתן הכהן וגו ,,כמה פעמים בהזאות שזהו נתינה ביד ולא בדיבור כלל ,והוא מציין
שגם מלשון הזוהר (בראשית ר״ה ,ע״ב) "קריב לגביה ויהיב לון שלם" משמע גם דיהיב
בידיה.

כין ישראל לעמים
חזונם של ישראל מאז ומעולם הוא השלום ,והשאיפה לשלום היא המבדילה בין
ישראל לעמים .ישראל חרת על דגלו את הצו "לא תרצח" ,ואילו סיסמת "על חרבך
תחיה" היא צו עליון לגבי עשו שאין להרהר אחריו .ישראל ראו ,איפוא ,בשלום חזון
הכל ,ובלעדיו אין סיכוי להתפתחות העולם ,שכן השלום לארץ כשאור לעיסה כדברי
חז״ל" :אלמלא שנתן הקדוש ברוך הוא שלום בארץ ,היתה החרב והחיה משכלת את
האדם ,מנין שנאמר ונתתי שלום בארץ והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור
בארצכם" (סוטה כ״ב ,א.),
תהום זו ,הרובצת בין ישראל שקיבלו את התורה שכל נתיבותיה שלום לבין

אומות העולם ,המחישו חז״ל בדרשתם על הכתוב "וזאת תורת זבח השלמים" (ויקרא
ז ,,י״א)" :אמרו אומות העולם לבלעם ,למה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל שיהיו

מקריבין לו קרבנות (שלמים) ,ולגר לא אמר כלום ,אמר .להם בלעם  :הקרבגותאינן
אלא שלדם\ ומי ,שקיבל את התורה שכתובין בה עריך שיקריב ,קרבגות.־ אתם מתחילה
פסלתם אותה ועכשיו אתם מבקשים להקריב קרבנות .מי שקיבלה הוא מקריב קרבנות
שנאמר :ה ,עוז לעמן יתן ה ,יברך את עמו בשלום" (תנחומא צו ד׳).
יש עמים המתפללים על השלום אבל אין תפילתם .כתפילת ישראל ,אזע מישראל
מסיים את תפילת העמידה שהוא מתפלל שלוש פעמים .ביום ,בברכת שלום ,הכהנים
מברכים את העב ומסיימים בשלום ,וגם ברכת אדם לחברו היא שלום.
,,אין שלום יוצא מתוך מריבה ,וכן הוא אומר :ויהי ריב בין רועי מקנה אברם וגד,
מי גרם ללוט שפירש מאותו צדיק הוי אומר מריבה ,וכן הוא אומר ועמדו שגי האנשים
אשר להם הריב ,מי גרם לזה ללקות הוי אומר זו מריבה ,וכן אשכחן :כי ינצו אנשים
וגד ...וקצותה את כפה ,מי גרם לזה ,הוי אומר זו מריבה".
כאשר נתן הנביא מנמק את מניעת בנין הבית מדוד ,הוא מדבר אמנם אליו בכבוד
גדול ועומד על הישגיו הגדולים ומתנבא לו שה׳ יקים לו בית מלוכה תחת הבית לה׳
שיזם לבנות" :והגיד לד ה׳ כי בית יעשה לך ה"׳ .אך דוד עצמו עומד על הגורם
למניעה ,כדבריו לבנו שלמה ,כשבא לשתף אותו בהכנות לבית המקדש" :ויאמר דוד
לשלמה בנו ,אני היה עם לבבי לבנות בית לשם ה׳ אלקי ,ויהי עלי דבר ה׳ לאמר,
דם לרב שפכת• ומלחמות גדולות עשית ,לא תבנה בית לשמי — הנה בן נולד לך הוא
יהיה איש מנוחה .והניחותי לו מכל אויביו מסביב ,כי שלמה יהיה שמו ,ושלום ושקט
אתן על ישראל בימיו ,הוא יבנה בית לשמי" (דברי הימים כ״ב ז׳—י׳).
התורה — "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" ,וככל שהדבר תלוי בנו חייבים
לעשות הכל בדרכי שלום ואף את כיבוש הארץ ,כאמור" :כי תקרב אל עיר להלחם עליה
וקראת אליה לשלום" .וכבר מנו חז״ל במקומות רבים מעלות השלום בשמים ובארץ,
ואף על פי שהקב״ה אמר לו למשה להלחם עם סיחון "והתגר בו מלחמה" (דברים ב׳)
ניסה בראשונה להידבר איתה לשלום " :ואשלח מלאכים ממדבר קדמות דברי שלום".
לפי חז״ל סנה גם יהושע לתושבי כנען בראשונה בהצעת שלום (ירושלמי שביעית ו׳,
א׳; דברים רבה; שופטים ה /י״ג) .וכן מציין הרמב״ם (הלכות מלכים ו׳ ,ה׳):
"שלשה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ .הראשון שלח להם מי שרוצה לברויח
יברח ,וחזר ושלח מי שרוצה להשלים ישלים ,וחזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה —
יעשה".
זאת ועוד ,אחת הברכות הגדולות שהתורה מבטיחה לנו אם נשמור ונעשה את
מצוותיו היא השלום "ונתתי שלום בארץ ,ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן
הארץ וחרב לא תעבר בארצכם".

כאמור ,הרי חזונם של ישראל מאז ומעולם הוא חזון השלום באחרית הימים ,כנבואת
ישעיהו" :וכתתו חדבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ,לא ישא גוי אל גוי חרב ולא
ילמדו עוד מלחמה" ,אולם בשעה שהם נתונים בסכנה עליהם להשיב מלחמה שערה,
כדברי הגביא יואל" :קראו זאת בגרים ,קדשו מלחמה ,העירו הגבורים ,יגשו יעלו כל

אנשי המלחמה ,כתו אתיכם לחרבות ומזמורתיכם לרמחים ,החלש יאמר גבור אני,
ובואו כל הגויים מסביב ,ונקבצו שמה הנחת ה׳ גבוריך" ,והתורה מבטיחה להם:
ה׳ את אויביך הקמים עליך נגפים לפניך ,בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים
לפניך" (דברים כ״ח ו׳—ז ),והבטחתו נתונה לנו כי אם אויבינו יעיזו להפר שלומנו
ויוכו שוק על ירך.
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זאת ועוד; הנביא מיכה ,שהתנבא גם הוא נבואת אחרית הימים ,הוזה את משלום
בארץ; "ועמד ורעה [המשיח] בעז ה׳ ,בגאון שם^ה׳־״אלקיו,׳וישבו כי עתה יגדל עד
אפסי ארץ והיה זה שלום —-------- ,והיה שאך,ית יעקב בקרב עמים רבים ,כטל מאת ה׳
,
וכרביבים .עלי עשב ,אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם,׳.

הוי מתפלל בשלומה של מלכות
על נהרות בבל קיבלו הגולים מירושלם את פניית ירמיהו הנביא כי אין שיבתם
לירושלם קרובה ,ועליהם להשלים..',איפוא ,עם גלותם בבבל" :ודרשו את שלום העיר
אשר הגליתי אתכם שמה והתפללו בעדה אל ה ,,כי בשלומה יהיה לכם שלום" ,שומה
עליכם להתפלל אל ה׳ ולדרוש בשלום העיר.
ר׳ עזריה מן האדומים בעל "מאור עיינים" ,פותח את פקירתו על התפתחות ברכת
הגותן תשועה" :למען דעת כל עמי הארץ כי אנחנו שארית הפליטה ,כל ימי ■היותנו
גרים ותושבים בארץ ,הרי אנו חייבים על פי נביאי האמת ,וכפי מנהג האבות שהיא
תורה ,להתפלל בשלומה של המלכות המושלת בנו ,וכי לעת כזאת בפרט אשר עוונותינו
הפיצוגו בארבע רוחות השמים ,יש לנו לשחר אל אל על שלום בגי תבל כולם ,לבל ישא
גוי אל גוי חרב".
לאחר ציון מקורות קדומים מימי הבית השני ושלטון הרומאים הוא מסכם" :ומבואר
אמרו אבות העולם (היא מימרתו של רבי חנניא סגן הכהנים) ,,הוי מתפלל בשלומה של
מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו" .הוראה מחייבת זו בפרקי אבות
מנוסחת בצורה נמרצת באבות דרבי נתן (נוסח ב׳ הוצ׳ שכטר עמ׳  )68ז "הוי מתפלל
בשלומה של מלכות ,שהיא שולטת בגו כל הימים".

מפני דרכי שלום
־ בברייתא שנינו" :תנו רבנן מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל ומבקרין חולי נכרים
עם חולי ישראל וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום" (גיטין ס״א ,ע״א).
בעוד שבמשנה (גיטין נ״ט ,ב׳) מוגבלת התקנה ,והיא מתייחסת לעניי נכרים בלבד ,הרי
הברייתא מטילה על ישראל חובות נוספות כלפי כל נכרי ,כעני וכעשיר ,לגבי כל צורות
החסד :גמילות חסדים ,ביקור חולים וקבורת המת (ראה בבא מציעא ל׳ ,ב׳) .התוספתא
אן* מונה חובות נוספות שלא נזכרו במשנה ובברייתא שבגמרא" :מספידין מתי גויים
ומנחמין אבילי גויים מפני דרכי שלום" (תוספתא צוקדמנדל עמ,־.)238
הראשונים מציינים שחובה זו ,בכל הדברים האמורים ,לאו דוקא כשבאו ביחד עם עניי
ישראל וחולי ישראל ומתי ישראל אלא אפילו כשחם לבדם וענין מיוחד בדבריו של בעל
,,ספר חסידים״" :דע אע״פ שאמרו מותר לשנות מפני דרכי שלום ,אם יבא נכרי או יהודי
ויאמר לאדם תלוה לי מעות ואינו מלוה לו ברצון כי ירא פן לא יפרע לו ,אינו יכול לומד
אין לי ,כי מה שאמרו מותר לשגות בדברי שלום ,זהו כשכבר עבר הדבר" (סימן תכ״ו).
רבי יהודה עייאש שנשאל אם מותר ליתן אוכלין ומשקין לעניי עכו״ם ,המחזרים על
הפתחים בשנת הרעב והם קרובים למות ,ובשעה שמפרגסן הוא מחיה אותם בידים ,מסכם
להלכה" :לפרנס עניים בדליכא איבה אסור מדאורייתא לכ״ע משום מתנת חגם ,אלא דיש
לחקור בנכרים שבזמן חזה שאינם עוברי עבודה זרה ,אעפ״י שאינם מקיימין שבע מצות
בני נח ,אם הם בכלל זה" .ועל סמן• דברי הרמב״ם הוא מסכם" :עכו״ם העובד ע״ז אסור
לרפאות או להעלות (מן חבור) אפי׳ בשכר ,בדליכא איבה ,ואם אינו עובד ע״ז ,אבל אעו

מקיים ז׳ מצות ,מותר לרפאותו ולהעלותו בשכר ,אע״ג דליכא איכה ,אולם לפרנסם אינו
חייב אלא בשכר ,ורק בדלא מצי לאישתמוטי מחויב לפרנסם ,ורק אם מקיים שבע מצות
בני נח נקראים מחסידי אדמות העולם ,ואנו מצוים להחיותו ואף לרפאותו בחנם" ("בית
יהודה" ,יור״ד סימן ד׳ ודבריו זעבאו להלכה ע״י הר שלום מארגויסו בספרו "עושה שלום,׳,
חידושי דינים ,חלק יור״ד אות צדקה).
"שואלים בשלום גויס מפגי דרכי שלום ואפילו ביום חגם" (ניטיו ע״א ,ע״א) ,והובא
בשו״ע (יור״ד סימן קמ״ח ,סעיף ט׳) ,אולם "אסור ליכנס לבית הגוי ביום חגו וליתן לו
שלום .מצאו בשוק ,מותר ,אבל יאמר לו בשפה רפה וכובד ראש".
לפי הירושלמי (ניטיו ה׳—ר) אסור כלל לשאול בשלום הנכרי ,ולעמון ומואב יש איסור
מפורש" :לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם".

על סמך דברי הברייתא (ניטיו ס״ב) "אסור לכפול שלום לגוי לעולם" ,ציינו הפוסקים
שיש להקדים לו שלום ,כדי שלא יתחיל הגוי ויצטרך לכפול לו .סמד לכד הם דבריו של
רבי נחמו בר יצחק" :היה אומר שלמא למר והיה לבו על רבו" .רש״י שם מפרש" :דהא
שנותנים שלום לעכו״ם מפני דרכי שלום הוא דשרי ,ומשום דרכי שלום בחדא זימנא סגי
לממרא להו" (ועיין יו״ד סימן קמ״ח ,סעיף י׳).
בימי הביניים העסיקה בעיה זו את הפוסקים שעסקו ביחסים שבין ישראל לעמים
״ואסור לגנוב דעת הבריות ,ואפי׳ דעתו של גוי עצמו ,מציין ספר חסידים — ואותן שמחרפין
את הגויים בשעת שאלת שלומם והגוי סבור שאמר לו טובה ,חוטאים כי אין לד גניבת
דעת גדול מזה׳ אד כל מה שנוכל למעט בשאלת שלום של רשע יש לגו למעט ,אד מסגי
דרכי שלום נוכל להקדים שלום לגדולים שבהם ,ועוד שלא יצטרך לכפול להם שלום ,כי כן
דרך העולם המשיב כופל שלום ("ספר חסידים" ,הוצאת מוסד הרב קוק ,סימן ג״א).
מהר״י מברונא שנשאל" :כשהגוי יוצא ,רגיל לומר "גוט גזענן אויק" ,ורגילים להשיב :
"שנה טובה ,טובה על כל ישראל" ,פוסק" :דלאו שפיר עבד אלא ישיב כפשוטו "מאן
דנק אויק" ,דהשתא אתחול מתחילי בשלום בשלמא ,בהזכרת השם ,להשיב להם מיבעי,
דתנן (גיטין ס״א ,א ),שואלים בשלומם ואמרינן בגמרא "רב חסדא מקדים ויהיב להו
שלמא" ,ונ״ל לפרש כדי שלא יתחיל הגוי ,ואז יצטרך להשיב טסי ,כדרך העולם".
והוא מוסיף" :ויש רוצים לומר כשמשיבים כופלים שלום לישראל ,ואי אתחיל מגוי צריך
להשיב לו נמי כפל כמנהגם ,דאל״כ איכא איבה ,ואין נראה לי" ,יתר על כן הוא מציין
״וכל העושים כן גונבים  ranהבריות ואסור לגנוב דעת הבריות ,אפי׳ דעתו של־ גוי".
״אין שלום אמר ה׳ לרשעים״ ,וכן מצינו בזוהר (וירא דף כ״ג ,ע״ב)" :מכאן אוליפנא
דהא לבר נש חייבא אסור לאקדמא ליה שלם ,ואי אצטריך יקדים ליה ,כדוד ששאל לגבל
ואמרתם כה לחי וגר ,דבריך ליה להקב״ה ואתחזי דבגיניה קאמר ,ואי תימא דרמאות הוא —
לאו ,דהא כל מאן דסליק ליה לקב״ה ואתחזי דבגיניה קאמד לאו רמאות הוא" .במקור אחר
בזוהר (מקץ דף ר״ה ,ע״א) משמע שאפילו להשיב אין משיבים לרשע; ואפילו למי שרק
חשוד בעיניו לרשע ,וכן בספר חסידים אות נ״ד ,רק כל מה שנוכל למעט בשאלת שלום
של רשע יש לגו למעט׳ אך מפני דרכי שלום נוכל להקדים שלום ולגדולים שבהם ,ועוד
שלא יצטרך לכפול להם שלום כי כן דרך העולם — המשיב כופל שלום.

על סמך דברי רבן שמעון בן יוחאי" :מנין לנושה בחבירו מנה ואינו רגיל להקדים
לו שלום שאסור להקדים לו שלום? ת״ל ,נשך כל דבר אשד ישיד ,ואפילו דיבור אסור"
(ב״מ דף ע״ה) .וכך גם בירושלמי ב״מ פרק ה׳ ,ח׳" :קשה הריבית ,שאף שאילת שלום

פ

רימת״ .לכן נפסקה ההלכה בש״ע (יו״ד סימן ק״ס ,סעיף י״א)" :לא שאל לו שלום
מימיו ,ועל שלווה ממנו הקדים לו שלום — הרי זה ריבית".

שלום על ישראל
השאיפה לשלום משתקפת כבר במכתבי יב ,המושבה הצבאית היהודית שעל האי בניסלוס
באזור אסואן ,הנפתחים בברכת השלום .בכתבי בר כוכבא שנתגלו בשנים האחרונות אנו

קוראים" :שמעון בר כוסבה הנשיא על ישראל ליהונתן ולמסבלה סלם"" .שלם משמעון בר
כוסבה לאנשי עץ גדי"" .למשבלה וליהונתן שלום" .מתוך הברכות הקצרות־עניניות מרגישים
אגו שהיה מובן עמוק למלה שלום בעיניהם ,והם הביעו בסיום המכתבים "הוו שלם" ,ובכך
רצו לבטא את כל המיוחל "השלום והטובה לעם".
מלים אלה כלולות גם במכתבים שנמצאו בואדי מורבעת משמעון לישוע בן גילגולה
"שלום שתשלח והתחזק חזקת מקום הוא ,שלום".
כן נשתמרו לנו כתובות בבתי הכנסת של כפר ברעם בגליל העליון שהתפרסמו כבר
בימי הביניים .הנוסע היהודי ר׳ שמואל בן שמשון ,אף מייחס את בית הכנסת המפואר
לר׳ שמעון בר יוחאי ,ובאגרתו ״אלה מסעות״ מובאת הכתובת" :יהי שלום במקום הזה ובכל
מקומות ישראל".

נוסח דומה נתגלה על משקוף בכפר עלמא הסמוך" :יהי שלום על המקום הזה ועל כל
מקומות עמו ישראל".
בבית הכנסת המפואר של דורא אוירופוס שעל הפרת ,המפורסם בציורי התנ״ך מרהיבי
העין ,נשארה כתובת* יסוד על לבנה בתיקרה" :הדין בית אתבני בשנת חמש מאה חמשין
ושית ,דאינון שנת תרתין לפלפוס יוליוס קיסר ,שלמה להון ולגשיהון ובניהון ,כלהון בכל
שבה פרסין ידיהון ב״ה שלום להם ולנשיהם ובניהן ,כולם בכל שבת פורשים בו ידיהם".
בחמת טבריה נתגלתה רצפת פסיפס של בית הכנסת ,שנבנה כשלש מאות שנה לאחר
חורבן הבית השני ,המצטיינת ביופיה עם גלגל מזלות ארון קודש ,ובשני צידיו מנורת
שבעת הקנים ,לולב ,אתרוג ,שופר ,מחתה ,וכתובת יחידה בארמית" :יהי שלמה על כל מן
דעבד מצות בהדן אתרה קדישה ,ודעתיד מעבד מצותה תהי לה ברכתה".
הברכה "שלום על ישראל" נמצאה בבתי כנסיות רבים ובכללן ברצפת פסיפס של בית
כנסת בכפר חוסיפה (עוספיה) בראש הכרמל .בית הכנסת נהרס כנראה בשריפה ,בעקבות
חורבן בתי הכנסת והפוגרומים ,בהשראת מדיניות יוסטייגיאנוס ,ונשארו רק שדימם מרצפות
הפסיפס היפה שבו מצוירים גלגל מזלות ואיורים אחרים .בכניסה שלושה פנלים :משני
הצדמם מנורה ,לולב ,אתרוג שופר ,ובאמצעי מוקפת זר פרחים ,הכתובת "שלום על ישראל",
היא הכתובת המצויירת על שטרי הלירה הישראלית.
בביהכ״ג שביריחו ,שלפי כמה חוקרים נבנה כבר בתקופת השלטון המוסלמי ,נמצאת
כחובת הקדשה גדולה "לכל ישראל שלום".

הרשימה מקיפה מדי ,עקבית מדי ,מלהיות אוסף׳ של מקרים .לא כתובות זכרון אישיות
ופרטיות יש כאן כמו אותן כתובות הפותחות במלים "ויכיר לטב" ,כי אם בטוי לצמאון העם
לשלום .הציון שלום מבוסס כאן על •המוטיב של הכתובת "שלום על ישראל" .בניגוד לצורה
הקדומה "שלום ל" המצויה בתג״ך ,וכך בנוסח התפילה כגון "שים שלום" בקדיש ,בדברי
חז״ל ובברכה השגורה שלום עליכם ,וכן בכתובות בתי כנסת.
מפני חטאנו גלינו מארצנו ונתרחקנו מבית אדמתנו .העם נאלץ לנדוד ,לנטוש
פא

•ישוביו ולהקים אחרים ,ובחיץ לארץ על אתת כמה וכמה "ויתהלכו מגוי אל גוי ומממלכה
.אל עם אחר" .בכל מקום נטלו עמם מסורת אבותם והשאירו במקום את קבר אחיהם למנוחת
עולמים ,וגם שם הביעו תקוה "ינוחו על משכבותם בשלום" .ואף בכתובות ,שלשונם ארמיתאו יוונית ,נכתבה המלה "שלום" באותיות עבריות.
בבית שערים נתגלו מצבות רבות מתקופות המשנה שנוסחתם ואותיותיהן יוונית ,ורק
.המלה "שלום" כתובה בעברית ולעתים "שלום על ישראל" ,כהבעת תפילה ומשאלה הנוגעת
לגורלה של האומה .אף הפרידה מן הנפטר משתלבת עם תפילה לשלומה של הקהילה
.המצומצמת ,שאתה נמנה הנפטר וכלל ישראל כולו.
בצוער נמצאו שלוש מצבות קבורה יהודיות באקראי והן העדות היחידה לקיום ישוב
יהודי במקום בימי התלמוד .לכתובת יש תאריו כפול ,לפי חורבן בית המקדש ולפי שנת
.השמיטה ,וחשיבותן גדולה לבירור השאלה הכרונולוגית של חשבון שנות החורבן והשמיטות
ואף בהן מתבלטת הברכה "שלום על ישראל".
ניתן לסכם ,איפוא ,קו המתמשך מארץ כנען בה שלום אינה סתם ברכה ,או העדר
•מלחמה אלא הטוב והמיוחל ,רעות וחברות ,שכן האדם שחיפש ביטוי הכולל כל טובה שראוי
לברך בה את קרוביו ,ידידיו ועמו ,לא מצא ביטוי מתאים יותר מאשר המלה שלום
שמשמעותה בטחון ,שלוות נפש ,אושר ושלמות הגוף ,אולם בישראל נוסף מימד נוסף לכך:
.געגועי הנפש ותקווה לאחרית הימים.

שלום כישראל
השלום הוא אחד התנאים שהשכינה שורה בישראל ,וכך מציץ רבי אלעזר אזכרי בספר
:הרדים" :בשעה שהשלום בישראל ,הקב״ה שוכן אתם בתוך טומאותם חבור עצבים אפרים
הנח לו ,ויש תקוה לעלית אורו ,ואילו בפירודם ,רומה על השמים כבודך ושכינה מסתלקת.
מצא רמז בכתוב" :הקבצו ושמעו בני יעקב וגו׳" וקשה מאי הקבצו ,הרי אמר להם האספוואגידה לכם ,והרי הם לפניו! אלא בראשונה האספו — על הגופים ,ואחר שהיו לפניו
־צוד .אותם שיסירו מלבם קנאה ושנאה ותחרות ,כאלו הם איש אחד ונפש אחד .שאם לא
יעשו כן אי אפשר לקבל עליהם יחוד ,שירצה וישרה עליהם .כדכתב ר׳ שמעון בן יוחאי,
דהיינו והוא באחד ומי ישיבנו — ר״ל והוא יתברך אינו שורה כי אם בישראל ביחוד ,לב
;אחד ,בלי קנאה ,דוגמת מלאכי השרת ,דכתיב בהו ,כלם אהובים וכו׳ ,וכלם מקבלים עליהם
•עול מלכות שמים".

השלום כמעלה עליונה ,יש לו מקום גם כהגדרה הלכתית .נחלקו הפוסקים אם שבעה
טובי העיר בתקנותיהם וקנסותיהם ,צריכים להסכמת כל בני העיר או דסגי ברובם (ראה
ימרדכי בבא בתרא ח׳ ,ב׳) .ומהר״ם אלשיך מסביר "שעניני הציבור בממון כמילי דשמיא
הם בזה שכיון שהוא תיקון לכלל ,לא חיישינן אם יהיה רווזזא להאי ופסידא להאי וכו׳
׳כי תקנות אלו במילי דעלמא לצורך הנהגת העיר חשובות לפני הקב״ה ,כי בכלל הדבר הזה
•ירבה שלום בארץ ,ובשמוע המיעוט אל הרוב ישקוט מדון ,כי יהיו בני ישראל כאיש אחד
חברים ,ומרבים שלום בעולם" (סימן נ״ט).
בפולמוס על פירוד הקהילות בהונגריה מצדיק מהר״ם שיק את הפרישה מהקהילות
הכלליות" :וידעתי כי יש כמה קהלות קדושות הם שטאטוסקווא ,מפגי שהם יראים וחרדים
׳מפגי המחלוקת ,והשלום באמת אהוב ,אבל כבר אמד זכריה הנביא וצוד" .האמת והשלום
אהבו" ומתחילה בעינן להשגיח בעין פקיחא שתשאר האמת על מכונה ,ואני יודע שטעמם
מפני שסוברים שטוב יותר להיות נשאר באגודה אחת עם האנשים שאינם מתנהגים כראוי,
׳פב

ולבם אומר להם שע״י האחדות יתוקנו בם הקלים אבל הגסיון מעיד שרוב הפעמים יותר
שכיה שהקלים מקלקלים את הטובים שעדיין אין להם חזקת היראה" (שו״ת ,יור״ד ,סי׳

של״ג).

בירורים כגון אלה התנהלו גם בדור האחרת על היתסים שבץ שומרי מצוות ובין פורקי
עול ,אם האמת ,המחייבת את התוכחה הגלויה ,עדיפה על השלום.
מהר״ם שיק מביא ראיה להנחתו שהאמת עדיפה על השלום ,מדברי רבן שמעון בן
גמליאל בסוף פ״א דאבות" :על שלשה דברים העולם קיים ,על האמת ועל הדין ועל השלום".
״ולדעתי — הוא מוסיף — נראה שבא ללמדנו במה שמנה את השלום בסוף ,נגד דעת
הסוברים שהכל תלוי בשלום ,אלא אם'יש לחוש שעל ידי השלום יוחלש האמת ,אז בודאי
אסור לנו לקיים השלום ,וזה בא להודיע לנו התנא "על שלשה דברים העולם קיים" ,דהיינו.
אם יכולים לקיים שלשתן ,אבל אם אין יכולים להתקיים ביחד ,אז יתקיים תחילה האמת
והדין ולא השלום .ולהבי נקט השלום באחרונה ,על יסוד הכתוב (זכריה ח׳,י״ט) "האמת
והשלום אהבו" ,שכל הנזכר קודם קודם במעלה".

אולם המערערים עליהם מסמיכים את דברי המאירי על המשנה (פרקי אבות ,פ״א ,משנה
ב" ),על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" ,דתודה
ועבודה קודמות במעלה לגמילות חסדים ,והלא כבר אמרו (פרקי דר״א ,פט״ז)" :אמר הקב״ה
חביבה לפגי גמילות חסדים מזבחים ועולות" .ובמכילתא ם׳ בשלח מוסיף" :ושלשתן בפסוק
אחד ,ועוברי הים פירשוה :״נחית בחסדך — זה חסד ,נהלת בעזך — זו תורה ,אל נוה
קדשך — זה ביהמ״ק (עבודה)" .נמצא שלפי המקרא גמילות חסדים קדמה לתורה ,ואילו היה
הסדר מוכיח על החשיבות ,לא היה שמעון הצדיק מקדים תורה ועבודה לגמילות חסדים
הגדולה מהן במעלה .לדעת המאירי הרי אע״פ שגמילות חסדים היא ראשונה ,הזכירה
באחרונה להיות האחרון קודמת במעלה ,אולם הכרעה יש בדבריו של רבי יחזקאל לנדוי,
״נודע ביהודה״( ,בהקדמה לספרו צל״ח לברכות);, :גם יש ליתן טעם על שחילק רבינו
הקדוש סדרי המשנה למספד ששה ,כי ששה עמודי* עולם המה ,וכמו ששגינו במס ,אבות.
והאחרון הוא שלום ,שבאמת השלום הוא העיקר ואם אץ שלום אין כלום ,כמו שפירש רש״י
בפסוק "ונתתי שלום בארץ".

שכת אחים גם יחד
מקור ראשוני ללחיצת ידים כאות לקירוב הלבבות הוא במושג של תקיעת כף שהוא
ערבות ותוקף לקיים דבר ,כמו שכתוב" :אם ערבת לרעך תקעת לזר.כפיך" (משלי ר ,א,),
וכן" :תוקע כף עור ערובה לפני רעהו" (שם י״ז ,י״ח) ,והוא אחד מדרכי הקנין בין התגרים,
כמובא בגמרא" :אמר אביי משמיה דרבא האי סיטומתא קניא" (ב״מ ע״ד) .ורבינו תם
מפרש כדרך שנהגו הסוחרים בגמר המקח.שתוקע כפו לכף חבירו ובזה נגמר המקח(.פסקי
הרא״ש ,שם) .לדעת ר״ת תקיעת כף חמורה מעןבועה ואין מועיל התרה מפני שהיא ככריתת
ברית בין הבתרים ,וסמך אקרא ׳ "ובזה אלה להפר ברית והגה נתן ידו" (יחזקאל י״ז ,י״ח)
שמוסב על צדקיהו המלד שתקע כפו .לגבוכדנצר כי לא יגלה .סודו שאכל ארנבת חיה
(נדרים גדה) ,ואם יש עדים שראוהו כי תקע כפו .החובה על .בית דין לכפותו ולקיים דבהיו
(מרדכי ,שבועות פ״ג).
הזכרנו לעיל את המנהגים -השוגים לגבי לחיצת ידים בשאילת שלום לאורח הבא מן
הדרך ,וכאן נביא מקורות שונים על לחיצת ידים בעת הברכות ההדדיות לשלום ולמיכה.
פג

יסוד לדבר נמצא בתיקוני זוהר ״ואמרין לחיים*" "על כוס חיי וחמרא לפוים רבנן ותלמידיהון",
אולם נתינת ידים בשעת אמירת לחיים לא היתד ,מקובלת בכל בתי החסידות.
בבתי החסידות דרוז׳ין היתד ,לחיצת היד מקובלת ביותר ,וכך נמסר בשמו של רבי
ישראל מרוז׳ין בענין תענית שובבים ת״ת" :שידוע מספרים הקדושים שהוא לתקן תיקון
הברית" ,ולדעתו ניתן תיקון זה להיעשות בשבת אחים יחד כדרך החסידים ששותין יי״ש
ותוקעין ,כפיהם זה לזה בשתיית לחיים; כי שני טעמים כ״ף בגימטריה מאתיים ,ומדינא ערלה
בטילה במאתיים (כגסת ישראל דן" ם׳) ,אן" בספר "טהרת ישראל" (על הלכות נדה ,ת״ב,
שערי הטהרה) ,כלול במסגרת תקונים להנכשל ,ח״ו בפגם ברית" :לשתות כוס משקה עם
חביריו היראים ולתקוע את ידיהם ,זה לזה לחיים" (סימן ג׳ ,אות קל״ח).
למנהג שתיית "לחיים" על כוס משקה ,תוך תקיעת ידיהם זה לזה ,מצא רמז רבי ישראל
מרוז׳ין ,,יד ליד לא ינקה רע" ,היינו שאם מברכין זה לזה בידים שנותן אחד ידו .לתוך
ידו של חבירו כדרך שעושין בעת שתיית לחיים ,״ינקה״ — אין שום יניקה להרע n׳.v
בנו רבי אברהם יעקב מסאדיגורא מילא אהר דברי אביו ,כי י״ד במלואה יו״ד דל״ת גימטדיא
חותם ,וחותם בתוך חותם היא שמירה לאמפג דבעי חותם בתוך חותם ,כמבואר בגמ׳
ובפוסקים ,וכשנותנים יד ליד הוי חותם בתוך חותם ,והוא שמירה טובה מכל רע ,ח״ו.
במסורת אחרת מסופר על פגישת רבי משה צבי מסאוודאן עם רבי ישראל מרוז׳ין .כאשר
גתכבדו במשקה נתן לו הרב מסאווראן "לחיים" בהושטת .ידו ,יד ליד ,ואח״כ שתה .רבי
ישראל מרוז׳ין נתן "לחיים" בפה קדשו אבל לא הושיט את ידו .הרב מסאווראן טען:
כתיב י׳שלח ד׳ברו ו׳ירעאם ,ראשי תבות יד״ו ,ומכאן ..הוכחה כי בשעה שנותנים "לחיים"
ביד משפיעים רפואה ,אד רבי ישראל מרוז׳ין נענה אחריו :הנה סוסי התיבות של ישלח׳
דברו׳ וירפאם׳ הם מו״ח.
לפגי רבי דוד משה מטשארטקוב שיטח אדם אחד את בקשתו בעת צרה ר״ל ,ובשעת
מעשה בכה מאוד .הרב מטשארטקוב בירך אותו בישועה כדרכו בקודש שהשי״ת יהיה
בעזרו ,והביע משאלה שגם יתר החסידים יברכו אותו בישועה וישתו לחיים זה לזה ,שהשי״ת
יפקוד אותו בדבר ישועה ורחמים ,בהוסיפו שייזהרו לשתות לחיים בתקיעת כפים דווקא ולא
בפה לבד ,בהוסיפו כי הענין ששותין לחיים ונותנים <ד ל<ד ,הוא סגולה להרחקת הנזק
ולהקרבות התועלת .הוא חזר על דבריו פעמיים ופירש שזה מרומז בקאפיטל "יענך ה׳ ביום
צרה" ,ר״ת בגמטריה שם יב״ק ,והיא סגולה להרחקת הנזק ולענות ביום צרה ,ובסוף
הקפיטל .,יענגו ביום קראנו" ,היא ג״כ ר״ת בגימטריא שם יב״ק ,והיא ענין התקרבות
התועלת .וביד יש ה׳ אצבעות :ג״ודל ,א׳צבע ,א׳מה ,ק׳מיצה ,ז׳רת ,ר״ת בגימטריא ג״כ שם
יב״ק ,וכששותים "לחיים" ונותנים יד ליר ,מייחדים בזה ב׳ פעמים שם יב״ק ,אחד להרחקת
הנזק ואחד להתקרבות התועלת.
בשעה שהיו שותים יין על שולחנו של רבי אברהם מסאכאטשוב ,בעל "אבני נזר",
היו מוכרחים ליתן "לחיים" בהושטת ידו לכל אחד ואחד ,קטן וגדול ,והיו מזכירים אז
לפניו ,בשעת אמירת "לחיים" ,חולה או למי שהיה צריך תיכן" לישועה גדולה ("אביר
הרועים" ,קכ״ב).
רבי דוד שפרבר שמע מפי רבו ר׳ משה מקאסוב־ שהחסידים מדקדקים בעת שנותנים
"לחיים" ביד זה אל זה ,שלא יתנו ידיהם־כדרך שתי וערב ,אולם לדעתו אין להקפיד על
זה ,דאדרבא על ידי אמירת "לחיים" מבטלין כחות הרע של שתי וערב ("ברכה לחיים").
לעומת זאת טוען רבי חיים אלעזר שעירא (בספרו ״דברי תוריד״ מהדורא ט /סימן ט״ו):
"לנתינת יד אז לא מצינו בשום מקום ,ואצלינו לא נהיג זה מאמו״ר ומאזמו״ר זי״ע ,אולם

פד

כשבא אחד ממרחק שאינו בקי כלל במגהגינץ ונותן ידו בעת אמידת "לחיים /,בודאי ,אץ
מדרך ארץ לביישו ,שלא להחויד ידיגו ,ושמעתי ; מכמה צדיקים מרבותינו הק ,זי״ע שנהגו
כן לתת או להשיב "לחיים" בנתינת ידיהם ,והגה שמעתי בעת ששאל על ככה אאמו״ר הק׳
[הוא רבי צבי הירש בעל "דרכי תשובה"! מרבינו הק׳ אדמו״ר משינאווא מנין המקור
לאותן שנהגו לתת ידם בעת שתיית יין "לחיים" ,והשיב לא ידעתי מקור לזה ,והגיד אז
בדרך בדיחותא (שיחת חולין של ת״ח צריכין לימוד ,ובפרט דבריו ז״ל)" אולי ישי מקור
לזה עפ״י ברכות" :יהיב ליה ימה" ,אד זה שייר רק כששותה הרבה כ״כ ,עד שהוא !מונח]
מבושם ,אז צריכין "יהיב ליה ידיה לאוקמיה" ,אמנם מה אעשה אם נותנים לי ידיהם כמנהג
העולם ,אץ הדרך שלא להשיבו להחזיר להם".

לעומת זאת הוא מציין מקוד לרפואה ע״י הנחת .יד בכתוב (מלכים ב /סי׳ ו׳ הפטרת
תזריע)" :והניף ידו אל המקום ואסף המצורע" ,אמנם באמת רק געמן שר צבא ארם הגיד
זה ,אבל אלישע הנביא צוה לו לרחוץ בירדן ולא הניח ידו כלל על מקום צרעתו ,אולם יש
קצת סמך ,כי למה חשב זה נעמן שיניח אלישע ידו שם ,אלא משמע שהיה זה נהוג אצל
הנביאים ואנשי מופת להגיח ידיו לרפאות (דרכי תורה ,ח״ד ,סימן קי״ג).

בבהב ויבעל מה
"אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ משום שנאמר ויקרא לו ה׳ שלום" (מסכת
שבת י׳ ,ע״ב) .וכפירוש רש״י שם" :ויקרא לו (גדעון להקב״ה) ה׳ שלום".

כתיבת השם נידונה כבר בראשונים .מדברי התוספות (סוטה דף י /ע״א ,ד״ה אלא
מעתה) נראה דאסור למחוק השם שלום ,ואם כי אינו נמנה במסכת סופרים בין השמות
שאינם נמחקים תנא ושייר .שאלה זו נשאלת גם ע״י הר״ן בחדושיו לשבת שם" :דא״כ אמאי
לא מני ליה מאותן שמות שאינם נמחקים״ ,והוא מביא בשם רבינו יחיאל" :דמהבא שמעינן
דאסור לכתוב באגרת שלומים שלום ,דשם קדוש הוא ומצוי אדם לזורקן באשפתות ובמקומות
המטונפים ,וכן אנו נוהגים שלא לכתוב שלום שלם" ,אבל הרא״ש מציין בתשובותיו (כלל ג/
סי׳ ט״ו)" :דלא מצינו מי שאוסר למחוק שלום ובכל אגרות כותבים שלום וזורקין ונמחקיך.
דברי התוספות הנ״ל מובאים ע״י הריטב״א בחידושיו לשבת (היו לפני החיד״א בכתב יד,
עד שלא נדפס)" ,וכתבו בתום ,דמ״מ אף שלום מן השמות הגמחקים הוא ,וכו אס נזהרין
לכותבו אף בשטרות של רשות וכיוצא".

מהר״ש מאוסטרייד ,הוא רבו של מהרי״ל אבי מנהגי אשכנז ,הורה שלא לכתוב תיבת
שלום באגרות רק נקודה של וא״ו ,וכן הוא בתשב״ץ ,דהוא אחד מן שמות הקודש ע״ש,
ור״ל משום דרגילות לזרוק אותם ונמצא מבטל באשפה ,וכדאמרינן (ר״ה י״ח) בתלתא
בתשרי במילת אדכריא מן שטריא כו /משום למחר זה פורע חובו ונמצא שם שמים מוטל
באשפה .וכן הביאו הרמ״א והרב הלבוש (ביו״ד סוף סי ,רע״ו) דנזהרין שלא לכתוב שלום
באגרות משום חשש שלא יטילו .האיגרות לבזיון ,והרא״ז מרגליות ,המביא דבריהם ("מטה
אפרים" ,סימן תקפ״א ,ס״ק ט ,),מעיר " :מה שקצת אין נזהרים בזה משום דכתב משיטא
אין מיקרי כתב".
בעל "בית חדש" מעיר (בטור שו״ע סימן פ״ח) לפי זה אדם שנקרא שמו שלום אסור
לקרותו בשמו בב״ה ובבית המרחץ ,והא דאמר אסור לאדע שיתן שלום לחבית בבית המרחץ,
לאו דוקא שאילת שלום אסור ,דה״ה להזכיר שילרס אסור ,אלא אורחא דמילתא הוא ,דאין
מזכיר שלום בחנם אלא כשפורס בשלומו של חבית ונותן לו שלום .והוא מוסיף" :מיהו

דוקא שלום בלשון הקודש הוא דאסור להזכיר; אבל בלשון לעז איו בו איסור" (ראה׳ שם.
ולאחרונה "בדעת תורה" לסהרש״ם מברעזאז .סימן פ״ה ,סעיף א׳ ,בירור בדעתו של הרמב״ם
בנידה).
בעל הט״ז מערער עליו" :אם יש אדם ששמו שלום ודאי אין איסור להזכיר שמו בבית
המרחץ ,דאינו מתכוין על ענין השלומ ,אלא הזכרת שמו של אותו אדם" ,והוכהתו לדעה זו
"דבל שיש לאדם ג״כ אותו תואר כמו שיש להש״י מותר לאמרו ,כל שכן בקריאת שם בלבד,
שאה מכוון אלא לסימן קריאת האדם שפשיטא דמותו־".
הרדב״ז (ח״ב סי' ר״ד) שנשאל" " :על מה שנהגו שלא לכתוב במכתבם שם שלום

מלא ,אם יש לזה סמך" ,השיב" :יפה הם עושים לפי שהוא’ שמו של הקב״ה שנאמר:
"ויקרא לו ה׳ שלום" ,כדאיתא במסכת שבת ,וכיה שהכותבים אין נזהרים בהם לשומרם אלא
משליכים אותם ,לפיכך כותבים אותו חסר ,כדי שלא יהיה שם .ואם תאמר אם כן גם מלת
אמת לא יכתבו ,שכן הקב״ה נקרא אמת ,ולפיכך אני אומר שמה שיש ליזהר שלא לכתוב
שלום מלא היינו בזמן שאילת שלום ,דבאותה שעה מתכות לתת שלום לחברו מאת בעל
השלום ,כמו שאמר בועז לקוצרים "ה׳ עמכם" ,שזו כוגת הנותן שלום לחברו ,אבל אם
לכתוב בכתב שיש בעולם שלום ,או שיש שלום בין פלוני לפלוני וכו׳ וכיוצא בזה ,שהוא
סיפור דברים ואינו בשעת שאלת שלום ,אין צריך ליזהר וכותב אותו שלם וליכא קפידא
י
בהכי ,שהרי אינו מכוין לשם ולא חייל עליה קדושה".

החיד״א המביא דבריו מסכם אף הוא להיתר כדעת הט״ז" :העיקר כדבריו שהרי מדברי
הרמב״ם מוכח דמותר לתת־ שלום במרחץ ,וכבר כתבו־ הרא״ש והריטב״א דבכל האיגרות
כותבים שלום ונזרקים לאשפה ,ואף דהר״ד כתב שלא לכתוב שלום באיגרות ,וכן כתב
הרמ״א (יו״ד סי׳ רע״ז) :שיש נזהרת בזה ,הנה עין רואה ואוזן שומעת שרוב העולם אין
נזהרת וכותבים שם שלם ,בפרק כל כתבי ,ולכן לתת שלום ולהחזיר בבית המרחץ אסור,
אבל לקרוא אדם ששמו שלום מותר ,והמחמיר ישא־ ברכה ,אך בלע״ז אין להחמיר כלל".
לדברי התוספות הנ״ל שמהם נשמע לאיסור מעיר החיד״א" :ושוב נזכרתי דתוספות
סוטה אינם התום׳ העיקריים ,והראיה מפסקי התוספות שאינם מכוונים לדברי התום׳ בפגים".
והוא מוסיף" :ובערי המערב נזהרין שלא לכתוב וי״ו לתיבת שלום באגרות ,וכ״כ מהריק״ש
משם הרדב״ז וכ״כ בס׳ "פני צדיק" ,דף צ׳ ,ע״ד ,אך בגלילותנו את נזהרין כלל".
אם כי לדעתו יש מקום להיתר ,הוא מספר על מהר״יצמח" :כשהיה הולך בדרך ונותנים
לו שלום היה מסתכל שאם חיה במקום טהור ונקי היה משיב עליכם שלום ,ואם היה מקום
מטונף היה משיב ברכה טובה" .וכן נמסר בספר "תולדות אדם" שרבי זלמן מוואלוזין לא
רצה להעסיק במרחץ משרת ששמו שלום.
הר״א הלוי בעל ״זקן אהרן״ (סימן קפ״ח) שנשאל" :אחרי שאמרו חכמים ששם שלום
הוא משפות הקדש שנאמר" :ויקרא 'לו ה׳ שלום" ,אם אפשר למחקו ,וכן מה שנהגו לכתוב
כל אחד באגרת שלום והם נזרקת אם יש להם עונש על זה ,כיון׳ שהוא מהשמות ,ולמה לא
מגו' אותו בכלל המדים לפחות ,לדעתו" :ענת השלום קשה מאד ,שנראה שהוא קל מק״ש
ותפלה ושאר דברי תורה ,ואם הוא שמו של הקב״ה היאך סקילת בו".

 :גם בדורות האחרונים נשמעו דעות לכאן ולכאן .עמדה חריפה נקט רבי יחזקאל שרגא
משינאווא ,בתשובתו לרבי יואל־ אשכנזי מזלאטשוב .הלה כתב כי אם אמנם "גם הוא נזהר
בדבר ,אין זאת רק במכתביו לאנשים המוניים ,יען כי לפי שורת הדין אין איסור בדבר"
הוסיף להאריך בפלפולו להתיר ,אולם הרב משינאווא טען כנגדו., :את כדאי בדברים כאלו
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להתיר ,וכתבתי אז לבנו הרב נ״י אם אשלח למראה עיני כבודו תשובת דבריו ולא הסכים?
לדבר ,לכן החשתי עד כה ,אולם עתה ראה ראיתי גודל המכשלה בזה ,כי בהרבה מכתבים
הבאים אף מבני תורה ות״ח יבאו שמות הקדושים שאינם !מחקים ,ואף כי דרכי לקדור אותם;
ולגמזם בתוך איזה ספר ,עוד לבי נוקפי ,כי כאשד יפתח איש את הספר ונפל לארץ בבלי
דעת,ונמצא מוטל בבזיון,,ולגנוז כל המכתבים אי המקום אשר יכילם ,כי ירביון" ,לכן החליט
,,לאדפוסי אדרא להודיע לאחב״י ולהזהירם על ככה שלא יוסיפו לעשות כך.
הרי׳׳מ מניזנוב מביא (בספרו שו״ת הדד ,ח״ב' ,סימן ז׳) דבריו של בעל בני יששכר:
"דאיתא בזוה״ק דשבת הוא שמא דקב״ה ,ע״כ אינו  .נכון להזכירו בבית .המרחץ ובמקום;
שאינו נקי ,אבל באמת אין רוב העולם נזהרים בזה ,וצ״ע למה לא נזכר דבר זה בש״ע.,
ואמרתי דאדרבא דהיא הנותנת ,יען דאיתא בזוה״ק דש״ק הוא שמא דשלים מכל סטרוי,
ע״כ כל טינופת לא תיטפגו ,כבשיר היחוד הק׳ ,וכדאיתא בספרים הקדושים דלמעלה מג״ר
אין שום פגם ,ומצאתי סיוע לדברי בסה״ק "ברית מנוחה" ,דכתב דבשמות ונקודות היותר
קדושים במעלה ,פועלים פעולתן ,גם בלא קדושה וטהרה ,ופן מצאתי סיוע לדברי בהקדמה
לס׳ "מפעלות אלוקים" בשם ר ,יואל בעש״ט דיל ,הכי נמי יש לומר בזה דוקא שלום:
וכדומה אסור להזכיר אבל בשם הגדול והק׳ אין קפידא כל כך".
בעל ״קצה המטה״ מאריך בהערותיו ל״מטה אפרים״ סימן תקפ״א" :ליתן טעם להמקילינד
לכותבו בשלמות באגרות של חול ,משום שהוא בכתב משיטה — וחמירא ,להו קדושת כתבי
אשורית גם בלשון לעז ,משם של לה״ק כגון שלום בכתב משיטה ,דגם שניהם דהיינו השסי
של לע״ז ושם שלום כינויים נינהו ,והשם לע״ז כשנכתב בכתיבה אשורית .הוי כיגוי בכתב־
ברוד וקדוש ,ואידך בכתב משיטא הוי כינוי שלא בכתב" .ואם כי הוא קובע כי המתירים•
"שהם גדולי עמודי ההוראה וכדאי הם לסמוך עליהם ,מעיקרא דדינא ,ומ״מ למעשה נהוג
עלמא להחמיר במחיקת איזה שם קודש גם בלשון לע״ז ,ואף בכתב משיטה או בגופן שלהם,
וכש״כ באיזה שם קודש שבלה״ק ובכתב משיטה כגון שלום וכיוצא בזה ,וכדפסק הגאוך
מהריעב״ץ ז״ל" ,במגדל עוז" והובא ב״קסת הסופר" ,ומחמירין שלא לכתוב שמות כאלו
בלשון ובכתב שלנו במכתבי של רשות שנזרקין ,בשביל חשש בזיון ,וכך מקובלני מרבותינר
הצדיקים שהקפידו הן בשם שלום שלא לכותבו בשלימות ,וכן בשם הכינוי ג־ט מטעם הנ״ל,
וכדנהוגי להחמיר אפי׳ במי ששמו יהודה שלא לכתוב כל אותיות השם בתיבה אחת".
בעל ״פתח הדביר״ סבור ״שאם משנה הקריאה לקרות השם שלום בשין שמאלית ,כמו־
שדרך ההמון שבקריאתם נראה כאלו אומדים בסמ״ך "סלוס" שפיר דמי ,שהרי בכתיבת
שם שלום התירו הפוסקים לכותבו באיגרות ,אם לא ישלים השם -רק יכתוב שלו׳ ונקודה־
על גביו ,וכן בקריאה אם מפיל אות המ״ם וקורא שלו׳ שפיר דמי ,וכן אם קורא שלון בנו״ן
שפיר דמי" .כן הוא מוסיף" :דרכי כשאצטרך ליתן שלום ביום שבת.קדש ,בראותי ברחוב,
כפי מנהגנו שאומרים שבת שלום ,וכן כהחזרת שלום ,שאומרים שבת שלום מבורך ,ולפעמים
יזדמן במבואות שאינם נקיים ,אני אומד שבת שלו׳ בלא מ״ם ,וכן בחזרה" .אף רבי חיים־
פאלאג׳י מסכים (בספרו "רוח חיים" סי׳ ס״ד> "שלא לגמור הקריאה אלא לומר שלו".
לסיכום הסרק נציין שבעל "חיי אדם" נוטה להיתר אך להלכה הוא מביא ש״יש מחלוקת־
בין הפוסקים יש אומרים דאסור לקרותו בשמו ונכון לבלוע המ״ם ויאמר רק שלו׳ בלא מ״ם
רק שיבליע בדיבור ,ויש גוהגין לומר שלון ומבליע המ״ם ,וכדברי הרא״ז מדגליות בשערי־
תשובה "וכן בוהגין ,וירא שמים יש לו להחמיר ,יען כי הרבה .מאחרונים אוסרין ,וגס
באגרת רשות נכון שלא לכתוב שלום עם ואו: ,רק שלם שמצוי לזרוק באשפות" ,ודבריהם
הובאו להלכה ע״י בעל "משנה ברורה",
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ממלים לשלום
כסמל לשלום המלווה את האדם בצאתו מבטן אפו ,יש לראות אוו המנהג בכל תפוצות
ישראל לעשות■ שמחה ומשתה בליל שבת הראשונה לאחר לידתו של בן זכר ,ולמסיבה זו
קוראים ״שלום זכר״ ,על יסוד דברי חז״ל (נדה ל״א ,ע״ב)" :כיון שבא זכר ,בא שלום
לעולם" ,ונהוג ששמש בית הכנסת מכרת בליל שבת אחרי התפלה" :פלוני מזמין את הקהל
לשלום זכר" (מובא בספר נוהג "כצאן יוסף" הלכות מילה ,ממנהגי פרנקפורט).
יש להוסיף דברי בעל "ארחות חיים" הכותב " :ונהגו בכל מקומותינו שכל מי שמל את
בנו ,או מכניס בנו או בתו לחופה שמשלים עם שונאיו וכר וכר ,וגם מתקבצים כל הקהל
זקנים נשים וטף״ (ראד .גם ״עדות לישראל״ להר״א ורדיגר ,ה״ב ,עמ׳ צ״ט—ק׳).
המנהג לומר "שלום עליכם" בשעת קידוש לבנה ,נזכר לראשונה במסכת סופרים ,אם כי
שם לא מופיע "שלום עליכם" ,אלא" :ואומר לחברו ג׳ פעמים שלום" .אך נהגו לומר איש
לרעהו "שלום עליכם" וחברו משיב לו "שלום עליכם" .לפי מנהג אר״י ואשכנז שלוש
פעמים ,אולם לפי מנהג לונדון ואמשטרדם (מובא בספר ״כתר שם טוב״ — גאגין) פעם
אחת בלבד.
אבי מנהגי אשכנז ,המהרי״ל ,מסביר שאומרים "שלום עליכם" משום שמחה הואיל וקבלו
השכינה .בעל "מטה משה" מוסיף" :ובשם מוהר״ר הירץ שקבל מהראשונים ,אחר כי קלל
ואמר תפול וגר ראוי לומר לחבירו לא עליך כי אם שלום" (מובא גם ע״י הר״ח בנבנישתי
בעל "כנסת הגדולה" ,הגהות הטור ,סימן תכ״ו).
אחרונים מזכירים מפי המקובלים "שמי שקידש הלבנה לא ידאג שימות באותו החודש
במיתה משוגה מאותו יום ואילך ולכן אומר כל אחד לחברו שיהיה שלום אצלו ולא ידאג
שימות ,וחברו ,משיב לו "עליכם שלום".
טעם נוסף ע״פ הקבלה מובא בספר ״פרי עץ חיים״" :כתוב אומר שלום עליכם ,והם
דברי הקב״ה שאומר "הנה אנכי שולח מלאכי" לשלום ,כנגד הדורון אשד אתם משלחים
במקומי ,והנני נותן לכם את בריתי שלום" .ובסדור האריז״ל ובמשנת חסידים כתבו מחמת
שקטרוג הראשון היה מן הלבנה ,אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד ,לכן אומרים
שלום עליכם ,שלא יהיה עוד קטרוג".
לפי דעת המקובלים אק חבירו צריך להשיב ״עליכם שלום״ — ,סבור אדמו״ר הזקן
בעל התניא ,ובעל "שער הכולל" (פרק ל״ג) מסביר כי לדעת אדמו״ר יש להשיב כדי לצאת
דעת הפוסקים והמקובלים שחבידו מחויב להשיב "עליכם שלום" ,שאם נתן לו שלום ולא
החזיר נקרא גזלן (ברכות ר ,ע״ב).
בספר ״אוצר כל מנהגי ישורון״ מובא טעם" :מפגי שהלבנה קטרגה על החמה ,ואף על
פי כן החמה תאציל אורה ותשפיע אורה ללבנה ועושת שלום עמה ,וממנה ילמוד האדם
לעשות שלום עם כל אדם ,ואפילו להבידו שעשה עמו רעה ,מפגי זה אומר שלום לחבירו.
זאת ועוד; מפני שהלבנה קטרגה נתמעט אורה ,כידוע ,וכשאנו מברכין ברכת הלבנה עלינו
לזכור עוונה שנתמעט אורה ,משום שקיטרגה ,ובזה נזהרים אנחנו שלא לקטרג איש על
חבידו ,ואומרים זה לזה בשלום ובמישור אנחנו".

כזכות השלום
בזכות השלום היו ישראל לעם קדוש וקיבלו את התודה בהר סיני ,וכך שנינו בילקוט
יתרו" :ביקש הקב״ה ליתן תודה לישראל בשעה שיצאו ממצרים ,והיו חלוקיז אלו על אלו
כר ,היו נוסעין במריבה וחונין במריבה ,כשבאו לסיני הושת כולם אגודה אחת כר ,אמר
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הקב״ה התורה כולה שלום ,ולמי אגי גוועה לאומה שהיא^והבת שלום" (ילקוט סי׳ רע״ג).
בגלל העדר השלום גלינו מארצנו ונתרחקנו מבית אדמתנו "שלא גלו אבותינו עד
שהגיחו השלום ותפשו המחלוקת ,לפיכך גלו לתוך אומות העולם שאינן יודעין שלום שנאמר
"ותזנח משלום נפשי׳ /ולא עוד אלא ששונאים אותנו ,לפי שאנו אוהבים שלום שנאמר
"רבת שכנה לה נפשי עם שונאי שלום׳ /ולא עוד אלא שאנו מדברים עמהם דברים של
שלום ומשיאין אותנו לדברים אחרים ,שנאמר "אני שלום וכי .אדבר .המה למלחמה" ,ולא
עוד אלא שאנו נותנין להם שלום ואין מחזירים לנו שלום ,שגאפרכי לא שלום ידברו,
ומיום שחרב בית המקדש נתמעט השלום שנאמר ונדמו נאות ,השלום".
לכל מקום בו גלינו נדרשנו לדרוש שלום ירושלים ,בית קדשנו ותפארתנו שנאמר
"ודרשו את שלום העיר אשד הגליתי אתכם ממנה ,כי בשלומה יהיה לכם שלום" ,וכשיבא
המלך המשיח ,שיגלה במהרה בימינו ,בשלום יושיע אותנו שנאמר" :כי בשמחה תצאו
ובשלום תובלה ,ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה ,וכל עצי השדה ימחאו כף" ,אף פקודת
ירושלים תהא בשלום ,שנאמר "ושמתי פקודתך שלום ונוגשיך צדקה" ,וברכת הארץ בשלום,
שנאמר "כי זרע השלום ,הגפן תתן פריה והארץ תתן את יבולה ,והשמים יתנו טלם /,ארץ
ישראל מתרוממת בשלום שנאמר "השם גבולך שלום" ,חיה רעה בטלה בשלום ,שנאמר
"ונתתי שלום בארץ".
חובה זו לפתוח בשלום בכל הדורות עד ביאת המשיח ועד בכלל ,שכן אמרו חכמינו:
"גדול שלום שכשמלך המשיח בא אינו פותח אלא בשלום שנאמר (ישעיה נ״ב ,ז׳) "מה
גאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום" (ויקרא רבה ט /ט׳).
לפי דעה אחת מתייחם הכתוב בתורה "וקראת אליה לשלום" ,למלך המשיח" .וקראת
אליה לשלום ,מדבר במלך המשיח ,שפותח להם לשלום ,שנאמר (זכריה ט /י׳) "ודבר שלום
לגויים ומשלו מים עד ים" (תנחומא ,שופטים י״ט) .אף שמו מעיד על מהותו ותפקידו,
כדעת רבי יוסי הגלילי ששמו של משיח נקרא שלום ,שנאמר (ישעיה ט׳ ,ה׳) "אבי עד שר
שלום" (דרך ארץ זוטא ,פרק השלום) ,ותפקיד זה הוטל גם על אליהו .הנביא מבשר הגאולה,
כמובא במשגה" :אין אליהו בא לא לרתק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם שנאמר
(מלאכי ג /כ״ג—כ״ד) "הנני שולח לכם את אליה הנביא ,והשיב לב אבות על בנים ולב
בנים על אבותם" (עדיות ח /ז׳).
ומלכות המלך המשיח נכונה בשלום ,שנאמר "יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי
ירה" ,ובזכות השלום הקב״ה מכין כסאו של דוד וכסא זרעו אמריו ,ובונה לו בית נאמן
לעולם שנאמר "לדוד ולזרעו ולביתו ולכסאו יהיה שלום עד עולם מעם ה׳". ,ואף  .כשמלך
המשיח בא אינו פותח תחלה אלא בשלום שנאמר "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע
שלום ,מבשר טוב משמיע ישועה ,אומר לצימ מלד אלקיך״......................... .
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3ו3לדל1ל!«וי»8חםד מצוה חיובית או קיומית
שיודעים וכו /לפי הנהוג שהשולחין
פתקאות הזמנה ומתפרסם על ידי זה באתה
יום באתה שעה וכר ,ואם כן בהכרח לומר
דנקטי עיקר כסברת החלקת מחוקק דאינו
חייב לבטל לימודו אלא כשרואה הכנסת
כלה עכ״ל ,ואין הכי נמי דאם רואה חופה
לפניו מחוייב לבטל מלמודו לכך ,וכמו
שהובא בשם הגרש״ז אויערבך זצ״ל
(הליכות שלמה תפלה פרק י״ג ארחות הלכה
הערה  ,)22הורה רבינו לשואלים שעיקר

החיוב בזמנו הוא כשעובר במקום שנערכת
חופה שצריך לעמוד שם עד גמר החופה,
אפילו אם יגרם לו ביטול תורה על ידי זה,
דאפילו אם אינו מכיר כלל את החתן והכלה
ומשפחותיהם ,מכל מקום רבוי המתאספים
הוא כבודם עכ״ל.

והוא הדין בשאר מצוות החסד כל שלא
נזדמנו לפניו אינו מחוייב לבטל
תלמודו בעבורם ,כמו שכתב בספר כתר
תורה לתלמיד הגר״א ה׳ ע״ב ,וז״ל ואפילו
המצוות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה
והקרן קיימת לו לעולם הבא ,ואלו הן כבוד
אב ואם וגמילות חסדים והשכמת בית
המדרש לתפלה והכנסת אורחים וביקור
חולים והכנסת כלה והלוית המת ועיון
תפלה ,תלמוד תורה כנגד כולם ,פירוש שאין
צריך לבטל מן התורה ולחפש מצוות אלו
"אם לא נזדמנו לידו" עכ״ל ,וסיים דכל זה
דוקא בלא נזדמנו לידו דבנזדמנו לידו
מחוייב לבטל ,וכמו שכתב בספר חסידים
סימן תתר״ד ,אחד היה קבוע ללמוד תורה
והיה בקי לקנות חפץ אחד יותר משאר בני
אדם ,בקשה ממנו אלמנה אחת לקנות לה
אותו החפץ ,השיב לה איך אתבטל מדברי
תורה ,אמר ליה זקן אחד לא טוב אתה מרבן
גמליאל ורבי יהושע שהלכו לקנות בהמה
למשתה בנו (מכות י״ד ע״א) ,אף אתה

!*®®הלא

כשאתה תלך תהרהר בדברי תורה ויתנו לך
בזול עכ״ל ,וכן כתב החפץ חיים (אהבת
חסד חלק א׳ פרק ב׳ ד׳) ,וז״ל מי שהוא
עוסק בתורה ובא אחד ללוות ממנו ,ואי
אפשר למצוה זו להעשות על ידי אחרים,
צריך לבטל מלימודו בשביל מצוה זו עכ״ל,
(מלבד אם הוא בעל גמ״ח ,דרשאי לקבוע
שעות מסוימות ,שמעתי מהגר״ח קניבסקי
שליט״א) ,וכן כתב בספר מנוחה וקדושה
(הקדמה לשער התורה ד׳) ,אפילו יהודי
צריך לעצתו על סחורה ואין בעיר בקי
כמוהו ,חייב לבטל על זה תורתו אף שהיא
אומנותו ,כי היא מצות עשה של גמ״ח
בגופו עכ״ל ,וצריך ליזהר בזה הרבה כי
היצר מבלבל בזה מאד ,כמו שכתב בספר
ראש הגבעה חלק ב /וז״ל דע לך מתחבולות
היצר שחכם גדול וכו׳ ,נותן לאדם אחד גדול
והוא התמדת הלימוד וכו /ופוטרו מכל
מצוות התורה וכו /ופוטרו אף מכל המצוות
החיוביות כצדקה וחסד ,ונעשית לו התורה
סם המות כמאמר חז״ל זבה נעשית לו סם
חיים ,לא זכה נעשית לו סם המות ,הרי
אמרו חז״ל האומר אין לי אלא תורה ,אפילו
תורה אין לו ,והעירני הרה״ג ר׳ דוד אריאב
שיחי /דאם כן הנכנס לבית אבות או בית
חולים מדוע אינו מחוייב לבקר את כל
החולים המצויים שם ,מאחר שנזדמן לפניו,
וצריך לומר דאין דנין אפשר משאר אפשר,
\כעין מה שהובא על הגאון רבי חיים עוזר

זצ״ל ,שקודם בואו לוילנא היה מנהגו
להקדים שלום לכל אדם ,אבל משבא לוילנא
עיר גדולה לאלוקים שאין אפשרות להקדים
שלום לכל אחד ,פסק ממנהגו זה ,דאק דנין

אפשר משאי אפשר( ,שמעתי מגיסי הג״ר
מאיר קסלר שליט״א).

ואולי

יש ליישב באופן נוסף ,דהא בלאו
הכי איכא להקשות על דבר המצוי
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ברכת

ברכות כ״ז ע״ב

אברהם

קכג

אמנם "מצד גדר מצער רבו לעמוד לפניו ולהמתין בג׳

אס רבו יעבור ,ע״ש .ולפ״ז השיעור רק שלום עליך רבי,

פסיעות ,יש לעיין בזה ,ע״ש במ״ב (ס״ק ע״יו).

גם בדין תוכ״ד ,ועד״ז כתבו בנזיר (כ׳ ע״ )3תד״ה יתיב.

וע׳ מש״כ בברכ״א עמ״ס פסחים (ק״ח ע״א) ד״ה שס
ברבו שאינו מובהק ,דמצינו לענין הסיבה ג״כ שיש דין רבו,
לרבו שאינו מובהק ,כמבואר צהדיא בשו״ע (תע״ב ה׳),
והרי זה משום מורא רבו .וגם בענין יוהרא יש לעיין ,וכי
אין בזה משוס יוהרא ,שהתלמיד עומד לפני או אחורי רבו
או בצדו .ולרמב״ס דהכל מדין כבוד ,הדבר מבואר היטב,
אבל לטעמים האחרים צ״ע.

ומיהו יעויין ברא״ש בב״ק שם שלא גרס ומורי ,כמו
שהעיר הפלפולא חריפמא והרש״ש .לפ״ז לק״מ

מב״ק ,ומובן שבכ״מ כתבו רק רבי .וע׳ רע״א ביו״ד (רמ״ב
י״ז).
ואמנם הרמב״ם בהלכות שבועות (פ״ב הי״ז) כתב שיעור
תוך כדי דיבור שלום עליך רבי ,ונראה מזה שגם
הוא לא גרס בב״ק רבי ומורי ,ולא שם מקור חילוקו בין

ואע״פ שעל תלמיד שבר מבואר להדיא בגמ׳ שמומר ,מיהו
רש״י בעירובין (ס״ג ע״א) ד״ה תלמיד חבר ,כתב
שכס כמותו אלא שלמד ממנו דבר אחד או יותר .וע״ע
ברמ״א ביו״ד (רמ״ב ז׳) שתלמיד חבר היינו שנתגדל במורה
ונעשה חבר לרבו ,דהיינו שהוא קרוב להיות גדול כרבו,

לשאול ובין להשיב.

בענין התפלל של שבת בטעות
קודם חשכה

ומקורו מהרי״ק וב״י בשם רשב״ס .ולפ״ז אכמי יש לדון
ברבו שאינו מובהק ,שרוצה לצאת ידי הראשונים הנ״ל נראה
שיש בודאי עמן להחמיר בזה.

א) הואיל והתפללו התפללו ,שאני ציבור דלא מטרחינן להו.
ופרש״י ולא הצריכס להתפלל משמחשן ,אלמא
תפלה היא ,ואע״ס שלא הותרו במלאכה ,התם הוא דלא

תד״ה והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו ,פירוש כשאר
בני אדם ,שאינו אומר שלום עליך רבי ,והיינו
דאמרינן (ב״ק ע״ג ע״ב) כדי שאילת תלמיד לרב וכו׳.
עכ״ל .מבואר ברש״י ותום׳ דס״ל דשפיר ראוי שיאמר
תלמיד לרבו שלו׳ עליך רבי ,גם בתחילה ,ולא כרבנו יונה

לעבור על דברי תורה ,אבל לענין תוספת אע״ג דבטעות
הוה ,תוספת הוא ע״י חפלה ,הואיל ואמר תפלה קבלה היא.
עכ״ל .ומבואר בנחלת דוד ,דס״ל דהקבלה תלויה בתפלה,
והואיל ובציבור לא הטריחו לחזור ,הרי פסקו שההפלה
תפלה ,ממילא הוה קבלה.

שמפרש שלעולם אין להקדים שלום לרבו ,ומשום מורא
רבו ,וענין מוכ״ד כדי שאילת תלמיד לרב ,היינו להשיב לו.
וכן הביא הרא״ש מהירושלמי ,אלא שכתב דבבלי חולק ,מהא
שאמרו כדי שאילת תלמיד לרב ,דמשמע דשפיר שואל ,ולכן
פירש כרש״י וחוס׳ דאין לשאול כשאר אדם.

והרש״ל פירש בדרך זו גס בתום׳ (ד״ה שאל) אחרי

והרמב״ם (ת״ת פ״ה ה״ה) חילק בין שאילת תלמיד לרב,
שאומר שלום עליך רבי ,וכשמשיב שלום לרבו,
יחזיר שלום עליך רבי ומורי ,ונראה מקור לדבריו מסוגיין
בנוסח שלפנינו דנזכרו שני דברים ,גס נותן שלום וגם מחזיר

שהגיה ומשק חיבת אין .אבל בשם הרא״ש
והרשב״א כתב דדוקא לענין מפצה החשיבו התפלה משום

טירחא דציבורא ולא לענין מלאכה( ,וכ״כ תר״י) .והב״ח
והרש״א פירשו כן גס בתום׳ ,וכן בנחלה דוד פירש שלא
תלוי הקבלה בתפלה ,וכל הנדון אס כשם שקבלה בטעות
אינה קבלה נימא גס מפלה בטעות ל״ה תפלה.
ב) והנה עיקר ענין זה דנימא קבלה בטעות הוה קבלה,

שלום ,ומשמע דאינו אותו דבר ,ומפרש כרש״י ותום׳
דשניהם שונים ,אבל ה׳ ב׳ נוסחאות .וע׳ גה״ש דברי״ף
ורא״ש לא גרסו המחזיר .ולדרך רבנו יונה מובן מאד ,כי
אין ליתן לכתחילה ,אבל ראוי להשיב.

צ״ע ,הא בכל מקום שנעשה שום מלות ע״י דעתו
של אדם ואפי׳ נדרים ושבועות ,קי״ל דלא חל בטעות ,ומה
זה שלגבי קבלת שבת נימא דמל .ואולי זה תקנת חכמים כדי
שלא יזלזלו ח״ו בשבת ,שאחר שלפי דעתם נתקבל ,יבואו שוב
לעשות מלאכה.

ומורי .ושם פירשו התום' (ד״ה כי) בשם ר״ח
דשיעור חוכ״ד משוס שהנותן שלום לחבירו יש לו להשיב,
ואס אינו משיב נקרא גזלן ,לכן מקנו חכמים שאם הוא
באמצע קנין שלא יהא חשוב הפסק .ע״ש היטב ,ומשנ״ת
בס״ד בארוכה בברכ״א בענין תוך כדי דיבור .ולפ״ז מבואר
היטב מה דבשיעור תוכ״ד נאמר רבי ומורי ,אע״פ שרש״י

ולפי משנ״ת בברכ״א עמ״ס שבש (כ״ג ע״ב) בענין קבלת

ונראה עוד ,דבב״ק (ע״ג ע״ב) גרסינן שלום עליך רבי

ותום׳ כאן פירשו שלום עליך רבי ,ולא הזכיר ומורי .די״ל

דמוכ״ד תקנו מפני השבת שלום ,כשום׳ שם ,ובזה בדרן
הרמב״ם הרי צ״ל רבי ומורי ,ושפיר י״ל דלכן בעינן עוד

שיבת ומורי.
אמנם בב״ב (קכ״ט ע״ב) כתבו התום׳ (ד״ה והלכתא)
בשם ר״ת שהתקנה שיוכל לחזור ,בכדי שיתן שלום

שבת בהדלקת נרות ,בהבנת שיטת הבה״ג שפסק
שבחנוכה הדלקת נר חנוכה קודם להדלקת נר שבת ,אעפ״י
שתדיר ואינו תדיר התדר קודם ,טון דבהדלקח נר שבת יש
קבלת שבת צריך להקטס נר חנוכה .וביארנו ,ושכן הטנו
חלק מהראשונים בדעתו ,דאע״ס שבסברא הרי כשמוטל עליו
להדליק נר חנוכה בודאי אין בדעתו ורצונו לקבל שבח ,ס״ל
לבה״ג שזו תקנה שבנר שבח חל עליו מוספת קדושת שבת
ונאסר במלאכה ,לפ״ז מובן גס שיטת רש״י דס״ל דתפלח
שבת לא גרע מזה ,שלא מלו זה ברצונו ,אלא קבעו שמעשה
הדלקה או דיבור של תפלת שבת ,פועל דין איסור מלאכה
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דף כ״ז ע״ב

וקו׳ זו יש ליישב עפי״ד הגה׳ מלא הרועים,
דרש״י הוקשה לו ,דהא אמרי׳ בגם׳
לעיל (ה׳ /:שלא יהא דבר וזוצץ בינו ובין
הכותל ,וא״ב היאך רבי ירמיה התפלל אחורי
רב( .ולא נית״ל לרש״י לתרץ ,כמוש״כ הב״י
דאדם אינו חוצץ - .עי׳ שר׳ע סי׳ צ׳ ס׳ כ״א,
ובבאור הגר׳א שם אות ל״ב) ולכך הוצרך
רש״י לפרש ,דהא דרב ירמיה צלי אחורי רב,
לא הוי ממש מאחוריו ,אלא משוך קצת
לצדדים .ובע״ב ,דהא דלא פסקיה רב
לצלותיה ,היינו ,שלא היה יכול לחזור לישב
במקומו .ותק.

דף כ״ז ק״ב
באור שיטות הראשונים
בענין הנותן שלום לרבו
באור דברי רש״י
א) גנו׳ ,הנותן שלום לרבו .־ פרש״י :כשאר
כל אדם בו' ,ולא א״ל שלום עליך רבי.
עכ״ל .כוונת דברי רש״י ,דבא ליישב קושיית
התום׳ (ד׳ה והנותן) ,דבגם׳ ב״ק אמרי',
דתוכ״ד ,היינו "כדי שאילת תלמיד לרב".
ומוכח א״כ ,דתלמיד שואל בשלום רבו ,והיינו
"הנותן שלום לרבו" ,והכא אמרי׳ דאסור ליתן
שלום לרב - .ולזה כתב רש״י ,דהא דאמרי׳
דאסור ליתן שלום לרבו ,היינו כשאר כל
אדם ,שאומר לו "שלום עליך׳ ,ואינו א״ל
״שלום עליך רבי׳ - .וכן פירש בוזו״ב הגר״א
ובשלמה משנתו - .וכן מבואר בתום׳ ריוז״וז.
באזד דברי תר״י
ב) כתב התר״י :והנותן שלום לרבו ,ר״ל,
שמקדים לו שלום .ואין לו לתלמיד
להקדים שלום לרב .אלא כמי שיש לו מורא
ברכות משה  -ברכות ב יוז׳וק ,משה בן מאיר בנימין עמוד מס 42
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ממנו ,ואינו יכול להקדים לו שום דינור מרוב
המורא .וק אמרו (שבת פ״ט ,).כלום יש עבד
שמקדים שלום לרבו .ומה שאמרו בהרבה
מקומות" ,כדי שאילת תלמיד לרב" .אינו ר׳ל,
אלא ,כדי חזרת שלום תלמיד לרב .מפי מורי
הרב נר׳ו .ענרל - .מבואר בתר׳י ,דליתן שלום
לרב ,אסור בכל נוונא ,ואפילו אם אומר לו
"רבי" .ורק להחזיר שרי ,ובגוונא שאומר
"שלום עליך רבי׳! .וע״ע ע״ד התוד׳ה
והנותן].

מה שהביא התר״י להוכיח ,מדברי הגם׳
"כלום יש עבד כו׳יי ,דאין לתלמיד ליתן
שלום לרב .כתב בתום׳ ריה״ח :והנותן שלום
לרבו ,שאומר לו "שלום עליך" ,כשאר בנ״א
כו' ,כדפרש״י ז״ל .מיהו ,עבד אין נותן שלום
לרבו ,אפילו דרך אימות ורבנות ,מדאמרי׳
בשבת פרק ר״ע כו׳ .ובירושלמי קאמר,
ראפילו תלמיד אין נותן שלום לרבו ,דקאמר,
נהיגין גבייהו דלא שאיל זעירא בשלמא
דרבא ,דמקיימי בנפשייהו "ראוני נערים
ונחבאו" .וגבי עובדא דריו״וז ור׳ אלעזר
דשלהי האשה רבה ,שנזכר גם שם .עכ״ל .־
מבואר בדברי התריה״ח ,דיש לחלק בין
תלמיד לרב  -דשרי ,ובין עבד לרבו  -דאסור.
אמנם מה שהביא תום׳ ריה״וז מדברי
הירושלמי ,כתב הרא״ש :מיהו בגם׳
ריח (רפ״ר דנזיר כ׳ ):אמרי׳ ,דתוכ״ד כדי
שאילת תלמיד לרב .עכי׳ל - .ורי׳ל ,וליתא
לירושלמי.

ובוזז״ב הגר״א כתב :ומהירושלמי אינו
ראיה ,ואדרבה ,מדקאמר בירושלמי
דנהיגי גבן כו׳ .משמע ,והדין הוא דמותר
לשאול בשלום רבו ,אלא דנהיגי גבן ,פירוש,
שהם מחמירים על עצמן ,ואין נותנים שלום
לרבם כלל .עכ״ל.
הורפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ברם!

דף כ״ז ע״ב

ג) ובעיקר שיטת התר״י ,הביא בחו״ב
הגר״א :ורבינו הסכים לשיטת רש״י,
דדוחק לומר כפי׳ הר״י ,דשאילת תלמיד קאי
אחזרה ,ר׳שאילה" קאמר .ועוד ,דגמ׳ ערוכה
הוא לעיל (י״ר ,).ופגע בו רבו כו׳ שואל כו׳.
ער׳ל.

וכבר קדמו בראיה זו המאירי ,ודל :ומה
שאמרו בפרק שני" ,פגע בו רבו בו׳
בפרקים שואל" ,אפשר בתלמיד חבר .או
שמא בזו אמרו ,שהרב נמנע שלא לקרוא לו
בשלום ,מצד שלא יפסיקהו ,ואמרו עליו
שיפסיק הוא לכבודו  -לשאול .עכ״ל.

ובספר ברכת יעקב (לעיל ג׳ .ע״ד הגמ׳ א״ל
שלום עליך רבי) כתב :ובאמת דברי
רבינו יונה תמוהים ,במ״ש שאין לו לתלמיד
להקדים שלום לרב ,כמי שיש לו מורא ממנו.
דהרי מפורש בברייתא לקמן (י״ר ,).דהקורא
את שמע ,ופגע בו רבו או גדול ממנו ,דשואל
מפני היראה ,ואצ״ל שהוא משיב ,ע״ש .הרי
מפורש ,שאדרבא דמצד ענין חיוב מורא הרב,
להיות התלמיד מקדים לשאול בשלומו.
ובע״כ א״א לפרש דמיירי כרבו שאינו מובהק,
דא״ב ,מה מפני היראה שייך .וגם בחי׳
הרשב״א שם מפורש ,דהיינו ברבו מובהק.
ועוד ,שהרי עכ״פ חזינן ,דמפני היראה הוא,
שיהיה מקדים לשאול בשלומו .עכ״ל.
ובאמת אין מזה טענה על דברי המאירי,
דהמאירי לעיל (י״ר ,).הביא דברי
הרשב״א שכתב ,דמפני היראה  -היינו אביו
או רבו ,והביא ראיה מהך ברייתא ,דקתני בה
מפני היראה ומפני הכבוד .וכתב ע״ז המאירי:
ולדעתי אין זה נראה ,שעל כל אותם שהזכיר,
הוא אומר שבפרקים שואל ,וביראה לא פירש
בה כלום .עכ״ל - .ובעיקר הדבר מהו "מפני
היראה" ,נראה מדברי המאירי שם ,שמסבים
ברכות משה  -ברכות ב יוז׳וק ,משה  pמאיר בנימין עמוד מס 43
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עם פירוש הרמב״ם ,דהוא אדם שמפתד
הימנו שמא יזיקנו .וא״ב ,אין מזה כל ראיה,
ז״מפני היראה" של אביו או רבו ,צריך
להקדים לו שלום .ופשוט[ - .וכבר הבאנו
לעיל (י״ג .ע״ד המשנה "בין ויאמר" ,ז״ה
ובחי׳) דברי הר״ש גארמיזאן ,דשיטת התר״י
כשיטת רש״י ,ז״מפני היראה" ,היינו ,אדם
שמפחד שיהרגנו .וא״ב ,לא תיקשי ליה
מדברי הגם׳ בדף י״ד .וכנ״ל).

באור דברי התוס׳
ד) תוז״ה והנותן שלום לרבו .־ באור דברי
התוס׳ .התום׳ הוקשה להם ,דבגמ׳ כאן
מבואר ,דאסור לתלמיד ליתן שלום לרב.
ובנם' ב״ק אמרי׳ ,דתול׳ד ,היינו כדי שאילת
תלמיד לרב ,ומשמע ,דמותו־ לתלמיד ליתן
שלום לרב.

וע״ז תירצו התום׳ ,וזדא ,רהא דאסור ליתן
שלום לרב ,היינו כדרך שנותן שלום
לחבירו ,שאומר לו "שלום עלין" ,אלא צ״ל
״שלום עליך רבי״ - .עוד תי' התוס' ,רתלמיד
אסור לו ליתן שלום לרבו ,בכל גווני ,ואפילו
אומר לו "שלום עליך רבי" .והא דאמרי׳ "כדי
שאילת תלמיד לרב" ,היינו בתלמיד חבר,
שמותר לו לומר שלום לרבו - .וכן ביאר
הצל״ח (ועוד אחרונים) דברי התוס׳ .וכן הבין
מהרש״א בבאור דברי התום׳.
ויש להקשות לבאור זה ,מהו לשון התום׳
״א״נ ,ההוא לכתחילה קאמר ובתלמיד
חבר כו" .והכי הו״ל לתום׳ לומר" ,א״נ ,ההוא
בתלמיד חבר בו"׳ .כלומר ,הא דאמרינן בב״ק
"כדי שאילת תלמיד לרב" ,איירי בתלמיד
וזבר - .וכן הקשה מהרש״א.

וליישב קושיא זו כתב הפני יהושע :ולענ״ד
נראה ,משום דודאי דמסברא י״ל
כתירוץ הראשון של התוס' ,רהא דאמרי׳
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

n

ברכות

דף כ״ז ע״ב

בברייתא ,דהנותן שלום כו׳ גורם לשכינה כוי,
היינו דוקא ,כשאין אומר לו "שלום עליך
רבי" ,דנמצא שמזלזל בכבוד רבו .וכיח דמורא
רבך כמורא שמים ,הוי כמזלזל בכבוד
המקום .משא״כ כשאומר "שלום עליך רבי",
אין כאן זלזול ,שהרי אדרבה וזולק לו כבוד,
ואין בו איסור כל כך .אלא ,דאפ״ה נראה מצד
הסברא ,דלכתוזלה אין לעשות כן .לפי
ששלום שמו של הקב״ה ,ואין להזכיר ש״ש
בחנם ,אלא שבקושי התירו לשאול בשלום
חברו בשם ,כדאי׳ לקמן בפרק הרואה,
שנמצא כן בקראי דרברי קבלה .ומשמע שם
להדיא ,דעיקר שאילת שלום ,היינו כעין
תפלה שמתפלל על חבירו שיהא בשלום.
וא״כ לפ״ז משמע ,דלא שייך כן ,אלא באדם
לחבירו .משא״כ לרבו ,זילא מילתא שיתפלל
התלמיד על רבו .דנהי דאמרי׳ לעיל ,לעולם
לא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך כר ,היינו
בדיעבד יש תועלת בברכה זו .משא״ב
לכתחלה ,ודאי מיחזי כיוהרא ותוצפה .והיינו
דתנן ,התקינו שיהא אדם שואל בשלום חבת,
ולא אמר שיהא שואל בשלום רבו ,אע״כ
כדפרישית ,וכדאי׳ נמי להדיא בירושלמי כו׳- .
נמצא לפ״ז ,ולתירוץ הראשון של תוס׳ כאן,
ע״כ הא דאמרינן כדי שאילת תלמיד לרב,
לאו משום דאורחא דמלתא הכי הוא .אלא
לענין שעורא דתוך כדי דבור איירי ,ולאפוקי
מתכ״ד דכדי שאילת שלום לחבירו ,דהוי
שיעור זוטא ,שאומר ״שלום עליך׳ - .נמצא
לפ״ז א״ש ,דתוס׳ דהכא בתירוצם השני ,לא
ניוז״ל לפרש ,דהך כדי שאילת שלום תלמיד
לרב ,דאיירי לענין דיעבד ,כיון דאורוזא
דמילתא לאו הכי הוא .ומשו״ה ניחא להו
לפרש בענין אחר ,דאפילו לכתוזלה מותר
לשאול בשלום רבו ,כשהוא תלמיד מובהק,
ולא מיחזי כיוהרא ,דמסתמא ניחא ליה
ברכות משה  -ברכות ב יוז׳וק ,משה  pמאיר בנימין עמוד מס 44
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לרביה בברכותיו .וע״ז כתבו שפיר ,דשרי ככל
הני דלקמן .והיינו משום דמסתמא תלמיד
חבר רשאי לחלוק על רבו ,כדאשכחן כה״ג
טובא כו׳ .ע״ב.

עוד הקשה מהרש״א ,דאי איירי בתלמיד
חבר ,א״כ אינו צריך לומר "שלום עליך
רבי" ,וסגי שאומר לו "שלום עליך׳ .וא״כ מהו
הלשון "כדי שאילת תלמיד לרב" ,והרי
שאילת תלמיד (חבר) לרב ,הוי בשאילת
שלום בין אדם לחבירו ,דהיינו "שלום עליך׳.
והדל לגם׳ למימר ,דתוכ״ד ,היינו כדי שאילת
שלום.
והא דפשיטא ליה למהרש״א ,דתלמיד חבר
א״צ לומר רבי .כתבו האחרונים ,דיליף
לה מהא דאמרי׳ בגט' ,דרב ירמיה לא אמר
לרב "מי בדיל מד׳ ,אלא א״ל "מי בדלת".
ומוכח ,דאצ״ל בלשון כבוד ,וא״כ ודה דאצ״ל
"רבי".

ה) וליישב קושיית מהרש״א ,כתב הצל״ת:
ומה שמשמע בשמעתין ,דתלמיד חבר
אצ״ל "רבי" ,שהרי רבי ירמיה לא אמר "מר".
ושם אמרי׳ ,כדי שאילת תלמיד לרב ,וע״כ
שאומר "שלום עליך רבי" ,דאל״כ ,למה תלה
בכדי שאילת תלמיד לרב ,אם הוא שוה
כשאילת כל אדם .ההוא דהתם ,לכתחלה
קאמר .דודאי גם תלמיד חבר ,אף שאינו
אפקרותא אם אינו אומר "רבי" ,מ״מ,
לכתחלה דרך ארץ הוא שיאמר "שלום עליך
רבי" .ורבי ירמיה שלא אמר "מד׳ ,היינו
משום שרצה לידע אם קיבל רב שבת
בתפלתו ,והיה רצונו לקבל גם הוא תיכף
שבת ,דזריזין מקדימין למצוות להוסיף מחול
על הקודש .ולכן קיצר בלשונו בתכלית
הקיצור האפשר ,שאמר "מי בדלת" ,ולא
האריך לומר "מר" .וכל זה בתלמיד חבר ,אבל
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמסי

ברכות

דף כ״ז ע״ב

בתלמיד גמור ,הוא אפקרותא ממש אם אומר
לנוכח "מי בדלת" ,ושפיר הוכית דר׳ ירמיה
תלמיד חבר הוה .עכ״ל.
ובדברי הצל״ח מיושבים ב׳ קושיות
מהרש״א ,דמש״ב התוס׳ "ההוא
לכתחילה קאמר" ,דיל ,דגם תלמיד חבר
לכתחלה צ״ל "רבי" ,וזהו כדי שאילת תלמיד
לרב".,בתלמיד חבר ,שלכתחלה אומר "שלום
עליך רבי" .ותו לא קשה נמי מהא דרב ירמיה.
 וירע בחפץ ה׳ שכתב כעי״ז.ו) המהרש״א כתב לבאר דברי התוס׳ ,ודל:
ויש לכוין דבריהם בתי׳ הא׳ שכתבו ,ע״פ
מש״ב בתר״י ,דודאי אסור להקדים "שלום"
לרבו כלל ,כדאי׳ בירושלמי .ולא אמרו "כדי
שאילת תלמיד לרב״ ,אלא להחזיר לו שלום -
שרי ,שאומר לו "שלום עליך רבי" .ועוד כתבו
(התוס׳) ,א״ק אפילו לכתתלה  -דהיינו
להקדים ,נמי שרי לומר "שלום עליך רבי",
ובתלמיד חבר דשרי בכל הני ,כדלקמן,
ובההוא מצי איירי הן־ דכדי שאילת תלמיד
לרב .עכ״ל.

באור דברי מהרש״א ,דהתוס׳ מחלקים ,בין
"הנותן שלום לרבו" ,ובין "המחזיר לו
שלום״ .ר׳הנותן שלום״  -אסור בכל גוונא.
ו״מחזיר שלום״  -שרי ,באופן שאומר "שלום
עליך רבי" .וא״כ ,כשהגמ׳ אומרת "כדי שאילת
תלמיד לרב" ,לא קאי השאילת שלום,
כפשוטו ,אלא איירי על החזרת שלום - .ועוד
כתבו התום׳ ,דשאילת תלמיד לרב ,היינו
כפשוטו ,דאיירי בשואל לו שלום ,ואיירי
בתלמיד חבר ,דמותר לו ליתן שלום לרבו,
ואומר "שלום עליך רבי".

ויש לעיין בדברי מהרש״א ,דבבאורו זה לא
נתיישבה הקו׳ השניה ,דאי איירי
בתלמיד חבר ,אצ״ל "שלום עליך רבי" ,וסגי
ברכות משה  -ברכות ב יוי׳וק ,משו^^ןאיר בנימין עמוד מס 45
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שאומר "שלום עליך׳ .וצ״ע.
שרד בספר קול משה שעמד בזה .וכתב:
ואפ״ל דשאילת שלום דחמירא ,כיון
דאסור להתחיל ,אפילו אם אומר "שלום עליך
רבי" .א״ב ,בתלמיד חבר נוזית דרגא ,ושרי
ב׳ישלום עליך רבי׳ .עכי׳ל.

זכעין סברא זו כתב בספר ברכת ראש (על
קושיית הצל״ת) ,ודל :והדל ,דהתוס׳
ס״ל ,דשאילת שלום שאני .דהא דתלמיד אינו
שואל כלל לרבו ,הוא משום שלא יתוזזי
כאילו רבו צריך לברכתו ,או בחברותא כלפי
רבו .ובזה גם תלמיד חבר יש לחוש לזה כו׳,
להבי צ״ל בלשון "מו"׳ ,להוציא מחשד רבו.
אבל כששואל מרבו איזה דין או פלפול דברי
תורה ,א״צ לומר "מר" ,כרבי ירמיה דהכא.
וגי׳ל ראיה ברורה לזה ,דהא איתא לקמן
(נדת ,).דא״ל ר׳ ירמיה לר׳ זירא "שפיר
עבחד ,ולא א”ל״״״שפיר עבד מר׳ .וה״ט,
משום דהוה תלמיד חבר לר׳ זירא .ובר״פ אין
עומדין איתא ,דר׳ ירמיה הוה יתיב קמיה דר׳
זירא כו׳ ,א״ל ,לא סבר מר בכל עצב כו' ,כ״ה
גי׳ הרי״ף וחרא״ש .וצ״ל דה״ם ,משום דוזקשה
לרבו על מעשהו ־ מיחזי בחברותא ,א״ל
"מר׳ ,ודב .עכ״ל.
ולדברי מהרש״א קצת דחוק ,דמש״ב התום'
״פירוש כו" ,לא קאי אתתיל״ד
שכתבו "והנותן שלום לרבר .אלא קאי רק
על סו״ד "והמחזיר שלום" ,ומש״ב "והנותן
שלום" לא פירשו בזה כלום.

ז) ובספר לשון הזהב מפרש דברי התום׳,
דהכי קא קשיא להו ,דכיון דקתני
"המחזיר שלום לרבו" ,מדוע הוצרך לשנות
גם "הנותן שלום לרבו" .והלא דברים ק״ו ,אם
להחזיר אסור ,כ״ש דאסור ליתן לו שלום,
דהוי חוצפא יתירה .ועוד ,מדוע התנא חילקם
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מב

ברכות

דף כ״זע״ב

לב׳ בבות" ,הנותן שלום לרבו ,והמחזיר שלום
לרבו" .הכי הו״ל למימר" ,הנותן והמחזיר
שלום לרבו״ - .וע״ז תירצו התוס' ,ד׳המתזיר
שלום לרבו" ,פירושו כשאר בני אדם ,שאינו
אומר ״רבי״ ,וכפירוש מהרש״א - .וירע בספר
יד דוד (בתרא).

בשם אומרו .ואמר כאן ,שאם עבר על זה,
גורם לשכינה שתסתלק מישראל .ומשמע,
דשמועה ששמע מרבו ,רשאי לאומרה סתם,
וכדאיתא בסוף פרק האשה רבה (יבמות
צ״ו ,):אף ר׳ אלעזר תלמידך יושב ודורש
סתם ,והכל יודעים כי שלך היא .ע״ב.

ח) במה שהקשה מהרש״א ,דתלמיד חבר
אצ״ל "רבי" ,ומדוע אמרי׳ בגם׳ "כדי
שאילת תלמיד לרב״ ,והיינו בתלמיד חבר- .
כתב בספר לשון הזהב :וקמתי משתומם ,הא
תלמיד חבר הוי ,דלסברא דידיה לא צריך,
ולגם׳ דידיה צריך .והלומד הלכה אחת
מחבירו ,צריך לקרותו רבי .ומאי דלא אמר
"מר" ,ד״מרי הוא הכנעה יותר ,למי שצריך
להורות לו סברא ג״כ .עכ״ל.

מבואר מדברי הב״ח ,שהנידון בסוגיין שייך
לדין שצריך לומר דבר בשם אומרו.
ולח הקשה על התו־״י ,דאי איירי הכא
בשמעו מאתר ,מאי איירי באומרו בשם רבו,
אפילו סתם אסור לאומרו .ולפי הרמב״ם ,זה

•• •

גמ׳ ,והאומר דבר שלא שמע מפי רבו .־
כתב תר״י :ר׳ל ,שלא שמע ממנו,
ואומר אותו בשמו .ע״כ .וכ״ב הרא״ש.
כתב הב״ח (ירד סימן רמ״ב) :וקשה,
דמשמע דאם אמרו סתם ,שרי .והלא
עובר על אזהרת חכמים ,שלא יאמר דבר
אלא בשם אומרו .ואי לא שמעו משום חכם,
אלא מדעתו אומרו ,למה יחשב לו עון אשר
חטא באמרו סתם 1‘.אבל פירוש הרמב״ם
(פרק ה׳ מהל׳ ודת הל׳ ט׳) ורבים אחריו הוא
הנכון( ,א״ה ,דל הרמב״ם :ולא יאמר דבר
שלא שמע מרבו ,עד שיזכיר שם אומרו)
דמיירי ששמעו מפי אחרים ולא שמעו מרבו,
ואומר סתם ,שעל זה הזהירו שיאמר דבר

גופא הדין שכתוב בגמרא ,שצריך לומר דבר
בשם אומרו.

ודברי הב״ח צ״ב ,דהא פשטות הברייתא
איירי ,בדינים השייכים לכבוד רבו,
ולדבריו אי״ז שייך לדין כבוד רבו ,אלא דין
אחר לגמרי.

ובספר הליקוטים (שבסוף רמב״ם הוצאת
פרנקל) הובאו דברי הרד׳ע שכתב:
פירוש ,שכיון שכל העולם יודעים שלמד עמו,
יחשבו שממנו הוא ,ושמא אינו דבר מיושב,
וגורם לו קלון .ע״כ - .וכעי״ז כתב בספר
משנה כסף (על הרמב״ם) ודל :ואפשר ,כיון
שתלמיד אינו מזכיר שם בעל ההלכה ,אז
תושבים העולם שרבו אמרה ,ודלמא מיפריך
הלכה זו נגד הלכה אחרת שאמר רבו,
ולפעמים ידחו דברי רבו שבמקום אחד
משתיהן ,ויצא המשפט מעוקל ,ונמצא פוגע
בכבוד רבו .ע״כ.

ולכאו׳ לפי סברא זו ,יש לבאר ג״כ דברי
התר״י והרא״ש כן ,דאיירי שאומר

׳ 1לכאו׳ כוונתו ,דע״כ אזהרת הכמים שלא לומר דבר אלא בשם אומרו ,זהו דוקא כששמע מחכם אחר.
דאי לא שמעו מחכם אחר ,ודאי דמותר לאומרו סתם .וכיון שכן ,הכא ששמע מחכם אחר ואומרו בש□
רבו ,הרי הוא עובר על אזהרת חכמים .ועדיין צ״ב ,מדוע הוצרך חב״ח להוסיף משפט זח ,הא פשיטא
דאיירי בששומעו מאחר .וצ׳יע.
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ברכות

גיטין ס״ב ע״א

חוס׳ במה שדקדקו מבוררת ,ראף דאם רוג
ע״ה מעשטן ליכא חששא דמסייע ידי עוברי
עבירה ,מ״מ בטהורה אסורה שמא תאכל,
דאכילה ודאי אסור אף דרוב ע״ה מעשרין,
שהלי דמאי אסור ,ורש״ש כיון לזה מעצמו ,ולא
ידעתי למה לרש״ש להביא ממרחק לממו ראיה
משבה (י״ג ע״א> דחיישינן שמא יאכילנו מ׳,

שט׳®

"לזיתים" אינו מדוייק עכ״ד ,אין לזה שום
הכרח ,דבאמת הוא בא לדרון אבל טרם כל
מפריש מן הזימים ומנית בכלי ,דלשון ברייתא
"תרומת זיתיו" ,ולא קאמר תרומת שמן מוכח
ץ

ק ,וז״ב בס״ד.

שלח) גם /ואץ כופלין שלום לעכו״ם .עי׳
לעיל מ״ו ע״א) שלמא עלן מלכא שלמא
דהרי מפורש כמהר״ם שיף מכת איסור דמאי,
שנית שס בשבת כתבו מוס׳ טעם לדבר משוס --עלך מלבא ,וצ״ל לכבוד מלן שרי [ולקמן בגמ׳
אמרינן ומנא לן דכפלינן שלמא למלט כו׳ ע״ש
שהוא מיעוט המצוי.
ודוק].

דף ס״ב ע״א
שלה) גם׳ ,שאמר משום ר״א כן חסמא.
צריך להגיה ר״א תסמא ,כידוכט וכ״ה
בתוספתא דמאי רפ״ג ,וכן הגיה השוס׳ יו״ט

אבות (ס״ג מי״ח /ע״ש טעמו (pi

הגיה הגרי״ס

בגלמן הגש׳ הגיגה ג׳ פ״א).

שלו) גם׳ ,דאמרינן ליה חזי אי נגעת
כיה הדרא למיבלא .עי׳ חח״ס בשס
הרמב״ס ז״ל (6י״כ מסרומוש ה״ס) שק האמת
דהדרא לטיבלא אי אירע כן שנגנב וביאר טעמו
דלב ב״ד ממנה דהוי כשליח בתנאי זה שלא יגנב
ואס יגע בו יהיה שלישותו בטל למפרע והדרא
לטיבלא ע״ש בד״ק ,והנה מלשון רש״י נראה
להדיא דלא כרמב״ס ורק איום בעלמא הוא,
ובשביל דבר גדול כזה הומר להטעותו ומכאן
ראי׳ למש״ב לקמן (אום ש״נ) לענין גונב דעת.
שלז) גט׳ ,וליחוש דלמא נגע (בפירכא
שנייה על תרומה) .ברש״ש מסביר דאפילו
מיירי בבלי מרס דלא מיטמא מגבו ,מ״מ ליחוש

דנגע ביה בהשמן או באויר כ״ח ,ע״ש ,ראשית
לא הבנתי מה הכריחו כאן יומר מבפירכא
ראשונה שג״כ הפירכא דנגע ביה ממש ,ומה
חדשות כאן בסירכא זו השנייה לפרש ק ,שנית
מש״כ דכיון דבבדד איירי א״כ בשמן הוא לא
בזיתים ,ולשון תוס׳ (ד״ה ומניסה) ולא מזו
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שלט) גם /רב הפרא מקדים ויהיב לחו
שלמא .בהגרעק״א ז״ל ציין לדברי
מהרש״א במ״א (גרמת ר ע״נב והנה שם כתב
שמעתי לפרש דר״ש הקדים שלא יצטרך לכפול
לו כדרך המשיט! ע״ש בד״ק ,ולפלא שלא הזטר
שכ״כ הר״ן ז״ל כאן .ובמהר״ס שיף הקשה,
לפירוש הר״ן שר״ח עשה כן שלא יצטרך לכפול,

א״כ מה רבותיה דריב״ז (נרכוש י״ז ע״א) שהקדים
שלום אפילו לנכה מאי אפילו ,אדרבה הט כך
נבון ויאות שלא יצטרך לכפול ע״ש בד״ק מה
"שתיק לחלק טן רטם ליחיד ,דרב מסדא מקדים
ויהיב "להו" (לשון רטס) ,כשהרבה עובדי
כוכטם נאספים טחד ,היה מקדים ,כדי שבשלום
אמד יצא יד״ת לכולם ,משא״כ אילו המתין היה
צריו להשיב לכ״א ביחידות ,משא״כ ריב״ז בגוי
יחיד ,ואפ״ה הממיר להקטס ע״ש היטב .ונראה
ליישב דהנה הא דאין לכפול שלום במשובה
לשאילה ,י״ל דוקא כגון ממונה וראש לממונה
וראש וכדומה ,א״כ ר״ח משש לאיזה מכומטס
וכה״ג שיצטרך לכפול לו ,לא סתם עכו״ס,
וטב״ז הקטס לכל עכו״ס אפילו ללא ממונה
וראש( .ופי׳ ט״ז יו״ד סי׳ קמ״ח סק״ו ,ונאר שנע סי׳

ג״ס מש״כ ליישג טה).

ועוד נראה לפרש הא דרב חסדא מקטס ויהיב
להו שלמא ,עפ״י גמ׳ פולין (מ״ס פ״א)
הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

גיטין ס״ב ע״א

זבתוס׳ שס דאפילו נכרי המברן לישראל אז
ואברכה מברכיך ,עש״ה ,ולפי״ז נאמר דרב
שסדא הקדים שלום כדי שלא העכו״ס יקדים,
ושוב לא מגיע ברכה לעכו״ם ,כיון שרק השיב
על דברי רב מסדא.

שמן גט' ,השתא אחזוקי בו׳ שואלין
בשלומן מיבעיא .ברש״ש מקשה הרי
חיזוק ענין אחר ושואלין בשלומן ענין אשר משום
שמזכיר ש״ש עליו כרש״י במתני /ומיק דחיזוק
הוי ג״כ בהזכרת השם ע״ש ,ולא הבנחי שירוצו
הרי הגמ׳ מסיק לעיל בששון דממזיקין היינו

שאומר אישור או אשזוקו ,וא״כ מה פרין לפי״ז
המקשן כאן ,ולכאורה היה אפשר לומר דמקשן
דכאן הבין דטעס מתני׳ דשואלין בשלומן היינו
בשביעיש ומושר לשאול בשלומם אפילו עובדים
אז בשדה ,ופריך השמא לומר בפירוש אשזוקו
שרי א״כ לשאול בשלום בודאי שרי ,וע״ז משני
דשואלין בשלומן קאי אכל ימי השנה ,והרבומא
דאסילו ביום שגס שרי ול״ח דלמא אזיל ומודי,
ומה שסרש״י ז״ל במשל׳ הוא לסי המסקנא,
ולא לפי המקשן ,וכמו שפירש רש״י שם דבכל

השנה קאי ,ואע״פ שמטיל ש״ש ,לא חיישינן
דאזיל ומודי ,דחשש אזיל ומודי הוא רק משוס
מטיל שם שמים ,כן י״ל [שו״ר בחידושי מרן
שת״ס במשני׳ שהקשה כן על רש״י בממני׳,
דבגמ׳ אמרו למסקנא דהרבותא רק ביום אידס
ומדברי רש״י ז״ל מוכח משום מטיל ש״ש ,וע״ש
מש״כ מרן] ,אבל שו״ר שאין ישוב זה נכון
לכאורה לסי״ד רש״י כאן (ד״ה שיאלץ בשלומן)
שפירש להדיא גם בדברי המקשן דקאי אכל

השנה ,וצ״ע .ועי׳ מהר״ס שיף
והובא כבאר יצשק כאן ,וע״ש מה שציין לש״ן
(ל״ה לא נצמא)

יו״ד סי׳ קע״ט ס״ק י״א.

שמא) גם /א״ל ומנא לך דכפלינן שלמא
למלכי כו׳ .יש לישן טעם שכוסלין שלום
למלך ,וק לש״ח ,שהם המשפיעים לכלל ישראל,
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שמים

תקכט

וצריכין שלום לעצמם ולאשריס" ,שלום שלום"
כפילות משוס "דלרמוק וגס לקרוב" ,ולפי״ז
ימסרש ג״כ וכתב לו את "משנה" השורה הזאש
כו׳ ג״כ לו ולהשפיע לאחרים.

ודרך אגב נקרא דלעיל שלום שלום כר ,נראה
דהנה אימא בנדרים (י׳ ע״ג) אסור לאדם
שיאמר לה׳ קרבן ,והטעם אולי בסינש מה לא
יסיים ויוציא שם לבטלה ,א״כ תקשה בקרא דא׳
נא רפא נא לה הרי שם בריש השפלה ,ונראה
במה אגפי חדא דשכינה מדברש ממון גרונו של
משה וא״א לבא לשם לבטלה ,שניש טון שדבר
משה רטנו ע״ה עם השטנה ,א״א שיבא מכשול
בעמדו לפני ה׳ הטוב ,ועוד אמרתי בכמה
אופנים ,עכ״פ נזה יפורש טון ש״שלוס שלום"
בטוח על שלום ,אז "אמר ה׳" יכול להקדים
ולומר ה׳ "ורסאמיו" ,וכמו שהיה אצל משה.

שמב) גם /הבי אמר רב יהודא אמר רב
אסור לאדם שיטעום בלום עד
שיתן מאכל לבהמתו בו /האחרונים הקשו
הא נכרכות (מ׳ ע״א) אימא אסור לאדם
"שיאכל" קודם שיתן מאכל לבהמתו ,משמע
דטעימה שד (ועי׳ שו״ש כמ״ס או״ש סי׳ ל״כ),
ונראה ליישב בס״ד דמבואר בשו״ע במג״א (תי׳

קס״ז ס״ק י״יס דבשתייה אדם קודם ,ונראה לחדש
דאס שומה לגרור מאות מאכל כגון יין שבראש
הסעודה אז נגרר אחר הסעודה ואסור קודם
לבהמה ,וא״ש דזהו הכוונה "אסור שיטעום
מ׳" ר״ל אפילו שמייה( ,ועי׳ ברכוש י״ד ע״א

בשוס׳ ואכ״מ) ,לא  pאם רוצה לאכול ,אז רק
לאכול אסור לא טעימה מעט וא״ש.
שמג) רש״י ד״ה ואין עושין ,במעטן .עי׳
גליון שכתב "פי׳ הכלי שעושין בהן
זימים" ,ואינו מובן כ״ק ועי׳ שלהי איזהו נשך
<ע״נ ע״נ> דמעטן הוא כלי גדול שצוברין בו אש
הזימים קודם שדטן אומן .כ״כ שם רש״י ז״ל.
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ברכות

תקל

גיטין

ס״ב ע״א

שמים

דשמ) רש״י הדרא לטיבלא ,והוא אינו

* שמח) תוד״ה אץ עוררין ,הא דקאמר

השוד כו׳ .הקשה רש״ש א״כ מאי
פרין ע״ז הגמ׳ וליחוש דלמא לא איכפת ליה,

בפרק ז״ב (סנהדרין כ״ו ע״א) גבי

ע״ש שהניח בקושיא ,אבל מהר״ם שיף כבר

כהן כו׳ .הנה שס אימא דהכהן שחורש
בשביעיח אין לנדותו ,משוס דיכול לומר אגיסטון

עמד בזה וכחב דרש״י קושטא קא מפרש לימן

אני במוכה ,ופרש״י שם לפנינו ב׳ חירוציס למה

טעם על מה שנזהרין בחלה ,אבל אין לזה צורך

שרי בשביעית ,א) משוס דשכיר לנכרי ,ב) משום

לביאור הגמ׳ כאן דאדרבה זה פרין וליחוש

דצרין לפרוע למלך ארנונא ,וכן גרסי שס מוס׳

כר ,ע״ש.

ברש״י כלפנינו ,וכאן נראה דחוס׳ לא היה
ועם

בגירסמם ברש״י שם רק מירון הא׳ ,וע״ז השיגו
חוס׳ דלא מהני מה ששכיר הוא לעכו״ס

הארץ לא אחמור כו׳ לשווייה כזב
נטור כו׳ .מפורש דעה רש״י כמוס׳ לעיל <ס״נ

כדמוכח הכא .אלא מפרש ר״ח דאגיסטון היינו

שמה) רש״י

ד״ה

בכלי

גללים,

דמקבלים מן המלך וצריך לפרוע ארנונא ,ושמא

ע״א) כד״ה וליחוש ,וק מפורש ברמב״ן ורשב״א

סכנת נפשוח הוא ,ושרי כשביעיח אפילו במלאכה

בשם רש״י ,ע״ש.

דאוריימא" )3 .א״ג קסבר יש קנין לנכרי
להפקיע משביעית" ,וצ״ל דסמכו על סברא של

שמו) תוד״ה אין עושין ,פי׳ בקונטרס
כו׳ .לרש״י פירושו שעיסה זו כבר
נטמאח  •nע״ה על כן אין עושין ממנה חלה
שלא יבא כהן לידי טעות ,ולפי״ז באם יפריש

מירק הג׳ דיש חילוק בין מלך לשאר ,דבאמת
אפילו יש קנין מ״מ מדרבנן אסור ,רק גבי מלך

המירו רבנן ,דאל״כ למה דוקא מחמס ארנונא

ממקום אחר ,מעיסה טהורה על אוחה עיסה

המירו שם .ג) "א״נ בשביעית בזה״ז כר",

אסור

(עי׳ לפיל ל״ו ע״א וכמוס׳ שם)

(וכדביאר מהרש״א בשם רשב״א דכן משמע
לשון הגמ׳ אין עושין חלמו "בטהרה" ,משמע

ומכיון דהוי דרבנן
גבי מלך המירו רבנן .ועי׳ מהרש״א ומהר״ם
שיף ורש״ש .ולכאורה לרש״י צ״ב היאך אפשר

שרי,

אולם

מוס׳

סליגי דבכל ענין

אפילו מעיסה אחרח טהורה) ,שלא המירו אלא
בשביל כדי חייו דגבל והיינו רק כשנוטל שכר

בכל העיסה ,וביאור באורך בזה עי׳ רמב״ן
ורשב״א וחוס׳ הרא״ש ו״ל ,ומכל זה יתבארו

לפרש שם דבשכיר מומר ,הא כאן בסוגיין מזינן
דאסור ,ואולי יסבור רש״י כתירוץ הב׳ שכמבו

המוס׳ דשם סברי דיש קנין לנכרי להפקיע

משביעית ,ועי׳ מצפה אימן.

דברי מוס׳ היטב ע״ש.

*שמז) תוד״ה וטניחה ,נראה כו׳.
דלכאורה בעיסה לעיל נקט כפישא
ואנמומא ולמה כאן לא נקט כן ,על כן כחבו
חוס׳ דלא שייך לימן זימים נכסישא ואנחוחא
דאין להם מוך ,רק עיסה אפשר לימן .אך יש

לדקדק אמאי ברישא לא נקט כלי גללים כמו
בסיפא.
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בירושלמי
אשרתא,
♦שמט) תוד״ה
(שביעימ ס״ד ה״ג) איכא למ״ד
כר׳ "נסיבנא" (כצ״ל) לה מינך כו׳ .הנה
בגמ׳ דידן אסרינן רק כפילוח שלום אבל שלום
פעס א׳ שרי לומר להם ,אולם בירושלמי אוסר
גם זה ,ועוד יומר לחד מ״ד אפילו יישר אסור
לומר לו ,רק חרוש בה טבאות ואנא נסיבנא
מינך ,זה שרי לומר ,ולחד מ״ד יישר שרי ,אבל
הודפס ע״י תכנת אוצר התכמה

ברכות

שמים

גיטין ס״ב ע״א

תקלא

שלום למ״ע אסור לומר לעמ״ס ,ולהירושלמי

וא״כ יש חשש גלבח דעת ,וצ״ל דבשביל דבר

צריך להבין במשנתנו "ושואלין בשלומם" מהו,

גדול ,ובפרט להציל מידי מומר כעשו ,שח,

וחירצו מוס׳ דחדא מילחא הוא "מחזיקין ידי

שהח לעיל (מ׳ ע״א) החירו להניח לכמוב ע״י

נכרים בשביעימ ושואלין בשלומם" והיינו שאומר

נכח בשבח להציל מידם ,וכ״ש לקבל הברכוח,

לו "חרש בה טבאומ" ,ועי׳ בירושלמי שם היטב.

אולם -אכחי יש להקשות מעבדא -דנורא אנא

וקשה לכאורה לשון שואלין בשלומם היאך יכון

(גירים ש״ג ע״נ> דהוי גונב דעח ,ולק״מ דמשום

על חרוש

בה טבאוח.

והנה

מש״ה מוס׳

סכ״ג פשיטא דאשתח .אולם עי׳ בחח״ס כאן

"ולישראל שלום עליכם" ,עכ״ח הכוונה ,לישראל

מה שהעיר על דבח המוס׳ דאין בזה גניבח

אומר שלום בכל השנים ,לא בשמיטה ,לאסוקי

דעח ,וכתב שדבח המוס׳ צ״ע דהא ש״ס ערוך

לנכרי לא מזמחן עליו "שלום".

הוא בשבועות (ל״ה ע״ב) כל מלכים האמוחם

בדלאל מ׳ שדניאל החמין להקב״ה ונבוכדנצר

שנ) תוד״ה שלטא למר ,פי׳ כקונטרס

סבר שמחכוין אליו ,ע״ש ,וע״כ צ״ל משום איבה

כו׳ וצ״ע בו׳ גונב דעת הכריות כו׳.

או דרכי שלום מומר ,עכ״ד הק׳ ,וכן כחב במלא

הנה במילתא דמשחמע לחח אנפי ,וזה לא יודע

הרועים כאן בשם זוה״ק פרשח וישלח (קס״ז

מונחו האמימיח רק כפשוטו ,נראה כאן מדבח

ע״ב) דאין בזה גלבח דעח וכן עשה יעקב
בהשמחוומו לעשו ,ועיין עוד שם .ובהגהות על

חוס׳ דאסור ,דהוי גונב דעח ,וא״כ כ״ש
לישראל בודאי אסור ,והח יעאע״ה אמר "אנכי"

חוס׳ הרא״ש ציין לשו״ח מהר״י ברונא (שי׳ קי״ב

מי שאני" ,ועשו בכורך׳ כמו שפרש״י ז״ל שם,

קי״ג) ולשו״ת באר שבע (שי׳ נ״ט).

בע״ה סליק פרק הניזקין

ברכות שמים  -גיטין ב בלום ,רפא
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

גבורת
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מסכת טכות פרק עלימי

מ״י אביו ומה אט! חע״ג דבחיי אביו הזי נשאלה טון דהשתא
ליסיה בשאלה קסט אבל עדיפא מיניה הו״ל לאקשזיי דמ״כ אי
אפשר לפרש סיר שמשק מיל מבטן ע״י אביו מדממייב ליה תנא
לידן סלי חרישה זו משוס שמונה לאדן אלא עמל ובר עונשין מיירי
והרי בספ״ד לסיר (קן כ*ט) אמריק לכ״ע לאין אדם מדיר אפ
בנו בסיר אלא מל שיביא שסי שערות ואפי ,הזילו קודש לכן
כשהגדיל פקע סירוסו כדמוכח הסס בסומא גבי ממשה בר״ח
שהדירו אביו בסיר ומול נזירותו של שמשון לאו ע״י אביו היסה
להא שס ברפ״ק לסיר פריך אדר' שמעון דאמר האומר נזיר שמשון
לא אמר כלום שלא מצינו בשמשק שיצא סירוס מפיו ושמשק לאו
נזיר הוי והנתיב ט נזיר אלקיס יהיה הנער מן הבטן וקס״ד
שהמלאך לוה לאביו שיזרט כשיולל והאב מדיר אס בט בסיר
קרם מלאך הוא דקאמר כלומר ולא לוה לאביו להזירו:

דף כ״ג ע״ב ועןאילתשלום פי ,ריב״ן דמוסר לאדסלשאול
בשלום מבירו בשם כגון ישים
עליך שלום ואין בו משוס מולא שם שמים לבטלה .לישנא אחרינא
שאילת שלום בשם לחייב אדם לשאול בשלום חבירו} בשם .ונ״ל
דפי ,א ,עיקר להא סק בפ״ט דברטס (דף נ״ר) והסקיט שיהא
אדם שואל אס שלום חבירו בשם שנאמר והנה בועז בא וגו׳
ויאמר לקוצרים ד* עמכם ואומר ל ,ממך גמר החיל ואומר
אל סטז ט זקנה אמך ואומר עת לעשות לד* .הפרו חורחך
ומדמביא לקרא דמס לעשות לד ,ש״מ דסד״א לאסור לשאול בשם
קמ״ל דעס לעשות לד׳ הפרו תורתך וכדפרש״י הסס מס לעפות
כו׳ פעמים שמבטלים ד״ת כדי לעשות לד ,אף זה המסכוין לשאול
בשלום סטרו זהו רצוט של מקום שנאמר בקש שלום ורדפהו מותר
להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור :
1כ״ר /בועז הוא דעביד כו׳ ת״ש ד ,עמך גבור הטל .קשה”
לי הא שם בפ״ט לברכות למביא קט קראי שכתבתי
ל׳

3

את

בסמוך אמריק בגמרא (רף ס״ג) מאי ואומר וכ״ת בועז מדעתיה
דנפשיה קא עביד ס"ש ר ,עמך וכ״ס מלאך הוא דקא״ל לגדעון
ט' לבשרו שד ,עמו ולא לשאילס שלום נסכוין ס״ש אל סבת ט
זקנה אמך פרש״י אל מבת אס בועז לומר מדעסיה משה אלא
למוד מזקט ישראל ט יש לו על מי שיסמוך שנאמר עס לעשות
לד/הרי דמקרא דה ,עמך ליכא למילף דאסכימו ב״ד של מעלה
מל ש״ש דאיכא למימר מלאך הוא דקאמר ליה לבשרו שה' עמו
אבל לא שאל בשלומו ועיקר שאילת שלום בשם לשרי נ״ל מבועז
ואין לומר מדמסיה דנפשיה עביד דהא כתיב אל סבת אלא למוד
מזקני ישראל ואכמי מנ״ל דאסכימו ב״ד של^מעלה מל שאילת.שלום
ואע״ג דמקרא דאל סבת ועת לעשוס מוכח דכלין עבד אפ״ה אין
לט שהסכימו מלמעלה על ידו דא״כ נימא בכל תקנות שהסכימו בב״ד
שלמעלה על ידם דזדאי כל תקנתם כדק עבדו דהסטמו מלמעלה
על ידם אלא ודאי לא אמריק הכי אלא בהט תלת לקראי דרשינן
שהסכימו מלמעלה מ״י ואכסי תקשה שאילת שלום מנין שהסכימו
הא איכא למילחי כדדחיק מלאך הוא דקא״ל ואי משוס קרא דאל
סבת הא האי קרא לאו מש״ש לחוד מיירי אלא כללא הוא אכל
מילי דרבנן ותקנסיהן ואפ״ה לא אמרינן מל הכל דהסטמו מלמעלה
על ילס .ועול לאי מקרא לאל סבת נפקא ליה הא רהסטמו על
ירם הו*ל לייתי בשמעתין לקרא דאל תבוז .ועוד אי מהא נפקא
ליה הא לש״ש ה״נ המ״ל מהאי קרא מקרא מגילה והבאת מעשר
ל״ל קרא לקימו וקבלו למקרא מגילה וקרא להביאו את המעשר
להבאת מעשר .ועוד ק״ל בשלמא גבי מקרא מגילה והבאת מעשר
ניחא הא דקאמר עשו ב״ד של מטה והסכימו ב״ד של מעלה על
ידם דלכסחלה עשו ותקנו למטה ולאחר זמן הסכימו מלמעלה ע״י
אבל גבי שאילת שלום אין לומר שתיקט למטה קודם ואח״כ הסטמו
למעלה ע״י שהרי גדעון קדים לבועז כמה דורות דהא בפ ,ה,
לב״ב (דף צ״א) אמריק אבצן זה בועז :

\
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בעזהשי״ת סליק חרושי מסכת מכות

מסכת ביצה
רף ג ,ע״ב אלא לרב יוסף ולר׳ יצחק לאמרי משוס גזירה להחמיר מה״ט אתי שפיר הא דסטקא אסורה ומאי פריך:
לאטווינהו האידנא כו' אבל ביומיה לא .קשה
ספיקא דרבק הוא ולקולא .אבל לרב נחמן דף ד' O
לי למאי לפי ,הרמב״ן הא דס״ל לרב חסדא
משוס מוקצה לא פריך למוקצה חמיר והוי כעין דאורייתא כספק
מוק לאסור לקמן ק טרשו התום׳ ישיטם .וקשה לו אי מוקצה מן התורה צרט שבת נעשים ביו״ט הוא משוס דחלא קדושה היא
חמיר ומספיקא לחומרא מאי פריך אדרב יוסף ור״י הא ל״צ לטעמא א״כ למה לי ,לרב אלא ב״א לאסור הט ביעי מיום טוב לשבת
דידהו דפירות הנושרק ומשקין שזבו אלא בתרנגולת העומדת לאכילה לאטווינהו בי״ט משוס איסור [טלטול] משמע דבמקומם שרי לצלות
אבל בעומדת להטיל ביצים אסורא ביצתה משוס מוקצה ואי מוקצה לאין כאן איסור טלטול ואמאי הא טון דס״ל כר ,יוחנן לשבת
חמיר וסטקא לחומרא לוקי להא ברייתא בעומדת להטיל ביצים ויו״ט שסי קדושות הן אי אפשר להסיר צרכי שבס ביו״ט מהאי
ומשוס מוקצה וכדמוקי לה רבה בר עולא לעיל למהניתין בעומדת טעמא דר״ח וכ״ס מה״ט לרבה משום הואיל הא כיון דאסירי
להטיל ביצים לחוד .ועוד קשה לי הא אפ״ת דמיירי בעומדת ביו״ט גופיה אין כאן הואיל להא אסירי ביו״ט לאורטם .וכ״ת אין
לאכילה אס איסור דספק מוקצה לחומרא אפי ,בעומדת לאכילה ה״נ דהא דאמררב אדא ב״א אפי ,ר'יוחנן לא שרי אלא לגומעה
למאי דגזרי משום פירות הטשרין ומשהין שזבו ממילא יש כאן למחר אבל טומו לא מה״ט הוא משוס ללא שייך כאן לומר
איסור מוקצה אע״ג דהאס עומדת לאכינה טון להביצה אסורה הואיל טון דביומו אסור ואין ראו לאורחים דא״כ מאי והסט,
משוס הני גזירה איסור מוקצה איכא עלה למש״ה אסור לטלטלה לקאמר הגמרא הא מעמא דברייהא משום איסור מלמול עע בה:

מהן

וה״נ לענין אטלה נמי איסור מוקצה רטב עלה וטק לספק מוקצה

סליק
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מה

מסבת נזיר

בק נזיר עולםלסיר שמשון מ .,ק״ל הא אלא משה מגילת אס כל שמרוודחי לעשה ול״ס לסיר משה קדוש
[דןן ד׳ ע״א]
איכא נמי הא דתנו לקמן בפ״ו (דף מ״ד) יהי ,גדל פרע שער ראשו ל״ס תער לא יעבור מל ראשו ודחי לה
סגלחו הותרה בתגלחת מצוה כלומר בתגנחת מצורע ונזיר שמשון מנזיר לא ילפינן דקיל שק ישט בשאלה ולפי״ז נ״ר שמשק דליתא
ביה ההיא קילותא שהרי ליתא בשאלה אין מש :למצורע דוחה
ע״כ לאהוסר לו תגלחת מצוה שהרי בפ״ק ליבמות אמרינן אלא
לעשה ול״ת לידיה ולא הוסרה לו תגלחת מצוה:
הא דקיי״ל אין משה דוחה ל״ס ועשה נגמור מראשו לכתיב גבי
מצורע למימר לנזיר מצורע מגלח ואמאי הא גילוח למצורע איט
סליק בס״ד
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לחו בחלמא דע׳ במוצאי ר״ה נטש גי׳ חב״ח וס ג״כ נועם
יש"’ ששי׳ כן ופשינוא לי׳ שהי׳ החלום במוצאי ר״ח ולא
בליל ר״ח והיינו משום ־בליל ר״ה הא אין הדין כלל למעלה
וא״א שהי׳ אז החלום שלאה בחלומו שנגזל עליהם מלמעלה
גזילח חקרון השבע מאה דינר’ ונמל כלחך דהי׳ החלום לק
במוצאי ר״ה שהי׳ הדין כבל ביום ד״ה אחלי קידוש החודש
ודאה בשינחו בליל מוצאי ה״ה בחלומו הה שנגזל כבד בדין
הר״ה ביומו ואולם ל׳ הגה׳ פ״ק דר״ה ג׳ קפלים נפתחים
בר״ה כו׳ צדיקים גמולין נכחבין ונחתמין לאלמל כו׳ משמע
ג״כ לכאורה דלאלתר בכניקה ליל ל״ה מהחיל הדין למעלת
זולה אש נפרש דג׳ קפלים נפתחים בר״ה ביומו וצדיקים
גמורין נכתבין ונחחמין לאלתר בהחפתחוח הקפלים לחיים
כו׳ וצ״ע — :עם ונשמע מאחורי הפרגוד" נ״ב כזה חגיגה
נטו א /קנהדרין פ״נו ב׳ שמעתי מאחורי הפרגוד וע״ע
חגיגה כו״ז א׳ שומעין מאחורי הסרגוד:
לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות ושמע אותן
שתי רוחות כו׳" טב אין זה דורש אל המתים דדולש
אל המתים היינו לגופו של מת אבל ללוחו שרי דרוחו לא
מיקרי מת וזהו נמי שלהי מועד קנון דא״ל ליתחזי לי מר
איחחזי לי /ק׳ יריאים קי׳ צ״א וע׳ ב״ח יטד קוף קי׳ רי״ז
דט עוד ראיתי תשובה ע״ש מהור״ר חיים פלנויאל על
הנודרים לילך לבית הקברות קצת הי׳ נראה כדורש אל
המתים כו׳ מיהו כבר החזיקו במנהג זה ואין מוחה ויק
לזה קמך בס׳ הזוהר עכ״ל עש״ה וע׳ תענית נו״ז א׳ למה
יוצאין לבית הקברות כו׳ כדי שיבקשו עליט ממים רחמים
וחידוש שלא העיר מגמרא הטל ובקוגיין מני בהתחלת
הקוג,׳ דאמר כדי שלא יאמרו למחר באין אצלינו ועכשיו
מחרפין אותט הכוונה ג״כ למחר באין אצליט שנתפלל
עליהם וכהך דחעטת" וע״ע ח״א למהרק״א נדה י״ז א׳ ד״ס
דוח נוומאה כו׳:
י״ם א׳ כל המקפל אחרי המת כאילו מקפל אחרי האבן
איכא דאמרי דלא ידעי ואיכא דאמלי דידעי
"־׳ולא איכפת להו" נ״ב כ׳ דבהאי קברת דאיכא דחמרי
בתלא אזלא קוגי׳ דב״מ נו״ז א׳ דאמר איכא בינייהו דמית
גזלן מ״ד ניחא לי׳ לאיניש דלא ליקריוהו גזלן הא מית לי׳
פי׳ דמה שקורץ אותו גזלן לאחר מיתתו זח לא איכפק לי׳
אז ואין מצטער אז מזח וע״כ גס עתה אין חושש לזה
וע״ז פריך קוף קוף קרו לבני׳ בני גזלנא פי׳ והוא בושה
לבנים וזה שפיר איכפת לי׳ גס לאחר מיתתו דכיון דיודע
מה שמקפרים בזה העולם רק דלא איכפת לי׳ ע״כ רק
מה שמקפרים אחריו ומחרפים אותו בזה העולם הוא
דלא איכפת לי׳ כיון שהוא איט בזת העולם אבל מה
שמחרפים את בניו שתם בזה הנעלם והוא טקת להם זה
א־כפת גס לי׳ ומצטער ממט גם לאחר מיתתו ודו״ק
וכ״ש בב״מ בר־ש״י דפי׳ באופן אחר ולולי פירושו י״ל
ג״כ כטל.
כל המקפר אחר מטתן של תלמידי חכמים טפל
בגיהנס שנאמר והמטים עקלקלותם יוליכם ד׳ את
פועל־ האון שלום על ישראל אפי׳ בשעה ששלום בישראל
יוליכם ד׳ את פועלי האון" טב י״ל הפי׳ דאפי׳ המקשר
בגטת תת״ח אחרי מיתתו דאז מיקרי שלום על דרך
המבואר לקונן טז ב׳ מת בבית שלום בבית עכ״ז יוליכם
כו /ונטע לקמן ק״ד א׳ דהנפטר מן החי אל יאמר לו לך
בשלום אלא לך לשלום והנפטר מן המת להיפוך נטש
ומבואר בזה דכ״ז שהאדם חי אץ לו עטין השלום על דרך
; ביקש יעקב לישב בשלוה אמר תקב״ה לא דיין כו׳ וע״כ

שם

שם

הש״ם

אין לומר לחי לך בשלום רק לך לשלום העמיד שאחרי
סטירמר יהי׳ שלום במטחחו ומשא״כ בנפטר מן המת הוא
להיפוך דאין לומר לו לך לשלום ל׳ עתיד דמשמע דרק
אח״ז חייט אחלי שיקבול נענש גיהנס וכדומה יהי׳ לו שלום
_1רק_רא _25לומר לו לך_בשלוס דמשמעו שעמה מיד יהי׳
בשלום וע״כ בשעה ששלום על ישראל נערה שמקמר עליו
לאחר מיתה כי בחיים אין שלום וכנ״ל וע׳ מה שכתבתי
בשב דנחמהא אהך דלקמן ק״ד א׳ ודבריט שם ג״כ מעין
תכ״ל — :שם א״ל ר׳ אלנמר היכא .א״ל לכי תשכח נפק
דק ואשכח" ר״ב כל׳ זח מכוש נטז א׳:
דוגמא השקוה" טב סי׳ שהיו גרים ומ׳ דורש לציון
^י-״^דחש ג׳ שהרעיש בקושי׳ דאיך חיו נשיא ואב ב״ד
חא בעי׳ מקרב אחיך וכ׳ שמצא הקושי׳ בק׳ כנח״ג ואין
בידי ק׳ זה ואולם טף הקושי׳ קדומה בריב״א עת״ת פ׳
משפטים ד״ה לפניהם נטש שתי׳ דלפי שלא הי׳ בישראל
חשוב כמותם גס גר כשר בכה״ג עש״ה ויש דוגמא לזה
בעיבור השנה בחץ לאת דאין מעברין בח״ל ועכ״ז אם אץ
גדול כמותו  ™foרשאי לעבר בח״ל כמבואר לקמן ק״ג א׳
ובתוק׳ יבמות קנו״ו א׳ ד״ה אי״ע וקנהדרין י״א ב׳ ד״ה אין:
יה״ר כו׳ שמגדור פרצותיט ופרצות כל עמך בית
ישראל ברחמים״ ב״ב כעין ל׳ זה לקמן מ״ו ב׳— :
שם ב׳ מדלגץ הייט כו /טב ע׳ מת שדן מזה בשו״ת
תשב״ץ ח״ג קי׳ ב׳:
ורוב ארוטת יש בהן חלל טפח וגזרו פל שיש בחן
משום שאין כחן כו /טב מה שמקשים דאמאי מחט
יובא מח״ת טמא קטע כמנטמ היא קושי׳ קדומה הוזכרה
ביזקח קי׳ תק״ז" ושמעתי מאביך אחד למת קושי׳ זאת
עס״י הילקוט חקש רמז תשק״ח עח״כ הנוגע במת לכל
נפש אדם וט׳ ת״ל חטגע במת טגע טמא ואץ מת עצמו
טמא עכ״ל והוא מן חקיפרי זוטא נטש וא״כ אחרי שהמת
עצמו איט טמא א״כ מה שהמת מטמא במגע ואחל על
כרחך לומר רק דבאה ממט טומאה דט בעצמו הרי אין
טומאה וא״כ טומאה הבאה תו הרי חיא פירק ולא שייך
קטע ודו״ק היטיב" כך שמעתי מאברך א׳ ויפה אמר:
גדול כטד הבריות שדוחה ל״ח שבתורה" נ״ב ע׳
מקורת הש״ק וגליון חרי״ם מה שצייט ויש עוד בביצת
ל״ב ב׳ והכא משום כבודו לא גזרו בי׳ רבנן ע״ש בלש״י
ויש חילוק בין חך דהתס לכל שאר המקומות דבכל
המקומות אמר רק גדול כטד הבריות שדוחה כו׳ ומוכח
דיש האישי דרבנן אלא דכטד הבריות דוחה ואילו בחך
דביצה אמר לא גזרו בי׳ רבנן ומשמע דלא התחילו לגזור
כלל וכ״ע ביצה ו׳ א׳ מת ביטנה שט ימעקתו ט ישראל
והוא ג״כ משום דגדול כטד הבאיוח שדוחה כ״ת שבתורה
ע׳ רוקח קי׳ ש״ח:
גברא רבה אמר מילתא לא חחיכו עלי /טב מעין זה
שבת פ״א ב׳ גברא רבה אמר מילתא כימא בה טעמא:
— שם כל מילי דרבנן אקמנטנהו על לאו דלא חקור! טב
דעת הרמב״ם דאינו אקמכתא בעלמא רק מילי דרבנן דאוריחא
ממש הט מלאו דלא תקור ט דקיבל כן מרט חר״י מגא״ש
ז״ל דט כן להדיא בתשובותיו קי׳ קמ״ח נטש — :שם או
חי׳ זקן ואינה לפי כטדו" טב ע׳ שטת חות יאור קי׳ חי נף
י׳ וקי׳ ר״ה:
לא קא מיקתפי מר מיצח״ר" טב דוגמתו ע״ז י״ז ב׳
מנא לך הא ובלש״י מנא :לך הא דקמכת אנסשך
למיתי הכא ולא מיקתפית מיצת״ר וע״ש — :שם וא״ר אבות
אל

ש□

שם

שם

שם

שם

כ׳ א׳
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המשהו התחתון נחשב מונח מ״ג קרקט ושמליי מינח ע״י כו׳ או
כולו נחשב מונח בכל חלקיו כל חלק מצד מלמו יננ״ל ואולי לסברת
איכא חאן דשרי הנ״ל גס בהנחה שמפאת לביר יש לומר כן דכולו
נחשב מונח כל חלק מצד מצמו וגם מדיף כאן דכילי גוף אחד
משא״כ הסכך דגדיש רק דברים מונחים יחר דאינם נוף אחד ממש
ויש יותר סברא לומר שס דאין הטליון מונח מצד טצמו רק הנחתו טל
התחתון ממנו והתחתון טל התחתון ט׳ וכמובן והגה לרמב״ן הנ״ל
אם יתחוב אדם מחט או שפוד ברה״ר בשיפוט בזקיפה ויהי׳ חלק
ממט ברה"׳ מדיין ואך כל הנחתו הרי הוא ברה״ר שהר ,הוא נח
כולו רק מפאת חוד_,1החקומ בקרקט רה״ר אזי ג״כ יתחייב אף
שקצת השפוד ברה" עדיין ויש לדון סובא בזה ואכ״ח:
ורבי הוא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו
מליו ביה״ש ,נ״ב ט׳ תוספתא פרק ב׳ כלל אמר רשב״א
דבר שחייבין סל זדוט כרת וטל שעתו חמאת אין מושין אותו ביה״ש
ודבר שאין חייבין טל זדונו כרת וטל שגגתו חמאת מושין אותו
ביה״ש ומשמט רמחמר ותחומין וכן הבמרה למ״ד דללאו •צתה נמי
שריין ביה״ש וצ״ט מדוט הא הוי סד״א:
שהטבירו דרך סליו .נ״ב לשון משנה נדה ס״א א׳ אס טנרו
דרך מלי׳ ובריתא בב״ק פ׳ א׳ ומטבירין דרך טלי׳ .לקמן
פ׳ א׳ והטבירו דרך טלי׳ .טירובין ל״ג א׳ והא אי בטי מייתי לה
דרך מליו .ירושלמי שביטית פ״ג ה״ג ומוליך ומביא את הצאן דרך
טלי׳:
ואמ״ג כו׳"? .ב^ט׳ אריכות בשו״ת הר״י מנא״ש סי־ כ״ה:
רש" ד״ה פתח פתוח ׳כו׳ כ׳ ולחיו לפנים מן האסקופה,
נ״ב ט׳ מהרש״א וט׳ שאילת ימב״ן סי׳ קס״ר:
רש" ד״ה פתח נטול כ׳ דכל מחיצה שאין בין חלל המחיצות
ד׳ אינן מחיצות ,נ״ב כזה רש״י טירובין פ״ו א׳ ד״ה קורה
ד׳ ממרת בחורבה:
ואם התחילו אין חפסיקין .נ״ב ט׳ מה ישרן מכאן
בשו״ת שבות יטקב חאו״ח סי׳ ז׳ ומור שם סי׳ ל״ז:
בסטודה גדולה .נ״ב בפסקי ריקאנמי סי׳ קס״ה בשם רבינו
ברוך דסמודה גדולה חשוב רק אס אוכלין רוב בני הטיר
ביחד טכ״ל:
רילמא אתי לאימשוכי ,נ״ב כל׳ זה יומא ל״א א׳ וט״ט ברכות
מ״ג ב׳ דילמא אתי לאמשוכי בתריהו וממש״ש בגליון וטירובין
י״ר א׳ דילמא את• לאימשוכי בתרה ושם מ״ב א׳ שמא ימשך אחר
חפצו וט״ט פסחים ק״ז א׳ דילמא אתי לחימשיך:
מניחין חיי טולס וטוסקין בחיי שמה ,נ״ב מ־ שו״ח שבות
ימקב ח״ב סי׳ מ״ד:
תורתו מתי נטשית ,נ״ב צט״ק מגמ׳ ברכות ל״ב ב׳ וראיתי
בחזהוני טה״ת מה״כ הנ״ל מן הבוקר ומד המרב כ׳ בשם
בריתא דר״א יכול כל היום דן אם כן אימתי התלמידים יושבים
ללמוד חורה כו׳ ואולי גס כוונת הגמ׳ כאן כך היא דתורתו שלמד
מם התלמידים מתי נטשית ובזה ל״ק מוד מההיא דברכוח ואולם
ל׳ השאלמות פ׳ יתרו תורתו אימתי למדה ואימתי לימדה טכ״ל
וא״כ אהך דאימתי למדה שפיר היקשי מהך דברכות:
כאילו נטשה שותף להקב״ה במטשי בראשית ,ג״ב כל׳ זה
לקמן קי״ט ב׳ וסמש״ש טל הגליון בשם הכל בו וט׳ כזה
במהרי״ו סי׳ קצ״א טל קיום מצות סוכה וט״ט כזה טל קיום מצות
יבום בזוהר חדש מדרש רות ד״ה א״ר יודאי (דפוס ווארשוא תרמ״ה
דף פ״ח ט״ב) וט״ט כזה טל קיוק מצות מצה ברוקח ה׳ פסח סי׳
רצ״א וזה ג״כ אחד מן הדברים שנדמית בס סוכה למצה ט׳ מה

שם ב׳

שם

ט׳ א׳
שם
שם

שם ב׳
שם

שם

י׳ א׳
שם

שם

שם

שהארכתי בגליה סוכה כ״ז א׳:
רביטית זמן סטודה לכל חדם ,נ״ב הוזכר ב״מ פ״ג ב׳ טול
נאדנט שסי לחטתא כו׳ וברש" שהיא שטת סמודה והכל

נכנסין בחניות וסוטדין:

הש״ם

שם

ששית מאכל תלמידי חכמים מכאן ואיליך כר ,נ״ב נרמז
גס בחטניח י״ט א׳ במשנה קודם חצות לא ישלימו לאחר
חצות ישלימו ט״ש כ״ה ב׳ רש״י ר״ה קודם חצות דהטמם דלאחר
חצות כיון דטבר כבר זמן אכילה לכל אדם כבר הי׳ תענית בפוטל
וס״ 3משלימין אוחו ט״ש:
ך־==_—
אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית הטרחן ,נ״ב ט׳
שו״ת רדב״ז ח״א סי׳ ר״כ דלפי דבריו יש להסתפק דרק
נתינת שלום לחבירו הוא דאסור אבל לזמר תיבת שלום דרך סיפור
כגון שיש שלום בטולס וכדומה אין איסור מש״ה ואולי יש לחלק בזה
בין בכתב לבט״פ:
שם גופי׳ איקרי שלום דכתיב ויקרא לו ד׳ שלום ,נ״ב כן
הוא בפרק השלום מאמר ר׳ יהושיט וטוד שם א״ר יהושיט
גדיל הוא השלום שישראל נקראין שלחם שנא׳ כי זרט השלום כו׳
ואולי זה מטם ושמנו קראת בשמך וט״ט רש״י מכות כ״ג ב׳ ד״ה
ושאילת שלום בשם דכ׳ ואנו נמי כי שיילינן אהדדי מדכרינן שם
דשלום שמו של הקב״ה דכתיב ויקרא לו ד׳ שלום י וכהעברש״י
סנהדרין מ״ד א׳ ד״ה שמא שד הוא; דכ׳ ואין מוציאין שם שמים
טל המזיק ושלום שם שמים הוא שנאמר ויקרא לו ד׳ שלום:
ואמר רבא כו׳ אמר רב הגו® מחנה לחבירו צריך להודיטו
כו׳ .נ״ב כך היא נ״כ סברת! רב בירושלמי ב״מ פרק ו׳
ה״א ואחר להון לא דאנא חייב כו׳ טא״ה והיינו משוס דמדיגא חינו
חייב וא״כ ה״ל חתנה במלמא והנותן מתנה לחבירו צריך להודימו
וט״כ הצריכהו רב לומר להק כן בפירוש ודו״ק:
שייף לי׳ משתא וחלי לי׳ כוחלא ,נ״ב כן הי׳ הדרך למשות
לתינוקות ט׳ קידושין ט״ג ב׳ :שייף משתא ומלי כוחלא אין
בו משוס אסופי:
והאידנא דחיישי׳ לכשפים .נ״ב כזה תום׳ ממניח ל׳ ב׳ ד״ה
אמר רבא:
תום׳ ד״ה הנותן כ׳ אבל הנושן צדקה כו׳ ,נ״ב והוא מדברי
הרי״ף וט׳ ס׳ חידושי גור ארי׳■ שכ׳ וז״ל הנותן מתנה כו׳
צריך להודיטו כי כשס שהוא נותן כף צריך שיהי׳ מקבל דאל״כ לא
מיחשיב ?תינה כשאין שם קבלה ולכן צריך להודיטו כדי שידט
המקבל שניתן לו ואז היא קבלה גמורה מצד המקבל אבל הנותן למגי
הצריך פרנסה א״צ להודיטו כי לא התכוון רק לפרנסתו טכ׳ל ז״ל
בקצת שינוי ומתבאר מדבריו דיש חילוק בין שם ממנה לשם צדקה
דמתנה הוא טניין נתינה שניתן למקסל ולכן צריך במקבל לידט כדי
שיהי׳ שם קבלה גמורה מצדו דהנתינה והקבלה יחד הם השלמת
טניין הנתינה משא״כ נתינה בלי קבלה נם הנתינה איננה נתינה
שלימה כ• נתינה וקבלה הס שמות המצטרפים וכאשר יש נתינת
הנותן צריך שיהי׳ קבלת המקבל ובלתי .קבלה נם נתינה לא נחשב
כי אס לא קבל המקבל למי ניתן ומשא״כ בצדקה דאיננה מחנה רק
הוא צדקה למלאות חסרון הטני לכן א״צ דטתו כלל רק השלמת
חסרונו לבד והוא כל דבר הצדקה ולפי״ז לכאורה למניין מתנות
לאביונים בפורים דכתי׳ ל׳ ממנה בקרא יוצרך שין־ט הטני שניתן
לו ויהי׳ רינה שונה משאר צדקה דהוא מטלה כשאין הטני יורט מחי
טטלה ואין מתבייש כמבואר בב״ב י׳!ב׳ וכתובות ס״ז ב׳ דבמתגוח
לאביונים לא יהי׳ הדין כן רק צריך להודיט דייקא משום דכתי׳
ל׳ מתנה בקרא ומתנה נחשב רק בידיעת המקבל וכנ״ל וזה חידוש דין
לפאורה ז
שנא׳ לרומם כו׳ .נ״ב מיי מהרי״ק שורש קס״א ישו״ח
לחמי תודה למהר״ באסאן ז״ל סי׳ • י״ס וט־  '6יריאיס
סי׳ שכ״ר דכ׳ דמורא ביהכ״ג וביהמ״ד לכל דיניהם שאין נוהנין
בהן קלות ראש ואין אוכלין ישותק  iבהן ט׳ הוא חיוב דאוריתא
ממשה דומקדשי תיראו ממקדש כולל גס ביהכ״ג וביהמ״ר ט״ש וטמ״ג
בגליון יומא י״א 3׳ וט״ט ס׳ יריאים סי׳ שפ״ו דהביא לאו דמעילה
בהקדש ו?׳ ומם שאסור ליהנות מהקדש כן אסור ליהנות מביהכ״ג
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שבועות

הש״ם

אם החיוב רק שמפה רק באיט נשבע מהחייב עי״ז ממין א״כ
גס באיט יכול לישבע סוף סיף החיוב הפצמיי הוא שטעה ושפיר
יטל התובע לומר השבע כדי לגלגל וראייה הרא״ש שם מקרא
דשביעה ד׳ מהי׳ בין שניהם וגו' אינה מובנת ואדרבה משם שם וחבירו דנתי׳ לא מקלל חרש ,ג״ב לכאורה גס במטרו הו•
מצי למימר מקרא ררק השמר וגו׳ כבמקלל מלמו דמניין
משמע והחיוב הטצמיי הוא שטעה והא היק קרא שממת ר׳
תהי' בין שניהם ואם איט ינול לישנט ישלם וזה הרין דנא״י לאו דרק השטר דהקללה מזקח למלמו ועובר סשיה ארק השמר
לישבע ישלם לא ינהיג בין היירשק וא״כ טכ״ס החיוב העצמיי לך ושמור נפשך וא״כ נס מקלל חבירו לפי המביאר ברש״י סנהדרת
הוא שטעה הנזכרת בהריא ובראשונה וטיק ומ״ע רפכ״א קידושין מ״ט א׳ ד״ה ההא ליטא ילא לטה שסוף קללת חנם לשוב אנ
ס״ו א' ד״ה אין דבר שבנגרוה פחות משנים דמוכח ג״כ דעו המקלל א״כ הא .במקלל לחבירו נמי איח בי׳ משום רק השמר
המחייב שגופה ואיט יכול לישבנו דמשלם אק חיוב החשלומין לך ושמור נפשך כיון שהמללה חוזרת אליו ואולי הנס׳ נקטה לאו
מכת המר רק מכת עצמו דמשאי״ל משנס סש״ס ותבין וע״ע דלא תקלל חיש משים קללה שאינה קללת חנם כגון שחבירו
שו״ח הרשב״א ח״ג סי' מ״מ אי אמרי' דהוחזק כפרן מ״י ע״א הריע לו באמת ומקללי מטר ההרמה דקללה מאח אינה חוזרת
טש״ה ונ׳ דזה מלוי ג״כ בהנ״ל אם הע״א נאמן לגמרי נול ואין בה רק משוס לא תקלל חרש ולפי״ז סכ״ס יש חידוש דין
הממון כ׳׳ז_5אק צשבנו או רה לשממה הוא דנאמן ודו״ק היטב :דמקלל חבירו קללת חנם עיבר נב׳ לאוין משום לא תסלל חרש
יי
י
י ואוצר החכמה! י
ומשום רק וגו׳ ובאתי רק להסיר:

שם והוא דאמר לאו לאו מרי זימני ,נ״ב ס* תוספתא שבח
סדק ח׳ האומר לאו לאו היז מדרכי האמורי ט׳ ע״ש:

שם דהוא גורם דגורם ,נ״ב נו' מס שק מזה
בר ברוך סי' מחמ״ד:
שם 3׳ מי ,יימר דמשתבעח ,נ״ב ט׳ ש״ט או״ח סי׳ קנ״ו וע׳
ספר חסידים סי' תי״ח וסי׳ תשפ״ח וע׳ תמורה ג׳
ג׳ אימר אפי׳ שמעת אמח ובחיטשי הראיתי לדמם דדעת
הזוהר כדמם הרמב״ם דבשמו תשבע הוא מצוה ואנ״ם להאריך:

בשו״ם מהר״ם

שם דא״ל

לדידה,

נ״ב ס'

שו״ס

צמת צדק

שם א״ל כנס ,נ״ג ע' שאילס יעב׳ץ סי׳ פ״אן

לץ א׳ חוד״ס מחנימק כ׳ לימי מממני׳ דשסעס הטיק כוי,
נ״ב ט׳ שו״ס חיים שאל ח״ב סי׳ ו׳:
ל״ח ב ,צריך לאחפושי חסצא כי /נ״ב ע* שו״ח משפטיס
ישרים סי׳ סיו ומש״ש וסדע ט׳ דהגע טצמך כו׳ הנה
למ״ש הסוס׳ כאן ר״ה האי ט׳ א״נ כיון דטדין לא נצטוו יוסר
ט׳ אק ראייתו ראי׳ כלל:

סי ,קכ׳״ג:

שם וחזר אחד מהן והודה במכ״י ט' ,נ״ב ע׳ שו״ת מהר״ם
בר ברוך סי' חם׳׳ב מש״ש ואף ני מד אחד חזר בו
ואמר ששקר ענה באחיו ומ״י פיתוי נחרצה להעיר שקר אק נאמן
להעיד אחר כדי טטר דכיון שהגיד שיב איט חוזר ומגיד ימוד
בנמן זה אף בחכ״ד א ט יכול לפסול אח עצמו ופלגינן דימרא נאמן
מן הערות ומה שאמר שפיתוהו לנך איט נאמן כד6מר פ״ב
דכתוטת י״ח ב׳ ופ״ק דסנהדרק ט׳ א׳ מכ״ל וצריך ביאור דהא
כל החוזר חכ״ד משוי נפשי ,רשיעא שהרי ממילא ששקר העיד
תחלה וצ״׳ל דבל חזרה סתם חכ״ד שמשנה סיפור הממשה לבד
לכן כיק דנדיטר דמי הוי כהמיד ב׳ המדיות כאחם ממש ואין
כאן טשוי נפשי׳ רשיעא רק שאימר בבת אחת דברים הסותרים
זא״ז ומשא״כ נשמטת החזרה מא שפיתו אומו ונתפתה להעיד
שקר זה שפיר חשוב משיי נפשי' רטעא ועדיין;
™ ' ל״ח א׳ ש״ל והו~£מר והרי ל« ■ -עדז ,נ״ב מוכח דלולי
והוא עד הי׳ נחשכ כמדבר לכל אחד ואחד ומשביע
טרו אמפ״י שלא דיבר אליהם בפרט ומכאן ראי׳ לדברי ס׳
* הפרדם לרש״י בליקוטים שבסיף הספר (ד״ס מ״ב דפים ווארשא)
דהנשבע שלא לדבר עם מבירו אסור לימן שלום במטרה שהיא
 vבתוכה אא״כ אומר שלום עליכם רמתי חון מפלוני ע״ש ויש
לדמות [ועיש עוד דלכחוב לחבירו מכתב בכתב שרי פ״ש ויש
ללמוד משם מיהח דבל׳ בר אדם אק כתיבה בכלל דיטר] וע״ע
דוגמא להך דכאן ת״ל והוא עד והרי לא ייחד מדיו בסנהדרין
ע״ט א׳ רש״א פד שיאמר לפלוני אני מתנוון וביש״י וכי אמר
לחד טיגייהו לא ייחד אוחו ט״ש דבלא ייחד אותו לא קרינן ב,׳
וארב לו וה״נ לא קרינן בי׳ והוא עד:
ל״י א׳ לאו שטעה הן שטמה ,נ״ב ע׳ שג״ת הרדב״ז מ״א
סי׳ י״ז בשם הריכ״א דמלת אמת היא ג״נ שנועה וע׳
סנהררק צ״ד ב* אתרי הדברים והאמת נו• אחרי שקפץ הקב״ה
ונשבט ט׳ וי״ל הכוונה כג״ל דאמר חיבת אמת וזהו השביטה
וט״ש ברש״י וט״מ רדב״ז שם הי׳ ר" :דשמו של הקניה אמת
יעש״ה וט׳ שבס י' ב׳ דשם ניס■׳ לא איקרי נאמן:

ל״ט א׳ וכאן נאמר לא ינקה ,נ״ב בשי״ח הריב״ש סי׳ קע״׳א
בשם הגאונים והרשב״א שהעובר מל החרמים והשטעוח
הוא בכלל לא ינקה והיינו כטובד ט״ג דכחי׳ בס ולא ידבק
בידך מאומה מן החרס פכ״ל:
שם אם מא חטא משפחחו מה חטאת לומר לך ט /ג״ב ע״׳ס
רש״י סנהדרין נ׳ ב׳ ד״ה הא מה אני מקיים אס אבי׳
דכ׳ א״נ איח ליי ליכמוב היא מחללת ולא ליכסוב את אני׳
וניהוי משמע אפי׳ משסחסה ואבי׳ יותר מנילם זע* מה שחמהסי
מ״י שם נ״ב א׳ נגליק ועכ*פ מטאר דפשיסא לרש״י דנם
המשפחה מסחללת ע״י זטח דבת כק והייט משום דיש להם
חלק מה בחטא שלה וע״ע סנהדרין שם ס״ב 5.׳ בן סליא על
שההליא מוטח של משפחהו ונדט שם פ״ב א׳ מבואר דשבט
שמעון הלכו אליו ואמרו ק דגין כו׳ והי׳ בידו ל^ינמס ולהפרישם
מן האיסור נ• היו נשמעים לו שהי׳ נשיא השמן ולא לבד שלא
משה כן רק עוד הורה הימר בדבר ומשה חמשה ולכן נחשב
שהוא הפליא עליהם המון שלכם ול׳ משפחמו *דשם הכוונה מל
כל שבט שמעון דהם משפחתו ומציט עיד נלד עניין משש
ופנס משפחה ומשמע דש למשפחה חלק בחטא ; וט״ט סוכה נ״ו
ב׳ ומשום אבוה ואינו׳ קנס־ק לכילי׳ משמירה  tאסר אביי אף
לרשע ואוי לשניט כו׳ ומיהו משפחה דהוא קירבה! הוא עניין אחר
משכן ומ״ס רש״י ב׳׳מ נ״ט ב׳ ד״ה מאן ואים לי׳ זקיסא
בדיומקי׳ ט׳ וכסי שלמשפחה חלק בחטא כך מרה טובה מרובה
להם חלק בזטס ס׳ סגהדרק קי״א א׳ ושנים ממשפחה מונק כל
המשפחה כולה:

מ׳ ב׳ ומשבימק איתו שטפח היסח ,נ״ב ע׳ ט״ס הלכים
מען לא מעניק
קטנות סי׳ י״ג מסופק לומר ראי
לי׳ ולעניין אי שייך שבועה היסס שלא טל סבימם ממין ע׳ שו״ת
מהר״ם בר בריך סי׳ רל״א וסי׳ רפ״ו וסי׳ ממ״ע וסי׳ סמקכ״ב
ימ״ע שם סי׳ שפ״ר וע״ע ט״ס מהר״י בריכא סי׳ קצ״א עש״ס:
מ״א
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אשר הלך חשכים ואץ כיגס לי ,וכו׳ ,אמר רביט דדייק מכפל
לשון תשכים ואץ נוגהלו ,זאיתא ©והר שהבהכ״ג נקרא
אשנגה ומשם בא לאדם נוגה וסביבות״ה חשכים ,והשתא הכי
קאמר-אשר הלך תשכים ואין טגה לו ,שאץ לו הנוגה של בהפ׳ע
ואפ״ה אס לדבר מצוה הלך יש לו הנוגה של המצוה כמ״ש כי
נר מצוה (א״נ):
מאי טעמא •משוס דהוי ליה לבטוח בה׳ ולא בטח ,פי׳ אולי
תאמר שהלך לפרנסתו שגס זה נקרא מצוה ,זה אינו שטמן
,
התפלה לא הוי מצוה דהא צריך לילך להתפלל שיתן לו הקב״ה
פרנסתו והוא לא הלך להתפלל א״כ לא בטח בה' (א״נ):
מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה ,לפי שיו״ד קדמה
שכינה ואתיא לפיכך צריכין שיבואו כל העשרה ביחד
ואס אדם אחד נתאחר הקב״ה כועס ,וז״ש ואין איש לשון יחיד
וזהו מזהכ״נ ,וקראתי קאי אבית המדרש וכמ״ש לע״ל ע״פ בראש
הומיות תקרא וגו /ואין עונה שאין שם אפי׳ אחד שיענה ד״ת
(עי׳ ביאור הגר״א משלי י״ד פ׳ כ״ח) (א׳׳נ):
הר<ובע מקום לתפלתו וכו' אי עניו אי חסיד ,לפי שאילו
המעלות שמנה ר׳ פנחס  pיאיר (ע״ז כ׳) שיכול
האדם להשיג ,ושאר מעלות האחרונים דהייט רות הקודש ותחיית
המתים אינם ביד אדם להשיגם כי אס ברצון השי״ת ולפי שיש
שם מחלוקת או ענוה עדיפא מכולם אי חסידות עדיפא ,לכך אמר
כאן תרווייהו דבין למר ובין למר יש לו המדה המעולה שבכולם,
והטעם שאומרים עליו כן מבואר בתר״י (א״נ):
לא אמרן אלא למיפק אבל למיעל מצוה למירהט כר ,פי' למיפק
לגמרי אבל למיעל פי׳ מבהכ״נ לבהמ״ד מצוה למירהט,
דאל״כ לא שייך לשון אבל למיעל דהא גס מתחלה לא אמר אלא
היוצא מנהכ״נ (וזהו דמפיק ליה מקרא דנרדפה לדעת את ה׳
דהיינו תורה) (א״נ):
לעולם ירוץ אדם לדבר הלכה אפי׳ בשבת שנא׳ אתרי ה׳
ילכו כאריה ישאג כו' ,קשה למה לא דייק מפסוק
הקודם שהוא ונדעה נרדפה לדעת את ה' ,ומכת זה גורסין הרי״ף
והרא״ש ז״ל לדבר מצוה דזה לא מוכח מפסוק ראשון אלא דבר
הלכה שהוא מרומז בלדעת את ה' ,אבל אמר הגאון שאין צריך
לכל זה ומה שמביא פסוק אתר משוס דמפסוק ראשון לא מוכח
דאפי׳ בשבת מצוה למירהט ולכך מביא דוקא האי קרא דמוכח
מיניה דאפי׳ בשבת דפמו שמותר לברוח מן הארי אפי׳ בשבת
מפני שהוא סכנה כן מותר לברות מן היצה״ר ולילך אתרי ה׳
אפי׳ בשבת (פי׳ שהיצה״ר נקרא אריה ,ובהולך אחרי ה' טרח
מן היצה״ר ■וכמ״ש בראתי יצה״ר בראתי לו תורה תבלין) (א׳*נ):
אר״ה כל המתפלל אחורי ביה״כ נקרא רשע כו' ,ועתו״ס ע״א
ד״ה אחורי ,ולפי׳ התוס' קרי אחורי שפני העם למערב
והוא אחורי העם במזרח כו /ולפירש״י קרי אחורי ר״ל אתור
לרוחות שהמערב נקרא אתור כמ״ש בכמה מקומות ודחקו לרש׳״י
משוס דלפי׳ התוס' מאי איריא חוץ לביה״כ אפי׳ בביה״כ עצמו
אס מתפלל כן נקרא רשע ,וז״ש רש״י ז״ה אחורי כל פתחי בתי
כנסיות היו במזרח כו' ת־״ל שמתפלל בצד שכנגד הפתח ומביא
ראיה מהתוספתא שפתחיהם היו במזרח ,וקאמר כאן אחורי 5יה״כ
והייט במערב ,והא דדחיק לרש״י לפרש כן ולא פי' כפי׳ התוס׳
דעומד נגד העם דא״כ מה זה דאמר ר״ה ולא אמרן אלא דלא
מהדר אפיה לביה״כ אבל כר ומוכת דמיירי שעומד חוץ לביה״כ
ואס כפי' התוס׳ מאי נ׳׳מ אס עומד חוץ לביה״כ או תוך ביהכ״ג
הלא עיקר הקפידא מה שמשתתוה למזרח וכל העם למערב והו״ל
לר״ה למימר ול״א אלא דמהדר אפי׳ מהעם אבל לפירש״י ניחא
דאין שוס קפידא במה שמשתחוה בגד העס אלא עיקר הקפידא
מה שמשתחוה פניו למערב ואינו מחזיר פניו לבה״כ ,ומפירש״י
לקמן (ת' <׳) אסור לעבור אחורי 3ה״כ שנראה כמבריח עצמו
מפתת ביה״כ שבמזרח נראה שמפרש ג״כ כשיטתו לעיל דאתוריו
היינו לצד מערב אמנם בעירובין (י״ח ב') שם מפרש רש״י דלא
יעבור דנראה ככופר שעומד מאחריה ואינו נכנס משמע בעובר
מצד שהפתח שמה ואינו נכנס וכתור״י וכהתוס׳ הנ״ל (ביאור
הגר״א סי׳ צ׳ ס״ק י״א י״ב י״׳ג):

? yמסבת ברמת

כיזו שחמה זורחת מחהפ^ ;$לכמה גוונים ,אמד רביט שמתהפך
 •; ,לששהעשר^וטס (אי׳ מ״אסי׳תע״ג ס״ק כ״ט) (א״נ):
הלבנת פטם שאמרו ז״ל אזיל
 :נדון.באש
סומקא ואתי חיוורא ,חיוורא הוא נגד מיס ,וסומקא
הוא בגד אש (א״נ):
לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה וכו' ,וקשה דלמא אס
היה מתפלל בזמן אתר ג״כ היה נענה ומה שהמתין
הל היום היה לפרסם קלונם של נביאי הגעל ,ואמר רביט דה״פ
כי ידוע שבעת המנסה הוא זמן שליטת הכשפים כדאיתא טוהר.
ולמה התפלל מה העת ומחמת זה■ הוצרך להתפצל שלא יאמרו
מעשה כשפים הם ע״כ .משוס חשיבותא דתפלת המנחה ,תהו
שסיים בגמרא עמו ה׳ וסו׳ (א״ב):
בתפלת ערבית שנאמר תכון תפלתי קטורת לפניך ,קטורת
הייט הקטרת אברים .שהוא כל הלילה שכנגד זה תקנו
תפלת ערבית (כמ״ש לקמן כ״ו) (א״נ):
כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה ,שקול זה כנגד כל
העולם כולו ,לצוות לזה ,לא נברא ,היינו שכל הדורות שהיו
מקודם לא נבראו אלא בשביל זה ,ושקול זה ,הייט שקול ולא
נברא ,ולצוות לזה ,איט אלא שדורו נבראו לצוות לזה (והוא כנגד
 rwnויהיה) ^"M־־
גזלת העני בבתיכם ,נד׳ •גזלת העני שאינם עוני<
שצום (א״נ):
(דף ז׳ ע״א) יהד״מ שיכבשו מחי את כעסי ,פי׳ שמצד
המשפיע אין שוס ממעה רק מצד
המקבלים לכך אמר שיכבשו רחמי (וכיון שנכבש את מדת
הדיןממ״לא יהיה ברכה עד בצי די עי׳ ספר נפש החיים) (א״כ):
ו3מה זעמו  .רגע פו' ,רגע פמ״מריה ,מעיקרא פי׳ רגע כמה
חלק משעה ועכשיו שואל כמה שוהה אותו הרגע דהייט
החלק משעה שפ*׳ לעיל ,כמימרי׳ כמו שאמר רגע:
אמר ש״מ לאו אורח ארעא הוא ורחמיו על כל מעשיו
כתיב ,ולא טוב ש״הרג אדם ע״י ועוד גס ענוש לצדיק
כו׳ (א״נ):
רש״י ד״ה תחת גערה במבין כו' תחת הטעם למעלה תחת
התי״ו כו' ,פי׳ כי כלל גדול בדקדוק שתיבה בת שתי
נקודות ונקודה אחרונה תנועה קטנה ואחרי נח בראה אזי תבא
הנגינה מלעיל אס הוא שם מל (א״נ):
(דף ז׳ ע״ב) א״ר אלעזר אמרה לאה ראו מה בין בני לp
תמי דאילו בן תמי אע״ג דמדעת״ה זבטה
לבכירוק״ה כתיב ביה וישטום עשו את יעקב ואלו בני אע״ג
דבע״כ שקיל יוסף לבכירותיה מיניה אפ״ה וישמע ראובן ויצילהו
מידם ,ולכאורה הפלאה נשגבה הלא מפולש בקרא הטעם לקריאת
שמו ראוס כ ,אמרה כי ראה ה׳ בעניי א״כ למה לר״א לבקש
טעם אחר ולמה לא .ביקש טעם אחר גס על קריאת שמו של
שמעון ועל כל השבטים ,וי״ל כי־ חז״ל הרגישו בכאן ענץ אחד
אשר יאמר כי הוא זה דידוע כי חוקי הלשון כך המה כמבואר
למדקדקים אשר בסדור המשפטים המנהג להקדים הסבה שהיא
בבחינת ס5ה וטעם אל המשפט המתאחד ,כמ״ש (בראשית כ״ב)
יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת כו׳ כי ברך אברכך,
והנה כאן בשמות כל השבטים הזכיר הכתוב תחלה את הסבה
ואת״כ את המסובב הייט שנכתב מחלה הטעם והסבה וכעבור
טעם זה .נקרא שמו כן כת״ש כי שמע ה׳ כי שנואה אמי ותקרא
את שמו שמעון עתה הפעם ילוה אישי אלי כו׳ ע״כ קרא שמו
לוי הפעם אודה כו׳ ע״כ קראה שמו יהודה וכן בשמות כל
השבטים נכתב תתלה הסבה ואמ״כ המסובב וא״כ היה קשה
לחז״ל מדוע בראובן נשתנה הסדר והכתוב מכיר תחלה את שמו
ראובן ואח״כ הסבה כמ״ש ותקרא את שמו ראובן כי אמרה כו׳
הלא דבר הוא ,ע״כ ההכרח לומר כי גס בלעדי הטעם כי ראה
ד׳ בעניי היה ׳מהראוי לקרוא את שמו ראובן לכן יפה חקרו ודרשו
חז״ל כן על ראובן ולא חקרו כן בכל השבטים לכן אמרו כי רמזה
בזה ראו מה בץ בני לס חמי (ס׳ דברי אליהו בשם שמן המור):
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(דף .ס״ד ע״א) מלך רנה כ״ב שנץ והטעם מה שמלך כמספר למלאכי השרות יוצאים לאדאתו א' אומרת בא בשלום כו׳שכבר/
בא ואמרי נועס^ ________________
הזה דאיתא בר״ה י״ה רבה ואבי' מדבית ׳---------------
עצי קאתי רבה דעסיק כו׳ ומייתי התם דמשסחה א׳ הימה ת״ח אין להם מנותה לא בעוה״׳ז כו׳ סי׳ שבעוה״ז נקרא
בירושלים שהיו מתים בני י״ח שנה ואמר להן ר״י בן זכאי לכו
האדם הולך שהוא הולך תמיד ממעלה למעלה ע״י
ועסקו בתורה ותיו לכך לא רצה ר״י להיות נשיא כדי שיהי' מצות שעושה אבל בעויה״ב נקרא עומד^שבעוה״ב א״א לעשות
רבה נשיא וירביץ תורה מ־ביס ויתי'[ ,בגת' מפורש שלא רצה מצוה ובשלמות שקלה בעוה״ז הוא עומד תמיד במדרגה א׳ אבל
רב יוסף לפי שאמרו לו סלדאי מלכת תרי שנין ולכך צריך יש כמה צדיקים שאפילו בעוה״ב הס נקראים מהלכים וזו
לפרש כונתו דזאת היתה סבה מן השמים שיוודע לר״י ע״י מדרגה גדולה שאין למעלה ממנה כמו שנאמר (זכריה ג׳)
כלדאי ושעי״ז ימנע ר״י ועי״ז יחי׳ רבה ,דר״י בעצמו בודאי לא ונתתי לך מהלכים בין העומדים שאפילו בין המלאכים שהן
הלך לכלדאי לשאול כמ״ש מנין שאץ שואלים בכלדייס שנא׳ עומדים תהיה אתה הולך ממדרגה למדרגה וז״ש ת״ח אין להם
תמים תהיה כו׳ בפסתיס קי״ג ע״ב רק היתה סבה מן השמים מנוחה בעוה״כ (ונראה שזה לצדיקים שהניחו תלמידיהם
שאתר ששלתו מתם כו׳ באו כלדיים ואמרו לר״י בעצמם] ■והוא בעוה״ז אשד יעל ידם :נתוסף תמיד זכיות ע״י פעולתו בחייו
היה בן י״ח שנה ולכך היה נשיא כ״ב ,וכ״ב וי״יז הוא מ׳ (וי״ל
ועי׳ ספר אבן ישראל דרוש ירד) (אמרי נועם).
שהוא נגד כ״ב אותיות התורה כמ״ש הגר״א בב״ב י״א בבנימץ ת״ח מרבים שלוה בעולסכו׳א״ת בניך אלא בוניך פי׳
הצדיק)( :א״נ):
דמיך משמע הכי שרב שלום בא על בניך הס הת״ח
אפילו -אומנא לביתו לא קרא פי׳ רב יוסף לא קרא .שירא אבל אם קרען בוציך משמע דהכי פ״רושו ורב שלום בא עליך
שמא מחמת שינהג כבוד .ביצמו ינכה לו הקב״ה מתייו בשביל בוניך משמע דקאי אכלל העולם( .נוסח אתר מצאתי
כדאמרי לו כלדאי כשתהי׳ נשיא ויהי׳ לך כבוד תמות מהרה ,כתוב א״ת בניך אלא בוניך "וקשה למה ליה למימר
לכך לא נהג כבוד בעצמו ,ויש שרוצים לומר דקאי ארבה ואין א״ת גם אס קריק בני ךשפיר נפיק מנייה מ״ש ת״ח מרבים
לזה שוס טעם( :א״נ) :־
שלום בעולם וכמ״ש ברישא דהאי קרא וכל בניך למודי ה׳
מכאן לבעל הקורה שיכנס בעובי הקורה לפי שלא מצינו ועוד מנ״ל למימר בוניך כיון דכתיב בניך ,ונראה שבניך משמע
שנקראו ישראל על שם אברהם או יצחק אלא ע״ש קטנים בעלי מקרא ובוניך המה היז״ת הגדולים לכך לוצרך
ישראל שהוא בקרא בעל הקורה וד״א הוא דקורה שמצד א׳ לומר א״ת וגם בקרא גופא יש הוכתה לומר כן דאי כפשוטו
ענה והשניה דקה יאחז בעל הקורה בצד העבה והאתר בצד וקאי על הקטנים לא לכתוב כלל עוד הפעם בניך דהא כתיב
לעיל וכל בניך צמודי ה' וכו׳ אלא א״ת בניך כו׳ וה״פ וכל
הנפטר מתברו לא יאמר לו לך בשלום כו' דאיתא (בראשית בניך דהיינו הקטנים יהיו למודי ה׳ ורב שלום בוניך אלו הת״ח
׳
פרשה א) כשברא הקב״ה את העולם שאל הגדולים יהי׳ שלום ביניהם כמ״ש (קידושין ל׳ ע״ב) את והב
לשלו׳ אמר'• אל יברא שכולו קטטה צדק אמר כו׳ השליך אמת
בסופה ועי״ז יהיה שלום בעולם (א״נ).
ארצה והשלו׳ נשאר למעלה (וכמ״ש עושה שלום במרומיו (וכתיב ורב שלום בטך אמר רביט סימן שאלו המסכתות ברכות
והשלום נשאר למעלה (וכמ״ש עושה שלום במרומיו) וכתיב
נזיר יבמות כריתות סיומא דידהו בתיבת בני״ך שהוא
ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה (זכריה ג׳ ז׳) פי׳
ר״ת של אלו המסכתות (א״נ).
שהאדם הוא העולה במדרגתו יותר והמלאך עומד תמיד במדרגה שלום רב לאוהבי תורתיך כר ה ,שלומית יש כאן ועם שלוה
א׳ מעת שנברא העולם והאדם יכול לעלות מעלה מעלה וז״ש
וטוב הן ז׳ כנגד ז׳ שערים שצריך לעלות 'לאתר מיתה
(ישעי׳ ו׳) שרפים עומדים ממעל לו ונמצא כשהאדם תי הוא בז׳ -רקיעים וציץ־ שיהיה לו שלום ואס צאו ת״ו יהיה נדחה
הולך .לשלום אבל כשמת מר בא בשלום לכך יאמר לו לך משם ואם יהיה לו שלום יכול לפלות לז׳ רקיעים ולחזות
בשלום שכבר נכנס בתוכו ופן אמרו ׳(בכתובות ק״ד) ג׳ כתות בנועם ה׳ אמן  pיהי רצון (עי׳ ס' אבו שלמה סי׳ קל״ו (א״נ).

גשר החיים

רכד

ר.

דברים שבצנעא.
אסור האבל בתשה״מ ,ואינו אסור בהתקרבות כמו בנדה (טוש״ע שפ״ג).
וכ״ה גם בשבת ,וכן אפילו ברגל (קודם שהתחיל באבלות כגון שמת לו

מת ברגל וכמדובר במקומו).
[אם מת אביו של התן והכין כבר כל הסעודה ,או שמתה אמה של הכלה

המכינה תמריקי הכלה ,ואין למי למכור הסעודה והתמרוקין ,ואין אחרים
שיכינו זאת ויש השש שאם ידחו ז׳ ימי המשתה יבטלו המשתה לגמרי בבה״ג
התירו לו הז״ל להכניס את המת לחדר אחר ,ומביאין את החתן והכלה לחופה,
ובועל בעילת מצוה ופורש ככל אשר כתבנו בזה לעיל פי״ט סעי׳ ד י״ב].

ז .אסור שאלת שלום וריעות.
•א; באבל אסור בשאלת שלום .וילפי לד .ג״כ מקרא דיחזקאל שא*ל "האבק
ד:ש" ;שב מו״ק).

וג׳ ימים הראשונים אינו שיאל בשלום אדם ,וגם אינו משיב שלום .אם

אחד לא ידע ושאל בשלומו — משיב לו "שהוא אבל".
מג׳ ועד ז׳ אינו שואל בשלום אדם ,ומכש״ב שאחרים אינם שואלים בשלומו.
•אב אחרים שאלי בשלומו — משיב להם שלום בשפה רפה.
מז׳ ועד שלשים — הוא שואל בשלום אהו־ים (דהם שרוים בשלום) ,ומכ״ש

שמשיב שלום .אבל אחדים אינם שיאלים בשלומו (דהוא אינו שרוי בשלום)
(מו״ק כ״א :וטוש״ע שפ״ה).
ב) אבל על אביו ועל אמו — אין אחרים שואלים בשלומו כל י״ב חדש

כדין שלשים לקרוב אחר (שם).

ג> אם רבים באים לנחמו מותר להשיב ולומר להם (אף תוך ג׳ ימים
הראשינים) "לכי לבתיכם לשלום,,־ (ימ״א שם שפ״ה א׳ בשם נמוק״י והג׳־מ ומרדכי,
מסוגיא דמו״ק שם שא״ל ר״ע לכו לבתיכם לשלום ,וסיימו ע״ז "כבוד רבים שאני").
ד)

בשבת — הוא ש־אל בשלום אחרים ,כנהוג לומר "שבת שלום" .ואחרים

משיבים ל .,ובי־גע לאחרים שישאלו בשלומו בשבת — יש שינויי מנהגים .יש
מקומות שאין אחדים שואלים בשלומו (בלשון שבת שלום) .ובמקום שנהגו לשאול

בשלום אבלים בשבת שרי אפי׳ תוך ז׳ (ירושלמי מחק פ״ג ה׳ ויחד שפ״ה).
ורובם נוהגים להחמיר תוך שלשים ,וכדי שלא יראה באבלות דפרהסיא משתמטים

מלהפגש בו בשבת .ואחר שלשים (תוך יב״ח לאו״א) נוהגים לשאול בשלומו
ולומר לו שבת שלוב ,מכש״ב בלשון אהר הנהוג אצלנו האשכנזים.

ה)

וכל עיקר איסור שאלת שלום הוא רק כשמקבל את פני חברו בשם

"שלום" ,שהוא משמות הקב״ה ,והי׳ מותר להקדים בשאלת שלום שלגו (אף

רצה

פרק כא — דיני האבלות

בחול) בלשון "צפרא טבא" וכדומה [ואפי׳ להשיטה המובאה ברמ״א שפ״ה ומג״א

תקנ״ד סעי׳ כ׳ שגם נוסח שאלת שלום הנהוג האידנא אסור ,היינו נמי כשמזכיר
שם "שלום" כנראה ממה שהעיר שם המג״א ממ״ש בירושלמי /,שלום עליכם"

ומב״ק "שלום עליך רבי" .גם באו״ה פ״ט באיסור שאלת שלום קודם התפלה
הלקו בין שאלת שלום בשם שלום ובין צפרא טבא] — מ״מ אסרו האחרונים לאבל
לומר גם לשון "צפרא טבא" (א״ר ואשל אברהם שם תקנ״ד וח״א וש״א) .הגם

דלא מצינו שיהא אסור לברך לחברו שאר סוגי ברכות כגון לרפואה וכדומה
(כאמור הלאה ז׳) י״ל מכיון שצפרא טבא אומרים במקום שאלת שלום החמירו גם

בכגון דא כדי שלא לחלק.
ו) ואינו חייב להיות שותק לגמרי מכל שאר דבורים ,דלא למדו מהאבק

דום שיהא דומם רק משאלת שלום ומד״ת (וראה לשון רש״י ותום׳ שם ט״ו .ומפרשים
עוד) ומותר לו לדבר שאר דיבורים.

ז) גם מותר לברך לחפרו בשאר מיני ברכות כגון אריכות ימים ורפואה

והדומה .והנראה לעג״ד שאפי׳ ברכת מז״ט לא מצינו שיהא אסור ,דהא רק בשאלות

שלום אסרוהו מטעם הנז״ל ־ [והא דהוצרכו לתרץ שם בגט׳ ע״ז שברכם ר׳

עקיבא

 5ולא הבנתי מדוע אמנם מעטו מ״האגק דום" רק שאלת שלום ות״ת ,ולא כל
דבורים ולא גם הבעת ברכות שונות ? ומצאתי בריטב״א שם שב׳ בזה״ל :ותרווייהו ש״מ

מהאנק דום ,דומם משאלת שלום ודומם מד״ת כי אסף שלומד מהעם ההוא בעונותיהם דכי
אבדה תורתם כדכתיב הנני יוסיף להפליא כו׳ והיינו דמשמע להו לתרווייהו מהאי קרא עכתו״ד.
ור״ל שמעטוהו "משאלת שלום" על דרך הקרא בירמי׳ (ט״ז ה׳) כי אספתי את שלומי מהעם
ההוא וגו׳" ,ומדברי תורה" ע״ד הקרא בישעי׳ (כ״ט י״ד) ואבדה הכמת חכמיו.
וכ״ת אם איסור שאלת שלום הוא רק משום שמקדימו בשם שלום מה זה ק״ו של הרמב״סי
האומר ״אם בשאלת שלום אסרוהו ק״ו שאסור לו להרבות בדברים״ ,מה ענין זה לזה ? י״ל

שגב טעם איסור שאלת שלום הוא משום שקבלת פני חברו בשם שלום שמו של הקב״ה

מרבה הריעות ,ושפיר למד מזה הרמב״ם בק״ו לרבוי דברים עם חברו שמרבה ריעות.
ואפי׳ מצורע שלמדו (שם ט״ו) שאסור גם הוא בשאלת שלום מקרא ועל שפם יעטה
ופירשוהו "שיהא שפתותיו מדובקות זב״ז" ,ולגבי׳ יותר מקום לומר שיהא שותק לגמרי דהא

אמרה תורה "בדד ישב" ,בבדידות ,אעפ״כ גם שם אין המכוון שיהא שפתותיו דבוקות לגמרי
דגם בו לא מצינו שיהא אסור בדבור כי אם רק בשאלת שלום (והוא מותר גם בד״ת כמ״ש

הרמב״ם טומאת מצורע פ״י ו׳ וסמ״ג ל״ה ופוסקים עוד "אבל הוא קורא ושונה כו׳ ").
ועמדתי משתאה על הא דאמרו (שם מו״ק כ״ג .ורמב״ם וטוש״ע שצ״א ב׳) שבוע שני׳

יוצא מביתו ואינו יושב במקומו ואינו מדבר שבוע שלישית יושב במקומו ואינו מדבר
— מה באור ״ואינו מדבר״ הא לא מצינו שיהא אסור בשאר דבורים ? והנה ברמב״ם (פ״ז ר.׳)
כתב "ואינו מדבר כדרכו" ואמרתי לראשונה אפשר שכוונת הרמב״ם גם כאן בפ״ז כדבריו לעיל

ספ״ה "שלא ירבה בדברים" (הדין הנאמר להלן) .אולם ניכר ונראה שיש כאן שני דינים

דכו

גשר החיי •

"כבוד רבים שאני" ג״ז משום דברכם בשם "שלום" /וכדפדיך המקשן כיצד

ברכם לשלום].

ולאו דוקא שהוא מותר לבוץ• לאחרים אלא כנראה גם אחרים מותרים
לברכו בשאר מיני ברכות .ולא עוד אלא שמציגו איזה אחרובים שהתירו לברכו

אפי׳ ברכת מי שביד לפני התיבה גם בתוך ז׳ (ספר אח לצרה צד  265בשם ס'

טוב לכת ום׳ הדרת קדש).
ואם כי מותר לו לדבר שאר דבורים (ואפי׳ לברן לחברו בשאר מיני

ח)

ברכות) אסור לו להרבות דברים (רמ״א שם שצ״א® ,והוא מהרמב״ם שדן
זאת מעצמו בק״ו ,ומה שאלת שלום אסור ק״ו להרבות בדברים ולשחוק .וכנלענ״ד
שע״י רבוי דברים עלול לבוא לשחוק — ראה להלן הגהה .)9

מיוחדים :בפ״ה דן איסור להרבות בדברים בק״ו מאיסור שאלה שלום ואילו בפ״ז העתיק
דין הבריתא "ואינו מדבר" ופרשו שאינו מדבר כדרכו .ומצאתי בפי ,תלמיד רבנו יחיאל מפריש

על מו״ק (הנדפס פעיה״ק ע״י מכון הרי פישל) בתחלה אמר שלישית יושב במקומו ואינו

מדבר כדרכו אלא יושב ודומם /ואח״ב מסיים הלכך שלישית יושב במקומו ואינו
מדבר בקהל .והמובן שגם באמרו תחלה יושב ודומם אינו ר״ל דומם לגמרי אלא אינו
מדבר כדרכו עם הקהל .וידיד הגרש״ז אויערבוך שליס״א הראה לי שגם רש״י שעל הרי״ף

פירש ג״כ עד״ז "יושב ודומם ואינו מדבר ברבים כמנהגו" .ונלענ״ד שמכאן
נראה שאסור "להרבות דברים" לחוד" ,ואינו מדבר ברבים" למוד ,והחלוק לדינא ראה להלן

בהגהה .6
 6מלשון הרמב״ם משמע שג״ז נוהג רק תוך ד מדכתבו בפ״ה ובמד הדין לא יקח
תינוק בחיקו ,וכן מפורש בלבוש במש״ש "ובתוך ז׳ שאסור בשאלת שלום מכש״כ שאסור
להרבות דברים עם הבריות" .וכן מורה לשון הב״י ריש שצ״זב וכ״ה בערוך השלחן.

אולם

כבר הבאנו לעיל (הגהה )5

הברייתא המובאה בפוסקים ובטוש״ע שגם בשבוע השלישית

אינו מדבר ,ולפי המובן הפשוס ר״ל שאינו מרבה בדברים (דסתם דבורים סותר) הד שרבוי

דברים אסור בבל ל׳ .וכ״מ ממה שציין ע״ז רבנו הגר״א זלה״ה "עי׳ לקמן שצ״ג ב׳ שני׳ אינו
מדבר כר" .אכן לפמ״ש רש״י שעל הרי״ף בגר׳ הברייתא "יושב ודומם ואיבו מדבר בקהל"

— אפ״ל שיש כאן שני ענינים נפרדים :סתם רבוי דברים בין האבל לחברו ובביתו שזאת דק
עלולה להביא לידי שחוק דומה לדין לא יקח תינוק שהוא רק תוך ז׳ (וזמ״ש הרמב״ם להרבות
דברים ולשחוק שר״ל להרבות דברים העלולים לבוא לידי שחוק) ומה שאמרו גם שלישית אינו

מדבר ר״ל לדבר ברבים עם הקהל שזוהי ריעות כמו בשיירה שאסור כל ל׳ .ואני מצטער שלא
מצאתי מי מהראשונים והאחרונים שיבאר לנו דין "ואינו מדבר" בדבור בהיר.

שבתי וראיתי בערוך השולחן (שצ״ג) שבאר לנכון שכל דן חלוקת ארבעה השבועות
הנאמר בברייתא ובפוסקים מוסב רק על ביאת האבל לביהכ״ג ,עפ״י המנהגים שנהגו אז בביהכ״נ
עם האבלים (ראה להלן הגהה

,)13

ועפי״ז מובן יותר מה שהוסיפו ואינו מדבר ר״ל אף שהותר

לו לצאת ולבוא לביהכ״ג בץ הקהל מ״מ אינו מדבר עם האנשים בדרך שרגילים לדבר כשיושבין
בקהל.

פרק כ א

e.

דיני האבלוה

רכז

ורבוי דברים לצורך כגון לפרגסה וכדומה — ודאי מותר ,מכ״ש דברים
של מצוה — שמצווה ע״ז.
ט) גם במריעות של חברים אסור .ומה״ט אסרוהו בסעודות מריעות ושעלי׳
אמרו ז״ל (מו״ק ב״ב ):כל סתם סעודת מרעים שאסור כל ל׳ זולת מריעות הבאה

לפרעון חוב (כפי שהיו נוהגים אוהבים לעשות סעודה בחליפין) שמותר אחר ד,
ואבל לאו״א אפילו סעודת פרעון אסור כל י״ב חדש (מו״ק שם ורמב״ם פ״ו וטוש״ע
שם שצ״א).
כמו״כ אינו הולך בצוותא של שיירות גדולות אפי׳ לסחורה בכל השלשים

ואבל לאו״א גם אחר שלשים עד שיגערו בו חבריו ויאמרו לו לך עמנו (טוש״ע
סס״י ש״פ והג״מ פ״ו ז׳ וכס״מ שם פ״ו ח׳) .וכאשר פירשו דברי הירושלמי סוף
מו״ק "על כל המתים אסור לילך לסחורה כו׳ " שהמכוון בשיירה גדולה ששמחים

וצוהלים בדרך [ואם לא ישתתף בשיירה יהי׳ לו היזק גדול בכה״ג לא גזרו ע״ז,
(דאה ערוך השלחן ש״פ ל״ג) ,ושם כתב שבכלל האידנא לא שייך דין זה כי לא

~>

נהוג בשיירות של שמחה לסחורה].
ולפי״ז גם אין לו להשתתף בטיולים של שיירות בתוך ל׳ [להי״א באו״ת

תקנ״ד כ״א ״שלא יטייל בתשעה באב בשוק״ אף לבדו — הי׳ אסור גם לאבל תוך
ז׳ לטייל אף לבדו אילו הי׳ מותר לו לצאת לשוק ,אבל בשיירה שמחה אסור גם
אחר ז׳ן.
ואחרי שאסור הוא בכינוסי חדרה אפילו שלא לסעודה (דלא עדיפה משיירה
גדולה שאסורה לו משום ששמחים בדרך ול״א משום שסועדים יחדיו) לכן כתבו

ס־״ב״ח והט״ז סס״י שפ״ה ומובא גם בבאה״ט בשם רבנו יהודא) שבתוך ל׳ אין לו
יהזמין חברים ואחרים לא יזמינו אותו [והנה שאר פוסקים ואחרונים לא הביאו

ד״ז ,ואפשר שהכוונה "הזמנת חברים" לשתי׳ ,דומה למה שהוסיף ע״ז הבאר",ט

שם בשם מהרי״ל "וכן למזוג שקורין שענקין לאורח אבל" ,וקצ״ע בד״ז].

וכנראה גם אינו הולך לבקורים ביב״ח כדרך שהולכים ביו״ט לשם ריעות אלא
■־>

שביו״ט וחוה״מ אה שהי׳ רגיל לבקר בכל שאר מועדים מותר לבקר בי״ב חדש

דאל״ב הר״ז כאבלות דפרהסיא.
וכנוסי אספות צבוריות או שותפיות מכ״ש של מצוה — אינם בכלל
כנוסי מריעות ומותרים לאחר ז׳.

י) ואסור בתוך ל׳ וביב״ח לאו״א לשלח לו דורונות ומנות כדרך ששולחים

לשם ריעות (רמ״א שם סס״י שפ״ה) ודמו זאת לשאלת שלום שאליו אין שואלין

בל׳ ויב״ח .ובמקום שאין שואלין גס בשבת אין שולחין לו דורונות גם בשבת
(שם) [ואפילו לפמש״ל שהאסור של שאלת שלום הוא רק כשמזכיר לו שם "שלום*

רכה

גמר החיים

עכ״פ ג״ז משום כשפוקדו בשם זה מרבה ריעות הדוד! והה״ג כששולה לו דורונות].

ובפורים הוא חייב במשלוח מנות אפי׳ תוך ז׳ דהוא חייב במצות [ואפי*

להמקפידים שלא ליקה דבר מבית האבל תוך ז׳ (כמובא לעיל פ״ב סוף סעי׳ ה׳)
שאני הכא שהוא מצוה .ועוד שפורים דומה בזה לשבת ובשבת דומה שלא קפדי/
אלא שלא ישלחו תפנוקים העשויים לשממה כי אם דברי מאכל כדי לקיים מצות

משלוח מנות .אבל אליו אין שולחים משלוח מנות כל תוך ל׳ ויב״ח לאו״א (רמ״א
אי״ח תרצ״ו ב׳)].

ובמקומות שנוהגים לשאול בשלום אבל בשבת מותר לשלוח לו משלוח
מנות עפמש״ל שנתנו לפורים דין שבת ושדמו זאת לשאלת שלום (ראה רמ״א

יו״ד סס״י שפ״ה ומג״א שם תרצ״ו סקי״ב).

ורובם נהגו להקל בזה ביב״ח לאו״א ,ולא תוך ל׳ אפי׳ אבל על שאר
קרובים (דה״ח ומ״ב שם סקכ״א).
אם נמצא האבל בצוותא של חבר יחיד באופן שא״א לחברו לקיים ש״מ

בלתי להאבל ,בכה״ג ודאי מותר לו לשלוח להאבל אף במקום שאין שזולת שלום
בשבת (רמ״א שם)׳ וכשהאבל אינו רצה לקבל אז דינו של האחר כיושב במדבר
שאין לו למי לשלח והוא פטור (וזוהי כוונת מהריב״ש המובא שם ברמ״א).

(וראה הלאה פכ״ג סעי׳ ג׳ ט׳ מדיני פורים עוד).

ח .שמחה.
א) ובשמחה עצמה אסור בכל השלשים ועל או״א בכל היב״ח .ומצינו
שאמרו איסור זה בג׳ מקומות ובג׳ מיני לשונות :במו״ק (כ״ב ):על כל המתים

נכנם לבית השמחה לאחר ל׳ ועל או״א אסור כל יב״ח .ובשמחות (פ״ט)
על כל המתים אסור לילך לבית המשתה עד שישלמו לו ל׳ יום ולאו״א
כל יב״ח אא״כ היתה לשם שמים .ובירושלמי <פ״ג ח׳) על כל המתים אסור לילך

לסעודה עד ל׳ ועל או״א יב״ח ואם היתה חבורת מצוה או קדה״ח מותר.
"בית השמחה" נקרא כינוס של שמחה כגון חופה ונשואין׳ במקום ששם

מזמוטי חתן וכלה׳ כלי זמר או שירה ורקוד" .בית המשתה" משמעו סעודת

השמחה .ונראין דברי רוה״פ שגם אינו נכנס האבל לשבת במסבת המשתה (כמו
בבית השמחה) אף שהוא אינו אוכל שם .ו״לסעודה" המכוון שלא יסעוד

בהסעודה ,אפילו לא של נשואין ששם השמחה במעונו׳ אלא גם סעודת ברית
והדומה ,דלא עדיפה מסעודת מריעות שאסור האבל (אם אינה סעודת פרעון).

'*חייי סעודות כאלו ,בין של מצוה ובין של מריעות ,שאין שם משמחים אם איננו
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סיומא דדברי הגאונים דלשיטחס לא מייר׳ ההם באיסור ומטתה אפשר לומר דר״י ם'ל ג״כ כעולא בהא דשם גופי׳
עשה דאת ה׳ אלקיך תירא לחוד .אלו/כוא .מלשין הנמוק״י מיקרי שלום ואינו נמחק .וכיון שאינו נמחק שייך ני׳
עצמו ומתחיל דבור אחר וקאי טל לשון הגמרא דאמר איסור מוציא שס שמיס לבטלה .והילכך אסור ליחן שלום
צריך לנדותו .וכן ודאי ניטה משממות לשין הנמור״י לחבירו בלילה דחיישינן דילמא שד הוא והי״ל מוציא ש״ש
טייש״ה .וכיה בדפוס ראשון שי״ל בליוורנא דמצויין כאן לבטלה .אבל הרמב״ס לטעמי׳ אזיל דפשק דלא כעולא
ציון חרש טיי״ש ואין להאריך .ועפ״ז יש ג’כ מקום אתי וס״ל דשס גופי׳ לא איקרי שלום ונמחק 1א״כ לא שייך
לפרש חשובת גאון ז״ל' שבתשובות גאוני מזרח ומערב בי׳ חששא דמוציא ש״ש לבטלה יא״כ מותר לימן שלום
בלילה ולכן השמיט מימרא דר״י מהלכה:
שהבאתי לטיל ט״פ דרן זה .אלא שאין להאריך .וגס מדברי
השאילתות ודברי הבה״ג שהבאתי לעיל משמע בהרי׳
דמלבד דעריין אין זה מספיק לתרץ שאר
הפוסקים שהשמיטיה  .גס לדברי הרמב״ם אין
דההיא דהשומט הזכרת השם מפי חבירו וכו׳ היינו דוקא
בהנך גווני שטובר בלא תשא כמבואר להמעיין ואין זה מספיק .דטיקר דברי הפר״ח לענ״ד אינם מספיקים
ואינם מיכרחים כלל .והיותר מחוור ונכין לומר דס׳ל
להאריך:
-- --------זה נ-חא לי מאי דאמרינן בריש פ״ק דמגילה להרמב״ס כדעת התום׳ דשלוס אינו נמחק וטעמי׳ דטולא
ובסנהדרין (מ״ד ט״א) א״ר יוחנן אסור לי לאדם היינו משוס הא גופא דשס גופי׳ איקרי שלום ואינו נמחק.
שיחן שלוס לחבירו בלילה חצשינן שמא שד הוא .ופירש״י וזהו כוונת הרמב״ס במש״ב שס (בפ״ג מהלכות ק״ש הלכה
שס וז״ל שמא שד הוא ואין מוציאין שס שמיס על המזיק ה׳) וז״ל וכן הכינויים כגון רחום ונאמן וכיו״ב מותר לאמרן
ושלום שס שמים הוא וכו׳ ענ״ל טיי״ש .ומשמע ודאי בביה״כ אבל השמות המיוחדין והן השמות שאינן נמחקין
דהיינו משוס מוציא שס שמים לבטלה .דאל״ה איזה טעם אסור להזכירן בביה״כ ובבית המרחץ ישן עכ״ל .דמש״כ
לאסור לקרא ש״ש טל המזיק .וא״כ הדבר תמוה לכאורה דהכינויין כגון רחום ונאמן וכיז״ב מוהר היינו מדאמרינן
דהרי אין איסור מוציא ש״ש לבטלה אלא בשמות שאינם בגמרא דהימנוחא שרי .וס״ל דה״ה לכל הכינויים כיו״ב
נמחקין .ושלום אינו משמות שאינם נמחקין .הן אמה הנמחקין כחש׳ב במגדל עוז שם טיי״ש .ומש״כ רשמות
דמדברי החוס׳ בסוטה (י׳ מ׳א בד״ה אלא מעתה וכו׳) שאינן נמחקין אסור היינו ההיא דטולא דאסור לימן שלום
בנה״ח .וה״ה לכל כיו״ב מכינויים שאינם נמחקין .ולא
מתבאר דס״ל דשלוט אינו נמחק והא דלא חשיב לי׳ בין
שמות שאינם נמחקין היינו משוס דמני ושייר טיי״ש .אבל השמיט הרמב״ם כלום .אדרבה ביאר דבריו ביותר.
כנר הביא הש״ך (ביו״ד סיף סי׳ רע״ו) מחשובות הרא״ש ולק״מ .ולפ״ז מה שלא הביא ההיא דאסור ליחן שלום
(כלל ג׳ סי' ט״ו) שכתב דלית מאן דחש לה עיי״ש ובנקוה״ב בלילה צ״ע כעת ואכמ״ל בזה .טכ*פ הא ודאי קשה
סס .וכן הביא הר״ב ברכ״י שס ובאו" ח (סי׳ פ״ה) נשם להסיברין דשלוס נמחק איזה חששא איכא בנתינת שלום
הריטב״א בחי׳ לשבח כת״י שהביא בשס החום׳ דשלום מן בלילה .ואפי׳ אס ודאי שד הוא מאי איסורא איכא .כיון
השמות הנמחקין הוא .אלא שמחידושי שבת המיוחסים דנמחק וליח בי׳איסורא משוס מיליא שס שמיס לבטלה.
להר״ן (ד״י מ*ב) מבואר דס״ל דשלום אינו נמחק וכן אבל הוא הדבר אשר דברנו רכל שמוציא שס שמים דרך
נראה מדברי רבינו יחיאל שהביא הי׳ן שס טיי״ש והביאו שיחה בטלה ודברי הבאי הרי זה טיבר בלא תשא.
ג״כ בברכ״י שם טיי״ש  .וטכ״פ לרוב הפוסקים דס״ל וכמבואר להדיא בדברי הרמב״ן ז״ל שהבאתי ומתבאר ג״כ
דשלוס נמחק .וא״כ ליח בי׳ איסורא דמוציא ש״ש לבטלה .מכל גדולי הראשונים ז״ל וכמו שביארנו .וממילא אפי׳
מאי חששא איכא בנתינת שלום בלילה:
באחד מכל הכינויים עובר כמו לטנין שבועה .והילכך כאן
הי׳ נראה לכאורה לחיץ מה שהוקשה לי טל שמזכיר את השם דרך נתינת שלום לשד דלאו בר נתינת
הרמב״ם ז״ל ושאר הפוסקים שהשמיטו הך שלום הוא כרל כמזכיר שם שמיס לצורך שיחה בטלה ודברי
מימרא דר״י דאסור ליהן שלים לחבירו בלילה ולא הביאוה הבאי והרי זה בכלל אזהרת לאו דלא תשא אפי׳ באחד מכל
להלכה אף שאין מי שחולק עליו וזה חימא .ולא מצאתי הכינויס הנמחקין ושפיר קאמר רבי יוחנן דאסור .וזה
כעת מי שיתעורר בזה אבל לפמש״ב אפשר לומר עפמש״כ
ראי׳ למש״כ:
הר״ב פרי חדש (באו״ח סי׳ פ״ה) לתרץ מה שהשמיט מיהו יש מקוס לדחות לפמש״כ הרמ״ה ז״ל בסנהדרין
הרמנ״ס (נפ״ג מהלכות ק״ש) מאי דאמרינן בפ״ק דשבה
שס וז״ל חיישינן שמא שד הוא ונמצא כחשתחוה
(ד״י מ״ב) דאסור ליחן שלום כבה״כ ובבה״מ משוס דשס לשעירים ויש אומרים לפי ששלום שחו של הקב״ה הוא ואין
גופי׳ איקרי שלום .וכבר הקשו כן נכ״מ ובלח’מ שס .חוציאין שס שמיס על החול עכ״ל עיי״ש .ונמלא דלפי פי׳
ומל זה תירץ הפר״ח טפ״מ דאמרינן בפ״ק דסוטה אר״י ראשון לאו משוס מוציא ש׳ש לבטלה אחינן עלה .וא״כ
שמשון טל שמו של הקב״ה נקרא ופריך אלא מעתה לא הסוברים דשלוס הוא מהכינויס הנמחקין מלו סבדי כפי׳
ימחה ומשני אלא מעין שמו של הקב״ה טיי״ש .הרי דכל הרמ״ה וא״כ לק״מ .וביאור דברי הרמ״ה בזה הוא ט*פ
דשם גופי׳ איקרי הכי אינו נמחק .א״כ למאי דס״ל לעולא חש״כ רביני ירוחם (ח׳ג נתיב ג׳) במה שאמרו בפ״ב
דשס גופי׳ איקרי שלום ע״כ אינו נמחק וכיון דחזינן נמה׳ דברכוח כל הנותן שלום לחבירו קורס שיתפלל כו׳ וכתב
סופרים ובפרק שבוטח העדות דלא חשיב לי׳ בין שמית על זה .פי׳ שלום כמו כריעה אבל שלום בפה מותר וכו׳
שאינם גמחקין מוכח דלא קיי״ל כעולא בהכי .ולא ס’ל וכ״כ גאון בתשובה טכ״ל .וכ״כ בארחות חיים בשם תשובה
כמש״כ המוס׳ בסוטה שס דמני ושייר וס״ל כסברה המקשה דקמאי והובא בב״י (או״ח סי׳ פ״ט) טיי״ש .וזהו כוונת
נשבח שס דהו״ל כהימנוחא דשרי דהקב״ה לא איקרי הני הרמ״ה שכתב דנמצא כמשתחוה לשעירים .שנתינת שלום
ולהכי נמחק ושרי להזכירו בכה*כ ובהמ׳ד טיי״ש שהאריך .היינו בכריטה .ואין להאריך בזה .ועכ’פ לפ״ז אין מכאן
,בדרך זה הלך גס מהר״י ט״אש בלחם יהודא שה טיי״ש .הכרט .וטי׳ נשימה מקובצת לסנהדרין שנדפס סוף׳ 0׳ תמרא
וחיי

איברא

ועם

ןע£׳ץ
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וחיי להרב כנה״ג שהביא בשם המאיר ,שכתב וז״ל אסור לארם
שיחן שלום לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הוא עובדי האלילים
תובחי השעירים והשדים וכיוצא באלו מאומן האמונוח
הקדומות ראוי לגו שלא להתחבר עמהס כ״כ בדברי חיבה
ואהבים וכל שאנו צריכין ליחן להם שלום אין ראוי להזכיר
להם אחד משמותיו של הקב״ה והיאך גזכירהו יתברך למי
שכופר מציאותו או מכחיש יכלתו ומסלק השגחתו עכ״ל
מיי״ש .מבואר דס״ל דשדיס לאו דוקא .אלא כן מכנה
הכופרים ועובדי אלילים שזובחים לשעירים ולשדים .וא״כ
______________
_ _
כפירש״י
דהרמ״ה כלל זעכצ״ל
_ל1כריו לא שייך גועמא

למה
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מפרש רהתקנה היתה להתיר ולא לחובה ע״כ צ״ל דבשם
היינו בשם המיוחד שאינו נמחק ושייך בי' איסורא דמוציא

ש״ש לבשלה ולכן הוצרכו לתקן להתיר מפני תיקון העולם
כמשכ״ל .והשתא א״ס הרמב״ם שמפרש התקנה להתיר .
ובשם היינו שלום .הוא תרתי דסתרי אהדדי .והוא חימא
לכאורה .ומיהו אפשר לזמר דגם דעת הרמב״ם לפרש
דהתקנה היתה לחובה כפי' הערוך ולזה הוצרך על
כרמך לפרש דבשם היינו שלום וזהו שכמב מפני
שמלת שלום הוא שם וכו׳ דהוא מגומגם לכאורה .אלא
דכוונתו לתרץ בזה דכיון דחובה הוא אמאי אנן האירנא

בההיא דחנן ריש פרק בתרא דברכות התקינו? לא מדכרינן שם בנתינת שלום .ולזה כתב מפגי
שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם זכו׳ פירש״י שמלח שלום הוא שם וכו׳ .אלא משום שהוקשה לו להרמב״ס
ז״ל בשמו של הקב״ה ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של ז״ל דאיך הביאו ראי׳ לזה מבועז שאמר ה׳ עמכם ומנ״ל
מקום בשביל כבוד אדם להוציא שם שמיס מליו ולמדו דבועז בתורת חובה אמר הכי ודילמא אינו אלא רשות.
מבועז וכו׳ עכ״ל עיי״ש מבואר דס״ל דהתקגה לא הימה ולזה כתב דבאמת לא הביאו ראי' מבועז לעגין שהוא
אלא להתיר ולא לחובה .וכן פילש״י סוף מכות (כ״ג ע״ב חובה .אלא משוס דלא תקשה איך תקנו להזכיר שמי של
בד״ה ושאילת שלום) וז״ל ושאילת שלום בשם דמותר לאדם הקב״ה בנתינח שלום והתירו בקיס ועשה איסור מוציא
לשאול בשלום חבירז בשם כגון ישים ה׳ עליך שלום ואין ש״ש לבטלה .לזה הביאו ראי' מבועז שהוא מיתר .ואין
בו משום מוציא שם שמיס לבעלה מ״ר .ל״א שאילת שלום בדבר איסור משוס מוציא ש״ש לבטלה .ולכן שפיר מצו
בשם דחייב אדם לשאול בשלום חבירו בשם ואנו נמי כי לתקן הדבר לחובה לעשות כן לדורות .אלא ראכתי לא
שיילינן אהדדי מדנרינן שם דשלוס שמי של הקב״ה וכו' פלטינן מהקושיא דלמה לי ראי׳ להתיר ומהיכא תיתי
מכ״ל עיי״ש .ולשון ראשון היינו כמו שפי׳ בברכות שם וכן לומר דאסור דהא לא עדיף שלום משאר כל הכיגויין
פירש הרע״ב .וללשון שני התקינו היינו שהתקינו לחובה שאין בהן איסור מוציא שם שמיס לבטלה .אבל לפי מה
שיהא חייב לשאול שלום חבירו בשם .וכן פירש בערוך שביארנו ניחא שפיר דכאו בדרך נתינת שלום אס איתא
(ערך עת) עיי״ש .והגה ללשון ראשון פירש״י בשם שם שיש בו איסור הו״ל בכלל אזהרה דלא תשא כמשכ״ל.
המיוחד כמו ישים ה׳ עליך שלום ובלשון שני כתב דסגי וא״כ גם בכל הכינויים אפי' הגמחקין שייך איסור זה .
בשלום לחוד .וכן כתב הערוך שם .והדבר פשוע דהיינו ולזה שפיר הוצרכו להביא ראי׳ מקרא דבועז דמוחר .ומיהו
משום דהא בהא תליא .והנה שני הפירושים באו לתרץ מאי לפמשכ״ל דלדעת הרמב״ס שלום הוא מן השמות שאינן
דקשה אמאי האידנא אין שואלים שלום בשם כדאתקינו נמחקין א״כ בלא״ה ניחא דהרמב״ם לטעמי׳ אזיל דשלוס
עזרא וסייעתו .ולזה פירש" ,בפי׳ הראשון דלאהתקינו כן אינו נמחק .זא״כ הו״ל בכלל איפור מוציא ש״ש לבטלה
לחיבה אלא להתיר באז שאם ירצה לשאול בשם רשאי ואינו דנפק״ל מקרא דאת ה' אלקיךתירא דאפי'בהזכרה בעלמא
מובר טל איסור מוציא ש״ש לבטלה .וכיון ראינו אלא לחנם עובר בעשה זו .ולהט שפיר איצטריך קרא דבועז
ר»ת אין בזה שוס קושיא מאי דהאידנא לא נהוג לשאול
למיגמר מיני' דשרי ,ואין להאריך בזה:
אןי
לשלום בשם .ואין ה״נ דאי בעז לשאול בשם רשאין
[V״ £דברינו ניחא נמי מאי דקשה מובא לכאורה בההיא
דאמרינן בפ״ה דנדרים (דה י' ע״א) אתמר כינויין
׳
עכשיו .אבל לפירוש השני שהוא גס פי׳ הערוך ס״ל דלעולם
תקנחא הוה לקבוע חובה לשאול דוקא בשם .ואנן האידנא  /רי״א לשון נכרים הן רשב״ל אמר לשין שבדו להס חכמים
נמי מדכרינן שם משוס דשלוס גופי' שם הוא רשמו של להיות נודר בו ט׳ וטעמא מאי חקינו רבנן כינויין דלא
לימא קרבן .ולימא קרבן .דילמא אמר קרבן לד' .ולימא
הקב״ה שלום
ראיתי להרמב״ס (בפיה״מ פרקהרואה) שכתב קרבן לד' דילמא אמר לד' ולא אמר קרבן וקא מפיק
וז״ל וכשאמר בכלל התקנות שתקנו שיהא אדם ש״ש לבטלה ותניא רש״א מנין שלא יאמר אדם לד' עולה
שואל בשלום חבירו בשם האל מפני שמלת שלום הוא שם לד' מנחה וכו׳ עיי״ש .וכל הראשונים ז״ל הביאו ראי'
משמות הקב״ה .והביאו ראיה שהדבר ההוא מותר מענין מההיא סיגיא דשבועה לא בעי שם דאס איתא דבלא שם
בועז שאמר ה' עמכם והשיבוהו יברכך ה׳ עכ״ל טיי״ש  .לאו שטעה היא א״כ מאי מהגי במה שתיקנו כינויין
מתבאר מדבריו ז״ל דמפרש בשם דקתגי מתני׳ היינו שלום לשבועה כיון דהשהא נמי בעי לאדכורי שם שמים בהדי
והוא גופי' שם משמותיו של הקב״ה .וכפי׳ הערוך ופי׳ כינוי ואכתי איתא לחששא דילמא אמר לד׳ ולא אמר לכינוי
האחרון של רש״י .זמ״מ מפרש דלא באה התקנה להטיל של שבועה ונמצא חוצי  fש״ש לבטלה .כמבואר בכל הראשונים
חובה אלא להתיר לשאול שלום בשם והראי' שהביאו מבועז ריש פ״ק דגדריס ובפרק שבועת העדות עיי״ש " והדבר
לא לחיוב אלא להיתר הוא שהביאוה ובזה נקט כפי׳ הראשון תמוה טובא לכאורה דהרי אפי' נימא דבלא שם לא הוי
של רש״י .וארכבה אחרי רכשי .דהדבריס נראין לכאורה שבועה מ"מ פשיטא דבאחד מכל הכיגויס סגי במקום שם
כסותרין זא״ז .דאם מפרש בשם דקתגי מתני׳ היינו שם כדתנן בהדיא בפרק שבועת העדות כמשכ״ל .והרי בכינויים
שלום ע״כ צריך לפרש דהתקנה היתה לחיובא שנהי' חייבין הנמחקין כחנון ורחום ארך אפיס וכיו״ב לית בהו איסורא
לשאול שלום בשם .דלהתיר אין צורך לתקנה דמהיכא דמוציא שם שמיס לבטלה .וא״כ אפשרי דלעולס שבועה
חיתי לאיסורא דהרי שלום לא עדיף משאר כינויים הנמחקין בעי שם זאהני כינזיין כי היכי דלא לימא שבועה  .שאס
דלית בהו איסירא דמוליא ש״ש לבטלה .וכיון שהרמב״ס יאמר שבועה איכא למיחש דלא ליחא נמי שבועה בה'

ואמנם

נלישנא

קצו

דבר

אברת — פרק רביעי

משום דמלכא הוא ולא איכשר לזילזולי
בי ,,ולפי דברי הרמב״ם הנ״ל צ״ע ,דהא
מכיס שהי׳ רשע א׳׳כ לא הי׳ לו דין מלך
כלל ,ואמאי לא הי׳ רשאי לזילזולי בי.,

רכב) שחבריך יקיימוה בידך.
פירש״י וז״ל ,שכל ספקות שיש לך
יאמרו לך עכ״ל .ובשבת דף קמ״ז
ע״ב פי׳ שהכוונה כאן היא שמלבד

גם

חברים,

ואע״ג

ואפילו אם נאמר דמלך רשע הוי מלך אבל מכל

מתלמידים,

מקום אכתי ג״ע ,דהא לא הי׳ עושה מעשה עמך

דאמרינן שמתלמידי יותר מכולם ,אבל מכל

ולאחר מיק_3נצךא פמור*) וכדברי הלהם משנה
בדעת הרמב״ם’ ואפילו אם נפרש למימרא

נחוץ

דדב ינאי בזבחים שם באופן שטוב לירא

מקום בעינן גם הברים בכדי שישמע כשהם
עוסקים במסכת אחרת ועל ידי זה לא

גם ממי שאין נוהג בו כבוד מלך על פי
דין ,אבל מכל מקום לכאורה גם זה לא

ישכח אותה .והמחזור ויטרי פי ,בכדי שאם
ישתכח ממנו תלמודו יבקשו חביריו עליו

שייך אלא בחייו ,דעצה טובה קמ״ל ,אבל
לא לאחר מיתתו .מיהו לפי מה שהבאתי

רחמים .ועיין באבות דרבי נתן בסוף פי״ד.

מהתנחומא שיש בו משום דרך ארץ לא
קשה כל כך ,רי״׳ל שזה שייך גם לאחר

רכג) הוי מקדים בשלום כל
אדם.

מיתה .וגם לפי דברי המהדש״א בזבחים
שם לא קשה מידי משום שי״ל שטעמו
שייך גס״^חר מיתה.

עי ,בברכות דף נ״ד ע״א ,ובמכות דף
כ״ג ע״ב וברש״י שם ,בענק אם שואלים
בשם| ומרבינו בחיי |כאן משמע שאפילו

והנה יש לעיין מה הדין לפי שיטת
ה.
הרמב״ם אם הי ,צדיק בשעת מינויו ושוב
סרח האם פקע מיני׳ דין מלך.

לגוי מותר בשם.

ועיין עוד בירושלמי דהוריות פ״ג
ר.
ה״ב דמבואד שלמלכי ישראל לכל הפחות
עד כלות זרע יהוא הי׳ דק מלך ,אע״פ
שהיו רשעים (עיין שם בפגי משה ובמראה
הפנים) ,וצ״ע לאור כל הנ״ל .ותום,

בסנהדרין דף י״ט ע״א ,וכן בשבועות דף
ל ,ע״ב ,נקטו שלמאי המלך ,שהי ,צדוקי,
הי ,דק כבוד מלך ,וגם על זה צ״ע לאור

כל הנ״ל .שוב הראוני שכבד העיר התומים
על זה בסי ,י״ז סק״ג.

•)

ולדברי הערוך השולחן י״ל שגם מחיים (אפי׳

רכד) הוי מקדים בשלום כל
אדם.
הנה הרמב״ם בפ״ה מהל ,דעות ה״ז

הביא דק זה בק המדות של תלמיד חכם,
וצ״ע למה לא הביאו בנוגע לכל אדם.
וראיתי באחרונים שמכיון דאמרינן בב״ק
דף ל׳ ע״א דמאן דבעי למיהוי חסידא

לקיים מילי דאבות ,א״כ חזינן דלאו לכו״ע

נאמר ,אלא רק למאן דבעי למיהוי חסידא
לחוד ,ומכיק דתגן לעיל בפ״ב שלא עם

הארץ חסיד א״כ ממילא חזינן שבתלמיד
חכם קאמר .והנה\עייז~ס41!5הש^ס ^יטין^^
דף ס״ו ע״א דמשמע מדבריו שהרגשות

להרמב״ם) דהא י״ל שגם ביהויקים נתקלקלה האמונה,

הוא לתת שלום אפילו למי שאינו מכיר,

עי׳ בסנהדרץ דף ק״ג ע״ב שם.

אבל לא כתב שהוא חייב לעשות כן ,ולפי

דבר משה  -אבות רוזמרין ,משה בן אהרן עמוד מס (204הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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אבות — פרק רביעי

משה

שהזכיר שצריכים להקדים אפי׳ לעכו״ם,
דאולי בגוי שייך רק טעמא דדרכי שלום.
ועל כל פנים לפי רש״י צ״ל־״שהכוונה

הנ״ל דבריו נאמרו בדקדוק ,והיינו על פי
שיטת הרמב״ם הנ״ל שדוקא לתלמיד חכם
קאמר ,ואילו התם קבע דעק״א את דבריו
על ציור שהוא אדם פשוט.

בברכות שם היא משום דרכי שלום.

ברם רבינו יונה בספר היראה בד״ה
ויצא מביהכ״נ הביא מדה זו כנראה בנוגע
לכל אדם (אלא שכתב שם שלא יתן שלום

רכו) הוי מקדים בשלום כל
אדם.

לאשה ,ואולי טעמו באשה הוא משום

עיץ ברש״י שכתב שיקדים אפילו
בשלום עכו״ם ,ומקורו הוא מברכות דף

בקידושין דף ע ,ע״ב איתא שאק שואלים
אבשלום אשה עיין שם ובפוסקים).

י״ז ע״א דאמר אביי ומרבה שלום וכו׳
ועם כל אחיו ואפילו עם נכרי בשוק אמרו

ובאמת את עיקר דברי האחרונים הנ״ל
לא הבנתי ,משום שנהי שלא עם האח
חסיד ,אבל מכל מקום אכתי למה קבע
אותו הדמב״ם דק על תלמיד חכם שהוא

עליו על רבן יוחנן בן וכאי שלא הקדימו
אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק .ברם

דאיירי כשהוא לבוש תפילין עיין שם .מיהו

מדריגה גדולה כמו שמבואר בפוסקים,
ולמה אין זה נוהג גם בצורבא מרבנן
וכדומה .ועיין עוד בזה באות ל״א בסוף
סק״א ,וכן בריש אות קפ״ג.

רכה) הוי מקדים בשלום כל
אדם.
רביגו יוגה כאן כתב שצריכים להקדים
משום דרכי מוסר .והרמב״ם בפ״ה מהל׳
דעות ה״ו כתב שהוא בכדי שתהא דעת
הבריות נוחה הימנו ,ומקורו הוא מברכות
דף י״ז ע״א דאמר אביי ומרבה שלום וכו׳

ועם כל אחיו ואפילו עם נכרי בשוק כדי
שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא
מקובל על הבריות אמרו עליו על רבן

יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם בשלום
וכו׳ .וכן כתב רבינו יונה בספר היראה
בד״ה ויצא מביהכ״ג.
ורש״י כאן כתב שהטעם הוא משום
דרכי שלום .ברם יתכן שכתב כן משום

הרמב״ם בפ״ה מהל׳ דעות ה״ז הביא את
משנתינו ולא הזכיר שצריך להקדים גם
בשלום עכו״ם ,וצ״עלמה השמיט דברזה^^
|
ואע״פ שפסק[בפ״יץמהל׳ עבודה זרהה״ה
כמתניתין דגיטין דף ס״א ע״א ששואלים
בשלומם מפני דרכי שלום ,אבל מכל מקום
נראה שהתם ענין אחר הוא ,ואין כוונתו
בזה לפסוק כרבן יוחנן בן זכאי ,מדלא

הביאו בהל׳ דעות ,אלא כוונתו שם היא
לומר רק שיש לו רשות לשאול בשלומם
אפילו אם אינו מכירו ,דכיק שעל ידי זה
הרי הוא מוסיף שלום ,ליכא בזה משום לא

תחנם ,אבל אין כוונתו לומר שיש בזה צד

מעלה .אי נמי דהתם איירי באופן שהוא
מכיר את הגוי אשר בכהאי גוונא אולי הרי

זה גם בגדר חיוב משום דרכי שלום .ועל
כל פנים אכתי צ״ע כהנ״ל אמאי לא הביא
הרמב״ם בהל׳ דעות שם שיש צד מעלה
להקדים שלום לכל גוי.
ויש ליישב את דברי הרמב״ם על פי
מאי דתנן לקמן בפ״ו משנה ט׳ אר״י
בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך
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ופגע בי אדם ונתן לי שלום והחזרתי לו
דף ו׳ ע״ב דאמרינן כל היודע בחבירו
שלום וכו׳ ע״כ ,והק׳ המדרש שמואל למה ^שרגיל להקדים לו שלום יקדים לו שלום,
לא הקדים לו איהו ,ותי׳ באחד מתירוציו
וכתב המהרש״א דמשמע מזה שאם אינו
רגיל להקדים לו שלום אז לא יקדים לו
דהא דלא הקדים לו שלום הרי זה משום
שהי׳ חושש שמא הוא גוי ,ולפי דבריו
י״ל שטעמו של הרמב״ם הוא משום שהוא
פוסק כר״י  pקיסמא (אלא שצריך טעם
למה פסק כר״י בן קיסמא ולא כר״י בן
זכאי) .ומדברי המדרש שמואל נראה עוד

יותר ,והיינו שלא רק שאינו חייב להקדים
^שלום לעכו״ם אלא שגם יש קפידא בדבר,
דאל״ב אמאי לא הקדים לו רבי יוסי
בן קיסמא מספק שמא הוא יהודי (ויש
לדחות) .וגם מלשונו של המדרש שמואל
שם מבואר שיש קפידא בדבר .ולפי זה

צ״ל דהא דאמרינן בגיטין שם ששואלים
בשלומם מפני דרכי שלום הרי זה איירי רק
__ _____
במכירו.
?־ך ־ בדם שוב מצאתי בכלהרבתיבספ״ח

משום שהוא מכשילו במה שלא יענהו,
ולהדיא צידד כץ שם גם בנוגע להקדמת
שלום לעכו״ם ,ולפי זה יש לומר שרק

יוחנן בן זכאי עשה  pרק בגוים שהי׳
מכירם והי׳ יודע שיחזירו לו שלום (ואין
להקשות דאמאי חשיב רק מדת חסידות,
הלא גס בלאו הכי הרי הוא חייב להקדים
לו משום דרכי שלום וכדתנן בגיטין
ששואלים בשלומם מפני דרכי שלום ,די״ל

כמו הדרך שכתבנו לעיל שכוונת המשנה
בגיטין היא רק להתיר אבל לא לחייב ,ועי׳
לקמן בשם המחבר ביו״ד סי׳ קנ״א סעיף
י״ב) ,אבל עובדא דרבי יוסי  pקיסמא
איירי בשלא הי׳ מכירו וממילא לא הי׳

גירסת המגי׳ שם) ,ומתרצינן סימני עם
הארץ חזא בי׳ ,ותו מקשינן והא אפילו
לעכו״ם שבשוק מותר (פי׳ דמאחר שמותר

יודע אם יחזיר לו.
ברם לכאורה דברי המהרש״א צ״ע ,דהא
לכאורה לא שייך למעט אלא באופן שיש
לו סיבה מסוימת לחשוב שהלה לא ישיב
לו שלום ,כגון שיש לו עליו דבר בלבו,
אבל בסתם ,בודאי נקטינן שיחזיר לו

א״כ תו קשה דהוה לי׳ להקדים משום

שלום ,דלמה נאמר שלא יענהו ,וגם מדברי

המשנה של הוי מקדים וכו׳) ,ומתרצינן

רעק״א בגליק הש״ס בגיטין דף ס״ו ע״א
נראה שמותר לו להקדים לאדם סתם שאינו

אמרינן ,לבתר דפרקינהו וידע דישראל הוא

מכיר אותו .מיהו אולי גם המהרש״א יודה

וסבר עכשיו מהדרנא ע״כ ,ומשמע שהטעם
למה לא הקדים הרי זה משום שהי׳ טרוד
בלימודו .ברם מה שסיימו "וידע דישראל

בציורו של רעק״א דהיינו היכא שאינו
מכירו כלל ,ולא קאמר המהרש״א אלא

שהקשו את קושיית המדרש שמואל בזה
הלשון ,אמאי לא אקדים לי׳ (כן היא

אלא דהוי פליג הלכתא ועיין בה ולא

הוא" הרי זה נראה תמוה ,דהא כבר אמרו
שאפילו לגוי שבשוק מקדימין.
והנה לכאורה יש ליישב ההיא דרבי
יוסי בן קיסמא באופן אחר ,דעיין בברכות

באופן שהוא מכירו רק שאינם רגילים
להקדים שלום אחד להשני אשר בכהאי
גוונא יש סיבה לחשוש שלא יחזיר (אלא

שלפי זה הוה לי׳ לתרץ שההיא דרב חסדא
שהביא שם איירי באינו מכירו כלל).
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קצט

ולפי זה נצטרך להוסיף על הדרך הנ״ל

שלא יצטרך לכפול ,ואולי גם משום דרכי

ולומר עוד שרק יוחנן בן זכאי עשה בן
גם לגוים שלא הי׳ מכירם .וההיא דרבי
יוסי בן קיסמא איירי בכגון הציור הנ״ל
שיש לו בית מיחש לחשוש שלא יחזיר
לו שלום .מיהו זה נראה דוחק משום

שלום היכא דשייך (אם נאמר דמתניתין

”שבפשטות משמע שרבי יוסי בן קיסמא לא
הכירו כלל.

והנה עיין עוד ביו״ד סי׳ קמ״ח שפסק
המחבר כרב דימי משמי׳ דרב בגיטין דף
ס״ב ע״א שאמר שאסור לכפול שלום לגוי.
ופסק גם שלפיכך טוב להקדים לו שלום
(וכמו שעשה רב חסדא בגיטין שם) כדי
שלא יתחיל הגוי ויצטרך לכפול לו שלום,
והקשה הט״ז דא״כ למה אמר אביי בדרך
רבותא שרבן יוחנן  pזכאי הקדים שלום
אפילו לגוי שבשוק הלא כן הוא עיקר הדין
כדי שלא יצטרך לכפול לו שלום .וחי׳
הט״ז בדרכו הראשון שרבן יוחנן בן זכאי
איירי בגוי שלא הי׳ מכירו ובכהאי גוונא
הרי זה רק מדת חסידות לחשוש שמא הגוי
יקדים לו ושיצטרך לכפול לו ,ובכל זאת

רבן יוחנן בן זכאי הי׳ חושש לזה והי׳
מקדים לו כדי שלא יצטרך לכפול לו .וגם
המהרש״א בברכות הזכיר סברא זאת אפילו

דגיטין תיובא קאמר) ,וצריכים אנו את ב׳
הטעמים .דהא אם הוא אדם חשוב והגוי

שבא כנגדו הרי הוא מפחותי הערך א״כ
לפעמים לא שייך טעמא דדרכי שלום ,וכן
במקום שאין כופלים שלום לא שייך הטעם

של כפילות.

והיכא שאינו מכיר את הגוי אולי יש
חיוב של דרכי שלום היכא דשייך .ואפילו
אם אין חיוב אבל מכל מקום מדת חסידות
מיהו איכא כמו ברבן יוחנן בן זכאי**).
והיכא שהוא מכיר שלא יענה אותו (או
שהוא חושש לכך ,עי׳ לעיל) ,אז הרי
הוא צריך למנוע מלהקדים .ומהמהרש״א
שהבאנו לעיל בקטע "והנה עי׳ עוד" יוצא
שגם אם הוא חושש שמא לא יחזיר לו
שלום הדי הוא צריך (משום מדת חסידות)
להקדים משום חשש כפילות.

שוב ראיתי ביו״ד סי׳ קנ״א סעיף י״ב
שפסק המחבר בנוגע למפרנסין עניי עכו״ם

משום דרכי שלום דהוי רק רשות ולא

חובה ,ואולי הוא הדין נמי לשאילת שלום.
ולפי זה במכירו הרי הוא יצטרך להקדים
רק משום הטעם של כפילות .ובאינו מכירו

באופן שאינו רגיל להקדים לו שלום*).

ליכא חיוב.

ולפי כל הנ״ל יוצא שכשהוא מכיר
את הגוי הרי הוא חייב להקדים לו כדי

ועי׳ עוד בדרכו השני של הט״ז שיוצא
מדבריו שי״ל שהמדת חסידות של רבן

*) ברם יש לעיין מנא לי׳ להט״ז שהמחבר
סובר שצריכים להקדים מעיקר הדין ,הלא י״ל

מה שכתב הט״ז שם שגם טעמא דרבי ייחנן P
זכאי הי׳ משום כפילות.

שכוונתו היא רק משום מדת חסידות לחוד ,וכמו

שכתב שטוב להקדים לו שלום (והרי זה רק בגדר
מדת חסידות כי אין הדבר הכרחי שיכפול לו שלום
אלא הדי הוא יכול לענות לו רק פעם אחת),
ולעולם הרי זה אתי גם כרבי מחנן בן זכאי לפי

**)

ודע שכל החשש של כפילות שייך רק היכא

שהגוים מקדימים בהמלה "שלום" וכמו שכתב

הט״ז בתירוצו השני ,וכמו שנביא לקמן בסמוך.
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שכתב הברכי יוסף.
פרק לו

שאילת שלום ושלא להרבות כדברים
[א]

האבל אסור לשאול בשלום אחרים ,וגם אחרים אסורים לשאול בשלומו[ .האבל

אסור לשאול בשלום אחרים רק כל שבעה ואחר שבעה מותר .אבל אחרים אסורים לשאול

בשלום האבל כל שלשים וי״ב חודש וכמו שיתבאר להלן].[ב] מה שהאבל אסור לשאול בשלום אחרים הוא מדין אבלות ,אבל מה שאחרים

אסורים לשאול בשלום האבל אינו מדין אבלות אלא משום שאינו שרוי בשלום.

האכל אסור לשאול בשלום אחרים
[ג] אבל אסור בשאלת שלום .כגון לומר "שלום" ,או "לך לשלום" ,או "שלום לכם" ,וכן

"שלום עליכם" ,וכן "לכו לבתיכם לשלום".
[ד] וכתב בא״ר דה״ה שאסור לומר צפרא טבא[ .ו״גוט שבת" דינו כמו צפרא טבא .ויש

מקילים בזה עי׳ בהערה].
[ה] אבל מותר לו לשחות אפילו בתוך שבעה כדרך ששוחין נותני שלום כיון שאינו נותן

שלום ממש.

[א] סימן שפ״ה .בכתבי הגרשז״א ז״ל על מסכת מו״ק נסתפק אם בכתב מותר לשאול בשלום אי הוי כדיבור או
לא .ולענ״ד הדבר פשוט לאיסור דהכא לא בעינן דיבור ,דהא אסרו לשלוח מנות לאבל מטעם שאילת שלום וכמו
שיבואר בפרק נ״ד ,וא״כ ה״ה דבכתב אסור .עוד נסתפק שם אם כותב המכתב תוך שבעה [באופן שאין בכתיבה
עצמה איסור משום מלאכה] והמכתב יגיע לחבירו לאחר שבעה אם יכול לכתוב לו שלום .ומסתבר דמותר.
[ב] סימן שפ״ה ד״ס ס״ק ד׳ .ולכן בשבת יש חילוק בין האיסור שעל האבל לאיסור שעל אחרים ,דהאבל שואל
בשבת דהוי אבלות בפרהסיא ,אבל לענין אחרים תלוי במנהג המקומות וכמו שיבואר .ולכן גם איסור שאילת
שלום אינו נמנה בין הדברים האסורים כל שלשים ,ולכן אין הרגל מבטל איסור זה שעל אחרים ,ועיי״ש עוד.
[ג] אבל אסור וכר ,סימן שפ״ה סעיף א׳ .בשאילת שלום ,שאילת שלום פירושו שהוא שואל מהשי״ת שלום
לבריות .עמ״ד שם סק״א .ומ״מ בתפלה אין איסור לבקש שלום על ישראל ואפילו בתפלות שמתפלל בקול,
ומדבר אל הציבור מותר ,שהרי אומר בקדיש יהא שלמא רבא מן שמיא וכר ,עושה שלום במרומיו הוא יעשה
שלום עלינו וכו׳ .וגס נשיאת כפים באבל לא אסרו משום שיש בה שלום אלא משום שאינו בשמחה עי׳ סי׳
שפ״ד בעמ״ד ס״ק נ״ה ,והכלל בזה נראה דלא נאסר אלא שאילת שלום שיש בה קירוב הדעת ,וכמו שיבואר
באריכות בפרק נ״ד סעיף א׳ .כגון לומר וכו׳ ,סימן שפ״ה ד״ס ס״ק א׳ ,מדברי הפוסקים עיי״ש .ןומש״כ כגון
לומר שלום ,עי׳ מנחת יצחק ח״ח סי׳ קכ״ו ד״ה והנראה ,ולמעשה פשוט דאף אמירת שלום לחוד הוי בכלל
שאילת שלום וכסתימת הפוסקים וכמו שמסיק במנח״י שם][ .ד] וכתב בא״ר וכו׳ ,וכ״כ מהר״ם שיק .ועי׳
בסימן שפ״ה בד״ס סקי״ח ובעמ״ד סקל״ו מש״כ בזה .ו״גוט שבת" וכו׳ ,עמ״ד שם ס״ק ה׳[ .ולי נראה דאף
שצפרא טבא אסור היינו משום דצפרא טבא עניינו שלום בעניני גשמיות ,והאבל אין השלום עמו ,אבל גוט שבת
הכוונה לענינים הרוחניים של שבת שיזכה לזה כראוי ,וזה מותר .הערת הגר״מ שטרנבוך .וכן משמע להדיא
[ה! ריטב״א ,ודלא כשלמת חיים .סימן שפ״ה ד״ס ס״ק א׳.
בספר לקט יושר עמוד  110עיי״ש היטב].
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עד מתי אסור האבל בשאילת שלום
[ו] כל שבעה אסור האבל לשאול בשלום אחרים .ואחר שבעה מותר.

[ז] ואם גם האחר אבל ,אסור האבל לשאול בשלומו כל שלשים או י״ב חודש של אותו
אבל.

להשיב שלום
[ח] אך לענין אם מותר לו להשיב שלום למי שאמר לו שלום ,יש חילוק בין שלשה ימים

ראשונים לשאר ימים.
בשלשה ימים ראשונים ,אם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו לא ישיב להם אלא
יודיעם שהוא אבל ,כלומר מודיע להם שהוא אסור להשיב.
[ט] מג׳ עד שבעה אם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו משיב להם שלום.

ואינו צריך להודיעם שהוא אבל.
ואם ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו אינו משיב.

ני] לא אמרינן ביום ג׳ מקצת היום ככולו.
ומ״מ אין צריך ג׳ מצת לעת אלא ביום ראשון אפילו נקבר שעה אחת קודם הלילה חשיב יום
אחד.

[יא] משבעה ואילך כל שכן שמשיב למי ששואל בשלומו .ודוקא אם אין ידוע להם
אבלותו ,אבל אם הם יודעים שהוא אבל ושאלו בשלומו אינו משיב להם [עד שלשים באבל

על שאר קרובים ועד י״ב חודש באבל על אביו ואמו].

לכבוד הרבים
ניב] לכבוד רבים כגון שרבים באים לנחמו מותר לומר להם לכו לבתיכם לשלום דלכבוד

[ו] סימן שפ״ה סעיף א[ /ז] סימן שפ״ה ד״ם ס״ק ט׳[ .ח] כשלשה ימים וכו׳ ,סימן שפ״ה סעיף א׳.
כלומר וכו׳ ,רמב״ן ,ד״ס שם ס״ק ו׳ .בתשובות מהר״ם מרוטנבורג (דפוס פראג) (סי׳ תקמ״ט) כתבי שהוא משיב
בשפה רפה ,וצ״ע ,עמ״ד שם ס״ק כ״ג[ .ט] מג׳ עד שבעה וכוי ,סימן שפ״ה סעיף א׳ .משיב להם שלום ,עי׳
בעמ״ד שם ס״ק כ״ד .וכתב הרש״ש במו״ק דף כ״א ב׳ דאף דמותו־ להשיב ,מ״מ לא ישיב כשאר כל אדם
שמבואר ביו״ד סי׳ קמ״ח סעיף י׳ דהמשיב עריך להוסיף !ולכן נוהגים שהמשיב כופל ואומר שלום שלום] ,אלא
ישיב שלא בהוספה .ואינו עריך וכו׳ ,גמרא ,ד״ם שם ס״ק י .,ואם ידעו וכו׳ ,עי׳ בד״ס שם ס״ק ג׳[ .י] לא
אמרינן וכו׳ ,תכמ״א ועוד פוסקים .סימן שפ״ה ד״ם ס״ק ב׳ .ומ״מ אין צריך וכוי ,שאגת אריה .סימן שפ״ה ד״ס
ס״ק ב׳[ .יא] משבעה ועד וכו׳ ,סימן שפ״ה סעיף א׳ .וכתב הרש״ש שם דאחר שבעה מותר להשיב כדרכו
כלומר כדרך המשיבים שהמשיב צריך להוסיף .ודוקא וכו׳ ,מרדכי ,ועי׳ בעמ״ד שם ס״ק כ״ז .אין ידוע להם
אבלותו ,וה״ה אם אינם יודעים שאסור לומר שלום .עמ״ד שם ס״ק כ״ז[ .יב] לכבוד הרכים וכו׳ ,סימן שפ״ה
סעיף א׳ ברמ״א .ועי׳ בעמ״ד שם ס״ק ל״א דע״ע אם מותרים אף הם להשיב לו ’שלום .אפילו בג׳ וכו׳ ,ב״ח,
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ר^ם שרי .אפילו בג׳ ימים ראשונים.
לכבוד אורח שבא ממקום י״חוק
[יג] אפילו אם המנחם הוא אורח שבא לעיר ממקום רחוק אסור לאבל ליתן לו שלום עד

אחר שבעה.

אפוי• להרבות ברבדים
ןיד־ן מאחר והאבל אסור בשאלת שלום בתוך שבעה כל שכן שאסור להרבות בדברים עם
הבריות .ובביאור הגר״א משמע דהאיסור להרבות בדברים הוא אף בשבוע שני ושלישי.

נטו] וגם המבקרים את האבל אין להם להרבות דברים עם האבל ,ולא ידברו עמו אלא

לצורך ,כדי שהאבל לא ירבה בדברים.
 pujומ״מ אם המנחמים מדברים עמו שיחת חולין מותר לדבר עמם משום כבוד

הבריות אע״פ שעי״ז מפכח קצת את הצער.
[יק ובברכות דף ו׳ ב׳ "אמר רב פפא אגרא דבי טמיא שתיקותא" פירוש השכר של בית

האבל שתיקותא שאסור לו להרבות דברים ,שאם מרבה דברים נראה כמי ששכח צערו או
שמא יבא לידי שחוק וקלות ראש ויתגנה על הבריות ,וגם המנחמים את האבל אין להם
להרבות בדברים כדי שלא יבוא האבל לידי שחוק ויתגנה בפניהם.

וכתב במעבר יבוק כי מה שאמרו שהאבל ידום היינו רק משיחה והלכות דרך ארץ ,ברם

חובה לו להרבות מזמורים והשכבות ותחנונים ובכיה על מתו ובסרט בג׳ ימי הבכי.
אחי״ם אסורים לשאול בשלום האבל

[יחן אסור לאחרים לשאול בשלום האבל עד שלשים יום אם הוא אבל על שאר קרובים

ועד י״ב חודש אם הוא אבל על אביו או אמו.

אפילו וכו׳ ,בליקוטי מהרי״ל כתב שהת״ר אנשיל בא מוינא כיום שמתה כתו של
ד״ם שם ס״ק י״ד.
מהר״ש ,וכשהלך מהר״ש על הישיבה אתר השבעה נתן שלום להח״ד אנשיל ,ולכאורה מאי קמ״ל הרי אתר
שבעה מותר לאבל ליתן שלום ,אלא הא קמ״ל דתוך שבעה אסור להקביל פניו בשלום ,ורק אחר שבעה נתן לו
שלום .ןיד] מאחר וכו׳ ,סימן שפ״ה סעיף א׳ ברמ״א .וכביאור חגר״א וכו׳ ,ד״ס שם ס״ק י״א[ .טון רמ״׳א
סימן של״ד סעיף ב׳ .סימן שפ״ה ד״ס ס״ק י״ב! .טז] יוסף דעת .סימן שפ״ה ד״ס ס״ק י״ב .ובמעבר יבוק חלק
אמרי נועם פרק ל״ה כתב וז״ל" :ומה טוב שיהיה מוכן שם לפני הבאים אחד מספרים אלו [שיש בהם דברים
איך לנחם ותפלות על הנשמה! בגין אינון דלא ידעי לסדרא מילין לבקשת רחמים על הנפטר כי דברי שיחה
הנהוגים הם למשא ולא לנייחא"! .יו! ובברכות וכו׳ ,שבלי הלקט ותניא .וכתב במעבר יבוק וכו׳ ,חלק אמרי
נועם פרק ל״ז .ובכיה וכו׳ ,משמע דכל שבעה מותר לבכות ,דאע״ג דג׳ לבכי ודעת הרמב״ם דאחר ג׳ אסור
לבכות עי׳ להלן פרק נ״ג סעיף ו׳ היינו דוקא כשבוכה מחמת צער עצמו על שקרובו נסתלק מן העולם אבל
מותר לבכות בתורת תפלה עליו שיומתקו הדינים[ .יחן סימן שפ״ה סעיף א׳ .ןוהנה כיון שאסור לומר שלום
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[יט] ביום שלשים אמרינן מקצת היום ככולו.
אם רבו הוא אבל

[כ] נראה דבזמנים שרגילים להקביל פני הרב ולומר לו שלום מותר אף אם הוא אבל.

אסירת שלום קליבם בקידוש לכנה
[כא] נראה דמותר לומר לאבל "שלום עליכם" שנוהגים לומר בקידומו לבנה.

הרגל אינו מבטל איסור זה
[כב] כבר נתבאר שאיסור זה שאחרים אסורים לשאול בשלומו אינו מדין אבלות ,ולכן
אין הרגל מבטל איסור זה .ומ״מ הרגל עולה לו למגין שבעה ,אף רגל שהוא יום אחד כגון
חג השבועות.

[כג] ואם מת לו מת יום אחד קודם ר״ה אין שואלין בשלומו עד שני ימים אחר יום
הכפוריס ,שערב ר״ה נחשב לו לשבעה ,ור״ה שבעה ,והימים שבין ר״ה ליום הכפורים

שבעה ,יום הכפורים שבעה ,הרי כ״ח ,ואחרי יום הכסורים ב׳ ימים וביום השלשים מקצת

היום ככולו ,ושואלים בשלומו.

מותר להשיב לו שלום
[כד] כשהאבל שואל בשלום אחרים [אחר שבעה] מותרים האחרים להשיב לו שלום.

מותר לברך את האכל
[כה] מותר לברך את מאבל בכל מיני ברכות .וכל שכן ברכות שיש בהם ענין ניחום

לאבל .א״כ מי שאשתו אבלה אסור לו לומר שלום כשגכגס לביתו .ובשלמא אס יש בבית עור מי אדם יכול
לומר שלום אף שכולל אשתו עמהם וכדבסמוך סעיף כ״ז .אבל כשאשתו לבדה שם אסור לומר שלום ,וכן אשתו
אסורה לומר לו ,אך אפשר דלא נאסר אמירת שלום אלא כשרואה את חבית לפרקים שאז אומרים שלום לשם
קירוב הדעת ,עי׳ בפרק נ״ד סעיף א׳ בהערה .אבל אמירת שלום כשנכנס לביתו שאומרו כדי שישמעו שנכנס ,אין
בו איסור .וע״ען[ .יכו] סימן שפ״ה ד״ס ס״ק ד׳ .ועמ״ד ס״ק י״ז[ .כן סימן שפ״ה סעיף א׳ כביה״ל ד״ה
שואל[ .ועי׳ סעיף ל״ג בהערה][ .כא] סימן שפ״ה סעיף א׳ בביה״ל ד״ה שואל .ובכתבי הגדשז״א ז״ל על
מסכת מו״ק ראיתי שכתב יאפשר יאסור לומר שלום עליכם בקידוש למה ,ובמקום אחר שם כתב בפשיטות
לאיסור ,ולעג״ד נראה דמוחר וכמ״ש בביה״ל שם[ .כב] סימן שס״ד ד״ס ס״ק ד .וסימן שע״ט ד״ס ס״ק נ״ה
עיי״ש[ .כגן ואם מת לו וכו׳ ,מהר״ם מרוטנבורג .שערב ר״ה וכו׳ ,כמבואר בסימן שצ״ט לעגין שאר דיני
אבלות שיום אחד לפני הרגל נחשב לשבעה ימים .עד שני ימים אחר יום הכפויים ,וזהו דוקא באבל על שאר
קרובים אבל באבל על אביו ואמו אסור גם אחר שלשים .ור״ה שבעה ,דשני ימי ר״ה הם כשבעה ,ולא אמרינן
שיום ראשון הוא כשבעה ויום שני הוא עוד יום אחד ,דכיומא אריכתא הוי ,וכמ״ש בב״י סי׳ שזג״ט בשם יבינו
ירוחם .סימן שפ״ה ד״ס ס״ק ד׳[ .כד] סימן שפ״ה ד״ס ס״ק ח׳[ .כה] מותר לכרך וכו׳ ,ספר מנחם אבלים.
סימן שפ״ה ד״ס ס״ק ה׳ .ואע״ג שאסור לתת מתנה לאבל ,עי׳ בפרק ג״ד סעיף א׳ בהערה שמבואר החילוק בין
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אבלים .וכן האבל מותר לברך אחרים.

[כו] ואם יש לאבל איזה שמחה מותר לומר לו מזל טוב .וכן האבל מותר לומר מזל טוב
לאחרים.

לבלול האבל עם אחרים
[כו] אם יש רבים וביניהם יש אבל אחד ,מותר לומר שלום לכולכם ולכלול האבל עמהם.
ןכח] ודוקא כשהרבים אינם אבלים ,אבל אם כולם אבלים ,אסור לומר שלום לכולכם,
אע״פ שלאבל התירו לומר שלום לאחרים לכבוד הרבים וכמשנ״ת לעיל סעיף י״ג ,אבל

לאחרים לא הותר לעשות כן לאבלים.

מנהג העולם להקל בשאילת שלום האבל
[כט] כתב^הרמ״א שיש מקילין האידנא בשאלת שלום האבל על אביו ואמו לאחר

שלשים.
[ל] יש מפרשים שכוונת הרמ״א שמקילין לומר צפרא טבא ,דדוקא כשמזכיר שלום
אסור משום ששמו של הקב״ה שלום ,אבל מותר לומר צפרא טבא.

[לא] ויש מפרשים דאף באמירת שלום מקילין משום דדוקא פריסת שלום ע״י כריעה

אסור אבל בפה מותר.

מתנה לברכה .והנה לפמשנ״ת שם נראה לכאורה דברכה שבאה לראיית פנים ,כגון מי שבא ממדינה אחרת
ואומרים לו "ברוך הבא" דאסור .ואולי אף כשיש קירוב הדעת ,לא אסרו אלא כשנותן לו מתנה דיש בזה קירוב
הדעת גדול ,משא״כ כשרק מברכו אין בזה קירוב הדעת כ״כ ולא אסרו אלא באמירת שלום ,וצ״ע[ .ועי׳ בשו״ת
יהודה יעלה או״ח סי׳ כ׳ שכתב שמותר לעשות מי שברך לאבל תוך שבעה ולכוללו עם אחרים ,משמע לכאורה
דבלא לכוללו אסור ,ועי׳ עוד לעיל פרק כ״ז סעיף ס״ט שגם בספר דמשק אליעזר כתב שאבל אסור בברכה,
וצ״ע .1וכן האבל וכו׳ ,דברכה אינה בכלל שאילת שלום וכמשנ״ת בסרק נ״ד סעיף א׳[ .כו) ואם יש וכו׳,
שלמת חיים .סימן שס״ה ד״ס ס״ק ה׳[ .ומסתבר דמותר ליתן לו יד בעת אמירת מזל טוב] .וכן האבל וכו׳ ,כנ״ל
סעיף כ״ה[ .מ] סימן שפ״ה עמ״ד ס״ק י״ח[ .כח] סימן שפ״ה ד״ם ס״ק י״ג .דדוקא האיסור שעל האבל
שהוא משום "דום" התירו לכבוד הרבים ,משא״כ האיסור שעל אחרים שהוא משום שאין האבל שרוי בשלום.
[כט] סימן שפ״ה סעיף א׳ .בדרכי משה כתב שמקילק אחר שבעה ,אבל בהגהתו בשו״ע כתב אחר שלשים.
ובערוך השולחן כתב דהאיתא מקילין גם תוך שלשים אחר שבעה .ד״ס שם ס״ק ט״ז עיי״ש[ .והטעם שמקילין
דוקא אחר שבעה ושלשים ,אף דסברת ההיתר שייך אף תוך שבעה ושלשים ,י״ל דמ״מ לא רצו לסמוך על היתר
זה כל כך רק אחר שלשים או אחר שבעה לכל חד כדאית ליה .ומה״ט גם האבלים אינם מקילין לומר שלום תוך
שבעה ,אך בזה י״ל דכיון דהאיסור שעל האבל הוא מדין אבלות בזה אף שלום דיק אסור ,ולפי״ז י״ל עוד דלכן
מחמירים גם אחרים תוך שבעה כדי שהאבל לא יבוא להשיב שלום ,אבל אחר שבעה אין שייך טעם זה וע״כ
צ״ל כמ״ש][ .ל] א״ר .סימן שפ״ה ד״ס ס״ק י״ח[ .לא] ויש מפרשים וכו׳ ,מ״א ובאה״ט .סימן שפ״ה ד״ס

ס״ק י״ח .ועי׳ בעמ״ד שם ס״ק ל״ו שבד״מ מוכח להדיא דאף באמירת שלום מקילין .ולפי״ז אפשר שאף
שהרמ״א שדא ביה נרגא במנהג זה היינו באמירת שלום אבל צפרא טבא מותר אף לדברי הרמ״א .דדוקא שאילת
שלום ע״י כריעה וכו׳ ,בתרגום אונקלוס בראשית (מט ח) תרגם "ישתחוו לך בני אביך" "ויהון מקדמין למשאל
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[לב] והנה מדברי הרמ״א משמע שאין להקל בזה וכן דעת הש״ך והמ״א וכן סתם
בחכמת אדם כלל קס״ה סעיף י״ב.

אבל הט״ז או "ת סי׳ תרצ״ו סק״ג כתב שדעת הרמ״א להקל ,וכן ביאר דבריו בפמ״ג שם,

וכתב שכך הוא המנהג באמת .גם בדרך החיים סתם דאחר שלשים גם אחרים שואלין

בשלומו אפילו הוא אבל על אביו ואמו .וכ״כ בקיצור שו״ע.
ומ״מ יש מקומות שנהגו איסור בזה.
ובודאי אין למהות ביד המקילין בזה .אא״כ המנהג ידוע לאיסור.

שאילת שלום בשבת
[לג] האבל נותן שלום לכל אדם בשבת שהוא מכלל דברים שבפרהסיא.
[לד] אבל לשאול בשלום האבל אינו אסור מדין אבלות ולכן יש מקומות שנהגו בזה
איסור אף בשבת.
[לה] בספר בית הלל כתב שמנהגינו לשאול בשבת.
[לו] במקום שנהגו לשאול בשבת אפילו תוך שבעה מותר.

[לז] במקום שנהגו לשאול בשבת ה״ה בפורים לפי מה שנוהגים שאין אבלות בפורים,

אם אק ידוע המנוע
[לח]-מדינא מותר גם לאחרים לשאול בשלום האבל בשבת כדאיתא בירושלמי ,רק שיש
מקומות שהחמירו בזה .ולכן כשאין יודע המנהג מותר ,שכך הדין שאם יש ספק במנהג

מוקמינן אדינא .ולא עוד אלא שאינו צריך לשאול ולברר המנהג .אלא שאם במקום שבא
משם היו נוהגים איסור נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם.

בשלמך בני אבוך"[ .לב] סימן שפ״ה בד״ס ס״ק י״ז[ .לג] סימן שפ״ה סעיף ג׳[ .בליקוטי מהרי״ל כתוב
שכשהיה מהרי״ל אבל על אשתו ,יזנא בליל שבת מבית המסת דומם והלך לדרכו ולא נתן שבת טוב לשוס אדם
כאשר היה נוהג לעמוד כל שבת לפני בית המסת מעט ונתן שלום לנכרים ושבח טוב לכולא ציבורא .משמע
דאף דבשבת אומר שלום כדי שלא יהא אבלות בפרהסיא ,היינו דוקא כשפוגע בהכירו ,אבל מותר לו להשמיט
עצמו שלא יפגע בו ויצטרך לומר לו שלום ,ואץ בזה משום אבלות בפרהסיא במה שמשמיט עצמו אף דתמיד
דרכו לעשות כן .עוד משמע קצת מדבריו דאף לנכרי אסור לומר שלום ,אך זה יש לדחות ראם יעמוד ליתן
לנכרים ממילא יבואו גם ישראלים ,וצ״ע בזה לדינא][ .לד] סימן שפ״ה סעיף ג׳ ,ובד״ם שם ס״ק כ׳ .ןונראה
דבמקום שנהגו איסור ,הוא אפילו היכא דהוי פרהסיא טובא ,כגון רב בית הכנסת שכולם רגילים לומר לו שלום
אחר התפלה ,דאין בזה איסור אבלות בפרהסיא כמו שאין איסור באמירת קדיש בשבת .ובמקום שנהגו היתר,
מותר אף בכל אדם][ .לה] בספר בית הלל ופו" ,סימן שפ״ה ד״ם ס״ק כ״ה עיי״ש[ .לו] ראב״ן .ודלא
כפמ״ג שנסתפק בזה.־ סימן שס״ה ד״ס ס״ק כ׳[ .לד] מ״א .סימן שפ״ה ד״ס ס״ק כ״ו[ .לה] תשורת שי.
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[א]

האבל אסור לשאול בשלום אחרים ,וגם אחרים אסורים לשאול בשלומו[ .האבל

אסור לשאול בשלום אחרים רק כל שבעה ואחר שבעה מותר .אבל אחרים אסורים לשאול
בשלום האבל כל שלשים וי״ב חודש וכמו שיתבאר להלן].

[ב] מה שהאבל אסור לשאול בשלום אחרים הוא מדין אבלות ,אבל מה שאחרים
אסורים לשאול בשלום האבל אינו מדין אבלות אלא משום שאינו שרוי בשלום.

האבל אסור לשאול בשלום אחרים
[ג] אבל אסור בשאלת שלום .כגון לומר "שלום" ,או "לך לשלום" .או "שלום לכם" ,וכן

"שלום עליכם" ,וכן "לכו לבתיכם לשלום".
[ד] וכתב בא״ר דה״ה שאסור לומר צפרא טבא[ .ו״גוט שבת" דינו כמו צפרא טבא .ויש
מקילים בזה עי׳ בהערה].

[ה] אבל מותר לו לשחות אפילו בתוך שבעה כדרך ששוחין נותני שלום כיון שאינו נותן

שלום ממש.

[א] סימן שפ״ה .בכתבי הגרשז״א ז״ל על מסכת מו״ק נסתפק אם בכתב מותר לשאול בשלום אי הוי כדיבור או
לא .ולעג״ד הדבר פשוט לאיסור דהכא לא בעינן דיבור ,דהא אסרו לשלוח מנות לאבל מטעם שאילת שלום וכמו

שיבואר בפרק נ״ר ,וא״כ ה״ה דבכתב אסור .עוד נסתפק שם אם כותב המכתב תוך שבעה [באופן שאין בכתיבה
עצמה איסור משום מלאכה] והמכתב יגיע לחבירו לאחר שבעה אם יכול לכתוב לו שלום .ומסתבר דמותר.
ן ]3סימן שפ״ה ד״ס ס״ק ד׳ .ולכן בשבת יש חילוק בין האיסור שעל האבל לאיסור שעל אחרים ,דהאבל שואל
בשבת דהוי אבלות בפרהסיא ,אבל לענין אחרים תלוי במנהג המקומות וכמו שיבואר .ולכן גם איסור שאילת
שלום אינו נמנה בין הדברים האסורים כל שלשים ,ולכן אין הרגל מבטל איסור זה שעל אחרים ,ועיי״ש עוד.
[ג] אבל אסור וכו׳ ,סימן שפ״ה סעיף א׳ .בשאילת שלום ,שאילת שלום פירושו שהוא שואל מהשי״ת שלום
לבריות .עמ״ד שם סק״א .ומ״מ בתפלה אין איסור לבקש שלום על ישראל ואפילו בתפלות שמתפלל בקול,
ומדבר אל הציבור מותר ,שהרי אומר בקדיש יהא שלמא רבא מן שמיא וכו׳ ,עושה שלום במרומיו הוא יעשה
שלום עלינו וכו׳ .וגם נשיאת כפים באבל לא אסרו משום שיש בה שלום אלא משום שאינו בשמחה עי׳ סי׳
שפ״ד בעמ״ד ס״ק נ״ה ,והכלל בזה נראה דלא נאסר אלא שאילת שלום שיש בה קירוב הדעת ,וכמו שיבואר
באריכות בפרק נ״ר סעיף א׳ .כגון לומר וכו׳ ,סימן שפ״ה ד״ס ס״ק א׳ ,מדברי הפוסקים עיי״ש .ןומש״כ כגון
לומר שלום ,עי׳ מנחת יצחק ח״ח סי׳ קכ״ו ד״ה והנראה ,ולמעשה פשוט דאף אמירת שלום לחוד הוי בכלל
שאילת שלום וכסתימת הפוסקים וכמו שמסיק במנח״י שם][ .ד! וכתב בא״ר וכו׳ ,וכ״כ מהר״ם שיק .ועי׳
בסימן שפ״ה בד״ס סקי״ח ובעמ״ד סקל״ו מש״כ בזה .ו״גוט שבת" וכו׳ ,עמ״ד שם ס״ק ה׳[ .ולי נראה דאף
שצפרא טבא אסור היינו משום דצפרא טבא עניינו שלום בעניני גשמיות ,והאבל אין השלום עמו ,אבל גוט שבת
הכוונה לעגינים הרוחניים של שבת שיזכה לזה כראוי ,וזה מותר .הערת הגר״מ שטרנבוך .וכן משמע להדיא
ןהן ריטב״א ,ודלא כשלמת חיים .סימן שפ״ה ד״ס ס״ק א׳.
בספר לקט יושר עמוד  110עיי״ש היטב].
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עד מתי אסור האבל בשאילת שלום
[ו] בל שבעה אסור האבל לשאול בשלום אחרים .ואחר שבעה מותר.

[ז] ואם גם האחר אבל ,אסור האבל לשאול בשלומו כל שלשים או י״ב חודש של אותו
אבל.

להשיב שלום
[ח] אך לענין אם מותר לו להשיב שלום למי שאמר לו שלום ,יש חילוק בין שלשה ימים
ראשוגים לשאר ימים.

בשלשה ימים ראשונים ,אם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו לא ישיב להם אלא
יודיעם שהוא אבל ,כלומר מודיע להם שהוא אסור להשיב.

[טז מג׳ עד שבעה אם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו משיב להם שלום.

ואינו צריך להודיעם שהוא אבל.
ואם ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו אינו משיב.
[י] לא אמרינן ביום ג׳ מקצת היום ככולו.

ומ״מ אין צריך ג׳ מעת לעת אלא ביום ראשון אפילו נקבר שעה אחת קודם הלילה חשיב יום

אחד.

[יא] משבעה ואילך כל שכן שמשיב למי ששואל בשלומו .ודוקא אם אין ידוע להם
אבלותו ,אבל אם הם יודעים שהוא אבל ושאלו בשלומו אינו משיב להם [עד שלשים באבל

על שאר קרובים ועד י״ב חודש באבל על אביו ואמו].

לבבוד הרכים
ניב] לכבוד רבים כגון שרבים באים לנחמו מותר לומר להם לכו לבתיכם לשלום דלכבוד

[ו] סימן שפ״ה סעיף א׳[ .ז] סימן שפ״ה ד״ס ס״ק ט׳[ .ח] בשלשה ימים ובו׳ ,סימן שפ״ה סעיף א׳.
כלומר וכו׳ ,רמב״ן ,ד״ס שם ס״ק ו׳ .בתשובות מהר״ם מרוטנבורג (דפוס פראג) (סי׳ תקמ״ט) כתב שהוא משיב
בשפה רפה ,וצ״ע .עמ״ד שם ס״ק כ״ג[ .ט] מג׳ עד שבעה ובו׳ ,סימן שפ״ה סעיף א׳ .משיב להם שלום ,עי׳
בעמ״ד שם ס״ק כ״ד .וכתב הרש״ש במו״ק דף כ״א ב׳ דאף דמותר להשיב ,מ״מ לא ישיב כשאר כל אדם
שמבואר ביו״ד סי׳ קמ״ח סעיף י׳ דהמשיב צריך להוסיף [ולכן נוהגים שהמשיב כופל ואומר שלום שלום] ,אלא
ישיב שלא בהוספה .ואינו צריך וכו׳ ,גמרא ,ד״ס שם ס״ק ז׳ .ואם ידעו וכו׳ ,עי׳ בר״ס שם ס״ק ג׳• [י] לא
אמרינן וכו׳ ,חכמ״א ועוד פוסקים .סימן שפ״ה ד״ס ס״ק ב׳ .ומ׳׳מ אין צריך וכו׳ ,שאגת אריה .סימן שפ״ה ד״ס
ס״ק ב׳[ .יא] משבעה ועד וכו׳ ,סימן שפ״ה סעיף א׳ .וכתב הרש״ש שם דאחו שבעה מותר להשיב כדרכו
כלומר כדרך המשיבים שהמשיב צריך להוסיף .ודוקא וכו׳ ,מרדכי ,ועי׳ בעמ״ד שם ס״ק כ״ז .אין ידוע להם
אבלותו ,וה״ה אס אינם יודעים שאסור לומר שלום .עמ״ד שם ס״ק כ״ז[ .יב] לכבוד המים וכו׳ ,סימן שפ״ה
סעיף א׳ ברמ״א .ועי׳ בעמ״ד שם ס״ק ל״א דצ״ע אם מותרים אף הם להשיב לו שלום .אפילו בג׳ וכו׳ ,ב״ה,
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\ רבי מתיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כי^אדם)והוי זנב לאריות ואל תהי
־ ----- -י
ראשלשתל^ה —--------------------
<יז> רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא התקן עצמך
בפרוזדור כדי שתכנם לטרקלין:
וז״י

רבי

מתיא .הוי מקדים בשלום כל האדם .ואפילו
לעי בשוק :והוי זנב נאריות .ר״ל לאנשים הטונים
מהיותך ראש ושר לריקים«
יעקב אומר פרוזדור .פורטיק״ו נלע״ז
(יז)

רבי

דרו

גל זד ,אין בידינו אבל עיסד הפירוש פירשנו כגר:
מקדים בשלום וט .,זכר ג ,דברים איך יהיה
י
**האדם נוהג בענין הראשית ואיך יהיה נוהג

במדה שהוא הפך הראשית במדת השפלות ואיך יהיה
נוהג עם הדומים והשוים מבני אדם .ואמר כי ההנהגה
עם בני אדם הדומים שיהיה מקדים שלום לכל אדם׳
ודבר זה ענוה להקדים לכל אדם שלום ולא ימתין
עד שיתן לו האחר שלום ואז יהזור לו שלום׳ רק
יש לו להקדים לכל אדם שלום׳ תה הוראה שאין
אדם אחר שפל בעיניו כי מי שבעיניו בגי אדם
שפלים לא יתן שלום לאחרים רק אם יקדימו שלום
אליו אז הוא מחזיר שלום׳ ויהיו סתם בני אדם
נחשבים אליו מבלתי שירחיק אותם רק יקרב אותם.
ועוד כי יש שפותח בשלום ומבקש שלום׳ ויש כאשר
מתחילין עמו בשלום הוא עונה שלום׳ ואין זה
שהשלום אצלו לגמרי שהרי אין עונה שלום רק כאשר
מתחילין עמו בשלום ,אבל הפותח בשלום אצל זה
נמצא השלום בעצם ובראשונה שהרי הוא דורש
ופותה בשלום ולפיכך אמר הוי מקדים שלום לכל
אדם עד שנראה כי השלום אצל זה כעצם .והפרש
גדול יש בין המתחיל בשלום ובין העונה שלום ,כי1
הפותח בשלום אף כי לא ידע כי יש לאחר שלום
עמו זה נקרא שהוא בעל שלום ,אבל המחזיר שלום
הנה כבר מוכן האחר ונתן שלום ,ואף אם מחזיר
לו שלום אין לומר שהוא בעל שלום .ועוד שהרי
יש לו לרדוף השלום וכאשר התחיל בשלום זה נקרא
רדיפה שהרי ממהר ומתחיל בשלום׳ אבל כאשר
האחר כבר מוכן ונתן שלום אם מחזיר שלום אין
זה רדיפת שלום כלל רק שהוא מחזיר מה שכבו
התחיל אחר ודבר זה מבואר! ?אחר כוי אמר כנגד'
מדת השפלות שיבחר להיות זנב לאריות שיהיה שפל
ן בערך האחרים שהם גדולים וכנגד מדת הראשית אמר

ולשון יון הוא .והוא נין השער לחצר המלך קודם
שיכנס צפני המלך וכדי שיכנס לטרקלין לפני המלך.
צריך אתה לתקן עצמך בפרוזדור .כך צריך אדם לתקן
עצמו בעולם הזה דמי שטרח נערב שבת יאכל בשנת:
חיים

שאל יבקש שיהיה ראש לפחותים׳ תה כי אם הוא
זנב לאריות מ״מ שם ארי נקרא על הכל ביחד שאף
על הזנב יש שם ארי ,ואל יהא ראש לשועלים שאף
על הראש שם שועל ולפיכך יהא זגב לאריות ואל
יהא ראש לשועלים .ואל יקשה דמאי חזית׳ דשמא
כיון דיש עליו שם זנב הוא גרע טפי ,שזה אינו
דשם זנב שהוא פחיתות שלו כיון שהזנב הוא טפל
אצל כל הארי הגה בטל קצת פחיתתו כי הדבר הטפל
בטל_אצל העיקר ,והפך זה החשיבות שנקרא ראש
לשדעלים הרי הראש של שועל בטל אצל השועל
והגה חשיבתו בטל׳ ולפיכך יותר טוב שיהיה זנב
לאריות שהרי נקרא ארי ושם חשיבות עליו ואלו
שם שפלתו שנקרא זנב הרי הזנב אינו עיקר והוא
בטל אצל העיקר עד שיסולק הפחיתות בצד זה,
והפך זה אם נקרא ראש לשועלים הפחיתות שנקרא
עליו שם שועל הוא דבר עיקר ואינו בטל ואלו שם
החשיבות מה שהוא נקרא ראש הוא בטל אצל שם
שועל שהוא עיקר ואין החשיבות הזה כלום׳ ולכך
אמר תהא זנב לאריות ואל תהא ראש לשועלים ופי׳
ברור הוא זה|.וי״ל שלכך הוא סמך המאמר הזה
’לשלפניו׳י כי מגי זה אמר אין בידינו לא משלות
רשעים וט׳ ואמר והוי מקדים בשלום כל אדם ר״ל
יקדים לו בשלום בין שאינו רשע ובין שהוא רשע,
כי אותו שאינו רשע ראוי להקדים לו שלום וכמ״ש,
ואף לרשע יקדים שלום שאם לא יקדים לו שלום
הרי הרשע אינו מחזיק עצמו רשע ואם לא יקדים
א שלום יחשוב הרשע שהוא מבזה הבריות ואץ
הבריות נחשבין אצלו ,ולפיכך יקדים שלום אף לרשע.
ואין לשאול סוף סוף הרי מברך הרשע׳ שדבר זה
אין קשיא שהרי אמרו בפרק אלו נאמרים <סוטה
מ״א ,ב ),דרש ר׳ יהודה בר מערבא ואיתימא ר״ש
בן פזי מותר להחניף לרשעים בעולם הזה שנאמר
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דיו<

סרק רביעי

ולא יאמר עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע מכלל
דבעולם הזה יאמר ע״ב ,והא דכתיב אין שלום אמר
ה׳ לרשעים ,דבר זה אינו בעולם הזה כדאיתא בפרק
השואל (שבת קנ״א ,ב׳) שהוא נאמר על נפש הרשעים
לאתר מיתה ,אבל בעולם הזה יש שלום לרשעים
כמ״ש לפני זה אין בידינו משלות רשעים אך שכבר
________בארנו הסמיכות« _____________
(יז) העולם הזה דומה לפרוזדור וכו׳ .יש להקשות
דלא הל״ל העולם הזה דומה לפרוזדור
רק הוי ליה למימר התקן עצמך בעולם הזה כדי
שתכנס לעולם הבא ,ועוד דהוה ליה לומר ג״ב העולם
הבא דומה לטרקלין .פירוש דבר זה הוא עמוק ומפני
שהוא דבר שידע האדם תכליתו הנה נבאר דבר זה.
דע כי קבלת רז״ל מן הנביאים שיש עוה״ב ואין
הולק ומסופק בזה אף באומות ,והאדם החכם המבין
בחכמה ודעת ימצא דבר זה בעצמו וכבר בארנו זה
באריכות .ופי׳ עוה״ב הוא העולם שיהיה אחר התחיה
וזה נקרא עולם הבא לא זולת זה ,ולא יהא לך בדבר
זה שום ספק וערעור כי נקרא עולם הבא העולם
שהוא כא אחר התחיה .ובפרק חלק (סנהדרין צ׳ ,א׳)
כל ישראל יש להם הלק לעולם הבא ואלו שאין
להם הלק לעולם הבא הכופר בתתית המתים ומפרש
בגמרא טעמא מפני שכפר בתחית המתים אל יהי
לו חלק בתהית המתים׳ ושם מפורש כי מדבר מן
התחיה כאשר יקומו המתים וכך איתא .התם ,הרי
בפירוש כי העולם שיהיה אחר התוויה ואחר שיהיה
דן את שיחיו בתחית המתים ואז יהיו אלה לחיי
עולם הבא ואלה לדראון עולם ,הרי לך כי העולם
הבא הוא שיגדה&..חר תהית המתים .ולפיכך אמר
הוא כפר בתחיורחמתים ולכך אל יהא לו חלק בתחית
המתים והוא עולם הבא ,ובפרק בתרא דחולין (קמ״ב)
תניא ר ,עקיבא אומד אין לך מצוה בתורה שמתן
שכרה כתובה בצדה שאין תזזית המתים תלויה בה
בכבוד אב ואם כתיב למען יאריכון ימיך ולמען
יטב לך ובשלוח הקן כתיב למען יטב לך והארכת
ימים הרי שאמר אביו עלה לי לבירה והבא לי
גוזלות ועלה ושלח האם ולקח הגוזלות ובחזרתו נפל
ומת היכן הוא אריכת ימיו של זה והיכן הוא טובותיו
של זה אלא למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך
ולמען יטב לך בעולם שכולו טוב ,הרי כי שכר מצות
הוא לאחר החזויה .ואין ספק כי העולם הבא הוא
העולם ששם יהיה שכר מצות ,ודבר זה נקרא עולם
הבא וזהו לאחר התחיה ,דאם לא כן איך אפשר לו
להוכיח שתזזית המתים תלוי במצות אם היה שכר
זולת אחר התחיה ,ולפיכך פשוט וברור ואין ספק

חיים

קצה

בזה כלל שאז יהיה עולם שלם בשלימות ,כי הדבר
שהדעת מחייב שיהיה פעולה שלימה הוא העולם
מן הפועל שהוא שלם הוא השם יתברך ,כי כפי
מדריגת הפועל כך הוא פעולתו ואם לא היה רק
עולם הזה והיה העולם חסר אין ראויה פעולה זאת
לפועל השלם שהוא השם יתברך שהוא שלם בתכלית
השלימות .כי התבאר בראיות ברורות כי הפעולה
יש לה התיחסות אל הפועל ,כמו שתראה בדברים
הטבעיים שיש לפעולה התיחסות אל הפועל ,בי
הפועל שהוא חם מוליד חמימות ופועל שהוא קר
מוליד קרירות וכל אהד מוליד בדומה לו וכיוצא
בו .ומעתה איך אפשר שיהיה העולם הזה בלבד מן
השם יתברך והוא אינו דומה ומתיחם לו ,כי הנבראים
שבו כולם מתים והוא יתברך הפועל חי וקים לעולם,
והנבראים שבעולם הזה יש להם שם אכילה ושתיה
פריה ורביה׳ והפועל הוא השם יתברך אין בו כל
המדות האלו .ואף אם תאמר כי אי אפשר שיהיה
הנברא חס וחלילה דומה אל הבורא ,מכל מקום דבר
כמו זה שאין כאן שום התיחסות דבר זה אי אפשר«
ובמדרש (ילקו״ש בחוקותי) והתהלכתי בתוככם
***®יזמשל למלך שבא אל כרמו והיה אריסו
מטמר מלפניו אמר לו המלך מה אתה מתיירא הריני
כיוצא בך וכך הקב״ה עתיד לטייל בין הצדיקים
וצדיקים מזדעזעים לפניו והמקום אומר להם מה אתם
מזדעזעים הריני כיוצא בכם יכול לא תהא מוראי
עליכם ת״ל והייתי לכס לאלהים ע״כ .והדי ביארו
כי לעתיד שיהיה התיחסות הצדיקים אל הקב״ה כפי
מה שראוי שיהיה בין הפעולה ובין הפועל ,ועם זה
הש״י שהוא הפועל נבדל מהם ,ולכך אמר שיהיה
מוראי עליכם כמשפט העלה על העלול .ולכך מתחייב
בדעת שלימה שיש עולם הבא ובזה העולם הפעולה
דומה ליוצרה .וזה שהביאו רז״ל לומר כמו שאמרנו
למעלה העולם הבא אין בו אכילה ושתיה ולא פריה
ורביה ומשא ומתן ,וכל זה כדי שתהיה הפעולה
מתיחסת במה אל בוראה שאי אפשר זולת זה .ואל
יטעה אותך אדם לומר כי פעולתו העליונים והם
המלאכים ,שאין הדבר כך שאם הדבר כך כאשר
סיפרה הבריאה בפרשה בראשית למה לא סיפרה
מבריאת המלאכים אם הם עיקרי העולם ,אבל עיקר
העולם פעולתו יתברך הוא האדם ,ואי אפשר לומר
רק שיש עולם הבא שאז יושלם הכל ושם ימצא
שתהיה הפעולה דומה לפועל כמו שאמרנו ,ועולם
הזה שברא הקב״ה הוא הכנה לעולם הבא אבל העולם
הבא הוא עיקר .וכמו שטרקלין עיקר והפרוזדור איט
רק לפני הטרקלין טפל לו ,כך עולם הזה טפל אצל
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דרכי משה הארוך

אורח

סימן פז—צ

ולפי

זזה תחת המטה כר .וכתב הר״ר מנוח דדוקא במטה
יש לחלק אבל בכלי אין לחלק בין גבוה ג׳ או יותר
דבכל גווני חוצץ עכ״ל:

פח א א> דברי תורה אין מקכלין טומאה כר .כתב ב״י והיינו
במקום שאין בו שום טינוף כלל וגם האדם הקורא נקי מטינוף
אלא שהוא טמא שנגע בטומאה או שיצאה טומאה מגופו שהוא בעל
קרי בהא אמרינן דאין דברי תורה מקבלין טומאה ובין ק״ש ובין דברי
תורה מותר לקרות דלא כתלמידי הר״ר יונה שכתבו פרק מי שמתו דאף
לר׳ יהודא בן בתירא אינו שרי אלא בק״ש ולא בדברי תורה .אבל
במקום צואה או מטונף אסור לקרות בין ק״ש בין שאר דברי תורה
עכ״ל:
ב) וגראה דכיון דתלה במנהג כר .ועיין לקמן סימן רמ״א שכתב
דיש מחמירין על עצמן לטבול לקריין .והרמב״ם פ״ד מהלכות
תפילה כתב שיש מקומות שנוהגים לטבול והאריך בזה שם מכל מקום
המנהג בזמן הזה שלא לרחוץ כלל לא לק״ש ולא לתפילה ולא לדברי
תורה וב״י כתב וזה לשונו והוי יודע דהני מ׳ סאה שתיקן עזרא לבעל
קרי אפילו כולן מים שאובים כשרים וכן הוא ריש סרק שמיני דמקואות
וכן משמע פרק מי שמתו ומשמע פ״ב דגיטין דיכול לטבול חציו
ולרחוץ חציו ואע״ג דתקנת עזרא ליתא האידנא כתבתי זה משום דנסקא
מינה למי שמקבל עליו לנהוג כתקנת עזרא עכ״ל .וכתב עוד ומשמע
פרק מי שמתו דנתינת ט׳ קבין אינו מהני אלא שישפכן עליו אבל לא
לטבול בתוכם והני ט׳ קבין מצטרפין מג׳ כלים רק שישפכן רצופים
זה אחר זה שישפוך מן השני קודם שכלה הראשון וכן משלישי קודם
שכלה השני ומד׳ כלים בכל ענין אינו מצטרף .וכתב עוד ב״י ודע
ששיעור ט׳ קבין מדדתי ומצאתי שהוא ד׳ קוואנדרינוש וחצי עכ״ל.
ודין נדה אם מותרת בק״ש ותפילה עיין ביורה דעה הלכות נדה
(סי׳ קצה ד״מ הארוך אות י)

*: tp

הלכות תפלה
פט א א) אחר ד׳ שעות עד חצות .כתב ב״י ומחצות ולמעלה
®י״״ 6עד זמן מנחה כיון דלאו זמן תפילה היא כלל אינו מתפלל בשום
__ .ענין ואם התפלל אפשר דברכה לבטלה הוי וכן כתב הרשב״א:
ב אסור להקדים שלום גר .כתב רבינו ירוחם בתא״ו נ״ג ח״ג
פירוש שלום כמו כריעה אבל בפה מותר כגון צפרא דמריה טב
וכיוצא בזה ואפילו כריעה אינה אסורה אלא במשכים לפתחו והר״ר
יונה כתב פרק היה קורא דיש אומרים דאינו אסור אלא כשמזכיר שלום
משום דשמו של הקב״ה נקרא שלום אבל מותר לומר צפרא דמריה טב
ונראה למורי דאף זה אינו מותר אלא כשהוצרך לילך לעסקיו או לשום
ענין אבל אם אינו הולך אלא להקביל פניו קודם תפילה אפילו זה
הלשון אסור עכ״ל® .ז־ ובזוהר פרשת פקודי דף ק״ג ע״א משמע כדברי
רבינו יונה א] דאינו אסור רק כשמזכיר השם ־ $3וכתב ב״י חה לשונו
אהא דאמרינן בגמרא אסור לעשות חפציו קודם שיתפלל כתב הרשב״א
כלומר ואפילו במוצא חבירו בשוק כדי שלא יפנה לבו לשום דבר עד
שיתפלל .וכתב הראב״ד דהיינו שנהגו לומר צפרא דמריה טב כדי שיתן
אל לבו שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים כלל עד שמתפלל ומפני
שהוא משנה בלשון יזכור עכ״ל וכן כתב בארחות חיים עכ״ל .זוכתב
^ו ובאותן מקומות שנהגו לתת שלום
עוד׳בשם
איש לחבירו אחר אמרם האל הקדוש נראה שמכאן יצא להם המנהג
רעד כאן נאסרו אם לא בשינוי דברים ומכאן ואילך הותרו .וכתב עוד
ובתשובותדקמאי לא חשו חכמים אלא בענין כריעה אבל בלא כריעה
לא חשו ונותן שלום בכל לשון שירצה בין בדרך בין כבית הכנסת ואין
בכך כלום והכריעה איסור גמור אפילו בלא נתינת שלום קודם שיתפלל
אבל אם התחיל לברך הברכות כיון שקיבל עליו עול מלכות שמים
בברכות אין לחוש כל כך עכ״ל ®ז־ ובגמרא והרי״ף ( Cnלאו^משמע
לחלק בין אם התחיל בברכות או לא דהרי מביא לשם ראיה ממאי

דשואל בק״ש מפני היראה ומפני הכבוד וכו׳ : p-
ג ב) ואסור לו להתעסק כצרכיו כר .וכתב בתרומת הדשן סימן
י״ח שראה מן המדקדקים שהיו נמנעים ללכת בצרכיהם בשחרית
עד שהיו נכנסים תחילה לבית הכנסת ואומרים שירות ותשבחות וקודם

חיים

15

שיגיעו לברוך שאמר חוזרים לבתיהם לעשות צרכיהם ואח״כ חוזרים
לבית הכנסת להתפלל .והוא כתב דמפשטא דגמרא משמע דלאו שפיר
עבדי דאתפילת י״ח שנקבעה עיקר לעבודת הקב״ה קפיד תלמודא
להקדים אותה לעשיית חפציו ומדברי ארחות חיים שכתבתי לעיל
משמע שאין לחוש כל כך:

וכתב אבי העזרי כר .וכתבו הגהות מיימוני בשם ספר המצות שאם
הוא צמא הרבה שטוב יותר שישתה מים משיצטער בתפילתו.
וכתב ב״י וכתב מהר״י אבוהב דלדברי אבי העזרי מותר לאכול ולשתות
אוכלין ומשקין לרפואה קודם שיתפלל דכיק שעושה משום רפואה
ליכא ביה משום גאוה .ובכל בו אוסר לשתות מים וכן כתוב בארחות
חיים דאסור לשתות לרפואה או מים .וכתב מהר״י אבוהב שדברי אבי
העזרי עיקר והכי נקטינן .כתב הדמב״ם פ״ה מהלכות תפילה הצמא
והרעב הרי הן בכלל חולים אם יוכל לכוין דעתו יתפלל ואם לאו אל
יתפלל .וכתב ב״י ולפי מה שכתב רבינו לקמן סימן צ״ח שאק אנו
נזהרים עתה בכל זה לסי שאין אנו מכוונים כל כך בתפילה אפשר דהני
נמי יתפללו תחילה ומיהו אם רצו הרעב והצמא לסמוך על דברי
הרמב״ם הרשות בידן עכ״ל:
וא״א הרא״ש היה שותה מים כר .וכתב ב״י וכן עיקר וכ״ש שיש
פוסקים מתירין לשתות מים קודם קדוש כדלקמן סימן רע״א:
ה כתב הרטבים שאין צריך להפסיק כר .וכתב ב״י ובספרי
הרמב״ם שלנו ליתא שם אבל הרשב״א כתב כן בשם התוספות
אבל הר״ר יונה כתב כדברי הרא״ש:
 1אפילו ללמוד כר .וכתב ב״י בשם הר״ר יונה דאף לרש״י אינו
אסור אלא כשלומד בעצמו אבל אם לומד לאחרים מותר .כתב
הרמב״ם פ״ו מותר להסתפר וליכנם למרחץ סמוך לשחרית מפני שלא
גזרו אלא סמוך למנחה שהוא דבר המצוי שרוב העם נכנסים שם ביום
אבל בשחר דבר שאינו מצוי לא גזרו בו עכ״ל .ועיין לקמן סימן רל״ב
מדינים אלו:
ח ג) טי שהוא אנוס כר .כתב ב״י בשם הרשב״א דכאן מיירי
שיוצא בשיירא או שהולך בדרך שאין שם גדודי חיות ולסטים
ולכן קורא ק״ש על הדרך מאחר שאין צריך כוונה רק פסוק ראשון אבל
תפילה מתפלל בביתו מעומד כדי שיוכל לכוין לבו אבל אם הולך
במקום גדודי חיות ולסטים אף ק״ש יוכל לקרות משעלה עמוד השחר
כמבואר לעיל סימן נ״ח:
וא״א הרא״ש הסכים לדעת ר״ח .וכתב ב״י והכי נקטינן:
צ ג א) שלא יהא גבוה כוי .וכתב ב״י כתב מהר״י אבוהב בשם
ארחות חיים דאינו אסור אלא בגובה י׳ ואנו אין לנו אלא דברי
הרמב״ם דאסור בגובה ג׳ .וכתב עוד דעל גבי מטה וכסא וספסל אפילו
אינן גבוהין ג׳ לא יתפלל עליהן דיש לחוש לטרדא שהוא טרוד שמא
יפול ולא יתכוון בתפילתו וכתב הר״ר מנוח שאם כוונתו להשמיע
לצבור אפילו על גבי כסא וספסל מותר .וכן כתוב בספר אוהל מועד
והכל בו בשם ר׳ מתתיה ור׳ ירוחם בשם ד׳ חנוך גאון וכן כתב
אבודרהם וכתוב בתוספתא דברכות פ״ג אם היה זקן או חולה מותר
עכ״ל ב״י:
ד וצריך שיהיו חלונות כר .כתב ב״י ומספר החלונות שיהיו בבית
הכנסת לא נתפרש בתלמוד ולא בדברי הפוסקים אבל בספר הזוהר
פרשת פקודי כתב שצריך להיות שם י״ב חלונות לסבת סוד נכמס
עכ״ל:
ז כ) לפי שאנו מתפללים למזרח כר .זהו פירוש רש״י פרק קמא
דברכות ור״י פירש בהפך דצד מזרח נקרא אחורי בית הכנסת
וכשמהדר אפיה לבי כנישתא שאז מתפלל נגד כותל מזרחי וגם הקהל
מתפלל שם שרי אבל בדלא מהדר אפיה לבי כנישתא א״כ אחוריו לבית

הכנסת ואסור והתוספות שם הסכימו לפירוש רש״י .והר״ר יונה דף ה׳
ע״א פרק קמא דברכות האריך בפירושים אלו וכתב לבסוף ולדברי הכל
אם עומד בחוץ לצד צפון או לצד דרום ואחוריו לבית הכנסת נמי נקרא
רשע ואם פניו לצד בית הכנסת לכולי עלמא לא מיקרי רשע ואע״פ
שנמצא שאינו מתפלל לרוח מזרח כשאר הקהל אין לחוש כיון שאינו
מתפלל למערב הפך ממה שמתפללין הקהל עכ״ל .ובהגהות מיימוני

פ״ה כתבו דפירוש ר״י איפכא מפירוש רש״י ופירוש רש״י איפכא

הגהות והערות
פט

א] פירוש מה שהביא ר׳ יונה בשם יש אומרים (חכמי פדובינצא) (רכן דדך הפוסקים לקרא החבור על שם רבינו יונה אע״ם שתלמידיו כתבוהו):

ר <מכון שירת דבורה>  -א (או״ח א  -קכז) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס 588
* י

י״ \ a׳ ולר׳

הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

יורה

דרכי משה הארוך

לא

דעה

סימן שפג—שפה

שפג א א) וכיש שמותרת לאכול עמו כקערה כר .וכתב ב״י
וכתב רבינו ירוחם בתולדות אדם ווזות והרמב״ן כתב ומותרת
לאכול עמו בקערה ואפילו חבוק ונשוק וכיוצא בהן שח עד כאן
וראוי להחמיר שאין לנו להתיר שום קורבה זולת מזיגת הכוס והצעת
המטה והרחצת פניו יחו ורגליו מדלא התירו יותר בגמרא עד כאן
לשון רבינו ירוחם:
כ> ודוקא כל אחד בכגדו כד .ובתשובת הרא״ש כלל כ״ז מעשה
שאירע אבל לאדוני אבי שמת לו ילד ולא נמנע מלישן עם אשתו
במטה עכ״ל וכתב ב״י וצחך לומר דהוא בבגדו והיא בבגדה הוה
או על יח דבר חוצץ ביניהם הוה וכסברת הראב״ד עכ״ל:
וכתכ עוד והרמב״ן כתב בשם התוספות כדבח הרי״ץ גיאת וכתב
דדבחהם נראין:
וכתב עוד וכתוב בהגהות אשיר״י פרק אלו מגלחין בקירוב בשר ודאי
אסור ולאכול עמה אין ראיה לא לאסור ולא להתיר עכ״ל.
ונראה דלא שבקינן מאי דפשיטא לכל הפוסקים דהיינו שמותר
לאכול עמה בקערה משום ספיקא דהגהות אשיר״י ולכן נקטינן דמותר

לאכול עמה בקערה : )p-
ב ג) וכתב הראב״ד דמי שארעו אבל ברגל כר .כתב ב״י לא
דק רבינו במה שכתב כן בשם הראב״ד דאדדבא הוא ז״ל חלק
על מי שהיה אומר כן כמבואר בדבחו בספר בעלי הנפש וכן כתבו
בשמו בתוספות סוף פרק קמא חומא ובמרדכי סרק אלו מגלחין וכיון
דהראב״ד והרמב״ן והרא״ש מסכימין לדעת אחת לענין הדין הכי
נקטינן עכ״ל:
ובמרדכי
שפד א א> ובלבד שלא יעמיד מתורגמן וכר.
ע״א דף שצ״ג (סי׳ תתפח) בהלכות אבל דכל שכן דאסור
לדרוש בעצמו (א) ־: 53
ב ב> אם האבל כהן כד .וכן כתב המרדכי הלכות אבל ע״א דף
שצ״ו דאבל אסור לקרות בתורה אפילו הוא כהן ואין כהן אלא
הוא ®ז -וכל שכן אבל שאינו כהן דאסור לקרות כל שבעה
עכ״ל ־: Q3
ג נ> יכול האבל להתפלל כרva .־ ובספר אורח חיים הלכות ראש
השנה (סי׳ תקפא אות  pכתבתי אם אבל יוכל להתפלל בימים
נוראים:
כתב הכל בו (סי׳ קיד דף פו ).כשמתפללין בבית האבל אין אומרים
והוא רחום ולא תחינה ושיר מזמור ולא ואני זאת בחתי אבל
מתחיל ובא לציון ואתה קדוש וכו׳ ובראש חדש אומחם הלל .ובאורח
חיים סימן קל״א [כתב רבינו] דנופלין בבית האבל בתחינה ולא כדבח
הכל בו:
וכתב עוד הכל בו (שם פח ).במקום ,,שאין האבל הולך לבית הכנסת
בשבת בתפילת ערבית אין אומחם ברכת אחת מעין שבע ולא
במה מדליקין ואין מתפללין בבית לכל מת אם אינו יוצא במטה ויש
מקומות שנוהגין להתפלל אם הוא בן שנה .וכן אין מתפללים בבית
שאין בו אבלים אלא ראשונה הסמוכה לקבורה להניח דעתו של מת
ואפילו היו שם נשים אבלות וביום כפור הולך האבל לבית הכנסת
בערב יום כפור למנחה וכן כל יום כפוחם וראש השנה ואין מונעין
אורח
שפד (א) על פי זה כפג רטנו נהגהופיו (ס״א) "או ידרוש נעצמו" וכאשר
נדפס נשו״ע א] כן יהיה וכן יקום ושארי ציה מאריה למהר״ם רנקש
(נעל נאר הגולה) שעקר הג״ה זו ממקומה להמליך נין אסור למומר דסטרא
ליה דמומר לדרוש נעצמו מנועם דמציט נש״ס (מו״ק כא ).דרני יוסי דרש
כל היום כולו ומימה עליו נהי דססר דרכי משה לא היה לו מכל מקוס היה
לו לעיין ־ טרם ששלם יד להגיה • נמרדט שציינו המציינים  pמקור הג״ה
זו דנמרדכי ממרץ זה שמה שדרש היה ע״י לסישה לאפר שיושג אצלו והוא
לוחש למפורגמן וכן משמע נכ״י וכן כפג נסרישה (אופ ז) נשם הרי״ף דאסור
(נ) על סי
לדרוש על כן מלילה לזרז הג״ה זו ממקומה לדעם רמו:
זה כמנ רטנו נהגהומיו (נשו״ע) "אנל אסור לומר הלכה לפלמידיו" משוס
דססק כיש מפרשים שכמג רמו ירומם וחימה על הנו״ז שהעמיק ריש סימן

שום דבר מן התפלה עכ״ל .אמנם באור זרוע כתב רמצוה להתפלל
שחרית וערבית בעשרה כל שבעה במקום שמת שם ואפילו אין שם
אבל וזו נחת רוח לנשמה:
וכתב עוד דאבל מצטרף לעשרה אפילו ביום ראשון ודלא כמהרי״ל

שכתב הלכות ראש השנה שאינו מצטרף ביום ראשון ־: 53
ד ד> וכן נהגו שהאכל קורא כר tjj .וכן הוא במרדכי הלכות
אבל ע״א דף שצ״ג <שם) ־ 53וכן פסק ב״י דהכי נקטינן:
[וכתב עודן וגרסינן בירושלמי והביאו בסמ״ג אבל שונה במקום
שאינו רגיל לקרות עכ״ל ולא כתבוהו הפוסקים משום
דסבירא להו דלא קיימא לן כוותיה דאתי כרבי מאיר דמתיר גם
בתשעה באב אבל לרבי יהודה דהלכתא כוותיה דאוסר בתשעה באב
אוסר גם באבל .עוד גרסינן בירושלמי אם היה להוט אחר התודה
מותר ולא כתבוהו הפוסקים עד כאן לשון ב״י:
כתב המרדכי הלכות אבל ע״א דף שצ״ו אבל שיש לו בנים קטנים
אין לו לבטלן מלמודם כי אין אבלות לקטן וכן כתבו הגהות
מיימוניות פרק ה׳:
כתוג בתולדות אדם וחוה נתיב כ״ח אם רבים צריכין לו פירוש
כגק לדרוש או לומר איסור והיתר ואין שם אלא הוא או
להגיד הלכה לתלמיחם [מותר] ויעז מפרשים להגיד הלכה לתלמידים
אסור כי לא מקח רבים צריכין לו אלא לדרוש ברבים או לומר איסור
והיתר ואין שם אלא הוא וראיתי לרבותי שהיו מגידים ההלכה

לתלמיחם אחר שלשה ימים עכ״ל (נ) -qj .ועיין לעיל סימן שד״מ
(אות יג> אם מותחם לפסוק רץ בבית האבל .ובאור
תלד) דאבל עצמו יכול להורות איסור והיתר ליחיד השואל וצחך
זרוע (הל׳ אבלות סי׳

לו ־: )53
שפה א א) עד לי יום כר .כתב ב״י בשם הגהות מיימון פרק
י׳ בשם ראבי״ה אם מת לו מת קודם ראש השנה יום אחד
אין שואלין בשלומו עד שני ימים אחר יום כפור עכ״ל ^ .ומה
שנוהגין האידנא לשאול בשלום אבלים לאחר שבעה נראה דסבירא
להו דשאילת שלום שאנו נוהגין בה אינה שאלת שלום המוזכרת

בגמרא וכמו שהארכתי בזה בסייעתא דשמיא באורח חיים סימן פ "ט
(אות א> מיהו ממעשה דרבי עקיבא שכתבתי בסמוך דלא התירו אלא

] משום כבוד רבים לא משמע כן ־! 53
כתוכ בנמוקי יוסף ע״א דף שפ״ד פרק אלו מגלחין דלכבוד רבים
שרי כמעשה דגרסינן בגמרא תניא מעשה ומתו בניו של רבי
עקיבא ועשו כל ישראל הספד כר עד לכו לבתיכם לשלום ומפרש
בגמרא דלכבוד רבים שרי וכן כתבו הגהות מיימון סרק ה׳

---------- -

qj״ ובמרדכי הלכות אבל צ״ג דף שצ״ג <סי׳ תחצז):
כתב הכל בו (סי׳ קיד פז ).אם אסור בשאלת שלום כל שכן שאסור
להרבות בדברים וכן כתב הרמב״ם (בסוף) פרק ה׳:
כתוב בתשובת מהרי״ל סימן ל״א דאסור למזוג לאבל כל שנים עשר
חדש על אביו ואמו ואף בשבת במקום דנוהגין דאק שואלין

ג

בשלומו בשבת ־: 53
כ> ירושלמי מקום שנהגו כר ,וכתב ב״י והרמב״ם כתב פרק י׳
דהאבל נותן שלום לכל אדם שהוא מכלל דברים שבפרהסיא עכ״ל:

מישור
זה נש״ע דנרי רי״ו נמה שהמיר אמר ג׳ ימים נשם רטמיו ולא שס לט למה
שכפג רמו אח״כ דאסור לומר הלכה למלמידיו ולא מפלק הרי דהכריע דלא
כרטמיו של רי״ו ואס רוצה למלוק עליו היה לו לפרש ופו דמסיים הנו״ז דמצמדי
מינוקוס הד רניס צריכים לו א״כ היה לו להמיר אפילו קודם ג׳ ימים דנרניס
צריכים לו מומר מיד ורטמיו של רי״ו אפשר פסקו כן דרך פשר כין שמי
הסנרומ אבל איהו סמס נפשיטוס דהוי כרטס צריכים לו א״כ אף קודם ג׳
ימים מומר וכמ״ש (הנ״י להלן) ננדק הטח ומהרש״ל נמשוטמיו סי׳ ס״ו
דמלמדי תינוקות הד כרטס צריכים לו אפילו לדעח יש מפרשים שהטא רי״ו
וגס עוד משאר טעמים (עיין נמהרש״ל) וממירים אפילו קודם ג׳ ימים אבל
להט״ז קשה ואפשר הכריע כן מממח ספיקא אלא דאין משמעות לשונו משמע
 pוגס היה לו לפרש:

הגהות והערות
שפד

א] בשו״ע עם רמ״א רסו״ר נדפסו מלות אלו אחר מלות שלא יעמיד תורגמן כבכאן בד״מ ולפי זה משמעו דגם זה אסור:
הנ״ל איז שום גיוז:

טור <מכון שירת דבורה> ־ יא (יו״ד שה ־ תג) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס 442
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דף על הדף עירובין דף פב עמוד א
בגמ׳ :אין מערבין אלא לדבר מצוה.

בתרומת הדשן (סי׳ עז) נשאל אם ללכת ביו״ט לטייל ולשחוק בפרדס הנמצא חוץ לתחום נחשב דבר
מצוה דמערבין עליו.

והשיב דנחשב דבר מצוה ,וכדחזינן דמוציאין הקטן ביו״ט אם רוצה אביו לטייל משום יו״ט ולא יוכל
להניחו בבית יחידי ,והשיב הך הוצאה לצורך יו״ט כמו קטן למולו וס״ת לקרות בו.
ועוד נראה דבכל דהו חשיב מצוה לגבי עירוב ,דחזינן דהרמב״ן התיר לערב כדי להקביל פני רבו או
חבירו ,ואילו לגבי לעבור במים ביוכ״פ עד צוארו לא התירו להקביל פני חבירו ,ואף דאינה ראי׳ ממש
כיון דביוכ״פ מתירין לעבור במים אף כדי לשמור פירותיו דלא הוי מצוה כלל ,מ״מ חזינן דלהקביל
פני חבירו לא הוי דבר חשוב כ״כ ,ואעפי״כ מערבין בשביל זה ,הרי דלגבי עירוב אזלינן לקולא וכל
דהו מצוה חשיב מצוה ,עיי״ש.
** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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יקלאת אליה לשלום כי גדול השלום שהקב״ה שינה כשאמרה שלה ואדוני זקן וק כתיב
חבור עצבים אפלים הנח לו כדפרש״י לעיל ועוד כמה קילמוהין מפתברין
;כמה דיו משתפך בחמי יוסף אניך צום לפני מותו לחמר כה תחמרון ניוקף וגו׳ וצח מטנו
שימקבצוכק אלא מפני השלום כתב וגם ברכש נהנים מסיים בשלום וכן שמונה עשרה _
*עוד שנו רבו ,שואלין בשלום לעכו״ס מפני דרכי שלום  .וגס המקדים שלום לחבירו צריך
לכפול לו שלום ולו׳ לו שלום עליך וברכה תובה וסמך ללשון זה מדכתיב כי הקדמנו ברכות
טוב כלו׳ כי הקדמנו בשלום צריך להחזיר לו ברכח טוב פי׳ ברכה טובה ולכך אמר <״' יוחנן
מימי לא הקדימני אדם לשלום ואפי'עכו״ס בשוק שאין דרך למהרכ״כ ולקדם לו שלום הקדמתי
לו לפי שאס יקדים לי הייתי צריך לכפול לו שלום ואין כופלין שלום לעכו״ם .ועוד אמרו רבותי׳
מציאת חרש שומה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום וכן מפרנסין עניי עכו״ס עם עניי
ישראל מפני דרכי שלום ולכך בירך הקב״ה את עמו בפלוס שנא' ה' יברך את עמו בשלום:
עי האדם עץ השדה כי זה משמש כמו אלא כלומר אלא ען שאדם יכול לבא בו מפניך
במצור כגון אס יש שם יער צומח עושה פירות לפני העיר ויכול אדם ליכנס שם
ולהתחבא ולארוב לך ולבא מפניך במצור אשר אחה יושב יכול אחה להשחיתו*7 .א סרס
המקרא ודרשהו וה״ק ואותו לא הכרוהווגו' לבא מפניך במצוד כלומר לעשות ממט מצור
לכבוש העיר .כי האדם עץ השדה לאכלה ולא תשחיתהו:
רק פץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אוחו תשחית וכרת לעשות ממנו מצור .ובפ״ק
’ לתעניות מסיק מאי כי האדם פץ השדה וכי האדם עץ השדה הוא אלא בתלמיד
חכם ככתוב מלבר כלומר אס תלמיד חכם הגון הוא ממנו תאכל ואותו לא הנרות ואם
־,״™לאו אותו תשחית וכרת ולא תלמוד ,לפניו ואם בתלמיד שאינו הגון לא חניחנו לפניך:
ןעךךך את הערים .אמר הרב בכור שור דכל זה לוה הקב״ה לעשות כדי שיצא קול
לנרצח ומתוך כך יבואו עדים ויעידו שהוא מת ולא השב אשתו עגונה ומאי דאמרו
רבותינו אין מעידץ אלא על פרצוף פנים עם החומס כגון שבא ואמר מעיד אני על חוטמו
ופרצופו שהוא כך וכך ואין העדים מכירין אוחו אלא מתוך דבריהם יבינו המכירים אותו
שהוא זה אבל אס באים עדים שאומרים מכירי! אנו בודאי שזהו ובטביעוה עין גמור
כאלו
ר״ע מברטגורא
ריב״א

מי

האיש אפר מה וט׳ .תימ' למה הקפיד הכתוב
על אלו יופר ממי שנולד בטר ולא פדאו או קנה
צו סלים ולא חלה ט ציצית וכן הרבה .וי״ל ראה

נסוכחוח מ׳

פשה רבי׳ שהיה עתיד להוכיח ישראל
דברים הללו כדכש׳ אשה חארש ואיש אמר ישגצה

ט

כרס הסע ולא תהללנו.
בית מבנה ולא חשב
לפי' היה מזהיר ישרא׳ ואומר מי שיש לו אחה משלש׳

דברים הללו אל ילך במלחמה שאס ח״ו ינגן יאמרו
ישראל כבר ההמיל בט קללת משה וממחה אין לנו
שקומה לפניהם  .כ״פ ר״מ מקוצי:

והיה

כל העם הנמצא בה  .פירש״י אפי' אחה
מוצא בה מז' אומות שנצסויח להחרימם אחה
רשאי לקיימם עכ״ל .הקשה ר״ת מאורליי׳ הרי למדנו

ק בה׳ תצא מן ושביס שביו כמו שפירש״י ואם כן הרי
קראילמה ליצ״ע :
?ערפל פירש״י בקופיץ קופץ אח מרפה בקופין
וט' שלא הניחוהו לעשות פירות עכ״ל.
שלא הניחוהו לקיים מטת  .והמפרשו שלא
מ״ד
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כי

חצא למלחמה סמך פרשה זו לכאן וט׳ ד״א
שאס עשית משפס וט' קשה׳ למה הוקשה לו
הפמיטת הזה וי״ל משום דכתיבי בפר' כי תצא
הרבה דברים השייכים לעניין בטן כרשת בן כורר
ומורה ופרשת נערה מאורשה ודומיהן יהיה ראוי
לסומק לשרש׳ של מעלה לכך הוקשה לו למה הפסיק
ביניהן לכתוב פרשה זו שאין בה עסק לדייכץדבשלמא
פרשת עגלה ערופה כתי' בה ויצאו זקניך ושופטיך
ולכך סמכה  .ומה שאמר שאין ממוכר אבר יוצא
למלחמה היינו דוקא במלחמת הרשות שבה מדברת
פרשה זו אבל במלחמת מצוה גמירי דהכל יוצאין
אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתה  .וקשה מאי ד״א
ר״ל דלפי פי' ראשון לא נתישב כמיטת אלא לטנוק
שלמעלה בלבד אבל לא לעניין הפרשה לכך פי,

ד״א פהסמיטת דבק לכל עניין הפרשיות שלמעלה
לפטי הדין שאם עשית משפט יצדק וט' :

ודבר

אל העם בלשון הקדש קשה מנא לו י״ל
דאליבא דמאן דאמ' קריש שמע כלשון

הניחוהו

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

הקדש

66ר האורה
 tJהלכות ברכות ותפילות.
א)

מאימתי

ץ

קורין את שמע בערכין משעה שחכמים נכנסין לאכול בתרומה וכר:

 Hדין נתינת־שלופך ----------- ■----- -------

׳"

וכן*

משכים אינש קמי צלותא א) אסור לטיתן שלמא לתבריה שיאמר שלום
ועליך ,נ) אבל מפני דרכי שלום ,אומר לו צסרא דמרי טב (וכריך) [והוא מהדר ליה דמיי טב
\ג) ודוקא] בטשכים לפתחו ,אבל פונעו בדרך ,או בבית הכנסת ,נומן לו שלום בכל
\ לשון ,ואין בכך כלוב^ ד) כדתנן בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם
___________ ___________________

"־ועדיין לא התפלל:

 wדין קרבנור4

־
א)

אמל

־

ריש לקיש מאי דכתיב זאת התורה לעולה ולמנחה [ויקרא ז׳ ליז],

 )sשכל העוסק בתורה אינו צ pלא עולה ולא מחד" לא אשם ולא חטאת ,אמר  .רבי
יצחק מאי דכתיב זאת תורת החטאת [ויקרא ו׳ י־ח] .כל העוסק בתורת חטאת .מעלה
עליו הכתוב כאילו הקריב חטאת .וכל העוסק בתורת אשם ,מעלה עליו הכתוב כאילו
הקריב אשם:

ש

דין לשהות קודם תפילה.

המתפלל

צריך שישהה קודם שיתפלל שעה אחת ,ושעה אחת אח -שיתפלל
א>
תפילתו ,נ) ואפילו המלך שואל בשלומו לא יפסיק .ודוקא מלך ישראל ,אבל מלכי

אומות העולם פוסק ,ג) בדלא

איפשר ליה

להצר.

אבל

איפשר

ליה לקצר יקצר.

י) המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלד .ס) וצריך שיכסה את ראשו בשעת

תפילה ,ולא בשעת תפילה לחוד ,אלא אפילו כולו יומא נמי .כדאטרינן אסור שיהלוך
בקומה זקופה:

הערות
[נ] א) נואיטתי קורין .ברכות ב׳ עיא בנושנה .והנד ,פה רשום בסי•  )11תלכות ברכות ותפלות .וכיה
בכ״י ג" .אבל לא נמצא בסי" הזה הדינים" רק הבונה שהדינים שלאחריהם הם דיני ברכות ותפלות

לכן סיים בסוף סי* ל״ז סליקו ברבות ותפלות:
[ך] א) אסור למיתן שלום לחבריה .ברכות י״ר ע״א אמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל
כאלו עשאו במה .ב) אבל מפני דרכי שלום אומר לו צפרא דמרי פב .עיין במרן ב״י בפור או״ח

סי• פ״ט מה שהביא מתלמודי ה״ר יונה בשם רבני פרובונציא .ג) ודוקא במשבים לפתחו .גמרא שם.
ורש״י שם כתב אבל פגע בדרך שואל .ד) כדתנן .ברבות י״ג ע״א כמשנה:
[ן*] א) אמר ריש לקיש .מנחות ק״י ע״א .ב) שכל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה .וכן הוא בב״י

נ* ופה חסר שורה עיין בגמרא שם:

[ן] א) המתפלל צריך שישהה קודם שיתפלל שעה אחת .ברכות ל״ב ע״ב" ועיין בהרא״ש שם ובדברי
חמודות .ב) ואפילו המלך כר .שם שם .ג) בדלא אפשר ליה לקצר .עיין בגמרא בטפורת הש״ם
כשם רב אלפם .ד) המתפלל צריך שיתן עיניו למפה .הוא בגמרא יבמות ק״ה ע״ב ועיין במור הלכות
תפלה םי« צ״ה .וע״ש במרן ב״י שהביא וכתבוהו הרי״ף והרא״ש בפרק אין עומרין ע-ש.
שיבמה את ראשו בשעת תפלה בו" .כדאמרינן אסור שיהלך בקומה זקופה .הוא בקידושין ל״א ע״א.

ה) וצריך

אבל אין מזה ראיה שצריך שיכסח את ראשו" רק פה השר וצ״ל רב הונא בריר .דרבי יהושע לא מסגי
ארבע אמות בגילוי הראש ,אמר שבינה למעלה מראשי" והוא בגמרא שש אחר המאמר אמור לאדם
שיהלך ד" אמות בקומה זקופה .או חמר אחר זה ויקים וילך בכפיפת קומה" ועל זח הביא כדאמרינן
אמור שיהלך בקומה זקופה .ובכ״י ג* הנומחא במו לפנינו ככ״י חיד״א:
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יח

הליבות

פרק שני

שלמה

הלבוש הראוי לתפלה

טו .בשעת התפלה יש להקפיד להיות לכוש כצורה מכובדת ,כעומד לפגי המלך,
שנאמר "הכון לקראת אלקיך ישראל"  .71ולכן גם מי שדרכו לילך במכנסים קצרים
לרגל מלאכתו ,כחקלאים ופועלים ,רצוי שלא יתפלל בעודו לבוש כך“  .72והרגיל
לילך בכובע ובמלבוש עליה ונזדמן לבית הכנסת ללא מלבושים אלו ,לא יתפלל
בלעדיהם כד  73אלא״אם־כן לא ימצא מנץ אחד לתפלה ,שאז אין להפסיד מעלת
תפלה בצבור משום מצות הכון בלבד טי׳ 4ד.

דבר הלבה
וכמו כן • לענין עיקר אכילה קודם
העפלה ,דמבואר דהעעס הוא שמא ימשך,
היינו לאו דוקא שימשן באכילתו עד סוף הזמן,
אלא גס שמא תשכיח ממנו האכילה את חובע
השפלה ,ולכן גס אס רואה השומר שגמר הלה
אה סעודתו ועדיין יש שהות להתפלל ,לא יסמוך
על כן ,אלא צריך להזכירו שעדיין לא התפלל,
שמא שכח חובתו .69וכן הסועד כמסעדה
הננעלש בשעה קבועה קודם סוף זמן השפלה,
ג״כ אסור לאכול ללא שומ^1דחיישיק שעל ידי
האכילה ישכח שובשו.70

כג .ולעבור לפני התיבה באופן זה אסור,
כמבואר בסי׳ נ״ג מ״ב סקי״ג (ולענין
עמיפח הש״צ במלית בכל התפלות מפני כבוד
הצבור ,נהרא נהרא ופשמי׳ .76 )75וכן אין
ראוי לאדם בריא להתפלל כשמלבושו העליון
תלוי על כתפיו ,שהרי בשעה שמדבר עם אנשים
חשובים אינו עומד כן יי
כד .ומה שסוגר הכפתור העליון שב
וכרו /לא מהני לדין הכון *י
כה .אולם מוטל עליו לברר הדבר ,טון
כלל מצויים עוד מנינים למפלה 9י.

 -------------------------------- ---אותות הלנה --------------------------------------- .69ועיין מ״ב מי׳ תרצ״ב בשעה״צ סקב״ט ,דחולה שאובל קודם קריאת המגילה ,יבקש מאחר
 .71עיין שבת י׳ ע״א ושו״ע סי׳
 .70כתבי תלמידים.
שיזביז־נו לקרוא את המגילה אחר אכילתו.
 .73וראה בס׳ ותן ברכה עמ׳ ט׳ בשם רבנו לענין ברבת המזון ,וז״ל :צריך
 .72תשו־ כת״י.
צ'&.
להתלבש לגמרי כדי לברך ברהמ״ז ,ואינו נבון לברך ברהמ״ז לבוש בחלוק .אמנם מי שחולה עד בדי
ששוכב במטה מספיק שילבש חלוק מעלבגדי לילה שלו ,וכן בחוף הים אין לברך לבוש בבגדי ים ,ואם
יש לו חלוק מספיק ללבוש חלוקו .ואם אין לו חלוק צריך להתלבש לגמרי ,ויזהר לא ליראות כיוהרא
בשמתלבש בחוף הים' ,עב״ל .ועיי״ש פרק י״ח הערה  28דהוא משום שדינה בתפלה ,במש״ב בשו״ע סי׳
קפ״ג ס״ח (אך עיי״ש הע׳  27הפשוט שאינה חשובה כשמו״ע ממש ,דהא מותר לברך ברהמ״ז כשהוא
 .75קור
 74כתבי תלמידים.
שיבור משא״ב בשמו־ע ,רק שלכמה דינים ניתן לה חומרא בשמו״ע).
 .76תשו׳ כת־י הנ־י .ולענין שאר דיני ש*צ בתב שם" :מבואר בשו״ע ומ״ב סי׳ נ״ג
•הקול קול יעקב*.
כל הכללים ,ומסתבר דשפיר נוהגים גם בזה״ז* .ומה שאץ מקפידין בישיבות שיהי׳ הש״צ רק מי
שנתמלא זקנו ,אמר רבנו דחשיב באקראי ולא כקביעות גמורה ,וב״ישיבה קטנה" בלא״ה נראה דאין
קפידא בדבר ,דרובם כבולם עדיין לא נתמלא זקנם ואץ בזה חשש דבבוד הצבור (שהוא טעם דין זה
במבואר בסי׳ נ״גס״ו ובמ״ב סקכ״ג וכ*ד) ,ומה שרגילץ בכך הוא מפני שצורך חשוב הוא לחנכם לעבור
 .77ושימות .וראה שו״ע סי׳ צ״א ומ״ב סקי״ב .ואף לענץ שבת היה
לפני התיבה .כתבי תלמידים.
חוכך להחמיר שלא להלך בך בזמננו ברה״ר במקום שאץ עירוב משום איסור הוצאה והעברת ד׳
 .79שם.
 .78כתבי תלמידים.
אמות ,בי אץ זה דרך לבישתו ,ועיין שש״ב פי״ח הע׳ ב״ד.

הל

דינים הנוהגים לפגי התפלה

שלטה

יט

טז,.בירך או התפלל  -בשוגג  -כגילויי הדאשכו ,אינו צריך לחזור ולהתפלל
דבר הלכה
בו .וליפן שלום למי שראשו מגולה ,יש להקל,
אע״ס שגורם בכך שהלה יחזיר לו שלום
שהוא שם שמים — בגילוי ראש ,’0דאין אנו
מכוונים בזה לשם שמים ,וגס אין זה בזמננו
בגדר שאילה שלום כלל אלא דרך נימוס

בעלמא ,ומטעם זה יש מקילים לומר בזמננו
שלום לאשה כשאין זה דרך קריבוס כל 3וה״ה
לאבל ,דהאיסור הוא רק לדרוש בשלומו מפני
שאבל אין לו שלום ,אבל אמירה שלו׳ גרידא,
כשאינה אלא לנימוס בעלמא ,נראה דשרי

 ---------------------------------------------------------ארחות הלבה

------------- -------- ------------- -—--------- --

 .80ועיין סי׳ צ״א ס״ג דאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה .וראה בשד״ח מערכת א׳ כלל שי״ג
(ד״ה ולענין) בשם ס׳ מר ואהלות שיש להחמיר »«עם זה דוז־׳ז־^אר עיי״ש ךשר-חררביקום צורך גדול
יש להתיר למען השלו /וראה מש״ב רבכו בכגוו ראן בספר מנחת שלמה סי׳ ל-ד אות א׳ והל; בהא
ו־צריך כל אדם לשוסדרכיו ולבוין מעשיו לשם שמים ,חושבני? במי שבא אליו אורח חשוב אשר איננו ז־
שומר תומ׳יצ אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה וגם תומך במוסדות תורה וכדומה ,ואם הבעה״ב לא ן
יתנהג אתו בנימוס המקובל לכבד אותו במידי דמיכל ומשתי ,בגלל זה שמצד הדין אסור ליתן לאכול
אלא למי שיודע שיטול ידיו ויברך (— אולם אם יודע שיברך לפני׳ אלא שלא יברך ברהמ״ז ,קיל טפי,
כן הורה בע״פ לשואל) ,וכמו  pבאופן שאפילו אם יבקש ממנו בעורה מכובדת ליטול ידים ולברך יראה /
הדבר כפגיעה ועלבון בכבודו וזה גם ירגיז אותו מאד( ־ כי באופן שאין לחוש כ״כ לפגיעה היה מיעץ ן
f
רבנו שיציעו לו לברך ,וסיפר שבדידי׳ הוה עובדא שכיבד לפועל בביתו בשתיה והציע לו לברך,

והסכים לכך ובירך בהתרגשות ובשמחה ,באמרו^ אח "ב כי זה לו .כשלש עשרה שנה שלא הוציא ברכה

I

מפיו) ,ויתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק ה״ו ביותו♦ מהתורה וגם יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים
בדרך התורה ,דבכה״ג חושבני שנכון באמת לכבד אותו באכילה ושתי׳ ולא לחשוש כלל לאיסור של
לפני עור לא תתן מכשול ,משום דאף שאץ אומרים לאדם לעשות איסורא זוטא כדי להציל אחרים
מאיסורא רבה ,ואסור ודאי להפריש תרו*מ בשבת כדי להציל בכך אחרים מאיסור המור של טבל ,מ״מ
בנדון זה הואיל וכל האיסור של הנותן לו לאכול הוא רק עבירה של נתינת מכשול ,וכיון שאם לא יוזן
לו לאכול הרי יכשל האורח באיסור יותר גדול ,נמצא דליכא כלל שום עבירה ,כיון דליכא הכא שום
נתינת מכשול אלא אדרבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאד עי״ז שהחליף אותו בקום ועשה במכשול
יותר קטן ,וכו׳ ,וה״ז דומה למי שקוטע אצבע מרגלו של חברו בכדי להציל אותו בכך מקטיעת כל היד
שלו ,דפשוט הוא דאינו קרוי מזיק אלא מתקן ,ומצוה הוא דקעביד ולא עבירה ,כך גם כאן אינו חשוב
במכשיל אלא אדרבה במעשהו זה הוא מציל אותו מעון חמור של שנאת תורה ולומדי׳ ,ולק נראה
דלפי הצורך שפיר רשאי לכבד אותו במאכל ומשתה ,וצריך לעשות כן אע״פ שזה בקום ועשה .וכעי״ז
פירשו קרא דאל תוכח לץ פן ישנאך ,דכיץ שזה ללא הועיל הרי אתה מכשילו בלאו של לא תשנא את
אחיך (— ומיהו בנד״ד אם החשש הוא רק שיגיע לשנאה אישית עדו אץ להתיר ,דבין כך ובין כך
עובר על איסור ,ורק אם יבוא לשנאת התורה ולומדי׳ שהיא חמורה הרבה יש לדון להתיר וכנ״ל .ץמדד""" "
שמסופר בשם החזו״א (פאה״ד ח״ג עמי קצ׳ה) שאמר שמותר להגיש כיבוד לפני כל אורח מפני
שהברכה דרבנן ולאו דלא תשנא הוא דאורייתא ,ברור הדבר שלא נמסר המעשה בדיוק ,ולא אמרינן כן
בכל גווני .הצבא כהלכה פל״א סנו׳־ו) .ואעפ״כ הדבר צריך הכרע .עכ*ל1.ומ״מ לעצמו השתדל רבנו
I

ן

להחמיר בדבר׳בבקי־^ה jrttfליתן ד’5ח^מאכל אא״כ ידע שיברכו עליהם ,ועיין גם במנחת
שלמה שם בשולי הגליון בשם החזו״א (וכן הורה שהנמצא בחברת אנשים שאינם שומרים תורה
ומצוות ,רוז״ל ,יש לו להמנע מלקנות מאכלים לקינוח ,כגון גרעינים וופלים וכרד׳ ,אם המציאות היא

כ

הליבות

פרק שני

שלמה

t

ענית גב®״ ° win
יז .לא נהגו הכתולות לכפות ראשן כתפלה ,ואץ להחמיר כח .*7
דבר הלכה

(וה״ה שאם יש לו מישוש מושר לשאלו אין הוא
 )«2נ».
מרגיש ,דאין זה 3גדר ש^ח
כז .ומש״׳כ בשו״ת אג״מ
לטון שאסור להוציא אזכרה מסיו בראש
מגולה הוי הפלתו תועבה ,ולכן אפשר דאף
בדיעבד לא יצא ,עיי״ש ,נראה דטון מעיקר הן
מילשא מצינו מדרשים שלוקים מהו מומר

(ס״ד סי׳ מ׳ אום י״ד)

האיסור ,’4בדיעבד אינו מוזר .’5ומ״מ פשוט
דאס נפל טסוי הראש באמצע תפלת שמו״ע,
ודאי מושר להחזירו ,שהרי מפריעו מכוונתו,
וכדשרי להרים סדור שנפל וכדו׳ מהאי טעמא .*6
כח .אבל בנשואוש ,אף כשהן בחדרי חדרים וליכא
טעמא דצניעות ,המנהג לכסות הראש
לתפלה וברכות ”.

 -------------------------------------------------------ארוזות הלכה

-------------------- ------------------- —------------ -

שאילו לא יקנה לא יקפידו עליו חבריו ,ומאידך אם יקנה ויאכל בנוכחותם יתחייב על פי הנימוס
לכבדם .ויזרע בהם שלא יסכימו לברך .ואנו יברך בעצמו בקול רם והם יתכוונו לצאת ידי חובת
הברכה ,אץ איסור ,אבל אם ברור שלא יתכוונו ,לא תועיל עצה זו .הצבא כהרבה 3ל*א סט־ו) .וכן
כשנשאל על כך ממה שמצדד הגאון מהרש׳ים ז״ל בהגהותיו בס׳ ארחות חיים (סי׳ תקנ*א אות ל׳)
שאץ להתיר לפתוח אטליז בט׳ הימים אע״פ שאם לא יפתח יהיו אנשים שיקנו בשר טריפה מעבו״ם,
השיב רבנו — ונדפס מכתבו בס׳ תורת היולדת עט׳ רנ״ב — .׳ "הנני להעיר שמעולם לא אמרתי להתיר
בפרהסיא סתם יינם לעוברי עבירה השותים יץ של ערלה ,ויתכן שאפילו מנהג פשוט אץ לבטל
בפרהסיא ע״י בי״ד ,ומה שכתבתי הוא רק על יחיד שאינו עובר על •לפני עור" ,ואפשר דחשיב נמי
כעושה מצרה ,אבל חלילה מלקבוע מנהג כזה לרבים" .אולם בנוגע לפועלים (מעולי רוסיא) העובדים
בץ שומרי תורה ,אם מותר ליתן להם משלוח מנות בפורים ,שדבר זה גורם לקרב לבם למצוות ,השיב
בתשו׳ כת״י דאע״פ שמסתמא לא יברכו מותר משום דודאי מצוה גדולה היא .וכן הורה רבנו (ראה בם׳
הליכות בת ישראל פי״ד סי״א) לענץ בת שהוריה אינם שומרים תורה ומצוות ,וניסתה בדרכי נועם
לשדלם לברך על מאכל ומשקה שהיא מגישה להם ,ולא עלה בידה ,שרשאית להגיש להם כל מה
שצריכים ,בי ע״י התנהגותה עמהם בנימוס המקובל ,אולי תתקרב דעתם ובמשך הזמן יבואו לקיים
 .82כתבי תלמידים .אולם שאלה בנוסח "מה שלומך" אסורה
ו .8כתבי תלמידים.
המצוות כמוה.
(ואירע פעם ששאל  pרבנו לתלמיד ,ומיד נזכר שהלה בתוך שנת אבלות ,ואמר לו תיכף :טעיתי ,בי
ג .8כתני תלמידים .ועיין ביו״ד סי׳ שפ״ה ס״א בהגה ובש״ך וגליון
אסור לשאול בשלו׳ אבל) .טס.
 .84וכדאיתא במדרש (ויק״ר פב״ז" 0 ,לא הטרחתי
רש״א שם ,ובמג״א או״ח סי׳ תקנ״ד סקב״א.
עליכם ולא אמרתי אליכם שתהיו קורץ קריאת שמע לא עומדין על רגליכם ולא פורעין את ראשיכם",
 .85ולענין עניית אמן אחרי
ועיין מש״ב ע״ז בשו״ת מהרש״ל סי׳ ע״ב .וע״ע שו״ת יבי״א ח״ו סי׳ ט״ו.
מי שלא נטל ידיו כשמברך המוציא ,כתב רבנו בחי׳ בת״י למס׳ ברכות מ״ה ע״א להסתפק בזה ,ת״ל:
צ״ע באוכל בלא נט״י אם יש לענות אמן כשמברך המוציא .וראיתי בספר לב חיים (סי׳ ב׳) שהאריך
בזה ,ומסיק דאינו חשוב מברך על אכילת איסור מטעם אחר ,מפני שעל פחות מכזית פטור מנטילה
ומברך המוציא ,ונמצא שהברכה קאי גם על פחות מכזית דאינו אכילת איסור ,ולענ״ד אץ זה ברור,
 .86כתבי תלמידים.
דביון שבדעתו עכ״פ לאכול הרבה ,אסור מתחילת האכילה בלא נט״י .עכ״ל.
 .88תפלה כהלכתה פ־ז הע׳ ע״ד ,עיי״ס .וכשאמר פעם הגרש״י זוין ז״ל לרבנו שלא מצא
ד .8חסימות.
מקור להא דאץ הנשים חייבות כאנשים בכיסוי הראש ,הראה לו רבנו דברי החת״ס (נדרים ל׳ ע״ס ת״ל:
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דינים הנוהגים לפני התפלה

שלמה
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יח .מותר להתפלל כשהוא לבוש כמעיל חורף ,צעיף ,וכן כפפות “ אם לובשם מפני

הצינה ,וכמו כן יש להקל בימות הגשמים להתפלל עם ניילון על כובעו ,כשהוא
מהודק יפה לכובע.’9
דיני לבישת בגדים

יט .מנעל הנקשר בצד ימין ובצד שמאל ,נראה דיש להקדים תחלה קשירת צדו
השמאלי ל 1י.
כ .בדין קשירת מנעלים באיטר יד ,כיון שיש כמה דעות כזה ,93דעביד כמר עביד
דבר

כט .ומש״כ במ״ב (סי׳ צ״א סקי״ג) לאסור
בכפפות ,היינו בשל פועלים ,וכן לאידך
גיסא בכפפות שלובשין אותן דרך חשיבות ,אבל
הכפפות שלובשים מפני ה3ינה אינן בכלל
זה.90
ל .וכשרומץ וסך ,אע״פ שצריך להקדים ימין
(כממאר בשבס ס״א מ״א) ,מ״מ נראה דיכול
לרחוץ שפי ידיו ואח״כ שתי רגליו ,ואין צריך
להקדים רגל ימין לפני יד שמאל (אולם עצם
דין זה השמינווהו הפוסקים ,ועיין בס׳ ארצות

ז הלבה

החיים להמלבי״ם ז״ל סי׳ ג׳ במשה יהודא
אוח ה /דאפשר דדוקא בנעילת מנעלים
וחליצתה שהוא דבר הנוהג בכל יום ,שייך
לעשות כבוד זה של קדימה ,אבל ברחיצה
שאינה בזה״ז אלא לפרקים אין קפידא (ומ״מ
המדקדק תע״ב) ,עכ״ד .וכוונתו נראה ,דבזמן
שרוחצים בכל יום הו״ל רחיצה של תענוג ושייך
בה נתינת כבוד ,אבל מה שרוחצים לפרקים
אינו אלא להעברת זוהמא ובזה לא שייך

כבוד).92

 ----------------—------------------ארח ו ת הלכה -----------------------------------------•נ״ל הא דבזמננו מקפידים מאד מאד מבלי לגלות ראש ,ומחשיבים את המגלה לפושע ,לא נהגו
אבותינו כן מטעם מנהג פרישות ויראת שמים ,דא״ב נשים פנויות נמי ,דלענץ זה אץ לחלק ,אדרבא
בנשים הוי פריצות טפי שהרי נשואה הוה עוברת על דת אם יוצאה וראשה פרוע ,אלא ע״ב לא מטעם
חסידות הנהיגו בן אלא מעיקר הדין ,כמ״ש הט״ז באו״ח סי׳ ח׳ סק״ג מאחר שעשאוהו עע״ז חק לע״ז
לילך דוקא בגלוי ראש ולכבד הע׳יז בזה א״ב נאסר לנו מן הדין ,ולא עדיף ממצבה שהיתה אהובה בימי
האבות ומשעשאום אמוריים חק לע״ז שנאה הקב״ה [ — ה״ל :וג״ל שיש איסור גמור מטעם אחר דהיינו
כיון שחוק הוא עכשיו בין העכו״ם שעושין כן תמיד ,תיכף כשיושבין פורקים מעליהם הכובע ,א״ב זה
נכלל בכלל ובחוקותיהם לא תלכו .ועיין מ״ב סי׳ ב׳ בשעה״צ סקי״ז דגם הגר״א ז״ל מודה לזה עיי״ש),
ומכ״ש הך .ומנהג זה נהגו בזכרים ולא בנקבות שלהם ,אדרבא אית בהו קפידא ביניהם שלא תלכנה
בגלוי ראש לבית ע״ז ,ע״ב לא החמירו אבותינו בגלוי ראש דנקבות פנויות" .עכ״ל החת״ס .ומ״מ
בנשואות המנהג לכסות הראש כנ״ל .וכן בגרושה שהתיר לה חכם בשעה״ד גדול שלא לכסות ראשה,
הורה רבנו דמ״מ תקפיד על כיסוי בשעת תפלה וברכות( .וראה בס׳ הליבות בת ישראל פ״ה הע׳ ח׳
מש״ב בשם רבנו לעגין גרושות המקבלות עליהן עול מצוות) ,ומ״מ בעיקר דינא דהט״ז הנ״ל ,אמר רבנו
דנראה שבזמננו לא שייך איסור זה ,דאף שמתחלה נהגו כן מפני אמונתם כמ״ש החת״ס ,היום אץ זה
 .90כתני תלמידים (אשי
 .89רשימות וכתבי תלמידים.
אלא משום נימוס ואץ זה בכלל חוקות הגוים.
 .93עיץ מ״ב סי׳ ב׳ סק״ו שהביא מהשע״ת
 .92שם.
ד .9עוג׳ יד ימין (א).
ישראל *9י הע׳ כ׳).
בשם הבכור שור (שבת ס״א ע״ב) דיקשור ימין תחלה ,וכ״ב בארצות החיים ס״ד ,אבל בבכור שור

רלח
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מפסל! כק״ש שקורא בלא ברכות
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שו״ע סי׳ ס״ו ס״א ,כק הפרקים (של ק״ש וברכותיה) שואל בשלום
אדם נכבדיס ומשיב שלום לבל אדם ובאמצע שואל בשלום מי שהוא
ירא ממנו בגון אביו» או רבו או מי שהוא גדול ממנו בחבמהיי וב״ש
---------------------------------------------ביאורים ----------------------------------------------א) כתב בס׳ מקור חיים (לבעל חו״י ,סי׳ ס״ו ס״א .ד״ה בשלום אדם נכבד) דנראה אפילו לגוי משום
איבה ,ואפשר דטפי יש להתיר בגוי רק דאין בידינו לבדות קולא מלבינו עכ״ד ,וע׳ לקמן .ועוד

כתב (שם ד״ה שירא) ,דהיכא שמותר להפסיק מפני הכבוד והיראה ,עדיף טפי להפסיק בלשון הקודש
עכ״ד.
והנה לענין שאילת שלום לעכו״ם קודם התפלה ,יעוין בברכות (י״ד ).שהובא מימרא דרב דכל

הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו במה וכו׳ ע״כ ,וע׳ באו״ח (סי׳ פ״ט ס״ב) .וכתב

בס׳ תורת חיים (סופר ,סי׳ ס״ו אות ב׳ ד״ה והצל״ח) דהא דנקט הגותן שלום לחבירו וכו׳ .הוא לאפוקי
עכו״ם ,דרשאי ליתן לו שלום מפני דרכי שלום ,דלגביה אין הכוונה בשאילת שלום לחשיבות
וכו׳ ,וע׳ מ״ש בסי׳ תקנ״ד אין שאלת שלום לחבירו בת״ב ,דכתב המג״א בס״ק כ״ב דבודאי אסור

ליתן שלום לכל אדם עכ״ד.

והנה כנראה דהתור״ח דייק מלשון "חבירו" דנקט הגמרא הנ״ל דבא לומר דדוקא לחבירו

ישראל אסור ליתן שלום אבל לעכו״ם מותר .אכן לענ״ד יש לדחות ,שהרי איתא בהדיא בשבת

(ק״נ ).דלשון "חבירו" שייך נמי בעכו״ם ,והובא בתום׳ בסוכה (ל״ט .ד״ה הלוקח) ,וע׳ במג״א (סי׳

ת״ק סק״ג).
ולפי״ו י״ל דהא דכתב המחבר (בס׳ תקנ״ד ס״כ) הנ״ל דאין שאלת שלום לחבירו בת״ב ,וכתב
המג״א דודאי אסור לכל אדם וכמש״ל ,דהיינו אף לעכו״ם אסור מאחר שהוא בכלל חבירו שכתב

*

המחבר ,ובדוקא נקט המג״א "לכל" אדם ,והיינו לרבות עכו״ם דאסור ודלא כהתור״ח .אך לא
ראיתי מי שהעיר בענין עכו״ם בת״ב אבל לענ״ד גם הוא בכלל האיסור ודו״ק( .והנה י״ל דגם

כוונת התור״ח הוא להעיר דמדברי המג״א שכתב "לכל אדם" משמע דגם לעכו״ם אסור ודו״ק).
ב) והנה מה שהבאנו מס׳ מקו״ח שצידד להחמיר לענין גוי ,נראה דהיינו רק לענין שאלה
בשלומו ,אבל לענין להשיב לו הרי כתב הביה״ל (סי׳ ס״ו ס״א ד״ה לכל אדם) לעיין בא״ר במה

שהביא מהרמב״ם ,ומוכח דלעכו״ם בודאי מותר להשיב עכ״ד.

ג)

יעיוץ בס׳ הליכות שלמה (תפלה עם׳ פ״ד ס״ג) שכתב וז״ל ההיתר להשיב באמצע ק״ש וברכותיה

מפני הכבוד אינו אלא אם כבד פתח הלה לדבר עמו ,אבל אם רק שלח להודיעו שרצונו לדבר

עמו ,אין היתר להשיבו עכ״ל.

והוסיף שם בדבר הלכה (אות ג׳) וז״ל ולכן אם הודיעוהו שאביו מבקש לדבר עמו דרן־ טלפון.
אם לא הוא הרים את השפופרת אלא אחר ,אסור לו ליטול את השפופרת ולהשיב לו שלום ,אף
אם אביו יודע שהוא קרוב למכשיר הטלפון ,הואיל וסו״ס לא שאל עדיין אביו לשלומו עכ״ל.

אולם יש להשיב על הנ״ל ,דמ״ש לענין אביו אינו לפי ההלכה ,שהרי פסק בשו״ע (שהבאנו
למעלה) שאביו הוי בכלל "מפני היראה" ,וע״כ מותר להבן לשאול בשלום אביו לכתחלה אפילו

באמצע ,וא״צ להמתין עד שאביו ישאל ממנו.

הליכות ישראל  -א גוסטמאן ,ישראל זאב בן אברהם צבי עמוד מס (275הודפס ע״י הכצת אוצר החכמה
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רלט

------ :-------------------------------------ביאורים ----------------------------------------------ועוד אף אי נימא כהני ראשונים (רמב״ם ורש״י ועוד) שס״ל דאביו הוי בכלל "מפני הכבוד/,
וכנראה שתפס כן בס׳ הליכות שלמה הנ״ל ,מ״מ לענ״ד מותר להבן להשיב לאביו אע״פ שעדיין
*־“-־1לא שאל האב ממנו ,שהרי מאחר שאביו מבקש לדבר עמו וגם יודע שהוא קרוב להטלפון ,אין
לך מפני הכבוד גדול מזה ,דבאמת אין כאן "גזה״כ" דבעינן דוקא שישאל אביו בתחלה ממנו,

אלא העיקר הוא שצריך להשיב מפני הכבוד ,ובנ״ד זהו כבודו להשיבו .ומ״ש המשנה "שואל"
"ומשיב" ,בפשוטו מיירי בדבר הרגיל וההוה ,דאם לא ישאל בתחלה אין כאן מקום להשיב ,אבל

היכא שיודע שאביו רוצה לדבר עמו ויודע האב שהוא בקירוב מקום ,הוי ממש כמו "שואל"
ממנו ואפשר עדיף מיני( ,דמסתמא יגרום לאביו צער אם לא משיבו) ,ואשר ע״כ בודאי צריך הבן
להפסיק מפני הכבוד ולהשיב בשלום אביו אע״פ שלא שאל האב ממנו בפועל בתחלה וז״ב ,ודלא

כמ״ש בס ,הליכות שלמה הנ״ל.
והגה שוב הוכיח הגר״ח ווען שליט״א כדברינו דלא בעינן שאלה בתחלה ,מהא שכתב המחבר

<סי׳ ס״ו ס״ד) וז״ל כהן שהיה קורא ק״ש (וכתב המ״ב ס״ק כ״ד ,או שהיה עוסק בברכותיה וכו),
וקראוהו לקרות בתורה ,יש מי שאומר שמפסיק ,ויש מי שאומר שאינו מפסיק והלכה כדבריו
עכ״ל .וכתב המ״ב <ס״?ן כ״ה) בטעמא דמ״ד שמפסיק דהא מפני כבוד הבריות ויראתם מפסיק

וכנ״ל ,וכ״ש מפני כבוד התורה ,ולפי״ז אפי ,קראו לישראל לעלות לתורה ג״כ מפסיק אפי ,באמצע
ק״ש וכו ,עכ״ל .ועוד כתב המ״ב (ס״ק כ״ס דהאחרונים כתבו דכהיום נוהגין העולם כהי״א קמא

וכו ,,נוהגין שמפסיקין מפני כבוד התורה וכו ,עכ״ל.
וכתב עוד המ״ב <שם בסו״ח וז״ל ונראה פשוט ראם הס״ת מונח על השולחן ואין להם מי

שיוכל לקרות בה כ״א זה שהוא עומד בק״ש וברכותיה ,לכו״ע יכול להפסיק מפני כבוד התורה
וכו׳ עכ״ל.

הרי מפורש שיוכל הכהן להפסיק מפני הכבוד אע״פ שלא נשאל מתחלה ,וש״מ דאין השאלה
דמעיקרא מעכבת בהא דצריך להשיב מפני הכבוד ,דשפיר יוכל להשיב אם יש צורך לכך אע״פ
שאין שאלה מקודם ,וע״ד שכתבנו לעיל ודו״ק.

הנה שוב שאלתי את הגר״ח קניבסקי שליט״א בזה אם צריך הבן להפסיק ולהשיב לאביו
שלום או אסור להשיבו כיון דעדיין לא שאל האב בפועל וכמש״ג.
והשיב וז״ל בזמנינו אין מתירין מפני הכבוד עכ״ל .אולם אנו איידינן מעיקר הדין אם צריך

לשאול מקודם וע״ד שהובא בספר הליכות שלמה הנ״ל ,אבל לפי מנהגינו האידנא דאין משיבים
מפני הכבוד ,אה״נ דאין הבן משיב לאביו .אכן צריך להודיע להאב שבנו עומד באמצע ק״ש או

ברכותיה ואינו רשאי להשיב ,והיינו כדי שלא יקפיד האב עליו ,וק״ל.
והנה שוב שאלתי את הגר״ח שליט״א אודות מ״ש המ״ב (סי׳ ס״וס״ק כ״ס דאם אחד עומד

בק״ש ועשה הש״ץ מי שבירך בשבילו ובאמצע שכח את שמו ושואלו ,לכ״ע מותר להשיבו מפני
הכבוד עכ״ד .והעיר חכ״א (הגר״ח ווען שליט״א) דש״מ אף בזמנינו מתירין מפני הכבוד .ולא

דמי הנ״ל למ״ש המ״ב <סי׳ ס״ו סק״ב) דכהיום אין נוהגין לשאול בשלום בביהכ״נ בעת התפלה,

דשאני התם דהוא בביהכ״נ משא״ב בנ״ד שהבן מתפלל בביתו ,י״ל דשפיר יש לו להשיב לאביו
בטלפון דומיא דלהשיב שמו להש״ץ הנ״ל ,וצ״ע.

והשיב וז״ל אביו בודאי לא יקפיד כשידע שהי׳ באמצע ק״ש עכ״ל.

ד) יעוין בא"ר <סי׳ ם״ו אות א׳) שהוליד מחלוקת בין רש״י והרמב״ם אם אדם גדול בשנים או
בעושר הוי בכלל מפני הכבוד ,וכתב דלדינא עיקר כרש״י וסייעתו דהוו בכלל ודמי לאביו ורבו

וגדול בחכמה ויעו״ש.
אמנם בס׳ תורת חיים (סופר ,שם אות ב׳> הביא את דברי הא״ר הנ״ל וכתב וז״ל ולא הבנתי
דבודאי לדינא אין שום נפ״מ ,דהא אנן פסקינן דלא כרש״י ורמב״ם בפי׳ דמפני היראה אלא

כרשב״א ורא״ש דהוא כגון אביו או רבו או גדול ממנו בחכמה ,וא״כ ממילא מפני הכבוד הוה

הליכות ישראל  -א גוסטמאן,
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מלך או אנס,״> ומשיב שלום לאדם נכבדי)  0ואפילו באמצע הפסוק חוץ
---------------------------------------------ביאורים ----------------------------------------------הפי׳ אדם שראוי לכבדו כגון עשיר וכדומה וכו׳ עכ״ל .ויעוין עוד (שם בסו״ד ד״ה והנה) מה שמסיק

שם לדינא.
ה) וכתב הביה״ל (שם סעיף א׳ ד״ה או אנס) וז״ל ראיתי בספר שלמי שמחה שהביא בשם מהרש״ק

דאפילו בשביל הפסד ממון מותר להפסיק עכ״ל.
ו)

הנה תמה בשו״ת יד אליהו (רגולר ,פסקים סי׳ ט׳ בסו״ד ר״ה ויש) על שיטת הרא״ש דשואל מפני

היראה ומשיב קאי על כבוד אביו ורבו (ומ״ש שם דזהו ג״כ שיטת הרמב״ם .ט״ס הוא .דהא כתב

הרמב״ם בהדיא נבפ״ב מק״ש הט״ז] דאביו או רבו הוו בכלל מפני הכבוד ויעו״ש) ,דלמה יהיה חייב
להפסיק משום מצות כיבוד .נהי דשרי לי׳ להפסיק מפני שגם זה מ״ע ,ועשה דכבוד אביו ורבו

עדיף .מ״מ הא כבד עוסק במצות ק״ש או ברכות ,ולמה חייב במצוה אחרת .שהרי עוסק במצוה
פטור מן המצוה אפילו עדיפא מינה טובא ,וכיון שפטור .שוב אינו רשאי להפסיק .ואולי י״ל
דכמו דהתירו לשאול שלום בשם משום עת לעשות לה׳ ,ה״נ חייבוהו חכמים לשאול ולהפסיק*"”*.

ולא דמי שאלת שלום לרבו ולחבירו בק״ש לאבילות דרבנן דאסור להשיב בתוך ג׳ ימים .ומשמע
אפילו לרבו ואביו .דשאני התם ראם ישיב להם הרי מבטל בזה עצמו את האבילות כי זה עצם

האיסור להשיב שלום בתוך ג׳ ,משא״כ בק״ש דאין זה ביטולו כי אם ההפסק לבדו הותר לו.
ואולי מפני שגדול השלום הוא מחויב בו ,אע״פ שעסוק במצוה דק״ש ופטור ממצוה אחרת עכ״ד.

וכ״כ בס׳ תורת חיים (סופר ,סי׳ ס״ו אות א׳ ד״ה והנה) ,שהביא מרש״י במכות (כ״ג :ד״ה ושאילת)
שכתב וז״ל דחייב אדם לשאול בשלום חבירו בשם עכ״ל .וכתב התור״ח דמשמע דהוא חיוב על

האדם שישאל בשלומו בשם הקב״ה אפילו חבירו מוחל ,ואף דעוסק במצוה מחויב ג״כ להפסיק
לשאול בשלום חבירו עכ״ד.
ויעוין עוד בשו״ת מהרי״ל דיסקין (קו״א סי׳ ה׳ אות א׳) שכתב דמחויב לשאול בשלום רבו ,אך

י״ל דחיובא ליכא עתה דהוי עוסק במצוה ופטור מן המצוה .אך למ״ש התום׳ פ״ק דסוכה דלומר

איזו תיבות לא נפטר ,ה״ה כאן לומר שלום עליכם רבי ומורי .ודע דכל באמצע מיירי שיש העדר

כבוד אם ימתין להשיבו עד הפרק עכ״ל.
ז)

הנה הבאנו (באות הקודם) משו״ת יד אליהו שכתב דמפני גדול השלום מחויב להפסיק אפילו

באמצע ק״ש ואע״פ שעסוק במצוה .אולם שוב תמה דעכ״פ עדיין תמיה על הפוסקים המחייבים
להשיב קדיש וקדושה בתוך הק״ש (וכן קי״ל וכמ״ש בשו״ע סי׳ ס״ו ס״ג) ,הלא הוא פטור מחמת שעוסק

במצוה עכ״ל.

איברא נשאל בכעין זה בשו״ת שלמת חיים (סי׳ מ״ט) ,במה שאמרו להפסיק בק״ש וברכותיה
ובפסוד״ז לעניית דבר שבקדושה ,אם זה נאמר רק להיתר ,אבל מי שנוח לו שיתפלל כדרכו ולא

יפסיק כלל ולא יתבלבל ,אפשר שייך כאן כל העוסק במצוה וכו׳ ,שהרי ההיתר דהפסקה למדו
מהא דמותר להשיב מפני הכבוד ,ובאופן זה מה שאינו משיב הוא ג״כ מפני שעוסק בתפלה.
והשיב הגרי״ח זצ״ל (בשלמת חיים הנ״ל) וז״ל לענ״ד אינו רשות כי אם חובה לאחר שזה דבר

שבקדושה ,ואם אינו מפסיק נראה ח״ו כמוציא את עצמו מן הכלל ,לכך יאמר הקדושה עם הצבור
ואינו פטור משום עוסק במצוה עכ״ל.

וכן תמה בדה בס׳ הלכות הגר״א ומנהגיו (אות ע״ב) על מה שדנו הראשונים לענות על קדושה
וברכו באמצע ק״ש וברכותיה ,למה לא נימא שפטור מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה ,וי״א
דעוסק במצוה דפטור הו״ל כרשות ממש ,וא״כ למה לו לענות ,והא אפילו עוסק במצוה קלה

פטור מחמודה.

ויעוין שם שתירץ דמצוה דיחיד פוטר חובת יחיד ,אבל מקדושה וברכו ויהא שמי׳ רבא
שעיקרם חובת ציבור ,אין מצוה דיחיד שהוא סוג אחד פוטרו .ולפי״ז אין לענות על אמן דברכת
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מפסוק שסע ישראל וכשבטל״ו") שלא יפסיק כהם בלל וכו׳.
והביא המ״ב (סק״ב> מהפוסקים (מג״א וא״ר) דלפי מנהגינו כהיום שאין אנו נרהגין
לשאול בשלום בביהכ״נ בעת התפלה .חלילה לשאול או להשיב אפילו ד״ת לא בין
הפרקים ולא בפסוקי דזמרהם) עכ״ל\)יא)יב)יג)

--------------------------------------------ביאורים ----------------------------------------------יחיד ,דעוסק במצוה פטור מן המצוה .וגם בפסוד״ז כיון שעוסק בשבחו של מקום פטור לענות
אמן ,שעוסק במצוה פטור ממצוה אחרת כמוהו.

אמנם שוב הביא משע״ת (סי׳ ר סק״ה) בשם האריז״ל דאפי׳ באמצע פסוד״ז כשהיה שומע
הברכות אפילו מק׳ אנשים היה מפסיק ושותק ועונה אמן אחריהם ויעו״ש .הרי דלא ס״ל שבזה

עוסק במצדה פטור מן המצוה ,וצ״ב.
והביא מהמאירי <פ״ק דשבת) שביאר רהא דלא אמרינץ דעוסק בתורה פטור ממצוה אחרת ,משום

שת״ת מצוה אחרת כל רגע ורגע ,ועוסק בת״ת לא נפטר ממצוה אחרת ,שאינו עוסק באותה מצוה
כמו בהשבת אבידה או שליח מצוה .ולפי״ז י״ל דפסוד״ז בעצם יסודו לספר שבחו של מקום,
ודומה לתורה רכל מה שמרבה מצוה ,ואין זה מצוה אחת ,משא״ב בק״ש או ברכותיה הו״ל מצוה

אחת ופוטר ממצוה אחרת ,ושפיר יש לפטור מאמן דיחיד כמ״ש ,ודבר זה צ״ב.
אכן שוב כתב דהעיקר בזה הוא ,דבפסוד״ז עוסק בשבחו של מקום ואמן נמי שבחו של מקום,

ועוסק במצוה פטור ממצוה אחרת אבל לא מאותה מצוה גופא ,ובק״ש וברכותיה שאינן שבחו
של מקום רק מצוה ,סטור מאמן דיחיד מטעם עוסק במצוה כמ״ש ,עכ״ד.

ח) יעוין בביה״ל (סי׳ ס״ו ס״א ד״ה שלא יפסיק) שכתב דמדלא חילקו הפוסקים משמע שלא יפסיק

לדבר שבקדושה באמצע בשכמל״ו וכן בין שמע לבשכמל״ו ,אלא דהניח דבר זה בצע״ג למעשה
כיון דבדיעבד אם לא אמר בשכמל״ו א״צ לחזור ,וא״כ מנין לנו להשוותו לענין שיהא אסור

»

להפסיק בו לאיש״ר וקדושה וברכו ויעו״ש.

וכן תמה בזה בתפא״י (פ״ב דברכות אות ט׳) שיהיה לבשכמל״ו שאינו פסוק כלל ,חשיבות טפי
מקרא שבתורה וכו׳ וצ״ע עכ״ל.

ט) וכ״כ בערוה״ש (סי׳ ס״ו ס״ד) וז״ל דהאידנא לא ראינו מי שיקפיד על זה כלל ,ולכן אין לנו
אפילו להשיב שלום ואין דרכינו בכך אף לאביו או לרבו ואפילו בין הפרקים לא יפסיק ,ואדרבה
עתה נחשב לקלות מי שמפסיק וכו׳ ,ולכן עתה כל מין הפסק אסור עד גמר התפלה וכן המנהג

פשוט ואין לשנות וכו׳ עכ״ל.
י)

אולם במקום כבוד שמים מצינו שיש פוסקים שהתירו להפסיק ,דיעוין בשו״ת פרי השדה (ח״א

סי׳ ל״ג) שנשאל במי שעמד למחות כנגד אלו שלבשו מנעלים בביהכ״נ ביוה״כ ,אם טוב עשה או
לא .והשיב דאפילו בק״ש מותר להפסיק מפני הכבוד וכ״ש הכא דאיכא כבוד שמים שלא לעמוד

בביהכ״נ במנעלים ביוה״כ דאיכא איסור דאורייתא (ע׳ מג״א ס״ס תרי״ה ,ואפילו אי הוי רק איסור

דרבנן,

מ״מ הוי אפקרותא יתירא לעבור על איסור מפורש בביהכ״נ וכו׳ ,ומסיק דיפה עשה ויאשר

כחו ע״ז וכו׳ עכ״ד.
וכן דן בזה בשו״ת רבבות אפרים (זז״א סי׳ נ״א) בעובדא דאחד נכנס לביהכ״ג עם נעלים ביוה״כ,
ואחד שהיה עומד לפני ק״ש אמר לו להוריד את הנעלים ,ושאל אם טוב עשה במה שהפסיק.
והביא שם כמה סברות שונות בזה ,די״א דהיה אפשר לרמז לו בידו ולמה לו להפסיק בדיבגר.

וי״א דאם אפשר לו בכתיבה בודאי אין להפסיק בדיבור .וי״א רזה תלוי אי יעשה איסור קל כדי
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הרב אלחנן בן נון
רב הישוב שילה

אמירת "שלום־
הקדמה
עם תום השנה להסתלקותו של חברנו האהוב ,ר־ הלל ז״ל ,רציתי להעלות
רעיון אחד הנוגע למצות אמירת שלום ,מצוה שקיימה ר׳ הלל ז״ל במאור
פנים מיוחד .רעיון וה מביא הרב קוק זצ״ל בספרו "עין איה" על מסכת
ברכות .את משמעותו ובטויו נסיתי לבדוק ולהבין לאור דברי רבותינו
בגמרא ובהלכה .אמירת "שלום" דבר כה פשוט ויסודי ,אבל העיון בדברי
חז״ל מלמדנו שמאחוריו לא רק נמוסים פשוטים ,אלא יסודות רוחניים

עמוקים.
א".שלום" קטן ו״שלום" גדול
ד.גמ׳ במסכת ברכות אומרת:
"כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל כאילו עשאו במה" (ברכות
י״ד.).
מסביר הרב קוק זצ״ל שבאמירת "שלום" אפשריות שתי כוונות .האחת
הבעת אחדות בין כל בני האדם ,מתוך הצפיה להופעת השלמות האלקית על
כולם .וו ברכת שלום לכל אדם בעולם .השניה ,התחברות בין אנשים יחידים
לתועלת חברתית הדדית .והו בטוי לקשר אנושי הדדי .איוו ברכה גדולה
יותר? איוו עמוקה יותר?  -וו ,הכללית ,המיועדת לכל אדם בעולם? או וו,
המכוונת לחברי ואוהבי?
מהסבר דבריו נלמד .בתפלת שמונה עשרה כלולה בקשת שלום ושלמות
בשביל כל ישראל וכל העולם" :כי אתה הוא מלך אדון על כל השלום" (נוסח
אשכנז "שלום רב") ,וזהו סיומה של תפלה ,המגלה את רצון ד׳ בברכת
הופעתו על הכל .לעומת זאת ,בנין הבמה לקרבן ,הוא אמצעי להתקרבות אל
ד באופן אישי ,על כן ,אין מקריבין קרבנות צבור בבמה (מגילה ט .):מסביר
הרב את הגמ׳ הנ״ל שהנותן "שלום" לחברו קודם שיתפלל ,מראה שה״שלום"
האישי ,הפרטי שהוא מצומצם ,חשוב בעיניו מה״שלום" הכללי ,הנובע
מבקשת הופעת ד* על הכל .על כן ,מדמה אותו הגמרא לבונה במה .מכאן

נשפך אור על חטא מלכי יהודה שחטאו בעשית הבמות ,שראו את הקשר
לד׳ כענין אישי ולא כענין צבורי-לאומי.
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אמנם ,גם לפי הגמרא ניתן לומר דבר חמור כזה רק על מי שמשכים במיוחד
לפתח חברו לפני התפילה על מנת לומר לו "שלום" ,אבל לא במי שנפגש עם
חברו באקראי .הגמרא עצמה מביאה שם את דין המשנה ,לגבי מי שפגשו
אדם כשהוא קורא קריאת שמע" :בפרקים שואל מפני הכבוד ,ומשיב".
ופירושו  -אם שאל אדם בשלומו ,והוא עומד בין פרשה לפרשה ,צריך
להשיב לו שלום( .שו״ע או״ח סי׳ פ״ו סע׳ א׳) .על כן ,צריך להבין אילו
ברכות "שלום" זו ,היא ענין אישי ,מדוע יתירו חכמים להפסיק באמצע
קריאת שמע? אם המשכים לפתח חברו לפני התפלה מבליט את ענינו
האישי ,מה נאמר על המפסיק בקריאת שמע? קריאת שמע ,היא קבלת עול
מלכות שמים ועול מצוות?

ב.השבת גזלה
מאמר אחר במסכת ברכות (ו ):אומר:
"ואמר ר׳ חלבו אמר רב הונא ,כל שידע בחברו שהוא רגיל ליתן לו
שלום ,יקדים לו שלום שנאמר (תהילים לב) בקש שלום ורדפהו .ואם
נתן לו ,ולא החזיר ,נקרא גזלן שנא׳ (ישעי׳ ג׳) ׳ואתם בערתם הכרם,
גזלת העני בבתיכם׳".
גם כאן עוסקת הגמרא בחיוב אמירת "שלום" .בולטת במיוחד חומרת
ההתעלמות מאמירת "שלום" .מהתיחסות חמורה זאת אנו למדים שהשבת
"שלום" ,היא דבר חשוב במיוחד ,ואפשר שהיא גם המפתח להבנת חובת
ההפסקה בקריאת שמע .אולם ,תחלה ננסה לברר את דמויה של התעלמות זו
לגזלה .כיצד למדו חז״ל מן הפסוק בישעיה שהוא רומז להתעלמות
מ״שלום"? רש״י במקום (ד״ה גזלת העני) עונה על כך .באסור גזל אין הבדל
בין עשיר לעני ,זה וזה אסורים .מדוע ,אם כן ,מזכיר הנביא דווקא את גזלת
העני? תשובתו ,שלא על ממון מדובר ,אלא על גזל הנפש .לעני אין ממון
שיגזלו ממנו ,אבל אפשר לגזול את נפשו .מהי גזלת נפש? התעלמות
משאלת "שלום" .אמנם ,בלי ספק ,זו פגיעה אנושית ונפשית באדם המצפה
מחברו ליחס זהה לזה שהעניק לו .אולם ,די בהגדרה של פגיעה או של צער,
מדוע הגדירו זאת דווקא גזלה? האם נטל ממנו משהו בגלוי? מכאן נתן
ללמוד ,שהנותן שלום לחברו מעניק לו יחס נפשי ,חלק של נפשו ,זו פתיחת
ערוץ של קשר המבוסס על הדדיות .אם לא יענה ,לא רק שיפגע מכך שפתח
את נפשו לחברו ,והלה מסרב לענות לו ,אלא שנטל את ברכתו ,דהיינו קבל
יחס נפשי על מנת שיחזיר כסי שראוי ומוסכם בין בני ישראל ,ולא החזירם
ועל כן הוא גוזל את חברו .ניתן אם כך להבין את חומרת החיוב בהשבת
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שלום .מאידך ,עדין עומדים אנו במישור הפרטי ,האישי ,ושוב חוזרת
השאלה מדוע התירו לו להפסיק בקריאת שמע הלוא זו התקשרות שלו עם
הקב״ה?
ג .שמו של הקב״ה
דברי תורה עניים במקום אחד ,ועשירים במקום אחר .ננסה לעמוד על
משמעות ברכת ה״שלום" ממקומות אחרים ,ומתוך כך נחזור להבנת עניננו.
המשנה בסוף ברכות (נד ).אומרת" :והתקינו שיהא אדם שואל את שלום
חברו בשם שנאמר ׳והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ד׳ עמכם,
ויאמרו לו יברכך ד׳ ואומר ד׳ עמך גבור החיל׳" .שואלים המפרשים ,מדוע
היה צורך בתקנה מיוחדת? עונה על כך רש״י (שם ד״ה "שיהא אדם")" :ולא
אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד הבריות ,להוציא שם שמים
עליו" .כלומר ,היינו חושבים ,שאין להזכיר שמו של הקב״ה ,רק על מנת
להרבות בקשר בין הבריות ,שזהו ענין אנושי פשוט ,ואינו דווקא ענין
רוחני .אולם ,מבועז ומגדעון למדנו ,שמותר הדבר ,שכך רצונו של הקב״ה,
שירבה השלום בין הבריות .אך מדוע צריך היה להמתין לתקופת עזרא,
כדברי רש״י ,הלוא כך צריכים היו לנהוג מימים קדמונים?
מסביר מו״ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ״ל( ,מאמר ״שלום״  -שמו של
הקב״ה ,ספר היובל לכבוד הרב שמעון פדרבוש ,תשכ״א) שסבת התקנה
היא ,לחנך את ההשקפה ,שהשלום בין הבריות הוא ענין רוחני ולא רק
אנושי .מחבור דבריו עם דברי אביו ,הרב זצ״ל ,נתן להוסיף ,שזו התכלית,
שיושפעו כל הבריות מכבוד ד׳ ,וע״י כך יתאחדו למטרה אחת " -ויעשו כלם
אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם" (תפלת ימים נוראים) .ממילא ,יהיה
אז שלום אמת בין כל הבריות ,כיון שרק ענין רוחני המקיף את הבריות ,יכול
להביא שלום בין כולם.
אם כן ,אמירת "שלום" בשם ד׳ מבטאת את הערך הרוחני של שלום שבין
הבריות .האם גם אמירת "שלום" סתמית מבטאת זאת?
רש״י בברכות (סב ):ובמכות (כג ):מדגיש באמת שתקנת חכמים ,לשאול
שלום בשם היתה לשאול בשם ד׳ ממש כגון" :ישים ד׳ עליך שלום" .אבל,
לפי דברי הרמב״ם (בפירוש המשניות בסוף ברכות) התקנה לא היתה
להשתמש בשם ה׳ ,אלא בשם "שלום" ,שזהו שמו של הקב״ה .זאת ע״פ
דברי הגמ׳ בשבת (י:):
"אמר רב המנונא משמיה דעולא .אסור לאדם שיתן שלום לחברו
בבית המרחץ משום שנא׳ ׳ויקרא לו ד׳ שלום׳".
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ע״ס פירוש הגמרא קרא גדעון למזבח שבנה" :ד שלום" .אם כן ,לדברי
הרמב״ם גם אמירת "שלום" בלבד מבטאת את הערך האלוקי של השלום
שבין הבריות .כך ניתן גם להבין מדברי רש״י בגטין (סא .ד״ה ושואלין
בשלומם) העוסק באסור כפילת שלום לגוי .אם כי לדבריו ,הבלטה יתירה
היתה בתקנת אנשי כנה״ג לשאול "שלום" ,בשם ,דווקא .כיוון שגם אמירת
"שלום" סתמית יש בה כדי לבטא את הערך האלוקי .צריך גם להסביר,
שהסתיגות הגמ׳ בברכות מאמירת "שלום" לפני התפילה ,באה מפני הבלטת
ההשכמה לבית חברו לפני תפילת השלום על הכל .משום כך ,היא מבליטה
את הערך המוקטן ,של ה״שלום" הפרטי.

ד .שכינה עם ישראל
אם תקנת עזרא וסיעתו (רש״י ברכות נד .ד״ה "כל חותמי ברכות") היתה
לחזק את עומקה הרוחני של ברית השלום .למה קשור הדבר דווקא
לתקופתם? אפשר להרחיב ע״פ הדברים הבאים .בברכת המלאך לגדעון
נאמר" :ד׳ עמך גבור החיל" (שופטים ו׳) ,וזה אחת המקורות לתקנה זו.
גדעון בתשובתו אינו מקבל את ברכת המלאך כדבר המובן מאליו:
"ויש ד׳ עמנו ,ולמה מצאתנו כל זאת ,ואיה כל נפלאותיו אשר ספרו
לנו אבותינו לאמר ,הלא ממצרים הצילנו ד׳ ,ועתה נטשנו ד׳ ,ויתננו
בכף מדין".
מדוע ענה גדעון בהתרסה כזו? אין זאת ,אלא שאמירת המלאך "ד׳ עמך"
במצב כה עגום לישראל ,היא לעג לרש ,ועל כך התקומם גדעון .תשובת ד׳
לגדעון היתה" :לך בכחך זה ,והושעת את ישראל מכף מדין" .במדרש נאמר
על זה:
"אמר ר* יהודה בר שלום ,ליל פסח הוה אותו הלילה .שאמר לו ,ואיה
כל נפלאותיו .היכן הם הפלאים שעשה האלוקים לאבותינו בלילה
הזה ,והכה בכוריהם של מצרים ,והוציא משם ישראל שמחים ...אמר
לו הקב״ה יש בך כח ללמד סניגוריה על ישראל ,בזכותך הן נגאלין".
לכאורה יותר משיש כאן סניגוריה על ישראל ,יש כאן ספור שבחו של ד?
יתכן שהסניגוריה נובעת מתוך שלא היו ישראל ראויים לנסים מצד
זכויותיהם ,ובכל זאת הוציא ד׳ אותנו משם בגלל ברית אבות .אם כך,
ראויים הם ישראל שיגאלו ,ומדוע אין ה׳ עמם בשעבוד מדין? זהו כנראה
כחו של גדעון להושיע את ישראל .אם כן ,בכוונה פתח המלאך בברכה זו,
שבאה לעורר את גדעון ,שיש להם חובה ,להתפלל על כח הברית .אין ד׳
עוזב את ישראל ,ואסור להם להתיאש .מכאן נתן להסביר את תקנת הזכרת
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שם ד׳ בשלום דווקא בבית שני .הגכד ביומא (כ״א ):אומרת:
"אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הן:
ארון ,כפורת וכרובים ,אש שכינה ,רוח הקודש ואורים ותומים".
כיוון שבבית שני לא שרתה שכינה ,חלחל יאוש בישראל על דבר התקוה
לגלוי שכינה בעתיד ,ועל עזרת ד׳ לישראל .קשורה לכך העובדה שבית שני
התחיל בשעבוד פרס ,וכך רוב ימי בית שני היו משועבדים לפרס ,יוון
ורומא .אין פלא איפה ,שדווקא אז תקנו לשאול שלום בשם ,להדגיש את
הקשר האלקי לישראל .לא לשווא נלמדה הלכה זו דווקא מתקופת השופטים,
בימי גדעון ובועז ,שגם בהם היה הסתר פנים ,והיו ישראל מיואשים מן
הגאולה.

ה .שלום לנכרים
תואמים הדברים ,להלכה הנלמדת במס׳ גטין (סא .סב ).בדבר אמירת שלום
לגוי.
אומרת שם המשנה:
"ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום".
ורש״י מסביר" :ואע״ס שמטיל על הנכרי שם שמים ששלום שמו של
הקב״ה" .מאידך ,אומרת שם הגמרא:
"אמר רב דימי בר שישנא ,אין כופלין שלום לעובד כוכבים".
ורש״י מסביר" :דהא דנותנין שלום לעובד כוכבים ,מפני דרכי שלום הוא
דשרי ,ומשום דרכי שלום ,בחדא זימנא סגי".
אם כן ,אמירת שלום בכפל לשון ,מבליטה במיוחד את הערך האלקי של
שלום .אין הוא אמירה סתמית ,אלא ענין המורה על אחדות כל הבריות
לתפקידם המשותף "לעשות רצונך בלבב שלם" .יש פגם בשתופם של גויים
עובדי ע״ז ,המתכחשים לענין זה ,ופועלים בנגוד לו ,על כן ב״חדא זימנא
סגי".

ו .״כנזופין למקום"
שתי הלכות נוספות בענין אמירת השלום מתפרשות היטב ,מתוך הרעיון
הכללי שהתבאר בדברי הרב זצ״ל .המשנה במסכת תענית (יב ):עוסקת
בעצירת גשמים חמורה ביותר ,שגם לאחר י״ג תעניות שגזרו על הצבור ,לא
נענו ולא ירדו גשמים" .עברו אלו ולא נענו ,ממעטין במשא ובמתן בבנין
ובנטיעה ,בארוסין ונשואין ובשאלת שלום בין אדם לחברו כבני אדם הנזופין
למקום" .זמן צרה כשר הוא דווקא להתחברותם של אנשים ,מדוע יש למעט
באמירת שלום דווקא אז?
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על פי מה שאמרנו ,כיוון שזו ברכה המבטאת את תפקידנו המשותף לגלוי
שם שמים ,איננו יכולים לעשות כן בשעת עצירת גשמים כזו .הרינו
"כנזופין לפני המקום" .שעה קשה של הסתר פנים היא ,ואין ה׳ עונה
לתעניותנו ותפילתנו .למרות שנאמר בדברים (ואתחנן ד׳)" :כי מי גוי גדול
אשר לו אלקים קרובים אליו כד׳ אלקינו בכל קראנו אליו" .והרמב״ם בהל׳
תפלה (פ״ח הל׳ א׳) .כותב" :תפלת הצבור נשמעת תמיד ,היו בהן חוטאים,
אין הקב״ה מואס בתפלתם של רבים" .אין הדברים מתגלים בשעת הסתר
פנים כזאת של עצירת גשמים ,וכיצד נכריז ,שאנו שלוחיו לגלות את שלמות
הופעת שם ד׳ ,הלוא גער בנו ,והוא מתעלם מאתנו ,חלילה.

ז .אבל ,אינו שרוי בשלום
הגם׳ במסכת מועד קטן (כא ):אומרת:
"אמר רב אידי בר אבין ,הוא (האבל) שואל בשלום אחרים ,שאחרים
שרוים בשלום ,אחרים אין שואלין בשלומו ,שהוא אינו שרוי
בשלום".
גם כאן יש מצב של הסתר פנים ,ואין .השכינה שרויה עם האבל .לברכו
לשלום בעת כזאת זהו לעג לרש .דיוק נוסף אנו למדים מכאן .אמירת
"שלום" מתיחסת למצבו של הזולת ולא למברך .אפשר לומר שזה במובן של
שאלה" :האם שלום אצלך"? וזו נקראת שאלת שלום ,ואפשר לומר שזה
במובן של ברכת שלום" :ישם ד׳ לך שלום" .בשני המובנים הללו זהו לעג
לרש כלפי האבל ,אבל האבל עצמו רשאי לשאול ,ולברך אחרים .למרות
שבצער האבלות יש הסתר פנים ,מחמת הסתלקות המת ,אצל חולה מצינו
דבר הפוך .אומרת על כך הגמ׳ במסכת שבת (יב:0
"הנכנס לבקר את החולה ,לא ישב לא על גבי מטה ,ולא על גבי כסא
אלא מתעטף ויושב לפניו מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה
שנא׳ :׳ד׳ יסעדנו על ערש דווי׳".
כל זמן שאדם חי ,ד׳ רוצה בתשובת האדם .על כן דווקא בשעת צרתו הקב״ה
קרוב אליו .וכן כתוב (דברים ד׳ כט ל)" :ובקשתם משם את ד׳ אלקיך,
ומצאת ,כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך .בצר לך ,ומצאוך כל הדברים
האלה ,באחרית הימים ,ושבת עד ד׳ אלוקיך ושמעת בקלו" .בזמן צרתם של
ישראל הקב״ה ממציא עצמו אליהם .אבל ,לאחר שנפטר אדם אין לדבר חזרה
ותקון והרי הסתר פנים יש כאן .כך גם בענין הגשמים ,לאחר י״ג תעניות
כבר יצא שבט ,וכבר עבר זמן רוב גשמי השנה ,על כן ,אין לפירות שנה זו
תקון יותר.
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ח .אחדות של נתינה וקבלה
על פי דברי הגם׳ בענין אבל הבנו ששאלת שלום מתיחסת בשאלה או בברכה
למצבו של הזולת ,אולם מן הגם׳ בברכות הנ״ל על הגוזל את חברו כשנמנע
מלהשיב לברכתו ,הבנו להיפך ששאלת שלום היא הבעת ברכה ,הנובעת
מנפשו של המברך ,ובאה לבטא את תחושותיו והרגשותיו כלפי זולתו.
אולם ,לא סתירה יש כאן אלא השלמה .כך נתן ללמוד מדברי המהר״ל
ב״נתיבות עולם" (נתיב השלום פ״ב):
"וכאשר אין שלום הכל חסר ,ולכן צריך לרדוף אחר השלום שהוא
משלים הכל .ואם יודע בחברו שיתן לו שלום ,צריך הוא שיקדים לו
שלום ,שאם לא כן לא היה עושה השלום ברדיפה".
אם כך ,ראוי שאדם ירדף אחר השלום כדברי הגכד מן הפסוק" :בקש שלום
ורדפהו" .כיוון שע״י כך משיג הוא עצמו את השלמות .לא בשביל חברו .לא
רק מתוך תשומת לב מיוחדת והתחשבות בזולת ,אלא אדם בשביל עצמו
צריך לרדוף אחר אמירת שלום ,והקדמת שלום לחברו.
מה מקבל המברך? למה הוא זקוק? נמשיך לעיין בדברי המהר״ל:
"כי השלום על ידו הכל אחד ,כאשר יש שלום ביניהם ,וכאשר נותן
לו שלום ,ולא החזיר לו שיהיה על ידי זה הכל אחד ,הרי דבר זה
גזילה היא ,שהרי נתן לו שלום ועל ידי השלום נעשה אחד".
אמירת שלום אינה רק בטוי מלולי ,גם לא רק הבעה נפשית ,אם כי ,היא
בוודאי כוללת גם את הרבדים הללו .אמירת שלום מביאה את האדם לשלמות
רוחנית ע״י אחדות .ההכרזה על המטרה המשותפת של גלוי שם ד׳
בשלמות ,היא המאחדת את בני האדם באחת .לא אחדות שטחית וחיצונית.
אחדות אמיתית שרק בה נמצאת המטרה המשותפת באמת לכולם .הרי כל
מה שברא הקב״ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו .וכך אומר על זה הרב זצ״ל
(עין איה ברכות פ״ב אות כ״א):
"האחדות למטרה של אהבת כל יחיד לעצמו ,היא אחדות מקרית,
ויסודה היא אהבת הפרט העצמית ,אין סופה להתקים ,כי אין לה
מרכז אמיתי .ואע״פ שלכאורה מתגדלת האחדות ,אבל לסוף כל יחיד
יחפוץ למשוך לעצמו רב הנאה ,ותצא כאש שנאה ומלחמת אחים".
שותפות על בסיס מקרי או ענין פרטי אינה אהבה לשם שמים ,ואין סופה
להתקים .כל צד מחפש לבסוף את טובת עצמו .רק שאיפה אמתית רוחנית
המקיפה את טובת כולם ,יכולה לאחד את בני האדם באחדות אמיתית
שלמה .אמירת השלום היא שאלה או ברכה לזולת על השותפות שלו
לשלום .זו שאלה על מצבו הנוכחי או העתידי המאפשר לו להיות שותף
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אתי .אין דרכו של אדם לבוא ולהכריז על עצמו" :ד׳ עמי אני מברך אותך
שיהיה גם עמך" .אמירת שלום היא "ד׳ עמך" ,או "האם ד׳ עמך?" וכוונת
ברכה זו לומר "גם אני שותף עמך" .על כן בעיקר מכוונת היא למצבו של
הזולת ,אבל מבטאת היא גם את רצון המברך להשתתף עמו .אם כן זו
הנתינה הנפשית ,הרוחנית .נפסקת היא אמירת שלום בצפיה שתבוא ברכה
מהזולת ,שתברך את המברך שיהיה ד׳ גם עמו .אם אין חברו מחזיר לו
שלום ,גזל ממנו את הנתינה הנפשית שאינו מחזיר לו ברכה .האם משמעות
חודרת זו מתחשבת עם כוונת האדם הפשוט באמרו "שלום" או "מה
שלומך"? בוודאי! אמת חודרת היא אפשר שלא כל אחד מתכוון לה במלוא
מובנה העמוק ,אבל כוללת היא את הכוונה הפשוטה.
למה מתכוון אני כשאני שואל "מה שלומך"? רצוני לשאול" :הכל בסדר?"

אתה בריא בגופך ,בנפשך? מה מצב רוחך? וכר .הכל בהתאם לנסיבות.
בעצם ,מתוך הידיעה שההשגחה מנהלת את חיי האדם שואל אני האם
השכינה מלוה אותך בטוב ,בברכה או שמא ישנה מועקה או צרה חלילה
הדורשת שותפות ועזרה .מכאן ,שגם הכוונה הפשוטה של האדם קשורה
וכלולה היא בשאלה "ד׳ עמך"? זו שלמות האדם .לפני חבורו עם חבירו חסר
הוא .שאין האדם לבדו יכול לזכות בשכינה ,רק בחבור כל ישראל יחד ,כמו
שנאמר בפרשת וארא (שמ׳ ר ג׳):
"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא־ל שדי ושמי ד׳ לא נודעתי להם".
שהם היו יחידים ולא צבור ,ולא התגלתה האלקות בגילוי שם ד׳ אלא בצבור
(כוזרי א' מ״ו) .כיוון שכך רק על ידי החבור ההדדי ,על ידי ההכרה שיחד
אנו יכולים לקרוא את גלוי השכינה ,אנו משיגים את אחדותנו .כאשר כל
ישראל נמנים ונפקדים כל אחד לפי שמו ,נשלם הענין האלקי בכלם יחד
להשראת השכינה .על כן כדברי המהר״ל צריכים אנו לרדוף אחר השלום.
האבל ,אם כן ,אינו יכול להשתתף בעצמו שהוא נמצא בהסתר פנים .וכך הם
דברי המדרש (ב״ר ק׳):
"כל ז׳ ימים חרב שלופה ועד ל׳ יום היא מתרפה ואינה חוזרת לנדנה
עד י״ב חודש" .על כן אין לברך את האבל בשלום.
ט .רדיפת שלום
ברכה עמוקה זו של שלום ,אינה באה מתוך הבעה חברתית פשוטה של
ידידות בלבד .מקורה בעומק הנפש שממנו נובע ה״שלום" .מתוך בקשת
הנפש להופעת השלום ,להופעת השלמות הגדולה המקיפה את הכל .מתוך
כך ,יכול אדם להרגיש קירבה גדולה לזולתו .לא רק מצד הקשר האישי
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הקיים ביניהם ,אלא למעלה מזה ,מצד הקשר של אהבת כל הבריות .מצר
הקשר של כל היצורים לגלוי כבוד ד׳ .זו נקודה פנימית המונחת בנפשו של
כל אדם ,ובמיוחד של כל יהודי .על כן ,בבקשת השלום האלקי חותר האדם
לשלמותו .בבטאו את הקשר שלו לחברו ,הוא משלים גם את עצמו .כאן
מתחברים דברי המהר״ל ,על אחדות הנפש באמירת ה״שלום" לחברו ,לדברי
הרב זצ״ל ,על השלום האלקי המקיף את כל היצורים .מאמר הגמ׳ בברכות
(ו"- ):כל שיודע בחברו שרגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום ,שנא׳ ׳בקש
שלום ורדפהו׳" ,בא ללמד על חובה מיוחדת של רדיפת השלום ,כדברי
המהר״ל בין נפשות קרובות .עליהן מוטלת חובה מיוחדת להיות קרובים
ושותפים זה לזה ,להרבות אחדות וקירבה נפשית ,ולהגדיל בכך את שמחת
השכינה .כך אומרים חז״ל (ילקוט שמעוני ,עמוס ,רמז תתקנ״ג):
"כשישראל שווין בעצה אחת מלמטה ,שמו הגדול משתבח למעלה,
ולכן עשויין אגודה אחת".
את הדרוג בחובה זו של רדיפת שלום ,מגדיר הרב ומדייק (עין איה ברכות יד
סי׳ ס״ז):
"אם פוגע בחבר ,מדת חכמים היא ,להקדים שלום לכל אדם (גם
לגוי) ,אבל אין חובה שימצא לו כדי להקדים שלום ...אבל ביודע
בחברו שרגיל ליתן לו שלום ,ישתדל למצוא אותו ,באופן שיקדים לו
שלום".
לפי דבריו יש ענין להשתדל למצוא את חברו כדי להקדים לו שלום .המקור
לדברי הגמ׳ הללו הוא הפסוק "בקש שלום ורדפהו".
לא מדובר כאן על עזרה הדדית ,לא על שיחת ת״ח ,גם לא על למוד
בחברותא .עוסקים אנו "רק" באמירת שלום בין שני אנשים .כמה החשיבו
חכמים אמירת שלום זו .במלה אחת או במלים ספורות תלו חכמים דברים
כהתענינות בזולת ,הענקה נפשית ,קבלה ונתינה הדדית ,העמקת הקשר
ההדדי ,מתוך אמונה גדולה בתפקידם המשותף של כל בני האדם ,מתוך
התעלות של אהבה חברתית ,נפשית ורוחנית לכל אדם ,ולנפשות קרובות
במיוחד .דומה שיש לנו מה ללמוד מענין זה לכל צורת הדבור ההדדית,
היחס ,הכבוד והקשר שבינינו.
י" .שלום" במקדש
המשנה במסכת תמיד (כח ).מספרת על ההכנות לתחלת העבודה כל בוקר
בבית המקדש:
"נטל (הממונה על הכהנים) את המפתח ,ופתח את הפשפש ,ונכנס
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מבית המוקד לעזרה ,ונכנסו הכהנים אחריו ,ושתי אבוקות של אור
בידם .נחלקו לשתי כתות ,אלו מהלכין באכסדרא דרך מזרח ,ואלו
מהלכין באכסדרא דרך מערב .היו בודקים והולכין ,עד שמגיעים
למקום עושי החביתים (מנחת הכהנים) .הגיעו אלו ואלו ,אמרו
׳שלום׳? ׳הכל שלום׳".
לכמה זמן נפרדו אלו שתי הכתות הסוקרות את העזרה שצריכים לומר
שלום? אלא ,כיוון שעוסקים במרכז עבודת הקודש של האומה ,ושל העולם
יש מקום לבטא כך את שלמות הבית וכליו ואת הכנתה לעבודת ד׳.

יהי רצון שאותה מידה מאירה של קירבת נפש וחביבותה ,שהיתה מאירה בו
באחינו ,רענו  -ר׳ הלל ז״ל ,תדבק גם בנו ,בזכרנו את דמותו ,את מאור
הפנים והחביבות .את הכבוד ,ההקשבה והנתינה לזולת את המסירות ואת
הנועם שהנעימו את מסירת התורה ממנו לתלמידיו ,לתלמידותיו ולרעיו.
ולא נהיה עוד כנזופין לפני המקום ,אלא ככהנים הנפגשים במקדש ושואלים
"שלום" ועונים "הכל שלום".

■נ

UHTIin

הלכות בין אדם לחברו

סזלכח

(שאילת שלוח)

הלכות בין אדם לחברן
<^אילת הילוכו)

א
הוי מקדים שלום לכל אדם ואמילו בשלום בוגדי ופשעי
ישראל שנ»יד כד הם בושים מעבידה.
במה דברים אמוריב באדם חשוב שעל ידו עלול הוא לחרתע
למעשית עבירה מהוד בושה ,אכל כאדם דעלמא אינו שואל
בשלום רשע.

ב
ולא דק את שלומו הוא דורש אלא גם שואל כשלום רכושו
וכל דבר שיש לו הנאה ממגו.
•ואם הוא ממכריו ופניו רעות יתענין וישאל אותו למה בניו
משונות.
ג
ומאי היא שאילת שלום? שיאמר לו "שלוס-עליכם,׳ או
א) מלמד שהיה אהרן שואל בשלום בוגדי ישראל ורשעי ישראל
וכשהיה אהד מהם מבקש לעשות עבירה ,היה אומר אוי לי ממר יבוא
אהרון ושואל בשלומי האיד אני משיבו והיה בוש ולא היה סורח( ,מדרש
גדול וגדולה) .אבדד״ג כשהיה אהרן סהלד בדרך פגע באדם ונתן לו
שלום וכר.

ב) אין שואלים בשלום הרשע .זהר ם׳ וארא ,וכן משמע סהא דהבאנו
לעיל ,דרק באהרן שייך טעמא להקדים לשלום.
בשלום רכושו וכר .את שלום אחיו ניחא אלא מאי שלום הבאן,
הדא אמר שאדם בריר לשאול בשלום דבר שיש בו הנאה ממגו (בר״ר
פרשה מ״ד ,א״ג).
למה פניו משונות .וישאל את סריסי המלך ,שכן דרד החכם
לשאול לאשר עמו מדוע פניו משונות היום משאר ימים וכן אומר באמנון
וכן אומר בנחמיה ויאמר לו המלך מדוע פניד רעים (לקח טוב).
ג) שלום עליכם וכר .הגה בכל מקום חזינו דנוסח הברכה הוא שלום
עליד רבי ומורי או שלום «ליד גרידא ,ונראה דזהו נוסח הברכה דבעינן

י
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וזלכווז בין אדם לחברו
(שאילת שלום)

שלמא למד ,אכל שלמא גרידא מכלי לומר עליד או למר אין
זח כרכת חשלום ,ויתכן שאסור לומד כן מפגי הזכרת שם
שמים לכמלח ,וכפרמ אחרי דגחגו העולם לומר שלום לא
כתור כרכה לחכרו שמכרנו ככדכת חשלום כמשמעות
חמלה אלא כסימן גרידא כלי כל נוגח לכרכו יתכן שאם חסר
גם הנוסח חקכוע הרי זח הזכרת ש״ש לכטלח.

ד
אסור לשאול כשלום רשע כלשון שאינו כמשמעות של שלום
אלא משתמע ככלכולו כשלום ועלול לחמעות את השומע,
מפגי שהוא גונכ את דעתו.
שיברך לחברו ,ואהא לסתר דסותר לברר את חברו בשבו (חד׳ ירושלמי
ברכות פ״ב—ז׳) דעיקר ההיתר דסברך לחברו ,ולכאורה נראה דברכה הוא
כשמברך אותו ביהוד ולא אומר סתמא וכמו בברכת כהנים שנאסר משם
לך" שלום ולא נאמד סתמא שלום ,דדרך ברכה כשהוא מיחד לזה שמברך,מש להביא ראיה מהא דגיסין ס״ב שהיה אומר לעכו״ם שלפא למר ופירש״י
שתכונה היה לשמים ,ובתום׳ הקשו על זה יעו״ש ,לכאורה היה אפשר לו
להתחיל בפסוק שמסתיים במלת שלום ולסיים אותו בפניו ואז יחשוב
שנאמר לו שלום לפירש״י ,ולמה לומר שלפא לסר ,אלא ע״כ בלי לומר
"למד" אין זה כלל ברכה ולא היה טועה שזה הקדמת שלום.

וע״ע מהא דשבת י״ב שבנא איש ירושלים בכניסתו (לחולה).אוסר
שלום וביציאתו אוסר וכו׳ משמע דהיה אומד שלום גרידא .ואולי בביקור
חולה יש משמעות ברורה גם בשלום גרידא וצ״ע .מתכן שהיה ממעט לדבר
בשבת וכמו שאמרו בירושלמי שבת פט״ו ה״ז שבקושי מתירו לומר שלום
לכן הסתפק בזה אבל בלא״ה אין זה נוסח הברכה .אכל מ״מ נראה
דיעבד שפיר דמי דאל״ה מאי הועיל באמירתו.
ד) כשלום הרשע וכו׳ .דבגוונא דמותר לשאול 'בשלומו ודאי אסור
לגנוב דעתו .ועי׳ כספ״ח סי׳ נ״א ,ואותן שמחרפין את מגמם בשעת שאילת
שלומם והגמ סבור שאמר לו סובה חוטאים כי אין לך גניבת דעת גדול
מזה" .ועי׳ בזהר לקמן הל׳ ח׳ מבואר להדיא שאסור לגנוב דעת רשע.
לשני דברים .כנראה שזה דעת דש״י בגיטין ס״ב ,שאמד שלסא למר
ומתכמן להקב״ח ,דכיון דמשתמע לתדי לשני אין קפידא .ועי׳ במדרש רבה
על הפסוק כראות פני אלהים (בראשית משלח) דחד אסר דאסור להחניף
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הלכות בין ארס לחברו
(שאילת שלום)

כהרבה

אכל א& חלשון משתמע לשני רכרים כגון שלפא למד שחוא
נם חקכ״ח שנקרא מר מרי דעלמא ,וכן משתמע לחכרו
כגון זח מותר.
ה
יש אומרים רכל שמזכיר כלשונו את ח" אף דחחוא חושב
שחכונח אליו אכל כיון שזח מכוון לשמים מותר ככל גוני.

נראח רכזמן חזח שמקוכל לשאול לשלום אם לא ישאל כשלום
חרשע יכא מכאן חילול ח /שיאמרו ראו ®לוני שלא נעימים
חליכותיו מותר לשאול גם כשלום רשע.

ואפילו מפני דרכי שלום מותר לשאול כשלום חדשעים
חגרולים שכחם.
גראח ,רכל שאומר כלשון רכים וכולל גם אחרים מחוץ לרשע
מותר ,ולבן ינחג עכמו לומד שלום עליכם כלשון רכים ואם
יחיה כזח גם משום דרכי שלום מותר לכו״ע.

נראח ,דכזמן חזח ,שאילת שלום כרחום אינו מקוכל לסימן
כרכח שמכרן רעחו אלא לספל של תשומת לכ ,ויש אחרים
לרשע אלא מונה לה׳ וקשה הרי זה גניבת מנת אלא כיון והלשון ממר
מעמע שני וברים אין בזה קפירא .ובזה מיושב קושית התום׳ שם בנימין
וסה״ס חותר לר״א בע״ז ס״ו לומר נאמן עלי הוין והוא חשב
לשמים כנ״ל.
ה) יש אומרים וכר .רעה זו הוא סהזהר פרשת וארא כ״ג וז״לולבר
גש הייבא אסור לאקומא ליה שלום ,ואי איוטריך יקוים ליה כדור ובריר
ליה לקוב״ה ואתחזי ובגיגיה קאמר ,ואי תיסא ורמאות חוח ,לאו ,והא כל
ופליק ליה לקוב״ה ואתחזי דבגיניה קאמר לאו רמאות חוא ,מכאן ויק
בספר אגרא וסירקא רכל שנתכוין לחקב״ה אין קפיוא.

ו) נראה דכזמן חזח וכר .נראה פשוט  tanמפני ודכי שלום סוחר
ק״ו מפני חילול ה׳ והסיר .זה רעת חספ״ח בס׳י נ״א.

רב
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• הלכות בץ אדם לזזבח
(שאילת שלום)

כהלכה

שיוצאים ידי חובתם גם כמועל יד או כקירה כל שהיא אץ
עפידא גם כאמירת מלח כזו שצלצולח קרוב למלת שלום,
או יותר נכון לאמר מסול! שמפתים ממלת שלום ויגמור את
חססוע כשלום כעול רם.
כל זח לחעדים שלום אכל לעגות שלום מותר לעגות גם
לרשע.

ח
זח שאמרגו שמותר לשאול כשלום כצורה שגשמע צלצול
שלום זח רע למי שאסור להקדים שלום אכל״“לאלו שמותר
לכרך כשלום מצוח לומר שלום ממש ולחוסקז ,,עליך" שתחא
ככרכח ממש.

ט
ככפר עמן אין שואלים שלום זח לזח כשחמת כעיר .ב״י
וכ״ש שאין שואלים כשלום כשיש מת על כית העברות ,אכל
כשאין מת שם שואלין כרחוע ד ,אמות מן חעכר (רמ״א
סי' שמג).

י

כשיש מת מומל ובאו אורחים לא יתן לחם שלום ואם בתגו לו
שלום לא יחזיר לחם שלום (לשון ססר חסידים תשט)

ז) לענות שלום .כן משסע מלשון הזהר דקאמר לבר נש מייבא אסור
"לאקדמא* ליה שלם ,משמע דלעגות שלום מותר.
ח) מצוה לומר שלום ממש וכו׳ .נראה דזה מרומז במשנה ברכות נ״ד
התקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו ,ואמאי לא אמר התירו לשאול
בשם הלשון התקינו משמע שמכיון שרעון ה׳ הוא שיזכירו שמו בשביל
לברד חברו הרי גם מעוה איכא ,ועי׳ רש״י שם ד״ה ואומר וכו׳ "אף זה
הסתכוין לשאול שלום חברו זהו רעונו של מקום שנא׳ בקש שלום
ורושמו* וכו׳.
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הלכות ביץ ארס לחברו
(שאילת שלום)

וכהלכה

מן מי שמוליד עמו מת או מפרים ויהודי פוגעו לא יתן לו
שלום ולא יענה לו שלום שהרי כתיב כי המצא איש לא
תברכנו וכי יברכך איש לא תעננו (מלכים כד כט) ספ״ח
פי' תשמא.

יא
מכוח להקדים שלום לכל אדם ,אבל מי שהוא חייב בכבודם
כמו אביו ואחיו הגדול או חמיו חייב להקדים בשלומם כי
זח כבודם.

יב
אל יתן שלום לרבו כדרך שנותנץ חברים זח לזה ולא יחזיר
שלום כדרך שמחזירין שלום אלא שוחה לפגיו ביראה וכבוד
ואומר שלום עליד רבי ומורי ,וכפל לו שלום( .יור״ד בי׳ סי,
רמב).

יג
יקדים שלום לתלמיד חכם ויקום מפניו .ואם הוא בעל מחלוקה
אינו ראוי לכבוד כלל (לשון חתשב״ץ)
מן חייב להקדים שלום לכל אדם נכבד או למי שגדול ממנו
כשנים או נכבד מחמת עשרו כי הקדמת שאילת שלום הוא
כבוד.
*

יא) חייב להקדים וכר .מכילתא ,וישתחו ויש? לו (שמות י״ח) איני
יודע מי השתהות למי ומי נש? למי ,כשהוא אומר וישאלו איש לרעתו,
מי ?רוי איש — משה ,שנאמר והאיש משה ,הוי אומד משה חשתחוח ונש?
לחמיו מכאן אמרו שיהא אדם מוכן לכבוד חמיו ,הרי שמשה הקדים לברר
*
ולשאול.
יג) וכופל לו שלום .מבואר בגיטין ס״ב רב הונא ורב הסדא הוו יתבי
חליף ואזיל גניבא א״ל חד לחבריה ניקום ם?מיה דבר אודיו הוא אמר לו
ומקמי פלגאה ניקום אדהכי אתא איהו לגבייהו אסר להו שלמא עלייכו
מלכי שלמא עלייכו מלכי וכר ומנא לד דכפלינן שלפא למלכי שנאמר
ורוח לבשה את עסשא ראש השלישים וגר.

יג) מבואר שם בגם׳ גיטין חנ״ל.

רד
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יד

כהרבה

••

ביון דשאיילת שלום והקדמתו היא ככלל כבוד נראה דאם
בא האב או האם הכיתה וכן כל אחד שחייב מכבודו חיים
?®"*®להקדים לו שלום ,ולא ראיתי בוחנים כן אלא הנכנס אומר
שלום ,ויתכן פיון דנם מדת כבוד זו תלוי כדעת אנשים
ולפי״ד זה מדת הכבוד שהנכנס שואל בשלום ואין זח ככלל
כבוד שחם יקדימו ומ״מב״ע.

טר
נראה דמצוה להקדים שלום נם לאשה וכפרט לנדולה ומכר
כדת וק״ו לאשת חכר.

וכמו כן אשה חייכת להקדים שלום לאיש או לאדם מכובד
שהיא מכורה לכבדו ,או לבעלה שהיא חייכת לכבדו.
כל אדם .והוא משנה בברכות ,ושואל ממני הכבוד ,ובגם׳ ,היה קורא
ק״ש ופגע בו רבו או מי שגמל ממנו ,ולפי רעת מרא״ש נס גמל סמנו
בשנים או בעושר בכלל מפני הכבוד ,הרי דכל אדם כזה הוא חייב להקדים
מפני הכבוד וזה נקרא כבוד אם מקדים אותו בשאילת שלום .ועי׳ ברמב״ם
הלכות ק״ש פ״ב הל׳ סו ובכס״מ שם .ודע דלפי מה שהעלינו דכל שחייב
בכבודם הוא חייב להקדים מכה המדרש לקה טוב גבי יתרו דדריש
מדהקדים משה רבינו לשאול בשלום יתרו דחייב להקמם בשלום אפילו
לגוי ע*כ חולק על המכילתא דחייב בכבוד חמיו דאל״ה אין ראיה מהתם
דהלא חייב להקדים משום כבוד חמיו ,או דסובר דאין זה כבוד ממש
כמו שכתבו במפרשים יעו״ש.
סו) שלום גם לאשה .נראה דאף דאין שואלין בשלום אשה ,הייגו
לשאול מה שלומה מש בזה משום קרבה או משום קול באשה ערוה,
אבל לשאול לשלום כמו דנוהגין דהוא ספדת דרי ארץ המקובל בחברה
אין בזה משום קול באשה ערוה ,וכן מצאתי להמא במהרש״א בב״מ פ״ז
וז״ל אבל נקומת אין משמע ללמוד ד״א לשאול לאשה על האיש .ומה
שהביא הרא״ם ראיה לדבריו לאסור לשאול לאשה על האיש משום דקול
באשה ערוה לאו ראיה היא מדאי לעורך דבר מה מותר לדבר עם האשה
דהא עלי דבר עם חנה ואלישע עם השממית ולא קאמר דבור באשה אלא
קול בנהגה מקולה עכ״ל .מכאן דכל שהוא דרך ארץ מותר ושאילת שלום
אשה חיייבת .נראה מה יצא
שאינה אלא ממדת דרך ארץ מותר,

רה
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טז

m

מם מומר לוער עלום לחברו לפני התפלה דכר
במחלוקת עי׳ םו״ח סי ,מם.
יז
חא דאמרנו דיקדים אדם עלום לכל אדם נם כאינו מכירו
חוא דוקא כיודע ענם חכרו יקנח לו ,אכל אם חכרו לא יקנח
לו אל יקדים לו עלום ואם חוא מכוכק אם יענהו מוטב עלא
להקדים כן יעעחו גזלן .נראה דכזמן הזח עמקוכל עגם נתל
עונה לקמן אין חעע להקדים רק אם הוא כקממה עם האיע
וחועע עלא יענה לו מחמת קמטה.
יח
מותר להניד או להקדים עלום להכרו נם עחכרו עוכר כעעת
מעעח איזה עבירה אם לא דנעעח דעע כעעית חדכר.

3%

עטי

יט

ד>^מקתם עלום לנוי אפילו אם אינו מכירו נם מכוח
'";-ינער^יל מיון דמסקינן שאין זה אלא דרך כבוד בס היא  tmtaעל כך.
ויש סמן* לזה מהא דאמרו במדרש הובא ביל״ש אמור פד שלומית דבי לוי
אמד דמות פספסה שלם עלו שלם עלייכון ע*כ ,משמע דהיא פספסה
יותר מדאי אבל במרת דיו ארץ אין קסידא בכך.
יז) דוקא כיודע .מימרא בברכות ר ע״ב ,א״ר חלבו אסר רב הובא
בל שיודע בחברו שהוא דביל ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאסר
נראה
בקש שלום ורדפהו ,משמע דוקא כשיודע בודאות ובספק ימנע,
דכזמן הזה וכר .כן בראה בסברא ,וקעת ראיה מהא דדב חסדא שלא
הקדימוהו אדם מעולם ולא השש שמא'לא יזמה וע״כ כיון דמחמת חשיבותו
היה לו בטחון שבודאי יענוהו מותר ,וכיום כל אדם הוא בכלל משוב
לענת זז4
יה) מותר וכר כעעוכר וכר עבירה .נראה דדבר זה נלמד מסתניתין
דשביעית פ״ד לפי פירוש הגר״א ז״ל בהא דשואלין בשלומן דתנן מתם
ומחזיץין ידי נכרי בשביעית ומפרש בירושלמי שם ומ*ד איישר מלך
ומהו שואלין בשלומן בשלום ישראל שלום עליכם דאי לנכרי הא כ״ש
דשרי דאפילו יישר שרי מכ״ש שלפא יעו״ש בשנות אליהו .ברם לסי
דברי הגם׳ בגיסין דלא סתרעי הכי יתכן דס״ל דאסור לשאול בשלומו.
אבל אפושי פלונתא לא מפשינן.
יס) שלום לכדי וכר .משנה בשביעית פ״ד ולפי פירוש הר׳ יהוסן" הובא
רו
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כהלכה

(שאילת שלום)

להקדימו כשלום אמילו אם ידוע שהוא עוכר על שכע מצות
שחיים כחם ,אכל אם כשעה מעשה עוכר על מצדה שהוא
מצווה אמו חייכ להקדים לו שלום.

כ
כשעוכר על יד עכו״ם שהוא עוכר יאמר לו תחזקנה ידיך.
ונראה דאם אומר לו תחזקנה ידיד אינו צייד להקדים לו
שלום כי כרכה זו היא כמקום שלום.

כא
נראה דמותר לכרך חכרו לאו דוקא כהכרזה של שלום עליכם
אלא אם הוא מכרך כלשון ה ,כעזיד או ה ,עמך נם כן מותר
כי זו היא חכרכה המקורית ,ונראה דלמי שעוכד יעדין* לאמר
ח ,כעזיד כמקום שלום.

כב
נראה דלישראל צייד לכרך אותו כשם ולא סגי כאמירת
תחזקנה ידיד כמו שאומר לעכו״ם.
אבל אם בשעת מעשה וכד .כן נראה לדייק
במלאכת שלמה.
ואפילו א& אינו מכירו .עי׳ במאירי ברכות י״ז.
מדבריו הנ״ל.
ומקור הדבר לומר שלום עליכם מאתי בתורה שלמת ילקוט קורדיסטן
בכת״י ח״ל לשאילה .פנק לגו שלום עליכם מן התורה .תשובה ,מן יתרו
ומשה דכתיב וישאלו איש לרעהו לשלום ,מכאן מנהגו לומר שלום עליכם
והוא משיב עליכם שלום .ולמה חברו מסיים בשלום .תשובה ,לטי שכתוב
ויקרא לו ה׳ שלום (שופטים ד ,כ״ד) ולשון רבים עליכם שלום.

כ) תחזקנה ידיך וכד .עי׳ רש״י גיטין ס״ב ח״ל ,למימרא להו אתזוקי
כשאומרין לעושי המלאכה העוברים עליהם תתזקנה ידיכם אינו עריך
להקדים וכד .גראה לי רזה מה דאמרו בגמ׳ דהיה אומר להו אחזוקי או
אשרתא דזה היה במקום לומר להם שלום דדוחק לומר דשניהם היה אומר.
כא) ה׳ בעזרך .נראה מהכתוב עבמו שאמר בועז ה׳ עמכם שהוא תרגום
ה׳ עמכם לעזרכם ,ולא עריך להגיד דוקא שלום עליכם ,אלא למדו דהיכא
דעובד עריך לומד ה׳ בעזרך ואולי זה קודם לאמירת שלום עליכם ,ומכיון
דמותר להזכיר שם שמים הרי בכל מקום שאינו עובד בריר לומר שלום
עליכם.

כב) צריך לברך בשם.

נראה דשני דברים התקינו ,א׳ דוזייב לברך

רז
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^כגזלכת

נראה דכמו שמכרו לעובד עבודה ח ,בעזרך כמו כן לצכא
העומד על המשמר או שעורך אימונים חייב לברכם בנוסח
זח ,או כלשון הכתום ח ,עמכם גבורי חחיל ,או ח׳ עמכם
גרידא.

כד
הלוח כסך מחברו וחוא לא רניל להקדימו שלום חרי חוא
אפור עתה להקדימו מדין רביח דברים ,וכן אם חוא דניל
לומר שלום כלי כריעה או חיוך או שאינו פוסל כשלום מעתה
אסור לו לחוסיך על שאילת שלום שחיה רגיל לפני חחלואח.

כה
אץ לשאול לשלום כמקום ממונך ,וצ״ע אם חייב לחמנע לשאול
בשלום פשחחוא חולד בגילוי ראש שמכשילו לענות שלום
ולהזכיר שב שמים בגילוי ראש.

כו
אפוד לשאול כשלום כשהוא בכית המרחץ מקום שמתרחבים
מברו ובשם כדי שיהא שם שפים שגור בפי אנשים ,כ׳ דמותר להזכיר שם
שמים בגווגא דסברו חברו ,ולכן כשסכרן■ ישראל חייב להזכיר שם שמים.
כג) לצבא העומד וכר .מסקנא דלעיל ויכל מי שעסוק חייב לברכו
בהקשר עם עבודתו וכדוגמת בועז שאמר ה ,עמכם ,גם עבא זהו עיסוק.
וכיסתה אמר הכתוב ח ,עמן גבור המיל.
כה אסור לו לחוסיך על שאילת שלום .ירושלמי פ״ה ה״ה רבי
שמעון אומר קשה הריבית שאף שאילת שלום רבית ,לא  tovלו שלום
מימיו ועל שלוה ממנו הקדים לו שלום הרי זה רבית .ונראה דה״ה .כל
מוספת דברי הוקרה הרי זה בכלל רבית דמאי שנא.
כה) כמקום ממונך .ויק״ר פ״» ,0-א״ר (תנחום ב״ר יודו) א״ר יודו
ב״ר יוסי גדול שלום ששמו של הקב״ה נקרא שלום הה״ד ויקרא לו ה,
שלום א״ר תנחום בר יהודה מכאן שאסור לאדם לשאול בשלום חברו
במקום מסונף .ונראה לי דמאהר שיש פחיתת כבוד להזכיר שם שמים
בלי כסוי ראש יתכן שכדאי להמנע לשאול מאחר שחברו יזכיר שלום כשהוא
בגילוי ראש.
נו) כשהוא ערום וכד .שבת י׳ יעו״ש ובאו״ה סי׳ פ״ד ,ולא כשהוא
ערום ,נראה דכיון שאין לברד ערום ה״ה להזכיר שם שמים אסור.

רח

המדרש כהלכה בארי ,ישראל  pשמואל זאב הלוי עמוד מס (211הודפס ע״י תכנת אוצר ולחכמה (0

המדרש

הלכות בי 1אדם לחברו
(שאילת שלוח)

כהרכה

בו וכן באמבטיה ,ונראה דח״ח כשהוא ערום או כשחברו
ערום אל ישאל כשלום שגנאי להזכיר שם שמים כשהוא ערום.
דיני שאילת שלום לאבל ע ,כיור״ד סי׳ שכח.

כז
חייב אדם לשאול כשלום חכרו כעמים כיום כשחרית ובערב
ויותר מזח אינו בריף.

כת
דרד ארץ שחמחלד שואל כשלום היושב ,ועי׳ לעיל מ׳״ט
אם היושב הוא כהות מכובד מהמהלך חייב היושב להקדים
שחרי חייב בכבודו.

כט
חנכטר מחברו יאמר לי לד לשלום ולא בשלום נראה ,שהנפטר
מחברו הוא מקדים לברכו .וכן נראה ,דכשנכמר ממנו חכרו
אל יסתכק באמירת שלום גרידא אלא יוסעז לו ברכה שנם
הליכתו יחיה לשלום ,ואומר לי "לד לשלום ,",אכל זה שהולך
כנראה שעונה דק "שלום,׳ לכד.
כז) פעמים ביום .במד״ר כא—א .ואס בא אדם מן תדרך שואלין אותו
שלום וכן שחרית שואלין לו שלום ובאמש כך שואלין כשלום .ועיין
בפס״ז סנחם ,גדול תשלום וכו׳ שיתן אדם שלוס^לחברו שחרית וערבית,
משמע מוח שאם יפגשו פעמיים ביום או כערב אינו אוסר ככל סעם שלום.

כח) דרך ארץ שהמהלך וכר .מבואר בדא״ז ו׳ .ומ״ש ע״ע אם הוא
פחות מכובד חייב היושב נראה מסברא שהרי חייב הוא לכבדו ובזה את
חילוק אם הוא יושב או מהלך ,אבל כיון דזהו נוהג בעלמא אפשר דל״ש.
כט) הנפטר מחברו וכר .ברכות נרד .ואמר רבי אבין הנפטר מחברו
יאטו* לו לד בשלום אלא לד לשלום שהרי יתרו שאמר למשה לך
נראה דהנפטר וכר .נראה דגם זר.
לשלום עלה והגלית וכר.
נכלל בהא דלעיל שההולך מביך ליושב .ומ״ש שאל יסתפק ב״שלום"
גרידא נראה דזה נלמד מהא דאסרו שאל יאסי לד בשלום אלא לד לשלום
זה
מכלל שכך היא נוסח הברכה שגריכה להיות קשורה עם ההליכה,
שהולך וכר .עי׳ מלכים ב׳ ד׳ ותאמר שלום ,בלי כל הוספה.
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הלכות אדם לחברו
כבוד הבריות

כתרסז

הלכות אדם לדזברג

ככוד הכריות
א
ראוי להקביל כל אדם כשמחה וכספר פגים יפות דפנה אלת
כתאר "אדוני ,,לא כלשון גוכח וכן אפילו אם הוא אחיו שהוא
נככד כעיני הכפור גם כן אל יפנה כלשון אתה אלא כלשון
"אדוני /וכן לאחיו שאינו רגיל עמו והוא הכפור שחייכ
כפכודו יפנה כלשון פכוד "אדוני".

כ
אחדי שפנה אליו כלשון "אדוני" לא ימשיך לדכד אתו כלשון
ימייפמ?
א) כשמחה וכר .במדרש הגדול מ׳ לד ותאמר שתה אדון? למדתך
התודה דרך ארץ שיהא אדם מקביל כל אדם בשמחה וקורא לו אדוני,
שהרי רבקה אמנו אומרת לאליעזר שתה אדוני /וכן מבואר באבות והוי
אחיו שהוא נכבד וכר .עיין
מקבל את כל אדם בסבר פגים יפות.
מכילתא ויבא עמלק• .ומנין שיהא כבוד חברו הביב עליו ככבוד רבו
שנאמר ויאמר אהרן אל משת בי אדוני והלוא אהרן אחיו גדול היה
מה ת״ל בי אדוני עשאו כרבו" .הרי דלסד ממשה לכל ארם ,וכנראה שק״ו
הוא דאם אחיו הוא מכבד כרבו אן" שהוא רגיל עמו ק״ו מי שאינו רגיל
והוא הבכור וכר .דבר זה נלמד מיעקב אבינו שקרא לעשו
עמו.
אדוני כמפורש בתורה .ועי' ברמב״ן שם על הפסוקים האלו .והנה נראה
דבכל זאת בעינן דוסיא דהתם שלא ראהו כבר זמן רב וראש למשפחותיו
הוא .ויתכן שלאחיו הרגיל עמו תמיד ואינו חשוב במיוחד אולי אינו
פונה בלשון כזה ולכן עינתי לפחות אם אינו רגיל והוא הבכור שבין כח
חייב בכבודו.

ב) אלא בלשון אתה וכר .כן סוכת מגופא דקרא שאמרה רבקה שחה
אדוני ולא אמרה ישתה אדוגי בלשון נסתר ,וכן אמרה לגמליך ולא לגמליו,
דבל לשון נסתר משמש לשון מדוברת למושלים ושרים וכמו שיבואר
לקמן .ולפי״ז מה דטענו הז״ל על יעקב אבינו שקרא לעשו אדוני אף
שהוא דרד ארץ לקרוא בלשון זה ,מ״מ ע״ל דלאו דוקא על הלשון אדוני
הקפידו אלא על שהמשיך לדבר אתו בלשון נסתר וכל הדברים שדבר
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הגודרמז

אדם לחבר!

כגזרסז

כבוד הבריות

גפתר אלא בלשון "אתה ,לכן לא יאמר‘ יאכל אדוכי וכדומה
אלא אכול ושתה אדתי וכו/
המשיר לדבר מורה של נסתר כזו שמדברים למלכים ולבן היתה כאן
התבטלות יתירה והמלכת עשו כביכול עליו ועל זה טענו הז*ל שהגדיש
את הסאה בזה ,וכן בארגו לקמן שצ״ל קודם שמו ואחר כך עבדך ולא
עבדד למגי השם שגם זה מורה על התבטלות עצמו והגדלת השני יעו״ש.
ואגב דאיירינן בהא לא אמנע מלכתוב דבר נאה ומתקבל בפירוש
דברי הזהר הקדוש בם' וישלה וז״ל ,ת״ח על דא בגין דידע יעקב
דאצסריך ליה השתא אתהפך ליה נקלה ,ויותר חכמה עבד בדא מכל

מה דעבד לגביה דעשו דאילו הוה ידע עשו חכמה דא יקטיל
ליה לגרמאה ולא ייתא לדא אבל כלא עבד בחכמתא וכר.
והדברים םתומים ,איזה הבמה יתירה יש באן דאילו ידע עשו היה מאבד
עעמו לדעת .ונראה שהיה בדעתו של יעקב לשכנע את עשו שהברכות לא
לבד שלא נתקיימו אלא הפירוש הוא לגמרי אחר לא כמו שנראה בפשטותם.
והגה עיקר הברכה שחרה לעשו הוא שברכו יעבדוך עמים שעמים יהיו
משועבדים ליעקב ואיז לד קשה יותר משעבוד ,בא יעקב ופירש שהבונה
היא אחרת שיעבדוך עמים היינו שתהיה במעב כזה שהנר חייב להכגע
אליהם ולעשות עצמך עבד להם היינו "יעבדוך" יעשוך להגיד על עצמך
שהנך עבד ,לוא היה כתוב יעבירוך היה משמע שהוא חייב עבדות ממש
לכן השכיל יצחק לומר יעבדוך היינו לומר שהוא עבד ונכנע ,והוא קבל
עליו את הדין ואמר באמת עבדך להראות את*כגיעתו ובזה קיום הברכות
לטובתו של עשו ,אבל לאידך גיסא השב יעקב בלבו שאמנם הבונה
שיצטרך פעם לעשות עצמו עבד אבל לא מתוך כניעה ח״ו אלא מרוב
טובה שיש לו ושלא יקנאו בו אחרים יעמיד להעמיד פנים של כניעה
והיינו יעבדוך שנאמד אחרי רוב דגן ותירוש שיש לו ואז יתעוררו דגשי
קנאה בין העמים עליו ואז בדך לו יצחק יעבדוך שתצטרך לעשות עבד
מחשבו באמת שהנך נכנע להם מתקבל על דעתם שאמנם הנך נכנע
כמו שאתה מראה פנים ,אבל בתוך תוכו יש כאן ברכה מכופלת שתמיד
יקנא עשו ביעקב על רוב חכמה ועושר עד שיצ״טרך לאמצעים כאלו,
ולוא ידע עשו את הברכה הגדולה הזאת לא היה יכול לעבור על כך
מבלי שיפגע עצמו מרוב צער.

ובזה מוסבר מאד מה דהקדים יעקב ואמר עם לבן גרתי ,וחכמינו
מפרשים עם לבן גרתי ותרי״ג מצות שמרתי ,ובי עשו היה מעונין שיעקב
יקיים תרי״ג מצות ולאיזה תועלת הודיע לו דבר זה ,ומה ענין "ואחר
עד עתה" איזה איחור ומה איחר לעשות עד בה ומה זה מענת כך את
עשו .והנראה לפי הג״ל שברצונו לשכנעו שהבונה יעבדוך עמים הוא
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ספר

הנר

(דף ס״נ ע״א)

העולם ושיהא" אדם שואל בשלום חבירו בשם שג׳ ויאמר (בעז לקוצרים ירי
עמכם " ואום׳ אל תבוז כי זקנה אמך׳ ואום' עת לעשות לירי הפרו תורתך.
ו כ ל כך למה " (לומ׳) [לפי] שאין עונין אמן במקדש .גמי תנו [רבנן] "
מניין שאין עונין אמן במקדש שנ׳ קומו ברכו את ירי אלהיכם מן העולם ועד
העולם ויברכו שם כבודך וג׳ .יכול על כל (ברכה) [הברכות] כולן תהא תהלה
אחת ,ת״ל ומרומם על כל ברכה ותהלה .על ברכה וברכה תהלה.
ושיהא יי אדם שואל את [שלום] חברו בשם וכר .רבי׳ האיי ז״ל:1
והא דתנן כל חותם ברכות שבמקדש היו עד העולם"( ,תמימה) [חתימה] הכי
הויה ב׳ א׳ יו׳י עד העולם שאותך לבדך ביראה נעבוד"' ,ותקינו הכי ברוך
[אתה] יו׳י מן העולם ועד העולם .והא מילתא קבלה היא ומפי השמועה אמ׳ זה,
וראיה מן קומו ברכו אסמכתא והא קא מדברי רבנן מאי דהוה רגילי מעיקרא
ותקנתא ,וקרא (בו) [כי] תקנתא הוא«י ,להודיעך דאסמכתא היא .ולענין אין
עונין אמן במקדש ,לא קאמ׳ שאין אומרין אמן כל עיקרי" ,אלא כסדר הזה
דילנא ,אבל אומרין אמן והלל לירי " נותנין תהלה בפרט על כל ברכה וברכה,
ולאו קיבעי דילהון הוה אמן אלא קבע דילהון בתר כל ברכה וברכה למימ׳ ברוך

 11לפנינו :״והתקינו שיהא״ .וראה להלן הערה  15והערה .23
 12נראה שלא גרס "ויאמרו יו יברכך ה" וכ״ה בדק״ם מכתי״ם .ולפנינו נוסף" :ואומר
ה׳ עמך גבור החיל'.

 13דף ס״ג ע״א.
 14כן הגידסא בדק״ם מכתי׳מ ,עי״ש בהגהות.
 15ראה לעיל הערה  11ולהלן הערה .23

 1קטע חשוב זה ספיחדג לא נודע לנו ממקום אחר .חלק ממנו נדפס מכת׳י ע״י
ד״ר מאן בספרו ”."Text and Studirs in Jewish History and Literature
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עמ׳  ,580וראה אוצה״ג מפתח התשובות עמ׳  83מכת״י דופסי קולג׳ .160
ראה לעיל הערה  9והערת ד״ר מאן בספרו הנ״ל עמ׳ .580
זה היה נוסח החתימה במקדש לברכת עבודה ,וכ״ב רש״י לעיל י׳א ב׳ ד״ה ועבודה,
ויומא ס״ח ב׳ ד״ה ועל העבודה .וכ״נ ממדרש ילמדנו ,הובא בילקוט שמעוני ח״ב
רמז פ׳ .וראה בה״ 1הל׳ ברכות פ״ה והערות ד״ר מאן בספרו שם.
כוונתו שמהפסוק אין ראיה למה שהיה לפני התקנה.
ראה רשב״א בשם הראב״ד ,דבשאר ברכות חוץ מתפילה היו עונים אמן במקדש,
שהרי בברכת התורה נאמר בעזרה (נחמיה ח׳ ו׳) ויברך עזרא את וגו׳ ויענו כל העם
אמן .וכ״כ המאירי בשם "גדולי המפרשים".
דברי הימים ט״ז ל״ו.

(דף ס״ג ע״א)

ברכות

סרק

תשיעי
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שם כב׳ מל׳ לעו׳ ועד ,ומאן דאמ׳ אמן ברוך שם כבו׳ מל׳ לע׳ וע /או נמי ברוך
ירי לער אמן ואמן 22שפיר דמי.
ולענין אל תבוז כי זקנה אמך ,הכין חזינא (דלבוז) [דלפום] מאי (ואמ׳)
ןדאמר] רבא האי קרא מרישיה לסופיה מדריש (בו) וכר .ומתני׳ הכין היא תורף
שלה :משקלקלו המיגיך 2התקינו שיהא אדם שואל את [שלום] חבירו בשם,
וטעמא דמילתא כיון (דנכיש) [דמשום קלקולא] דמילתא חזו רבנן דצריד עלם׳
למהוי שם שמים תדור בפי בני אדם דהוה אמרין מינים בשאלות שלום כריך
מר לאבא וברא ורוחא דקדשא* 2ואצריכו רבנן יברכך יו׳י למהוי הפרש שלום
בשם ,שנ׳ והנה בעז בא מבית לחם (יהודה) וגו׳ ,אף אנו בשעת צורך יש לנו
להתקין כזאת ,ואומ׳ ירי עמך וגר ,מאי ואומ׳ הכי קאמרי רבנן בשעה שהתקינו
תקנה זו אם תאמ׳ בועז טועה היה כששאל בשם ואין מעשיו רצויין לשמים [ת״ש]
שהמלאך אומר לגדעון ירי עמך גבור החיל ואומ׳ אל תבוז כי זקנה אמך ואומ׳
עת לעשות לירי הפרו תורתך .מאי ואמ׳ ,ואף הכי קאמרי רבנן כשתקנו תקנה
זו אם תאמ׳ שהמלאך הוא שהיה (לשאל) [שואל] בשם ולא הסכימו על ידו מן
השמים  ,:3תא שמע [שמע] לאביך זה ילדך צ ,משמיא מפקדי לשמוע דברי חכמים,
ואל תבוז לכל דורות דדמי לזקנה ולא תימ׳ דאיכא שינוי מנהג דהא כתי׳ עת
לעשות .מרישיה לסופיה ,לירי עשינו דבר זה משום שאנו חוששין שמא (תוסר)
[תופר] תורתו ויהיו עמי הארץ שומעין תמיד גידוף המינין בע״ז ואין שם שמים
תדיר בפיהם ,ומסופיה לרישיה מה טעם הופרנו מנהג הראשונים בשאלת שלום
מפני שהוא עת לעשות ליו׳י ,ואע״פ שאין במעשה בועז ומלאך ראיה למקצת
חכמים ,אפי׳ היה הפרת תורה לעשות ליו״י הוא שלא תסור התורה .ואם אית
מאן דמשאיל ,מאי שנא הא הקנתא מכולהי תקנתא דרבנן דאיצריכו בה לכולי
האי ,איכא למימ׳ כיון שהכל ה׳ ו צריכין ללמד את (לשוני) [לשונם] בכל שעיה

22
23
24
25

26

תהלים ם״ס ב״ג.
נראה שמפרש ד״משקלקלו המינים" מוסב גם על תקנה זו ,וזה מתאים לגירסת "ושיהא
אדם וכו׳״ ,ראה לעיל הערה  11והערה  .15וראה דק״ס בהגהות אות מ׳.
ראה מש״כ ד״ר מאן בספרו שם עם׳ .581
נראה הכוונה עפ״י מה שנראה מהירושלמי כאן ,דמה שהביאו ראיה מן המלאך הוא,
שמן השמים הסכימו למעשה בועז ,וע״ז אמר :וכי תימא שמהמלאך אין ראיה שהסכימו
על ידו מן השמים למעשה בועז,
משלי כ״ג ב״ב ,והוא תחילת הפסוק של "אל תבוז".

122

ססר

הגר

ושעה דבר שלא היה מנהגם ,הוצרכו למשנם = בכל זאת מירי שלא יקלו בדבר.
ואי[כא] דאמ׳ דהאי בכל תקנות אימור והתנויי די הכא תחלת מאי דמסרש
במשנתינו מן התקנות וכבר פירש׳ ומה ואל תבוז ועת לעשות לירי לשאילת
שלום בשם ,מה אשכחנן בתחלת מלכות אבותינו היו נשאלין בשם ושואלין בשם,
אם ארכו לנו השנים ונעשינו כזקנים ״= כך אנו שואלין .ובעת שבני אדם מתרפין
מתהזקין אנו בתורה»« .טד הנה דברי רבי׳ האיי גאון ז״ל.

בטזרת אלהא די מלכותיה לטלם ולטלמי טלמיא
נהר בוצי נ א קדמאה די מן כלל ב וצי נ א,
די סדרית ואנ^חליקית להנהרא טל הלכות רבתי
אנא .זכריה ביר׳ יהודה נוחו טדן אגמאתי.
27
28
29
30

פי׳ ללמדם.
כוונתו ,שתקנה זו היא הראשונה הנזכרת במשנה לפיכד הביאו את הלימוד.
כעי-ז בערוד ע׳ עת» :אם אתה רואה שארך הזמן ונמשו הגלות אל תאמר שזו
התקנה היתה בימות הראשונים ובעת מלכותם וכר .-וראה שטמ׳׳ק.
כוונתו עפיי הירושלמי סוף פרקין. :תני ר׳ שמעון בן יוחאי אומר אם ראית את
הבריות שנתייאשו ידיהן מן התוויה מאד עמוד והתחזק בה ואתה מקבל שכר כולם,
מאי טעמא ,הפרו תורתך עת לעשות לה".

נשלם בטזהיית ביום ב׳ ייא מיון חשס״ז ,לסדר .-בהעלותך את הגרות"
עבודתי בספר זה מוקדשת לזכר נשמת אבי מורי

הר־ר

נח נפתלי ב" יוסף דוד
נלב״ע כ׳ שבם תשי־ז בירושלים.

ת ,נ .צ .ב .ה.

זצ׳ל,

......
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הרהי׳ג רבי שלמה אריאלי שליט״א

מעלת אמירת שלום
א .לומר ששלום ביניהם
בפרשת יתרו נאמר ,וישאלו איש לרעהו לשלום .איתא במדרש דמכאן נלמד אמירת

שלום מן התורה .כי אמנם מצינו שיעקב שאל על לבן ,וכן יוסף שאל על אביהם הזקן,
היינו לשאול עליו שלא בפניו ,וזה אינו חיוב ,אבל כשנפגשים הוי חיוב[ .וגבי יוסף
לך נא ראה וגר ,שם הוי ענין אחר כדכתיב והשיבני דברן.

והוא דינא דמשנה באבות ד׳ י״ר רבי מתיא בן חרש אמר הוי מקדים בשלום כל
אדם .ובברכות י״ז אמרו עליו על ריב״ז שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי
בשוק.

ועיין ברכות ד״ו ב׳ שאם יודע בחבירו שנותן לו שלום צריך להקדים שנא׳ בקש

שלום ורדפהו .והנה הפס׳ שם מדבר על מדת השלום שהיא היפך המחלוקת ,מבואר
שיסוד ענין אמירת שלום הוא להראות שאין ביניהם מחלוקת .ועי׳ סנהדרין דמ״ו א׳

והקרובים באים ושואלים בשלום הדיינין ובשלום העדים כלומר שאין בלבנו עליכם

שדין אמת דנתם .ובשבת דפ״ט א׳ בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב״ה שהיה

קושר כתרים לאותיות אמר לו משה אין שלום בעירך ,פרש״י אין דרך ליתן שלום.
הרי דנתינת שלום היא מדת השלום .ובאבות דר׳׳נ פכ״ט בסופו הוא היה אומר (ר׳ יצחק

בן פנחס) הוי זהיר בשאילת שלום ואל תבוא לבית המחלוקת .ובמס׳ ד״א פרק השלום
רשב״ג אומר גדול הוא השלום שהרי אהרן הכהן לא נשתבח אלא בשביל השלום
שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומקדים שלום ומשיב שלום שנאמר בשלום ובמישור

הלך אתי מלמד כשהיה רואה ב׳ בני אדם וכו׳ .ולהלן שם ,ומי שהוא אוהב שלום ורודף
שלום ומקדים שלום ומשיב שלום הקב״ה מורישו לחיי העוה״ז והעוה״ב [שנאמר]

וענוים ירשו ארץ והתענגו על רוב שלום .ולכן באחי יוסף כתיב ולא יכלו דברו לשלום

ואיתא בתנחומא ישן שלא ענו על שאילת שלום שלו .ובברכות ד״ו ב׳ כל שיודע

בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו ,וכתב
בעיון יעקב אפשר לומר דהכי קאמר מי שרגיל ליתן לו שלום ופעם אחת נולד איזה
שנאה או קטטה ביניהם ואינו נותן לו שלום ,יקדים הוא לומר לו שלום תחילה כדי
־ — ־־
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שלא יחזיק במחלוקת ,ולזה שסיר קאמר ואם נתן לו ולא החזיר לו בשביל קטטה
?£וז״ו 173 45671י

שנולד ביניהם נקרא גזלן .עכ״ל.
ואף שאין שום הוה אמינא שיהי׳ ביניהם מחלוקת ,מ״מ יצר לב האדם רע מנעוריו,
ובדרך הטבע יש משיכה לפירוד הלבבות ,ובפרט בגלות הזה ,ע״כ צריך לחזק את

הדבר ולומר בפה שיש ביניהם שלום .עי׳ תנחומא נשא סוף סי׳ י׳ אמור מלא ונקוד
פתח לומר שצריך אדם ליתן שלום לחבירו בפה מלא ,ופירש העץ יוסף ,דהיינו פתח
גדול והוא מה שאנחנו קורים קמ״ץ .הפי׳ דבקמץ יש יותר הרחבת הפה מסגול .ולכן

צריך דוקא דיבור ולא סגי לנענע הראש אלא לבטא הענין בפה מלא .והתירו להפסיק
בברכות קר״ש[ ,להלכה כר׳ יהודה ,באמצע משיב מפני הכבוד ,ובין הפרקים שואל
מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם] ,ולא סגי לנענע הראש .וגירסת המנורת המאור

(בנר ו׳ כלל ב׳ ח״א פ״ב) בברכות ד״ו ב׳ כל הרגיל ליתן שלום לחבירו ויום אחד לא נתן
׳

'

[אוצר וזוזכמוז]

I

|

עובר משום בקש שלום ורדפהו ,כי ע״י שרגיל ליתן שלום ,אם עכשיו אינו נותן הרי

זה מורה שיש מריבה ביניהם.
[המהרש״א ברכות הק׳ דהא רב חסדא בגיטין דס״ב א׳ הקדים שלמא לנכרים

משמע אפי׳ במי שאין רגיל להקדים לו שלום ,ותי׳ דאיירי ברגיל או נכרי שאני

משום דרכי שלום .וק׳ מברכות די״ז א׳ ומקדים שלום לכל אדם ואפי׳ נכרי בשוק,

הרי דהקדים לכל אדם ,ורישא לא איירי בנכרי .ולהנ״ל ניחא שכאן החידוש שצריך
לחפש אחריו ליתן לו שלום " -ורדפהו" .וגם לגירסתינו י״ל כן שאם חבירו רגיל צריך
להשתדל למצוא אותו ולהקדים].
ובפרט עם הקרובים והידידים צריך תמיד להראות שהידידות קיימת ולא גבה

טורא בינייהו ,והרי כח הדמיון לצד השלילי  -גדול .ותמיד צריך להראות היפך זה.
ועוד דע״י שמראה לו את הידידות הוא מחזק את לבו ויש לו כח ואומץ להתגבר על

נסיונות החיים ,לפעמים אמירת שלו׳ יכולה להציל אדם מלאבד עצמו לדעת מתוך
יאוש.
וכשנמצאים רחוק צריך מזמן לזמן להראות כנ״ל ,ולא לחכות שהשני יעשה את

זה ,ובאמת זה שייך למדת הענוה כמס׳ ד״א הנ״ל שהביא ע״ז את הפס׳ וענוים ירשו
ארץ.

וכמה חמור הדבר ,דאיתא בברכות ת״ד א׳ שתיקנו שיהא אדם שואל בשלום
חבירו בשם ,ופירש רש״י אפי׳ שהוא שמו של הקב״ה .ובמכות דכ״ב ב׳ מבואר
שהסכימו על זה ב״ד של מעלה .וברש״י במכות שם בפירוש הב׳ כתב שהוא חיוב,
ואנן ג״כ מדכרינן שם דשלום שמו של הקב״ה דכתיב ויקרא לו ה׳ שלום לשם ה׳
־־־־־
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עכ״ל .ועיין בשבת ר״י ב׳ שאסור ליתן שלום בבית המרחץ .ובתום׳ סוטה ד״י כתבו

שאינו נמחק.
ביאור הענין ,כיון דנתינת שלום תכליתה למנוע המחלוקת ,וכמו שהשם הקדוש

נמחק כדי לשום שלום בין איש לאשתו ,כך מזכירין שם שמים בעניית שלום לחבירו.
י
ואוצר החכמה^

I

I

וכתבו בספרים משל לאדם שנתחייב מיתה למלך ורצה ללכת לביתו לצוות בניו ובא

חבירו הטוב להיות משכון במקומו וכשבא העת ועדיין לא בא הוציאו את חבירו לבית

הסקילה ותוך כדי כך חזר הנידון תתווכחו ביניהם כל אחד טוען שהוא צריך ליהרג

וחבירו יפטר והביאו הדבר לפני המלך ואמר שניהם פטורים ,ורק זאת אבקש מכם גם
אני רוצה להיות בחברתכם ,וזהו ואהבת לרעך כמוך אני ה׳.

ואיתא במכילתא דרשב״י יתרו ,וישאלו איש לרעהו לשלום ,גדול הוא השלום
שהוא קודם לשמו של הקב״ה שכן מצינו לא פתח ליתרו תחילה ,לא ביציאת מצרים

ולא בעשרת הדברות ולא בקריעת ים סוף ולא במן ולא בשלו אלא בשלום תחלה

שנא׳ וישאלו איש לרעהו לשלום ואח״כ ויספר משה לחותנו מפני שהשלום מיישב

את הדעת לשמוע את כל אלו.
וזה לשון רש״י עירובין די״ח ב׳ דיו לעולם שישתמש בשם ב׳ אותיות בין לשבח
לפניו בין לברך איש את חבירו דכתיב כל הנשמה תהלל יה כלומר זה השם שכל

הנשמה כולה ראוי לשתמש בו וכו׳ .הרי השוה בין לשבח לד׳ לבין לברך איש את
חבירו.

»

והתירו באמצע הפרק להשיב מפני הכבוד ,ובבין הפרקים לשאול מפני הכבוד
ולהשיב שלום לכל אדם .ומשום שאם לא ישיב יתכן באלו מחלוקת ,ואין זה דין

דחיה ,אלא דיסוד קבלת מלכות שמים ע״י האחדות והשלום  -ויהי בישורון מלך -
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל ,והוי זה מענינא  -לחזק את האחדות.

ואם אינו משיב נקרא גזלן כדאי׳ בברכות הנ״ל  -גזילת העני בבתיכם [שגוזל את
העניה  -כן פי׳ הגר״א ז״ל] והיינו כיון שחבירו מוכן ומזומן לאחדות  -הרי הוא גוזל

ממנו מעלת האחדות.

וכל תקנת חזרת תוך כדי דיבור פירשו בתוס׳ ב״ק דע״ג ב׳ שהוא כדי שיוכל לענות
לחבירו ולא יהי׳ גזלן[ ,ובתום׳ ב״ב דקכ״ט ב׳ ובר״ן נדרים דפ״ז א׳ הזכירו רק שיוכל

לשאול בשלום רבו שהוא מפני הכבוד ,אבל בב״ק הזכירו גם חבירו שיוכל לענות
לו] ,ומשמע שאם מתעכב כדי דיבור בהחזרת השלום אינו טוב אלא צריך להשיב

שלום מיד.
יי.......................................... .הדפסה ברזולוציות מסך-להדפסה איכותית הדפס ישירות מ! התכנה׳
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כ .הנתינה שבאמירת שלום
אמנם מצינו ענין נוסף באמירת שלום ,דהנה לשון הגט׳ בברכות הוא ,שהוא רגיל
"ליתן" לו שלום ,וכן באבות פ״ו מ״ט ונתן לי שלום .ובברכות די״ד א׳ כל הנותן

שלום לחבירו .וצ״ב איזה נתינה יש כאן.
ונראה דנרמז בזה נתינת יד לשלום .וענין נתינת יד ,לומר שאם הי׳ צריך משהו הי׳
נותן לו בידו ,רק שידוע לו שאין צריך .וזהו שלימות השלום ,שלא רק שאין מחלוקת

ומריבה ,אלא יש נתינה ,שהם מאוחדים ביחד וכל אחד מרגיע^ה שחסר לשני.

והוא נותן לו "יד" שיש בה י״ד פרקים וכדפירשו דזהו כנגד י״ד תיבות שבברכת
כהנים ךמרסיף בעל פה תיבת שלום .והיינו שהוא מוכן לתת בידו הכל  -אם יצטרך,

[וזהו ידיד  -יד ידן ,ומוסיף בפה מלא שהכל מיוסד על השלום והאחדות שביניהם.

ועוד ,שה״שלום" הוא נתינת הלב לחבירו וזה אי אפשר ליתן ביד אלא בכח הדיבור
שהוא רוח ממללא.

וזהו לשון "שאלת שלום" במתני׳ סוף ברכות .שהשאלה היא עצמה הנתינה,
ששואל בשלומו ומוכן ליתן לו כל מה שיצטרך.

ולכן אם נתן ולא החזיר נקרא חבירו גזלן  -שהוא רק מקבל ולא רוצה ליתן.
והנה ידוע שהמשיב כופל ,ושעל כן רב חסדא בגיטין דס״ב ב׳ הקדים שלמא

לעכו״ם כדי שלא יצטרך לכפול ,ע״ש בר״ן ובטור ושו״ע יו״ד סי׳ קמ״ח ס״י וע״ש
ט״ז.
הביאור על פי דברי הגר״א ז״ל ביהושע ב׳ י״ב דמה שמשיב טובה תחת טובה
אין זה חסד אלא דין ,ורק כשמוסיף הוי מדה כנגד מדה ,והביא מב״ר ל״ח ג׳ אם

קידמך חבירך בעדשים קדמהו בבשר למה שהוא גמל עליך תחילה ,כי זה שהאכיל
אותו תחילה עשה עמו חסד ,אבל השני אם יאכיל אותו ג״כ עדשים הרי עדיין לא

עשה לו כלום בעד החסד שעשה ,אלא ששילם לו מה שהיה חייב לו ,אלא שהוא
צריך להאכילו מאכל היותר טוב ,ואותו מותר יהי׳ חסד ג״כ עכ״ד .וכ״כ במצודת דוד

מלכים א׳ ב׳ על הפסוק כי כן קרבו אלי עיי״ש היטב.
וכמו כן כאן ,כיון שחייב להחזיר לו שלום ואם לא יחזיר הוי גזלן ,לכן צריך
להשיב כגמולו ע״י שיכפול.
עיין רמ״א יו״ד סי׳ שפ״ה בשם מהרי״ל שאסור ליתן מתנה לאבל דהוי כמו שאילת

שלום ,מבואר דהיינו הך.
יי..........................................,הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הרפס ישירות מו התכנה
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נמצא שנתינת שלום באופן המושלם הרי זה קיום בשלימות של מצות ואהבת
לרעך כמוך.

ולפי זה שאלת שלום הוי מדת ענוה ,שמכניע את עצמו לחבירו לעשות כל חפצו
וצרכיו ,ואיתא בראשית חכמה שער היראה פרק י״ב בסופו בשם מסכת חיבוט הקבר

פ״ד דבשעת פטירתו של האדם שואל אותו המלאך ,אם המליך את קונו שחרית

וערבית ואם המליך את חבירו עליו בנחת רוח.
ועיין בברכות די״ד שאם נותן שלום לחבירו קודם התפילה עשאו במה ,ועי׳

רש״י סוטה ד״ד ב׳ דבמה היינו ע״ז .והענין בזה הוא ,שמכניע עצמו לחבירו קודם
!אוצרהחכמרף
*
«
«
שנכנע לה׳ ע״י התפילה ,כידוע שתפילה ענינה־הכנעה .הרי שיש דמיון בין נתינת

שלום לתפילה ,ששניהם הכנעה ,זה לחבירו וזה לד׳" ,המלכת את קונך" "המלכת את

חבירך" .אלא שצריך להקדים עול מלכות שמים להורות שמה שממליך את חבירו
הוא ג״כ מכח ציווי ד׳ ,ואם מקדים חבירו עשאו ע״ז .ולכן מפסיק לאמירת שלום
באמצע קר״ש  -דשייכי אהדדי.

וכן במסכת דרך ארץ הנ״ל מייתי קרא וענוים יירשו ארץ ,הרי דשייך למידת

ענוה.
ורש״י בפרשת יתרו כתב דאיש לרעהו היינו משה ליתרו כדכתיב והאיש משה ענו
מאד .וק׳ דהא כתוב ג״כ ויואל משה לשבת את האיש .ופי׳ הכת״ס דשאלת שלום

מורה על ענוה וכתיב והאיש משה ענו מאד ,וזהו כוונת רש״י.

כמה צריך להתבונן בענין זה שלא יהא מלומדה ואמירה בעלמא ,אלא הרי הוא
נותן נפשו וכל כוחותיו לחבירו באהבתו אליו  -ע״י אמירת שלום.
[אוהב בגימטריא י״ד ,אהוב בגי׳ י״ד ,ידי״ד היינו אוהב ואהוב .הגרעק״א חותם

בסוף שו״ת סי׳ נ״ד אוהבו ואהובו .אברהם נקרא ידיד ,דכתיב אברהם אוהבי ,וכתיב

כי ידעתיו ,וזהו "ידיד"].

ג .הזהרו ככבוד חכרכם
ומלבד הענין הנ״ל שמוכן ומזומן לעשות לחבירו כל חפציו ,הרי זה ,ובעיקר,
כבוד האדם ,שהרי אין אומרים שלום לבעלי חיים .והכבוד הוא בזה שמטיל עליו
שמו של הקב״ה.

בזוה״ק שמות כ״ג כל האומר שלום לאדם זכאי הרי הוא כאילו הקדים שלום
להקב״ה ,כי כבוד האדם הוא כבוד ד׳ כדתנן באבות פ״ג חביב אדם שנברא בצלם.
......
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ורש״י ברכות די״ד א׳ על הנותן שלום לחבירו קודם התפילה ,כתב ,כשיש לכם
לעסוק בכבוד המקום אל תעסקו בכבוד אדם ע״כ .הרי שאמירת שלום הוא כבוד

האדם .וזהו שהתירו להפסיק מפני הכבוד  -כי כבוד האדם הוא כבוד המקום.
__ ,כתב בתומר דבורה פ״ב :ירגיל עצמו לכבד הנבראים כולם ,אחר שיכיר בהם
[אוד^ת I1Z34567

׳

מעלת הבורא אשר יצר אדם בחכמה ויתבונן בעצמו שהם נכבדים מאד מאד ,שהרי

נטפל יוצר הכל בבריאתם ,ואילו יבזה אותם ח״ו נוגע בכבוד יוצרם ע״כ .וכ״ש כבוד
האדם נזר הבריאה.
רבי אליעזר קודם פטירתו אמר לתלמידיו הזהרו בכבוד חבירכם שבזה תזכו לחיי

העוה״ב .עיין ברכות דכ״ח ב׳ .ודאי שאמר להם זה מכבר ,וכדתנן באבות פ״ב י׳ רבי

אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך .אבל קודם פטירתו השיג יותר ויותר

בגדלות האדם ,וכמה צריך לכבדו"[ .הזהרו" בכבוד חבירכם כמו הנזהר מלכוות
באש].
רש״י סוף יתרו על ולא תעלה במעלות על מזבחי ,כתב ,וזה לשונו ,והרי דברים

קל וחומר ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על בזיונן אמרה תורה הואיל ויש

בהם צורך לא תנהג בהם מנהג בזיון ,חבירך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו
על אחת כמה וכמה .ולכאו׳ צ״ב מה צריך ק״ו הרי מצינו אזהרה מפורשת על זהירות

בכבוד חבירו ,ולא תשא עליו חטא ,אונאת דברים .אמנם כאן למדנו שזהו גם בין אדם

למקום ,דהאבנים שיש בהם צורך [כלשון רקזדי] הרי זה נכלל בכבוד שמים לכבד

ברואיו שברא בשבילנו ,כ״ש חבירך שהוא בדמות יוצרך ומקפיד על בזיונו ,ודאי
שזהו כבוד המקום.

באמירת שלום בשמחה ובספר פנים יפות הרי הוא מכבד את חבירו ,ותנן באבות
פ״א משנה ט״ו והוי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות .ובזה מראה לו שהוא שמח

לקראתו ונהנה במחיצתו ,וזהו יותר מנתינת ממון ,כי את נפשו הוא נותן לו ,שמרגיש
שהוא רצוי ,אבל להיפך  -כאילו נוטל את נפשו ,שמראה לו שאינו רצוי בעיניו והי׳

עדיף לו שלא לפגוש בו .ועיין כתובות דקי״א ב׳ פשטי׳ דקרא [דחכלילי עינים מיין

ולבן שינים מחלב] במאי כתיב רמוז בעיניך דבסים מחמרא ואחוי לי שיניך דבסים
מחלבא .נמצא דהנהגה זו היא דביקות בהנהגתו ובדרכיו של המקום ב״ה.
הסבר פנים יפות נותן עידוד וחיזוק לשני .וזהו "נתינת" שלום .וסוד הצלחת הרב
עם התלמיד תלוי׳ בזה ,עי׳ תענית ד״ח א׳ אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל
בשביל רבו שלא הסביר לו פנים .ויסוד הצלחת הבעל בהדרכת בני ביתו שילכו בדרך

הישרה ,תלויה ב״חכלילי עינים ולבן שינים".
־
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:אוצר החכמה:

נדרים ד״ח א׳ ויהיב שלמא לבי י׳ ,ופי׳ הר״ן ומתוך שישיבו לו שלום יגינו עליו מן

היסורים ,וכ״ב התום׳ .הפי׳ דהעידוד והחיזוק שיקבל יתן לו שאיפות ותקוה וזה יתלה
ויגן עליו מן היסורים .כי מי שיש לו כחות ושאיפות  -נותנים לו אשראי ע״ש העתיד

וממתינין .ולכן מגין מן היסורים.
בכלל נתינת שלום לשוחח עמו מעט דברים טובים ומשמחים .כתיב על דבר אשר
לא קדמו אתכם בלחם ובמים ,והרי הי׳ להם מן ,ופירש הבית יוסף שעיקר הטענה
שלא דיברו דברי ניחומים ודיבורים טובים כשהיו בדרך וזהו על "דבר".

קבלת פנים לבחור שנכנס לישיבה .ר״מ רוזנשטיין ז״ל כשבא לקעלים ,ניגש אליו
אחד ואמר לו שלום כאילו היה מכירו מכבר ,וכן השני וכן השלישי וכו׳ ,וחשב ר״מ

שכנראה נחלש זכרונו ואינו זוכר את ידידיו ,עד שנודע לו שכך מנהג המקום לקבל כל

אדם .ומעשה בהצדיק רבי ליב חסיד שקיבל אורח ושוחח עמו עשרה רגעים בשלום

המשפחה וכו׳ ואח״כ שאלו מה שמו.

בזכות אמירת השלום והארת פנים נזכה להארת פנים מאת ד׳ .ברכנו אבינו כולנו

כאחד באור פניך ,אם נהי׳ "כאחד" ,אז נזכה מרה במרה להארת פניו ,באור פני מלך
חיים.

ססס
יי...........................................,הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הרפס ישירות מן התכנה
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מסכת

גיג)

דף םמב ע״א

כאייד ,ועוד הרי היא מסייעת די עוכרי
עכירה ואסור לדכא וכר .ובדעת רש•׳,־“׳•*’
י״ל לפמש״ב לעיל דזזא דרבא מוקי למתני׳ בע״ה

רצא

על תנאי שלא יגע ,ואם יגע בה ,תהיה שליחותו
בטלה למפרע והדרא לטיבלא מדינא.

אמנם עי׳ ברדב״ז (פ״ח מהל׳ ביכורים הי״ב)
שכתב "ופתי יאמין לכל דבר" ,וחזינן

דר״מ ,היינו משום דבעי לאוקמי מתני׳ כהתקופה
דאין רוב ע״ה מעשרין ,א״כ י״ל דהברייתא הכא

להדיא שאליבא דאמת לא הדר לטיבלא ,וק

מיירי בזמן שרוב ע״ה מעשרין.

משמע מלשון הרמב״ם (שם ופי״ב מתרומות
ה״ט) שכתב דאמרי׳ ליה "שמא" וכד ,ומשמע

בא״ד ,ולאכיי כד שרי לסייעה אף כזמן
שהיא מהורה דהא כוררת קתני
במתני׳ ואי אפשר שלא תגע .פי׳ דא״ב אמאי

ג״ב שאי״ז אליבא דאמת.

כרשייי ד״ה אק עושין חלת ע״ה בטהרה
שהרי ככר נטמאה כל העיסה כיד
ע״ה וכר .ולכאו׳ צ״ב לשיטת רש״י מה דעת

אין חשש שתאכל שהרי נוגעת היא ,ובדעת רש״י

צ "ל דמיירי בהיכ״ת שלא נוגעת ,כגון שנוטלת
פסולת מתוך האוכל ,ופסולת אינה מקבלת

הע״ה שמבקש מהגבל להפריש חלתו כטהרה הא

טומאה שאי״ז אוכל.

כבר נטמאה העיסה.

פקז־ון בתורת שומר עדיף

וצייל דהא איתא בחגיגה (כ״ב ע״א) דע״ה

סבורין שטהורים הם ,ומ״מ לפעמים

אמר מר נומל הימנה כדי חלה כד ואינו
חושש ,וליחוש דילמא נגע כת ולכאו׳

יודעים שנטמאו ,וא״ב י״ל שהבא סבר הע״ה

יל״ע דהא אמרי׳ לעיל (ס״א ע״ב> דבישראל שאין

שהעיסה טהורה ,שסובר שהוא טהור ,אלא שלפני

לבו גס בה מפקידין אצלו ולא חיישינן שיגע בה,

ההפרשה נטמא ,ולכן בא לגבל שיטול חלתו

ואמאי הכא חיישינן ,ומכאן סמך לשיטת הרמב״ם

בטהרה.

(מובא לעיל שם) שגורס איפכא ,ובישראל

הקדמת שלום

חיישינן שיגע ורק בצמיד פתיל ובלא הוכשרו

שרינן להפקיד אצלו ,ולפי״ז א״ש סוגיין טפי,

רג חסדא מקדים ויהיב להו שלפא ,רב
כהנא וכר .כתבו הראשונים (עי׳ ר״ן

לשמור ,בכה״ג לא תיישינן שיגע בה ,משא״כ אם

וריטב״א חי׳ מכת״י ומהרש״ל .ועי׳ גליון הש״ס),

ולשאר ראשונים צ״ל שרק אם מפקיד אצלו

דהא דהקדים היינו כדי שלא יצטרך לכפול ,משום

נותן לו דבר שלו ,בזה יש חשש שיגע בה.

שהמשיב שלום לחבירו צריך לכפול ,וכ״ה ביו״ד

אי שייך הדרא לטיכלא

קמ״ח ס״י ,ועי׳ יו״ד רמ״ב סט״ז ובט״ז סק״ה.

דאמריי ליה חזי אי נגעת כה הדרא
לטיכלא .ובפשטות זהו רק איום

ועיי רש״ש במו״ק (כ״א ע״ב) דאמרינן באבל
דמג׳ ועד ז׳ משיב ואינו שואל ,מכאן

בעלמא (וכלשון רש־׳י ד״ה דאמרינן) ,אבל אליבא
דאמת לא הדר לטיבלא ,ועי׳ בחת״ס שהבין

I

ואילך שואל ומשיב כדרכו ,והקשה דהאי ומשיב
לכאד מיותר ,ור״ל דמג׳ ועד ז׳ אינו משיב

דאליבא דאמת הדר לטיבלא וכ״מ הלשון "חזי",

"בדרכו" אלא בלי להוסיף ,משא״ב מד ואיל

וביאר שכיון שהחבר שלוחו של הע״ה להפריש,

משיב "כדרכו" והיינו אפי׳ בהוספה ,ורב כהנא
לא הקדים ולא כפל ,אלא חשב הא דאמר "שלמא

תיקנו שיהיה כאילו התנה שההפרשה תהיה רק
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רצב

מסכו) .

גיטק

דף ם״ב ע״א

למר" להוספה( ,ועי׳ חת״ס ועי׳ מ״ש בהערות
מו״ק שם).

הידור בפני ת״ח המבין בסברא

אמנם עי׳ בשו״ע (שם) שאע״פ שאי״צ לקום
מ״מ בעי לעשות לו הידור ,ועי׳ בגר״א
שם (ס״ק י״ג) דמקורו של השו״ע הוא מסוגיין,

והיינו דצ״ל שהיו שווין וכעו רק לעשות הידור

אייל חד לחבריה ניקום מקנדה דבר אוריין
הוא .ולכאו׳ יל״ע דהא קיי״ל (יו״ד רמ״ד

ולא קימה ממש.

סעיף ח׳) דשני ת״ח שווין אין אחד צריך לקום

והא דחזינן שגניבא אמר להו מימרא דרב

מפני חבירו ,ורק בת״ח שבבבל מצינו (ב״מ ל״ג

יהודה אמר רב ,והם לא ידעו מזה ,ואעפ״ב

ע״א) שקמו זה מפני דה מפני שלמדו אחד

נקט הגר״א שהיו שווין ,צ״ל כדאיתא לעיל (ו׳

מחבירו ונהגו כבוד זב״ז ,וא״ב יל״ע ,דהא אמרי׳

ע״ב) בשלמא מילתא דתליא בסברא לחיי ,הא

לעיל (נ״ט ע״ב) דרב אמי ורב אסי הוו כפופים

גמרא היא וגמרא לא שמיע ליה ,והיינו שאי

לו לרב הונא ,וא״כ אפי׳ אי הוו שווין אמאי רצו

ידיעת מימרא אי״ז חסרון ורק מילתא דתליא

רב הונא ורב חסדא לקום בפני גניבא.

בסברא זהו חסרון עיי״של
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הר

רגב

צבי

הלכות אנלווז

סימן רמז

סימן חג

בדין גדול הבית שמונין עמו

בדין שאילת שלום לאבל

—־

נשאלתי כאהד שנפטר לו ילד ועתו הבכירה לא חיתה

ע״ד השאלה ,כאנגליה יש מנהג שמאחלים לאבלים חיים

בביתו ,ולא גורע לח כלל מזה ,וכתור שפעה נפטר לו

ארוכים ונותנים להם יד .האם זה נחשב בשאילת שלום.

ילד שני ,ושאלו מתי יודיעו לח שתבוא לביתו לנהוג עסו
אכילות .ומפני שהיא חלושה כיותר רצו לעטר ימי אכלותח.

נראה תה שמאחלים לאבלים חיים ארוכים ונותנים להם t
אץ זה נכלל באיסור של שאילת שלום וזה רק

לכאורה אס יודיעו לה ותבוא לבית אחר גמר השמה

ברכה מהמנחם לאבל.

לראשה אף שגדול הבית עוד לא ננער לעמוד

ועודנו מתפלש באפר מפני שתקסתו אבילות שביה ,עכ״ז היה

סימןרצא

נראה שאינה מונה עמו ,דנהי דמצד אבילות שניה תוכל
למנות עמו אבל מכיון שחל עליה עכשיו חיוב גס מצד אבילות

חליצת מנעלים במקום גויים

ראשונה וגדול הבית כבר נפטר ממנה איד יכול לפוטרה.
עכ״ז אמרתי דאפשר להודיע לה ביום השביעי

כאנגליה יש מקומות שאבלים אין חולצין נעליהם אחרי

לאבילות הראשונה גם לפנות ערב מבעוד יום ואף

הקבורה ורק כשמגיעים לביתם חולצים ,אם יש למחות כזה.

דלאחר זמן שכבר גבעת לעמוד אינו פוטר שאר האבלים ,זה
שייד אם לא היה נוהג אבילות אבל מכיון שהוא מחויב

לנהוג אבילות עוד ימים אחדים בשביל השני י׳׳ל דכל יום

אין למחות בידם .דבחוץ במקום גויים אינו מחויב ללכת בלי
נעלינו ואף במקום ישראל קשה ללכת בלי נעלים מרחק

השביעי הוא ג״כ בשביל הראשונה דהא דאמרינן מקצת היום

רב ולכן אץ למהות.

ככולו קולא היא דהקילו עליו לפוטרו מאבילות וכיון דגפטר

ממנה שוב אינו פוטר לאחרים אבל באופן שהוא מחויב לנהוג

סינון רעב

אבילות גם לימים עוד שבעה י״ל איפכא דכל יום השביעי
שייך גם לאבילות הראשונה ואינו רוצה לפטור עצמו במקצת

יום אחרי דאין נ״מ מזה לעגין חלות האבילות ויש לעיין בזה.

בדין אבל ביום ראשון שפטור מתפילין

ויש להסתפק קצת בכל עגין אם האבל יושב ומנחמים עמו

גם עד סוף יום השביעי ובתור כך בא האבל ,אם הוא
מונה עמו*.

ע״ר קושיתו בהא דאבל כיום ראשון פטור מתפילה וילפיגן
——מהאי קרא דיחזקאל "®איד הבוש עליו׳ /א״כ גיפא שהוא
פטור רק משל ראש דפאר נקרא של ראש אכל כשל יד

יתחייב.

סינון רפס

הנה בגמרא שבת (דף כה ע״ב) שנינו לא הוכשרו למלאכת

ישב באבילות על אחותו ושניה היא שנפטרה

שמים אלא עוף טהור .ומג״ל דהבתים צריכץ מעור
טהורה משץ של תפילין .א׳׳כ נמי יקשה מנ״ל על של יד,

ע״ד השאלה כאחד שישב ז׳ ימים באבלות על שטועה

אלא ע״כ דהתפילץ הוקשו להדדי דכתיב ,והיו׳ שדינם

קרוכה שאחותו פלונית נפטרה ,ואחרי ז׳ ימי אכלותו נודע

שוה לכל דבר.

לו כי לא זו היא שמתח אלא אחותו השניה ,והורה מורה

ועיין גליון הש״ם בשבת (שם) ,על הא שאמרו בגמרא והאמר

אהד כתליאפיב שיצא ואין צריו לחתאכל שנית .וכתי׳ר

אביי שץ של תפילין הלמ״ט ,שהקשה וז״ל :ק״ל הא
יי׳ל לעור של תפלה של יד וצ״ע .ועיי״ש ברש״ש שכתב ול״נ

חלק עליו כזה.

ליישב עפ״י הא דדרשיגן במנחות (דף לו) והיו לטוטפות בץ

הנה גם לדעתי המורה הזה לא טב הורה ,ומחויב הוא בז׳

עיבץ* כ״ז שבין עיניד יהיו שתים ,א׳׳כ והיו קאי אתפילין של

ימי אבילות שנית ואין עולה לו מה שישב בטעות,
ויעוץ בתשו׳ חוט המשולש בדברי הג׳ רא״י שהשיג שם על

יד ושל ראש ולכן אמרינן דאתקוש להדדי וכדדרשיגן בקדושין

מי שאמר שעולה לו ז׳ ימים הראשונים אלא מחויב לנהוג
ז׳ ימי אבילות שגית .אולם בתשר בית דוד ממינסק (סימן

(דף ה ע״א) והיתד ,דאיתקוש הויות להדדי.

אולם לפי״ז יש לעיץ ברמב״ם (הל׳ תענית פ״ה הי״א)
שכתב שם לענץ תשעה באב וז״ל :ומקצת החכמים

ג) יש שאלה הג״ל בשתי אחיות ומסיק להלכה דאינו חייב
לנהוג שבעה שנית ,ויוצא אע״ג שישב ז׳ ימי אבילות בטעות,

נוהגץ שלא להגיח בו תפילין של ,ראש׳ ,וכתב בהגהות

עיי״ש,

מיימוגיות שם וכן בספר המצות ,שאסור משום שנקרא פאר.

הר צבי <שו״ת> ־ ג (יורה דעה) פרנק ,צבי פסח עמוד מס
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השלמת

סרק ה

המ^ז

מ

כן מי שמדבר עם חברו וכש״ב עם מי שהוא שרוי בצער שצריך
ליזהר בזה וכשם שהמדים ידו על חברו נקרא רשע כדאיתא

בסנהדרין (ג״ח) כך המרים קולו על חבירו ׳ דעקימת פיו הוי
מעשה דקיי״ל כר׳ יוחנן דחסמה בקול והנהיגה

בקול

לוקה

כדאיתא בב׳׳מ (צ ע״ב) •
עוד יש להתבונן במה שאמדו ז״ל (ברכות ר) שבל מי
שנתן שלום לחבירו ולא החזיר לו נקרא גזלן שנאמר גזילת

העני

בבתיכם ופרש״י העני הזה שאין לו מה לגזול אלא שלא

השיב על שלוממ“זיהענין הוא שחידש לנו רבותינו ז״ל שגזלן

מקרי לא רק על מי שגוזל

ממונו של חבירו

אלא אף מי

שגוזל זכותו של חבירו או שום כבוד שחייב ליתן לחבירו ואינו

נותן לו הר״ז בכלל־־גזלן ודבר זה התברר בתורה במה שאמרה
שרה המסי עליך (בראשית ט״ז) ופירשו ז״ל (במד״ר) דבריך אתה
חומם ממני שאתה שומע בזיוני ושותק וכן פרש״י שם ור״ל

שע׳׳פ דין כששומע הבעל שמבזים את אשתו צריך לריב דיבה

וכיון שלא עשה כן הוי גזילה שגזל ממנה זכותה וכן מבואר
בשר׳ע (או״ח ם׳׳י תקפ״א) שהמתפלל שלא ברצון הצבור אסור

לענות אמן אחריו משום דהוי בכלל בוצע ברך נאץ ד׳ וכמו
שכתב בדרכי משה והגר״א ז״ל שם והיינו שזכות יש לו להציבור

שהם צריכים ליתן רשות להשליח צבור שיתפלל׳ וכיץ שמתפלל

בלא רשותם גוזל זכותם ,וזהו שאמרו ז״ל שאם נתן לו שלום
ונא החזיר לו הוי גזלן שנאמר גזילת העני בבתיכם שהנביא

ע״ה הוכיח להעשירים שגזילת העני בבתיכם והלא עפ״י רוב
גונבים וגוזלים מעשירים כי מה יש לו להעני לגזול ממנו אלא

שהעשירים המתגאים ומתביישים עם העניים וכשהעני נותן לו

שלום אינו לפי כבודו שישיב לו או שמשיב לו אבל אינו משיב
לו כמו שמשיב להעשיר הוי בכלל גזל שמאחר שיש להעני
השלמת המדות פיינזילבר ,שלמה  pאהרן יוסף הלוי עמוד מס (33הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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זכות בזה כמו להעשיר׳ וכן

כל

המדות
דבר שאדם מרגיש שנוהג

לעשיר כמו שאם פוגע בעשיר הוא_מקדים לו עלום או שאם

עשיר נכנס בביתו עושה לו

כבוד בישיבה ובקימה וכדומה

מן הכבוד הנהוג אם אינו נוהג כן לעני הוי בכלל גזילה ,ואף

דאמרינן בעירובין (פו) רבי מכבד עשירים היינו בעשירים בעלי
בדקה שמפרנסין לעניים כמו שפרש״י שם וכמו כן אמרו ז״ל

(במד״ר) באבא יודן שהשיבוהו ר״א ורי יהושע אבלם שהיה בעל
בדקה נפלא וקראו עליו מתן אדם ירחיב לו כו׳ והיינו לעשות
לו כבוד והידור וכונת כולם הוי לשם שמום אבל להחזיר שלום

וכדומה שהוא מן הדברים המחויבים לכל אדם אם נוהג כן בעשיר

ולא בעני הוי בכלל גזילת

העני ,לבד מה שכבר התברר מן

הכתוב לועג לרש חרף עושהו (משלי מ״ז) ולועג לוש בולל אף

הלק אחד מלעג ואף נקודה קטנה שיש בה אי כבוד משהו
לעני הוי בכלל לועג׳ ומה לנו גדול ממה שאמרו ז״ל (ברכות ד)

שאסור לספר בד״ת לפני המת משום לועג לרש כו׳ וכמעט שאין

נתפס זאת במה כי מה לועג לרש שייך מה והלא הכל יודעים
שמת הוא ומי ילעוג חלילה ממת שאינו יכול לדבר או ללמוד

אלא שרבותינו ז״ל בעומק שכלם השיגו
שהוא ממש דק מן הדקה הוי גם כן
לידע עד כמה

והבינו כי לעג

בכלל לועג׳ ומזה נוכל

שבריך לדקדק בלועג לרש החי

ומרגיש אף בעקיבת המחט הדקה של אי כבוד
מדקדק מה יכול מלילה

זה

שהוא

חי

ומי שאינו

להכשל בפשיטת ידו בעיקר בכבודו

ית׳ כי הלועג לרש חרף עשהו• ולבד כל זה הלא כל דבר

שפוחת להעני מלהעשיר בכל עניני הזכות שחייב גם לעני

הוי

בכלל גזילת העני בבתיכם ,וכל המתכונן על דרכיו חייב לידע

כמה גדול החשבון בזה לחשוב כמה כבוד הוא חייב לכל איש
שלא לגזול זכותו בזה ,וכן אם נכנם אחד לביתו עריך להרגיש
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השלמת
אז שיש עליו

המז1#

פרק ה

הוב איך לנהוג בכבוד

תברו בנתינת

בס

השלום

ולקבלו בסבר פגים יפות וליתן לו מקום לישב וכדומה וזהו כל

היסוד של מסכת דרך ארץ שמהויב כל אדם לידע איך להתנהג
עם

חברו

וכל מי שממסר מזה איזה דבר

גוזל זכותו,

להברו הרי זה

קאת מעות ואהבת לרעך כמוך

הרי שביארנו

להראות שענפיה רבות ודקות

מאד והיא הלכתא רבתא עם

סימנים וסעיפים רבים בפרטי ההטבה התלויה בהכרה והבנה
^עמוקה ולחשוב רק איך להטיב לחבירו ולשקול כל פרטי ההטבה

במאזני שכלו• ונל בר דעת יודה איך שעדיין אנו עומדים רחוק
מהמדרגה העליונה של מ״ע ואהבת לרעך כמוך וצריכים לימוד

ועיון רב בהלנה זו •
והנה המקיים פרטי ההטבה הנ״ל

עשה—ואהבת וכו׳ עוד מקיים ס״ע
שאמרו ז״ל בשבת

הוא חנון אף

( קלג)

לבד שמקיים מעות

של והלכת

בדרכיו וכמו

מה הוא רחום אף אתה רחום מה

אתה חנון וחשבה הרמב׳ם ז״ל במ״ע

בדרכיו וכן כתב בהל׳ דיעות שמעווין

להדמות

אנו ללכת בדרכים

הטובים וה שריש שנאסר והלכת בדרכיו וכך למדו בפירוש מאוה
זו מה הוא נקרא מנון

קדוש אף אתה היה

אף

אתה היה חנון מה הוא נקרא

קדוש ועל דרך זה

קראו הנביאים לד׳

בכל אותן הכנוין ארך אסים ורב חסד אדיק וישר תמים
גבוד וחזק וכיואא בהן להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב

אדם להנהיג עאמו בהן ולהדמות אליו כסי כמו ,וכסה סרטים

בדרכיו של הקב״ה שנתבארו בדברי רבותינו ז״ל שראוי לנו
לילך בדרכים אלו ומהם סה שאסרו ז״ל בסנהדרין (מו> בזמן

שאדם מאטער שכינה מה אומרת קלני מראשי קלני

מזרועי

וסרש״י כאדם שאומר ראשי כבד עלי וזרועי כבד עלי וילמד
אדם מזה כמה ראוי לו לאדם להצטער בראותו אחד מישראל

שיש לו צער ואפילו קל שבקלים וכדאמרינן שם שאפילו על דמן
השלמת המדות פיינזילבר ,שלמה  pאהרן יוסף הלוי עמוד מס (35מודםס ע״י תכנת אוצר החכמת (0

ימים

נח

והארכת

צט

»! cנ״ח so

3וצר_החכט£

המקדים שלום להכירו

כתוב בישועות יעקב יו״ד סימן קמ״ח ם״ק א׳ ובן בגאולת ישראל הובא בטעמי
המנהגים עמוד תק״ג מאמר חז״ל דבל המקדים שלום לחבירו מוסיפין לו חיים
ושלום ,ונתקשה בספר מעט צרי ערך שלום למצוא המאמר ומקור הדבר ,וכתב

דאולי המקור מיבמות ק״ט :ק״ט :תני בר קפרא לעולם ידבק אדם בשלושה
דברים וכו׳ בהבאת שלום דכתיב בקש שלום ורדפהו ואמר רבי אבהו אתיא
רדיפה רדיפה כתיב הכא בקש שלום ורדפהו וכתיב התם רודף צדקה וחסד ימצא

חיים צדקה וכבוד ,וכתב דזולת זה לא אדע המקור עיי״ש.
וידידי החשוב הרה״ג ר׳ יהודה פישר שליט״א העירני לירושלמי תענית פ״ר
ה״ב דר׳ חנינא הקדים שלום והאריך ימים עיי״ש.
וכן העירני לדברי תום׳ אנשי שם בבכורים פ״ג מ״ג דלכל איש הבא מן הדרך

מצוה להקדים לו שלום וטעמא נ״ל משום דהשכינה מתלוה עמו בדרך כדאיתא

בזוה״ק וכיון דאומר שלום בשביל השכינה הוי כמו קבלת פני השכינה שעי״ז

מאריך ימים.
וברבינו בחיי פ׳ פנחם כתוב שמעתי ששלום נוטריקון שלא למות ,ואפשר דלכן

המקדים שלום מאריך ימים.
ובמרכבת המשנה להגר״י אלאשקר זצ״ל על פרקי אבות פ״ג במשנה ט״ז כתוב

ואמר והוי מקבל את כל האדם בשמחה ,הוא מאמר כולל לכל העולם הן קטן והן
גדול שזה יהיה סבה שתאריך ימים ע״כ.

ועיין עוד דרך ארץ זוטא סוף פרק השלום ומי שהוא אוהב שלום ורודף שלום
ומקדים שלום ומשיב שלום הקב״ה מורישו חיי עולם הזה ועולם הבא.

והארכת ימים פיש ,יעקב יחזקיה בן אהרן צבי אביגדור עמוד מס 115
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ומיהו בלאו הכי אין לדקדק בזה בלשון האמורא,
כיון דחדא מכלל הברתה אתמר וא״ב אין
שתי המימרות מלשון אמורא אחד ,וכתום׳ כתובות
ב׳ ע״ב ד״ה פשיט ,שכל אמורא תופס לשונו וכה״ג
בכ״מ ,וחד מינייהו שאמר בעצמו מכללא דמלתיה
דר׳ יצחק נפחא והא בשם רבו דחייב לומר כלשונו
בבכורות ה׳ א׳ ,ואף כשאין נפ״מ לדינא כברכות
מ״ז א׳ ,ונ״ג ב׳ ,ושבת ט״ו א׳ ,ועירובין נ״ג א׳,
וראש השנה כ״ג ב׳ ,ועי׳ בב״ק ס׳ ע״א ובירושלמי
דשבת פ״ה [ה״א] ועירובין פ״ה ה״א ,ונדרים פ״ח
ה״ב ר״ז אמר וכו׳ ,עי״ש בפני משה ,ובב״ק ו׳ ב׳,
האי תנא ירושלמי הוא כו׳ ,ועי׳ בשו״ת זכרון יוסף
חאו״ח סי׳ ח׳ בהא דברכות מ״ז ב׳ ,דקמ״ל רב
ספרא אף היכא דליכא נפקותא חייב לומר בלשון
רבו יעש״ב ,ובתויו״ט פאה פ״ח מ״א ד״ה משילכו
כו׳ ואין החילוף בין הגירסות בענין אלא בלשון,
ועי׳ בתויו״ט מעשר שני ס״ד מ״ח ד״ה ובה״א כו׳,
וכל שכן הכא שהן דברי שני תנאים שיש לכל אחד
לדבר כלשונו ורבי העתיק לכל אחד כדבריו כעדיות
פ״ק מ״ג ,יעו״ש ,ובסנהדרין ה׳ ב׳ ותום׳ ע״ז ב׳

״

יד׳ופח

שפה

סע״א [ד״ה מ״ט] וגליון תוס׳ ריש ב״ק ד״ה ארבעה
ומהר״ם לובלין ובחידושי לריש ראש השנה ,ובזה
מסולק קושית התוס׳ ריש קידושין [ב ,א ד״ה
האשה] דלא קפיד בריהטא דלישנא ובתום׳ ריש ע״ז
[ב ,א ד״ה לפני] דלפעמים הקדים המנין ברישא
דבכ״ט היה שונה בלשון מחדש השמועה ומר אמר
בהאי לישנא וכו׳ ,ומזה ענין לא זו אף זו ,ושבת ה׳
ב׳ והא אמרה ר״י חדא זימנא כו׳ אמוראי נינהו מר
אמר לה בהאי לישנא וכו׳ ובפרש״י [בד״ה מר]
ומיהו ר״י חדא זימנא אמרה ואף דלכאורה הא חייב
לומר בלשון רבו וע״כ דהיינו דמשני דחדא מכלל
חברתה אתמר והאמורא שנה נמי זה הדין דשמעינן
נמי מהאי מימרא דר׳ יוחנן ,ורש״י סוף פרק תפלת
השחר [ברכות ל ,ב] ד״ה שתתחולל כו׳ ובלישנא
בעלמא פליגי .וכה״ג (ברש״י )2שם ל״ח א׳ (ד״ה)
לישנא אחרינא ,והיינו בלישנא בעלמא לענין
שמחוייב לומר בלשון רבו ,ואף שי״ל עוד דללישנא
קמא אף שנתכוין לאכילה ולרפואה מותר ולל״ב
בעי שלא נתכוין רק לאכילה ,ועי׳ בהרב המגיד
וכסף משנה פ״א מהלכות ברכות הי״ב.

סימן ת
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(א .משלוח מנות מתלמיד לרבו’ ב .כדברי רש״י מגילה ז ,ב
ג .משלוח מנות כמשי,ין ד .משלוח מנות בעבד ואשה ה .׳רעהו׳,
׳אדם׳ ו׳חבר׳ בנכרי.
להרב ר׳ שלמה אברהם רזעכטא כיאזערקאוו

מה שהעיר לענין מה שנשאל בשו״ת יהודה יעלה
חאו״ח סי׳ ר״ד ,לענין שילוח מנות בפורים
לרבו אם יוצא בכך ,והביא לסייע לדברי השואל
ולאסור מצד שאילת שלום לרבו ממ״ש הרב ביו״ד
סי׳ שפ״ה [ס״ג] מתשובת מהרי״ל סי׳ ל״א ,דאסור
לשלוח מנות לאבל על אב ואם ,ואפילו בשבת
במקום שנהגו שלא לשאול בשלומן בשבת ,ועי״ש
בתשובה מהר״ז כתב באלפסי דשילוח מנות אין לך

שאילת שלום גדולה מזה ,וא״כ תיפשוט מיניה
דאסור למזוג לאורח תוך י״ב חודש למאי דנהיגנא
דאין שואלין בשלום אבלים ואפילו בשבת ,עכ״ל.
הנה מה שציין מהר״ז באלפסי ,לא ידעתי אל מי
כוון ,ובשלטי הגבורים פ״ק דמגילה [ג ,ב]
במתני׳ קראו את המגילה כו׳ באות ג׳ וחייב האבל
לשלוח מנות וכו׳ ,יעוי״ש ,ואולי שצ״ל מהר״י
בועז אם נתכוון על השלטי הגבורים ,1ובמנהגי
מהרי״ל בהלכות פורים [אות יז] ושלוח מנות הי׳

 .2כתתו לציין לגמ׳ שם ,דברש״י ליתא מזה.
 .1שלש תשובות בדבר .חדא דשלטי גיבורים נדפס בשנת ה״א שי״ד ומהרי״ל נפטר בשנת ה״א הפ״ז .והשנית דדברי השלטה״ג
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מקיים מה״ר שלומיאל באכילתו עיין במיימון
ותמצא דעות[ ,עכ״ל].

ועכ״פ לא ידעתי מקום לחוש לזה גם לכתחלה
לשלוח לרבו מטעם דשאילת שלום ,אף
דלא נפיק מכלל רעהו ,ולחוש בכה״ג לגבי שילוח
מנות כמו לענין אבילות ,רק בשאילת שלום סתמא
ולא חיכי שבא מצד שרוצה לקיים המצוה דשילוח
מנות ,2אף שיהיה עיקר הטעם משום שאילת שלום,
מ״מ אין שייך נגיעה כל כך בכבוד רבו דמיחזי כמו
ששואל בשלומו ואף שמוכח ממילא שהשילוח
מנות בפורים בא להורות על זה ,דשאילת שלום
לרב הוא רק כששואל כמו לשאר בני אדם ,ולפי׳
התום׳ ברכות כ״ז ב׳ ד״ה והנותן כו׳ שאינו אומר
שלום עליך רבי וכו׳ ,ובתלמידי רבינו יונה [ברכות
יה ,ב ד״ה והנותן] ומ״ש כדי שאילת שלום תלמיד
לרב אינו ר״ל אלא כדי חזרת שלום ,עי״ש .וברי״ף
לא העתיק כלל והמחזיר שלום ,ועי׳ רש״א [ברכות
בז ,ב ד״ה והנותן] עפמ״ש בתלמידי רבינו יונה
דאסור להקדים שלום כלל לרבו וכדאיתא
בירושלמי ומ״ש כדי שאילת שלום תלמיד לרבו
היינו בחזרה ולהכי הוצרך למינקט נמי והנותן כו׳,
יעש״ב ,וכן הובא ברא״ש [ברכות פ״ד ס״ה]
הירושלמי^דהיה קורא דהיינו דנקט עיקר הטעם
שפייסו משום דזעירא לא שאיל כר׳ ,וא״ב אינו ענין
לכאן לאסור משום נתינת שלום לרבו ,ומצד
שמיחזי כנתינת שלום ליכא חששא כלל דלא הוה
שום נגיעה בכה״ג בכבוד רבו ,רעכ״ם גם לתירוץ
הא״נ [שבתום׳ שם] לכתחלה קאמר וכתלמיד חבר
וכו׳ ,והא דאסור כאן נתינה לכתחלה אפילו באומר
שלום עליך רבי היינו בתלמיד שאינו חבר ,ולתירוץ
זה בתלמיד חבר כרב כהנא ורב אסי דלסבריה לא
הוי צריכי ובסנהדרין ל״ר ב׳ ,יהיה מותר בכהאי
גוונא אפילו לכתחלה מטעם שאילת שלום ,ובפרט
דמצוה שאני כסוטה מ״א ב׳ ,כדמשני נמי לגבי
מלך ,ועי״ש בתום׳ [ד״ה מצוה].

יהוסף!

ובספרי זכר יהוסף ביבמות ה׳ סע״ב ,מאי לאו
דא״ל שחוט לי בשל לי ,על קושיה
המפרשים בריש פרק שבועת העדות [שבועות ל ,ב]
האי עשה כו׳ מכתובות מ׳ ע״א ,דאי אמרה דלא
בעינא בו׳ ,יעויש״ב.
ואולם מה שדחה בשו״ת יהודה יעלה לחלק
בשאילת שלום ,דאסור רק בפניו וכמו
במזכיר לרבו בשמו ,יעוי״ש ,ולא נ״ל כלל ,דאף
כששולה ע״י אחר כיון רזה גופא חשיב שאילת
שלום לרבו ,ממילא חשיב שלוחו כמותו לענין
שאילת שלום ששולח לרבו ,כמו דמהני לענין קיום
המצוה דשלוחו כמותו .ועיקר הטעם דחשיב כמו
שאילת שלום ,נ״ל מסברא דשילוח מנות בי״ד
שהיה בימי מרדכי ואסתר לאחר שעמדו על נפשם
בי״ג שהיה כענין שאילת שלום לאלה שנצחו
במלחמה ואיש לא עמד בפניהם ושלחו כל אחד
מנות לחבירו שנחו בי״ד בעשיית יום משתה
ושמחה ,ובפרט להטעם של בעל מנות הלוי [אסתר
ט ,יט] שהתיקון משילוח מנות להרבות השלום
והריעות היפך ממלשינות של המן היותם מפוזרים
ומפורדים בדעות וכמ״ש החת״ס [שו״ת או״ח סי׳
קצו] ובכתב סופר [שו״ת או״ח סי׳ קמא] שהכריע
להלכה כטעם זה ושלכן יוצא ידי חובתו גם כשלא
רצה חבירו לקבל.

•

ומ״ש מעלתו דכשרבו מקבל המשלוח מנות
מקיים הרב בזה המשלוח מנות דקבלתו
מיחשב נמי נתינה ,ובזה מיישב קושיה הב״י [סי׳
תרצה] על פירוש רש״י במגילה ז׳ ב׳ [ד״ה מחלפי
סעודתייהו] בהא דמחלפי סעודתייהו זה אוכל עם
זה בפורים ובשניה סועד חבירו עמו ,וכבר הוזכר
כזה בחומרי מתניתא במגילה ז׳ ב׳ רש״י ד״ה
מחלפי שנ״ל כקידושין ז׳ א׳ באדם חשוב אפילו
בנתנה היא ואמר הוא מקודשת דאדם חשוב קבלתו
כנתינתו ולכך לא פרש״י כפשוטו דא״ב מאי קמ״ל
פשיטא דבהחליפו ממש דיצאו ,עכ״ל .אבל עיקר

שם הם העתק מהטור סי׳ תרצו ,ומה מצא בשלט״ג ,והשלישית קשה שבכולם ,דבשלט״ג (ומקורו מטור וכנ״ל) כתוב שאבל

שולח מנות ,ואין רמז לענין משלחין לו ,שבזה מדבר רבינו (ובדרכי משה שם הביא ממהרי״ל הנ״ל לענין משלחין לו).
 .2ובכוכבי יצחק על ירושלמי ברכות פ״ב ה״א אות יח או״ק א ובשו״ת בצל החכמה ח״ה סי׳ עג העירו שכ״ה מפורש בלקט

יושר הל׳ פורים (עמ׳ שנט • מהדורת מ״י) :׳וצריך לשלוח מנות לחבירו ,ומכ״ש לרבו׳.
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זכר נתן

ברית עולם בשם ש״י דלא ישאל לו אם יודע ללמוד אלא יתן לו לאכול
הודם) .א״ר חייא כל המקדים ויוצא לקראת הבא ■מן הדרך ונותן לו שלום
מעלה עליו הכתוב כאלו אכילה ושתיה הוא נותן לו מלל דכתיב על דנד•
אשר לא קדמו וגו'׳ (?והר חדש ם״ לך לך ד' ל״ו) ♦ אכסניא מדכא• (והוא
הנקרא בלא קווארטיו מייסטיר) עד דלא ייתון דוחאי שרי ■משחדינהו( ,וסי,
המעריך פקיד מן המלך לחלק אנשי צבא לבתים כד וכך בבית זה וקודם
שיבואו החיילות מותר לתת לו שוחד שלא יטיל עליו) ,ומאן דייתון רותאי
אסור .ירושלמי פ״ג דב״ק ח״א ,ועי׳ בס׳ עדך מילין להשלר וחידוש.של>4זכר•־

•
׳.
 ם,׳ .המעריך וע״ש בפי׳ סני משח.כמדרש תחלים מזמור כ״ג כנוהג שבעולם .ארם מקבל אורח יום ראשון שוחט
לו עגל .,יום שני שה ,יום שלישי תרנגול ,רביעי קטניות• חמושי ממעט וקולך ז,
יח) אורח הבא לעיר אומרים לו ברוך הבא ,נחלת שבעה מי׳ ע״ד כן •הוא
המנהג בכל ערי ספרד ובערי אשכנז המנהג שאומרים.לו שלום עליכם ובנתינת
ימין ובפולין טקפידין ע״ז מאד ולא ידעתי מנין להם• אחזיר מצאתי בממדים
ע״ם אגודת שמואל ש״כ בישעיה נ״ז מי׳ב בהלה וז״ל בורא ניב נע .כתיב
וסמיך ליה שלום שלום מלמד שצריך להכירו■ ליתן ולהניא בידו שלום כשעא.
מדרך רחוקה או קרובה והכירו חייב ,לו .להשיב ■שלום .ושמהם יאמרו .שלום בניב
שפתים כלומר לא בשפה רפה הלהדר״ע .עי׳ כמדבר רבה ד״ם פנחס ואת
בא .אדם מן הדרך שואלין אותו שלום .עוד מצאתי בטגידים הגז׳ משלי י׳א
פ׳ כ״א יד .ליד לא וגו’ וז״ל יד ליד סמוך לתמימי דרך הבלח חיא .בידינו
ההולך נדרך יעשוק בדברי תורה משום שהשכינה הנקראת שלום מתחברת עטו
כדרך וביעקב כתיב ויבא יעקב שלם ונו׳ ולק טי.שבא מן הדרך מחויבים ליתן
לו שלום ניד תקיפה ובשפה חריפה ולא בשפה רפה אבל טי שלא • נתן שלום
נידו לטי שבא מן הדרך יצא כרוז ברקיע פלוני הרע הזה יצא.נקי טנבסיו וצדיקים
ירשוהו וע״ז נאטר יד ליד לא ,כלומר כשלא נותן יד ליד להבא מן הדרך כלו׳
שלום ינקה מנכסיו האי רשע רע וצדיהים ירשוהו וע״ז נאמר זרע צדיקים.נמלט
(סוד משרים)• ונמשל' פ״ז פ׳ ה׳ יד ליד לא ינקה .כ״ש לא יתן לאשת .ואפי׳
לאשתו שלום ביד כמו לזכר (הלה דר״ע)ז < .
י«) איתא כמדרש יכה ם' ויצא ם' ע׳ וז״ל וישב עטו חדש ימים א״ר אמי
למדתך תורה דיך ארץ עד היכן צריך אדם להטפל בקרוביו עד חדש ימים

— ________________............................................................. .
•
י--

ע כ .אדם הבא מן הדרך נכנס למרחץ מס' ר״א פי״א.
^נכ3ס לבית כל טה שיגייר עליו בעה״ב  .יעשה כשהוא ,דבר כשרות

נא) הנכנס לבית אל יאטו להם תני לי ואוכל עד שיאמרו לו הם אקול
שם שי א 1
אוכל^רו^ד^יק טסנין ד* קכ״ז פע״א אמד ד׳ יוחנן .ששח הבדלם אדם
ת •ן בעזה ז והקרן קיימת .לעוה״ב ואלו חן-הכנסת אודחין-ובו׳ ועי׳
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ויצבור

סימן פא

לאחר ל׳ ותוך ל׳ ,והגה הכם אהד רצה לומר
שאחרי שחרמ״א כתב להקל בשאלת שלום

י<ף

ועי׳ בשרת ציץ אליעזר חלק ח (סי׳ לב) .וע״ע
שרת יביע אומר חלק ד ירד (סי׳ לח אות י) .וכן

שלנו ,אזי על שאר קרובים אפי׳ בתוך ל׳ יש

מתבאר גם בשאלתינו ,שהוא אמירת בקר טוב,

להקל .וכמדומה דאין העולם נזהרים בזה .והשיב,

שהוא מותר ,וחיינו "צפרא דמרי טב" שהתירו

בודאי אין לחלק והעולם אין נזהרים מפני שאינם

האחרונים.

נותנים אל לבם לכוין החשבון ,ואין לומר לו שום

דבר למי שיודע מאחר שזה מדינא דגמרא .וע״ע

למסקנת.

"בקר טוב" כאשר בא אצלו בבוקר,

שם (בסי׳ תיז וסי׳ תכב) .ושרת מים חיים משאש

וכן בערב "ערב טוב" כאשר בא אצלו בערב,

חלק ב <םי׳ טו>.

וע״ע

מותר לומר לאבל שיושב שבעה

ואין זה נקרא שאילת שלום .כי אפילו אמירת
שו״ת הר צבי חלק ירד (סי׳ רץ) שכתב

"שלום" ממש ,יש אומרים שאין זח מילת שלום

נראה שזה שמאחלים לאבלים חיים

שלנו ,אלא הדרישה בשלומו וכריעח לפניו .וק״ו

ארוכים ונותנים להם יד אין זה נכלל בכלל

שאומר בלשון תרגום "צפרא טבא" שאין זה

האיסור של שאילת שלום וזה רק ברכה מחמנחם

שאילת שלום .וכן בשבת מותר לומר צפרא

לאבל .וע״ע אגרות משח ירד חלק ב (סי׳ קסח).

דשבתא טבא .וחשי״ת ינחם לכל אבלי ישראל.

סימן פא

אס מותר להעביר את הבעל מקברו כדי שאשתו תוכל להקבר על ידו
שאלד! .אשח שבעלה «טר כחייו /ווזיא

שמתיראים מיום הדין וכר ,וכתב הב״י ‘שם בשם

כקשה שלאחר מאה ועשרים שלה
יקברו אותה לידו ,אולם ליד קברו אין מקום
לקוברה ,ועתה מצאו אפשרות להעביר
אותו מקברו למקום אחר שבסמוך לו ואז
תהיה אפשרות לכרות קבר נם לח לאחר
מאח ועשרים שנח .האם מותר לעשות כן,
כדי למלא את רצונה להקבר על ידו.

תשובת הרשב״א (סי׳ שסט) שאחד שצוה שישאו
אותו לקוברו במקום קבורת אבותיו ,ונאנסו ולא
יבלו לישא אותו מיד ,וקברוהו במקום פטירתו,
מצוה על בניו לפנותו משם ולקיים דבריו ,וכתב
דהוא הדין למי שנאנסו ולא יכלו לקברו בבית
הקברות וקברוהו בתוך השכונה ,שמותר לפנותו
אחר כך לבית הקברות.

הטור (ירד םי׳ שסג) כתב ורל ,אין
מפנים המת והעצמות לא מקבר
מכובד לקבר מכובד ,ולא מקבר בזוי לקבר בזוי,
ולא מקבר בזוי לקבר מכובד ואין צריך לומר
ממכובד לבזוי וכר ,ובתוך שלו אם׳ ממכובד
לבזוי מותר שערב לו לאדם שיהא נח אצל
אבותיו ,והטעם דבלבול קשה להם למתים מפני

ומרן

תשובת.

בשו״ע פסק דין זה שכתב הטור ,שאפי

ממכובד לבזוי מפנים בתוך שלו .ופירש
חט״ז (סע״׳ק ב) ובתוך שלו ,פי׳ למקום שהוא שלו
ששם שוכבים בני משפחתו .והש״ך שם (בסע״ק
ב) כתב כלומר לפנותו לקברו אצל אבותיו מפני

w

כבודו ,וכתב הב״י וד״מ משום האי כבוד
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יוסף

סימן פא

׳רפפו3

מקברות החדש לישן ,יש להתיר להביא את

מפגין ולא משום כבוד אחר .וכ״ב בבאר הגולה
על השחע .לפיכך אסור לפנות המת או העצמות

האיש אצל אשתו ,ומ״ט ימתין עד כלות שנתו

ממקומן לצורך מת אחר וכר .אבל לכפרה שלו

עי״ש .וע״ע שם (בסי׳ קכא קבב קכג קכד).

או לכבודו ,כגון להעלותו לאר״י ,או לקברו בקבר
אבותיו מותר ,וכן אם מלכתחילה על מנת כן

נקבר בתנאי עראי ,ואח״ב יפנו אותו שרי .ומ״ט
רואים מכאן שכל שהוא לכבודו ,או שהיתה

קבורתו בתנאי שרי להעבירו.

רכן

ועיין

בשחת ציץ אליעזר חלק י (סי׳ מ) שכתב
שלשה תנאים כדי שיהיה מותר לפנותו.

א .בשביל לקוברו אצל קברות אבותיו .ב .בשביל
לקוברו באר״י או בירושלים .ג .אם שקברוהו
בתחילה קברוהו רק לפי שעה והיה בדעתם

הביא בספר גשר החיים להגאון רבי יחיאל

לפנותו .ועי״ש שהאריך בדבר .ועי׳ בשחת

מיכל טוקצ׳ינסקי זצ״ל בחלק א (פרק כו א)

שרידי אש חלק ב (סי׳ קה אות א) .ועי׳ בשחת

שכתב ,ולפי מה שהסכימו האחרונים לאו דוקא

מנחת אלעזר ה״ד (םי ,יב) .ועי׳ בשחת אגרות

לקבר האבות אלא אפי׳ לקברי משפחתו וקרוב?

משה יחד ח״א (סי׳ רט) בענין הארונות של

מותר ,ואסור לפנות את המת מקברו אלא

אנשי החיל שהובאו אחרי המלחמה .והשיב .ולכן

החת״ס

לדינא כיח דחזינן מר׳ מנא בירושלמי שלא

בתשובותיו יר׳ד (סי׳ שלא) בקבר אבותיו

אזלינן בתר המיקל בליקוט עצמות ,שראוי

שאמרנו לא דווקא ,דה״ה בקבר בני המשפחה.

להתאבל ולקרוע עד הערב ,וכ״ש כאן שלא נהגו
כלל לא שבעה ולא קריעת ובבן על אב ודאי

באופנים•

לעיין

מיוחדים

וכנ״ל,

וכתב

בשו״ת מלמד להועיל חלק ב (סי׳ קיז>
שנשאל בדבר מה שאיש אחד נקבר

בקבר בבית קברות הישן ולאחר זמן האם

נקברה בבית הקברות החדש ,ועתה הבן רוצה

לקחת את אביו מבית הקברות הישן לחדש,

ואומר שכך היה התנאי שיפנו את אביו ,וגם
אימו צותה לפני מותה שיקברו אותה ליד בעלה,
אם מותר לפנותו ,ואם צריכים להמתין שנה עד

כלות שנת מיתתו ,שהמנהג שהאבלים הולכים

•"■דראוי להחמיר ,ומ״מ באלו שמקילח אק למחות.
ועע״ש חלק יחד חלק ב (סי׳ קנד ,וסי׳ קם) .וע״ע

שם (סי׳ קסב) שנשאל אם מותר להעביר קבר
האבא כדי שיהיה להם נח לבקר על קברו,
והשיב שיש לאסור ,מכיון שבלאו הכי אק חיוב

לבוא על קבר האב ,ולבן יש לאסור לפנותו .ועי׳
בשחת שרגא המאיר חלק א (סי׳ מז).

ולפ״ז

לכאורה

בנייח

דידן כיח שהיא רוצה

לקבר בתוך שנה .והשיב ,אם היה ברור הדבר

להקבר עם בעלה אין כאן כבוד הכרחי

שנקבר ע״ט לפנותו מותר ,ועוד יש להתיר

לבעלה בזת ויש לאסור לפנותו .כי אק סיבה

משום שהיא צותה שיקבר על ידה ,ואף דלא
התירו אלא משום דיקבר אצל משפחתו ,ולא

כמו הנזכרות לעיל שתצדיק את פינוי המת
מקברו לקבר אחר .אמנם לפי הנזכר לעיל

נזכר שגם משום שאשתו מבקשת שיקבר על

בשחת מלמד להועיל אולי אפשר להוציא את

ירח שרי לפנותו ,מ״מ עתה המנהג שקוברים

הבעל מקברו להקבר ליד קבר אשתו נם ללא

אשה ליד בעלה ואם א״א לפנות האשה מבית

תנאי ,אולם ימתין עד כלות השנה .עכ״פ שם
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סימן פ

להרמב״ם שם ,ובמרכבת המשנה בכורים (פרקכן נראה שפירות אלו יש ליתנם לבהמת
כהן ,כיון שדבהן אסור לאכול מהן .חאת
ד הלבה טו) ,והגם שבפירוש משנה ראשונה
יש להוסיף ,שאסור לבעל העץ לדבריתו ולאבדו
כתב שר ,טרפון חולק ומתיר לכהן טמא ,מ״מ
(כפי שהוא התבטא בשאלה שרצונו לעוקרו ,ביק
רוב המפרשים ס״ל שאין להתיר לכהן טמא
שאין הוא נהנה ממנו) ,כיון שאסור לדברית עץ
תרומה ,וכן גם הגידולי תרומה ס״ל דבי .ועי,
פרי .רק יש לשמור שלא יאכלו ממנו ישראל.
בשרת שערי ציון חיו״ו (סי׳ מה) .וע״ע שרת
כיח שהפירות הללו גידולי תרומה הם .ומיהו אם
שרידי אש חלק ב (סי׳ לא) .ועי׳ שרת נחלת
זר אכל גידולי תרומה אלו משלם דמיהם ופטור

ברוך על ירד (סי׳ ז).

מן החומש.

סימן פ

לומר לאבל "בוקר טוב" או "ערב טובי
שאלזז .אדם  osssvלבקר אצל *כל

לנחמו ,האם מותר

לומר

לו

"בוקר טוב" או "ערם מום" ,שחרי אין
אומרים שלום לאבל ,האם זה בכלל שאילת
שלום או לא.

תשובת.

מה שהביא שם .ומ״מ לכו״ע למדנו שהאבל

במסכת מועד קטן (דף טו ע״א)

אמרה הגמרא ,אבל אסור בשאלת
שלום דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל "האנק דום"

ופרש״י כלומר ,בדבר זה תנהג אבלות שתדום

אסור בשאלת שלום.

Wpffl

המאירי שם מה ראו לומר שבאלו

החמיר ליחזקאל יותר משאר דיני

אבלות ,והרי פשוטו של מקרא פירושו שיהא
דומם מצוחת ואץ כאן איסור שאילת שלום

ודברי תורה וכר ,ותירץ הראב״ד דקרא הכי

קאמר האנק דום אבל מתים לא תעשת משמע

ולא תשאל לשלום ,וכן פירשו (חתום׳ ד״ה אסור)

דהכי קאמר באגיקה ובדממה אתה שווה לשאר

משמע שתיקה בשאלת שלום .אמנם בחידושי

אבלים ,אבל מכאן ואילך מתים לא תעשה פארך

רבנו חננאל פירש אחרת ,שמדכתיב אצל

חבוש עליך וכר .ומיהו המאירי כתב פירוש אחר

יחזקאל "האנק דום" אלא דבר ,מכלל דלכו״ע

לפסוק שביחזקאל (פרק כד פסוק טז יז) הנני

אסור .והמאירי כתב בפירושו שם ,מדקאמר־

לוקח את מחמד עיניך במגפה לא תספור ולא

רחמנא ליחזקאל האנק דום ,כלומר ,דום משאלת

תבכה ולא תבא דמעתך חאנק דום מתים ,אלא

שלום ,ואם החמיר ביחזקאל שהיה מונעו מכמה
דברים שבאבלות ולא השאיר מחם אצלו אלא
צווחה מדכתיב ׳האנק /ושתיקה משאילת שלום

לא תעשה ,פארך חבוש עליך ונעלך שים

ומדברי תורת מדכתיב ׳הם׳ ,כל שכן בשאר
אבלים .וגדולי הראשונים פירשוהו אחרת ,עיין

ברגליך ,לא תעטה על שפם ולחם אנשים לא
תאכל וכר .וע״ע בר״ן ובריטב״א שהקשו כן .חף׳

במסכת מוע״ק (דף כא ע״ב) שכתבו דברבים
שאני שיכול האבל לומר לכו לשלום.
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רפזי'

מרן בשו״ע יו״ד (סי׳ שפה סעי׳ א) כתב,

קודם שיתפלל .וש״מ שכל זה שאנחנו נוהגים

אבל אסור בשאלת שלום ,כיצד שלשה

אינו בכלל שאילת שלום.

ימים הראשונים אינו שואל בשלום כל אדם ,ואם
אחרים לא ידעו שהוא אבל"ושאלו בשלומו לא

ומרץ בשו״ע (סי׳ פט סעי׳ ב) כתב וז״ל כיה
שהגיע זמן התפילה אסור לאדם להקדים

ישיב להם אלא יאמר להם שהוא אבל .משלושה

ימים עד שבעה אינו שואל ,ואם אחרים ישאלו

לפתח חבירו ליתן לו שלום משום דשמו של ה׳
שלום ,אבל מותר לומר לו "צפרא דמריה טב"

בשלומו משיב להם .משבעה ועד שלושים שואל

וכר ,וכן אסור לכרוע לו כשמשכים לפתחו וכר.

בשלום אחרים שהם שרויים בשלום וכ״ש

ועי׳ בבאר היטב (סי׳ פט סע״ק ז) שביאר שאם

שמשיב למי ששואל .לאחר שלושים יום הרי הוא

הולך לאתה עסק ואגב הולך לפתח חבירו ,מותר

ככל אדם .בד״א בשאר קרובים ,אבל על אביו

לומר צפרא דמריה טב ,אבל ליתן לו שלום אפי׳

ואמו שואל בשלום אחרים אחר שבעה ,ואין

בכי האי טנא אסור .וכ״כ המשנ״ב (שם םע״ק

אחרים שואלים בשלומו עד אחר יב חודש .וכתב

יב) שאם הוצרך ללכת דרך חצירו של חבירו

הרמ״א שם ,ואם עשה לכבוד רבים כגון שרבים

בראיית אתה עסק ואגב זה הולך לפתחו לומר לו

באים לנחמו מותר לומר להם לכו לבתיכם

"צפרא דמרי טב" מותר ,אבל ליתן לו שלום

לשלום דלכבוד רבים שאני .ויש מקילין האידנא

אסור .וע״ע שם (בסי׳ סו סע״ק ד) שכתב

בשאלת שלום לאבל לאחר שלושים ,ואין טעם

שמשמע בחידושי הרשב״א דמותר לכתחילה

להם ,אם לא שנחלק לומר שזה מה שאט נוהגים

לשאול בשלום הקורא ,אע״פ שיודע שיצטרך

לא נקרא שאילת שלום שבימיהם .ע״כ.

להשיבו .וע״ע בשו״ת הראב״י אב״ד (סי׳ צ״ט).

Wprtl

עליו הש״ך (שם םע״ק ב) שאם נאמר

—JHA

בתשובה מאהבה ח״א (סי׳ נ) שכתב

שאץ שאילת שלום זה כמו מה שנהגו

שבתשעה באב לא אומרים ברכת כחגים

אז בשאלת שלום ולכן מותר ,א״כ אין זה טעם

דאיך יאמר וישם לך שלום הא אסור בשאלת

נכון דא״כ תוך שלושים יום נמי מותר .ולא

שלום ,והניח בתימה ,והנלע״ד דאינו דומה לת״ב

מציגו לשום פוסק שחילק בכך .וכתב הבאה״ט

התם כולם אבלים ויום הוא שאסור בשאילת

שם (סע״ק ב) ומיהו אפשר לומר כיה שרוב

שלום משא״ב בבית האבל שהאבל לבד אסור

שאילת שלום שלנו אינו אלא שאומר "צפרא

בשאלת שלום והנותרים מותרים .עיי״ש עוד

טבא" ,זח מותר ,שאינו שאילת שלום ממש,
וכמ״ש בב״י (אור״ח סי׳ פה) .וכן פסק בשו״ע

בדבריו .וע״ע בשו״ת,שלמת קיים להנאת רבי

יוסף חיים זוננפלד זצ״ל (סי׳ פא) שדן בענין אם
מותר לומר צפרא טבא לפני התפילה ,והשיב,

שם .ועוד מביא הב״י בשם ר״י פרישת שלום
כמו כריעה הוא שאסור ,אבל שלום בפה מותר

אם רגיל לומר בלשון אשכנז "גוט טארגעך,

(דף קג עא ) משמע שאינו אסור רק כשמזכיר

יאמר ״צפרא טבא" והוי שינוי ,ואם רגיל לומר
צפרא טבא יאמר בלשת אשכנז .וע״ע שם (בסי׳

את השם .והיינו לענק שלא יתן שלום לחבירו

תכד) שכתב בדבר אמירת שלום שלנו לאבלים

כמו צפרא דמרי טב .וכתב בד״ט דבזוהר פקודי
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זכרון

רידב״ז• ירושלמי תענית

שלמה

אץ בעץ רחמי על תרתי ,אד בשבי דברים הללו .והשייכות שיש אזמימרא
דרחנ״ב לכאן הוא עפ״מ דאמר ר׳ יוסי (למגי  >pדאין מטריחץ על העיבור
יותר מדאי להתפלל על הגשמים ,ואיתא בבבלי ד׳ י״ד ע״ג דקאמר רחב״א שם

בשם ר׳ יוהץ הנ״מ בגשמים אכל לשאר מיני פורעניות מתענין והולבין עד

שיענו מן השמים עיי״ש וכזה מטריחין אח העיבוד יותר מדאי" ע״ז קאמר
רוזב״ב שגם על הגשמים מטריחין לפעמים על העיבור יותר מי״ג תעניות,
בגון שאם היה בא גם גוביי עמו מתריעץ אז גם על הגשמים יותר מי״ג תעניות,
וזה פחדש רהב״ב .שאם היה גם הגב אח״כ אז מתריעץ גם על הגשמים יותר
1*34567 n»na
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דן״ ז׳ ע*ב :לא  pתגי אין שואלין בשלום חבידים בת״ב
אבל משיבין אח ההדיוטות בשמן רפה .לימים שבינתיים,

נצרכה•

רידב״ז

סי'

דקשה מאי דתני במתניתץ אץ שואלץ בשלום תבירים [וזה אינו נוהג אלא
בהבירים כדגרסינן ד" י״ד ע״ב ת״ר חבירים אץ שאילת שלום ביניהן ע״ה

ששואלץ מהמרץ להם בשפה רפה .וכן המשנה מיידי ג״ב מחבירים] דקאי על
ת״ח ,דפי" חבירים הוא הבר ולא ע״ה ,דאל״ב ניתנו סתם אץ שאילתשלום,

אלא הבונה על הבירים הבר זל״ז ,דהא  pמפורש כברייתא דמביא הירושלמי אין
שזאלץ בשלום הבידים אבל משיבץ להדיוט ,משמע דבשלום חבירים הוא
חכמים .ועשה למה פרט גבי זעירים שאלת שלום דוקא הא חבירים מסיקדמתענין

ג״ב וא״ב לתגי בהדדי וחברים אץ שואלים ומחענץ ולמה חלקימזו ,ע״ו משבי
לימים שבינתיים נצרכה ,לפיכך עריד למיתגי בבבא בפני עעמה משום דכאן

מיירי בימים שלכל הזמן עד שיעבור ניסן ,דמזד .מיירי ברישא מכל הזמן.

דממעטץ מלישא וליוון וכו* .ע״ד קאמר דחבירים ממעטץ בשאילת שלום בכל
הזמן הזה ,ואח״ב מסיק דמחעגץ בב׳ וה׳ בל הזמן ,ואי הוי תני והיחידים
חוזדץ ומתעגץ וטמעטין בשאילת שלום בץ אדם לחבית הא״מ מה דממעטין

בשאילת שלום הוא בב״ וה׳ בזמן שמתענץ דוקא

והירושלמי ס״ל ג״כ

דכל דית״ח מתעגץ כיחידים כדאיתא בבבלי ד׳ י׳ ע״ב וכ״פ הרמב״ם ז״ל ,ומי׳

ד״ק״ע ז״ל לא הבנתי ,וגם פי׳ הפ״מ ז״ל דמדייק תיבת ממעטץ דמשמע דאין
אסור לגמרי ,עיין במס׳ מגילה בחום׳ ז״ל ד׳ ה׳ ע״ב ד״ה ממעטין שכתבו דהוא
לגמרי ולא מיעוט בעלמא דא״ב חיה לו לפרש השיעור מהו קורא ממעט עב״ל

ז״ל עיי״ש .והרמב״ם ז״ל בס״ב מה׳ תענית נקט לשון המשנה ולשון הברייתא,

שם בה״ח ,כדרכו ו״ל ודוק.

זקן אהרן סי ,קפז קפח
להוכיח שמשום אכחושימצוהפל יגי מי‘ ואפי׳עייקינסא לרב
חיכי* אכחושי מציה יאיתותנ׳ויזתוקמא דמשום מוי מציה
י
פליגי להדלקה עושה מצוה וא כ ע’כ מנר לנר ליב שרי
כלאשכחן במנורה רתק נר מערבי שממנו מדליק ובה הוה
מסיים והפי לרב עפא לת רגמה בפתילות ארוכות הרי היו
מדליקקמנר לנד וא’כע*י קנסת פליגי וכיון להלכתא כשמי•5
לרבה קאי כותיה א’כ עיי קינשא שיי וכפקא מינה להדליק
גר של מצוה עי כר אחר שרי אבל להדליק כר של חול משל מצוס
אסורמשום בווי מצוה וכ׳ש נר של מצוה להשתמש נו נלרך חול
א’כ אלו שמדליקין נר של חול משל ביה לא יפה עושים וכל שכן
לקחת נר של ביה להשתמש נו לרך חול־ ואמר התם אמד רב
יהודה אמר רב אסי אמר רב אסור להרצות מעות כנגד נר
חנוכה" ואעגיב לשמואל פליגואמר וכי נר קלושה יש נו הא
רב יוסף דחי ליה ויזלכתא כרב שכן כתב המרד כי מדליקיןמנר
לנר וקהלכתא הילכך מותר להדליק קינסא או נר שלחול מנר
של מצוה אחרת וכן מנר של שבת וכ ן בנרות של ביה אכל נר של
חול אסור להדליק מנר של מצוה אס לא שמדליק מאותם של חול
גישלמצוהאחרת כימוכח מההוא לאין שוקלקבנגד סלע
מעשר שני דינרים של והב ע*כ וכן כתב בעל התרומה:
יש לספק אס מותר במוצאי שבת להדליק נר של חול
מנר ביה כדי להבדיל דהא איכא למימי כיון שעושה
למצוה .שדי ואעגיב שאחיכ משתמש באותו נר שמוש .חול כיון
דנעשת מצוה שרי שהרי חנוכה יש מי שאומר שאם עכר שיעור
מצותו מותי להשתמש לאורו מרכתבו בו שיעור ואמרה עד
שתכלה רגל מן השוק ונפקא מינה שאס עבי הזמן יכוללכנותה
או להשתמש לאורה וכ’ם צהרמבין שכתב אפי׳ כבתה מיתר ודמי
לנויי סוכה ואתרוג ועוד מלשרי להדליק נר של חול כוי להדליק
ממנו של מצוה ולא אמרו שצריך לכנותה וכן גכי קינסא שמיתר
להשתמש נו כיון שהודלק להדליק שלמצוה אין כאן משוס בזוי
מצוה וכיון שבשעת ההדלקה בהתרא אדליק לא חיישינן והיינו
לדעת המרדני ובעל התרומה• מיהי לדעת הרייףוהרמביס
והראיש ניא' דדוקא מנד לנר מדליקין משמע אכל לא ע’י קינסה
והראביד השיג על הימנים שכתב מנר לנר וכתב ועיי קינסא
וכו' נראה שאסור להדליק נר של חול משל מציה וא*כ ניות
שלביה אסור להדליק מהם נר שלחול כדי להדליק ממנו של
מצוה מיהו ני של הנדלה עצמו נראה דשריואעגיביהתוסעות
כחנו מיהו נהגו העולם להחמיר אפי'מנד לנר לגבי חנוכה*
וכן כחנהראיש בהגהה • ועוד אומר אנידנדות ביה לא דמו
לנר חנוכה מפני שנר חנוכה לאו לאורה היא אלא לפיסומי
ניסא ואסור להשתמש לאודה כדאיתא בגמרה ואפי' ללמוד בו
והא דאמר רנא אסור להרויח מעות פי' אפי'הרצאת מעות
שהוא תשמיש קל אבל שלביה ושל שבת להשתמש בהם היו ולא;ר'
נעשו* ומדאמריק בנר שבת לא יפלאאדם כליו בנר של שנת
שמא יטה משמע שתשמיש חול נמי מותי ועוד אמר יביא פשיט*
לי נר של חנוכה ונר של ביתו פי' כי של שבז נר של ביתו
עדיף משוס שלום ביתו מהכא משמע שנר של חנוכה אפילו למצות
סבת אסור ונר שנת בכל תשמיש .הבית שיי והיינו שלום הכית
שבני הבית ישתמשו מהם וכן נרות של נ״ה שלהאיר הס עשויים
מותר להשתמש לאורם ולהדליק מנר לנר אפי' נשלחולכדי
להדליק של מצוהושל הבדלה לכולי עלתא לחציה הוא ושיי•

מיהו

!עדיין

אני אומר שאפי'להאיר להם ללכת לביתם מביה
בין ששלוחימצוה הס אף בחזרתם שרי* ועיי כיון
שפשט המנהג נזה וחכמים הראשונים לא מיחו ביום צריך
לתת טעם לשבח שעל תנאי הס עשויים וכאלו התנו עליהם
מתחלה על כך דמי וכל המקדיש נרות לביה על דעת הקהל
מקדיש• וראיס מההיא דפיק דבתראאיל שמואל לרב תחליפא
עניי ואתני וכו' ואמד רבאסי אנא אתגייינמילא צי־יכנ׳מאי
טעמא דכלהו ראתו איעתא דידיקא אתו מאי דנעינא עכידנא
ביה משמע ינתר אומדנאאזצינן• ואעגיג דלא אתנו כהתנו
דמי ואב נרות של כיהאעגיבדלא אתנו עליה כיזתנו דמי

להשתמש נהם כמה שנהגו והיינו להאיר להם להתפלל וללכת
בניתם ומאן דמקדיש על דעת המנהג מקדיש• וצא ראינו
מהמקדשים תי שהקפיד מס ואין כאן לא בזוי מצרה ולא גול
הקדש ־ מיסו להשתמש נהם כמלאכת חול אחר שנגמרה מצותם
אסור ואפי' להשתמש לדבר מצוה ולא מימינן ליה לנר של חנוכה
שאמרו זמנה תשחשקעה החמה עד שתכלה רגל מן השוק•
ופריך למאי נפקא מינה לשיעורא • ולדעת הרמביס שכתב שאם
עבר זמנו הותר להשתמש דרך הול או לכנותה להסתפק בשמן
וכיש לרעת היתנין שכתב שאפי* כבתה מותר להיליקה
ולהשתמש בה שכבר נעשהמצותה משוס שאותם כנרות הם שצו
ויכול הוא לעשית נהס מה שירצה אבל כרית סללו אעפיי
שהאיר לו לניז לבית אסור להשתמש לציכו ואפי' להבדיל נו
אסור וכ'« להשתמש לאותו כר תשמיש חול שלא הוקדשו לכך
וכן להוציאו מבית הכנסת שלא לצורך מצות ביה וכן להדליק
נר חול מנר ב׳ה סלא לסרליק נר של מצוה או לשמוש מצוה אסו*
ואס קנה מן החזן ונחןמעות הוחלה קדושתם בהנהוזוזי ושדי
וראיס מההיא רפרק בני העיד תיר האי ני משתא חלופי
חנוני אסור אטרי ומשכומאסיר מתנה פליגי בס רב אחא
ודבינא חד אסר וחד שרי• מאן דאסר כתאי תפקע קדושתם
ומאןדשי־יאי לאו דאית ליא הנאה מיניה לא הוה יהינלים
מתכהוהלכתא דשרי׳ ובית הכנסת תשמיש מצוה הוא כמו
שכתב הרמנין עלה דההיא מימרא ואעגיב דביס געי עשרה
טוני העיר היינו טעמא להפקיע קדושתו שלא כעשה על דעת
למכרו ולהחליפו וליזתו מתנה ואס עשו שלא מיעת אנשי סעיר
לא עשו כצום אכל דבי־ שמתחלה נעשה על יעת שישתמשו
לצורך אנשי הקהל מהם וכיש נרות דהוו תשמיש דחשמיש
קדושה ועשיטא שהוחלה קדושתם באותם דמים כשיתנום כיר
החזן או ממיני הקהל ופשיטא דשרי:
העולה שלהדליק מכר של ביה נר סל חול שלא
למצוה אסור ואס הדליק למצוה מותר אח'כ
להשתמש לאור זה דיך חול ונרות כיה להאיר להם ללכת לביתם
וכיש ללכתלביסיסשלוחימצוה הם מותר" ואס קנה נר מביס
ונתן מעות הוחלה קדושתו• אבל לקחת נר למלאכתו ואפילו
למצוה כגון בדיקת חמץ או לקרוא אגדה או להבדיל אס לא נתן
מעות ולא דמי לליל פורים וכפורים מפני שירות אלה לצורך
ביה הוקדשו להאיר לקהל להתפלל ולקרא קיש ותפלה וכן להאיר
לסם ללכת לביתם צורך בית הכנסת הוא אגל כשילכו לביתם
יכנו אותם או יתנו שווים ויעשו נהם מה שירצו שאזעקעס
"קדושה ושרי זהו הנראה לעניות דעתי נאום אליא קלוי:

הכלל

 Iקפח שאלה

אחרי שאמרו חכמים ששם שלום הוא
משמות הקדש שנאתי־ ויקיא לו ה*
שלום אס אפשר למחקו וכן תה שנהגו לכתוב כל אחי באגרת
שלום והם נזרקין אס ים להם עונש על זה כיון שהוא מהשמות
ולממלא מנו אותו נכלל הכנוייס לפחית וכן שה אחר •

ההעלבה

תניא פיק ד ש גת הנכנס לבית המיחץ מקום
סבני אדם עומדים לכושים יש שה קיש יתעלס
ואין צריך לומר שאלת שלום ומניח תבלין וכי' מקים שמקצתם
ערומים ומקצתם עומדים לטשים יש שס שאלת שלום ואין שם
קיש ותפלה מקום שעומדים ערומים אין  38שאלת שלום וכו'
אמר רב המכונא א סור לאדם שיחן שלום לחבירו ניית המדחן
שנאמר ויקרא לו ה' שלים ותסיק דשה גופיה תיקרי שלום
משתעששל־ס היא כנוי ולפי זה יהיה כשאי• הכנוייס כגון רחום
וחנון* ואתי־ינן בשביעות פרק שביעת העדות ת'ר יש שמות
שאינם נמחקים ויש שמוח שכמהקין ומפיש כגון הגדיל הגבוי
והנוי״א חנון ויחוס• ואעפ״י שנמחקיןיש לססמעצהיתרה על
שאר השמות הנאמן כרמפרש התם האל הנאתן אלהא תהימנא
כואושס טפיה לא איקרי נאמן־ ולכן את־ רב שרי ליס
לאיניש למימר הימנותא.בבית המי־ח־ן וא'כ כלהכנייין אסורי'
לאומרם בבית המיחץ ובמקום הטניףתכל שכן בבית הכסא
יאפי' שלא כיון לשמו של לקניה שאילו מון לשמו אפי' כל בנויים
שנעולס
A/
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ח,״ן ס׳

שבעולם אהויים כתוב ובלחי כתונןואפי'אמ־ס בלשון חול שהרי
אמרו נעיז פרק כל הצלמים אמר רנה ני־ בי תנא אתר רני
יוחנן נצל מקו□ מוקר להרהר חיץ מבית המרחץ ומנית הכסא
וכי תימה בלשון חול חמים והא אמר ח ביי וצרים של חול מותר
לאמי□ בלשון קדש ודנריס של קדש אשור לאמרם אפי' בלשון
מיהו מהכא נראה
חול א’כ שלום אפי׳ בלשון חול אשור•
שדברים שלקדש קורא מקרא ותלמוד וכל דיני תורה א’כ מ•
הערש בין שלום להמנותת ־ ועוד ממה שכתב הרמביס פרק ג*
הלכות קיש דברים של ח־ל מותר לאמים בלשון קדש נניח הכסא
וכן מבנויים כבו ן דחוס ונאמן וכיוצא בהם מוחו־ לאומדן אבל
השמות המיוחדים וסן השמות שאינן נמחקין אסור להזכיר*
ננית הכפאונבי׳המרחץ הישן ע'כ נראה שנאמן והוא המנוהא
שאמר <־נ שרי בכית התרחץ הויכשאויהכטייס ושלום שאסור
נראה שהוא כשמות שאינם נמחקין ולמה לא מכה אותו הרב
כלל לא נכנוייס ולא בשמות ועוד לעי מה שנראה מע ק רסבת
דשלוס חמירא קדושתו מהכנוייס לתה לא מנה אותו לתלמוד

נכלל שמוח שמינם נמחקים ועוד למה יהיו סכנוייס שהם רחום
וחכקיותר קלי •קדושה מקיש וכל דבי־יס של קדש תורה יחלמו'
שהרי ר׳גדין חודה הוא מה שהשיב לאותו גוי והקשה להם
היאך אמרו בבית המרחץ והשיבו שאחר שיצא אתר לו וכן כתכ
הרתכ״ס ולא קשה בלבד חלא כל ענין שהוא מדבי־יקדש ואפילו
בלשון חול ואפי׳לה־הר וא'כ מה נשתלו הכבויים ומאןלימא
דגי־עי ־ ועוד בגמרא נראה ששלום קל משאר כתבי הקדש שהרי
אמרו מקום שמקצתן ערומים ומקצתן לנושים יש שס שאלת
פלוס זאק שס קשיה ותפלה משמע דקיל וליכא למימר דקיש
ותפלה סעמא משוס דחית נהו שמית הקרש דהרי הלכות שאין
גהם שמותיו של הקניה שהרי אמר לו ר׳גלא אמי־ו נעשה «ו־ח'
סי צאפרודיסי אלא נעשה אפרודיטי נוי למרחץ ואין שאלס
הדברים שמוח הקדם ואפילו הכי אמר דאסור•

מיהי

מצאתי בתשובת מהרים שכתב בשבועות שאעע׳י
שהנודרבשם אין לו התרה ה מ בשם המיוחד ונשמות
•איכס נמחקים ואם נשבע בהם נלשק חול יש לו התר־ ותעשה
שהיה בימי ריב א שנשבע נשם דיאו והתיר ע*כ משמע דלפון
לעז ושאר לשונות שמות הקדש אין להם חומראכל כך* וכן כתוב
בתשומת הגאונים דשמית הקדש בלשון אתר אין נהם קדושה־
וקשה מההיא דע ז רדנריס של קדש אפי׳אמדס בלשון חול אסוך
ואפשר להשיב דקדושה לעולם יש נחס ואסור להזכייס במקום
הסנועת אפי' בלשין הול וכן דיו או קיריו שהם לעז ויוני.אסור
להזכיר כדאמרינן דניים של קדש אפי' כלשון חול אשור אבל
לעבין שנועה אין להם חומדא שיהיה מי שנשבע בה• חמור כל
כך ועוד שמה שכתב נשם ריב א צא שהרשה צו לחלל אלא להתיר
בדין נשבע שמתירין לו־ ונפקח מינה לסי מה שכתב כשם
הגאונים שהנשנעבש' אין לו החיה וכן כתב למעלה מזהוכראה
דאס הנשבע נשם אין לו החיה ה*מ בשם המיוחד מכינוייו
שאינן למתקין אבל ני־ח?ס או בלשון לעז וכו׳ מותר והיינו להתיר
השמעה והורה בזה שלין לו אותה קדושה שאיני מתירין אותו

ב/ו/יד
ו,ו*1ג ג|

שיהיה ענק
ן איך
אבל לשאר דברים בכל לכוןמזתר•
מק ם ותפלה
.
השלום קשה מאד סכי׳אה שהוא קל
ושאר דכיי חורה ואס הוא המו של הקניה היאך מקצין ט •
ועוד שלא מצאנו שתנו אותו אפי' עם הכנייין ובבר עדי־רתי
במקום אתר על תה שאמרה בשבועות כל שלמה האמור בשיר
הפירים קרש ואס הוא שמו של הקב׳ה ראוי שיהיה לפחות כשאר
הבנויים והי־ב כתב והרי הוא כשאר הבנויים יבכנוייסכתב
הכנוייס שמשבחים נהם אח הקניה כגון חנון ורחום הגדול
הגבור והנורא ונאמן קכא וחזק וכיוצא בהם הרי הם כשאר
כתני הקדש ותותר צמוחקן ע'כ איב מאייבותיהו ומאי רבותיה
מצחה האמור נשיר השיייסעלהאלן>לך שלמה שהוא חול וכן
כלכיוצאבזה־ וצא דמי לשתות האמורות באביהם שא«ר שם
•הס קדש אף זה שנאמד ויאמר ה' אס נא מרחתי חן בעיניך k
נא תענוד שאותם הס שתות הקדש עד שייל עג רשיי שכתב

nsp

קפם

□ג

לגדול שבהם אמרו וקראם כלס אדוניס וכיון שלא יעבור הוא
יעמדו כל□ והיאך עשאו חול להוציא תיו שם שמיס מקי• לחול
כיון דמלכתא הוא דהוא קרש וצריך ע יון כאוס אליה הלוי•

שאלה

ראובן שלח שבלונות ללאה ממקוס
CSp
למקום וראובן היה נסתי דחיישי
לסכלוטת ובאתי לאה לא חיישי חי חיישינן לסבלונוה כיון
דריזוכן במקומו שולחק הסנלומת לשם קדושין ותהא מקודשת
או דילמא בתי אשה חזלינן וכיון דנמקוס שהאפה •ם לא תיישי
לאה במילא קבלתם לשם קדושין והאשה מיתרת• ואם תמצא
לומי שחו שפין למקום המשלח אס הלך במקום סאשה ושלח לס
השבלינות באותו מקום עצמו דצא חיישיאם נאמר שלפי מנהג
המקום קדשה או לאו וכן אם האיש היה ממקום שאין חוששין
והחשה היתה ממקום שחוששין אי חזלינן נתר האיש או נתר
הא שה
אעגיביאמרינןבקדושין עיק אי תנא האיש
קונס הוה אמינא אפי* בעל כיתה תנא
סאשה נקנית דביצונה אין נעל כיתה צא • ואס כן האשה אינה
מתקדשת אלא לרצונה ובדירה תליא חלתא וכיון שבמקום האש*
אינם חוששים כל זמן שלא אמרה שקבלה לשם קדושין מסתמא
על פי מנהג מקומכקנלה והראיה רכל הני בעיי דעיק דקדושין

התשובה

נדידה בעו ואעפיי שהנעל נותן לפס קדושין אותיק רעת ידאשה
אס נקיציתלובההואדהוס מזבין חומרי אתיא ההיא אתתא
איל הב לי חי סיבא איל אי יהיבנא לך מקדשת לו ,איל הב מהכא
אמר רב חמא כל הב מהכא לתו כלום הוא וכן ההוא יהוס שדי
תמרי מדיקלה והמרה ציה הב שדי משדא ־ חמר רב זביד כל שדי
משיא לאו כלום הוא וכן הב שדי שקי כלהו לענין האשה אם
נתי־ציתהיא ואעעיי •האיש נתן לה לשם קדושין דעת האשה
בעינן וכן סכה נתי דנתר מקום האשה אזניק דכיון שבנותעיר"
אין מתקישית בשבלונות גם זו כאחת מהן מבג מקום העקר
הבעל ובעינן דעת המשלח •האשה הולכת אחד רצון האיש
וריצה היא בחמר וכיון שהאיש שולח שבלונות על דעת מקומו
ומקומו מושכי־ לו להיות נשכר בשבלונות שהאשה צא תחזור בה
והיא קבלה סתם ולא אמרה שאינה רוצה להתקדש ביתוש ל•־
והא דאמרינן פיק האיש מקדש לפי גרסת הריין׳ וריח דמשני
היכא דרונא מסכלי והדר מקדשי ומעוטא מקדשי והיר מסבלי
מהו יתימא צא ניחוש למעוטא קמיל דחיישינן למעוטא וביון
ססבלחיישינןשעא קדש תתלה ואפי' שניהם אומרים שלא קדשו
לאחיישינן לסווכמו שהאריך בעל תרומת הדשן פשיטא לי
שהולכים חחי מקום האיש שכתר מפצח אזצינן ואס סכל חיישינן
•מא קדמו להם קדושין כיון דקעדי לשלוח שבלונות אס צא קיש
מקודם וכמו שכתב הישבתדהא דחייפיכן צמעוטא הנימילי
כשהם מקפידים בכך שאינן סומכים לשלוח סנלוטת אל ז לאחר
מקדושין דבכיהאיגוונא הסכלוכות מוכיחים לפי מנהג המעי•
שקדמו להם קדושין אבל היכא דצא קפדי משוס סבלונית כלל
אעפיי פמעוטן מקדשי מפני תש! דברים אתיים ואחר כך
מסבלי אין חוששין לסבלונית שיהיו קדושין או שקדמו לשם
קדושין דכיון שאינן תקדשין תחצה מעני הקפדת הסנצונותאין
השבלונית הוכחה על הקדושיןומשוס כרבמקומית אלו אין
תוששין לשנליטת כלל ומעשים בכל יום שאין חוששין ע'כ ־
ועכיפמי שהואממקיס שחושפיןלסבצוכותקפידושלח סבלינית
לשם קדושיך
צריך לדעת שמס שנחלקו החכמים כמכין הסבלוכית
שלרשיי חיישינן שמא הסבלונוש שלה□ לשם קדושין

ואם קדש אחר צריכה גט ולדעת הריין׳ והג־׳וניס והרהב הי
תיישינן שמא קדש מקח־ס וקרעת התוספות והמשיי מע-יח
והמרדכי מי־נייא היינו להיות על הספק קדושין אכל בעייני
פשולחיסמה ששולחים ומכוני׳לאסור האש• בעניתות האישות
ולהיות מקודשת למשודך אעניב דמסבצי כלהו והדי• מקדשי
ובעלמא לח חיישי מ'מ מפני שקצת החכמים הראשונים הויו
לאיסור השולחים על זו הדעת שולחים ואלימי טוכא יכייפו הוו
קיושץ
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שני*

נט

להגיש כשינוי דהיינו לא לפניו ממש אלא אין שואלין כשלום אשה כלל [שמרגיל לכה
ודעחה אצלו ,רש״י].
רמוק קצת ממנו .ומר עוקבא שאמר
שאשמו עדיפא ממנו שהוא נותן לעני והקשו כמוס' נקבו] ח״ל ,והא דאמר
כהשוכר אמ הפועלים נקכז] איה
מעות ואשמו טמנת לעני לסם ,היינו נמי
כשינוי ,אכל שלא כשינוי
שרה אשמן ששואלין
לרחוץ מכותית שפחות וכן
כשלום האשה על ידי
אסור דאין משממשיס
נוהגין .וי״א דכל שאינו כעלה ,ומירצו ,היינו
כאשה.
וה״ה אס מסנה הכל עושה דדך חכה רק כוונתו דומא כשאילס שלום אכל
שיבוא לשם שמים כותר ,לכן לשלום לה כשלום אפילו
קודם
נהגו להקל כדכדים אלו .על ידי כעלה אסור,
מומר ואין צריך שינוי.
עכ״ל.
ע״ע כעטן זה כ״סוט י״א דאין לנהוג אפילו עם
שט" נדה ריש אשתו כדכרים של חיכה והתום ,כמס׳ ב״מ
נקכזז] כמכו
סימן קצ״ה.
כגון לעיין כדישיה אם יש
ח״ל ,היינו דוקא לשאול
לה כנים בפני אחדים:
אץ שואלים כשלום
איה פלוטח ,אכל לשאול
אשה
ו .אין שואלים (ט!) כשלום כשלומה אפילו על ידי
כעלה אסור וט׳.
(טז) כשלום
אשה כלל ,אפילו ע״י
כלל.
וכוונת המוס׳ אמס
כעלה
ע״י
ואפילו
שליח,
קידושין 1קכה] גרסינן,
היא ,דדוקא
נשדר ליה מר שלמא אסור לשלוח לה דברי שאילס שלום מומר ,אכל
לילמא נשם אשמו ,שלומים .אכל מותר לשאול לשלוש לה שלום אסור,
לבעלה איך שלומה:
רש״י] אמר ליה ,הס
חה אסור אף ע״י
אמר שמואל קול כאשה
כעלה.
ואם
קולן
אס
השמיעיט
ערוה [שנא'
עכ״ם מכואר דיש כ׳ עטטס ,א׳ .קול
כאשה ערוה .כ׳ .אין שואלין
אשאל כשלומה משיכט ,רש״י] ,ופריו,
אפשר ע״י שליס [אפשר לשלוח לה שאילמ כשלום אשה .והנה דינא דאין שואלים
שלום ע״י שליס ,רש״י] ,אמר ליה הכי כשלום אשה הוא איסור כעצם השאילס
אמר שמואל אין שואלין כשלום אשה [שמא שלום ,והוא אסור אף לולי הדין של קול
ממון שאילמ שלום יהיו רגילים זה עם זה כאשה ערוה ,והטעם שאסרו לשאול
ע״י שלומם ויכואו לידי סיכה ,רש״י] .כשלומה הוא שדכר זה גורם לקירוב הדעח
ופריך ,על ידי כעלה [אהיה אט שליח כיטהס וכמ״ש רש״י "שמרגיל לכה
לדכר ,רש״י] אמר ליה הכי אמר שמואל ודעמה אצלו" ,ולכן שאילס שלום אסור

שער הציון
כת לגזוק ,אבל בודאי שיש להתרסק מכגון עבודות אלו או שאר מקומות עבודה שמצר גברים
נקכה] ע׳ ע״א:
ונשים בסדר אסד שיש להתרסק מהם ,וע״ע מש״כ לעיל שעה״צ ס״ק ד:,
וקכחז ד״ה על ידי בעלה:
1קכז] ב״מ פ״ז ע״א:
1קכו] ד״ה אין שואלת:
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שני

אפילו אם אין הוא שומע כלל את קולה מעורר סיבה בזה שממעניין בשלומה
כגון ששואל בשלומה ע״י שליש דסוף סוף
ואסור.
אמירת שלום הנהוג בזמנינו שלא
יש בזה "שמרגיל לבה ודעמה אצלו".
אלא
בשלומה
מהעניינים
אמנם טנא דקול באשה ערוה ,הוא
איסור בעצם הדיבור של אשה שאומרים סיבה "שלום" י״ל שזה בכלל
שהוא ערוה וכדילפינן במס ,ברכוה נקכם] שאילה שלום האסור בעריוס טון דיש בזה
אמר שמואל ,קול באשה ערוה שנאמר משום אקרוט דעמיה שעצם זה שנותן לבו
נקל! כי קולך ערב ומראך נאוה ,וסרש״י ,וממייסס אליה לומר לה "שלום" יש בזה
קולך ערב ,מדמשבס לה קרא בגוה שמע משוס שמעורר קצס סיבה .ואף שכך הוא
מינה חאוה היא ,ע״כ וזה אינו אסור* ~מנהג העולם בזמנינו שפוגשים אסד אה
אא״כ הוא שומע אס קולה ,וזה אסור אף השני אומרים שלום זה לזה ,מ״מ האומר
שלום לאשה והוא מופנה במיומד אליה
לולי הדין של אין שואלין בשלום אשה.
וקמ״ל 3גמ' דקול באשה ערום אסור י״ל דיש בזה מש״כ רש״י "שמרגיל לבה
אינו דוקא כששומע קול זמר ודעמה אצלו" וטדוע ,ומאן לימא לן דאין
שלה ,אלא אף אס שומע ממנה משובה על
בזה קירוב הדעס.
השאילה שלום שלו הרי זה בכלל קול באשה וכן יש לדק דאין לומר לאשה צפרא מבא,
וה״ה שאין לומר שבס שלום נגוט
ערוה ,טון דגם בזה מרגיל לבה ודעמה
אצלו ,וכמ״ש הרשב״א [הובא לעיל [קלאז] שבה ,גוט יו״ט] [קלב] ,וצריך למצוא איזה
לשון של ברכה וכדלקמיה______ .
ח״ל ,דדוקא קול של שאילה שלום או
השבה שלום ט המס דאיכא קירוב הדעה ,ח&מנם לברך אס האשה באיזה ברכה אין
עכ״ל.
בזה משוס קרוט דעמיה ואינו
j
המבואר מכל הנ״ל ,דאסור לשאול בכלל שאילס שלום ומומר .ולכן מומר
בשלום אשה ,מב ,טעמים ,לברכה בברכה מזל טוב ,כל טוב או שנה
א /משום קול באשה ערוה .כ /דעצם ^ובה ,כסיבה וממימה טובה וטוצ״ב
השאילה שלום מעורר היבה ביניהם}; ,קל□ ,ושאר צפרא טבא או גוט שבה
ואפילו לשאול בשלומה ע״י שליה הד זה  $אע״פ שהוא ג״כ ברכה ,מ״מ טון שהוא

שער הציון
[קלב] ושאילת שלום
1קלא] סוף סעיף א:,
נקל] שיר השירים ט:
נקבנו] כ״ד ע״א:
בעריות לא דמי לשאילת שלום בשאר מקומות כמו לפני התפילה או בפשעה באב או באבילות ,דהכא
למש״ב
הטעם משום אפלוט דעפא כמ״ש רש״י שמרגיל לבה ולעתה אצלו׳ ולק איןלזה
בספלולנןטיושט לתלמיד ■התרומת הדשן שכתב בעמי משעה באבץעמ׳ ק״י] וז״ל ,מה~שאסני
"אומרלסטרו בלילפש^ונאב גוטא נאכט נ^לה“טוס איןזה“שאילת:שלום ,אבל מ״מ הוא [המרומם
הדשן] לא אמר .העתקתי ממהר״י אבמיק יצ״ו שהעמיק ממה״ר פנמס יצ״ו ששמע מהגאק זצ״ל
היכא שאסור לשאול בשלום ,היינו דוקא בשלום שלום עניסם אבל  .טוב שבס טוב יו״נו אינו בכלל
דש<^ת שלום/שאילתשלום הנ״ל של משעה באב“ודדנמ״ליה"כטףלפני
נקלגז וה״ה לשון
“ספסילמ^טלותדאבל אינו דומה לעמן אקלוט דעמיה ע״י השאילס שלום:
בהצלתה או ברכה והצלחה ,ישועות ונחמות ,הרבה נמת וטוצ״ב הוי לשון ברכה ומומר:
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שאילת שלום

שני

סא

שימוש מדירי של אמירם שלום י״ל דהוי כגון אסומו ,מופר לשאול בשלומם .אמנם
אחוס אביו (דודמו) שמכר בשו״ע וקלה]
בגדר שאילס שלום ומ״3
אשה שהיסה שולה מוסר להסעניין שאין לבו נוקסו עליהם ,מ״מ מדסזינן דלא
בבריאוסה מיי לידע אס צריך הומר בהם יסוד [קלח א״כ צ״ל דאין לבו
נוקפו עליהם אינו דבר
3י״״6לטפל ולסייע דאין זה
בגדר איסור שאילס ז .המחבק או המנשק  )Dמוסלנו אלא שבדרך כלל
אחת מהוריות שאין לבו אין לבו נוקפו ,ועל כן
שלום.
מסתברא דאף האשה של אדם נוקבו עליהם כגון אין ראיה להמיר בהם
שאילס שלום.
אסור לה לשאיל אחותו הגדולה ואחות אביו
בשלום האיש ,דאיכא וכיוצא בהם אע״ם שאץ לו
קירוב לעריות
קירוב הדעס שום הנאה כלל הדי זה
שאינם קרובותיו
ואסור.
אשד! ששאלה בשלום מגונה ביותר ודבר איסור (יז) אחת מהעריות.
איש ,אם הוא הוא ומעשה מפשים ,שאין
הנה דין קירוב
בין
באופן שיש חשש שאס קרובים לערוה בלל
בשר ומיבוק ונישוק
לא יענה לה עלולה היא גדולה בין קטנה חוץ בשאר עריוס שאינם
להפגע מכן ,מומר מהאב לבתו והאם לבנה .קרובומיו ,נמלקו בזה
לעטס לה בכובד ראש כיצד מותר האב לחבק הרמב״ס והרמב״ן אס
זה אסור מדאוריימא.
ובשפה רפה כיון שזהו
כבר בגדר גזל ,או ינענע בראשו כאומר דעס הרמב״ס 1קלז] דהוי איסור
דאוריימא וז״ל ,כל הבא על ערוה מן
שלום.
לנענע בראש לאשה מומר ואין בזה העריומ דרך אברים או שמבק ונשק דרך
מאוה ונהנה בקרוב בשר הרי זה לוקה מן
משוס שאילס שלום.
מסתברא דאס מדבר עם אשה בטלפון המורה ,שנא ,לבלסי עשוס ממוקוס
ואינו מכירה מומר לומר לה המועבוס ,ונאמר לא מקרבו לגלוס ערוה,
כלומר לא ממרבו לדברים המביאין לידי
שלום.
גילוי ערוה ,עכ״3
נם קרובי משפסמו האסורים עליו משום
ערוה אסור לומר להם שלום ,כגון ודעת הרמב״ן בספר המצווס שם דאסור
רק מדרבנן ,ח״ל ,ודע פי הקריבה
כלה אצל סמיה נואף שסייבס בכבודו [קלדן
מכבדהו באופנים אמרים] ,וכן בין גיסים לאשה בכסוב מאמר על הביאה כענין
ואקרב אליה ולא מצאסי לה בפוליס וכמיב
וגיסוש וכיוצ״ב
נשים האסורוס עליו משום ערוה אך ואקרב אל הנביאה ומהר ומלד בן ,וק היו
אינם אסורומ עליו משוס יסוד ,נכונים לשלשס ימים אל מגשו אל אשה לא

שער הציון
נמלו] שו״ע אבהע״ז סי ,כ״ב:
נקלה! הנ״ל:
נקלדן שו״ע יו״ד סי׳ ר״מ סעיף כ״ד:
נקלד! ספר המצווש ל״ם שנ״ג ,הל׳ איסו״ב פרח כ״א הל ,א:,
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חומת

ירושלים

סינון ו

להשלמת העצין מובאת כאן תשובתו של הגר״י זילברמן זצ״ל
^■בנו של הרש״מ מויערשוב זצ״ל שגרפסה בספרו זכר יהושע סימן ו׳
בי׳ה אור ליום ועש"ק דברים ג' מנ״א תשי״ט.
לכבוד הרב הגאון הגדול חו”ב וכו’ כשיית מוהר”ר נתן צבי פרידמן שליט״א
בעהי׳מ ספר נצר מטעי.

אחדשה"ט ...והנה כ"ת הקשה במכתבו על הפירוש בירושלמי שהובא (בשו״ת ר׳ שאול משה)
סי' ל”ו בשם כ׳יק אדמו"ר זצייל מגור שכתב דכוונת הירושלמי (פ״א דבכורים ה״ג) יכול דבש
ממש היינו שיביא דבש תמרים ולא תמרים ,ואין כוונת הירושלמי על דבש דבורים ותמה על
המל״מ וכוי .וע״ז הקשה כ״ת דהאיך מצינו תמרים של טבל שעשה מהן דבש שיהיו פטורים
ממעשרות ששואל הירושלמי ודבש חייב במעשרות ,ומנא לן שאינו חייב במעשרות ,ומוכרח
כפירוש המנייל דכוונת הירושלמי על דבש דבורים וכוי והניח בצע״ג וכוי.
ואני תמה על תמיהתו הלא בירושלמי פי"א מתרומות ה״ב מביא שם מתוספתא פ״ט פלוגתא
רי׳א ור׳ יהושע ,דרי׳א סובר דבש תמרים חייב ור״י פוטר ,ומסקנת הירושלמי שם דלדברי הכל
אפילו לר׳יא דבש פטור ממעשרות רק שלכתחילה צריך שיעשר מן התמרים על הדבש ג״כ ,אבל
הדבש בפני עצמו אינו מחוייב במעשר יעו״ש .וזה כוונת הירושלמי במסכת ביכורים שהקשה
ודבש חייב מעשרות ,ואין כוונת הירושלמי במה שהקשה ודבש חייב במעשרות מן המשנה פי״א
דתרומות הייג דאין עושין תמרים דבש שהביא כ״ת ,רק כוונתו מהתוספתא הנ׳יל .ונמצא השתא
א"ש הפירוש הנ״ל יכול דבש ממש היינו שיביא דבש תמרים ואין כוונתו על דבש דבורים וכליל.
וימחול כ׳ית לראות עוד הפעם בספר דמר אבא הגאון זי׳ל בתשו' הנ”ל סי' ל״ו ויראה כ׳ית שקיצר
במתק לשונו הזהב וכתב שם כמו במעשר "דהחיוב עיקר מן התמרים" ,כוונתו היה בזה לפרש
דברי הירושלמי כמו שכתבתי שכוונת הירושלמי מהתוספתא הנ״ל שדבש בפני עצמו אין מחוייב
במעשרות רק עיקר החיוב הוא מן התמרים וכליל ואי׳ש .ובאמת חידוש כל הפ׳׳מ שכתב
שקושיית הירושלמי ודבש חייב במעשרות הכוונה מן המשנה דפיי׳א דתרומות ה״ג דאין עושין
תמרים דבש ,הא מזה אין ראיה כלל ושפיר קשה ע״ז קושיית כי׳ת דמשם אין ראיה על דבש של
טבל .אבל לפי מה שכתבתי אי׳ש וטוב שהעיר ומני ומניה יתברר שמעתתא.
והנני דושהי׳ט ושלוי תורתו ומברכו בכל טוב.

יהושע זילברמן

סימן ז *
הנח״צ רבי ישראל יצחק דנציגר זצ״ל
האדמו״ר מאלכסנדר בעל ישמח ישראל

בעניו שאילת שלום רבו
דהלכה כש״ס דילן ,ויפה תירץ כ״ג הה
בפלוגתא דהרא״ש ורבינו יונה דלהראייש
הירושלמי מחולק אש״ס דילן ,אבל לרבינו
יונה לא פליגי ,מ"ה שפיר הביא הרמ״א היי׳א
שהיא דעת הרבינו יונה ,ויע׳ כ״ג בברכות
בלחם חמודות (פ״ד אות כ״ג) שכתב בדעת
הרמ״א דאף שנוהגין כש״ע אבל מצד הדין
דעתו נוטה כהירושלמי ,ובאמת צדקו דברי

מה שהעיר כבוד גאון קדושתו ביו יד סי
רמייב סט׳יז ברמ״א שהביא וכן נוהגין
דאין לתלמיד לשאול בשלום רבו כלל שנאמר
ראוני נערים ונחבאו (ירושלמי פ״ב דברכות
דף י"ג ע״א) הביאו הגמ׳יי ותאי׳ו ובי׳י ב'
רבינו יונה) עכ״ל ,וע״ז תמה כ״ג קדושתו
דאין דרך הרמ"א להביא ב׳ י״א היכי
דמחולק ירושלמי אבבלי ,כיון דכלל בידן
ויייא

מתוך תשובה שכתב הרהי׳ג ו־' שלמה רזבטע זצ״ל

*'ר מאלכסנדר בשו׳ית ביכורי שלמה ח״ב יד״ד סימן ט״ו

’
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סימן ז

כ״ג דהא כלל בידן מהנ"י ביו״ד (סי׳ ר״א
וסי' רי״ז) ובכ”מ ה' נדרים (פ״ט) דכל טצדקי
דאפשר לן למעבד דלא לשווי פלוגתא בין
הגמ' דידן לירושלמי עבדינן יע”ש ,וא״כ
בנידון דידן י״ל דלא פליגי ושוב א״ש להלכה
דברי הרמ״א מצד הדין ,אבל המנהג כהש״ע
כמו שהסכים ג□ הרמ״א ,לשי׳ע ,שכתב וכן
נוהגין.
שוב ראיתי בסי יד שאול על יו״ד סי׳ רמי׳ב
סי"ב שהביא דברי הראי׳ש ב׳ הירושלמי
ודברי הפמ״א וסיים דבאמת צריך להבין כיון
דבפשטות לשון הש״ס דילן כדי שאילת
תלמיד לרב משמע ששואל ורק שרבינו יונה
נדחק בזה ליישב עכ׳׳פ מדוע דחה דברי
הש״ס דילן מכח הירושלמי ,ומתרץ עפ״י
דברי הישי׳ש בב״ק שהביא חילוקי דינים בין
בני א״י ובין בני בבל (ובאמת נמצא חילוקים
אלו בתשובת הגאונים) ובאמת ל״ג כתב בני
בבל אין תלמיד שואל בשלום רבו בני א״י
תלמיד אומר לרבו שלום עליך רבי ,והנה
מבואר שזה הוא מחלוקת בין בני א״י לבני
בבל ,וא'׳כ כיון דאנן בתר בני בבל גררינן לכך
קיי״ל דאין תלמיד שואל בשלום הרב ומעתה
ר”-יוחנן שהיה ירושלמי שפיר אמר תרתין
מילי הדין בבלייא עביד בי (דזעירא היה
מבבל) דלא שאיל בשלמי והוא לא ידע
דמנהגם היה כן ,וע״ז השיב לו דנהגן גבן
דהיינו בבל דלא שאיל בשלמא דרביה ,ברוך
הפוקח עורים והוא אמת גמור לפענ”ד עכ״ל
יע״ש ודפח״ח:
עוד הקשה הפנים מאירות בהקדמתו
לברכות (דף י״ד) הקורא את שמע ופגע בו רבו
או גדול הימנו בפרקים שואל מפני הכבוד,
והביא הרב יד שאול שם לתרץ ע״פ דברי
התפארת שמואל על הראי׳ש שהעיד שראה
ש״ס מוגה מהגאון רבינו מו״ה שכנא זצ״ל
מקרקא שהגיה בברייתא ופגע בו רבו שאינו
מובהק ,וא״כ ברבו שאינו מובהק מותר
לשאול בשלומו עכ”ל יע״ש .ושמחתי מאד כי
בהיותי בצל קדשו דמר שתרצתי הסתירה
מש״ס דילן לירושלמי ,ובפרט שנמצא גם
בירושלמי בברכות (פ”ב ה״א) כדי שאילת
תלמיד לרב ,ימיירי ברבו שאינו מובהק ,ומה
שאמר בירושלמי דזעירא לא שאיל בשלמא
דרבה ,מיירי ברבו מובהק ,שוב מצאתי לחלק
כן בתוס' בברכות (דף כ”ז ):ד״ה והנותן,
ובצל"ח כתב שם וז״ל רצונם בזה דתלמיד
גמור בכל ענין אסור ליתן שלום לרבו ומה
שאמרו כדי שאילת תלמיד לרב היינו
בתלמיד חבר יע״ש ,ונפלאתי על הרב יד
שאול שלא הרגיש מדברי התוס׳ אלו
והצל״ח:
עוד דיבר כבוד גאון קדושתו אתי מענין

ירושלים
הש״ס דחייב לקבל פני רבו ברגל ,וכל המקבל
פני רבו כאילו מקבל פני השכינה תמה כ״ג
על דברי הירושלמי דעירובין (פ״ה הי׳א) וזי׳ל
תני ר' ישמעאל ויבא אהרן וגו' אלא מיכן
שמקבל פני חבירו כאילו מקבל פני השכינה
עכד"ק — ,ואמרתי להציע לפני הדרת קדשו,
מה שנלפענ״ד לתרץ ,דהנה לפי פירוש הקרבן
העדה שכ' וז”ל ד״ה וכי לפני האלקיסאכלו,
והלא לפני משה אכלו ומה שלא נזכר משה
לפי שהיה עומד ומשמש עליהם כדאיתא
במכילתא עכ״ל ,א’׳כ כוונת הירושלמי ג״כ
רק מקבל פני רבו שהוא משה ,ותיבת חבירו
לאו דוקא ,רק הוא מלשון חבר דהיינו חכם,
כמו שכתב במכילתא פ׳ יתרו ,וז״ל ויבא
1אהרן וגו' מה תלמוד לומר לפני האלקים
אלא מלמד כל המקבל פני חכמים כאלו
מקבל פני השכינה עכ״ל ,וחבר מלשון
חכמים כעין משה ,רק אפילו לפירושו של
הפני משה שב׳ וז״ל אלא שכל המקבל פני
חבירו לכבודו כאילו מקבל פני שכינה וכאן
בא אהרן וכל זקני ישראל לכבוד יתרו עכ״ל,
נראה מדבריו דקאי על יתרו שלא היה רבם
רק חבר ,ואפ״ה הוי כקבלת פני שכינה ,יש
לתרץ דדוקא באופן שכתב שם שעשו סעודה
לכבוד יתרו לאכול לחם אתו ,דכבר אמרו
בשבת (דף קכ״ז) דגדולה הכנסת אורחים
מהקבלת פני שכינה ,והיינו מפני שעשו
סעודה ג"כ אבל בלא סעודה י״ל דדוקא ברבו
הוי כקבלת פני שכינה ,אבל לא בחבירו
וא"ש ,עוד יש תירוץ ע״פ מה שכתבו בספרי
קבלה דיש שכינה עילאה ותתאה בינה
ומלכות ויע' בזוהר הקדוש ר״פ תצוה פתח
ר״ש ואתה ד׳ אל תרחק וכו׳ אל תרחק
לאסתלוקי מיניה למיהוי סליק נהורא עלאה
מתתאה רהא כד איסתלק נהרא עילאה
מתתאה כדין אתחשך כל נהורא ולא אשכחת
כלל בעלמא ועל דא איתחרב בי מקדשא
ביומי דירמי' ואע״ג דאתבני לבתר לא אהדר
נהורא לאתרי' כדקא יאות עכ"ל יע״ש נראה
מזה דיש מדרגות בעניו התגלות השכינה
הקדושה ויעי׳ ברבינו בחיי פ' ויגש וזייל מיום
שחרב בית הראשון וכו' לפ”ז וז״ל דקבלת פני
רבו הוי כקבלת פני השכינה עלאה ,וקבלת
פני חבירו הוי כקבלת פני שכינה תתאה:
וגפלאת היא בעיני על הרב מטה יהודא
(מהגאון מ' יאודה עייאש) באו”ח (סי' תקנ״ד
הי״ז) שמסתפק בחבר אם מותר לעבור במים
להקביל פני חבירו בט"ב וביוה״כ ,ומברייתא
דקתני ההולך להקביל פני רבו או מי שגדול
ממנו בחכמה ליכא למידק הא חבירו דשוה
לו אסור די״ל דאורחא דמילתא נקט וכו'
מיהו מסתמות דברי הפוסקים משמע דאסור
עכ"ל יע”ש ,ובמכחת״ר אשתמיטיתיה דברי
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ירושלים

סימן ז

בבלי שסובל שני פירושי□ ויתברר האחד ע״פ
הירושלמי מיניה לא נזיע ומצוה מן המובחר
יע״ש ,וא״כ בנ״ד כיון דמפורש בירושלמי
דהוי מצוה אף דמש״ס דילן אין הכרע שובי
מותר לעבור במי□ להקביל פני חבירו בט״ב
וביוהכ״פ ,וג□ בחזרתו מצוה:

הירושלמי דעירובין (פ”ה ה”א) הנ״ל
דמפורש דהמקבל פני חבירו הוי כמקבל פני
השכינה ,וכיון דמש״ס דילן ליכא הכרע
ובירושלמי מפורש דאיכא מצוה ודומה
לקבלת פני רבו פשוט דמותו־ ויע׳ בספרי
שלמה_(חא״ח סי׳ ג' אות טי) ב' שו״ת
בכורי
'אוצרהחכמה׳
הרמ"ע מפאנו (סי׳ נ״ט) דדבר הנזכר בתלמוד

סימן ח*
הגה״צ רבי יהושע חורביץ זצ״ל
האדמו״ר מדזיקוב

בעניו ברכת החמה
ב״ה.

קונטרסו הנקוב בש□ "שערי מזרח" על
ברכת החמה נכון הגיעני .ואשר דרש ממני
ליתן לו הסכמתי באתי למלאות מבוקשו —
והאמת אגיד כי אשר האריך בדרך חקירה לא
שמתי עיוני ,אך מ״ש ע״פ דרך הפלפול עיינתי
היטב הדק ומצאתי דברי□ ישרים ונכונים.
אקוה כי יתענגו בדבריו כל דורשי תורה ונכון
הוא להפיצם ע״פ תבל ,ולמען תת אות כי
עיינתי ,אמרתי לרשום איזה הערות בענין זה.
הנה בש״ס דידן ברכות (נטי) איתא הרואה
חמה בתקופתה וכוי ומפרש אביי כל כ״ח
שנין ,אכן הערוך (בערך חמה) הביא בשם
דחמה
ה״ב)
פ״ט
הירושלמי (ברכות
בתקופתה היינו כשהוא ג׳ ימי□ מעוננים ,וזה
לשון הירושלמי ,אר״ה הדא דאת אמר בימות
הגשמי□ ולאחר ג׳ ימי□ (ובירושלמי שלפנינו
הגירסא ובלבד לאחר ג' ימים) ולפי פירוש
הערוך האי בימות הגשמי□ אינו בימות
החורף דייקא רק בעת שהוא גשמים .וראיתי
בספר אחד מספרי האחרונים שמפרש דלא
כהערוך רק דהירושלמי קאי על רקיע
בטהרתה ,דלתלמודא דידן סגי בחד יומא
ולירושלמי בעינן ג' ימים ,אבל בענין חמה
בתקופתה לא פליגי על ש״ס דידן .ועיין גם
בשו”ת בית אפרי□ (חא”ח סי' זי) ולפענ״ד
א״א לפרש כן דאשתמיט ליה דברי המדרש
פרשת אחרי (פרי כ״ג (אות ח') ,וזה לשון
המדרש ,חמה בתקופתה לבנה (בסודרה)
(בכדורה) וכו׳ אמר רב הונא הדא דאת אמר

בימות הגשמי□ (ובלבד) לאחר ג' ימים ,והרי
ש□ לא נזכר רקיע בטהרתה כלל והערוך
העתיק דברי המדרש כי בירושלמי איכא
הגירסא א״ר (יונה) (חונה) ולא ר' הונא
וממילא דיצדקו דברי הערוך.
ולולא דמסתפינא הייתי אומר דאין כוונת
המדרש והירושלמי לפלוג לגמרי על ש״ס
דידן ולומר דחמה בתקופתה לא תליא כלל
בתקופת ניסן אלא בכל פעם שיהיו ג' ימי□
מעוננים כמו שמפרשינן בפשטא ,רק
הירושלמי והמדרש סברו ג״כ דרק בתקופת
ניסן צריך לברך כיוון דאז נתלו המאורות.
אלא דבזה מחולקים ,דש״ס בבלי סובר
דהזמן הוא רק מכ”ח שנין לכ״ח שנין דאז בא
אל הנקודה כמו שהיה בימי בראשית
והירושלמי והמדרש סברו דבכל תקופת ניסן
כשאירע שהיו ג' ימי□ מעוננים ואח״כ
כשנראית החמה חל' אז התקופה צריך לברך
אבל בשאר ימות השנה מודה הירושלמי
והמדרש דאף שהיו שלשה ימי□ מעוננים
ואח”כ נראית החמה דא״צ לברך .ודברי
הירושלמי והמדרש קאי רק כשאירע דבעת
שחלה תקופת ניסן אז נתראה החמה והיינו
שהיו שלשה ימים מעוננים מקוד□ בזה צריך
לברך כיון דבתקופת ניסן אז נתלו המאורות.
ופירושן של דברים עפ”מ דאיתא בש״ס
תענית (דף ו ).ת״ר יורה במרחשון ומלקוש
בניסן אתה אומר יורה במרחשון או אינו
אלא בחדש כסלו (א״ל) ת״ל בעתו וכוי תניא
אידך יורה במרחשון ומלקוש בניסן (וכו),
דברי ר'׳מ וחכמים אומרים יורה בכסלו
וקאמר מאן חכמי□ רי יוסי דסובר דרביע (ה)

* סימן זה נלקח מתוך הסכמתו לספר שערי מזרח

״ הרב יקותיאל אריה קאמלהר ז״ל.

כבוד האברך הרב החריף ובקי זך השכל
החסיד מה' יקותיאל ארי׳ נ״י.

כב
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קכג

בנימי'

חלוקין הן עליו בהא שאמר דנפטרו מידי כריתתן
כשלקו וסברו שאין מלקות פוטרן ,והוא כמ״ש הנוב״י,

שלום דכתיב והנה בועז נא מבית לחם ויאתר לקוצרים
ד׳ עמכם ,ועי׳ רש״י ושאילת שלום נשם דמותר לאדם

אבל הנעה״ת והרמנ״ן פליגי מה ,עם שי' הריטנ״א,

לשאול בשלום מכירו כשם כגון ישים ד׳ עליך שלום,

אבל הנונ״י יש לו סעד והלך בשי' זו:

ואין נו משוס מוציא שס שגנים לנטלה ,ל״א שאילת

!בעיקר דברי בעה"מ צ״ע במ״ש ליסוד ((וסד דכע״כ
בלא עשה תשובה מיירי דאס עשה תשובה הלא
!א1צרהחכמה*1
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הוא פוטרתו ולא המלקות ,הלא יש לומר לפי מה

דאיתא בגמרא שמעת ד׳ חלוקי כפרה שהי' ר' ישמעאל
דורש ותשובה עס כל אמד עבר על עשה ושב איכו
זז משם עד שמומלין ,עבר על ל״ת ,ועשה תשובה

שלוס בשם דמייב אדס לשאול בשלום מכירו נשם,
ואנו נמי כי שיילינן אהדדי תדכרינן שס דשלוס שתו

של הקב״ה דכתיב (שופטים ו') ויקרא לו ד' שלום
לשם ד' עיי"ש:

והנה

לענ״ד מדכייל ר' יהושע שלשה דברים עשו
כי״ד של מטה והסכימו בי״ד של מעלה וכמו

תולה ויוה״כ מכפר ,עבר על כריתות ומיתות בי״ד

כמקרא מגילה הפירוש דתיינין לקרוא וכן נמי גבי

ועשה תשובה ,תשובה ויוה״כ תולין ויסורין ממרקין

הבאת מעשר הפי' דמיוב הוא ,ה״נ גבי שאילת שלום

מבואר מכאן דס״ל דמייני כריתות לא נפטרו בתשובה

בתור חיוב לשאול שלום בשם ,והיינו כלישנא אמרינא:

עד שיבואו עליו יסורין ,והיסורין ממרקין:

ומעתה לולי דמיסתפינא הייתי אומר דזהו היסורין
שלקו ונזה נפטר מיסורין והוה תשובה עם

יסורין ,ואזי נפטרו מידי כריתתן כיון דהוי תשובה
עם יסורין ומכפרין ,וזהו דעת רבינו הרמב״ס בפי'
המשניות דמלקות עם התשובה מכופר את הכרת,

וכן הרמנ״ם בהלכותיו דתשובה עם המלקות נפטר
ממיוב כרת ,והאמת כי כבר כתבתי בקצירת אמרים,
ג״כ מעין זה ,וגס הארכתי עוד בדברים אלו אכל

והעיר בזה ידידי הרבני המופלג מוה״ר ישכר דוב
ווערנער ע״ה יליד לאמזא לומד מידי שבת
בשבת עם בע״ב בביהכ״נ עדת ישרון פה עירנו ,מה
זה הלשון דר׳ יהושע משב שלשה דברים אלו הלא

תקנו בי״ד של מטה הרבה גדרים והרבה תקנות,
וכבר אמרו מנילי דרבנן חייב אדס מכח לאו דלא תסור
ויש לחכמים כח לתקן תקנות ,גס מצות מנוכה

תקנו חכמים ,ולננה לא קחשב ר' יהושע[ ,נפטר

אין נומה כזה במס׳ על הדף להאריך כי האריכות

ערב חנוכה]:

קשה להלומד דף גמרא ,וכמק״א בתשובה כתבתי בזה
לברר וללבן ,דבזה מיושב קו' הנ״ל שהקשיתי על דברר.

להשבתיל דר׳ יהושע איננו קחשב למטרה זו להודיענו
כל תה שתקנו חכמים ,רק מטרתו דר״י הוא
דשלשה דברים אלו הסכימו ני״ד של מעלה על ידם,

בזה אריכות דברים ומוכרת כעת לקצר ,ובתשובות
להגאון הגדול כו׳ מוה״ר בן ציון אבד״ק בילסק ז״ל

אבל בחמת הרבה והרבה תקנות תיקנו חכמים ויש
לאל ידם ורב חילם נכח התורה לתקן ככ״ל מכת לאו

כתבתי בזה הרבה ונתלקי התשובות ימצאו המעיינים
ויתענגו ,כי הגאון הנ״ל הסכים לזה ,וכתבתי עוד

לא תסור ,אבל אלו יש ראי' דהסכיתו למעלה:

בימי כמרותי ואא״ז הגה״צ מוהרמי״נ זי״ע מסר דברי
אליו ,גס לכבוד הגאון הגדול מוהר״ח ברלין זי״׳ע,

לעיין ברכות (דף נ" ד ע״א) והתקינו שיהא אדם
שואל את שלום חבירו בשם שנאמר והנה בועז
בא מבית לחם ויאתר לקוצרים ד' עמכם ויאמרו לו
יברכך ד' ,ואותר ד' עמך גבור המיל ,ואומר אל תבוז

מוה"ר מאיר דן ז״ל שלמתי מכתב ארוך בד״ת כדברי
התפארת אשר התווכמו הגאון מוהר״ת ברלין עם

כי זקנה אמך ,ואומר עת לעשות לד' הפרו תורתיך
ר' נתן אומר הפרו תורתיך משום עת לעשות

הגאון בעל אגודת אזוב והסכים הגאון תוהר״ח ברלין
לכל דבר שכתבתי על דברי התפארת ירושלים ,ואכ״ת

לד' עיי״ש:

נעה״ת והרמב״ן בקו׳ הגמרא כמובן ,וגס עוד־ יש לי

בעת שהיו בצוותא בירושלים עיה״ק עם כבוד הגאון
מוהר״ש אבד"ק וויערשאוו ז״ל וכבוד ממו' הגאון

לכתוב בזה ,ובספרים הבאים יראו המעיינים ביאור
בעניניס אלו:

^שם ,אמר ר' יהושע שלשה דברים עשו בי" ד של מטה
והסכימו בי״ד של מעלה על ידם אלו הן מקרא
מגילה ,ושאילת שלום בשם ,והבאת מעשר כו' ושאילת

ביאלר הדבר דהליננוד הוא משני כתובים מן ויאמר
לקוצרים ד' עמכם ומן ויאמר ד' עמך גבור
החיל ,והא דמוסיפיס יותר ממה דאיתא כאן ואומר

אל תבוז כי זקנה אמך ואותר עת לעשות היינו רק
שלא לשנות תמה דילפינן תשני מקורות אלו ,ואל תבוז

גנה שנלמד מהם ,אבל קרא דעת לעשות
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מס׳ מכות דה כ״ג ע״ב

בנימין

תורתיך אין מובן לענ״ד מה שייכות יש לזה ,דדוקא
אם הי׳ חשש איסור ואמרי' דיש היתר לשאול את

ובפרט הלא שכר של העוברי עבירה ע״י תשובה
מאהבה גם אס כבר עבר נעשין כזכיות ,ואולי

שלוס^בירו בשם שייך להביא קרא דעת לעשות לד'

מכת כ״ש אס ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר

הפרו תורתיך אבל הלא הלימודים בכאן ובברכות הוא
דחייב לשאול בשם ונאתר אל תבוז ,ואיך אחרי כל זה

כעושה מצוה כ״ש אס כבר עשה מעשה עבירה ושב

נאמר עת לעשות לד׳ הפרו תורתיך משמע דרשות
הוא ,ואולי דזהו הוא לשון ראשון כאן ברש״י דחותר
לאדם לשאול בשם ,ובאמת בברכות כתב רש"י וז״ל

שיהא אדם שואל לשלום חבירו בשם בשמו של הקב״ה

בודאי כעושה תצוה יחשב ,כיון דתעשה עבירה נתהפך
מעשה המכוער שעשה מעשה ע״י תשובה מאהבה

בכל לבבו למעשה מצוה ,ואס בלא מעשה יחשב לעשי׳

כ״ש בעשה תעשה עבירה ונתהפך על ידי תשובה
מאהבה בכל לבבו ,ונפשו יש כאן לפנינו מעשה בפועל

ולא אמרי׳ תזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד

ממש ,וא״כ איך נמנו וגמרו דנוח שלא נברא:

הבריות להוציא שם שמיס עליו עיי״ש ,וכן לקמן גבי
ואותר עת לעשות כתב רש"י ז "ל מותר להפך תורה

ואולי

ולעשות דבר הנראה אסור עיי״ש ,מבואר' בברכות
רק פירוש אחד ולא הביא הלישנא אחרינא:

להפסד יותר מלשכר כמ״ש בהו״א המהרש״א ואמר

רגם

בזה צ״ע למה לא הביא רש״י ולא אמרי׳ דאסור
לשאול בשלומו של חבירו בשס דהוי מוציא שס

שמיס לבטלה וכל התברך ברכה שא״צ עובר משוס לא
תשא ,עי' ברכות (דף ל"ג סע״א) וכאן כתב רש״י
ולא חמרינן תזלזל הוא בכבודו של תקום בשביל כבוד

זהו הי׳ טענת המלאכים להקב״ה איך ינתן
התורה לבשר ודם ,הלא קנין בטעות הוא דעלול

הקב״ה למשה החזר להם תשובה ,ותשב משה רבינו
הל״ת היינו דמה שאתם חשבתם שע״י הל״ת יש קבץ
טעות דקרוב להפסד הלא איפכא מסתברא ע"י הל״ת

יש לנו מ״ע של תשובה ועי״ז נהפך כולם לעשיית

מצוה ,נמצא לאלו המלאכים הי׳ תשובה בצחנות ,וכבר
כתבתי מזה לעיל:

הבריות ,ונראה בזה דאולי א״א לותר דבזה שמכבד
הבריות וגם גדול כבוד הבריות שדוחה ל״ת שבתורה,
ע״כ איננו נכנס בגדר עבירות לא תשא ,רק לכתחילה
הו״א דאין לעשות כן בשביל כבוד הבריות לשמש

תשלום גמול ,דאל״כ יהי' חוטא בשכר דמי שעבר

בהזכרת שם של הקב״ה:

עבירה ועשה תשובה יחשב למצות עשה אלו העבירות

למה

דאמרינן במתני' יושב ולא עבר עבירה בותנין
לו שכר כאלו עשה מצוה ,בראה דהוא בתור

שעבר דנהפך לזכיות ,וא״כ נמצא דמי שלא עבר על

רש לעיין למה לא הביאו הפוסקים מימרא דר' יהושע,
ובפרט שהוא ענין שהסכימו משמים ,ולעת
הפנאי טוב לעיין בזה ,וראיתי אח״ז בס׳ גבורת ארי

שהעיר מעט בזה בשתי לשונות של רש״י ,גם העיר
לתה הגמרא כאן לא הביא הואותר דאתרי' בברכות

וימצא עונג מדבריו ,ושמעתי זה עתה כי הדפיסו
בתוצאה חדשה את הגבורת ארי לכן אין מהצורך
להביא אריכת דבריו ,כי כל בן תורה בטח יש לו

ספר הנ״ל:

שום עבירה ולא עשה תשובה ,א״כ יהי' בחסר לאלו

המצות עשה ע״ז אמריבן דאין נעשה שום משפט
שלא ביושר ,כי גם ביושב ולא עבר מוכרחין לתת שכר

כאלו עשה מצוה ,ושכרו משלם וחלילה לא פחות
מהעוברי רצונו ועושים תשובה ,וראיתי במקנה שדרך
בדרך אחר ,והבוחר יבחר:

כשהייתי בירושלים להסתופף בצל כ"ק אדמו״ר
הגה״ק מרן שליט״א והייתי בשמחת שבע
ברכות לנכדיי הגה"ק אדמו"ר זצ"ל בשבת תשי״ב חודש

,שם ,מתני' היושב ולא עבר עבירה כותנין לו שכר
כעושה מצוה ,וזה זמן רב הערותי במה דאיתא
בגמרא שתי שנים ומחצה נחלקו ב״ש וב״ה כו׳ נתנו

ע״ד הגמרא ברכות (דף ו' ע״ב) כל הנהנה מסעודת
חתן ואיבו משמחו עובר בחמשה קולות כו' ואס משמתו

וגמרו נוח לו שלא נברא משנברא ,וכתב אא״ז מהרש״א

מה שכרו עיי״ש ,ושאל מה זהו השאלה הלא אם איבו

דנמנו העשין והל״ת וראו שקרוב העסק להפסד יותר
מלשכר דרמ״ת מ״ע ושס"ה ל״ת ע״כ גמרו נוח לו

עובר וקייס מצוה מה השאלה מה שכרו ,ושמעתי
הרבה דרכים שיצא מפיו קדשו בטהרה וכמדומה שגס
נקודה אתת הי' באחר אז כי היושב ואינו עובר עבירה
נותנין לו שכר כעושה מצוה ,וע״כ השאלה אם יש לו

שלא נברא משנברא והערותי הלא גם בל״ת יש בזה
קיום עשה דאס ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר
כעושה מצוה נמצא דקרוב לשכר יותר מלהפסד:

כסלו ,ובתוך דברי קדשו שהי' חוצב להבות אש ,אמר

בזה שאינו עובר בחמשה קולות שכר כעושה מצוה,
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חפץ

ה*

ז׳ ע״א

עביד לקרא ד׳ויהי כעלות המנחה׳ דמשמע
דוקא מנחה .אפשר הסבר דנקט ׳כעלות

המנחה׳ לאפוקי קודם או אחר שאינו זמן
תפילה כלל ,לזה הניחנז עד עת זמן התפילה

ט

דרבן יוחנן בן זכאי עליו השלום שאני
כנזכר ,וק״ל.

דף ז׳ ע״א

והתפלל ,ואין הכי נמי תפילת ערבית שהוא
זמן מרוצה כמנחה ,וק״ל.

גמרא

גמרא כל שיודע בחבירו שהוא וכר.

סיני כבר שרתה שכינה ,ובהדיא שם נאמר
(שמות כה ,ח> ׳ועשו לי מקדש׳ שעשו לו

בקש דתשרה שכינה על ישראל
וכד .נראה כי פשיטא שבמעמד הר

נראה לי דנקט דוקא ׳רגיל׳ לדיוקא

אבל מי שאינו רגיל אין להקדים לו ,כי

שמא יחשיבהו לחנף .אי נמי ,שמא הלה
הוא רשע ולא יחפוץ בזה ,או שמא לא

יחשיבהו הלה להשיבו ונמצא מקלקלין™,
לזה דוקא ׳רגיל׳.

משכן לשכון בקביעות ׳ושכנתי בתוכם׳.0
אלא המכוון הוא ,שבקש משה רבינו עליו
השלום דאפילו בזמן שיהיו ישראל רשעים
ח״ו לא תזוז שכינה מהם ,דאז שביקש זה
|אוצר החכמה|

«

משההיה בזמן עשיית העגל דהוו מומרים
בר מינן לכל התורה כולה <שבת פז ,א> ,ואפילו

וטעמא דרבן יוחנן בן זכאי שאמר (לקמן

הכי ביקש משה שתשרה עליהם שכינה,

יז ,א> מעולם לא הקדימני נט וכר,

והוא על דרך (ויקרא טז ,טז> ׳השוכן אתם

נראה כי דוקא הוא לפי שהיו כל העולם
מקדימין לו שלם הוה ליה כ׳יודע שרגיל׳
וכר ,נהלגבי דידיה כולהו הוו רגילי וכר,

ופשוט.

בתוך טומאותם׳סא.

והשתא אתי שפיר אומרו עוד ש׳ביקש
שלא תשרה שכינה על אומות
העולם׳ ,ותקשה מהיכן יסק אדעתין ח״וסב

והיינו טעמא דלא פסיק ותני ׳צריך האדם

דאיצטריך לומר וכר ,אלא כיון שנתרצה לו

להקדים שלם לכל אדם שנאמר בקש

השם יתברך לשרות שכינתו על ישראל לא

שלם ורדפהו׳ ,והויא כההיא דרבן יוחנן בן

תזוז מהם אפילו בזמן שהם רשעים כאומות
העולם ,אם כן איכא פנים למיחש להא
מילתא°ג ,לזה בקש שלא תשרה עליהם.

זכאי דלא הקדימני אדם ובר ,אלא ודאי
כמו שפירשתי דדוקא שרגיל וכר ,וההיא

נט .לפנינו איתא :אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא
נח .וכ״ב מהרש״א.
נז .אליהו.
ס .דברי רבינו כאן בשיטת הרמב״ן (בשמות לה ,א; ויקרא ח,
הקדימו אדם שלום מעולם.
א) שמשה רבינו נצטווה על מלאכת המשבן לפני מעשה העגל ,ובן מבואר בזוה״ק (ויקהל
קצה ,א) .ודלא כשיטת רש״י (שמות לא ,יה) שמעשה העגל קדם לציווי מלאכת המשכן ,וכן
מבואר במדרש תנחומא (תרומה ח) [וראה גם דברי רבינו באור החיים פרשת תרומה (כה,
סא .ודרשו הז״ל בספרי (פרשת מסעי פיסקא קסא) חביבים ישראל שאף על פי שהם
ב) ] .
סב .שתשרה עלהם השכינה.
טמאים שכינה ביניהם שנאמר ׳השוכן אתם בתוך טומאתם׳.
סג .שישרה ח״ו גם על אומות העולם.
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(ספלס
דיזתר היא זק מסילת מנתה למדולמר גם ערבית־
גמל מהסה מים® עתרא*>
n.
ערבי  r.לרב הוא נראה כי התע® הואכיאעיקרא דדינאאיהא
שמיס מו׳קשסא״והחסנהנת
__
מאןדסוגר דאינהאלא רשוסופשיסאדלא דמיאלתפלת מנתה
סי^סייי ולא
זאליבאדכוליעלעאתומ• ונמר דבלילההואוען התעוריזס
שיין־סמלמה ג גחל <מ דסימק ליסצמו ליה סרתי ?to
הקליסס והשנונים כאומרם רלואיתאעוזנמסרסדש סומן
ימיךלקרדהאינהנהמינימאימיראשעיסאיותיק נאק א
יצאתהסכביס הוא זמן גמילת שמרי קכלת תפילה ואקספילה
אי! ס אקר ול6מ מיקד* ^איאמדעל^ו>ןח *ק!ך
מתקבלת אז הרי  gtזק מקובל לתפילה כמן המנתה דסק>
קשהלעהקאמיהמ oiw’ptfמס י«ב לך למלם הנא
סזף זמן סמלת ערביס על הרוב הוא סמוך ליציאתהפומיסוא״כ
דסלעצסנאאסאאלאלוער מה מזל יסס 1א״כ'יספיק לקר
וןדסהריסאקדמ לנעילת המרים • ולרכנימןדקאמרמא
דאילו בירא שמיס נתיב אשרי א׳וכנהנה מיני® כתיב אשתך
הדין תפלת ערבית לא סבי לוהאלאדצרין לרעת סיכיעכיד
«ונ ק• סר® " ועוד קשהמחעסניתקלא זירא אסים דכתוג
לקראמיהי מלותסמנעהלעשמעמקאענעסאפשל 7ם3ר
בהדי נהנה עיני® עצמו דכתובאשדי כליראה׳וכו׳יגיע כפיך
דנקס כעלות המנתהלאסקיוךדסאו אתר שאינו  piתפילהכלל
וכו* אשריך 1ס!נ לך והא נראה יותר ראיהדיששנוי כמיגזה
לוס הסע עז מתזמן התפילה זסתשללזאקהכיבמי תפילת
לפני זה• ולמה אזיל לעקם כסר קראאעדינא לאשריאיש *tor
__ ־ מרגיסשמאומןממצסכמנזמp 5״$״ ------------
מתי צר״ךליעת«סמנת סש״ם באומרו ואילומזנלןלא כתיב
כל שיודע באצירושהוא וכו* נראמלי
והכי הוי ליה למיער ואילו בירא שמיס לא כתיב אלא אשת לאזד
מקטמקא רגיל לדיזקא אבל מי שאים
נמלישנא לא בסיכומבלןוסדי אין הנימי אומה כתיב נם
אינמישמא
דגילאין להקדים לוני שמא יחשיבהולתנף•
יראשעיסומנ^׳למד• ועי הנהנה מיגיע( כתיב אשרי וטוב
אושמאלאיחשימוהלהלהשים
הלההזארשעזלאיססץסה•
אין הכי מי דמי גמל לעייף מיניה מלא• ולהביןהעגקצרקי
ונמצא מקלקלק לזה דוקארגילוסעמא דלק מתנן  ,fopשאסר
לדעסדלפידגמהש״סממקיופוב לך לעולם הבא יקאמדוגם
משלם לא הקדימני זס׳ נראה כי דוקא הוא לפי שהיו כל העולם
יראשמיסזסזבא־לאכתיב ממעדאין להם לתא* שמיס «ב
סקדימין לושנסמס ליססזדע שרגילוכז׳ לנבי לידיה סלהו
לעולם «אואםסא#ןאעולסהבאהרי«אמת משב ®8
מזמיליזס׳ • והשוה :מיינו סעמאדלא פשיק ותני צריך
אזשרקלוומסנסדאידיעכןגעזלסדמישהזאירא שמיס וא*ם
הארס להקדים •שלס.לכל אדס שנאמר בקש שלם ולדפהזמיא
בסנה עיני® אין לו ®4סה £מ  pp»tfולא •אמן במלם"
כההיא דרגן יוסכןק .זכאי דלא הקדימני אדם  *01אלא ודאי כמו
קרא צוות מס * אל$ןשק £3אם ליראהאק י״יב״הכי
שסירשתידדוקאשדגילזס׳וההיאדרק יחונן קוכאי ע״השאני
סעיקרהפטקשסאשסיהיראשעיס־ ומהגם שנביאוסוירא
_________
ק*ל*<
שמים כסב מצוסיו ספן מאל וכו* וצדקתו עמדת לעד ומ'
גקשמסמשסנס עלי%א^™^ «5פשסאוהסממושביסתקומ מלכות מזלם הא* »ק
נראה לפרש על וההאמןומא ליש שני סעיס מני או& י מ
נראה כיפשיסא שבמעמד הל כמי
מלשרתה «ינה»הזיאשס נאמר ועשו 6מקדש שען! לו משק
סוג אתל שמא ירא עצר שלא נפנ $גומות הדיןכגועובממום
לפנק קביעות ושכנתי בתוכם לא המכוון מאשבקשמשהרגינו
או בבניו כדאיתאגדנרי רשנ״י בתיקתיס לבל עתר ועבדק
ע״ה דאפילו בזמן שיהיוישראל רשעים <« לא תמו שכינה מסם
לנרעיימענדק «ה האדם תהיה לו משסרתז סלף• יראס שהת
דאו שביקש וה עשה היה סמן עשיית המגל דמו מזמרים ב’מ לכל
בניוויתקי״ם שערו ונקי יהיה במפז עדה כבגד מדה זס לא *
התורה סלהואפי׳הגי כקש משה שתשרהעליה׳שכינה והוא נדי
ישכתאערתשהסיליאיסיראמה׳ידאע הרוממקוהם מהכת
שלאנרהסאביסנלה שסשיגבדעמעדשהשיגלידעכי ישכודא
מוקאהס בתוך סומאמס והשתא אתי שאיר אומרו עודש&יקש
ומנהיג ואלוה לסלס ואז ע״ה עבד ה׳ מה כקרא הנמה סיגי®
שלא תשרה שכינה על אומות סעולס מקשה מסיק יסקאדעחין
קיו דאיצסדיך לומר זכו* אלא כיק שנתרצה לו השסיתברך לשרות
שיגע להשיג כיייעמ מיש אלוה " אופמיידעהנהגתיתברך
וגדולתו ודומע® עד^ש בלם היראה של הקב״ה פנימית
שכינתו על ישראל לא סזחסהסאסיא מק שסס רשעיס כאומות
העולם אס קאיכא פניס למימש להא עילתאלוס גקש שלא תשרה
יראת הדמעות מ אשתגםהוכבאוסבלו • &האמר*מל
עליהם• זאיסשד עזדלמר שבקש ממס שלא תשרה שהינהעל
מהנהמיניעולהשיג ולידע אלסלן רם ונשא זאלהוסוסיא
אומות העולסאסי׳יסיו בעלי מעשים מכיס מולכיםבדרן 1ישר
פ״דאמרודודהעלךעיסכי אראאסמיך ונו* מהאנושומ׳כי
זוהי יראת שמיס יראת הרוממות מס הנהנה לירא" ה׳ עיני®
אפילו הכי לא ישרה וכו׳ והשעס הואדיושששיהיה אמהמקשיסיו
י^אל^עתוסאיס וימצא באומות העולם איזה כת שהם שומרים
תתוממישסאירא שמיסדהיינו מצד ילאה העונש שאים יודע
שבע עצמת מולכים כדרך ישר המדיני ושמא יחליף ה׳ ישראל
כלום כילאהשינולאיגעלידעאלא לשמא קרהו איס ® Dל®
קגלסכי יש אלקפעניש  '01זה אק לו אושר לסייס ססוב של
וישרהשכינסוח״ו אזמל אותה אומה שהיאישרה באותה שפס
מולם הנא כסכר* ווהמאןביוסר* וגסהדקלוקיס נשארים
ונמצא עתליףתיזל»3קשע’הה'ישלם  £מג אהבו• עם פם
שלא נתייאבו לדרך וה>
"’ילסהיהיז ישראל בסמזיס עלהכניס צרתם במקומם חיו והס
ע״כ הנראח לפרש סאלהנהתמצאפכייפוסמס
עליןותכלנתלתו :ופשוס*
אוסיש מגאעד שלוציסלטמי
לממגך מימי ליס פירוש דהנהימע
7
כל היום בתורה ולא יסמלו ^דסכרנסס כי הואןראלי״ל^1
מא דשמוית' מייההוא סרהעל
םמסאמםגצרססיסם®• וכפיוה«הרךלוולתלפרב^זנסמ
הפסדוהרחמים והשסשל אד״נימאמדהעלהדקוהנססעזא״ב
לו די מתפוח• ויש סוג אער כי פוש»ס סורתם ק9ע ומלאכתם
צריןהמתסלל בשעת התפלהלגקש ממלת התשר ולא ממדתהזין
עראיזמזסקיס במלאכתם דיססקצרכם ואינס מתפרנסים
למאמר כינהכרח&הדנריורה על אגרשםדהייטשיששהלסען
מהזולת• ־וכאשריסתסקהאדסלידעמהסיא  33000הממס
אביהם שקראו אוון ושם ג״כ סא רמזו  7firoכי היא ממושב
מהשני סברות הנז'לוה גא ואמר גמל זה מזה  13*07הנסנס
אברהם אנינזע״ה :ופשוס ־
מיגיעוגמלמהירא שיויסשילא עלאיםד ס»" ססוא מסיט
מרח אי«» • rocם«ף לו«'
ה«לם1זסוםד״ק אסר כך ואמר בעצותיו מפן «קד1מאאסד
סיחשזאפילז צדיק גמור סלע סה אם
מההעמיסשבע׳ להביא האיקראדאשרי אס וסיןממסדסגס®
דאיתרשמשסשמו9משיזקק6הרוןקממנו וסאדלא מקי קרא
גדולמאד כי הידאשמיסהוא צדק• לתסלהוולסהמפמסזמחלק
דאלסתתרגמריפיסגאי שהשעה מתיוקס לו משזס דאי מזקעינן
המנע לומולסמאעלדדו־נצל הסכ|ה(8הכסף מה ן»ק
•כ! לקואיאלהתתרהמלאפ5ק7וד7םתסקאמרככלפד<
 pפנמה מיני® כל ססכשל  90*9כנסו לו «מ • ומה דקדק
?#וערו8 9וםאסמשת«סוכ® הסר״יסא•
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כ״ז ע״ב

דבדיל ,כיק דקבל עליה שבת« זזיכי מצי
למיעבד מלאכה עוד.

'5המשמעות ׳והנותן שלם׳ משמע כנתינת
שלום הידוע דעלמא ,ודקדקו זה התוספות

ונראה כי פשיטא דאי קבל שבת בפירוש
דתו לא מצי למיעבד מלאכה ,אלא
דהכא נסתפק ליה אי הוי התפלה קבלת
שבת או לא ,וזהו דקא בעי מיניה אי בדיל

על ידי תפלה (בקבלת) [בקבלת] שבת
בפירוש,
למיפרך

דאי לא
דאף על

הי

ומשני דבדיל ,וק״ל .ובזה מצי
׳ומי בדיל והאמר רבי אבין וכר׳,
תימא הכי איך יסק אדעתק לומר
גב דקבל עליה שבת דמצי למיעבד
מלאכה ,ופשוט.

גמרא מי בדלת ובו׳ .קצת קשה לפי
מה שכתבו התוספות (לעיל ע״א)
בדיבור המתחיל דרב צלי דהכא במאי
עסקינן דמקבל שפתיי וכו׳ ,אם כן בהכרח
רבדיל כיון שקבל עליו שבת .ויש לומר
דאיפשר דאי אמר ליה דלא בדיל הוה
מפריך ליה נמי הא™ ,ולזה קא בעי ליה
׳מי בדלת׳ ,וק״ל.
תוספות ד״ה והנותן שלנו וכו׳ ,עד סוף

דבריהם .דברי התום׳ קצת
סתומים כי וראיתי לפרשם כפי ענ״ד .והוא

כי היכי דלא תיקשה מההיא דאמרינן !בבא

קמא » p ,כדי שאלת שלם לרב וכר,
דבהכי אתי שפז דשרי שאלת שלם של
תלמיד לרב בכהאי גונא דמורי ורבי בכל

עניןכז.
נחאי נמי אפילו בכהאי גונא אסור תלמיד
לרב בבל גודנא ,בין בשאלה בין

בתשובה ,כדקתני בברייתא דתרוייהו אסירי
׳והנותן והמחזיר וכר׳ ,וההיא דכדי שאלת
תלמיד בתלמיד חבר .ומשום דהאי שינוייא
קשה לוע ממה דמסיק הש״ס מדלא קאמר
בתל מר וכר שמע מינה דתלמיד חבר לא
מחייב לומר מות ורבי וחיכי קאמד הבא“

רבי ומות ,אה אמרו התוספות ז״ל ׳ההיא

לכתחילה׳ ,מצוה מהמובחר לכתחילה קאמר

תאמר התלמיד חבר שלם עליך רבי ,ואם
אמר שלם עליך אין הכי נמי דאין איסור,

אלא ולכתחילה יאמר לו רבי ,ובזה הוא
דקאמר כת שאלת תלמיד לרב ,אבל תלמיד
שאינו חבר אסור בכל עניןל.

וכי היכי דלא תימא מי יאמין לשמועתם
דתלמיד חבר שת בשאלת שלם ,לדה

כר .נראה דכוונת רבינו להקשות
בג .בתפלתו ,ומה הוזו״א של רבי ירמיה שלא בדל.
דמלשון תוס׳ משמע קצת שקבל עליו שבת בפירוש ולא רק על ידי תפלתו ,וא־כ תו ליבא
לתרץ במו שתירץ רבינו בתבור הקודם ,דשאלת רבי ירמיה היתה האם קבלת שבת על ידי
בה .כלומר שלמשמעות רבת תום׳ י-ל
תפלה נחשבת קבלה כמו בקיבל עליו בפירוש.
דהא גופא כוונת רבי ירמיה לשאול את רב האם קיבל עליו שבת ובדל ממלאכה ,ואם יאמר
לו שלא קיבל עליו שבה ולא בדל יקשה לו האיך הקדים להדליק את הנר והרי תני ובלבד
בו .דמה שכתבו ׳אי נמי ההוא לכתחילה קאמר׳ אינו מובן לכאורה ובמו
שלא יקדים.
כה .עתה מבאר רבינו
בז .זהו התירוץ הראשק של תום׳.
שהקשה המהרש־א יעו־ש.
ל .וכן פירש בצל״ה.
את ה׳אי נמי־ של תום׳ .כס .נראה דצ״ל :התם.
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(,an

כ״ח ע״א

לג

ה׳

אמרו הם ז״ל ׳ככל הני דלקמן׳ דמתפלל -מבואר דאטעותא פריך ,אלא משמע דמקשה
כנגד ואחורי רבו דאסור תלמיד ומותר
אחר הוא.
תלמיד חבר ,הכי נמי הא דשאלת שלם
׳ובקונטריס פירש באופן אחר׳ ,דפריך
דקתני בהדייהו בברייתא דשאני תלמד
אמאי דתלי בדיל בתפילה,
חבר ,ודוק.
דהרי תפילה דטעותא הויא תפילה ,וממילא
בהכרח לומר כיון דהויא תפלה דבדיל
תוספות ד״ה הואיל וכו׳ .פירוש ,משום
(במוצאי) [בערב] שבת ,הגם דהויא בטעות.
דממשמעות הש״ם משמע רבעי
ומה דנקט רש״י ז״ל בלשונו ׳תוספות׳ ,רש״י
למימר דלילה מיקרי לזה כיק דהתפללו
קרי ליה לההוא זמן תוספות ,ולעולם העיקר
תפילת לילה שפיר דמי וממילא שרי בעשיית
הוא ביק דהתפלל ,ופשוט.
מלאכה ,וזה הוי הפך דברי התוספות ז״ל
שכתבו (לעיל ע״א ד״ה דרס דלרבי יהודה עצמו
וטעם דהתוספות ז״ל בחרו להם דרכם ולא
אסור בעשיית מלאכה ,והיכי יהיה ניתר על
דרכו של רש״י ז״ל ,משום דנראה
יחי תפלתם מילתא דאסורה איסור שבת,
להם דוחק ,סוף סוף מצי למידתי מאי
לזה אמרו דמכוון דברי הש״ס הוא דכיון
קושיא ,דילמא אי הויא תפילה בקבלה כראוי
דלא הצריכום לחזור ולהתפלל אלמא איכא
אז הוא דאמרינן דבדיל וכעובדא דרב ,מה
למיחש למיקרי ליה לילה ,וצריכין לחוש
שאין כן לענין תפילה דבטעות מימר אמר
רב דלא בדיל הגם דאינו צריך לחזור ,וידי
בהיבא דגפקא מינה חומרא־ דהיינו בערב
תפילה יצא וחובת שבת לא קיבל ושרי
שבת שהתפללו בטעות כהאי גונא דליהוי
לעשות מלאכה ,ולא הוה צריך לשנויי ׳שאני
לילה ,ואם כן מדוע קא שרי ליה לכברויי
צבור׳ ,לזה בחרו הם ז״ל דרך זה ,והוא
סלי ,זהו מכוון דבריהם ז״ל.
נכון .ומה שפירשו המפרשים חוץ מוהל’
וכפי זה פירכת הש״סלא לאו היינו המקשה
איננו נכון בעיני ,ודוק.
עצמו דפריך והא אביי וכו׳ לב ,אלא
סתמא דתלמודא אחרינא פריך בתר מסקנת
דף כ״ח ע״א
הש״ס אמאי דמסיק דטעותא שפיר דמי
למיעבד מלאכה ,וכפי זה אתי מדוייק
גמרא אמר רבי יוחנן ונקרא פושע .קצת
רקאמר בש״ם ׳וטעותא מי הדרא׳ דמיותד
הוא ,אי הוו הנושאים ונותנים עצמם הוה
ליה למיפרך ולימא ׳והא אמר וכו" והדבר

לא .׳וסעותא מי הדרא׳.

קשה מדוע לא קאמר רבי יוחנן
למילתיה ברישא דמתניתין דקתני ׳תפילת
השחר עד חצות׳ ,הוה ליה למימר ונקרא

לב .שהלא הקושיא אינה על רבי ירמיה שאמר שצריך להבדל

ממלאכה לאחר תפילת שבת (במו לפירוש רש״י ,כמבואר להלן) ,אלא הקושיא היא אליבא
דבולי עלמא ,שצריך להפסיק המלאכה מפני שיש לחוש שהוא לילה.
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לג .עיין מהרש״א.
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קמ

בית חדש

יורה דעה שלד הלכות נידוי וחרם

למון ארבע אמוח של אדם או לחון טמו של אדם לדבר עמו לא
מיחייב איהו דיושב בביתו או במקומו להתרחק ממנו וכן כתב ב״י
דיש שכתבו כך והוא אמת .עוד כתב על שס הרז״ה דכל ארבע
אמות שאמרו בכל מקום הם שמונה אמות והוא באמצען ויש לחוש
אמות !a
ארבע «___
«לדבריו .עוד כתב < י
לא

תיקנו בשדה חטרו אלא אם כן

ברשות הרטס או בסימטא או בשדה
הפקר ודוקא טושב או עומד אבל
במהלך

לא

תיקנו

ארבע

אמות:

ומ״ש ולכולי עלמא מותר לדבר
עמו .פירש הרא״ש דמדקא מיבעיא
לן אי שרי בשאלת שלום מכלל דלדבר
עמו מותר .פירוש דברים של מה
בכך נמי שרי דאילו במוחרם לא שרי

וט״ש ואין מזטנין עליו ואין כוללים אותו לכל דבר שצריך
עשרה .כן כתב הרמב״ם בפרק ז׳ מהלכות מלמוד מורה (ה״ד) וכן
כמט שם ההגהות (דפוס קושטא סוף פ״ס בשם הרוקח ונתן טעם
דמון שנידוהו מאחר שיבדל מקהל הגולה אס יצרסוהו עמהס היכן
דחהיחו אינו
הועילו בתקנתן
ומה היווני
היא קללתן ורירי
fa
הגדילוהו
שבבר
לצירוף
ראוי
ובניו ובני ביתו שמותרין

אמותיו ! pחוץ מאשתו
לישב עמו( .יק ואין מזמנין עליו לק !ה] ואין
כוללין אותו לכל דבר שצריך עשרה (ק .ואסור
בתכבוסת ובתספורת כאבל( .יד) ומיבעיא אם
חייב בקריעה ובעטיפת הראש יז*] ובכפיית
המטה ואם אסור ברחיצה ובסיכה ובתשמיש
המטה ואם מותר בתפילין /ובשאלת שלום ולא
איפשיטא .ויש אומרים (יד*) דאזלינן בהו
לחומרא כיון דלא איפשיטא ורב אלפס פסק
לקולא (ח) (יד**) ולזה הסכים אדוני אבי הרא״ש
ז״ל( .טס ולכולי עלמא מותר לדבר עמו.

אלא מה שהוא צורך פרנסתו שהרי
עושה לו חנות קטנה כדי פרנסתו
ואי אפשר בלא דיבור אלא דשאר
דברים אסור לדבר עמו וכמנודה ומאורר שרי .ובשלחן ערוך (סי״ק
כתב וז״ל ומותר לדבר עם המנודה ועם המוחרם אלא אם כן החמירו

בית יוסף

מאגודחן עד כאן לשונו .ולקמן (יענג

ד״ה כמג הרשב״א) אכתוב תשובת

ומ״ש
מה טס:
הרשב״א
בתכבוסת ובתספורת
ואסור
כאבל .ברייתא פרק אלו מגלחין
ומה שכתב ומיבעיא
(טו:).
אם חייב בקריעה ובעטיפת
הראש וכו׳ ולא איפשיטא .בריש
ומה
פרק אלו מגלחין (שם):

שכתב ויש אומרים דאזלינן בהו
שכתב
ומהיחץ.
לחוטרא
-----------------------יי♦1
והרי״ף פסק לקולא .מטאר שס בדבריו (ז .):והרא״ש (סי׳ ד)
העמיק דבריו סתם משמע דהכי סטרא ליה וכן נראה מדברי

ולכולי עלמא
הרמב״ם בפרק שטעי מהלכות מלמוד תורה (שם):
מותר לדבר עמו .כן דקדק שם הרא״ש מדאיבעיא לן אם מומר בשאלת שלום מכלל שמומר לדבר עמו וכן נראה מדברי רב יהודה
עם ההוא דהוי סני שומעניה (יו .).ובקונדריסין (עת׳ « 0דקדק כן ממון דנשכר ונשכרין לו <טו ).אי אפשר שלא ידברו אחרים עמו
והוא עמהס והוא הדין למוחרם שהרי אמרו (שם) אבל עושה הוא מנות קטנה כדי פרנסתו .וק כתב הרשב״א בתשובה (ט):
דרכי
( 0בתשובת בר ששת סימן קע״ב שעבריין שלא נתנדה מצטרף
לעשרה וכן כתב מוהר״ם באחד שעבר על גזירת ציבור אם לא נידוהו
מצטרף עב״ל וכן הוא במרדכי ריש שבועות שתים <סי׳ תשנה) וכן הוא
בהגהות אלפסי פרק אלו מגלחין (דף שע״ח ע״ב) (שלטי הגבורים ה .אות
ה) דאין נוהגין נידוי במי שעבר צל גזירת ציבור אלא כשנידוהו בשמו
וקי״שעבר על גזירת ציבור צריכים לנדותו בפירוש וא״צ להתיר נידויו
כשיחזור עכ״ל וכן הוא בתשובת בר ששת והביאו ב״י (יס :ד״ה כתב
הריב״ש) באחד שגזר לו הקהל בחרם ועבר אין לנהוג בו נידוי עד
שיכרתו עליו בפירוש שהוא בנידוי עכ״ל :וכתב ב״י (רעט .ד״ה כתב
הרשב״>ן) בשם תשובת הרשב״א דמי שנתנדה אין לצרפו למנין אבל
שלא להתפלל כל זמן שהוא בבית הכנסת כמו שראיתי בקצת מקומות
איני יודע בו שום עיקר אלא אם כן התנו כך בפירוש כדרך הקנסות
עכ״ל וכן הוא בתשובת בר ששת סימן קע״ג דמותר להתפלל בעודו

בבית הכנסת ואינו אסור אלא תוך ארבע אמותיו :וכתב עוד שם י0
יש בתשובת הגאונים שכתבו על המנודה שפתו פת כותי ויינו יין נסך

משה
וספריו ספרי קוסמים ופירותיו טבלים וחתכו ציצית שלו ועקרו
מזוזותיו ולא (מלו) [תמולו] לו בן ונהגו בו מנהג גוים כל אלו
חומרות שיש ביד בית דין לעשות אבל סתם מותר בכל אלו גם
בדיבור מותר בין עם מוחרם בין עם מנודה ומכל מקום אומר אני
שלא להרבות עמו בדיבור כיון שהוא מרוחק מקהל ישראל ויש נוהגין
להכריחם לצאת מבית הכנסת ואפשר שהם מכוונים שלא לדחוק
היחידים שצריכים להתרחק מתוך ארבע אמותיו ואנחנו מחמירים עליו
עוד בשאר דברים וכשבאים להתיר לו חוקרים עליו אם נהג בעצמו
(ח) וכתב
דין מנודה ומה שגזרנו עליו אז מתירין לו עכ״ל:
מוהר״ם פאדווא סימן ע״א דאין חילוק בזה בין מוחרם למנודה
דשניהם דרבנן יט] ואזלינן לקולא .וכן משמע מדברי מהרי״ק שורש
כ״ה דספיקא דחרם להקל דלא כתשובת הרשב״א (ח״א) סימן תקצ״א
(ט) ובהגהות אלפסי פרק אלו מגלחין
דמשמע דהוי דאורייתא:
(דף שע״ח ע״ב) (שם) כתב ולא ידבר עמו כ] כמדבר עם שאר בני
אדם אלא דוקא לצורך גדול כמדבר עם אבל .וכן הוא בתשובת בר

פרישה
(יב) ואין מזמגין עליו .רצה לומר לכללו ולצרפו לשלשה והוא הדין למנין למרמי ותפילין ושאלת שלום הן דבט קדושה [חלקם] גם  pלבבא בפני עצמו:
עשרה לספילה אבל כשיש שלשה זולשו לזימון אין צדך לגרשו מעל גט השלחן (יד♦) !דאזלינן בהו לחומרא] .ומומרא דתפילין ושאלת שלום נראה דר״ל
(יד**) [ולזה הסכים א״א הרא׳יש ז׳׳ל 4וצטן לימן טעם
שלא יצא בזימון כמו שאין מגרשין אותו מטת הכנסת כשיש עשרה זולתו לאיסור:
ט אס מכת תומרא בעלמא יש רשות דד הטת דין להחמירו ועל מומרא מאי דן הני דהן לקולא להסכמת הרא״ש ורן נעילת סנדל דאשור להרא״ש:
זו רמז בשלחן עריך סעיף י׳ עיין שס:
(יג) ואין כוללין אותו לכל (טס ולכולי עלמא מותר לדבר עטו( .דמדנעיא אס מומר בשאלת שלום שמע
דבר שצריך עשרה וכו׳ .דמון שנידוהו והבדילוהו מקהל הגולה אס מינה דמומר לדבר .פד כאן המגיה) והוא הטן עם מוחרם מומר לדבר (מכל מקום
יצרפוהו מה הועילו בתקנתן ועיין דרישה:
(יד) וטיבעיא אס חייב לא ידכר עמו כמדבר פס שאר מי אדם אלא דוקא לצורך גדול כמדכר עם אנל .הגהוס
מצות
הן
ואינן
בקריעה
חיוב
וכו׳.
בקריעה וכו׳ ואם אסור ברחיצה
אלפסי מועד קטן דף שע״ס .עד כאן המגיה) אס לא שהצימר הממירו עליו
חלקינהו
הט
משוס
מעשה
לא
מצות
עשה נאכל ואיסור ברחיצה ואינן הן
בפירוש .קונטרס:
דרישה
[ד] חוץ מאשתו ובניו .והרשב״א לא התיר אלא אשתו ושאר קרובים
אסורים ואפשר דהרשב״א איירי בבניו וקרובים דהן גדולים או קטנים ואינם
סמוכים על שולחנו .ואם אחד יושב תחלה והמנודה בא לשם אינו צריך
להתרחק משם .וכל ביתו הוא כארבע אמות .ואין חילוק בין עומד ליושב:
[ה] ואין כוללין אוחו לכל דבר וכו׳ .ומכל מקום 'מותר להתפלל בעודו

בבית הכנסת ומה שנהגו לגרשו מבית הכנסת שלא ידחוק ליחידים שצריכין
להתרחק מארבע אמותיו .רמ״א <סי״א) .והוא מהגהות מיימוני .וזה לשון
(הראב״ד) [הרשב״א] אינו ראוי לחבורה אבל שלא להתפלל כל זמן שהוא
בבית הכנסת כמו שראיתי שנהגו במקצת ארצות האלו איני יודע בו שום
עיקר אלא אם כן התנו כך בפירוש כדרך הקנסות עכ״ל:

הגהות והערות
יז*] עיין לקמן סוף סי׳ שצג מ״ש בשם פדר״א
יז] עיין לקמן (רעם ).בבדק הבית:
ט 0ועיין עוד באו״ח סי׳ נה (נו ):ד״ה כתב בספר המנהיג:
והנכנס וכו׳ ואין שפמו מכוסה וכו׳ ועיי״ש בפדר״א בביאורי הרד״ל :יח] הוא בעל העיטור שהביאו ב״י באו״ח סוף סי׳ לח( .שכנה״ג בהגה״ט) :יט] עיין
כ] אף במנודה
לקמן (ו־עט ).ב״י ד״ה כתוב כתשו׳ להרמב״ן (השני) דדיני המנודה הוי מדברי קבלה ,ועיין עוד לקמן בד״מ אות יא ובב״י שם בבד״ה:
איירי עיי״ש בפנים:

טור <מכון שירת דבורה>  -יא (יו״ד שה ־ תג) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס 169

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כית יוסף

יורה דעה שלד הלכות נידוי וחרם

גית חדש

קמג

אס לענין קטרס מת ־“והמילה אס הם כנשבעיס לבטל את המצות ח ומ״ש וטבל מקום טוב שלא יתירו לו וכו׳ ואם ירצו בית
דין להחמיר עליו עוד וכר .פירוש מנודה זה שהגיע הזמן
אם לאו .חשובה כל שכללו דברים המומרים עם דברים האסורים כגון
אלו השמעה מלה על דבר מצוה כברשוח כדאמרינן בסרק שלישי דממירין לו אס ירצו אע״ס שלא חזר ממעשיו אלא דטוב הוא שלא
דשטעום (« ):ועוד למיגדר מילחא מת דין מתנין לעקור דבר יתירו לו אס לא ימזור בו שלא מממעט יראתם לא מיבעיא שלא
ימירו לו אס ירצו טון שלא חזר אלא
מהמצות ומהמורה משוס סייג (ינמוה
מתירין לו אם ירצו אף אם לא יחזור בו .ומכל אף הרשומ מדם להוסיף ולהחרימו
צ ):עכ״ל:
מקום טוב שלא יתירו לו אם לא יחזור בו שלא
אחר הגעת הזמן אף על פי שבא
ח ואם ירצו בית דין להחמיר
למת טן ומבקש שימירו לו טון שלא
ח ( p! pואם ירצו בית דין
עליו ולהחרימו וכר .כדי תתמעט יראתם:
להחמיר עליו עוד ולהחרימו שהוא חמור יותר חזר .וטס יוסף הטן דרצה לומר
נסבה שהט כבר כמב (כריש הסימן)
שהרשות טדם להמטמו לאחר הנעת
ומנא לן שמשטמינן ואין לומר דאחא כדפרישית הרשות בידם .ואפילו המוחרם האוכל
צאשמועינן שיש להם להמטמו
במחלה ואפילו קודם הנידוי שכבר
כחב בסמוך אין מחטמין מיד אצא
על מי שנמקשה פעם ושמים אלא לפי שרוצה לכמוב קצת טני

ט ואם ירצו בית דין
ושותה עמו אינו מוחרם:
להחמיר עליו יותר לפי שראו בו קושי האיסור

המוחרם חזר לומר שיש רשוח לטש טן להחטס:

ואפילו

המוחרם האוכל והשותה עמו אינו מוחרם .כן כתב שם הרא״ש
בשם הראנ״ד ז״ל וכמב דהוא הטן ליושב בתוך ארבע אמותיו:
ט ומ״ש ואם ירצו בית דין להחמיר עליו יותר עד ומחריטין
כתוב
אותו .גס זה כמב שם הרא״ש בשם הראב״ד ז״ל:
במשוטח (המיוחסות) להרמב״ן סימן רס״ד מי שלא נהג עם המנודה
כטט הט הוא עובר על דבט קבלה ויכולים לקללו ולנדומו ומצדה

הזמן כשלא בא לטח טן לבקש
שימירו לו וגם לא מזר ממעשיו ועל

ושט
פי זה כמב מה שכמב
ליה מטה דאס כן היאך כמב ממלה דכשיגיע הזמן ממיטן לו אם
ירצו הלא חייטס לחזור ולנדותו שלשים יום ואמר כן להחטמו כמו
שכמב בסמון ובמחלת הסימן אלא הדבר פשוט דכאן מדבר כשבא
לטש טן ומבקש שימירו לו דמחיטן לו אס ירצו אע״ס שלא מזר
והרשות טדס נם כן להחמיר עליו להחטמו טון שלא מזר אע״ס
שבא לטת טן לבקש שימירו לו דמה ניחן רשות לטח טן לפי ראות
עיניהם לסי הזמן והמקום ולפי מה שהוא האדם:

[כמי] דאטל ושמי בהדיה וקאי בארבע אמומיו דכחיב (שופטים ה «) אורו ארור יושטה .וכסוב עוד שם בסימן רס״ג טני המנודה
אינם דבט מורה אלא דבט קבלה הן [מדכחיב] אורו ארור יושטה והוא הנידוי כמו שאמרו שילהי שטעש העדות (שטעוח לו ).ארור
ט שטעה ט קללה ט נידוי:
י-יא כתב הרשב״א במשובה מוחרם לההנומו נראה לי שהוא אסור במי שמחטמין על עטרה והכל נכלל בכלל לא נשכר ולא נשכטן
לו וכן כמב הראב״ד יש ט איסור הנאה מבני אדם מון מכדי חייו בלבד ולערן שאמרם אס מצטרף לעשרה בטח הכנסת נראה
לי שאס נמנדה על עטרה וכל שכן אם החטמוהו עליה שאין מצטרף לעשרה שהעבטינים אין מצטרפין עמהם ולא מזמנין עמהן ולא
משמח הנידט והחרם שאילו כן אפילו נידוהו בעסקי הממון אלא מחמת שנעשה עבטין בעטרה חמורה שהוחרם או שנמנדה עליה ואינו
ראוי למטרה אבל שלא להתפלל כל זמן שהוא כטת הכגסח כמו שראיתי שנהגו במקצת הארצות האלו איני יודע ט שוס עיקר אלא

אס כן החנו כך בפירוש כדרך הקנסות עכ״ל:

[בדק הבית]

כתב

הריב״ש בתשובה סימן קע״ג מנודה פשיטא שמותר לדבר עמו שהרי נשכר

ךנשכרים לו ואפילו בשאילת שלום היא בעיא ולא איפשיטא ולקולא אזלינן ואף אם נאמר שזהו במנודה אבל מותרם אסור בשאילת שלום דומיא
דשינון ושכירות יש לומר ררוקא בשאילת שלום אבל בדיבור בעלמא מותר וראיה מדאמרינן בפרקי רבי אליעזר (סוף פי־ס ל] שהיו אומרים למנודה

השוכן בבית הזה וכו׳ ונראה שגם המוחרמים בכלל המנודים שהזכירו כדי שיגמלו חסד עם כולם וכן נראה מדברי הרמב״ם <הל׳ ת״ת פ-ז ה־ה) שלא
הזכיר במה שיתר המוחרם על המנודה רק שאינו שונה לאחרים וכו׳ אלא מעט עסק כדי פרנסתו ואי אפשר להתעסק עמו שום עסק אלא בדיבור
וכן נראה שכל הבעיות שעלו בגמרא <םו-ק טס בתיקו ופסקום הרי״ף (ז ):והרמב״ם <שם ה-ד> לקולא נראה שגם במוחרם הדין כן ומדברי הרמב״ן (□הי׳ ב״מ

<ט :עיי-ש) נראה שרעתו שהמותרם אסור בכל אותם דברים שלא נפשטו בגמרא כגון נעילת הסנדל וחייב בקריעה אף על פי שאין כן במנודה וכן
נוהג בדברים שנהג בהם רבי אליעזר (ב־־ס שם) אף על סי שמותרים במנודה ומיהו אחרים אומרים לא] נידוי היה ומה שחלץ מנעליו וכו׳ משום צער

בעלמא עשה כן ונראה לי להכריע כדבריהם וכו׳ ואנא חזיתיה לדעתיה רמר שמותר לאשתעויי בהדיה ושאם בא לבית הכנסת שאין מכריחין אותו
לצאת משם ומותר להתפלל בציבור כל שיש שם עשרה זולתו ונראה לי שכונת אל ההלכה שלא אסרו אלא לבוללו לכל דבר שצריך עשרה כמו שכתב
הר״מ ז״ל <שם) ומה שאמרת שהשיב הרא״ש מלוניל בשם רבינו האי דמוחרם אסור לדבר עמו ולהתפלל בבית הכנסת שהוא שם וכו׳ והמתפלל עמו

בבית הכנסת או נתחבר עמו בדברים שאמרנו הרי הוא מותרם כמותו וכן נהגנו ונהגו הקדמונים דאי לאו הכי לא הועילו חכמים בתקנתן כלום עד

כאן לשונו ואמר מר שפירוש השמועה הוא דאית רשותא לבית דין לאוזרומי מאן דאכיל ושתי בהדיה וקאי גו ארבע אמות אבל מסתמא נהי דאסור
מוחרם לא הוי וכל מאי דאמר מר אמת אבל הגאונים נהגו להחמיר הרבה בגזירתם והעובר על דינם שהרי כתבו אדם שנתחייב לחבירו בבית דין
וסירב ועבר על גוירת בית דק כותבין לקהילות פלוני גזרנו עליו דין וסירב ולא השגיח והחרמנו אותו שלא יתפלל בעשרה ולא יזמן בשלשה ואל
תמולו לו בן ואל תקברו לו מת והוציאו כניו מבית הספר ואשתו מבית הכנסת עד שיקבל עליו את הדון עד כאן ובספר ארחוח חיים (ח"□ מחנות ג עס׳
)504

תשובה לרב (פלוני) [פלטוי גאון] לא*] שהוסיף עוד בכתב שכותבין לקהילות בלשון הזה אף אתם נדו אותו והחרימוהו בכל יום תשו והכריזו

פרישה
(כ) ואם ירצו בית דין להחמיר עליו עוז■ ולהחרימו וכו׳ .עיין בדטשה:
דרישה
[ז] ואם ירצו כית דין להחמיר עליו עוד ולהחרימו .זד .לשון ב״י
כדי נסביה שהרי כבר כתב ומנא לן שמחרימינן ואץ לומר דאתא
לאשמועינן שיש להם להחרימו בתחלה ואפילו קודם הנידוי שכבר כתב
בסמוך אין מחרימין מיד אלא על מי שנתקשה פעם ושתים אלא לפי
שרוצה לכתוב קצת דיני המוחרם חזר לומר שיש רשות לבית דין
להחרים .ולענ״ד נראה דלא קשה מידי רעל כרחך צריך לפרש מה שכתב

[הטור] ולכשיגיע הזמן מתיו־ין לו מיד דמיירי באם ביקש להתירו לו
דאם לא כן קשה הא כתב לעיל דלאחר שלשים שונק לנדותו ושמחרימים
לו לסוף ששים יום ואם כן אתי שפיר דקא משמע לן ראע״ג דביקש
שיתירו לו דכתב לפני זה דהרשות ביד הבית דין להתיר לו אע״ג דלא
חזר אלא שטוב שלא יתירו לו וכו׳ על זה כתב דלא מיבעיא שטוב שלא
יתירו לו אלא שגם כן אם ירצו יחרימו אותו אע״ג דביקש שיתירו לו וק״ל:

הגהות והערות
ל] עיין כטור לקמן סוף סי׳ שצג!

לא] עיין לעיל הערה יא!

לא*] תשו׳ הגאונים הוצאת מק״נ (מוספאיה) תרכד סי׳ י וקצתו נמצא גם בשע״צ
ה״ד ש׳-ה סי׳ יד!
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ar

ז

גית יוסף

טו

יורה דעה שמ הלכות קריעה

על כל המתים שולל לאחר שכעה וכו׳ עד ועל אביו ועל

וכתבו הגהות מיימוניוח
אטו חולץ .ברייתא שם («:>:
בפרק י׳ מ בשם ראט״ה שאם קרע על מת אחד יום אחד לסר
ראש השנה שמומר לאמומו שר ימים אסר יום כפור ועל אביו ועל
אמו שולל שר ימים אסר יום כפור
ואף על גב דהאנלות בטל לגמרי
משוס שבעה ימים שלפר יום
כפור סא! מכל מקום איחוי קריעה
אינו בכלל (ז׳) [זה] סב] דאסילו
קריעה טפה אינה בכלל אבלות
דאמדנן (נו ):אבלות לחוד קריעה
למוד בל שכן תיקון הקריעה שאינו
בכלל האבלות עכ״ל (דא־

כית חדש

פו על כל המתים שולל לאחר שבעח וכר .ברייתא שם (סיף
דף כ״ב> .וכמב מהר״י ומיל סימן ו׳ דלפי זה אם מת אטו
ואמו ערב הרגל אף על נר שבטל ממט גזירת שבעה לא בטל ממט
דין שלשים דאסור אפילו לשלול ועל כן באטו ואמו צריך להניס
הקריעה כמות שהיא כל שלשים

בפעם הראשונה .ויבינו האי
בבגדים שמחליף כל שבעה אלא העליון בלבד.
ואדוני אבי הרא״ש ז״ל כתב כסברא הראשונה:
טו על כל המתים ( 0שולל לאחר שבעה ומאחה
לאחר שלשים ועל אביו ואמו שולל לאחר
שלשים ואינו מאחה לעולם .והאשה שוללתו
טז על כל המתים רצה
לאלתר משום כבודה:
חולץ רצה אינו חולץ ועל אביו ואמו חולץ.
פירוש חולץ זרועו (נ*) ומוציא כתפו חוץ לקרע
כי^

טז ומ״ש פירוש חולץ זרועו.
(יג):
הד״ף
כן פירשו
והרמב״ם (שם) וכתב הרמב״ן (עמ׳ ט) שכן פירשו כל הגאונים .וכתב
עוד ערן אחר בשם ר״ש יסולן פושט כסותו העליון מעליו שנראה
כמתעסק בצרכי המס אי נמי כממאונן ואינו יודע מה לעשות ושמא
מפני זה נהגו במקומות הללו להלון לטשיס חלוקים לבנים לפני
המטה אבל פירוש משובש הוא ואינו אלא כמו שפירשו הגאורס

וכתב הרמב״ס כפרק מ׳ (שם) מולן כתפו וכו׳ והולך
עכ״ל:
כך לסר המטה ואחר שיקטר אטו ואמו אינו חייב לחלץ [עד כאן
לשונו] ולישגא דבריימא הכי מוכס דקמר כסוף סרק קמא דבבא קמא
(ת ).וכטד עשו לו במומו (דה״ב לב לג) זה חזקיהו מלן יהודה שיצאו
לפרו שלשים וששה אלף חלוצי כתף משמע דחליצת כסף אינה אלא
לצאת כן לסר המטה (חא

קצא

?יי"

ואסור נמי אף לסבר ראש הקריעה
ערב הרגל (ומשמע לשם דאפילו על

ידי מחט נמי אסור דמון דעל אטו

ואמו צריך להבדיל השפה אם היה
מחבר ראש הקריעה במסט לא היה

זה מבדיל) וכן במקומות שנהגו
להחמיר אף בשאר מתים שלא לשלול
חון שלשים אסור נמי לחבר ראש
הקריעה כל שלשים אפילו על יד

מחט  poולפי זה אם מת לו קרוב
בערב הרגל נמי אסור לחבר ראש הקריעה וק נהג מהר״י מולין
כשהיה אבל על אמו שלא היה מחבר אפילו ראש הקריעה כל י״ב
סודש רק במשט בעלמא כד שלא יפלו עדו מעליו עכ״ל כלומר
אף על פי דלפי מנהגו דלא היה שולל לאתר שלשים באטו ואמו
לא היה לו לסבר ראש הקריעה אף במסט כל י״ב חודש אפילו הכי
היה מחבר ראש הקריעה במחט כד שלא יפלו עדו מעליו ואלמלא
כן לא היה מחבק כלל אפילו במחט כל י״ב חודש .ונראה דטעס
מנהג מקומות אלו המחמירין לפי שאין אנו בקיאין איזה קרוי שולל
ואיזה קרוי מאחה סס הילכן לא היו ממברין כלל אפילו ראש הקריעה
וכתוב עוד שס
במחט שלא יהיה הרואה סטר שהוא איחוי:
שבמקומות שנהגו לשלול הקריעה על קרוטס לאחר שבעה ועל אטו
ואמו לאחל  .שלשים באומן מקומוח מומר גס כן לשלול בערב הרגל

כתוב בחשובה מיימול לספר שופטים (דף תשס״ו ע״א) (סי׳ י!) על שם מהר״ס
ודוקא סמון לערב לאחר שהמסלל מנחה סס עכ״ל:
(הל׳ שמחות סוף סי׳ סד) דאף על גב דבטלה ממנו האבלוח ברגל כגון שנהג שבעה ופגע ט הרגל דמבטל ממנו גזירח שלשים אפילו
הט איחוי הקריעה אסור אלא הרגל עולה למלן שבפההד ארבעה עשר ואחר כן משלים עליו ששה עשר יום ומאמה על שאר קרוטס
אי נמי שולל על אטו ואמו וכן הדן לענין שאילס שלום דאחריס אין שואלין בשלומו עד דמשלים שלשים יום אמר הרגל סח] דקריעה
ושאילח שלום אינן בכלל אבלוח אלא יש להן דן אמר והאריך מה וקצתו הטא ב״י לגט איחוי קריעה בשם ראט״ה וכן פסק בשלחן
ערון בקצרה עיין שם סעיף (י״ד) [נחו]:
וט״ש פירוש חולץ זרועו וכו׳ .כן פירש רש״י וכן כתב הרא״ש (סי׳ מס:
פז על כל המתים רצה חולץ וכו׳ .שם בבריימא:
וכתב בהגהוח מיימוני פרק ח׳ (סק״ג) וז״ל כמב רטנו מאיר (הל׳ שמסות סי׳ עה) יש אומרים סט] סולן מליצת מנעלים לילך יחף
(בטח) [לטס] הקנרות ולמזור וכן צוה רטט יצחק ב״ר יהודה לבנו לילן לטח הקברוח יחף ויחזור מטח הקברות יחף כשמחה אמו

והרא״ש גס  pהטאו (שם) והשיג עליו וז״ל על ההליכה ממהסי ט עדין לא נסתם הגולל ולא מלה עליו אבלוח עכ״ל
עד כאן:
וכל זה כחט רטנו לקמן כסימן שפ״ב עיין שם ואף על סי שלפי ענ״ד אין זו השגה כלל דחליצס מנעל כשהולן לטס הקברום על
קרוטו ועל אטו ואמו אינו מדן אטלוס אלא לכטד וכמו שכמב הרא״ש גופיה גט חליצח כחף לנשיא ומטאו ב״י בסמון מכל מקום

ובסימני אור זרוע (ס״נ סי׳
כך טהגין בכל המקומות שלא לילן יסף לטח הקברוח אלא חולץ מנעליו בטח הקברוח ומחר לטמו יחף:
תלו) כמב לחלק טן אטו ואמו לשאר קרוטס ח״ל על אטו ואמו הולטס יחסים בחזרתן מטח הקברות ועל שאר ממיס חוזרים נעולין
ומ״ש חולץ זרועו ומוציא כתפו חוץ לקרע
ובטח מולצין ונהגו  ]5אבלים לנעול מנעלים רמטם שקורין טטי״ש ובשעת מסילה מולצין:

דרכי משה
( 0כתב מהר״י ווייל בתשובה סימן ו׳ הואיל ואינו קרע גבי אביו
ואמו אלא אם כן הבדיל שפה אם כן אסור לחבר אפילו ראש
הקריעה כל שלשים יום וצריך להניח [הקריעה] כמות שהיא כל
שלשים יום הואיל ואסור לשלול כל שלשים יום ועל כל שאר
מתים הואיל ומדינא אין צריך להבדיל שסה אלא שנהגו בכך סג]
אם כן חיבור ראש הקריעה תלוי במנהג ובקצת מקומות נהגו שלא

לשלול אפילו על שאר מתים תוך שלשים ובאותן מקומות אפילו
לחבר ראש הקריעה נמי אסור וראיתי למהר״י מולין שלא היה
מהבר ראש הקריעה כל שנים עשר חודש על אמו רק במחט סר]
(ח) ובכל בו (סי׳ קיר סו ):כתב בשם
שלא יפלו בגדיו עכ״ל:
רבינו יצחק (סס״ק ריש סי׳ צז> דעכשיו בזמן הזה אין נוהגין כלל
בחליצת כתף:

פריעה
(כ)

(שולל.

פירוש סופר ספירה בלפי שיה :ומאחד ..פירוש ספירה הפין 6ריגה .עד כאן המגיה):

(נ*)

ומוציא כתפו חוץ לקרע .לכאורה משמע

הגהות והערות
סא] עיין לקמן סי׳ שעט (שכה!):
ס] עיין בב״ח כאן ד״ד .כתוב:
סג] עיין
סב] עיין רמ-א בשו״ע כאן סם־־ו ומ״ש ע״ז בחידושי רעק״א:
סה] מלות אפילו ע״י סחט
סד] עיין ב־׳ח ובההערה שם:
באות הקודם!
ליתא לפנינו שם וכן יש שם שינוי במה שכתב להלן במנהג מהרי״ל וז״ל שם
וראיתי מהגאק נר ישראל סהרר״י מולק ז״ל כשהיה אבל על אמו שלא היה
מתבר "בתפירה" אפילו ראש הקריעה כל י״ב הורש רק במחס בעלמא "היה

סו] עיין
תחוב" בראש הקריעה כדי שלא יפלו בגדיו מעליו עכ״ל וצ״ע!
סת] עיין לקמן
סז] עיין לקמן סי׳ שעט ד״מ סק״ג!
לקמן סעיף כ:
סט] עיין לקסן סעיף ל שמביא
סי׳ שפה ובב״י שם ד״ה כתבו הגה״ם!
פירוש כזה מסיה״מ להרמב״ם שפירש כן אמתניתק דאק וזולצק (כד!):

ע] האי ונהגו ליתא לפנינו באו״ז שם .ובב״י בסי׳ שפב הביאו בשם הגהות
מיימוניות (פ״ה אוח ד) בשם ראבי״ה:

טור <מכון שירת דבורה>  -יא (יו״ד שה  -תג) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס 220

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ריד

בית חדש

יורה׳ דעה שמב — שמג הלכות אונן והספד

שמג א""טת כעיר וכר .הכי מוכה מעובדא דת המטנא
שהביא רטט בסמון:

בית יוסף

והרמב״ם כתב שאין מאחריו החופה שלשים יום וכר .זה
לשונו בסוף סרק י״א (ה״סץ אבל אם מת אביה של כלה וכו׳ טהג

ג כתב הרי״ץ גיאת בהלכות טוקי לה דוקא במת מצוה שאין שנעה ימי אבלות משלה ואחר  Pממס לסוסה וינהט שיעמ’מי
לו סוברין וכר .רצונו לומר בהלכוש גדולות מוקי לה דוקא המשמה ומשמע לרטט שמיכף שעברו שמגש ימי האבל קאמר
הרמב״ס דמכנס לשופה ונתן טעם
ר5ינ.
>״
L hm״ י
ונוהג שבעת ימי אבלות ודוחה הופ^י עד לדבר משוס יטריש ליה וקאי עליה
1
כשוב להדיא "בה״ג" מוקי׳לה וכו׳
שיעברו כל שלשים יום אס לא שיש לו בנים מילשא וכן כשב הרמב״ן במורש
והכי אימא בהלכוש גדולות ריש
קטנים או לא קיים פריה ורביה כאשר יתבאר  •rהאדם (שם) וז״ל שמע מינה דכל
הלמם אכל (דף מ״א) והיכא דאיכא
מש מצוה דליש ליה קוברים כולי והרמב״ן (ס״א והרמב״ם) כתב שאין מאחרין היכא דאיש ליה פסידא מכניסין אס
החופה שלשים יום (טס כיון דטריח ליה וקאי המש לסדר וכו׳ והיכא דאפשר ולש
עלמא מיחייבי לאיעסוקי ביה דאמר
ליה פסידא קוברין  nbהמס משלה
רב יהודה אמר רב מש בעיר כל בר
עליה מילתא:
ונוהג שבעש ימי אבלות ואסר ק־
העיר אסורין בעשייס מלאכה והר
מכניסין אש הססן ואש הכלה לסופה
מילי דלא מיפלגא משא בציטרא
סימן שמג
ונוהג שכעש ימי המשמה מיד ולא
ובשטרמא אבל מיפלגא משא בסטרשא
מאסרין ליה שלשים כשאר נישואין
הנן דרמי עלייהו לאיעסוקי ביה הוא
פרמי רמזי דינים המבוארים בזה הסימן
כיון דטריש ליה וקאי עילויה מילמא
דאסורין אכל הנן אף על גב (דלא
[אן איסור מלאכה כשיש מת נעיר אלא אס כן יש חבורות:
עכ״ל .ואפשר שמה שכסב רביט כאן
אמו) [דאתו] לכטד בעלמא לא
הס דברי הרמב״ן וטעה הסופר
אסירין עכ״ל .והכי משמע נמי ממה א  ribבעיר כל בני העיר אסורין במלאכה .ואם
וכשב מ״ם במקום ט״ן .ולענין
שכמב הרי״ף סוף פרק אלו מגלתין יש חבורות בעיר שכל אחת מתעסקת במתים
הלכה נקטינן כדברי המיקל באבל:
(יש ).אמר רב יהודה אמר י שמואל ביומה כל אחת מותרת ביום שאינו יומה .במה
מש בעיר כל בר העיר אסורין
בעשייש מלאכה ואי איש ליה מאן

דברים' אמורים שלא בשעת הוצאתו אבל בשעת שמג

הוצאתו הכל בטלים כדלקמן (סי׳ שסאן .כתב
* *P*7ייי המם שד אלמא ג] ד”1א הרי״ץ גיאת בהלכות מוקי לה (אן דוקא במת
*יי י*® ’מצרה שאין לו קוברין ולא נהירא אלא בכל מת
™?**ך
איירי !אן ( 0רב המנונא איקלע למתא שמע קל
1
' נ ממ מצ' ש 1
קאמר דאסור הא לאו הכי לא:

ג וט״ש ולא נהירא אלא בכל
טת איירי דרג המטנא וגו׳ .כן
צרין להיוש "דרר׳ בדלי״ש ומיימי
ראיה מעובדא דרכ-המטנא'דמשמע
דמיד ששמע קל שיפורא ושזא איגשי
דעבדא עבידשא שממינהו ולא חקר

שיסורא דשכבא וחזי להנך אינשי דעבדי עבידתא
אמר בשמתא ליהוו הנך אינשי לאו שכבא איכא
במתא אמרו ליה חבורתא איכא כדפרישית .וכתב
הרמב״ן (ג> מכאן אני שומע שכל הרואה [את]
המת ואינו מלוהו (ל) עד שיהא לו כל צרכו בר
שואלין שלום ...
אין ,-----
<ה)[ vאן ,..
_ ..,
....................
זה
ב
נידוי הוא:

ודרש אס יש לו קוברין אלמא דבכל
ומ״ש וכתב הרמכ״ן מכאן אני שומע כל הרואה
מס איירי:
טת ואינו טלוהו וכר .כלומר הן שאיט מפלוה ומטפל עמו עד
שיהא לו כל צרכי קטרמו בר נידוי הוא ועק לקמן גסימן שס״א:
ד אין שואלין שלום זה לזה וכר .בפרק קמא דאבל רבשי.

פרסי רמזי דינים הנזזזוזטיס

המבוארים בזה הסינון
אס

שואלים

שלום

זה

לזה

בבית

הקברות:

א מת בעיר גל בני העיר
אסורים במלאנה ואם יש
חבורות בעיר ופר .בסרק אלו
מגלמין ( ):0רב המנוגא איקלע
למסא שמע קל שיסורא דשכבא וכו׳

ומ״ש
וכמט רטט בסמון:
בד״א שלא בשעת הוצאת חטת
אבל כשעת הוצאת חמת הכל
כתב הרי״ץ
 ?yבסלים נא•] אן:
גיאת <םאח שערים חל׳ אגל «׳ לס בהלכות <ח*ג ריש חד׳ אבי> טוקי לה
דוקא כסת מצוה וכו׳ .ק כשב הרמב״ן במורש האדם («מ׳ עה)
וכמה עליו  pולא היא דשמעסא סממא אמורה ועוד דרב המטנא
דשמתינהו מי בריר ליה דמם מצוה הוה אלא במס בעלמא הוה

מעשה .ונמוקי יוסף כשב כסוף מועד קטן (יע ד״ה  00נעיר) אי
איכא יורשים דמסייר בקטרמו אין אסריס צריכים להמבטל עכ״ל ודבריו כדברי הרי״ן גיאש וכבר נתבאר שהרמב״ן סולק עליו והלכה

ב

רב הסנונא איקלע לטתא וכר .פרק אלו מגלסין (שם):
מומיה דמסמבר טעמיה וגדול שבאשרוניס הוא:
אין שואלין !שלום! זה לזה וכר בד״א בכפר קטן וכר .סרק קמא דאבל רבחי (ה״ז) וכתט הרמב״ן בפורש האדם (שם)£ .

פרישה
(טס כיון דפריח ליה וקאי עליה סילתא .אלא מיד לאפר שמש ימי אמורה ועוד דת המטנא דשמשינהו מי נריר ליה דמס מצוה הוי אלא נמס
(ג) מכאן אני שופע וכד .ר״ל מכאן שמעיק כל מי
אנלוש נמש לשופה ועושין שכעש ימי משמה ולענין הלכה נקטיק כדנרי בעלמא הוי מעשה:
המיקל נאנל .ב״י:
שאינו נוהג עם המש כדינו נר נידוי הוא (ור״ל דכמו דלעכין עשייפ מלאכה מנדן כשאין
שפג (א) דוקא בטת טצוה .רצוט לומר מש שאין לו קרובים שעליהם היה כאן כד צרכי קמרה ה״ה לכל צרכי המם מנדן כשאין כד כל צרכי .עד כאן המגיה):
מוטל (ואז כל מי העיר אשורי! כמלאכה ודו״ק .עד כאן המגיה)( :נ) דרב (ד) עד שיהא לו כל צרכו .פירוש כל צרכו לעמן לרה על דדן שנשנאר
הטטנא איקלע לטתא וכד .זה לשרן הרמנ״ן נשורש האדם ישמעמא סממא
(ה) אין שואלים שלום זה לזה וכר .עיין דרישה:
מימן שס״א:
דרישה

שפג

[אן אין שואלין שלום זה לזה וכר( .וכן) מצאתי בכתבי מהרא״י סימן כ״ה וז״ל בססו־ חסידים נמצא דאין שואלק בשלום כשיש

חדושי הגהות
שפג

[אן צ״ל דת המנונא ת ומיימי

[א»] כן כפג הרא״ש סשוף מועד קטן «ד שא) והוא מדנרי הפוססוש סרק כ׳ דכשונוש (ח( ).ד״ה למצאם):
ראיה מעונדא דת המנונא דמשמע דמיד ששמע קל שיסורא ושוי דענדי ענידמא שמשינהו ולא מקר אס יש לו קונרין אלמא דנכל מם איירי (נ״ש):
הגהות והערות

 pעיין לקמן סי׳ שעב:
שטג אן הב*י לאהוסיף כאן לבאר מאומה ובדפוסים האחרונים העתיקו
אה החה״ג בפנים ובלי להעיר ע״ז .ועיין עוד לקמן סי׳ שסא ד״ה
בן האי ולא היא הוא לשק הריא״ג שהשיג  pאבה״ג עיי״ש
וכל זה:
במא׳־ש והב״י חשב שדהו השגת הרמב״ן באשר לא היה לפניו ספרו של

גן וכן פירש שם הנפוק-י:
הריא״ג( .הערת הסו״ל במא״ש אות קנה):
בשלטי הגבירים מו״ק יח ע״א אות ג:
דן וכן הועתק לשק הטור
הן כתתו דלא נטעה לפרשו מענק לדה כמאתז״ל ברכות יח ע״א הובא
לקמן סי׳ שסא דהתם סגי ליה בד׳ אמות והכא בעינן שיטפל בו עד שיהיה
לו כל ערכו:
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I

בית יוסף

יורה דעה שמג—שד« הלכות אונן והספד כית חדש

וכמוכ ככמכי מה״ר איסרלן (פרוה״ד סו״כ) סימן כ״ה כססר ססידיס
(שי׳ סשמ-משמא) נמצא דאין שואלים כשלום כשיש שם מס כעיר עד
לאתר קמרה ונסושסוח דאלסס פרק אלו מגלסין כסב דאין שואלין
כשלום מיס הקנרוס כשיש שם מס וכשאין שם מס שואלין כרחוק ארנע

אמות מן הקמות .וכן כסב הכל ט

(סי׳ קיד דף סו ע״ג) כשם הר״מ:

שדט

רטו

9רםי רמזי דינים הנזזזודשיס
המבוארים בזה הסימן

אס לא נספר כלל או לא נקבר אינו

סימן טוב לו!

א מצוה גדולה להספיד על
המת כראוי ובל המתעצל
בהספדו של אדם כשר אינו
מאריך יפים וראוי לקברו בחייו.
נסרק רני אליעזר דאות  woקה:ך
ומצותו שירים קולו לומר עליו
דברים המשברים את הלב וכו׳.
נסרק קמא דמכוח (ו ):אגרא
דהספדא דלויי ופירש הרמנ״ן (עמ׳
ס> דלויי שיגרה קולו נהססד על

וכסב מהרא״י מסכיו סימן כ״ה שאין שואלין כשלום מים הקכרוח
כשיש שס מס עד כאן ומשמע דאפילו נמיר גדולה קאמר דאין שואלין
דאי מפר קטן מאי איריא מיס הקנרוס אפילו איט כים הקנרוס
נמי אסור .וכתב עוד דאס אין שם מס שואלין כרחוק ארכע אמוח
כסב
הקמוס
מן
לשוט זק “'
עד כאן ““
............
“ “

לזה והמת בעיר במה דברים אמורים בכפר קטן
אבל בעיר גדולה שואלין:

טיטן שדם
א טצוה גדולה להספיד על המת כראוי( .א) וכל
המתעצל בהספדו של אדם כשר אינו מאריך
ימים וראוי לקוברו בחייו .ס ומצותו שירים
קולו לומר עליו דברים המשברים את הלב כדי
להרבות בכיה ולהזכיר שבחו .ואסור להפליג
בשבחו יותר מדאי אלא מזכירין מדותיו הטובות
שבו ומוסיפין בהם קצת רק שלא יפליג ביותר.
ואם לא היו בו מדוח טובות כלל לא יזכיר עליו.
וחכם וחסיד מזכירים להם חכמתן וחסידותץ.

החכמים והכשרים כדאמרינן (שמו
גרסינן כירושלמי (מו״ק
קנב) אסים לי נהספדאי דהסם קאימגא:
ס״ג ה״ה) האנק דוס (יסזקאל כד ח) מכאן שהוא צריך לצווח על

הכל ט משם הר״ס וב״י מראו:

שדט « מצוה
נסרק רר אליעזר
ומצותו
דאות (דף ק״ס:ך
שירים קולו וכר .נסרק קמא
גדולה

דממת

אגרא

דהססדא

וכף.

דלויי:

כתב כ״י גרסינן כירושלמי האנק
דוס מכאן שהוא צריך לצוות על

המסיס:

ג

ואסור להפליג בשבחו וכף.
באבל תמי ועל סי מה שפירש

ט הרמנ״ן כתורת האדם ונראה
דלפי דאסור לקצר נשכחו על כן

הסירו להוסיף קצת דאס יהא אסור
להוסיף איכא לחוש שמא ס״ו יקצר
אכל להפליג רוסר מדאי אסור והוא
הדין אס מספידין אותו נדמ שאין ט כלל דהוא לו למס למזכרח

שן ונסרעין מן המס על מה שלא המזיק נמדה מוכה שמססרין
עליו שהיסה ט ואין צריך לומר שנפרעין מן הספדניס על שמוציאין
שקרים ומתרפים למי שאינו צדיק לומר צדיק אתה:

ואסור להפליג בשבחו יותר מדאי אלא
המתים (אך.
מזכירין טדותיו הטובות ומוסיפין בהן קצת וכף .זה לשון
הרמנ״ן כמורת האדם <עמ׳ פה מרא נאכל תמי (ס״ג ה״ה) אין
מוסיסין כתפלה אכל מוסיסין על העיקר פירוש אין מססידין מטד ש שאיט ראוי לכן כשעם ההספד אכל אם היה ראוי נכטד שעט מאריכין
נכטד ומוסיפין כמקצת שנסיו והסם אמרינן אמר רק שמשן ק גמליאל כשם שנסרעין מן המתים כן נפרשם מן הססדרם ומן העונים
אתריהם ומכס או ססיד מילין נסכממו וטראס מטאו והתם אמרינן (סוסה מס ):כשמת הלל הזקן אמרו עליו אי מסיד אי עניו מתלמידיו של

והא דכשס שנפרעים מן המסים כן נסרעין מן הססדניס אימא כסוף
אהרן וכו׳ [עד כאן] וק כתב הרא״ש נפרק אלו מגלסין (סי׳ סגך
כרכות (סב) ופירש הערוך (ערך ספד) כשם שנפרעים מן המת אס הוא חוטא כך נפרעין מן הססדנין שאומרים עליו שהוא צדיק נראה מדבריו
דהאי שנפרעים מן המתים לא על שהספידוהו נמה שאץ ט נפרעין ממט אכל הרא״ש נתב כפרק אלו מגלסין (שם) פירוש נפרעין מן המתים

כתב הרמכ״ן כמורת האדם (סס) אסור לאפלוגי נהססדא
כשמספידים את המת דנר שאין ט כלל הוא לו למזכרת שן וכן הס דנרי רטנו:
טקרא דשככא טסי ממאי דסזי ליה אלא משכתין אוחו לסי כטדו ויותר מק כדרך המשמזין ולא נהסלגה יומר מדאי ואי לאו נר הט הוא
מססידין אומו כנשי דשכנציב (מו״ק נס ):דאמרן מומא כמוסא ומרעא תטליא פירוש כמות העשיר כן שם הער אכל השולי הוא הצער והאנל
!בדק הביתן כתוב באורחות היים (יד׳ אכל * mי> !וכתב הבעל הלכות ז״ל ומי
ואומרות ק לפי שמס טסורין ואיט ראוי להספד אמר עכ״ל (בך
שנהג]  ]1לצום ביום שמת חכם או שבאה שמועתו זכור לטוב ,וכתב הר״מ דן מצוה לצום ביום שמת אביו או אמו !עד נאן4

שדם

דרכי משה
(א) כתב הכל בו (סי׳ קיר דף פח ע״ג) כל המספר אחר המת כמספר אחר האבן [אן יש אומרים מסגי שאיתא בירושלמי המת
(ב) ועיין לקמן בסמוך
יודע ושומע קילוסו כמתוך החלום וכל שאומרים בפרו יודע עד שיסתום הגולל וישוב אל העפר עכ״ל!

בדברי רב האי:

פרישה
שדם (א) וכל המתעצל בהספדו של אדם כשר וכף .זה לשון הגמרא מדה כנגד מדה שנאמר (שפיה  0ס> כסאסאה כסלסה פרימה ופירש
( )3ומצותו שירים קולו וכר .ירושלמי שנאמר האנק
רש״י הוא לא נתאנל על שנפקצרו ימי הסכם אף לסייד לא ימושו [מן השמיסן:
דוס מכאן שצריך לצעוק על המפיס ומרק קמא מרכוס אנרא דהספדא דלויי פירוש להרים קול (וגירשלמי המת יודע שופע קילוסו כמפון ססלוס וגל שאומרים
מניו יודע עי שיפפום הגולל ויפוג אל העפר .עי כאן המגיה):

דרישה
שם מת בעיר עד לאחר הקבורה ובתום׳ ובאלפסי פרק אלו מגלתין קרוב לסופו כתוב דאין שואלין שלום בבית הקברות כשיש שם מת וכו׳
אין שם [מתן שואלץ ברחוק ארבע אמות מן הקברות וכו׳ .מורי ורבי (בביזעת לסיר):

חדושי הגהות
שדט

[אן יש אומרים מפני שאינו יודע וטרושלמי איפא המס יודע מר  pצריך להיום מן הוא מל ט אן עצמו ומה שכסג כפסלה יש אומרים מפני
שאיט יודע הוא ( )4339מרכות (יכו ריש ע״א) בן:

הגהות והערות
שדם אן לפגיט בכלבו ליתא מלת "איתא" והם שני קטעים בשם הירושלמי
קטע אתר מתחיל "ירושלמי כל המספר וכו׳ האבן י״א ספני שאינו יודע"
ואה״ב סוזזזיל קטע ב׳ "ירושלמי הסת יודע וכו׳ אל העפר" וכ״ה גם בא״ה
ב] ומסיים שם ואיכא דאמרי
(עם׳  )600אלא ששם סדר הקטעים להיפך:
דידעי ולא איכפת להו .ובשבת (קנב ):איתא א״ר אבהו כל שאומרים בפני המת
יודע עד שיסתם הגולל וכו׳ עיי״ש .והא דקאסר הכלבו וישוב אל העפר נראה

גן כ״ה בא״ת ש״ה
דוהו אליבא דמ״ד (בשבת שם) עד שיתעכל הבשר:
גם בכלבו דף פו ע״ג והעתיקו הד״ט לקמן פי׳ תב אות ה ועיין בסי׳ שעת
דן כ״ה נם בכלבו שם והועתק בד״ם שם ולפי
בטור בשם הירושלמי:
הענין שם משמע דמיירי ביום המיתה עצמו אמנם עיין בב״י סוף סי׳ תג
שהביא דברי הר״ם אלו בשם התשב״ץ ושם מפורש דמיירי ביום היאצ״ט וגס
הכלבו הביאו עוה״ם לענק יאצ״ט בדף פה ע״ב העתיקו הב״י סוף סי׳ שעו:
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כיה יוסף

יורה דעה שעו הלכות אבלות

וכיון שנענע האכל בראשו שוב אין המנחמים רשאים יישב

ומ״ש דכיון שהוא אסור בשאלת שלום
אצלו .נא*] חן:
בזמן שפוטר הטנחמין שוחה בראשו וכר .כך פירש הרמכ״ן
ז״ל נשם) בשם הר״י גיאת ז״ל (מא״ש הל׳ אבל «מ׳ סס:
לכל אומרים שב וכר.
ב
נשוף מועד קטן (:):0
ג אמר רב יהודה מת שאין לו
מנחטין באים עשרה בני
אדם ויושבים כמקומו ההוא
דשכיב בשבכותיה דרב יהודה
וכר .בש״פ שואל (שנס קנב> ופירש

רש״י במקומו במקום שמת שם עד
כאן וכן מצאמי במשובמ רב פלטוי
(משו׳ הגאונים שע״צ ח״ג ש״ד סי׳ ו) טז]
ועכשיו נוהגים לישב בבית הכנסת
במקום האבלים ומשכיבין יס עליו:

לשון הרטבים באין עשרה בני
אדם כשרים ויושבים במקומו כל
וכר .בפרק י״ג (ה״ד) זה לשונו מת
שאין לו אבלים להתנחם באים עשרה
בני אדם כשרים ויושבים במקומו כל
שבעת ימי האבלות ושאר העם
מתקבצים עליהם ואס לא היו שם

בית חדש

רצא

וכיון שנענע האבל בראשו וכר .הנענוע הוא כלומר שהוא
מנומס מעצמו ורוצה שילכו להם כן פירש רש״י  pבפרק אלו מגלחין
לכל אומרים שב וכר .עיין בגמרא סוף פרק אלו
(דף כ":)::
מגלחין דפירש רש״י ( :0ד״ה לכל) לכל אומרים כשעומדין לפני נשיא
עכ״ל ומדברי רטנו נראה דאכל מי

בראש( .מ) וכיון שנענע האבל בראשו שוב אין
המנחמין רשאין לישב אצלו (ט>  pjדכיון שהוא
אסור בשאלת שלום־׳־׳ט] בזמן שפוטר המנחמין
שוחה בראשו כתלמיד השוחה לפני רבו ליתן לו
ב ס לכל אומרים שב פירוש אם בא
שלום:
לכבד חבירו ולקום מפניו  wאומר לו שב חוץ
מלאבל ולחולה דמשמע יג] שב באבלות שלך
ג (יא) אמר רב יהודה מת
ובחולי שלך ית:
שאין לו מנחמין באין עשרה בני אדם (יב> ויושבים
במקומו .ההוא דשכיב בשבבותיה דרב יהודה ולא
הוו ליה מנחמין (יק ! pבכל יומא הוה מכגיף רב
יהודה עשרה יו!] ואזיל ויתיב בדוכתיה לבתר
שבעה יומין אתחזי ליה בחלמא אמר ליה תנוח
דעתך שהנחת דעתי .לשון הרמב״ם באין עשרה
בני אדם כשרים ויושבין במקומו [כל שבעת ימי
האבלות] ושאר העם מתקבצין עליהם ואם לא היו
שם עשרה קבועים בכל יום מתקבצין עשרה
ויושבין במקומו עד כאן :ד  mכל אלו הדברים

שעומד לפני מטרו קאי יס:
ג אמר רב יהודה מת שאין לו
מנחמין וכר .כתב הרוקח (ריש
סי׳ שעז) הורה הרב ר׳ שמואל
לכנופי כל שבעה ואפילו אין כאן
שום קרוב ולא נהגו כן אלא דוקא

במקום שיש קרוב והוא במקום רחוק
שהיה ראוי לישב עליו אבלות טו]
עכ״ 3והאגודה (מו״ק סי׳ נא) פסק
מהא דמכניף וכו׳ שמצוה להתפלל

בטת האבל עכ״ל .וזה לשון הרוקח
מצוה גדולה לעשות מנין בטת האבל
במקום שמת המת לאומן שלא התפללו

כל אלו הדברים
כבר עכ״ל:
תלויין במנהג וכר .כתב ב״י לאו
אמאי דסמין ליה קאי אלא אעשיית
שורה ומעמד ומושב קאי עכ״ל:

תלויין במנהג לפיכך כל מקום

עשרה קטעים יט! בכל יום ויום
ויושטס
מתקבצים
העםI Wא׳י»
עשרה משאר •*׳#1
 w׳**<«•/
»|vx
כל אלו הדברים תלויים במנהג וכר .לאו אמאי דסמין ליה קאי אלא אעשיית שורה ומעמד ומושב קאי <ד):
במקומו עד כאן:

דרכי משה
(י) כתב נמוקי יוסף סוף המוכר פירות
(ג) ובגמרא פרק אלו מגלחין (כז ):הכל חייבים לעמוד לפני הנשיא חוץ מאבל וחולה:
ע־ב) (אמרינן) [ומסקינן] כ] שטעות הוא לנהוג במעמדות אלא במקום שנהגו וכן נמי טעות לעשות מעמדות ומושבות אלו אלא בבית
<שם ריש

הקברות אם כן נוכל ללמוד מכאן שבאותן מקומות שנהגו כשחוזרים מבית הקברות ונכנסים לעיר או לבית הכנסת ועומדים ממקום למקום

פרישה
(ח) וכיון שנענע האבל בראשו .פירש רש״י שכבר קיבל מנסומין כלומר (יא) אמר רב יהודה מת שאין לו מנחטין .שאין לו אבלים שמסנחמיס.
(יק בכל יומא
(ט) וכיון שהוא אסור בשאלת רש״י3 :ץיק ויושבין במקומו .במקום שמס .רש״י:
שניחם מעצמו ורוצה שילבו להם יא]:
(יד) כל אלו הדברים
(י) לכל אומרים הוה מכניף ר״י עשרה וכר .עיין בדרישה:
וכר .ספרים אחרים דמון שהוא וכו׳ ועיין בדרישה:
שב וכו׳ .ובגמרא !נרש״י] וכן הר&»זהרמב׳׳ס (פי״ג ה״ה) פירשו אמי תלויין במנהג .לאו אדסמין ליה קאי אלא אעשייח שורה ומעמד ומושב
קאי .ב״י:
שעומד לפני נשיא קאמר עיין שם .מורי ורר (מיאורו לעור ד״ה שג>:

דרישה
כדכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד לומר שהחי יתן אל לבו שהעולם
וכל עניניו הבל ואשרי מי שעמלו בתורה ובמעשים טובים עכ״ל:
 pjוכיון שהוא אסור בשאלת שלום וכר .ספרים אחרים "דכיון"
שהוא וכו׳ רצונו לומר במה ששחה ראשו הראה שפטרם ורוצה שילכו
לדי־כם וכאילו אמר לכו לשלום אלא שאסור לומר להם לשק שלום לכך
לא אמר להדיא אבל גירסא שלפנינו שהיא "וכיון" נראה שהיא עיקר
תענע בראשו אינו נראה כנתינת שלום כי אם שחיה ודו״ק .ובדברי רבעו
ירוחם משמע דגירסת "דכיון" הוא עיקר רזה לשונו (נכ״ח ת״ב ולד ).אבל
כיון שנענע בראשו שוב אק המנחמק רשאין לישב אצלו פירוש הוא
אסור בשאלת שלום וכשרוצה לפטרן מנענע בראשו ושוחה כתלמיד
[ג] בכל
השוחה לרבו ליתן לו שלום וזו פטירתן עכ״ל וקל להבין:

יומא הוה מכניף ר״י עשרה וכו׳ .הורה הרב ר׳ שמואל לכנופי עשרה
בכל שבעה אפילו אין כאן שום קרוב ולא נהגו [כן] אלא דוקא במקום
שיש קרוב והוא (ביחוס) [במקום] רחוק שהיה ראוי לישב עליו אבלות.
רוקח (ריש סי׳ שטז> .והאגודה (סו־׳ק סי׳ נא) פסק מהא שמעינן וכו׳ שמצוה
להתפלל בבית האבל .מהא משמע דהני עשרה דקאמר דמכניף ויושבין
במקומו אינן צריכין לישב שם כל היום אלא בשעה שדרך בני אדם
לבא לנחם וקאמר שבאותה שעה יושבק במקומו עשרה במקום אבלים
המתנחמץ ושאר העם מתקבצין אליהן כדרך הבאים לנחם האבלים ומסיק
וקאמר דאם אק עשרה קבועין פירוש שיהיו עשרה מיוחדים שיתיחדו
נפשם לזה לישב שם שעה אחת בכל שבעת הימים על כל פנים מתקבצין
עשרה היום אלו ולמחר אחרים וישבו שם:

חדושי הגהות

[א*] מימרא דרבי יוחנן בסוף פרק ואלו מגלחין (:co
הגהות והערות
ח] הב״י לא הוסיף כאן מאומה ובדפוסים האחרונים העתיקו את החה״ג בפנים
י] מלות ורוצה וכו׳ ליתא
ט] עיין לקמן סי׳ שפה:
ובלי לציין ע״ז:

יא] עיין

טז] ומעטו כדאיתא שם בגט׳ דהנפש מתאבלת עליו כל ז׳ ופירשו דאינה
מתאבלת אלא במקום שנפטרה וכשבאין ויושבים שם מתנחמת ועיין בדרישה
לקמן סי׳ שצג ד״ה ברוקח ובהערות שם ועיין עוד בשלטי הגבורים (מו״ק יח.
אות א) דהוכיח מכאן דהאבלים צריכים להתאבל דוקא במקום שיצאה נשמתו:

לפנינו ברש״י ועיין ברש״י שברי״ף יז סוף ע״ב ובנמוק״י שם:
יב] לכאורה גם רש״י מודה לזה אלא דפירש כן לפי הענין שם
הערה י:
יד] אלא אומר להם המקום יברך
יג] כן פירש הרי״ף שם:
עיי״ש:
טו] דבריו צ״ע ובפרדס עם׳ רסא ובשבה״ל
אתכם אל תטריחו .נמוק-י שם:
הל׳ שמתות סי׳ כא הובא תשובה זו ביתר ביאור ובשינויים ולפי המבואר שם
דעת הר״ש להכניף אף אם יש קרוב מתאבל במקום אחד הואיל שאתו כאן

יח] מדהוה טרח להכניף עשרה ש״מ
יז] עיין פרישה לעיל סוף סי׳ שדם:
דלהתפלל שם קעביד דאל״ב בד׳ וה׳ סגי ומכאן ראיה דאין לאבל לצאת
לביהכ״נ להתפלל (עיין לקמן סי׳ שצג) .תניא רבתי סי׳ סח .ועיין מ״ש בזה
בשלטי הגבורים מו״ק יח ע״א אות א ועיין עוד בב״ח ובדרישה ולקמן בסי׳

במקום שמת שם וע״ז כתבו דהמנהג אינו כן הואיל דעכ״פ יש מי שמתאבל
עליו .וכתבו עוד שם דלפי טעם הדבר (עיין הערה טז> הנבון כדעת הר״ש:

יט] עיי״ש בהשגות הראב״ד
שפד בד״מ אות ג ובב״י לקמן סוף סי׳ שצג:
כז עייז דרישה אוח ה:
וברדב״ז ולח״מ שם וכאז בדרישה:

טור <מכון שירת דבורה>  -יא (יו״ד שה  -תג) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס 320

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כית יוסף

יורה דעה שפד—שפה הלבות אבלות

שכא

כית חדש

כתג סמ״ג
ומ״ש וכן דעת א״א הרא״ש דל שכתב וכן נהגו וכד עד סוף הסימן .נפרק אלו מגלמין (סי׳ לז) והכי נקטינן:
<שס ע״ג) כירושלמי (מדק ס״ג ה״ה) תניא אןל שונה כמקום שאינו רגיל עכ״ל ומשמע דאתיא נרני מאיר דשרי מהאי גונא גני תשעה
כאב ולא קיימא לן כווחיה אלא כרכי יהודה דאסר כתשעה באג כדאיהא כסוף תענית <שס) והוא הדין לאבל וכן נראה שהוא דעת
הפוסקים שלא כמט הירושלמי הזה משוס דמשמע להו דכרט מאיר אתיא ולא קיימא לן כוותיה ומתון זה יתבאר לן ביטול דברי התוספות

שכהט (שס) דמ”ואמר א3ל שו’ה
במקום שאינו רגיל משמע דהא
דוקא שרי ולא איוב וקינוח וירמיה:

גרסינן הו טרושלמי (שם) אם היה
להוט אחר המורה מומר ולא נחמהו

כתב רטנו ירוחם
הפוסקים:
(נכ״מ ח״נ רלב ע״ד) אס רטס
צריטם לו פירוש כגון לדרוש או
לומר איסור והימר ואין שם אלא
הוא או להגיד הלכה למלמידים
[מומר] ויש מפרשים ט להגיד הלכה
למלמידיס אסור ט לא מיקרי רטס
צריכין לו אלא לדרוש כרטס או
לומר איסור והימר ואין שם אלא
הוא מאן וראימי לרטמי שהיו
מגידים ההלכה לתלמידים אמר
שלשה ימים מבן (הא
מיימוניומ
הגהוח
ה כתבו
בסרק ה׳ (אות מ) אבל שיש לו
בנים קטנים אין לו לבטלם מלימודם

ט אין אבלות לקטן (מו״ק יד ):מגן.
וכן כמב המרדט במועד קטן (שי׳

 ......... ........... ..יייי־יייי •־ייייי׳ ’"יייייייי י“”'
באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיה כאגל

שגה א אגל

אסור כשאלת

שלום וכד .בסרק אלו
מגלשין (דף כ״א) כל הסוגיא ומטאר
לשם בעובדא דרט עקיבא דשואלק
מטד רטם אפילו תוך שלשה ימים
גס מוכת להדיא דאמירת לן לשלום
או שלום לכס זהו שאילת שלום
דאסור לשאול:

אסור כמו שהוא חמור מתשעה כאב גם כן
בשאר דברים .ויש מתירין וכן דעת אדוני אבי
הרא״ש ז״ל שכתב וכן נהגו שהאבל קורא
במסכת מועד קטן בהלכות אבלות (( 0ה) אף על
גב דבאבל רבתי (פ״י) משמע שהוא אסור דתניא
חכם מה רב תלמיד חכם שמת לו מת באין
ויושבין לפניו ונושאין ונותנין לפניו בהלכות
אבלים ואם טעו משיבן בשפה רפה והוא אינו
שואל ואם רצה מדבר על ידי עצמו ואם לאו אחר מדבר על ידו פירוש
כשמשיבן כשטעו אבל לישאל אינו שואל כלל ויש לומר דבינו לבין עצמו מותר
לשנות אבל כשאחרים נושאין ונותנין לפניו איכא פרסום טפי ואסור ( )1ומיידי
כשאין רבים צריכין לו אבל אם רבים צריכין לו ס אפילו בהלכות אחרות מותר
לדרוש כל היום עד כאן:

סימן שגה
פרטי ומזי דינים המבוארים בזח הסימן
[א] מנהג האבל עם אחרים ומנהג אחרים עמו לענץ שאלת שלום( :בן המוצא את חברו שמת לו מת
עד אימתי [מדבי] עמו תגחומין .ודיגו אם מתה אשתו[ :ג] אם שואלים בשלום אבלים בשבת:

א (א) !אן אבל אסור בשאלת שלום .כיצד שלשה ימים הראשונים אינו שואל

תמע)! :בדק הגיונן כתוב באורחות

חיים (הל׳ אבל עס׳  )587מלמדי תינוקות יש לומר שדינם כרבים צריכים לו ועוד דמלאכת האבר הוא בשהתינוקות בטלים עכ-ל [עד כאן]:

שגה

פרמי רמזי דינים המחודשים המבוארים בזה הסימן

נא] מת לו מת קודם ראש השנה יום אחד אץ שואלין בשלומו עד שני ימים אחר יום הכפורים :מותר לאבל לשאול בשלום אחרים משום כבוד רבים:

א

אבל

אסור כשאלת שלום .בפרק אלו מגלמין (מו״ק טו ).ומיימי לה מדאמר ליה רסמנא ליחזקאל (כד יז) האנק דוס:

ומ״ש

כיצד שלשה ימים הראשונים איט שואל בשלום כל אדם וכו׳ עד ואין אחרים שואלים בשלומו עד אחר שנים עשר
כתבו הגהוס מיימון בפרק י׳ (בד״ק ולפנינו הוא משוסה לספר שופטים שי׳ יז) בשם (ראט״ה)
חדש .מסקנא דגמרא שם (נא,.):

דרכי טשה
(ה) ועיין לעיל סימן שד״מ (רצו .ב״י ד-ה תניא תו> אם מותרים לפסוק דין
(ד) וכן הוא במרדכי הלכות אבל (ע״א דף שצ״ג) (שם>:
בבית האבל .ובאור זרוע <שם סי׳ תלד) דאבל עצמו יכול להורות איסור והיתר ליחיד השואל וצריך לו:

פרישה
(ה) אע״ג דכאכל רבתי טשטע שהוא אשור דתניא "התם" רב ת״ח
וכר .כצ״ל זק נאשיר״י .ונאכל רמזי ראיתי וזה לשונם תכם או תלמיד סכס
( )1וטיירי כשאין רכים צריכין לו אכל אם צריכין
שמת וכו׳:
לו וכו׳ .אין להקשות דילמא מייד אפילו אם רטם צריכין לו והא דאסור
משוס דמיירי על ידי עצמו ורטס צריכין לו דמותר היינו דוקא על יד אחר
כמו שנשב כריש סימן זה דש לומר מדקאמר ואס רצה מדבר על יד עצמו
וכו׳ אכל צישאל אינו שואל כלל משמע להדא שמיירי אפילו על יד אחר
( )1אפילו
ולכן על כרתן צדן לומר שמיירי כשאין רטס צריכין לו:
כהלכות אחרות מותר לדרוש וכר .מכאן משמע שלאו דוקא לדרוש
הוא מותר אם רטס צריכין לו אלא אפילו להגיד הלנה וכדומה לזה אכל

מכל מקום אין מכאן ראיה אם לא על יד אתר וכן כתג המרדד להדא
(דף מ״ג רע״ג) דכל שק דעל יד עצמו אסור עיין שם וכן מוכס שם
נרי״ף דף (שצ״ד ע״א) לב) דמייתי הא דרט יהודה כרט אלעאי דדרש
כל היום כולו ופירש דלסש לאתר והאתר למתורגמן וק מונח שם ונגמרא
גס ק מדקאמר אלא "היד "לעבד וט׳ משמע דאסור על יד עצמו גס
בר״ן (ד״ה ובלבד) כסכ שם הטעם שלא יעמיד תורגמן ככשאר ימות השנה
משמע דסמן הזה דדורשין על יד עצמן פשיטא יאסור:
שפה (א) אכל אסור כשאלת שלום .מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל
האנק דום ק הוא לשק הגמרא פרק אלו מגלחין דף ט״ו ע״א
וכמס שם האוספות על זה (י״ה אשור) זה לשונם דהאנק דום משמע שמיקה

דרישה
שפה

[א] (אכל אסור בשאלת שלום וכו׳( .והא דגרסינן בגמרא מעשה ומתו בניו של רבי עקיבא ועשו כל ישראל הספד וכו׳ עד לבו לבתיכם "לשלום
מפרש בגמרא דלכבוד רבים שרי .נתב הכל בו אם שאלת שלום אסור כל שכן שאסור להרבות בדברים וכן כתב הרמב־ם בפרק ה׳ .עד כאן המגיה):

הגהות
מא] ברי״ו

שם כתב ע״ז דראשון נראה עיקר ומסיק וראיתי וכו׳:

מב] על

פי

זה כתב רבינו (הרמ-א) בהגהותיו (בשו-ע) -אבל אסור לומר הלכה לתלמידיו -משום

דפסק כיש מפרשים שכתב רבינו ירוחם ותימא על הס-ז שהעתיק ריש סימן זה
בש״ע דברי רי״ו במה שהתיר אחר ג׳ ימים בשם רבותיו ולא שת לבו למה שכתב
רבינו אח-כ דאסור לומר הלכה לתלמידיו ולא מחלק הרי דהכריע דלא כרבותיו
של רי-ו ואם רוצה לחלוק עליו היה לו לפרש ותו דמסיים הט-ז דמלמדי תעוקות
הוי רבים צריכים לו א״כ היה לו להתיר אפילו קודם ג׳ ימים דברבים צריכים לו
מותר מיד ורבותיו של רי-ו אפשר פסקו כן דרך פשר בין שתי הסברות אבל איהו
סתם בפשיטות דהוי כרבים צריכים לו א״כ אף קודם ג׳ ימים סותר וכמ״ש (הב-י
להלן) בבדק הבית ומהרש-ל בתשובותיו סי׳ ם״ו דמלמדי תעוקות הוי כרבים צריכים

והערות
לו אפילו לדעת יש מפרשים שהביא רי״ו וגם עוד משאר טעמים (עיין במהרש״ל)
ומתירים אפילו קודם ג׳ ימים אבל להט״ז קשה ואפשר הכריע כן מחמת ספיקא
אלא דאין משמעות לשונו משמע כן וגם היה לו לפרש( .אורח מישור):
מג] עיין לקמן סוף סי׳ שצו .וצ-ע מה צריך לטעם זה דהא בכה-ג לא הם
האבלים אלא אביהם ודוחק לומר דמיירי כשמתה אשתו שהיא אמם דא״ב הול-ל
קטנים שהם אבלים אץ לבטלם וכו׳ ולמה לו להזכיר שהאב אבל וכנראה שמפני
וה שינה הלבוש טעמו וכתב דהרבותא בזה ז־אף שיש שמחה לאביהם בלימודם
מ-מ לא בטלו בניו םת-ת בשבילו אמנם במקור הדברים בהל׳ שמחות למהר״ם

מד] ג״ה

סי׳ י מבואר להדיא דעיקר הרבותא בזה דאין אבלות לקטן וצ-ע:
בדפוסים הקדמונים ובתוה-א ועיין בפרישה .ולפנינו ברא״ש ליתא מלת רב:
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שכב

בית חדש

ב וכתג חרמג״ן אגל לא נשא
 .עד שיעברו "שני" רגלים וכד.
פוסק כרכי יהודה (כב) דראשון ושני
כסימן שצ״כ ומה שכתוכ כספרי רטנו
הוא טעות סופר וכן נמצא
כמדוייקיס של רגליס:

יורה דעה שפה הלכות אבלות
אחרת מדבר עמו תנחומין
כן צריך להיות שהרי הרמכ״ן
אסור שלישי מותר ועיין לקמן
כאן כיכרי הרמנ״ן שלש רגלים

בית יוסף

[הרב רכינו מאיר (הל׳ שממיס סיף סי׳ פד)] שאס מת לו מת קודם £
ראש השנה יום אתד אין שואלין כשלומו עד שט ימים אחר יום י
ואחא דקמט שלשה ימים הראשורס אסור נשאלת
כפור :p
שלום רמי כגמרא והתטא מעשה ומתו נטו של רבי עקינא ונכנסו

בשלום כל אדם ואם אחרים לא ידעו שהוא אבל
ושאלו בשלומו צריך להודיעם שהוא אבל ולא
ישיבם .משלשה עד שבעה אינו שואל ואם אחרים לא ידעו שהוא אבל ושאלו
בשלומו משיב להם .משבעה עד שלשים הוא שואל בשלום אחרים שאחרים
שרויין בשלום ואין אחרים שואלין בשלומו (א) וכל שכן שמשיב למי ששאל
בשלומו .לאחר שלשים הרי הוא כשאר כל האדם .במה דברים אמורים בשאר
קרובים אבל על אביו ואמו שואל בשלום אחרים אחר שבעה ואין אחרים
ב תניא המוצא הכירו אבל תוך
שואלין בשלומו עד אחר שנים עשר חדש:
שלשים יום מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו לאחר שלשים יום שואל
בשלומו ואינו מדבר עמו תנחומין כדרכו אבל מדבר עמו מן הצד שאינו מזכיר
לו שם המת אבל אומר לו תתנחם מתה אשתו ונשא אחרת אינו נכנס לביתו
לדבר עמו תנחומין מצאו בשוק אומר לו תתנחם בשפה רפה ובכובד ראש.
( )5וכתב הרמב״ן אבל לא נשא אחרת מדבר עמו תנחומין נא] עד שיעברו שתי p
רגלים כיון שכל כך מתאבל עליה שאינו רשאי לישא אחרת .ועל אביו ועל
אמו מדבר עמו תנחומין כל שנים עשר חדש לאחר שנים עשר חדש מדבר
ג ירושלמי ! pמקום שנהגו להיות שואלין בשלום אבלים
עמו מן הצד:
בשבת שואלין רבי אושעיא רבה אזל לחד אתר נס <ג> וחמא תמן אבליא בשבתא
ושאל בהון ואמר איני יודע מנהג מקומכם (י) אבל שלום עליכם כמנהג מקומי:

כל ישראל והספידוס הספד גדול

כשעת פטירתן עמד רני עקינא על
ספסל גדול ואמר אחינו כיח ישראל
שמעו וכו׳ וכל שכן ששכרכס כפול
לכו לנתיכס לשלום ומשט כמד רכים
שאט וכתטה הגהות מיימון נפרק

ה׳ (אוס צ) (ב):
ב תניא המוצא את חכירו
כתוך שלשים יום מדכר
עטו תנחומין וכו׳ עד וגכובד
ומ״ש כשם
ראש .גס זה שם:
הרמכ״ן אכל לא נשא אחרת
מדבר עמו תנחומין עד שלש
ומ״ש ועל אכיו
רגלים וכו׳:
ועל אמו מדבר עמו תנחומין כל
שנים עשר חדש וכו׳ .נפרק אלו
מגלחין שם:

ג

ירושלמי

מקום

שנהגו

בשלום
שואלים
להיות
אכלים בשבת שואלים רבי
אושעיא רכה אזל לחד אתר
וכו׳ .נפרק היה קורא (נרמס ס״ב ה״ס וכתט הרא״ש נסרק אלו מגלמין (סי׳ לס) .והרמכ״ס כחנ נפרק י׳ (ה״א) שהאנל טמן שלום
לכל אדם שהוא מכלל דנריס שכפרהסיא:

דרכי משה
שפה (א) ומה שנוהגין האידנא לשאול בשלום אבלים לאחר
שבעה נראה דסבירא להו דשאילת שלום שאנו נוהגין בה
אינה שאלת שלום המוזכרת בגמרא וכמו שהארכתי בזה בסייעתא

דשמיא באורח חיים סימן פ״ם (אות א) מיהו ממעשה דרבי עקיבא
שכתבתי בסמוך ג] דלא התירו אלא משום כבוד רבים לא משמע

כן:

כתב הכל בו
ובמרדכי הלכות אבל (ע״ג דף שצ״ג) (סי׳ תתצז):
(סי׳ קיד ריש דף פז) אם אסור בשאלת שלום כל שכן שאסור להרבות

כתוב בתשובת
בדברים וכן כתב הרמב״ם (בסוף) פרק ה׳ דן:
מהרי״ל סימן ל״א דאסור למזוג ה] לאבל כל שנים עשר חדש על
אביו ואמו ואף בשבת במקום דנוהגין דאק שואלין בשלומו

(ב) וכן הוא בנמוקי יוסף (ע״א דף שפ-ד) <יג־ ד״ה כשאלת)

בשבת:

פרישה
משאלס שלום ומסלמוד סורה נמי משמע נסמוך מהאנק דום והא דהיה ונעליך משים ברגליך שמע מינה מאמרים אסור אי אפשר לומר דילמא
יחזקאל נוהג אכלוס נהאנק דוס ומל שאר דברים לא היה עושה שהיה צריך נעילס הסנדל סימן אכלוס הוא דהא כולי עלמא נמי מנעלים ברגליהם
(ב) וכתב הרמכ״ן אכל וכו׳ עד שיעברו "שתי"
להראוס בקצם דגרים שהוא אגל ולא היה נוהג דיט אגל אלא למשל וכן כולם ודר׳ק:
עד כאן לשק המוספות ואין להקשוח א] אס ק איך למדו מהאי קרא רגלים .מסמא זו נראה שהיא עיקר ט ק הוא דעס רמב״ן כמו שנמג
דימזקאל כקצס דברים דמדצוהו עליו שמע מינה דנאנלוס אמרים גם ק לקמן בסימן שצ״ב (שנא ).בשמו ולספרים דגרסי שלש רגלים וכו׳ צריכין לגרוס
הוא נוהג וכקצס דברים איפכא יש לומר ודאי נהאנק דום אי אפשר וכמב "הרמב״ס" אבל וכו׳ שסטרא ליה הכי כמו שכמב בשמו כסימן שצ״ב:
(ד) אבל שלום עליכם כמנהג
לומר דבשאר אבלים מומר ואומו צוהו לדום כדי שלא יהא נוהג אכלוס (ג) וחמא תמן .פירוש וראה שם:
דאיפכא מסמברא דמי שאינו אבל הוא ברשוס עצמו לדוס או לדבר וכן מקומי .עיין לפיל באורס סייס סימן רפ״ז .מורי ורר (מיאורו למור פיף פי
איפכא כגון מעילם הסנדל שדרשו מדקאמר ליה השם ימברן ליחזקאל
שסד):

דרישה
(ב) מקום שנהגו להיות שואלים בשלום אבלים בשבת שואלים.
וכתב הרמב״ם שהאבל נותן שלום לכל אדם בשבת שהוא מכלל

הדברים שבפרהסיא .ואסור לשלוח מנות לאבל על אב ואם כל שנים
עשר חדש ובמקום שנהגו לשאול בשלומו בשבת גם זה שדי:

חדושי הגהות
שפה [א] עד שיעברו שסי רגלים ק צריך להיוס ט ק הוא דעס הרמב״ן הרמב״ס אבל לא נשא וכו׳ דסבירא ליה הכי ןבפ״ו ה״ה עיין] לקמן סימן
נק פירוש שראה שס אבלים:
שצ״ב (פטשה):
לקמן סימן שצ״ב ולספטס דגרסי שלש רגלים צריטן לגרוס וכסב

הגהות והערות
שפה א] עיין לעיל סי׳ שפד הערה ג :ב] וזהו אף לדעת הסוברים דאמרינן תרי קולי בחדא אבלות ויוה״כ כבר ביטל גזירות שלשים עיין לקמן בטור
סי׳ שעט (שכה ):מ״ם לענק שאלת שלום לא אמרינן הכי עיי׳־ש בהל׳ שמתות .ועיין עוד לעיל סי׳ שם (רפט ):בב״ח ד״ה כתב בתשובות מייפוני:
ה] שקורין שענקי־ן (באר היטב) פירוש לשלוח לו מתנות
ד] עיין לקמן בב״י ריש סי' שצא ולעיל סי׳ שעת הערה כד•:
ג] בדפה״א ועיין בב״י:
 pכ״ה בדפוסים הקדמונים ,ובטור עם ב״י רפו״ר הגירסא שלש
ועיין בדרישה כאן ובד״ם או״ח סי׳ תרצו אות ד .ועיק עוד בב״ח לקמן סוף סי׳ שפס:
ועייז ב״ח ופרישה :
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שו״ת יביע אומר חל? ו־או״ח סימן טו ר״ה וח) ומדי
(ח) ומדי דברי זכור אזכור את אשר נשאלתי מכבר אם מותר להקדים שלום לאדם שמכירו ,והוא בגילוי ראש ,אם
יש לחוש שהוא כנותן לו מכשול כשיענה לו שלום בגילוי ראש ,ואמרינן בשבת (י ,):אמר עולא ,אסור לאדם שיתן
שלום להכירו בבית המרחץ ,שנא׳ ויקרא לו ה׳ שלום ,דשם גופיה אקרי שלום ,ונמצא שהוא כמזכיר את השם
בגילוי ראש .והנה בסוטה (י) ,א״ר יוחנן ,שמשון על שמו של הקב״ה נקרא ,שנא ,כי שמש ומגן ה׳ צבאות ,אלא
מעתה לא ימחה ,אלא מעין שמו של הקב״ה .וכ ,התום ,,אלא מעתה לא ימחה ,תימה לרבי מאי שנא משלום
דאמרי( ,שבתי ):אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ שנא׳ ויקרא לו ה ,שלום ,דשם גופיה אקרי שלום,
ולא חשיב ליה במס׳ סופרים (פ״ר) עם שמות שאינן נמחקים .וי״ל דתנא ושייר ,ועדיף מחנון ורחום שנמחקים
כדאמרי ,בשבועות(לה .):ע״כ( .וע״ע בשו״תהרשב״א ח״ז סי ,תיח) .ובחי ,הר״ן (שבתי ):כ׳ בשם ר׳ יחיאל שאין
לכתוב שלום באגרת שלומים ,שדרך לזרקם לאשפה ולמקומות מטונפים .וקשה לי א״כ אמאי לא מני לשלום בהדי
שמות שאין נמחקים .וצ״ע .ע״כ .אולם הרא״ש בתשובה (כלל ג סי ,טו) כתב .לא מצינו מי שאוסר למחוק שלום,
ובכל האגרות כותבים שלום וזורקים אותם ונמחקים ,וה״ט שאע״פ שהשם עצמו נקרא שלום ,כיון שאינו שם עצם
אלא על שם הפעולה נקרא כך הו״ל כחנון ורחום שנמחקים .וכ״ש שלמה שאינו קדוש אלא בשביל שהשלום שלו
שהוא נמחק .ע״כ .והרמב״ם (בפ״ג מה ,ק״ש ה״ה) כ ,,כינויים כגון רחום חנון ונאמן וכיו״ב מותר לאמרם בבית
הכסא ,אבל השמות המיוחדים והן השמות שאינן נמחקים אסור להזכירן בבהכ״ס ובבית המרחץ( .וע ,ברמב״ם
פ״ו מיסודי התורה ה״ב) .וכ ,מרן הכסף משנה ,תמיהא לי טובא על רבינו שלא הזכיר שאסור לומר שלום בבית
המרחץ כדאמרי ,בשבת (י ):וכו ,,וא״כ אמאי כ ,רבינו שמות המיוחדים דוקא ותו לא ,והא לא אשכחן מאן דפליג
אדעולא .ע״כ .וכן הקשה הלחם משנה שם והניח בצ״ע .ע״כ .והנה התום׳ שבת (י ):הקשו ,בהא דאמרי ,עלה ,אלא
מעתה הימנותא נמי יהא אסור לומר בבית הכסא ,דכתיב האל הנאמן ,והאמר רב דשרי ,ומשני התם שם גופיה לא
אקרי הכי ,דמתרגמינן אלהא מהימנא ,הכא שם גופיה אקרי שלום ,והקשו התום ,,רהא ה״נ מתרגמינן דעבד ליה
שלם ,ונדחקו לתרץ .וכתב הב״ח ,דמה״ט ס״ל לרמב״ם דמימרא דעולא אדחיא לה במסקנא דהש״ס ,לפי פשט
התרגום שלנו ,ותירוץ התום׳ לא ס״ל לרמב״ם ,דשינוייא דחיקא הוא ,ודברים דחויים הם ,ולכן ס״ל שמותר לומר
שלום בבית המרחץ .אבל הרי״ף והרא״ש הביאו מימרא דעולא להלכה והכי נקטינן .ע״כ .וכ״כ הפר״ח (סי ,פה
ס״ב) דהרמב״ם ס״ל דלית הלכתא כעולא ,מכה קושית התום ,,ועוד שאילו שלום שמו של הקב״ה ממש ,הא אמרי,
בברכות (יז) אמרו על ריב״ז שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפי ,נכרי בשוק .וע״ע בגיטין (סב) ,ואיך רשאים
לזלזל ח"ו כ״כ בשמו של הקב״ה .ובסוטה (י) אלא מעתה לא ימחה ,ואם איתא דשלום שם הקב״ה ,הרי קי״ל
דנמחק שאינו מהשמות המיוחדים ,א״ו שאינו שמו של הקב״ה ,ודלא כמ״ש התום .,ע״כ .וכ״כ בס ,מעין החכמה
(דק״ד ע״ב) בדעת הרמב״ם ,ושהוא ז״ל מפרש דמ״ש בגמ ,ואין שם שאלת שלום ,היינו בשם ,כדאמרי׳ בברכות
(נד) התקינו שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם .ע״ש .וכ״כ המעשה רוקח (פ״ג מהק״ש ה״ה) בד ,הרמב״ם.
ע״ש .וע״ע בשו״תזקן אהרן (סי׳ קפח) .ע״ש .וז״ל הריטב״א הנד״מ (שבתי ):וכתבו התום ,,דמ״מ שלום מן
השמות הנמחקים הוא ,וכן אין נזהרים מלכתבו באגרות של רשות ,והכי מוכח בשבועות (לה ):דלא מני שלום
בהדי שמות שאין נמחקים .ויש נזהרים לכתבו חסר באגרות הרשות .ע״כ .והנה הרמ״א בהגה ביו״ד (סי ,רעו סי״ג)
כ ,שיש נזהרים מלכתוב שלום מלא באגרות של רשות .וכ ,הש״ך ע״ז ,ורוב העולם אינם נזהרים בזה .וכ״פ הרא״ש
בתשובה שמותר .ובנקודות הכסף העיר מהתוס ,סוטה (י) שכ ,דתנא ושייר ,וסיים ,ומ״מ צ״ע דמדברי שאר כל
הפוסקים לא משמע דשלום יהא מן השמות שאינם נמחקים דלא לשתמיט חד מנייהו לכתוב כן .וצ״ע למעשה.
ע״כ .ומרן החיד״א בברכי יוסף (סי ,רעו ס״ק מא) הביא ד ,הריטב״א לשבת (י ):הנ״ל (שהיו בכת״י) ,וכתב ,שבערי
המערב נזהרים לכתוב שלם חסר ,אך בגלילותינו אין נזהרין כלל .והניף ידו שנית בס ,ככר לאדן (דף רצג ע״א)
שבכל גלילותינו נוהגים לכתוב שלום באגרות הרשות ,ומוחקים וזורקים אותם .וכדעת הרא״ש בתשובה .ע״ש.
והרב המני״ח בשו״ת הלק״ט ח״א (סי ,סז) כ׳ לדייק מלשון הרי״ף פ ,מי שמתו ששלום אינו שמו של הקב״ה אלא
כאילו הוא שמו לענין שלא לאמרו בבית המרחץ .ע״ש .וע״ע להגאון מהרח״א בס ,מקראי קדש (דף קכא ע״א) שכ,
כהפר״ח הנ״ל לדעת הרמב״ם .ע״ש .וכ״כ בשו״ת נטעי נעמנים (חיו״ד סי ,לד) בד ,הרמב״ם ,ושוב העיר מהתוס,
סוטה (י) .ע״ש .וע״ע בשו״ת עין הבדולח (סי ,כד) .ובשו״ת שארית שמחה (סי ,לט) .ובמש״כ בשו״ת יביע אומר
ח״ד (חיו״ד סי ,כב) ע״ש .ואמנם מרן הש״ע א״ח (סי ,פד) כ׳ שאסור לומר שלום בבית המרחץ בחדר הפנימי .וכן
פסקו הב״ח והמג״א ושאר אחרונים ,מ״מ לפמ״ש הרב המני״ח הנ״ל דהוי כאילו הוא שמו של הקב״ה ,ולא שמו
ממש ,נראה שאינו נחשב לאזכרה ,ומה״ט שפיר נכתב באגרות הרשות ונמחק ,ואף את״ל דלא נפקא מפלוגתא ,הא
איכא ספק ספיקא לקולא ,שמא אין תיבת שלום נחשבת לאזכרה ,ואת״ל שכן ,שמא הלכה כמ״ד שמותר מן הדין
להזכיר השם בראש מגולה ,וכנ״ל .והו״ל ס״ס בדרבנן דמשרא שרי .ואם ימנע עצמו מלומר שלום לחבירו
ולמכירו ,יגרום הדבר לידי איבה שנאה ומחלוקת ,ושנאה תעורר מדנים .ולכן מותר להקדים שלום לחבירו שהולך
בגילוי ראש ,ואין לחוש למכשול שבהחזרת שלום בראש מגולה .ופוק חזי מ״ש הגאון מופת הדור החזון איש זצ״ל
(שביעית סי׳ יב אות ט) ,ונראה רהא דהקילו חז״ל בספק ,אע״ג דספק מכשול אסור ליתן לפני עור ,שראוי להחמיר
בספקות ,משום שאם באנו להחמיר מספק נמי נעשה מכשול שנמנע מעצמינו ומהם חסד ודרכי חיים ושלום ,והם
רק ע״ה ,וחייבים אנו להחיותם ולהיטיב עמם ,וכ״ש שלא להרבות שנאה ותחרות בינינו וביניהם .שעוברים על לא
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תשנא ועוד כמה לאוין שאין איסורם קל מאיסור זה שאנו באים להצילם ממנו ,וכמ״ש במו״ק (יז) גבי מכה בנר
הגדול ,הילכך שקלו חז״ל בפלס עד כמה יש להתנהג עמהם שלא נגרום למכשולים יותר גדולים לנו ולהם .ע״ש.
* וה״ה לנ״ד ,וכמ״ש בברכות (יז) שיהא אדם אהוב למעלה ונחמד למטה ,ומייתי לההיא דריב״ז שהיה מקדים שלום
אפי ,לגוי בשוק .ושוב ראיתי למהר״א פוסק בס׳ מור ואהלות (דף ה סע״א) שכ ,,ועלה בלבי לומר שכשרואה
חבירו בראש מגולה אסור מדינא לומר לו שלום ,שהוא נותן יד לפושעים ,כי ישיב לו שלום ,וקי״ל שאסור לומר
הזכרה בראש מגולה .ואפשר דמה״ט נהגו כעת לתת שלום בנתינת יד זל״ז ואין אומרים שלום וכו ,,אך שוב בינותי
שיש להתיר מצד ס״ס ,שמא הלכה כת״ק רמס ,סופרים פי״ד שמותר לומר אזכרה בראש מגולה ,ושמא שלום לא
חשיב אזכרה .ולכן במקום צורך גדול יש להתיר למען השלום .עכת״ד .ותעלוזנה כליותי שכיונתי למסקנת הרב
הנ״ל להיתרא .אלא שתלי״ת אנו הרחבנו הדיבור בכל צד משני הספקות בספק ספיקא הנ״ל ע,,פ דעת הפוסקים
רוא״ח.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -אונ ,בר-אילן**
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שו״ת יביע אומר חלק ו־או״ח סימן טו ד״ה וי) ובהיותי
(י) ובהיותי בזה ראיתי להגאון בעל שבות יעקב ,בספרו עיון יעקב (ברכות ג) ,במעשה של ר׳ יוסי שנכנס להתפלל
בחורבה ,והמתין לו אליהו עד שסיים תפלתו ,והקדים לו אליהו שלום ,וכו /וכתב ע״ז ,והא דלא הקדים לו ר׳ יוסי
שלום ,י״ל ע״פ מ״ש במגילה (ג) אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה ,חיישי׳ שמא שד הוא ,וא״כ ה״ה בחורבה
דשכיחי מזיקים ,לכן המתין לו עד שהקדים לו שלום ,וגמירי דלא מפקי שם שמים לבטלה ,ושלום שמו של
הקב״ה .ע״כ .ולכאו׳ לפמ״ש התום׳ (מגילה ג) דדוקא בשדה ובלילה דשכיחי מזיקים ,וכ״ה בתום׳ קיטין (סו),
משא״ב ביום ,הרי ההיא דר׳ יוסי שהיה מהלך בדרך ונכנס לחורבה להתפלל כדי שלא יפסיקוהו עוברים ושבים,
מסתמא היה ביום ,ובכה״ג לא חיישי׳ לשמא שד הוא .ועוד דאת״ל שד הוא ,באמירת שלום לר׳ יוסי ,ליכא איסור
ש״ש לבטלה ,כמו שמותר לכל אדם להקדים שלום לחבירו ,ודוקא בההיא דמגילה (ג) שאמר ,כי אני שר צבא ה׳
עתה באתי ,שייך לומר ,גמירי דלא מפקי ש״ש לבטלה ,שאם באמת שד הוא ,איך ידבר שקר בשם ה /ומזכיר ש״ש
לבטלה .ופוק חזי מ״ש הגאון יעב״ץ בהגהותיו לתענית (כ ):גבי עובדא דר״ש בן אלעזר שנזדמן לו אדם מכוער,
ואמר לו שלום עליך רבי ,ולא החזיר לו ר״ש שלום .וכ׳ שיש לדונו לזכות כי מאחר שהיה מכוער ביותר חשש שמא
שד הוא ואסור לתת לו שלום כמ״ש במגילה (ג) ,ואע״ג דשלום שמו של הקב״ה ,מ״מ לא מקרי שם שמים ,ולכן לא
שייך כאן לומר כמ״ש במגילה דגמירי דלא מפקי ש״ש לבטלה .ע״כ .נמצא שע״י קדימת שלום לא נפיק מחשש
דשמא שד הוא( ,אלא דלכאו׳ הגאון יעב״ץ סותר דברי עצמו במגדל עוז (אבן בוחן פנה ב אות מד) שהעלה דשלום
נחשב לשמו של הקב״ה ואסור במחיקה ,ודלא כהרא״ש בתשובה שסמך על המנהג להתיר ,אלא כדברי מהרי״ל
בשם התשב״ץ שחובר מתלמידו של מהר״ם מרוטנבורג ,והוא היה רבו של הרא״ש ,ולרב שומעים שאמר כהלכה,
שאין לגמור תיבת שלום באגרת ,ובודאי אין סברא לומר שדיבור חמור מכתיבה ,דאיפכא מסתברא וכר .ע"ש.
ודו״ק ).ויותר היל״ל כמש״כ שע״י קדימת שלום לא נפיק מספיקא דילמא שד הוא ,ואין בזה הזכרת ש״ש לבטלה.
ודלא כהעיון יעקב הנ״ל .ומה גם דכיון דאליהו הוה שכיח גבי ר׳ יוסי (סנהדרין קיג רע״ב) ,ודאי שהיה מכירו ,ולא
היה צריך לחוש שמא שד הוא .ומחוורתא כמ״ש הרב הכותב בעין יעקב ,שר׳ יוסי נרתע לאחוריו ביראה ופחד
מאימת אליהו ,כתלמיד לפני רבו ,ולא עצר כח להקדים שלום ,עד שהקדים לו אליהו ז״ל .ע״ש .שו״ר להחיד״א
בפתח עינים (ברכות ג) שב׳ ע״ד העיון יעקב ,ואינו מחוור ,דהתם שא״ל כי אני שר צבא ה׳ לא אפשר דמשקר
ומפיק ש״ש לבטלה ,אבל הכא כי קאמר נמי שלום עליך רבי ,אין ראיה ,שאינו ש״ש לבטלה .ותו דאליהו הוה
שכיח גביה דר ,יוסי כדאמרי׳ בסוף סנהדרין .עכ״ל .וכוונתו פשוטה כמש״כ בס״ד .ומה מאד תמיהני על הרה״ג
מהר״י עטייה בס׳ רוב דגן (ברכות ג) שב׳ על הפתח עינים הנ״ל ,ואינו מובן ,דאמאי לא הוי שלום בכלל הזכרת
ש״ש לבטלה ,כיון שכ ,הפוסקים שאסור לומר שלום לחבירו במקום מטונף ,ששמו של הקב״ה שלום ,ומה״ט אין
שואלים שלום בבית המרחץ .ובק״ק דמשק המנהג שאין אומרים שלום ברה״ר שמא יהא המקום מטונף ולא
אדעתיה ,אלא אומרים צפרא דמרי טב ,ורמשא טבא ,והוא מנהג טוב וישר ,וה״נ לענין זה אפשר שאסור להזכירו
לבטלה ,וכד׳ העיון יעקב .ע״כ .ותימה שכוונת החיד״א ברורה מאד ,שבקדימת שלום אין חשש הזכרת ש״ש
לבטלה ,שכוונתו לברכו בשלום .ולא תעזוב נפשי לשאול עוד על הרוב דגן שהקדים ד׳ הפוסקים שלא לומר שלום
במקום מטונף ,שהוא מדברי האחרונים כנ״ל ,וסיים ,ומה״ט אסור לומר שלום בבית המרחץ ,והוא תלמוד ערוך
בשבת (י ):ובש״ע (סי׳ פד) .וכאילו תלי תניא בדלא תניא .וכ״ש שהדבר שנוי במחלוקת הראשונים אם שלום
נחשב ש״ש גמור .ואחז״ר במכתב לחזקיהו (ברכות ג) שהעיר מזה על הרוב דגן .עש״ב .ומ״ש הרוב דגן דחיישינן
שמא מקום מטונף הוא ,ע׳ בס׳ בן יהוידע (ברכות יז) דלא חיישי׳ להכי ,והיינו רבותא דריב״ז שהקדים שלום אפי׳
לגוי בשוק .ע״ש .ועכ״פ נראה עיקר להלכה שמותר לומר שלום לחבירו שהולך בגילוי ראש .ואין בזה חשש
מכשול[ .אלא שאם ההולך בגילוי הראש הוא מוחזק ומפורסם לרשע ,יש לדון בו אם מותר להקדים לו שלום ,כיון
שכתוב אין שלום אמר ה׳ לרשעים .וראיתי למהר״ל מפראג בדרך חיים על אבות (פ״ד מט״ז) אמתני׳ דר׳ מתיא בן
* חרש ,הוי מקדים בשלום כל אדם ,וכתב ,ור״ל אע״פ שהוא רשע ,יקדים לו שלום ,שהרי הרשע אינו מחזיק עצמו
לרשע ואם לא יקדים לו שלום יחשוב הרשע שהוא מבזה הבריות ,ואין הבריות נחשבין אצלו ,לפיכך יקדים שלום
אף לרשע ,ואין לשאול סוף סוף איך יברך הרשע בשלום ,הא לק״מ ,דאמרי׳ בסוטה (מא ):מותר להחניף לרשעים
בעוה״ז וכו׳ ,והא דכתיב אין שלום אמר ה׳ לרשעים ,ד״ז אינו בעוה״ז ,כדאיתא בשבת (קנא ):שנא׳ זה על נפש
הרשעים לאחר מיתה ,אבל בעוה״ז יש שלום לרשעים .ע״כ .ולכאורה קשה ,ממ״ש בזוה״ק פר׳ וישלח (דקע״א
ע״ב) ,פתח ר׳ אבא ואמר ,אלא כתיב ואמרתם כה לחי ואתה שלום וכו /והא אתמר דאסור לאקדומי שלום
לרשיעיא ,וא״כ היכי אשכחן דדוד א״ל האי קרא לנבל ,אלא הא אוקמוה דלקב״ה קאמר בגין לקשרא ליה לחי,
ונבל חשיב רעליה קאמר וכו /אוף הכא כתיב והוא עבר לפניהם .מאי והוא ,דא שכינתא עלאה דאזלא קמיה ,כיון
דחמא יעקב אמר הא עידן לסגדא קמיה דקב״ה דאזיל קמיה ,וכרע וסגיד שבע זמנין לקבליה דקב״ה וכו /ע״ש.
וכ״ה בפרשת וארא (דף כג ע״ב) .ע״ש .ושמא י״ל דשאני ההיא דדוד דהוי בזמן שידינו תקיפה על הרשעים,
משא״כ בזה״ז שמותר להחניף לרשעים .וה״נ ריב״ז שהקדים שלום לגוי מיידי משום דרכי שלום ,ובזה״ז קאמר.
ובס׳ חסידים (סי׳ נא) :וכל מה שנוכל למעט בשאלת שלום לרשע יש לנו למעט ,אך מפני דרכי שלום נוכל להקדים
שלום לגדולים שבהם ,ועוד שלא יצטרך לכפול להם שלום ,שדרך העולם שהמשיב כופל שלום( .וכ״כ הר״ן ס״פ
הניזקין לגבי גוי .וע״ע במהרש״א ברכות ו :ד״ה יקדים .ובס׳ בן יהוידע ברכות יז ).ע״כ .ועכ״פ בזמנינו שאין מי
־ -1

a

שיודע להוכיח ,הו״ל כולהו קודם התראה ,וקודם תוכחה ,וכתינוק שנשבה בין העכו״ם ,וכ״כ החזון איש יו״ד (סי׳
ב ס״ק כח) ,והביא מ״ש בס׳ אהבת חסד בשם מהר״י מולין ,שמטעם זה מצוה לאהוב את הרשעים ,והביא כן
מתשובת מהר״ם מלובלין ,כי אצלינו הוא קודם תוכחה ,שאין אנו יודעים להוכיח ודיינינן להו כאנוסים ,וכ״כ
בהגמ״י פ״ו מה׳ דעות שאין רשאים לשנאתו אלא לאחר שאינו מקבל תוכחה .עכת״ד .ודוק מינה ואוקי באתרין.
ודו״ק/+ ].הוספות ומילואים /מש״כ בשם ס׳ חסידים להקדים להם שלום כדי שלא יצטרך לכפול .ע׳ בשו״ת באר
שבע סי׳ נט .ודו״ק+.
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גיטין

בחזקתן למעשרות ולשביעית .בכורות ל ,א ד״ה
מעשרות ,לחם יהודה ס״ג ס״ד [פרק י״א מה׳ מעשר].

וחתניא אשת חכר טוחנת .כתובות נט ,ב ד״ה
טוחנת ס״ד ,להם יהודה.
בזמן שהיא טמאה .וכתב רש״י במשנה ,דלא גרסינן
ליה במשנה רק בברייתא דהכא גרסינן לה .וטעמא
של רש״י ,דא״כ דמיירי שהיא טמאה ,א״כ למה צריך
לומר הטעם במתניתין שאין מחזיקי! ידי עוברי עבירה,
ותיפוק ליה שהיא מט׳ החלה ואסור לטמ׳ ,כ״כ הפר״ח.
תועפות ד״ח אשת חבר טוחנת עם אשת עב הארץ.
עיין בת״י^ביומא דף פה ,ב ד״ה תשובה ששם הביאו
מחלוקת ,כל היכא דקתני עם איזהו הוי עיקר כמו
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שר״ת מפרש דדרך
ארץ עיקר ,וכן יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב,
! יום כפור מכפר עם התשובה דתשובה עיקר,
והתוספות שם נחלקו עליו .א״כ י״ל ,דרש״י ס״ל

כר״ת ,ומדקאמר אשת חבר טוחנת עם אשת עם
הארץ ,משמע דאשת עם הארץ עיקר והיא טפלה.
אלא דא״ב קשה ,דדברי ר״ת סתרי אהדדי ,דשם הוא
סובר דעם הוא העיקר וכאן הוא מפרש שהתבואה היא
של חבר ,וא״כ אשת חבר הוא העיקר .וצ״ל לדעת
ר״ת ,דיש איזה סברא לחלק ביניהם ,ועיין בהגהות
מיימון בפ״ג דתלמוד תורה שהביא זה המחלוקת של
רבינו ורבי אלחנן .ושוב ראיתי באמרי שפר למהראנ״ח

בדף מ״ח (בדפוס פ״פ) [פרשת מצורע] שכתב טעמו
של רש״י כמו שכתבתי.

באותו הדבור .ועוד חדי היא מסייעת ידי עוברי
^ירה .וכתב מהרש״א ,דאין לומר דמיירי בעם הארץ
" ..מ ואינו חשוד על המעשר ,דא״כ למה פליג
רשב״א .ע״ש .ובאמת ,לפי מה״שהעתיק תוספות דברי
רש״י ,דלא היישינן שתתן לתוך פיה דבר שאינו
מעושר ,א״כ הרי שפיר מקשים לרש״י ,דכתב דהחשש
משום מעשר ,א״כ בלא״ה אטור לרבא ,משום מסייע

עוברי עבירה .מיהו אפשר ,דהתוספות הוה מפרשים
כן בדברי רש״י משום דבוודאי האמת כן הוא ,לאביי
מיירי בסתם עם הארץ החשוד על המעשר ,וגם לרבא,

נהי דמוקי מתניתין כן מתוך הדחק ,בוודאי ברייתא
לא מוקי בהכי .ואפשר נמי ,דקושיות מהרש״א היא
על התוספות ,דמכת קושיא זו לא הוצרכו לנייד מפירוש
רש״י ,אלא יש לפרשו בעם הארץ דרבי מאיר .אמנם
הא ליתא ,דעכ״פ לאביי לא ניחא ,אף אם נוקי
הברייתא כן לרבא.
דף סב ,א .אץ עושץ חלת עם הארץ בטהרה .עיין
חגיגה יט ,ב ד״ה בגדי עם הארץ,
יד דוד ־ גיטין זינצהייס ,יוסף דוד בן אברהם יצחק עמוד מס 157

סב׳א

3/ 3

קלה

מתזיקץ ידי עכו״ב והאטד רב תטי .לפי מה שהבין

המקשה ,דמחזיקין ממש קאמר שמסייעין עמהם ,קשה,
למאי הוצרך לומר במתניתין אבל לא ידי ישראל,
פשיטא ,וכי (אסור) [מותר] לסייע ידי עוברי עבירה,
ועוד ,הא ברישא קתני ,אבל לא תבור ולא תטחן
עמה .וצ״ל ,דניהא ליה להקשות קושיות הסתירה,
שהיא קושיא יותר חזקה .וגס ברישא איבא למימר
הטעם משום שמא תאכל ,אבל הבא בעבודת השדה
קמיירי ,דלא שייך זה .ובלחם יהודה דף ס״ד [פרק

י״א מה׳ מעשר] כתב ,דמרישא ה״א ,דוקא בשביעית
דאורייתא ,אבל הפא ,הא דקמ״ל דאפילו בזמן הזה,

שהוא רק איסור דרבנן ,נמי אין מחזיקין .ע״ש .ודוחק
לאוקמי׳ רישא בשביעית דאורייתא וסיפא בשביעית
-—.
דרבנן.
רב חסדא מקדים .ויחב לחו שלמא -והקשה הט״ז
בסימן קמ״ח ,דא״כ מאי רבותא דרבי יוחנן בן
זכאי בברכות סרק היה קורא [יז ,א] שלא הקדימו אדם
שלום מעולם ואפילו נכרי ,הא דינא הוא גבי בכרי.
ואפשר לומר ,דמכאן למד רב חסדא ,ובאמת אין איסור
בדבר אם לא מקדים שלום וצריך לכפול שלום ע״י

שהנכרי מקדים ,רק מידת חסידות הוא ,וב״כ בש״ע.
ונכון הדבר.
השתא אחזוקי מחזקינן שואלץ בשלומן מבעי׳ .אע״ג
די״ל ,דזה חידוש טפי לשאול בשלום שמטיל שמו של
הקב״ה על הנכרי ,וכמ״ש רש״י במשנה ,מ״מ משמע
ליה למקשה ,דבשביעית קאי, ,דמזזזקין ידיהן ושואלין
בשלומם על המלאכה ,וא״ב כ״ש הוא אם על גוף
המלאכה מתזקין ידיהם ,כדאמר הגמרא מקמי הכי,
מכ״ש לשאול בשלומם דשרי .ותירץ הגמרא ,דשואלין
לאו אשביעית קאי אלא ליום אידם קאי ,לא ניחא
ליה לתלמודא לתרץ דרבותא אשמעינן משום שלום,
דס״ל דאין חילוק בין שלום לברכה .אמנם בבדק
הבית סימן קמ״ח ,הביא בשם א״ח ,דיש חילוק בין
שלום לשאר ברכה לעגין כפילא ,וודאי קשה למה לא
מתרץ הגמרא כן .והירושלמי נראה וודאי דמוקי ליה
בשביעית דוקא ,ולהכי לא מתרץ כתלמודא דידן.
ובאמת מפשטא דלישנא בשביעית פרק ד׳ משמע
דאשביעית קאי .ועיין בארות המיס ס״א [פרק י״א
מהלכות ע״ז] ,ובחדושי מהר״ב אבגיל.
תוספות ד״ח אשרתא .בארות המים ס״א [פרק י״א

מהלכות ע״ז].
תוספות ד״ח שלטא למר .בארות המים ,רצוף אהבה,
באר שבע.

תודפס ע״י תכנת אוצר תחכמה

שו״ת יהודה יעלה קלס א  -או״ח סימן ט

תשובה במתניתין ס״פ הרואה תנן והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם שנא׳ והנה בועז וכו׳ עת לעשות
לד׳ וכו׳ והוא מתקנת עזרא ובד״צ .והרמב״ם השמיט תקנה זו בחבורו וצל״ע מה ראה על ככה ועוד בסנהדרין פ׳
נגמר הדין ובריש מסכת מגילה אמרי׳ אסור ליתן שלום לחבירו בלילה והוא שנוי׳ בלי שום חולק וש״ס פריך מינה
והשמיטו ג״כ הרמב״ם והפוסקים והדבר תמוה וצע״ג ולא ראיתי מי הקדימני לעמוד באלו.
תשובה ד׳ אתנו ליישב הדברים על מכונם .וראשון תחילה נבואה שערי דעה דבפ״ה מהל׳ ריעות ז״ל הר״מ ת״ח
מקדים בשלום כל אדם כדי שיהי׳ רוחן נוחה הימנו ע״ש .ולכאורה קשה הרי זו מתני׳ היא במס׳ אבות פ״ד ר׳ מתיא
בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כל אדם וכו׳ ולכ״ע אתני׳ ולא לת״ח בלבד .ונ״ל כיון שאז״ל מאן רבעי למהוי
חסידא יקיים מילי דאבות הרי לאו לכ״ע אתני׳ רק למאן רבעי למהוי חסידא וכבר אמרו בפרקי אבות ולא ע״ה
חסיד ממילא רק על ת״ח קאמר שיקדים בשלום כ״א וא״ש דברי הרמב״ם .אמנם כן הא גופא קשה כיון דתקנה
קדומה הוא זו ע״י עזרא וב״ד ותקנה כוללת לכל אדם ר׳ מתיא בן חרש מאי אתיא לאשמעי׳ וגם איך אמרה רק
לת״ח ומילי דחסידות בלבד וכי לגרוע מתקנת עזרא וב״ד אתי והא אין ב״ד יכול לבטל דברי ב״ד וכו׳ וצ״ע
לכאורה :ונ״ל כיון דטעם תקנת עזרא היה משום עת לעשות לד׳ וכו׳ ופירש רש״י שם משום כבודן של הבריות
היינו כבוד הנשאל א״כ התקנה הי׳ דוקא לשאול בשלום ישראל חבירו בן ברית וכלישנא דמתני׳ בפ׳ הרואה שיהיה
אדם שואל שלום חבירו דייקא .וגם הראי׳ לזה להתיר הזכרת ד׳ מפני כבוד הבריות הוא מגדעון ובועז ומלאך
שהזכירו את ד׳ היינו נמי על בן ברית .אבל על נכרי לא תקנו משום כבוד הנשאלים לא הוי בהו עת לעשות לד׳
וממילא אפילו איסורא איכא דהפרו תורתיך קרי לי׳ מתני׳ להוציא הזכרת ש״ש על בשר ודם כמ״ש רש״י שם.
וא״כ רבי מתיא בן חרקנבא להוסיף על תקנת עזרא ואמר הוי מקדים בשלום כל אדם דייקא אפילו לנכרי בשוק
וטעמא ע״כ משום כבוד הש^ןוכמ״ש הרמב״ם כדי שיהיה רוחן נוחה הימנו והיינוץכבור השוא0לכן דוקא
בת״ח מקרי׳ נמי עת לע׳6ות~לד׳ והוא כבוד הת״ח משא״כ אחר אין רשאי להזכיר את ה׳ על נכרי מפני כבוד השואל
כנ״ל .ואע״ג דאיתא בסוף פרק הנזקין והעתיקו הרמב״ם בפ״י מעכו״ם ובש״ע יו״ד סי׳ קמ״ח אין כופלין שלום
לגוי אבל שואלים בשלומם מפני ד״ש =דרכי שלום־ ע״ש .הרי דהתירו לכל אדם ולא לת״ח בלבד התם מפני ד״ש
היינו כבוד הכלל של כל ישראל וגם בזה מצוה לא אמרו אלא התירא אבל בת״ח מצוה וחסידות הוא לעשות כן
משום כבוד וכמ״ש הרמב״ם וא״ש .וכ״ז טעמא משום דשלום שמו של הקב״ה לא התירו להזכיר שם שלום אלא
מפני עשה דכבוד תורה ר״ל אם השואל ת״ח אפילו הנשאל נכרי או מפני עשה דגדול כבוד הבריות ר״ל הנשאלים
בד ברית ועיין פירוש רש״י במתניתין דברכות שם.

אמנם צריך להבין כיון שמותר ורצון ד׳ הוא משום בקש שלום וכו׳ א"כ מאי הפרו תורתיך דקרינן לי׳ וכי בכ״מ
רעשה דוחה לל״ת נקרא הפרו תורתיך הרי מצותו כך הוא ועי׳ מהרי״ק שורש קל״ט בטעמא דדחי׳ עשה לל״ת אי
גזה״כ הוא דנדחה או משום דבמקום עשה לא נאמרה ל״ת כלל .והנה ריש מס׳ תמורה ובמג״א סי׳ רט״ו מבואר
דבלא ברכה מוציא ש״ש לבטלה לכ״ע איסור מראו׳ ונפ״ל מאת ר״א תיר׳ וא״כ מתני׳ דברכות א״ש רעשה דכבוד
הבריות דוחה רק לא תסור דרבנן וא״כ בשב וא״ת כדאיתא ברכות כ׳ לכן קרא לי׳ הפרו תורתיך משום אסמכתא
דקרא דדברי קבלה בקש שלום וכו׳ אבל מתניתין דפ׳ אבות ק׳ מאי קמ״ל לת״ח דת״ל עשה דכבוד תורה דוחה
לל״ת .ונ״ל כיון דאפשר לשאול בלשון אחר בלא הזכרת ד׳ אפשר לקיים שניהם מקרי ובכה״ג אין עשה דוחה
לל״ת בעלמא .אבל עשה דכבוד תורה עדיף ודוחה אפי׳ בכה״ג .והנה בערובין דף י״ח ע״ב אהא דאמר ר׳ ירמיה בן
אליעזר מיום שחרב בהמ״ק דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות שנאמר כל הנשמה ההלל /תהלל /וכו׳ פירש רש״י
מיום שחרב בהמ״ק ופסקו הכהנים מלברך בשם המפורש וכו׳ דיו לעולם וכו׳ בין לשבח לפניו ובין לברך איש את
חבירו דכתיב כל הנשמה וכו׳ כלומר זה השם שכל הנשמה כולה ראוי להשתמש בו וכו׳ מכלל דשם בן ד׳ וכו׳
לכהנים בלבד דכתיב ולברך בשמו וכתיב ושמו את שמי המיוחד לי עכ״ל .ואריכות לשון רש״י וכפל טעמים נ״ל
כוונתו כלפי מ״ש כל הנשמה תהלל וכו׳ היינו לשבח לפניו ית׳ משמע ועדיין לברך איש את חבירו מנ״ל שראוי
להשתמש בו לכן סיים דהרי שם בן ד׳ יחדו הב׳ לכהנים בלבד שמי המיוחד לי והתם לברך את ישראל קאמר
ממילא שמעי׳ דשתי אותיות ראוי להשתמש בו כל הנשמה מלבד הכהנים לברך את חבירו נמי וקרא כל הנשמה
תהלל וכו׳ לרבותא נקטה אפי׳ לשבח לפניו העולם אינו כדאי להשתמש אלא בשתים אותיות לבד ומשחרב בהמ״ק
אפי׳ לכהנים נמי לא כנ״ל .והקדים רש״י להביא פסוק המאוחר תחילה דכתיב [דברים י] ולברך בשמו וכתיב
[במדבר ו] ושמו את שמי המיוחד לי .נ״ל כוונתו משום ולברך בשמו היינו דומיא דלשרת ר״ל לשבח ולהלל לפניו
בשמו המיוחד לכהנים בלבד ניתן ואח"כ מייתי דגם לברך את חבירו מושמו את שמי וכו׳ על ב״י .אלא דעדיין י״ל
לכהנים מצוה ולישראל רשות לברך חבירו אפי׳ בשם בן ד׳ לכן כתי׳ קרא דד״ק כל הנשמה וכו׳ דאמרה דהע״ה גם
בזמן המקדש אסור לישראל כנ״ל[ .ובספר פרי מגדים על א״ח בטו״ז אות ל״ה בסי׳ קכ״ח כתב וז״ל והנה בקרא]
דברים יו״ד [לשרתו ולברך בשמו אפשר דנ״כ דמקדש אתקש דבשמו אפשר שמו המיוחד כמו ושמו שמי המיוחד
וכו׳ עכ״ל נעלם ממנו דברש״י ערובין ח״י /י״ח /הנ״ל שכ״כ בהדי׳ כנ״ל וצ״ע] נקטינן מיהת מההוא דערובין
דלכל אדם רשות להשתמש בשם שתי אותיות לברך את חבירו וע״כ ליכא איסור דאורייתא להוציא אזכרת ש״ש על
-1 -

\י־

\ר
/

ב״ו אלא שם בן ד׳ דאפי׳ לשבח לפניו ית׳ אין העולם כדאי בו כנ״ל ולכהנים אפי ,לברך לישראל בו מצותן בכך
הוא אבל שאר השמות אפילו בן שתי אותיות הנ״ל שאינו נמחק מותר לברך בו לחבירו וא״כ הדק״ל מאי הפרו
תורתך איכא בדבר וצ״ל תקנת עזרא וב״ד היה לשאול שלום חבירו בשם ר״ל בשם העצם בן ד׳ אותיות וכדמייתי
קראי דגדעון ובועז ומלאך רזה אסור להזכירו מיהת על ב״ו ואפשר דגם בכנוי ר״ל בקריאתו נמי אסור ושפיר קרי
ליה הפרו תורתך והיינו כנ״ל כיון דהיה אפשר לשאול בשאר שמות שאינם נמחקים שאין איסור בדבר כלל כמ״ש
כל הנשמה וכו ,ומ״מ התירו משום עת לעשות לד ,וכו.,

אמנם הא גופא קשי ,כיון דאפשר לשאול בשם אהר בהיתר גמור מאי חזי עזרא וב״ד עת לעשות לד ,שתקנו לשאול
בשם העצם ב״ה נהי דמכללא דר״ל דקאמר כ״מ שאתה מוצא עשה ול״ת אפשר לקיים שניהם אין עשה דוחה לל״ת
לא קשי ,משום די״ל אין למידין מן הכללות וכו ,ועוד אינו ל״ת ממש אלא אזהרת עשה הוא את ר״א תירא כדמסיק
ריש תמורה דמה״ט לא לקי אבל מ״מ קשי ,למה הפרו תורתך להזכיר שם העצם וצ״ע בשלמא על גדעון ובועז
ומלאך לא קשי ,הא שהזכירו שם העצם על בשר ודם די״ל לפי שהיו ת״ח וש״ש שגור בפיהם והא גופא הוא
מכבוד התורה כמ״ש הרמב״ם הנ״ל שיהא רוח הבריות נוחה מהן ועשה דכבוד תורה עדיף לדחות ל״ת אפי,
באפשר לקיים שניהם (ובזה ניחא לתרץ תמי ,הגאון בטורי אבן מס ,מגילה דף כ״ח אההי ,דשבועות דף ל״ב ע״ב
דאותבינהו לכולהו משום עשה דכבוד תורה עדיף והקשה הנ״ל כיון דקיי״ל ת״ח שמחל על כבודו כבודו מחול
א״כ אפשר לקיים שניהם שימחול הת״ח על כבודו וכה״ג אין עשה דוחה לל״ת כדאיתא בכתובות דף מ״ם /מ/,
אלו אמרה לא בעינא וכו ,ע״ש ולפמ״ש לק״מ עשה כבוד תורה דחמיר טכי /טפי /מת״ת דיחיד ודינו כת/ ".כת״ת/
דרבים כדמסיק הש״ס ריש מגילה עדיף מה״ט לדחות עשה אחרת או ל״ת אפילו באפשר לקיים שניהם) ועכ״פ
איסור זה דהזכרת ד ,על בשר ודם דמאת ר״א תירא נפ״ל רק שלא להוציא ש״ש לבטלה ממש בחנם על לא דבר
אבל בברכה שא״צ דעת תוס ,ורא״ש הוא שאינו אסור מדאורייתא רק מדרבנן והרי בעירובין דף י״ח הנ״ל השוה
רש״י וכ״מ בגמ ,שם בין לשבח לפני ד ,ית ,ובין לברך איש את חבירו א״כ כל שאינו מזכיר את השם בלבד לבטלה
ממש אלא לברך לחבירו ולשאול בשלומו נמי רק איסור דרבנן הוא פשיטא דמשום כבוד תורה הותר להם
לשואלים הנ״ל להזכיר לשם העצם נמי על ב״ו אבל על עזרא וב״ד שתקנו כן לכל אדם קשה מאי עת לעשות לד׳
כיון דאפשר הוא לשאול בא ,משאר שמות הקדש שאינם שם העצם המיוחד לכהנים בהיתר גמור כנ״ל וצ״ע.
ונ״ל דקשה עוד מ״ש דלא תני לתקנה זו דעזרא בס״פ מרובה בהדי אינך תקנות אלא סמכי ,התנא להתם בס״פ
הרואה דתנא עוד תקנת ,שהתקינו לומר מן העולם ועד העולם מפני המינים וע״כ צ״ל דה״ט דתקגה זו נמי דומיא
דאידך תקנתא מפני המינים ר״ל אותן הכופרים בתה״מ לכן התקינו להזכיר ש״ש אפילו שם העצם על בשר ודם
כדי לאמת ולחזק עי״ז אמונת תה"ה כמ״ש בפ ,בראשית וייצר ר״א את האדם הזכיר שם מלא לפי שכתיב וייצר
בשני יודי״ן א ,יצירה לתח״ה והיינו עת לעשות לד ,לכן הפרו תורתך ואפשר גם בגדעון ובועז וכו׳ מה״ט עשו כן
ולכן עכשיו שבטלו תרעומת המינים הכופרים בתח״ה אוקמי ,אריג ,דאסור לשאול בשם לכן השמיטו הרמב״ם
שפיר כנ״ל וממילא מובן רהא קא משמע לן ר ,מתיא בן חרש במסכת אבות גם אחר שבטל תקנת עזרא ואסור
לשאול ולהזכיר שם העצם על ב״ו מ"מ הוי מקדים בשלום כל אדם בשאר כל לשון או אפי ,בשאר שמות הקדש
כנ״ל .ולכאורה מוכח ממתני ,דברכות הנ״ל כדעת הרמב״ם דאפילו ברכה שא״צ אסור מראו ,מדקרי להו הפרו
תורתיך להזכיר ש״ש לברך בו את חבירו עכ״פ בשם העצם כנ״ל וקשי ,על תוס ,והרא״ש וצ״ל דס״ל לחלק דוקא
להזכיר על בשר ודם ה״ל איסור דאורייתא אבל ברכה שא״צ לשבח להקב״ה עדיף ומותר מה״ת וע״כ פליגי על
פירש״י דערובין י״ח הנ״ל שהשוה ברכה לאדם עם ברכה לגבוה וס״ל קרא כדכתיב כל הנשמה תהלל וכו ,דוקא
לשבח לפניו ית ,ולא לברך את חבירו אמנם לפמ״ש בהיתר שאר שמות שאינם נמחקים לכ״ע שוים ברכה לאדם
בהם עם ברכה לגבוה כמשמעות לשון הגמ ,העולם כדאי להשתמש וכפירש״י רק בשם העצם פליגי תוספות
ורמב״ם בברכה לגבוה אבל ברכה לאדם לכ״ע אסור מראו .,ולפי״ז צ״ל הא דר״א בערובין משחרב בהמ״ק דיו
לעולם להשתמש בשתי אותיות ר״ל אפי ,לשבח לפני ד ,קמ״ל וכדמייתי קרא כל הנשמה תהלל וכו ,דאילו לברך
את חבירו בשם העצם גם קודם חורבן בהמ״ק היה אסור מראו׳ נמי לכ״ע גם לשיטת תוס ,הנ״ל מדקרי ליה הפרו
תורתיך והיינו מדייחדו הכ ,לכהנים ושמו את שמי המיוחד וכו ,אבל לישראל הוא בכלל אזהרת עשה את ר״א תירא
אלא דצע״ק לפ״ז מ״ש דנקט ריש תמורה מהאי קרא מקלל את חבירו בשם ות״ל אפי ,מברך לחבירו בשם נמי וצ״ל
מברך דוקא בשם העצם אסור מראו׳ אבל מקלל בשם אפי ,בכינוים נמי אסור מיהת נקטי ,דתקנת עזרא וב״ד הי,
בשם העצם ומטעם הנ״ל מפני המינים ושפיר חזי הרמב״ם שהשמיטו כנ״ל.

עוד נ״ל רתום ,בסוטה דף יוד /י /,ע״א כתבו דשם שלום אין נמחק א״כ לדעתם ודאי שם שלום נמי בכלל אזהרה
את ר״א תירא שלא להוציא ש״ש לבטלה הוא אמנם בתשר הרא״ש כלל ג ,סימן ט״ו כתב בהדיא וז״ל ולא מצינו
מי שאוסר למחוק שלום ובכל אגרת וכו ,ע״ש וברמ״א יו״ד ססי ,רע״ו ובש״ך ובנקודת הכסף שם מפלוגת ,תוס,
סוטה ות ,הרא״ש בזה ולדידיה כיון דנמחק נ״ל שאינו בכלל אזהרת הכ ,הנ״ל ומכ״ש דהרבה מבני אדם נקראים
בשם שלום ופשיטא דשרי לשאול בשם שלום משום כבוד תורה או כבוד הבריות הנשאלים אע״ג דאפשר בלשון
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אחר א״כ צ״ל לדידיה נמי כיון דקרא כתיב ד׳ שלום ה״ל קדוש כמו אותיות כ״מ הנטפלים לשם מאחריו (או
מלפניו) דמ״מ מדרבנן אסור למחקם עיין ט״ז יו״ד סימן רע״ו סק״ז אבל כיון שהוא שם ותיבה בפ״ע משא״כ
אותיות הנטפלים אחריו שהם תיבה א ,עם השם לכן לא גזרו בזה איסור מחיקה ומ״מ קדוש הוא כמו אותיות
הנטפלים לפני ד׳ עיין ש״ך סימן רע״ו ס״ק ס״ג וראוי היה שלא להזכירו על בשר ודם ועיין ש״ך יו״ד סימן קמ״ח
סק״ז וט״ז סק״ו בשם סמ״ק ובשם א״ח דשלום ושלמא דוקא שמו של הקב״ה אסור להזכיר על עכו״ם וש״ך רמז
על פירש״י וכוונתו בגיטין דף ס״א דפירש״י במתני׳ וז״ל להוציא שם שמים וגם הרמב״ם העתיקו בפ״י מעכו״ם
א״כ ממילא משמע דבישראל משרא שרי ומצוה נמי איכא כיון דאפילו בעכו״ם שרי שלא ביום אידו ואפי׳ ביום
אידו נמי במצאו בחוץ אמנם כל זה הוא מפני דרכי שלום אחר תקנת עזרא וב״ד שסמכו אקראי דבועז וגדעון וכו׳
ששאלו גם בשם העצם התקינו הם שיהיה חייב לשאול עכ״פ בשם שלום ע״ש הב׳ בקש שלום ורדפהו וזה כבודו
של הקב״ה ורצונו ית׳ לקיום העולם כנ״ל .וא״כ נ״ל תקנת עזרא וב״ד היה רק אם ישאל לשלום חבירו צריך לשאלו
בשם שלום שמו של הקב״ה אבל מי שירצה למנוע ושלא לשאול כלל לשלום חבירו רשאי כדי שלא יצטרך להזכיר
ש״ש על ב״ו ובא ר׳ מתיא בן חרש והוסיף תקנה הוי מקדים בשלום כל אדם לכתחילה לעשות כן למצוה וכיון
שהעתיק הרמב״ם האי דר׳ מתיא בן חרש בהלכות ריעות תו ל״צ להעתיק כלל תקנת עזרא דיש בכלל וכו׳ וגם י״ל
דהרמב״ם לטעמיה בפ״ג מהל׳ ק״ש פסק כתוספות סוטה הנ״ל דשלום אין נמחק א״כ י״ל עזרא תיקן לשאול בשם
* שלום להוראת שעה משום גבול השלום כמו בסוטה שנמחק השם מה״ט לכן השמיטו הרמב״ם וע׳ פ״ח א״ח סי׳
פ״ה ביאר בארוכה טעם השמטת הרמב״ם איסור הזכרת שם שלום בבה״כ והעלה דמפרש לברייתא דבית הפנימי
אין שם שאלת שלום היינו דוקא בשמות המיוחדים דתנן בפ״ב דברכות ועוד התקינו שיהא אדם שואל בשלום
חבירו בשם וכו׳ אבל שם שלום נמחק אינו שמו של הקב״ה ממש מדמזלזלינן כולי האי להתיר ליתן שלום לנכרי
והוכיח הרמב״ם דנדחה האי מימרא דפ״ק דשבת אסור ליתן שלום בבה״כ ומשמע בפ״ח שם דגם האי מימרא
דריש מגילה ופ׳ נגמר הדין אסור ליתן שלום לחבירו בלילה וכו׳ ופירש״י משום דשלום ש״ש הוא נדחה מהלכה
מהני טעמי עש״ה וממילא א״ש השמטת הרמב״ם גם להא אע״ג שלא הרגיש בזה הפ״ח עש״ה .ולענ״ד אשכחן
עוד טעמא ברייתא דבר קפרא ביבמות דף כ״ט לעולם ידבק אדם וכו׳ בהבאת שלום וכו׳ שנא׳ בקש שלום ורדפהו
וכתיב רודף צדקה וחסד וכו׳ ופירש״י תשלום שכר גדול להבא׳ שלום וכו׳ משמע דעצה טובה קמ״ל ולא תקנה
וחוב הוא לשאול בשם דוקא ועמ״ש בחי׳ סיום מס׳ נדרים בח״א בזה ע״פ סוגיא דברכות דף י״ר אסור ליתן שלום
לחבירו קודם שיתפלל וכאלו עשאו במה ובמחבר א״ח סי׳ פ״ט בשם הר״י דוקא שלום שהוא שמו של הקב״ה
אסור קודם תפלה וכו׳^וע^״ספ״ח סי׳ פ״ט שם הקשה ממשנה מס׳ תמיד איש הר הבית א״ל שלום עליך וכו׳ ותי׳
התם לא הה משכים לפתחו א״נ כיון שלא הגיע זמן התפלה מותר עש״ה ויפה כיון שכן כתב הראב״ז/בפירושו שם
בשם רבותינו שהק׳ כן ותירוץ שני התירוצים (אבל פי׳ כדבריו שם משכים לפתחו וז״ל שעומ^5^^^5ת וכל
אדם שעובר לפני ביתו נותן לו שלום אז אסור אבל אם יפגע אדם את חבירו ברשות הרי יש לו ליתן וכו׳ ע״ש ולשון
המחבר סי׳ פ״ט אסור להקדים לפתח חבירו וליתן לו שלום וכו׳) ועמ״ש בחי׳ כתובות כ״ד ע״ב מ״ש בזה.
ושם בפי׳ הראב״ד על תמיד הקשה עוד וז״ל וגם הא דאמרי׳ שאסור ליתן שלום לחבירו חיישינן שמא שד הוא
בפ״ק דמגילה שמא בעזרה לא היה לשום שד רשות לכנס ול״נ שמרחוק אסור ליתן שלום אבל כשמכיר שפיר דמי
וכו׳ עכ״ל והוא פליאה דודאי בעזרה אין לחוש /+רי״ש נתנזון /ואני תמה דמצינו במקרא מלא בשמואל א׳ ס״ג
פסוק י׳ ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדיך וכתב רש״י ולא הזכיר ש״ש אמר שמא קול אחר הוא וכן כתב הרד״ק
כי יש דרש שחשש שמא קול שד הוא הרי אף שהיה בעזרה חשש לזה וצ״ע :אחר ששלחתי זאת להרב הה״ג ני׳ על
מה שהקשיתי על הראב״ד נתיישבתי דל״ק דהנה כל טעמו של הראב״ד הוא שהקדושה של ביהמ״ק לא היה יכול
להיות שם מזיקין והנה זה בשעת קדושת עולמים ששם היה קדושה יתירה וזרחה ושפעה הקדושה אבל בענין
דשמואל קדושה לשעתה אולי לא הים /היה /קדוש כ״כ וגדולה מזו מצינו לענין אמה כליא עורב שכתבו התום׳
בכמה מקומות שהיה צריכין כליא עורב אף בקדושת עולמים במקדש שני וע׳ תוס׳ מנחות כ״ז ע״א ד״ה כליא עורב
ודו״ק +בבית חול נמי במקום שב״א מצויים אפי׳ אין מכירו ומרחוק מותר ואפי׳ ברחוב העיר נמי כמ״ש תוס׳ ריש
מגילה שם בהדיא ובפסקי תוס׳ שם במגילה פ"ק סי׳ ד׳ העתיקו אין נותנים שלום לחבירו בלילה בשדה וכו׳ ע״ש
 ונ״ל כיון דהאידנא כבר החרימו אמוראי בתראי שלא יראו המזיקין בין הבריות אין לחוש שמא שד הוא ומותרליתן שלום לכן השמיטוהו הפוסקים כנ״ל :שוב אחרי כותבי רבות בשנים מצאתי להגאון בשו״ת בית אפרים חא״ה
~~סי׳ פ״ו תוך התשובה הרגיש בתמיהתינו וז״ל וצ״ע על הפוסקים שלא הזכירו הך דהתקינו שיהא שואל בשלום
חבירו בשם וכו׳ עכ״ל והנאני .והנ״ל בישובו כתבתי ונכון הוא :כ״ד הק׳ יהודא אסאד
** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**
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לתלמידו של רבינו יחיאל מפריש

1דף מ״ו ע״או

אבל אסור בתפלין אלא בתחלת אבלותו שהוא עיקר הצער
_מסעמ׳ דתלמודא

(בתהלת

דהכא

אבלותו שהוא עקר הצער

כא

ועקר

ועקר

ההתעוללות בעפר .דאי

ההתעוללות בעפר דא)

ליתסר כל ז׳.

מנודין מה הן בתפלין תיקו .וכל תיקו לקולא היל׳ חייב מנודה בתפלין),

וקולא

הוא

לגבי מה שהוא מניח תפלין כשאר כל אדם.
נאמרה הויה בראש .יהיה פרוע.

 .)2יהיו פרומים.
בבגדים*
*1
הרה
מאי לאו אתפלין .ממלתיה דר׳ עקיבא קא פשיטא דקיימא לן כותיה .וסבירא לה דבעי
למימר פרוע ממצות תפילן.

לא טכומחא וסודרא.

דלמי פרוע ומגולה בלא כובע נאה בראשו ובלא סודר נאה ,אבל

תפלין דמצוה נינהו לעולם אימא לך דחייב ,וכיון דלא איפש*׳ בעיין מחייב נמי מצורע בתפלין
דאזלינן ביה לקולא" וקולא הוא לגבי למהוי כשאר אנשים.

אבל אסור בשאילת שלום .כל ז׳ קא־ כדאמ׳ לקמן בפרקין .C
טדאט׳ לי׳ רחמנא ליחזקאל האנק דום .לשון דממה׳ כלוט׳ שתשב דומם ושמם ולא תשאל
שלום לשום אדם,וטהאי קרא נמי נפקא לן בסמוך לקמן דאבל אסור בתלמוד תורה ,מדא״ל

רחמנא ליחזקאל דום מתלמוד תורה ,אלמא באלו היה חייב יחזקאל לנהוג אבלות שלא ישאל
בשלום ושלא ילמוד תורה ,וכל שכן שאר אבלים.
וא״ת

אמאי

לא

אם׳

כדאמ׳

מדא״ל

תפלין

גבי

רחמנא

ליחזקאל

שלא

ינהוג

אבלות ,וקא״ל נמי שלא ילמוד תורה ושלא ישאל בשלום אחרים .אלמא שאר אבלים

שרו

בהני תרי .וי״ל >) דקרא כי אתא להקל על יחזקאל יותר מעל שאר אבלים אתא ולא להחמיר

עליו ,ולהכי גבי תפלין ונעילת סנדל אמרי׳ מדאצטריכא למשרייה בהני ,מכלל דאחריני אסירי

בהו ,אבל בתלמוד תורה ובשאילת

.891

הגי תרי כ״ש שאר אבלים דמיתסרי,

)5
טפי מיחזקאל ,עי״ל 6
תעשה

ע״א] שלום אית לן למימר דמדאסר רחמנא ליחזקאל

וליכא למימר

אבל שאר אבלים שרו ,דא״כ הוו קילי

דמדפשטי׳ דקרא שמעי׳ למדרש הכי דכת׳ האנק דום מתים אבל אל

פארך חבוש עליך ונעלך תשים ברגליך,

ודממה אתה שוה לשאר אבלים ,אבל ביותר

אלמא הקא׳ל האנק דום ,כלום׳ באניקה

מתים אבל אל

תעשה ,לא

תעשה כאבל

של

שאר מתים ,וודאי אי הוה בתי׳ מתים אבל אל תעשה ברישיה דקרא הוה אמי׳ שנשתנה
יחזקאל מכל דבר כשאר אבלים .ויש ליתן טעם») למה אסר ..רחמנא הגי תרי מילי ליחזקאל,
ולא נשתנה מכל דבר משאר אבלים ,כי אם יהיה בטל מתלמוד תורה וימנע משאילת שלום
 )1וכ״פ הרימב׳א,

וראיתו מהא דר״א (סנהדרין ס״ח ע״א) ועי׳ תום׳ נדה ז׳ ע״ב ד״ה שמותי

בגליון שם מה שכתבו בשם הראבי״ה .ועי׳ ראבי״ה עמוד 25־ ,524שהוסיף אע״פ שהחמיר על עצמו בשאר

דברים אבל כיסול מעוד .כגון הנחת תפילין לא אשגוז בהו ועי״ש .ובתום׳ נדה שם לא הביאו זה .אבל
העיטור בהל׳ תפילין פסק ראסורין מנודין ומצורעין בתפילין והביאו הב״י או״ת סיס ל״ח וכן פסק בש״ע שם

סעיף י״ג מנודה ומצורע אסורין להניח תפילין .וזה סותר למה שפסק בכל בעיין דמנודה לקולא ביו״ד
סימן של״ד ,וכ״ם הש״ך שם ס״ק י״ב ועיי״ש בהגהות בית הלל ובפתחי תשובה אות ב׳.

 )2כגי׳ בי״מ.

 )3דף כ״א ע״ב.

החסיד ותום׳ הרא״ש ברכות י״א א׳ .וריטב״א

תום׳ סוכה כ״ה א׳.

 )4כ״ה גם בתום׳ כתובות ו׳ ב׳ ד״ר.
ומרדכי

כאן

ומהר״ם הלכות שמתות סימן י״ב.

 )5וכ״ב הראב״ד הובא בנ״י וריסב״א כאן בשם יש מתרצים,

סימ' י״ב .ועיי״ש בנ״י מש״כ בשם רמ״ה דהא

נמי

גמרינן

חוץ .ותום׳ ר״י

מיחזקאל כאינך כולהו,

וכ״ה במהר״ם
וה״ק

האנק דום

שהוא אבל מחים ,לא תעשה ,ש״מ דכו״ע מחייבי למישתק .וכן פירשו ד״ר״ת ור״ש בן היתום.

 )6עיין תום׳

כאן ד״ה אסור
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בשאילת שלום.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ועיין
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בב
לא

מוכהא

מילתא

אבל ,שאם הוא

שיהא

ודף ט״ו ע״א1

מתלמוד תורד .אמרי אינשי לאו משום

בטל

אבל הוא אלא מלאכה אית ליה למעבד שאינו יכול ללמוד וסרק חזי כמה בטלגי איכא
בשוקא*) ,וכן בשאילת שלו*ם מאן דחזי שאינו שואל בשלום חביריו .יאמר בעל מחשבות
הוא* .)-השתא אסיקגא דאבל אסור בשאילת שלום כל שבעה.
ת״ש ובשאילת שלום שבין אדם לחברו .מחניתי׳ היא בפ׳ק דתענית '־) גבי עברו אלו

ולא נענו.

כבני ארם הנזופים .לשון גערה הוא ,ויגער בו אביו') ,מתרגמי’ ונזף ביה אבוד,י.
דילמא מנורה לשמים שאני דחמיר .הלכך לא איפשט׳ בעיין ,וקיימא בתיקו ואזלינן
לקולא ,ומותר מנודה בשאילת שלום י).
שיהו שפתותיו מדובקות וו בזו .אע’ג דלעיל אפיקני להאי קרא למידרש דמצורע

חייב בעטיפת הראש,

התם גופיה דקרא דריש ,והבא לא דריש אלא מ״ם יתירא דהוה ליה

למכת׳ על שפה מאי על שפם )6לשון רבים משמע צריך שיהו שתי שפתותיו דבוקות יחד

ועטויות .מכאן איפשיטא לן דמצורע אסור בשאילת שלום .והאידנא דאין מצורעין סמאין
על פי בהן שרו בשאילת שלום.

ותפשוט נמי מהבא ') למנודה.

שיהא אסור בשאלת שלום דהא תנא מדמה מצורע

למנודה .דקתני שיהא כמנודה.

מי קתני שיהא אסיר .אי הוה  .891ע״ב1

תני שיהא כאבל וכמנודה שאסור בשאילת

שלום כדק /אלא תנא תני שיהא כמנודה במילי אחרניתא כגון בבום ותספורת שהכל שוין שם
לאסור.

ואסור המצורע נטי בשאילת שלום.
אבל אסור בדבר• תורה .נמ> כדפרי' לעיל גבי שאילת שלום.
טפי מהמנורה.

שונה .לאחרים.
ישונין לי.

אחרים.

נשכר .למלאכה לאחרים.
ונשכייין לו .אחרים לעשות מלאכתו.

מוחרם .לקמן') מפרשי׳ דמנדין לאלתר ,ושונין לנדות לאחר שלשים ומחרימין לאחר
ששים לפיכך הוא חמור ממנורה.

מאי היא.
זכרני מיא כפקתא דערכוח .מקום הוא שהיו שם דחוקים למים כדאי׳ בפ? כל הבשר י),
אותו חנות קטנה.

דאט׳ להר רב דלימשו ידיהו בצפרא וליתנו עליהו כולי יומא משום דלא שכיחי להו מיא ,ולכך
אט׳ רב ה סד א’") זה ,מפגי שרוב העולם נמנעים מלקנות הימנו בשביל נדויו ,הזכיר דבר

שבני אדם דחוקים וצריך לקנות ממנו ,וה״ה שיוכלו למכור כל דבר אחר") ,דאי לא תימא הכי
אטו במקומות אחרים ..רמות ברעב כיון דלא משתרי בשום סחורה אחרת ,ועוד דלא מסתבר

למימר דלא איירא ברייתא אלא באותו מחוז

לכד ,דהא סתמא קתני בשביל פרנסתו ,השתא

פשיטנא דמנודה מותר בדברי תורה בפרהסיא ומוחרם אסור אלא בינו לבין עצמו.
 )1כרכות י״ז ב׳.

יו״ד כי׳ של״ד ס״ק י״ב.

 )2חגיגה ג׳ כ׳.

 )3דף י״ב ב׳.

 )6עיין חוס׳ כאן ד״ה שיהו.

 )4כראשית ל״ז.

 )7עיין גירי כי'מ.

 )5עיין ש״ך

 )8דף ט״ז

אי.

 )9חולין ק*ז א',
 )10לפנינו  -רב .אכל ברי״ף וערוך ורא״ש וכי־מ כגירם׳ רבינו.
 )11וריטב״א כתב "לא נערכה אלא אפי׳ ובוני מיא — שאין המים מעויין  -והכל באין ליקח

ממנו שריא ליה כרי פרנסתו וכ״ש שאר מלאכות ,והכי מוכח לישנא דלא נערכה״ .וגב״י סי׳ של״ד הביא
בשם קונדרסין דדוקא ובוני מיא שהיא סחורה קסנה שאינה עריכה משא ומתן וכו’.
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שיטה על סועד קטן

1דף כ״א ע״ב1

לכו לבתיכם לשלום .וביום ראשון היה ואעפ״ב נתן להם שלום.

כבוד רבים שאני .דכיון דרבים היו שם היה מותר לשאול בשלומן ,אבל ליחיד מיתסר.
ה״ב*) אם׳ מר מכאן ואילך משיב ושואל כדרכו .מז׳ ואילך ואפי׳ תוך ל׳.
מדבר עמו תנחומק .מפני שכל ל׳ יום עדין שם אבלות עליו.

ואינו שואל בשלומו .כדמם׳ לקמי׳ שאינו שרוי בשלום.

ואינו מדבר עטו תנהומק .שם*> אבלות עליו.
ונשא אשה אחר־ח .בתוך ל /וכגון שאין לו בנים ,או שיש לו בנים קטנים דאלו לאדם

אחר אמרי׳ לקפ׳ >3שצריך לשהות עד שיעברו עליו ג׳ רגלים ,והבא ע'כ תוך ל׳ איירי ,מדקא׳

שאמו רשאי ליכנס לביתו לדבר עמו תנחומין ,אלמא בר תנחומין >)

הוא ואי לאחר ל׳ אינו בר

תבהומין מעתה.
לא יכנס לביתו לדבר עמו תנחומין .ולהיות קובל לפניו על אשתו ראשונה שמתה,

משום הלישות הדעת על

אשה זו שלקח.

בשפה רפה ובכובד ראש .מן הצד יזכיר לו אשתו שמתה ,ואינו מאריך עמו דברים

שלא יתהרט על זו שלקה ,ומ״מ צריך לדבר עמו קצת שלא יאמר שאינו אוהבו,

קתני מיהת דתוך

ל׳

שאינו שואל בשלומו שאינו שרוי בשלום .והא מדקתני משיב

בקמיתא אלמא אחרים שאלו לו ,ואכתי קשיא ברית' אברית׳.

.

להני דלא ידעי .הא דקתני בקמיתא משיב לאחרים ששאלו לו ,מיירי שאותם  .1341ע״ב1
אחרים ששאלו בשלומו לא ידעו שהיה אבל ושאלו בשלומו ולאותם הוא משיב ,משום דאמ׳ )6
הנותן שלום לחבירו ואינו מחזיר לו נקרא גזלן ,ולהכי נמי אפי׳ תוך ז‘ .משלש׳ ימים הרא׳

ואילך הוא משיב שלום לאותן ששאלו לו שלא ידעו שהוא אבל.
אי הכי .דאמרת דמיירי תנא דברית׳ קמית׳ בהני דלא ידעי ,אמאי תני בה ברישא .שלשה
ימים הראשונים אסור בשאילת שלום ,ואמרי׳ דה״ה דאף להשיב אסור ,ואמאי ליהדר להני

דלא ידעי ששאלו בשלומו שלא יקרא גזלן.
דבודע להו .בג׳ ימים הראשונים אינו משיב אלא מודיע להם מה שאי׳ לו ולא יקפידו
עליו אם אינו משיב.
הבא לא צריך לאורו׳ .משלשה ימים הראשונים ואילך ,אלא משיב כדרכו.
ואית ספרים דגר׳ אמי מר מג׳ ועד ז׳ משיב ואינו שואל ,ורמינהו כו .,ולכאורה משמע

הכי בסוף הסוגיא דמהדר למירמי מד׳

ימים אהרובים של תוך ז׳ ,מדפריך אי הכי רישא נמי,

ופרי׳ מג׳ ימים הראשונים דאמר׳ בהו דאינו משיב ואי מעקרא הוה רמי מתוך ל /הכי הוה ליה
למי׳

תוך ז׳ נמי י) .מיהו לא קשיא לגיד׳ ראשונה דודאי לא הוה מצי למיפרך הכי אלא מג׳

ימים הראשונים ,דהא בד׳ ימים אחרונים תני בה בהדיא משיב ,ומ’מ אי איפשר ליישב גי׳ זו

השני /דמאי קא רמי מתוך ל׳ לתוך ז׳ .והיכי מדמי להו ,וכי תימא דפריך מכל שכן ,והקיא,
היני אמרת דתוך ז׳ משיב ,אלמ׳ אחרים שאלו בשלומו ,והכא תניא דאפי׳ תוך ל׳ אין אחרים

שואלין בשלומו וב״ש תוך זי ,הא לית' ,דא*כ מאי משני רב אידי עלה דבריתא קמייתא הוא

שואל בשלום אחרים ,ואי אתוך ז׳ דבברית׳

קמייתא הוה מהדר לאותובי מאי קא׳ הוא

שואל

כר ,והלא בבריתי קמית' בתוך ז׳ חני בה בהדיא ואינו שואל ,לכך נראי׳ גי׳ ראשו׳ ועיקר.

 )1כ״ד .בר״ח ולהלן הביא רבינו גרסא אחרת ולפנינו שתי הגרסאות ביחד ועיין בדקדוקי סופרים.

 )5אולי צ״ל של אשד .זו שלקה וכפי׳
 )4כ׳ז בתום׳ ד״ה מתה.
 )3כ״ג א׳.
1 )2״ל שאין שם.
 )7אולי צ״ל תוך ג׳ נמי ,וכוונת דבריו דאיהו גרם
 )6ברכות ו׳ ב*.
רש״י ,דאל״ה מ״ש בית משוק.

אי הכי רישא נמי וא״כ איכא למיטעי בסיפא דרישא והו״ל לפרש א״ה תוך ג׳ נמי ,וכ״ה אמנם בגי' כי״מ,
וע״ז בחב מיהו ל״ק לגיר׳ ראשונה דליכא למסעי דע״ב מתוך ג׳ מקשר .ולחני לא מפרש.
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דף כ״א ע״בו

לתלמידו של רבינו יחיאל מפריש

פז

ורמינהו .השתא מהדר למירמי אברייתא בתריית׳ דתגי בה דלאחר ל־ שואלין בשלומו,

יהכי קתני בתוך שנים עשר חדש איבו שואל בש׳.
אבל מדבר עמו מן הצד .שאין מזכיר לו שם המת אלא או׳ לו

.1351

ע״א 1תתנחם.

שאני שוברה .ואצערך עוד פעם אחרת ואחר כך ארפאנה בימים מועטים ,ותדע שסמנין
שלי יפיץ הן ,וכן זה מזכיר לו צערו עוד ,והוא כבר שכוח ממנו .דומה שאינו עושר .אלא להראות
חכמתו ,אלא להראות שהוא יודע לנחם.

באביו ואמו .אין שואלין בשלומו עד אחר י״ב חדש.
הא בשאר קרובים ,ואז מותר לשאל בשלומו לאחר לי.

מסקי׳ הכא בכל אבל ,דכל ל׳ יום אין שואלין בשלומו .אותם שיודעים שהוא אבל ,אבל

לאותם שלא ידעו ושאלו בשלומו ,תוך ג׳ ימים הראשונים אסור לו להשיב ,אלא מודיע להם ,מג׳
ועד ז׳ משיב כדרכו למי שלא ידע באבלו ושאל בשלומו ,ואינו שואל בשלום לשום אדם .מז׳ ועד

ל׳ שואל בשלום לאחרים שהם שרוים בשלום ,ואין אחרים שואלין בשלומו שאינו שרוי בשלום.

אלא מדברים עמו תנחומין ,ומשיב כדרכו למי ששואל בשלומו שלא ידע שהוא אבל ,לאחר ל׳
בשאר קרובים שואל ומשיב כדרכו לכל אדם ,ואחריי שואלין בשלומו ’> עד לאחר י״ב חדש ,ואין

כלל )2דהא אי איפש׳ לי־ב חדש בלא רגלים ,ובתוך ל׳ כן הדין נוהג באביו
1
רגל מפסיק כאן

ואמו כמו בשאר קרובים בכל ענין ,ואין חלוק ביניהם ,אלא מה שנוהג בשאר קרובים סז׳ ועד ל׳
נוהג באביו ואמו מזי ועד י״ב חדש ,ואם נשא אשה תוך ל' ,אינו מדבר עמו תנחומין בביתו אלא
בשוק מדבר עמו בשפה רפה ומן הצד.

בא

ממקום קרוב מונה עמהן .שיעור של מקום קרוב לא מצינו מפורש בשום מקום )3אך

הגאונים פירשו׳ על פי הקבלה שהוא עשרה פרסי ,)4סוגיא דחד יומא ,מהלך יום אחד ,וכן פי ,רב

אלפס ,וכיון דאם היה יודע הדבר מיום ראשון היה יכול לבא כמאן דאית׳ בהדיהו מעיקרא

דמי .0

ורבי׳ אברהם ב״ר דוד  )°פי האי שיעו׳ דמקום קרוב דפי׳ רבוואתא אהכי סמכי ליה ,דכיון דאפי׳

אי שכיב שיכבא סמוך לערב ונסתם הגולל סמוך (לערב) לחש׳ ולמהר משדרי ומודעי ליד ),.ומטי
שליח׳ החם סמוך לחשכה׳
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ע״ב] וליןומא תלקתאהי׳) אתילגביהו נמצא שהוא משיגאותם

ומגיעם בתוך יום שלישי סמוך למנחה ועדיין הוא תקפו של אבל ,אבל אי מרחק ספי איפשר

דלא אתי לגביהו בתוך יום שלישי ,ואפי׳ אם בא בתוך הג׳ ימים
פעם איבו ראוי לבא,

מונה לעצמו ,כיון שבכל

וכן מיום שלישי ואילך אפי׳ בא ממקום קרוב מונה לעצמו ,דבענן

תרתי ,שיבא אצלם בתוך ג׳ ימים ,ושיהא במקום הראוי לבא אצלם אם יצטרכו לשלח אחריו.

ר׳ שמעון אוט׳ אפי׳ ביום ז׳ אם בא ממקום קרוב מונה סטהן .דר׳ שמעון ודאי בעי
מקום הראוי לבא אצלם ,אבל לא בעי ממש

שיבא אצלם.

א״ר יוחנן והוא שיש גדול המת (נכנם) בבית .גדול הבית הוא גדול האבלים  ,Cכלוט׳
הא דאם׳ בא ממקום קרוב מוגה עמהן ,היינו כשגדול הבית הוא בבית ,והתחיל להתאבל

ביום ראשון עם האחרים לחכי הוי אותו שבא ממקום קרוב שהוא מן הקטנים מונה עמהן
שהוא טפל להם

ונמשך אחריהם למנינם כיון שגדול עמהן,

אבל אם היה זה הבא ממקום

קרוב הוא עצמו גדול הבית ,אינו טפל לקטנים ממנו להיות נמשך אחר מנינם אלא מונה לעצמו.

 )1חסר כאן וצ״ל :ובאביו ואמו אין אתרים שואלין כמלומד עד וכו׳.
ס־א ד״ה שמנה ימיס וכ״ב הרמב״ן בתה״א ענין אבלות ד״ה בשמחה.

 )2עיין לעיל במתני׳ עמוד

 )3עי׳ תוספת ראשונים עמוד .176

 )5הם דברי כר",ג
 )4עיין מ״ש ד״ר לוין ב״אזכרה״ למדן הגרא־י ז״ל (הוצאה מיוחדת עם׳ )35
 )7ברא״ש כאן כתב דל״ד ,דבעינן
 )6הובא במהר״ם מימן ע״ג ובראיש סי׳ ל״ת.
הובאו ברמב״ן תר,״א.

שלא ידע עד שבא לבית האבלים וכ״פ הרמב״ם פ״ז מאבל ה״ד ושו״ע סימן שע״ה ס׳ס.

 )8כצ״ל

 )9עיין ברא״ש סי׳ ל״ס מ״ש בשם הרי״ץ גיאת ,ובריסב״א כאן.
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ילמוט

מערכת ש

מ

דניאל

אץ בכם זכות אלא קריאח שמע בלבד כדאי אחס שיושיע אחכם .ועל כן נעת
צרה כשמחיירא מאיזו דבר מזכירץ זכוח זה שאפילו אינו כראי מכל מקים יעמוד
.
לו זכות זה של שמע ישראל:

ששלו ושמחת

כחוב בספר אהל יעקב בחתימת הספר במדבר ההבדל
ב)
.גץ ששון ושמחה מצאחי זנאורי הגר״א מיולכא כ״ע
בספר ד״א איוב ג׳ השמחים אלי גיל ישישו וגו׳ הכה מאמר ששון יחנן בהיות
■-הדבר עומד על נמר עובי ושלמוח פעולמו כמאמר שמחים בלאחם וששים בבואם
ר״ל ישמחו נצאהס להאיר על הארן ולחדש אורם כ׳ מאמר שמחה הוא בעת
שנתחדש הדבר וששים בבואם היינו נהיות כבר שלמו פעולתם ישישו שגמרו פעולחם
הטוב — ,ועיין נספר מעגלי צרק סוף פ* ויקרא ד״ה ליו״ט וכי׳ שכ׳ החילוק
ישמחש היינו בפנימיות וששון הוא הנראה בחון .עיין שם שמיישב נזה דביו״נו אומרי׳
בברכם והשיאנו לשמחה ולששץ ובכל תפלח ראש חרש וגס כשמבלכץ החדש נא׳
כששין ולשמחה .ועיץ באבוח דרי כתן קוף פרק ל״ר עשרה שמוח נקרא .שמחה וכו׳
ומיץ בספל נכי יששכר חדש תשרי מאמר י׳ צלא דמהימטתא סי׳ כ> :3ס"-

של ם

מה שהמנהג שהאומר לחבירז שלום עליכם חברו משיב לו עליכם
1
)3
שלום ועיין מה שכתבתי בספרי דברי דניאל דף י״ג ע״ב ,ועור יש
לומר על פי מה דאיחא במדרש רנה ריש פ׳ וזאת הברכה עמר יצחק לברך את
יעקב אמר ממקום שפסק אבא משם אני מתחיל אבא הפסיק ניחן אף אני מתחיל
ביתן מנין שנאמר .ויחן לן הא׳ ובמה חהס יצחק בקריאה שנאמר ויקרא יצחק
אל יעקב ויברך אוחו עמד יעקב לברך אם השבטים אמר איני פוחח אלא בקריאה
שנאמר ויקרא יעקב אל בניו ובמה חחם בזאת שנאמר וזאת אשר דבר להם אביהם
עמד משה לברך אח ישראל אמר איני פוחח אלא בזאת מנין ממה שקריט בענין
"אח הביכה ,ועל פי זה הוא גם כן מנהג העולם במה שסיים קבירו הוא מתחיל
ומק״ס עם שלום — ,והכה בנמיא מסכם ברכות רף ג׳ ע״א איתא אמר ר׳ יוסי
פעם אחת הייחי מהלך בדנך וכככסחי לחורבה וכד בא אלי׳ זכור לטוג ישמר לי
על הפחח וכר אמר ל‘ שלום עליך רבי ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי ,מזה
בראה שלא אמר לו עליך שלום .אכן בלי״ף פרק קמא דברכית דף ה׳ הביא הגי׳
ואמר לי שלום רבי אמרתי לו עליך שלום רבי ומוני .הובא בספר לקונר חבר בן
חיים חלק חמישי דף י״ב ע״א ונתן טעם נשם הגאון בעל שי־״ח ח״ק ז״ל כדי שידע
העובר עלי׳ שהי׳ זה חשובה שאם יקבול שהוא שאלה וחבירו אינו משיב יחשרהו
שעובר על נזילח העני עיייש — .ומה שנוהגים לומר בלשון רבים עליכם .ולא
עליך הובא נס׳ סער בת רבים פ׳ ויצא דף ס׳ ע״ב שקאי על הד׳ יקודות שבאדם
שאין מחלוקת ניניהם ואז האדם בקו הבריאה עיי״ש ,ועיין בר״ע קפורנו ריש פ׳
פיכחק .ועיין עוד גמרא קכהררץ דף ל״ח ע״א א״ל שלום עליך רבי ומוי‘ א״ל שלום
עליך בר ליואי ,ועיין כספר באר שבע בשו״ת קיף סימן כ״ט ,ועיין בקפר אקפקלרי׳
המאירה פרשת ויחי דף כ״ח ע״ב ד״ה ע׳ תק״ה וכר .־

א) חפלה

מערכת ת
ע••! נספר ניס אלקיס למיג ®■ח מנ״נו שעל  nnip'0פיק b*p
מס שהאריך נענץ כיצר יהא מחפללץ לעתיד לביא עיי״ש ,ועיין
מדרש ילקיט שמעוני חהלים דף קכ״א ע״א ד״ה מזמור לחודה וכף :

תורה
ילקוט דניאל (!לטיינשניידר ,דניאל בן ישראל איסרל עמ וד מס 82
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(בד״ה שלמא) וצ״ע שלא יהא בזה גונב דעת
הבריות .ונראה לי שאין מך גניבת דעת ,דהא
אמרינן (חולין צד ):היכא דקטעי נפשיה לית לן
בה ,ואפילו בישראל .ותדע עוד מדניאל דאמר ליה
לנבוכדנצר (דניאל ד טז) מרי חלמא לשנאו וגר,
ואמריכן (בשבועות לה ):דלבו היה לשמים,
ואדרבה קללה תחשב לו לנבוכדנצר שהוא שונאו של
מקום .ואין בזה גניבת דעת ,אלא כשמשיבו בלחש
ומקללו וכסבור הגוי שמברכו ,אבל כשאומר בלישנא
דמשתמע לתרי אפי ,והגוי טועה וסובר שלטובתו
נתכוין אין כאן גניבת דעת( .שוב זיכני השי״ת
ומצאתי כדברי בספר הזוהר פרשת וארא (ח״ב
כ״ג ב׳) שאין בזה משוס גניבת דעת ,ולמדו מדוד
ששאל בשלום נבל (שמואל א׳ כה ו) עיי״ש ,והובא
בראשית חכמה פרק ט״ו משער היראה (ד״ה וכמו
שאנו מצווים) ,ובראשית חכמה הביא גס הוא
דומה לזה מפרק קמא דע״ז (טז ):מעובדא דרבי
אליעזר בן פרטא דאמר נאמן עלי הדיין).
ומה שכתבו תוס׳ (הכא) שעל חנם פירש רש״י
כך ,דלא קאמר אלא שאין כופלין לו שלום,
אומר אני מ״מ הוכרח רש״י לפרש כן ,דאל״כ
מאי אשמעינן ,הכי הוה ליה למימר רב כהנא יהיב
להו שלמא ,ותו שלמא לך מרי נמי מצי למימר ליה
לפי דעת תוס׳ .ועוד נ״ל שרש״י ז״ל היה גורס
׳שלמא למר שלמא למר׳ תרי זימני ,וכן מצאתי גס
בספר חכמת שלמה (ד״ה א״ל) שיש גורסים כך.
והכי מוכח להדיא בגמרא ,דא׳אין כופלין שלוס
לגוי׳ דתנא לעיל מיניה קאי .ומה שכתב בחכמת
שלמה בשס גליון ׳פירוש לכל אחד היה מדבר [כן]
ולא שהיה כופל׳ אינו נראה כלל ,אלא היינו דקשיא
ליה לרש״י היכי עביד הכי דכפיל להו שלמא ,אלא
ודאי שלא היה בלבו לברכו .ואתי שפיר נמי דרב
כהנא אדרב חסדא דלעיל מיניה עליה האי ,דרב
חסדא בעי אקדומי להו שלמא כי היכי דגא לכפול
להו ,ואחא רב כהנא לאשמועינן דאי אקדים ליה
נכרי שלמא מצי נמי לכפולי ליה שלמא ,בהאי גוונא
דמתכוין לרבו.
יא״ת הכא משמע דכופלין שלום לכל שואל,
ולממן נסמוך לא אמרינן אלא דכפלינן
שלמא למלכא .וי״ל למלכא מקדמינן וכפלינן,
דהתס דוד לא שאל בשלומם רק שאלם אס באו
אליו לדרוש בשלומו או להלחם עמו ,אעפ״כ כפלו
בשלומו ,אבל לאדם אחר כשמקדיס ונותן שלוס
כופלין לו שלום .אבל עדיין צ״ע דהא מתני׳ היא
(אבות פ״ד מט״ס והוי מקדים בשלום כל אדם,
ואפילו לישראל במשמע ,שמע מינה מעליותא היא,
ואי איתא דכפלינן שלמא לכל אדם במשיב ,הא

[דף סב ע״א

עדיף טפי דלא לאקדומי ,אלא לאהדורי בכפל.
ואפשר דלא חיישינן להכי ,דמ״מ טפי עדיף
לאקדומי מפני דרך ארץ וכניעה ,אע׳׳פ שיש
לחשוב שמקדים ושואל כדי שיכפלו לו בתשובה .אי
נמי י״ל בהושטא לא כפלינן אלא למלכי ,וההיא
דמקדיס שלום לנכרי דחייש לכפילא נמי במלכי
גויים ושריהם איירי ,אי נמי בגוי אלם.
ואכתי איכא למידק דאשכחן עובדי טובא דלא
הוו מקדמי בשלום ,כגון רבי יוסי בן
קיסמא דפרק קנין תורה (אבות פ"ו מ״ט)
דמשחעי פעם אחת פגע בי אדם אחד ונתן לי
שלום והחזרתי לו שלום ,ובודאי לא משוס רמות
רוחא דעבד הכי אלא כדי להחזיר לו שלום בכפל,
ודוחק לומר שפגע בו פתאום והאיש ההוא הקדים
עצמו לשאול לו לשלום ,בטרם שם רבי יוסי בו
קסמא אל לבו .וי״ל ודאי הרשות נתונה לכפול לכל
אדם ,ולמלך חובה היא .אי נמי רבי יוסי בן קיסמא
נמי לא כפליה לשלמא ,והא דהמתין לאותו איש
עד שישאל בשלומו תחילה ,שמא בלילה היה
ואמרינן (מגילה ג ).אסור לאדם שיחן שלום בלילה,
או אפילו ביום בדברא דשכיחי מזיקים ולאחד
נראה המזיק (עי׳ ברכות ריש ג ,):וחשש שמא שד
הוא ,אבל מששאל בשלומו רשאי להשיבו בשלום
שמו של הקב״ה ,וגמירי דלא מפקי שם שמיס
לבטלה (מגילה שם) ,וליכא למיחש לאוזוקי .ולפוס
מאי דהוינו בהן שמעתא נקטינן דלעולס יש
להקדים שכוס כסתם מתני׳ דאבות (פ"ד מט״ו)
ותלמודא דסוף פרק היה קורא (ברכות יז .׳אמרו
עליו על רבן יוחנן בן זכאי וכו") ,ואין צורך לכפול
שלום כי אס למלך וביחוד למלכי תורה ,אבל
להדיוט אפילו כשמשיבין לו רשות הוא ,רצה משיב
כדרכו ,רצה כופל לו אס אדם חשוב הוא והחביב
[יעב״ץ]
עליו ביותר:
שם אמר "ליה אידך" ומקמי כר .כצ״ל:

ברכות כז ,ב

רנה

שם" .אדרבא מדרב הונא ורבנן לא הוו מצלי וכו׳ " .והא דרב הסדא פשיט ליה באמת
טפי מדרב נראה עפ״י המבואר בש״ם שבת דף י ,ב דרב חסדא היו חביבין עליו
שמעתתיה דרב ביותה ע״ש ,ולזה בחר הוא טפי *לפשוט מדרב .והכי אשכחן בפי לקמן
דף מט .א דרב חפדא עביד כרב ושביק לכולהו תבאי ואמוראי דלא ס״ל כרה ע״ש.
וא״ש עפמ״ש דכן היתה דרכו של רב חסדא לחבב שמעתתיה דרב ביותר .ואולם קשיא
לי הכא הא דפריר הש״ם "אדרבא מדרב הובא ורבנן וכו׳ " ,והרי רב הובא וחבריו כולהו
תלמידי דרב הוי ,וקיי״ל דאין הלכה כתלמיד במקום הרב .ועוד דכיון דרב הוי עביד
עובדא להתפלל של שבת בע״ש הרי קיי״ל דמעשה רב ,ומאי קאמר השתא דלא איתמר
הלכתא לא כמר ולא כמה וצ״ל דהיכא דכולהו תלמידים חולקים על רבס אין לומר בזה
דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ,ומ״מ קשה הא מעשה רב (ובספרי על כללי הלכות
הארכתי בזה) .שוב מצאתי להרא״ש בפרק כיצד מברכין סוף סימן ל״ב בהא דאיחא
שם רב אמר פוטר ,רב הובא ורב יד,ודא וכולהו תלמידי דרב אמרו אינו פוטר כתב
הרא״ש שם" :אע״ג דקיי״ל דהלכה כרב באיסורי ,מסתמא כיון שכל תלמידיו בחלקו
עליו שמעו מרב שחזר בו" ,עכ״ל .ומדברי הראש הללו מוכח דגם בתרי תלמידים
החולקים על רבם אין הלכה כתלמיד במקום הרב ,אלא דבכה״ג דכולהו תלמידיו חולקים
עליו יש להסתפק דמסתמא שמעו שחזר הרב מדבריו ,והיינו דקאמד הש״ס "השתא
דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר" ,וא״ש לנכון.

דף בז ,כ" .והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו" .עיין פרש״י ותום׳ שכתבו לפרש
דהיינו כשאר כל אדם שלום עליך ,ולא א״ל שלום עליך רבי .ומבואר דעת התום׳ והרא״ש
דשאילת שלום תלמיד לרב הוא רק שלש תיבות "שלום עליך רבי" ,ויש נ״מ טובא במה
דאמרינן בכ״ד דשיעור תוך כדי דיבור דכדיבור דמי הוא בכדי שאילת שלום תלמיד
לרב ,דשיעורו רק כשיעור ג׳ תיבות אלו ,וכן מבואר באמת ברש״י ותום׳ נזיר דף כ ,ב.
ותמהתי דלעיל בדף ג ,א מבואר דאליהו א״ל לר׳ יוסי שלום עליך רבי ,והשיבו ר׳ יוסי
שלום עליך רבי ומורי ,ומוכח דשאילת שלום של תלמיד לרב הוא ארבע תיבות ,דהיינו
גם "ומורי" ,ואפשר שזה דווקא בהחזרת שלום כיון שהרב אמר לו שלום עליך רבי ,צריך
התלמיד להוסיף לומר "רבי ומורי" .אמנם הלא רש״י ותום׳ כתבו כאן בשניהם הן
במקדים לשאול ,חן בחזרה ,שהוא רק שלום עליך רבי .וראיתי להרבינו יונה בריש פרק
היה קורא שכתב שם וז״ל :ולברכו נמי כיון שהיא הפסקה מועטת לענות ברוך ד׳ המבורך
מותר ,דאין בו כדי שאילת שלום תלמיד לרב דתוך כדי דיבור כדיבור דמי" ,עכ״ל .ואם
נאמר דשיעורו רק כשיעור אמירת שלום עליך רבי ,הרי אדרבא יש בתיבות "ברוך ד׳
המבורך׳ /שלש אותיות יותר מכדי שאילת שלום תלמיד לרב .א״ו דס״ל לרבינו יונה
דשאילת שלום תלמיד לרב הוא ארבע תיבות ,דהיינו "רבי ומורי" וא״ש .ונראה דבאמת
הרבינו יונה לשיטתו אזיל דס״ל בסוגיין דמה דקתני והנותן שלום לרבו היינו כשמקדים
לשאול לו שלום (ואינו גורם והמחזיר שלום לרבו וגם ברי״ף ליתא) ,דהתלמיד יש
לו להחזיר שלום לרבו ,ולא להקדים בשלומו .ובכל דוכתי דאמרינן כדי שאילת שלום
תלמיד לרב ,היינו החזרת שלום ,עיי״ש בדבריו .וא״כ בהחזרת שלום באמת מחויב
התלמיד לומר לו שלום עליך רבי ומורי כמ״ש להוכיח מש״ס במכילתיו דף ג הנ״ל,
כנ״ל נכון .וראיתי ביד שאול יו״ד סימן רמ״ב שהביא להוכיח מתום׳ סנהדרין דף לב
דסבירא להד דתוך כדי דיבור הוא רק בשאילת שלום שאומר שלום עליך דבי ,ויותר
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שאומר נפיו שרצונו לשגרה וכדומה דגרים שעל ידיהם נחנפלה ימה אמריטן שריפי דסוא קפק דאורייתא פ׳כנעי שריפה וממילא אף לפצוח דרננן אסור
דמיי דינור נ»כ מהני גימ ל אמנם לי קשה מל זה דנשיס דעיא דף מיג דכתותי מונתה שיעורי׳ יאמנס לר*י דס״ל מצום להנוח ניתנו ואינו יולא אף
נהא דקאער דמכוים שנשחנרה מאלי׳ הליני יי• ור׳ל אי בפלה אקשינין עלה בדימד משוס מלוה מנאה נענירש נ.יכ מיקר מהשאנודנין הוא לעני! העלוה
מעתניתין דעכוים מנפל מטים נין שלו ונין של מניו וישראל אינו מנפל נזה כיון רכנר נחנכל נפח קציצה מן הדקל כמו נשנרה מאל" ואינו רק ספיקא
והמלוה דרצנן מוסר יכחותי מיכחת
מגויס של עכויסואס איסא ניחוי כפכוים
שנשמנרס מאלי׳ ואם ניפא דדינור אינה מנומנם מד סיממה מעשה נגו«« נמו סמזנאר י (בידני י«« נלהצלעים נפה שיפורי׳ לא םייך נזה כיון דאפשר לנפל
יאנייה .
מות׳ ויוצא נו ידי פלוס אם לא
הוי ניפול נימא דאיירי שנמיפלה
מכו״ס מנפל ך) סכרה או סימננו ,אמי׳ לזנורף ישראל לא במלה ויע פוזייין מנורף נפכוים של ישראל ולכך נקמ דופי׳
ול
מיי דינור
ישראל ־
דמיר סנדתת ודוק ם־פנ:
כיון דיש ניפול נאמירה נעלמא הגה ומשהם׳ מסים אם משננו הו מניו הוי ניסול( .וכן משמע נסור סימן קלים
(ז) העולא שנרי פכו׳ם אסורין נהנאס
ומיע נישראל אינו מנפל עכוים של
נ»נ סניי) •
נפלה עליה פסולת ולא מיניה נגביר ,לסמים ולא תבעוה אינה נמלה:
כו׳ לעיל סי׳ קמיג מנואר דמוחרין
מטים וכיון דאין נימול דישראל
והוא סתירה למיש כאן וכנר הרגיש
מומיל אלא דהוי כעמים שנשחנרס
מאלי׳ וע»כ כמו דקאמר הש*ס י
הניח ה עובדיה והלנו להם בשעת שלום סותיח בשעת םלחמד ,אסורה והוא נקחירה זו סרג השיך למיל׳ קיטן
שאינם יכולים למזור לה אבל אפ היו ינילים למזור־ .לה ודא זמרו
קע״נ והניח נצריך עיון וניל דנאמת
שם דמימר אמר איהי נפשה לא
. .
סוהרת :
( Mו) אכילים שלענויס שנשברה סאליה שבריה אסירי׳ בהנאה עדשיבפלוה כנר כתנתי דהך רכשתנרס מאלי׳ אקור
עלצת כיון שנשתנרס אנל אס נאמת
לפיכך (ז) הסיזנא שירי אלילים .הר׳ אלו אסורים בהנאה שסא לא משפיקא ותזיל משום צא פלוג אשרו
צא נשסנרס לא שיין הן פעמא דאיסי
לא מצלם מלמה ולכך לא מהני ניפול ממדה העניים ואם היתה של סרנזים והדיוט יכיל לההדייה מריך לבטל נלסרק וא׳כ נשפיקאשעא עמים ניעל מהראוי
ושרק ססרקיה ואם אינו יניל להחזיר ביין שבטל אבר אחד מסנה בטדו כל
להקל ואמנם כיון דאפשר לנפל שנית
הישראל ולמת היצרן השיש לאוקמי
השביים:
מיי ניפול נפופל הוי כמו דנרשיש לו
נפחסהז/לסלנן נפהס׳ נין מכויס לישראל
מזבח של אלילים שנפגם עדיין הוא אפור עד שינתץ רובו ע•’ עטים ובימים
מתיריןדסיועירו הזיל נקפיקו ואף נספק
מיין סם נשיס ותראה שקישי׳ גדולת
שנשנ׳ מות־ איזהי בימום ואתה• מזבח מפום אכן אחד מזמז אבנים
סקרוג לודאי אמרינו עי שאסס סומך
הוא וסנה נש׳ס דמכוים נהני דאתו
הרבה ־
המבטל אלילים נתבטלו משמשתי( ,אפי׳ סם ננר ניד ישראל נמנמצו מם על לד הקרוב להיתר המתין עד שיתנכל
להתגייר ואמר
לקמי׳ דר׳ ורלו
מטיס פניו הבסיס)( .ברוני מרק ר״י וכן כמג תר«; נפם הראנ׳ד) ביטל נוראי ואמנם אם כנר זכה נה ישראל
לסו זניט כל מס דאית לכו יתו
י
היא
נתבטלה
לא
משמשיה
נאופן שאם לא נתנפל מקודם אין לס
אתניירו והקשו התוש׳ אעאי לא נפלו
יך מזווה על כל המושא אלילים שיבערנה ויאבדנה וכשד טבערזז שוחק
וזורה ניפול כעס ש :נר נמשה ממיס של
הפכו׳ס נשנירס ותירצו דרלו למכרה׳
לרוח או ממיל לים ( :והיה נששמיפה ונל הנמשה נפנילס פנאמי אגד מאבדון
ישראל נוס ע*כ □מכינו על ספק הקר«
נשלימות שלא יפחחו דמיה ומדיין
אפנל סבקובום)«<(:׳ נשם הימנים)
שכב׳ נתנפל וכאן איירי שעדיין לא נא
עריך לשרש אהד האלילים ולבנות לה שם גנאי ••
קשה היה להולומר נפיהם שרצונם
ליד ישראל גלל כן לאסעכיכן מל זם
צשנרה או לנמלה ודי נזה ומכל
שלא להשביע בשם אלילים של עכו״ם ודיני הזכרת סכנו־ נתנפלה ואסור׳ נהנאה עד
דמים נפחתים גלל כן
מקום אין
שינפלנה כעת מיי מכייס ניפול עמס
נראה לי דדין זס אין כ״ע מידים
שטה ־ ובו הים ..
ולעיל סימן קמ׳ג איירי סכג׳ זכס
נו וציע :
הנודר או נשבע בשם אלילים הרי -זה לוקה ואפור להזכירם בשמה בין נה הישדאל סכנר נאת׳ לידו וכיס
(ו) עטים שכשתנר׳ מאליה שניים
לעורך בין שרא לעורך :
מוסרת והמעיין סיפב בזישין הסיע כאן
אסורים נחג אס נסיס דעכויס
שם הנס שלהם שהוא נשמית בני אדם אין תשש להזכיר׳ והוא שלא
ושם ירא׳ שכינסו לטיש וז*נ מאד
פליני ריי ור׳ל נאנילשנשתנרה מאליה'
יקראם כמי שמזכירים איתס העניים בלשון השיטה ( :מרדני סמיק דמנו״ם
וקיל לר׳ל דמותרח דטדאי נפלוס
נש׳ ואנייה והנה׳ מ״מוני וי׳ ירואס) ..
(א) ולפיכך מיג להקדי'
אסור לנדום לעטים שהיוד או שישבע בשם אלילי׳ י וע׳ נאים סימן קניו
עימר אמרי היא את עצמה לא מללת
ונסי« סיש קביו.
לו שלים כי׳ עיין נס׳
וכו׳ וי" שיל דאסירה משיה וחכה
סרג נמסנה למלן פיח מהלכיה מכייס
 .מוהר להזכיר שם אלילים הנתונים .נתויה נמו נרע ;ל קורם נבו העורבים פ*ז סיק ו׳ שהקשה נסא דקאמר השיק
לנד שלהן •
אמרו על רינ״ז מימיו צא הקדימו אדם
חשוג
כחג דאף לי*’ ספיקא הוא אי
מותי רדתלועץ נאלילם.
שלום ואפי׳ מכייס נסיק עסמע דפכוים
ניפול אלא דמקפיקא אסרינן לס ולי
בוסר לו«ר לעטים אלקיך יהיה נננזרן או ילציא עמפין ( .ימנים נמי׳ רנוסא הוא שהקדים לו ריניז נשלומו
נראה דפדיננן אסור נכל סכין משום
הא נפכוים היינא הוא להקדים לו כדי
לא פלוג ודומה לננינוס של מכו״ס ע׳
המשנה) •
שלא ’לכרך להשיג לו שלום נכפילא
לפיל סימן ק׳י ומ׳כ נשנרי מכייס
כענואר נסיס נסנזקין דסינוויאני'הייתי
אסיר דלא שיין ניח סיס ילא ססיקא
דיני חגי האלילים ובו יב סעיפים •
דרננן לקולא  :וסכה נש״ס שם
רגיל לפיש שרנותא הוא נאופן זה שאף
אקשינן מצה דסיל מותרם פסא דאין
שלשה ימים לשני הנם של ענו״ם אסור ריקה מהם ולמכיר להם דבר אם ידוע שמטים זה לא סיס מקדים
ישראל מנעל ממיס של עכויס
המתקיים ומיתר למכור להם דבר שאיני מתקיים .עד יום דונם כגון •רקות לשאול לריניז אז נא נא לכלל זה שריי
והעוסקים) ולרית
ואטאי ליהוי כנשנרה פאלי׳ דמותרת ותבשיל ובן אסור להשאיל ולשאול ולתלותן (נצא ינים)
נפרעים ’לכרך להשיג לו שלים נכפלי׳ ■וסי׳ נגדר
מהם לפרען ולישרע מהם מלוה בששר או על המשכון אבל .מלוה עד שה
ומוקי אניי נפחסס גפני׳ ורנא אפר מהם מסגי שהוא כמעיל מידם והאידנא דידם תקושר ,אשי׳ בשטר חשוב בשעיר הראוי שריי לא יקדים לו שלום אענם
דסמננס דאין ישראל מנמל משים גזירה
למען להרנום שלים לכל אדם הקדים
מידם ואם היא מלוה בייביח אשי׳ במשנין השיב במעיל סירס .
שמא טגנה והדר מנפל והנה נ א דקיייל  2עבר ונשא ונחן ני ם הנם אסיר נד,נאה ואם נשא ונתן בג׳ יטים שלשני דיי לי שלום ולקיט1זר יתי נמסרשיא שם
התג מוהר בהנאה:
דמי שאינו פונד מכויס כנין נר תושג
נתידושי אגדות שכתב דבאמס .עסיס
איט מנעל גיכ קשה לדיל ניפוי כנשנרה  Jאם היה הנם של אותם העטים ימים הרנה נ׳ או ד׳ או •׳ כל אותם הימים סקרי׳ ריי לו שלום משוססןדענואר נשיס
ביים א׳ הס ובל אותם הימי׳ אסור,׳ עם נ׳ לשניהם ג
מאני׳ ונזה לא שיין סעעס דילמא מגבה
דסנזקין משיה ונעלו׳ קצרות לרמת•
 "Jבמה דניים אמורים נאי־ץ ישראל אבל נשאר ארעיה איני אסור אלא יום
וציין לומר דנאמח ס׳ל לר*נ כר»י
כיוןלדנרי ססיז1ולולי_ פירוש הרי! הייתי
הנם בלבד !
דנשנרה מאליה אסירה או דאיירי “ אפור לשלות רודין לעטים ביום הנם אאיב נודע לו שאינו סודה מפרש הא דקאער הסיס פס נהנזקין
נפחסה והנה לפי מה שכתנסי למיל
באלילים ואינו עובדם ובן עט׳ם ששלה ביום הגו .דודן לישראל לא רסני אמוראי הי׳ עקדעין שלים לעכוים
דנשנרס מאלי׳ אף לריי אינו אסור יקבלנו ממנו ואם חושש לאיבה מקבלו ויזרקנו בשניו לטר או למקים האבי
לא משוס כעס זס כי סיכי דלא ילכרכו
כלאחר ידי:
רק מספיקא איכ ננתנעל׳ עיי מי שאינו ן יום שמהכנפים ני העטים דהעפיד להם מלך ומקריבים ומקלס" לאלה,יה׳ יום לכפול נשלומו דכמם זס לא נאמר
מונד מכייס כיון דלא נרע פנשנרה
נס״ס דהמשיג לריך לכפול מן זס שאומר
חנם דיא והרי היא נשאי הניחם :
מאלי׳ א*כ מידי ספק ניפול לא יצא ץ עטים שעושה הוא הג לעעמו ומודה־ לאלילים 'מקלס׳ ביום שנולד בו וייס השואל ואמנם ניאור הדנר והשיש
כמו כ! לייל יסיל נשחנרה מאלי׳
שעלה נו מן הים ויום ששא בי מנית האפורים קאער שם דיוכל לומד שלמא למר ויסים
תנלהת זקנו ובלוריתו
מותרם היה נגר חישב שניפול מהני ויום שעשה בו משתה לבנו ונישא באלו אינו אסיר אלא אוחו יום ואותו דאיש כוונתו לומר פלוס לרנו והעכוים סינר
בלבד ־
ונזה אתי שפיר מיש התיס׳ נמסכת
נדעתו שאומר לו שלום והוא מחכויןלדנר
סי« דף ניב דלת פצי לאיקמי נעמיס ף| אין יים ה1זנ אפוי אלא לעובדים מ בלבד אבל העניים ששפהים נו ואוכלי׳
ישותי׳ 'משמרי׳ איתו או משני מנהג או משני כבוד השלך אבל הם אינם אחר ואמנם סני אמוראי קנני כיון
של מהי וקודם ניפול דטיד שנקצץ
דהעכוים שואל נשלומווסוא משיב שלום
מודים ט הרי אלו מותרי׳ לשאת־ולחת עמהס =
מהדקל נתנעל וקשה נימא שנקצן מיי פי
אסור ליכנם לבית העטים ביום הנו יליתן לו שלום מעאו בחוץ מותר אבל נראה נהדיא דמשיב שלום לעי ששאלו
•אמי לו בשש׳ ימה ובכובד ראש  .־־־•' —..........
שאינו עונד מים ונזה איש דרבא
אוחו והוי כמו ענאר לסדיא דדויש נשלו׳
לעעטי׳ יסיל נעיז דפיב דנשניה באלי׳ ' ד אסור לנפול 'לו שרוס^לעכייס לעול׳~(א)?לש^נך טיב להקדים לו“שיום\
העניים ומים אסרו אגל נמקדיס סלוס
 ________1כיי שלא יתחיל העטים ייעפרד לנפול לו שלום ,
*
לעכויסשפיר יכול לומר שלום לער וכינתו
תיל
־
־
עוטים־־תדולטי־למשרלמיח^ב^צר ,אמור־דשאת ולתת עטהם והבאים
יל«רר« ,שמא דעתם לזז,יר
«■ .ליי•
נפות דחם צו נקכן מן הרקב נתנפל
לחזור על דנר אחר והעטים הוא דממה
יי.׳ קשור"
נזה שאס היי
יתיי קשירי׳ זה
מותרי׳ והוא שלא יהיו
ונדחק פהר׳ם בלשון אפילו ונזה היש אבל אם <שדאל הולך שם בהליכה מותר
לשאת ולתת עטי ונתזרה אסיר ואם ומשיג לו שלום ומם לו נכך מאח׳ שכונתו
,
.
׳■1
ודוק  :יסכם לדידן דקייל נשנרס
■שיאד סוטר הוא נם בהליכה אסיר .
שלא .להזכיר שלים על העטס ווינ
ייא שאין בל דני■" אלו אמורים אלא באותו זמן אבל ממן הזה אינם
יגאל’׳ אסירה וכתבתי לעיל יספיקא
בקיאי׳ בטוב אלילי' לפיכך מותי לשא׳ ולתת עטה׳ ביום חנם !להלוותם נפירושא דהן מילמא נאומר שלום
הוא מהראוי להתיר נייס מוג שני כיון
לעכויס נשמו אין חילוק לנוכח נין
ובל שא־ דברי׳
דאינו רק מדרנצן וספיקא דרננן לקולא
ואעי׳ נופניס נבעים לנהנים אין בים•; בהם הקרונה או טי אצילים אלא מקדים לי שטס למשיג ונזה אחי שפיר
אמנם כיון ראם אתה ד! אס נעי
הנהנים אוכלים ופופים גי וביד ראיה נזה בפיס אינה אס נביום בצבנו מהם הן דריניז דאף שאי אפשר לו להשמכ
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ודרש

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שירוש הארוך

ימיי הלכות עכו-ם קמח

פירוש הארוך

ודרש נשלח סעכו״ס סי׳ מקדים לו ודוק כי זה גרור :
ממכם וידינו שהקדים ה׳ לתינת ממכס לפי שנמקדים שלום אין תשש שמא ימות
כי קאמינא נסך «ינא דתקדמס שלום לכל אדם אכחוג כאן מס שאמרת ,כעש׳ל דאדדנס סקדמח שלום מארכת ימיו ושנותיו .של אדם ואמרו לו ינרכן
י
נזת נסא דקאמר סש״ש דסקדמת שלום לכל אדם מארכת ינדו ושנותיו ס׳ דסיינו סס שלא הקדימי לו שלוש רק סשינו לו סי׳ צריכיס לומר ינרכן ס׳
של אדם וע״כ יוכל להתודל נשם אך שאמרו מז״ל לא יאמר אדם לס׳ חמאת ולכך ילפינן מנוסת שיכול להקדיש השם .ואומר ס׳ עמך גנור החיל מאי ואומר
אלא חמאת לס׳ וליה מהראוי לומר
זקאמר השים ניכית דף סינ וכיס עלאן
מלץ השלום כמו ממאת לה׳ לנל יסחיל גיוס יונס ואנו פיויס ניניהם וצייניס לפאת ולהם סמהס נל ההגה ולכן אם נכנס הוא דקאמר לנועז חיש דכהיג אל
נסשס  .אמנם כיון דמנואר נירישלמי לעיי ומצאה פעמים ניום פנס ופ«מ עמסם מפום אינה דהוי נמסניף להם (הכל פוי) סנח כי זקנה אמן ונדחק יש" בלשון
ומ״פ נעל נפש ירחיק מלפעום עמה׳ אס יונל למפוה פלא יהיה לו אינה נדני (נ•׳ גפם
הנועם שלא •אמר לח חמאת שמא
זה וכ״ח מלאך דקאמר לגדעון ומה אתי
הי»ן) וכן אם סולם דורון לעמים נזק הזה ניוסע׳ שאפל נינחל סקויץ נייא יאי שיש
ימוח נין אמירת סשס לקנואם ונמלא להסס" אם יניע להם דורון נחג ההוא אם אמפר לו יסלח לו «נעינ ואם לא יפלם שפיר דכיון דעלאן קאער ואללי לא שיין
מוציא שס שמים לנמל׳ אנל כאן שרצינו
חשש שמא יעוח וע״כ הי׳ יכול להקדים
לו נ« עצמו( :ת״ס סיען קצ»ה) .
לסקדיסשלום והוא מארכת ימיו ושנותיו
סשס של הקניה קודם חינח עמן לזה
של אדם (חסו שאמר שהתירו להיות
חזר ליאיימו מניעז ואומי אל חנוז כי
דיני יריד פעכו״ם • וכו ה״ס
שואל נשלים חנרו נשם דהיינו שיאמר
זקנה אמן דמנסנן של ישראל תורס
אח׳ז סשאלה ויקדים סשס) ונזה אתי
עיר עעיעים בה יריד ביים חגם והעטים מחכמים מנסה סקופית והולכי׳ הןונדרושי׳ שלי הארכתי נזה נדנריי
עם לכבוי אליל" מוהר לילך חומד ,לד ,ואסור ליננס נתינה היתד ,הוזנה
'־מתוקים כדנש וכאן אין מקומו :
שפיר לשין סנאמר נמנינח רות וסנה
נועז נא מני׳ נחס ויאמר לקוצרים ה׳ לה םית 1ליננם נתוני ההולך ספקי׳ לנזקו׳ אסור לעטר נד .אם הדרך פיווזד
נשאר

יעל

המט
א

לה! (והיינו פאין עוניים מאוסה עיל לעיל מסיה) —----------------------------------------------------------------------
בד״א נאנסניא אנל בן עיר סותר ואס הולך נעיירא סיתר
הגה אצד פל עטים י׳א ודינו נעיד של עמים (מוי נפס היפנ״א) ונזמן סאין
סענויס מסקנציס שם להיעוהן מוסל ליטש סם (פוי נשם יי יונה והיא״ם) וי״א דננל מנין אסור אם אין דיך עיני נו למקום אשד אנל נפויך עוני נו לעקו׳ אמי
לסלי עצמא עושי וכן המנהנעשוא לילן דיך אוחו תצד לפקח אתי (ישניא) וע»מ «יפ סשידוח הוא לההישק מלילך ני אס יש לו דין אסיה קצי נמוהו (ליע וכן משמע נסעד ספיד"
וע׳ל ש״ קע«נ •
הולכים לירד על עט״ם ולוקחי׳ מהם נהמה עברי׳ ועפתית וכהים ועדות וכרסי׳ וניתב ופעלה נעינאית עלהם נמה דברים אמור,׳ בלוקח מנעל הכיח שאינו נותן
מיס אבל הלוקה עם מן חתני אסיר מפני עד,יא נותן סנש (ואף אס •נ׳מו לי המכס אשוי) (פוי) והפנס לאלילי׳ עבר ולקה נהסד ,נוער פדפיתיד ,סד,ארנונה
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ולספר ,ואם נסות וכלים לכה ירקנו לקת מעיה כלי סתנית יוליכם ליס הטלה לקה ענד לא מעלין ולא מורידן.
אם הסכם הוא לנהג" יאונלי׳ ועותי׳ איתו ואין קירי• מפנו לא תקרובת אללי׳ ולא נייהסיתרי

ף

וסשס ידיד גזען אזה עוהי יסהמא לאו לעניים הוא נעקוס שדין ענו״ס אעוני’ס צועד ועוד עשוע לאלוה מותי לקנוס עמנו דאעשי פיהננו לעניי ענויס (סוי נפם
ניס) אנל אס עפים נהדיא לענויס שצו או שידו® שהוא לענו׳יס *ו שאומד לקדש אלוני אסוי לקניה ממנו • (שם וכן פפוע נמוש׳ ונהנמ״י

הנה

ף*

יעראל ההולך ליריד עמונרי׳ עם אלילים מצרכיה אפור ליעא וליתד עסו עאני אומד׳ אלילי׳ מנר ודמי אלילי׳ ניד יעראל אסור •• (אנל מוהל לישא וליהן עם ענוים
שהנן שם) (פוי)

JJ5

להתריס מדרך אלילים ושלא לשדות בפניה  .ובו ג׳ סעיפים :
מור ,להתחזק מדרך אלילים ד׳ אמות :

יעב לו קיץ נתלו בפני אלילים או נתשז־י לו מעות לפניה לא ימיה להם,,־ הקיץ וליפול השעית מפני ענראה נמעחהוה יד ,אלא יעב או יפנה אחוריו או צדו
לצד אלילים ואחר נך יפול .
פרזוופות המקלח ת מים כפני אלילים לא יניח פיו על פיהם דעתה טפני ענראד ,נמנעק לאלילים •

J

הנה ייא דנל שאינו אפוי אצא מפני מיאיה העין מון נלין זה אס יש סננה נדני מק אם ימות אס לא ישהה מותר לשפות ואין נזה משוס יהינ ואל יענוד (י׳ן 9יק
דעטיס) שיים או ני.נ" שים להם שהי ועיג נמייה׳ או שנושאים ללש לעניה׳ נדין הנמוג" א שוי להשתאוות לי.ס או להשיל המנע לפניה׳ יק נדרך שאינו ניאה
נמו פנהפזיו מעוהיו או עיקו׳ לפניה׳ קוים נואם יכן ישיר המנע וישהאוה קידם נואם (סיס סימן קציו) ויש מקילין נדני הואיל וידוע שנש כעכים א׳נ׳ מסילי׳ הנונע
או משממו׳ס לצלם יק צהשי (סס נפש י׳ מאענויס ומסיייו) ומונ להעמיד נסנרא הלאשונה• .

קנא
דניים עהם פיוחדים לפין ספני אלילים ענאותי סקיס אסור לפטר לעיניי אוהם אלילים עבאותי מקים ואם קונה הינד ,ניחר עניני ר,רנד עהוא כונה
א
אותם לסתירה סיתי וכן אם אופר עזנדיך אותם לדברים אחרים יהיעיאד •ידע עכדבריי כן היא מות־ ידנרים עאינם מיוחדים לד ,מוכרים אותם סתם ואם ם־רע
דכרים המוצרכים לעכו״ם אסור לישראל לסוכרם • וכו י״ד סעיסיס .

העט׳ס עהיא קינה פיתם לאלילים אסיד למכור יו אאיב פסלן פלהקריק לאלילים
הנה אפוי ליכול לעמים עים כשיודעים שמצה למשוה פהן

{

מים להעניל { (נתאיו נ״ז) היו טעורנים רנדים המיוחדים עם דברים יצאינם סיותדים כגון לבונה זכה

נכלל לבונה עתודה סונר הכל סתם ואין הועעין עמא ילקם הזנה לנדר ,לאלילים וכן כל כיוצא נזה :
סנה

ודוקא לכהן עט«פאו לעכויס שפזקתו שיקפיד הלנונת לענויס אנל לסתם עכויס שיי י«א הא דאסיר לענוד לסם דניים הש״נים לעמדתם היינו דוקא אס אין להם
אסי׳ס טוצא ני או פלא יוכלו לקנות נפקוס אמי אנל אם יכולים לקנות נמקום אעי מומי לפנוי להם נל דני (עייני יפיק דענויס) וישמסהייין ונסנו להקל נסניא
סדאפונה וכל נעל נפש •ספיד לעצמו (דין פס ונשיש׳ ואשיי׳" והנהות עידני פיק ישנת לדעת הדג)

2אס העטים

J

סהזד אחר

אסור לסניר עעיד,

סנה

רנדים הפיוחדים לאלילים ומערים

לכליל דברים אתרים עטהם נדי

עלא יכינו עקינה מורך אלילים אפור

לסוניםלי«

לעטים רום הגו :

שייט לעשיסניום לעכו״ס

או נעם שלפניו אנל נשאי ימים שיי (מידכי פיק דענויס וע״ל סוף שיפן הליע.

מקום ענהנו עלא למכור נהמה דכה לעטים אין פונרין ונבל פקום אין ם־נרין להם ולא ליעראל ד,העוד למטר נהמה גסהאם לא על יו׳ פרסור
ן■
אי עיודע עקונה אותה לעהיפה יענע׳ו נד,ט היתר ככל .
אין סוברים להם ולא ליעראל חהעוד לסכור להם ודא ליעראל לספים יבר עיע נו נזק לרבים ננק דונים ואריות ולא עוסנליזיין ודא סדן (שעא״ק נצשון
ךן
אשכנז ק עיפיי נעכו״ס יף פיו) ולא נבלים וטלרין (פייוש מפנין ויתנוהו נסיני ויהנינהו נקולדין) (9״ נחל שנע הפאי) יעלעלאוה «ל נחל ואש" עעת
על ברזל ילא פעהוזי׳ להם כלי זיין ולא מנים להם מקים עדנים ני נני ארס 
נל׳ ז״ן לעבדי המלך וג״סותיו מפני עעועים עטוזם סלחמה עם צרי המדינה להצילהונמצאו
היו יעראל עוטים ניןעני״ם וכרתו להם נריח טוהר יסטר
ן
מנינים עליהם עהרי הם ערויס נתונה •
אין סוכיין להם כארץ יעראל כל דנר הסחונר כנין אילן וקמה אכל סוכרים על תנאי עיקיץ וקיצץ .

ץ

pj

רן
ל

אין סינרים לתם בתים ועדית בארץ יעראל אכל מעכירים לרם בתים ולא עדיתינסוריא מוכרים בתים ושענירים יאדוה ונהיצד ,לארץ פוכרים אלו ואלו:

לא יסנור ולא יעכיר לני עטים ביתד נעכונת היהודים אבד לאהד אי לענים מותר לשכיר או להעכיר כל טה עירצה ולא הייעינן עמא יסביר או יעכיר הוא
לאתרים <
אף,בסקום עד,תירי לד,פמיר לא התירי אלא לאיצי וכייצא בי אבל לא לדירה ספני עסנניס לתיט אלילים נקבע ■ סנה והאימא נהנו להשכיל אף לדירה היון שאיןנוהנים
לסכנים עטים ננתיהס (פוי) הסיני ניס פס כדם •ש להעפיל פלא להניא שם עניים של פנויים • (הנהום אשיי»י העיק דעטים)••
אפור ליתן מתנת הנם לעטים עאיגי סכירון
שותר לפרנס ענייהם ולנסר היל ■הם ולקטר מתיהם ולהספיק ולנוום אבליהס מעום דרכי עלום

jp

■p

1

אץ סמהין כיד עניי ענרם סדיפול לקם ענתה ופיאה ♦
אסור לספר נעבחן אפילו  vbנסה נאה ענדם זד ,נצירתו קל והוסר עיספוי בעבה סעעיו או עיתכב דבר פדנריו אכל אס מנדן נענחו להודות להקב״ד■ ענרא
י
כריה נאד ,כזו סיתר t
עניים

ישועות יעקב ־ יורה דעה ,חושן משפט אורנשטיין ,יעקב משולם בן מרדכי זאב עמוד מס 216

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

דבל

ברכת יעקב

מזה הוי יותר מכדי דיבור .ובמח״כ נעלם ממנו שבן מפורש שיטות רש״י ותום׳ דהכא.
וכן מ״ש שם לחדש דבהחזרת שלום אז צריך שיאמר שלום עליך רבי ומורי ,גם בזה
נעלם ממנו שכן מוכח בש״ס ברכות דף ג הנ״ל ,וגם שדעת התום׳ ורש״י דהכא מבואר
דאין חילוק בין שאלה לחזרה וכמ״ש.
ואמנם ראיתי בש״ם סנהדרין דף צח ,א דאיתא שם דריב״ל כשבא לפגי מלך המשיח
א״ל שלום עליך רבי ומורי ,ומשיח השיבו שלום עליך בר ליואי ,ע״ש .הרי מבואר דגם
במקדים התלמיד לשאול בשלום רבו צריך שיאמר לו רבי ומורי ,והיינו דלא כתום׳
ורש״י .שוב ראיתי בש״ס ב״ק דף עג ,ב דאמרינן שם דתרי תוך כדי דבור הן ,חד כדי
שאילת תלמיד לרב ,והד כדי שאילת רב לתלמיד ,ושאילת תלמיד לרב הוא שלום עליך
רבי ומורי ,ורב לתלמיד הוא שלום עליך לבד .ומבואר ג״כ דלא כהתוס׳ ורש״י .ומבואר
ג״כ דאף שהרב אינו אומר לו רק שלום עליך לבד ,מ״מ התלמיד מחויב להשיב לו שלום
עליך רבי ומורי .ולפ״ז לדידן דקיי״ל דתוך כדי דיבור הוא כדי שאילת תלמיד לרב,
א״כ עד כדי אמירת שלום עליך רבי ומורי הוי עדיין תוך כדי דיבור ,והיינו כדברי
הרבינו יונה הנ״ל.

שם" .והיינו דקאמר ליה ריב״א לרב מי בדלית וא״ל אין בדי׳לגא" .יש להסתפק
בשאלה זו דריב״א אם כוונתו היהה לשאול אם עי״ז שהתפלל של שבת בערב שבת
דעתך להיות מסתמא נבדל גם ממלאכה ,ורב השיב לו "אין בדילנא" ,שבידל עצמו גם
ממלאכה ,רלפ״ז אם בדעתו להתנות אז להדיא שלא נאסר עדיין במלאכה מחני תנאו
אף שכבר התפלל של שבת .או אפשר שכוונתו היתה אם בהכרה עי״ז נבדל גם ממלאכה
דבע״ב כשהתפלל של שבת חל עליו איסור עשיית מלאכה ולא מחני תנאו ,כל שמתפלל
של שבת ,דאחר שעשיתו קודש האיך תעשהו הול .והשיב לו רב "אין בדילנא" ,דבע״כ
אהר התפלה הנני נבדל ממלאכה .וראיתי למרן הב״י באו״ח סימן רס״ג שהביא מחלוקות
הר״מ ורבינו פרץ באשה המדלקת גר שבת אי מחני לה תנאי כשתתנה שעדיין איבה
מקבלת שבת בהדלקתה .ושוב כתב מרן ביחיד המתפלל של שבת בע״ש אם אינו רוצה
לקבל שבת עדיין ,נראה לכאורה דהיינו פלוגתא דהר״ם והר״ס גבי הדלקת הנר ,ויותר
נראה לומר דכיון שהזכיר קדושת היום בתפלה ,א״א לעשותו חול לדברי הכל ,עכ״ל.
ובוודאי דיש סברא גדולה לדעתי לחלק בין הדלקת נר של שבת לתפלה ,דבשלמא בהדלקת
נר שבת הרי בע״כ צריבה להדליק הנר בעוד שעדיין חול ,ולזה שפיר אם תתנה בדעתה
שעוד אינה מקבלת שבת בהדלקתה מהני תנאה ,כי אין מעשה ההדלקה סותר להתנאי,
אבל בתפלה של שבת דאדרבא עיקר זמן התפילה הוא רק בעת שכבר חל קדושת השבת,
א״כ אם פקדים להתפלל של שבת ה״ז מוכיח שאז מקבל עליו את השבת ,ונמצא תפילתו
סותרת לתנאו ותנאי בטל .וראיתי להרב פני יהושע בסוגיין שכתב ע״ד הב״י הנ״ל
וז״ל" :ולא ידעתי מהיכן הוציא כן ,דאי מסברא דנפשיה אמרה כמו שנראה מלשונו
בב״י שחושב כן לסברא פשוטה דכיון שהזכיר קדושת היום בתפלה א״א לעשותו חול
לדברי הכל ,הא וודאי ליתא דמי לגו גדול מר״י בר אבא ,ומדא״ל לרב מי בדלית משמע
דקס״ד שאין חיוב להיבדל ממלאכה אעפ״י שכבר התפלל של שבת מבעוד יום ,וא״כ נהו
דמהדר ליה רב אין בדילנא ,היינו שהיה בדעתו ליבדל אבל אם התנה שאין רוצה לקבל
שבת עדיין ,אפשר דמודה לריב״א ,דאפושי פלוגתא לא מפשינן לעשות פלוגתא רחוקה".
עכ״ל .ואני מתמה על הרב האיר בא לדהות דברי מרן בדברים בעלמא דמי הגיד לו

™׳שאלות ותשובות

כפי אהרן

סיטז«

של הקרס ופית גשי* המשגיוס לסרמב־ם סין מסי
זינווז » 3ן  69דמואל שלום  eca ranדהייט
מם שלום טי״ש אנל שם  *9ממם 6פ8ר לומר
דס< להימב״ם דאשיר לשאול משים מוציא ov
לנפלה והא דלא הגיא הרטבים לפסוס שמוסר לשאול
שלום חברו בשם סלים "ל דסמך טלפי טל מ״ש
בה׳ מנרה פ״י הלנה ה ,שואל*[ שלום מנחם אשי*
ביום מגם מפני דרגי שלום בדאיסא גמחגי׳ וניטין
ו!> נהא ט* 6וטיייש ברש״י נד*ה ושואלי! שלוטם
וו*ל ואטם" שמטיל טל הגנרי ש״ש שהשלום סטו של
הקמה יניון דפסק כרמנם ומוהר לשאילהלום טכוים
שם שלים והיא מס סאילס שלום  9*6נש״ב ומוהרלבאול
שלום מניו ישראל שם שלום ולכן לא הניאו הרמנ״ם
והש*מ -כגיל איברא דמשמטוה המשגה זהראיוס שהניא
מהני קראי משמט שמוטר לשאול בשלום מ3רו אפי׳
שס ה* ממש ולא דוקא שם שלום א*נ 9ו*ל
להרמרם,.להניא  061להלנה שמוסר לשאול בשלום
סברו .נשם ה* ממש דוה לא גשמט ממה שפסק
גה׳.מנגע הרל ששואליו שלומם דאפשר דהיינו
דוקא״נשם שלום מוסר לשאול בשלום סטכו״ס אבל
לא נשם ?.׳ ,ממש (וטיין בירושלמי נומי! (הוש
בסוס׳ .דן»  5*0מ*א בדיה אשרסא) דאינא לסוד
דלטנרם אסור לומר שלום מלין רא יישר (ומיין
בטני..משה .ומראה הפנים שם מ״ש טל דברי הסוס׳
הנ*ל) ונבר הי׳ אפשר לומר דגם רב בהנא ש*ס
דיל! ון £ס*נ ע׳א ס־ל דאסור לשאול שלום טניס
בשם שלים ולק איל שלמא למר ולא שלום רשמו סל
הקב״ה הוא טיין נש״ן ידד סי׳ קמיס סק״ז דמסספק
בוה  06שלמא הוה ג*נ שמו כל הקמה נטו שלום
אמנם מרשיי והסוס׳ לא משמט  !9והלנה הוא
דמוסר לשאול לטברם שלומו שם שלום פיל
מהרמב״ם זהש״ט יו״ד סי" קמ״ח שהגיף י" מיי״ש"
במו״ז וש*ך) אס לא פנימא דס״ל להרמבים דהאר
דשואלין בשלומן של מכרם היינו אפי" בסס ה ,ממש
וכיון דכמב להן דשואלין בשלום בפס א״צ להביא חו
דמושר לפאול בפלוס מבלו כפס ה" ודוחק הוא.
והמין כבר המיר לט הדי ז״ל במס" מכוח מיל
שמנהג ישראל מאז הי שלא לשאול בפלוס
חברו בשם הי ממש אלא כמלח פלוס שהוא ג״כ שמו
של החרה ולא מפני פיש איסיר בדבר רהא רש*י
כמב להדי" שם דמוחר לומר לחברו ישא ה ,מלין
שלום הרי שמוחר לפאול אפי׳ בפס ה" ממש ולל״א
דיש״י שחיוב יש כדבר לשאול בשס הוקשה טור
לרש״י דלמה לא שאלינן אבן בשס ה" ושיק דשלום

םו

היא ג* 9שמו של הקניה אנל טניס משמט שב7אי
מוסר לשאול גס שם מש אלא שנהגי שלא לשאיל
רק שם כלים אבל לא מצד שיש אישור נדבר־ מיל
וסן אמס אשר רבים מיראי ס׳ מסרים שלא לכאיל
שלום אדס שם  *0אט" בלשון־ לס״ז מ*מ מצו
איסור מוציא שיש לבטלה לא נראם לי שיהי׳ איסיר
נלל ואפשר סטמם ונימוקם מטס בדי שלא לההדמייז
לסואר מנהגם וד״כ

ע״ד

פייטן

ס״ד

מה כטלה בדטתי זה בבד לסיןפי ,לנא דה

מל מנהגן של ישראל סורס שהאב מבון 06
מיו גליל שבס קודם לאמי יברבן ה׳ משמרן יאר
ה* ונו׳ מרבת הטרי  0069וזשונוסיו והוא דהגה
איסא ש״ם מסי סש  qnקייס טיב ולדר "סי
מימי לא טברסי טל מרי מברי יודט אני נטצמי
שאיני כה!  06אומרים לי חברי מלה לדיג! ,אני טולה
ונסבו הסוס׳ וז״ל לא ידמ ר״י מה איסור יש בזר
המולה לרונן אם,לא משוס ברנה..לבטלה ^שלנהלה
אמרה הסורה_לברך  06ישראל סנ״ל והקשה נדט
6ו?ו״ ?״ >י5מ &T
מס" כחיטח דף״כ״ד דאיחא פס זר מיפחאח
כפיו מומי בעשה ופירש״י דכמיב כה חכרכו”אהס
ולא זרים וחילץ המנ״א פם סק״א ח׳ל ואשפר דש״ל
לר״י דאיסור משה (כאמת ממובום) כיינו מה
שמזכיר הפס לבטלה מרכה ומיין סמ״י מויו עמל
ומיץ בממהש״ק ולבש״ר שס• וכתב מירי מהד״ק
מאו״ח סי" ף ר פירושים ככוונח סמג״א כמ״ם דאיסור
משה היינו מה שמזכיר הפס לבטלה מרכה! א"
דכומחו טל הברכה שלפני מכת כהנים דהייט אקרו
וכו /צ• שפוונחו טל הזכרה הפס מרכה כמיס פצמה
חה נראה לו מיקר בכוונם סמג״א מכשיר טיייש.
אין מצאט ירינו ומליט כמנהגן של ישראל לומר
כל אב בברכם בניו בליל ש״ק ברכם כמים בפה
הא לדברי הטרי הוה זה כמזכיר פ״פ לבטלה ,כרל
דבשלמא לפי" הדי בכחובום שם דהמפה הוא מרכמיב
כה מברכו אמם ולא זרים מיי״ש יזל ראיט אסיר
רק בנשיאה כפים דמה״ג איירי קרא כדאימא״בש״ס
סומה דף ל״ח מגיש דויפא אהרן אח ידיו ויברכם
מיי״ש ובכה״ג ממממינן אחס ולא זרים ובאמת כ*כ
הרח כסי" קכ״מ באו״ח מיי׳יש! ואפי׳ לשימם החיש׳
כסי מס שפירש המניא דבריהם רהאי משה היינו
מס שמזכיר הפס לבמלה בברכה לפי פי׳ א׳ דהטביי
דכוזנמו מל הברכה שלפני ברכס כמיס א״ש מנהגן
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 ioישראל ,שמנרנק בניהם בלי נשיאח  0*03יגלי
נדנה סלסגי* רק גטטח בדבש נהנים אבל לסי*
נ׳ דהטרי שנראה לו פיקד קפה נגיל.
,
. p .
/
;ג
■ י■"--׳ ,
אב? 1איןלהקש־ס טל מה שאט טהגין ננל טס

דהאי .ורן ■לימוד הוא מרש בפ*מ ארח סי׳ »0
העין! פ׳,ופ"זש נמנ-א סק־מ וגדרן כלימוד ודאי
מומר ומיין נשרחשאילח יממן סי׳סיאסבא נשרח
כד׳רמ׳וידוהכמדגרר' שם דאפר ,ברהוח■ ככחוניח
 נש*ס מומה לאומדה בשה דרן הלימוד ואע׳ג דהמניא.,׳אוסד מיי״ש טיט גקח" ששוק שנשורס
ספי ־
ודאי מרפ>«1שר ׳•אמי ייו לימיה ולהזכיר שמום
סנאזנים^הונפ״ש היענץ שם גשם מר׳אכיוהמץ
הובא רזגשנתזשס ודוקא גדרך לימוד אגל גמירה
נדנה קייט-סטרון לגין אס סי כפיר חל דאיכא
משוס הולאם ם*פ לשמלה במ״ש המרי בכוונח המניא
שפירושולדכרי הדי פגשום׳ שגת הרל־ומיש החום׳
מגה לנפלה לפח לאו ווקא דכא אקזה גיגה
—גשארגנכיס הנהנקאו מלוה וכדומה־אלא גמגמו
■:?•.-:י״^-אק^^לק^רקסוא טט^^^ואק?,.׳,
אלקין -שירא ׳גדאיסא 3ש* 0ממורה דןז ד׳ ה׳ונפ׳ס
פלהדרק רףדניגיעיישיה ועיין בדברינו גסי׳ הקרוס*
ועדןיגס׳ש ׳זנרנוש דןוי״א סטן וברנד אח המס
( wispפ»יע»ם)'ואסחויליב«1.ודס־טבדנתנהנים
פירש" למן אס הפס משמט והנהגים מגו
אש",הפ;^6מרנחיכהנים ושיגה-ששמו-ס4ש’למפלס
וגרס את הפס דהייט פס המס משוסשדאמח ויציג
אז5לןפ אחז ,מלורם  W9אגל קפ8ו יגהסס י לא-׳הי׳
מצרכים אלא הנהנים במובן והחום׳ שס גמס שאין
זה דוכן וסי אלא כלא מראה נפיס אפרו 3ר3מ
גהניס נמו שאט אומרים ולפי׳ המוס׳ חל דגל המם
אנסי המממר והמשמר אמרו נרנח נהנים ג*נ גדרן
מאמרי שאר הגרסה הגיל ביון שלא הי׳ גורן גרנה
אלא מרן הלימוד נמו שאט אומרים יליט שס ומרש
»*98
laMfefMP.
גליל שנס קפה נטל וכן רבים ופלמים טסגים
להסמיך מרג לדק גגרגה זו וגן ראימי טהגיס למן
מרכה זו אס מי שמלן גדרן רסוקה או גררן
הלמן לישועה ולים מאן רמש להא דטרי הטל.

איכרא מד יקשה לי מלמגהגן של ישראל מורה
אפר יסודחו נסויי קודש האר* ויל
מימי חסר סטרי הטל יומי קשה לי ומי המרי

-
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כפי אהרן ;״

סרל וס*ל וננרגס נהנים נפלמה בלי סמנה
פלסט׳ יש א*שור נרנה לנמלה לזר האומר ,אומה
דהוא עד משנה שלימה נמס׳ נרסס דן» <*ד ס־א
ואימא המס והשקיט שיהא ארס שואל כשלוש מברו
נשם שנאמר והנה גטז נא וכי׳ ויאמר לקילרים ה׳
טמנם ,ונו׳ ואומד מס למפוס לה׳ ספדו! ־סורמך
מיייס נימי זיל א*נ אין יאמר הטרי דל דזר
הממן אש ישראל בגרנח נהגיס גלי נוגש שלפני׳
לנטלה הא מוסר זלמן■?,מ9רו
מוני נעמה דנרכס
נשם ה׳: .י׳ ״•׳׳ 3ג»ים-!4ח;•׳
׳..ז
ז
'.ן'
■*-'a'i y
תלפע״ד ליישב דנרי הטרי בזה ■ שלא ׳יוקשה
מליו משיש מפורשה הנ*ל והוא ׳והנס
ממס ■הסקגה שהמק*ט שיהא אדם שיאל ב&לד&ל נובדו
נשם ולא ח־ישינן ני׳ משים סילאס ש*שי&&לה הוא
נמו שסיים במשניסין שם ואומר מש לפשוס לה׳
ספרו שורמן וסי׳ רש* ודל פטמים כמגטלין דיס
נרי למשוש לה׳ אן £זה המתנוון לשאול לשלום ■־ חסרו
זהו רלוט של מקום שנאמר נקש שלום ומסהממוסר
להפר חודה ולמשות דבר הנראה אסור פנל*ס טטפס
<ה;.ו^ן..נשא'למ פלוס מאדם לשברו ספו^רמודך■
האין וולני השלום וסוס האהבה אמוסעריטמוק
ננרנס האנוש לבניהם שהוא טנ מדרר'אהנח
סאגוח לבניהם נמו שגרס אבוחיטיצמקזחימקבי-יאש
גניהם ■ועפה ענו ה* אס ישראלזלאן pOMiPifiW
3נ«ח*רנ לויק לאנשים סנאים אלוו להמגרןי־הוא
ג*נ מסות אהגה ומינה ומולני מכאמינס <49י המחזה
סגרו ועיין נשים מס׳ מו*נן זיןז טי ••א WJ
לי" ישרי לנרי׳ אנשים הלא בפאלי ול1רסמןל» מיל
גנייהו ולנרנינן טי״ש  piאפיי מס פנמו&לנטס גגי
אום בלווחם אש אחו הטסט למקום רחק או הולך
גרע שצרץ לישומס אומרים אמדו כשטמן לפרו
לרנן נרכס נהנים ימינן ה׳ ונו׳ הוא ג*נ ממום
אהגה ואמדוח והשמשסוס ונל אלה המס מורס
השלום וממרח האהבה ומינה אמדוס והשסמפיש נץ
אי^לקנלן ,ורן אב לבניו ורן רנ ^חלמידיו ואנשיו ושיין
שפיר בהם הממס ומש לפשיש לה׳ הפלו שורשן
ונפרש* זיל שנס זהו טרלונו של מקום נשמי ישראל
אוהבים וה אש זה ומבררם זה לזה לסם אהבה
ושינה שנאמר נקש שלים ורדפהו נמונן ומשיה מושר
בכל אלם לברך נשם ס׳ אפי׳ בפסוקי נרנח נהנים
דמ״ש רון באין מה משים מוליא ש*ש לנטלה רסוחר
טטמם רטש לטשוש ונו ,נטל ומיוסג טל ננון מנהני
ישראל הנ*ל משלדג זר ספולס לדוק לסן אט
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סימן כיי

סקנחג מילק ונדל דווקא לצמאי מוסר אנל לחמאה
אש" לבריא ,מפס אשיר ומביא נמה ראמס לוס טיי׳ס
ואיה לס״ד המגיא הדברים <ןו ומה בבריא ממש
שאין א שם ®יגורש הרגיל לבא מליו ומג*ו באוכל
ושוסהטאנל שאינו מאנלבדאש לשם רשיאה היינו להברוס
טשו ביושר אשור מ*3ש בניד אשיג ששחה 6ינ1
מרגיש מלי מ*מ רגיל לבא מליו מלי ושימש סנפרס
הקיבה אסר אכילת הארוסה בולאי אמר משום רפואה
לנאורס ואש" לכרי ונדל דבריא ממש מיסר לאנול
אי לשמת מאכל שאים מאכל בריאים לרשואה כמל
יש נ״נ אמר דווקא בריא שאין א שים מימש הנא
טא 1אש" לא לשדר,ים ממה מסר דלינא סשששסיקס
סממנים ואין מ צורן כ*כ שיהיי בהול לשמרן
השמנים ואים אובא אלא להנרוח ולרפאות גוש! ביוסר
משאב במו שמא מאל להסבמרס הקינה אפשר
ואמר (ומיין בלוי ולמלה אפי׳ לצמא! אמר מיין
נסלק באוד הלבה בסשר ס*ב גדש נדו האר).
איבךא כמדומה לי שהשולס מהנין בו היסר וצ׳ל
ולא אסרו משום ושואה דוקא ובר שמא
מושא משאיב שאוא המל אם מרפא רק שמכלה
הדירה שבמן המאכלים ואס בי משים רפואה ומסק
מא ומן) מן) ממס רפואה מא אכלו.
ן(״ל ללמד וכוס מל הטהגק סיסר בוה ומא כיון

שאש" בטלי מימש הקיבה אונלק אס שאדא
המל שיו אסר כאכילה במוד שאן מרגיפק שוס
כאב וחנפלס נסקינה וכמדומה לי שאסרי שמרגישים
סבמרה אינו מומילאב הוה מאפל בריאים דכשאוכאם
אזסו הס מו בדאים ובמאכל בריאס קיייל שס
ואש" לרמאה מסו ומד יש ארן) נוה רמה מאבל
בריאים ממס שהרבה בני אום בכמה מקיפוח שהם
בדאים מפרדס אס סאוא המל במים ומסק אונם
נמר משקה (מיין בסמי שמ*צ להנה־צ מהדם פוטש
ד*מ סארם ס" דו שמסר לסקן מים נסאדא בשנס
לשממו) ודו בסמוי בדרן לימד ונוס כנראה לשנדו.

סימז כ״ז
ע״ד מי שמלן במק המון לביס ססלסם ושגס באום
משיב שדרכו להגביה לוהנינס לאס דדשס שלום
ויוחדח הכסו אם ושא נם שה להגביה הכובה שלו.
נש*« יחד סי■ ק*נ סמקו ני נסב המסנר
ודל ישב לו קק ברגלו בסט השנים א
נסשורו לו ממיס לשני לא ימס לסאי הקיז ולימל
הממס משט שנראה כמשחסוה לה אלא ישב א
!שגה אמי'! א צוו לצו נחו ואריג ימול הרי דאנחג

כבי אדזח

דנוונסו לשסוס לימל הקיץ מתלו או השטוח שנחסורו
ואהיה אשור מדרבנן משני מראית הטין שנראה
נמססמוה למ׳ז א*ג גם נמר סשיס שאשיר לו להשיר
ככונס לשני ביח חסלחם

אש*נ צטויחו לבגוד כחד

א האדם אשר שגמ מ דק שדרך השנוים סמן הוה
נשפונדם ושדם לשני ניס תשלחם להגביה הנוגה
סה להם דון מנודה ואש" איש דרך מבודה יק
לגטו המין נחה אסיר מן הסווה כנחש כרמסם
במיג מהי מנחם הלנה ח כמגסף והמנשק ונוי וכל
כיוצא בדברי «!ד מבר בלא סמשס וני■ מיי״ש ומק
ברנדא ס" הדל סמק) נ׳ ודל שרים א נהנים אש
להם צימס מנחם בבגדיהם א שנושאים צורחסמה
לשניהם נדרן ההגמונים אשור להשססווס להם א
להסיר הכובש לשניהם לק בורן שאיכר כראם וכר׳
חס מקילק נובר הואיל חווה שנס המינוי מכבים
אנם מאדה הכובש א פשססויס לצורס הסאה p
להפר ומב להחמיר כסברא הראשונה מדל הרנחא
מ*מ ברד אמי* להיש מקילין הדל אמר להסיר
הנוגש דק שכן מא ולן המבוי כוכבים שמאדם
המגש כשמברים לשט ביס ססלסם תה לפש׳ו נדור
ושמט ואמר והטילם איכן נוהרק בזה וששוט דזה
אמר אש" נשאלו לשר בים סשלסם וצוו לצד ניס
הסשלה וגה וה היא מולן המכרה להסיר הניגש
אש" מצדם לצו הנחו.
 QjttKישלהססשק א שד לשחום ממס בראש
גורן מרסי של1ם לאנשים סמנים כשמלן
לשני ניס סשלסם וסנה כשאלן וצור לצו נחו ושגס
בסדלו שבא מדו ששיסא ושלי ל! לשסוח ולנטנט
בראמ כיון שאא אלן וצדו לצד נחו ונשמא
מסה איט שיסה מד הנחו נמנואד בש*מ הדל
בשנהסורו טמסיו א ישג לו קוץ ברגלו בדל והספק
אא רק כשאלן ושטו מל הנחו ואדם בא נגור
ממצא נפישסס בראמ או ישסה ממש מר הנחו אי
שד בבאג והנה אס ה" דרך הטיס נן לסחוס
בראשם נשמנרין ושבק לשני המס ואש" לא היי
משים כן אלא לכבוד נחה א* סמטא ואמר ננ*ל
מהלמדם ומנשק ומגפף ג״נ 6ימ ורן שכווה ונחה
שסקינן גש*מ ם" הדל דפרצומס שמקלסק מים בשני
המנחם לא יטס שי! של פיהם ישסה משט שנואם
כמנשק לאלילים 6מ*ג ומנשק דג אט דרך מגווה
רק ורן נמו.
שנשאר מא אנא שאק ורן מים
לשסות לשני הנחו נשמנריס ושנים לפני׳
6מ" סלא גורן נסר נא שא 6מסה במויגס אלו
שהטיס
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שהטיה בסברם לשני ביח חסלמס איכה שמים אלא ,
מסירים מובס אם מומר בכהיג או לא ונראה לי
ווה מלי* בסלינחא שהביא הרמיא נשי׳ «״ל ססיף
נ׳ שהבאחי לממלס וסיים סרמיא דסוב להחמיר בסברא
הראשונה והיא ברד סוב להחמיר שלא ישחה רק ידרוש
;י• :• . ,; שלים
,
היותי בוס אסלה מ*ש בישי? דברי סמור!35
״
שנסנדינאדישג
׳מי׳^סי® &מ«מ א ממסיצנייינאז ומסיק ואחי*
א#5זי
אסור גואודה ,״בסב; די5א
;;.הסקלקוגו ",מיס וראיחי ««*.׳ -שסביב
״סלג^ר^דלמה «א^veton to® !^,,
ג ל קאמר דפרצופוהוחני בברייסא^
 Wמא /מונס-שאתה^צרינה בתן<־לב«מ)&ני רממיין
המושן לס9י ס•! ואסור לשמוח אחי* מאינו ולא

י

בפיאהרז

מ

החבר בלל האי ותא רמאים ומס שהקשה המס
ומה פריך השיש לפה לי׳ לסמנו פרצוף הא לשימו
המר ופרצוף אשור אפי׳ בשאתו מסו לפני ס ו
ששיר איצסריך לאשספתן ואח ניב לא קפה דסשיסא
לי• למוח ביין והאי דפרצוף אחוד אפי׳ נשאתי
סומר לפני העת היא דוקא שלא בפקוהסמה יככע
פשיסא לי• להש״ש ואמר ביק רכשממוי לפני סת
אמר אפי• נמקים סבנה ממילא נשמש דהיכא דלתא
סכנה אמד אפי׳ פלא מני ססת כנ״לב״פובובר־
{■
מר : .. .. <50
׳נ./־' ־■'
; ..־ת■• ־*

פימז כ״ח,
צשצלתי מאחד שנילי לי־ ילד בןייוסח חזך
שמונה ימים ומלו אוחי זקראו לו .שם
קידם הקטרה כמבואר בשיס תיו חיי רחת סעיף
ה׳ ובסי׳ שנת ספיף  *1שמשימים לו -מס לזכר
שירסממ מן השמים ויחי׳ בחמתו המסיס ואחת
נולד לו סור בן ורצה לקרא שה להילד היולד שם
וה שקרא לילד שמח כצירוף!  03אסר והיינו ששם
הילד להמח ה" יעקב ואח הילו המי שנולד ראגדכ
רוצה לקרא בשם ישראל יעקב אי שפירייסניוק;

קטס אלא משוס שרוצה ליחנ שם כיוצא בו שיי״ש•
גשלס 9ושיי ,ומס׳ את קשה סל ,המור כיון שהניא,
וינא ומסיק למה הביא דיגא דפרציסיח ביק שלא
הניא וינא וביוצא ס שאין כאן מקומו והרמביס
הגיא ויבא ופרצופוח ולא הביא ותא ומסית משוס;
ומומא׳ינקססייישבשת וטווהקשסכולמסלא^סביא;^
מר .סל ; ויגא דפרציפוח ואפי* מאיח נאסור לסנשורו^
אסת ובפר •חס; לסי נבי מסייין ?ימימ !מיל למוכמב כפת״ש ירד ס" קסת סירו הביא ” feesח»•
ארני מ שנחנדי«לקמ«ויפנ’קנניס
• >
הא׳דמאד6חרונ(רי«אנירפרצוסוחננ«וסז׳רקאי ; סל
סנמיהג־יוףוס^ונוחאכפפ' כמישוהבתו המשסולמיסס בשם אחו בין מח אחד או שניהם חיי® ׳nTfifcSRaa
כםסו׳ד נפתדשם סרצופוח המקלחוסריממנגדכיס בפב ומס יש למש משוס ’סקלצ׳ס (tfOs’feto
™אינו.י«<!ףלס«ז«*גא!פ מה מקשםזסשינזהשםסרציפ^ 3מיתריי! ובאה מס אחו אץלקמחיקנ&ם!קא >&8ס
ואנקכלסנורלרסא נספור איצסריךילאשממתןסונמצומח «*< !:מלי* טיייש סביל ומקיך צלרכא^ ןס ®ליל
למי׳ יכישאי5ן-ילמ33נמ*ז אסור וזפג :לאומסממהאי שקמיח-בשס מאהיק מנועשאסש ז׳ל־ואק קסיוא
ומפיק וכ*ל ליישב שימח המר וחיל באמם ובפדצופוח רק בששמוחיהם שווח ממש וסיייש מה >5לליא נשם
אפי׳ בשאתן לפני פת אסור אבלהיבא ומאתו אק חשו׳ נסע שורק ונהרי אפרסמק ונים נפחלי וסור
איסור בוס רק כשהוא לפני העת ולק במפיין ואיירי הפריס אשר אין אחו מהם מחיי והנה בניו ואץ
ס*ב סהוא לפגיעת דבלאיס לתא איסור בלל במסיק שמומיהס מוח ממש מיל לדסח הבהיק הגיל אין
בסב ואפילו הינא דמאיח אמר לו לשמח ובפרצוף קפיוא בגיל זלססיד נראה מו עסה להמיר לקרוא
ואיירי כשאינו לפני עת «מימ אסור אבל ווקא התא בשה זה שקרא להילד המם גרו ומסמא מאי בחב
י;:י־א7:ולאפי מאתו >«ל9ןו ובמבווךלא םני-נ׳המרסבפוצקותותא א «מוי?אמי מ שלא יקרא לו שס הילד הסח מ»ס
דמאיח ורוצה להשמיענו הסילוק שבין מעיין ופרצוף וריס מולי׳ ומינו שהורס מזל שם וה אצלו
ומעיין אתו אמר רק כשהוא מאיה וסדציף אמר ווה יחנן אס קרא להילו שם זה בחיים ואחת סח
אפי׳ כשאינו מסו לפני הסת אבל דוקא התא ולא אן ייל ואצלו הורע כסל שם זה משאת ברד ש&ראו
סאיח ביק שאינו אונ סת ומיושב קושייח השת להילר המס שם זה אסר ass:״ מח לא שייך סמר
ולעס מני סרחי כנ־ל אבל מוס פרין שפת■ ולמס מרע מול שה זה דסלא מס קווה שקראו לו שם
חני .סוציף והחס לתא למימר ורוצה להשמיענו האי וה ועיין בדרכי חשובה שם סקמיח בשם חשו׳ וברן
סילוקא דנמסיין• אמר אפי׳ מאתו ובפרצוף כשאינו שהביא ישי' בלס נ׳ שווד המלך מה קרא .שה בניו
אלישמס ואליסלט בשם אחיהם שמסג
לפני פת אתו אמר התא ומאיח דננרייחא לא
•סיסן־

י
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ולסכי אץ סמני 1קלם אגל ממש אי מסב" יעקר• ספי מרש פי אגל * מנלס
רסנ׳ו*אץםסנ”מסו׳פץד*דננן*כנסמעשלאלכתנפוןדאידנקכולס
ומ*כ דל׳א פון דאידנק ומה ס׳ל מיה חסומה רסנה ור״ף פסק כר"
ומון דכוחב" ממש מה מגלה אלו דברו ומזני׳ מאוד:
ועןך מ* סי*ש רפת׳ הריף משו׳ פת לפ»׳ מומר לכתוב למסוק
והובן׳ סנ״י דינה לשמנד׳ דאנןר לכתב אפנורתא ול״ל משח
מת לפשר מוסר ולק נדל ג*כ אין סחב■׳ מגלה לנדמק ולפי דגף*ל
דאססדתא מוסר מה מגלה מ״ב וסכין הוא .אלא דלפנרד ים להוכיח
ילאו מסי׳ מס לעסו' אחי סר״ף מלה לסמי בשמץ לשון הד״ף כימני׳
מגלה לסישק כח וק הלבה סיום דבריו וק הלכה שפח •סר מא מון
דאין מביא מלק בזה וכ׳ שסם כוחני' מגלה סא להלכה כ׳ ק ומה האי
דסדד כ׳ וק הלכה ולק מל דרצה לומר נזה דלא נפע׳ דכותני' מגלה
מסח דלא אפשר ומשי׳ סס נמשח כי קאץזההלכהאלאסי*סעסלצורן
וסלי׳ בזמן ומזן׳ ויכולת פא לכן הונו׳ דברים וכן הלכה כזה עיקר הדין
דכוסב" מגלה בכל מקו׳ חמן כי אין נו איסיי כלל כנד׳ ראשץ של
היא׳ש כמל ומיי׳:
נד׳ סר*ש הי׳ מל דר״ף נול והלכה מתני׳ מגלה מש*ק
•נמות ס״פ^ב דמקשה לנחז והא לא ניתן לכתב ומדק סחטא
דגדס הלכמא כמר זושרא וק הממס דהלכס מחני׳ מגלה ולק מסק
הכי כמל ומיץ :
ןןק^ך סיממם פסק דאץ משנץ מגלם לנדנוק *ל « fיסתמא דנתן
ינמוח הלכתא בט׳ז מנוננמא דכי יש" שם דווקא להתלמד אסור
דנותב שסה■' מגלם ולקדושה עש*כ נבוסב באני׳ ולציק־ מלוה עיייק
בלשונו  .וליל הא דכי סימנים אין מתני'וחין מסבי׳ לס־נק הכל להחלמד
אבל שלא להתלמד מומי .אלא דצלימלפי׳ הדי לחלק כהמל מדמקשס
סאן מאף היא משחה שבלא מ׳ הא לאו למגלה ולהתלמד נפשה וצ*מ:
נשנפרם הא יאמר נרנו מפני שאין מתני׳ (מיץ נחשו'
המחבר ארח סי׳ מא במה רל ליישב נד״ש .המג•׳) :
בורע נקיחגץ .סרמפם מפיש ננןרונץ שמחב ג׳ ג׳ תיבות מיתר
ולליע לפיז ירש הרגתים ריש הלר נוס דמלוה לכתוב נדת
דכסיב ועסה כחנו לכם השירה חורה שיש בה סירה יאץ מסמן עגלה
ולפי דנףל לרעמס דכוחמן ג• ג׳ סיבות דלמא מסבי! גדיה ג' נ׳ נדבות
ובל סתורה עמלוצליע :
ןךן{ך ,מקשי׳ על הרממס למאן רנדל מסמן מגלה לפינוק מ׳ עמל
דמלוס לכתב כל הסויה וליח יאמר דליל לכתוב מלה 01 .
לדחוס ימאן דקיל מתנין מגלם לתיסק דווקא לנדטק דלא אפשר אלא
לד׳ף לסי‘ ראשון  vfnsaולפנרס למיל ו־נדכח כסי׳ יאמן קשה כסמל
וק הקשה נעסר״נו ומניאו בניס נן׳ רנ׳ד הפלונד״ש שנדחק .ולפמיד
נראה (מיץ נמשו׳ המחבר ירד סי׳ קמנו נד״ש כל אותה חסי׳ שייבה
לקוני׳ זו .המג•'):
נניס נדרי סי׳ רמד שחמה מאוד מיש ספילץ ומזוזה דכותנץ
מנלה מכליל כן הסירה סורס והיה נשירה וממל דמצוה לכתב
מלה משו׳ דאין מסמן עגלה ונדחק מאוד סם .ומדחשיו באן מלאתי נו
מי׳ נכון באוסרו בוודאי לא נדי שלא •הי׳ נןס ללמוד בה סיקרי מלוח
אלא ינדד כסיה״ לסם נבל עיר p״ 0א׳ או •ותר ללמד בה אבל ■ידונא
מל כ־א שימזוב לו ש-רס ססהי' למדה  pהיא  .ולק לא דמי לתפילין
ונחתה כסמשי׳ נסם מכסא אחריסא ס־י עובר מל רם וסגןלזק־טצוס
סחורה לכתוב פרשה זו לנדנה אבל נק׳ס *א לומר שלא •כתב יזהר
רק הסירה ואסור למקיף דסא נרכ לרין לנדר ללמוד ולדע עיקר הדין
 bibחרא ואץ ידוב כיהי׳ לפא נןח מיוחד וכיון שממר לכתיב כל נדס
אקוד לכמג שירה לנד משח אין כומבץ עגלה דלא שיין לומר עצומה
בכן פץ שאפשר לכתוב מצה פס השירה למס •נדר רשפה לכתב שירה
למוד ו*ש ונחשב נזה מס דמקשי׳ מנתן נירים שירם זאת ילעא שירה
לניד והא אץ מתנין סגלה ולסמל איש נס״ד דלא מסנה הנירס לישראל
אלא סירה לסד ספיר מקשה דלעא שירם זו כתפילין ומזחה ואנירלמס־ף
אלו דבריו זליל והעם מוני׳ ובחרי׳ בישוב קישימו ומי :
£ףן שהקשה «דא דלמא מיס מסכת סורס גדש מ נדרה והא חמש
ממנץ מל דלנןע לפורס למיל דוודאי קני' חון למזוג כולם אלא
מדכחיב גויס זאת היא דווקא שירה לולי דאין כוסנץ מגלה ומכליל
מיס שיש נס שירה וכיון דפ*כ דמיק נפשי' לומר סויה שיש בה גדרה
כזוב היי" לסבר מק כל המורה לרן לכסת כמל פמנו וברור:
מדי׳ ומצור הקשה מק׳ למה לא מני
■KT
בסיפא חדי׳ וסמני ומל דלק״ע פון
1
דבורי׳ ושוחג׳ מסה כ״ש חדי' וספר והא דמני מס ומרה לאסמונרק

(לולי

ולייצב
הכא

משאלת

ס״א

רבותא דאהי׳ סנת דווקא מפני דרכי שלום יאה" לסין ממסר לאפי דרוג

ממשרי׳ ולערן נוומאה דרנק לרבא חוקא מפני דקיל מוהר ולא נל*ס
הנס שיש לחלום קלח כורם חוק' אבל לעמן סניפי׳ דאזדי' נקיש דרו"
והנוי דמקרני יותר מנפה וכברה ע׳מ מומר עפר ר 0אבל לא גויר
כח כמל ונןל :
ל(£י שאין מחזיקי׳ ידי נרע .וסי־פ משח לסר טור עיי׳ רמנים נפי׳
המשמום בפיס דשנימיסבעסק לשית שמעסיק נלסיש אץ־ שיין
ן

סס לפגי ®י ל«נץ ס™ מסאום ויצהייי יאסיי ל״יי ולמגדף פויונד
מ״״ש מוד .ונדי׳ גפ»ק דפ׳ז בסד עבר דנסרי חוקא אשא משו׳ לפני
פור ו*ל דסכא * 6לס נלא״ס אס לא שמשאל לס * שמד־ע׳ מפס
ואפשר בל שפח איכא א־סיי •וסר .אמנם פ״ן גרץ ויישפא מ*מ ®%׳
מסייע אקת־ נס כשיוכל לעשות ועושה בל*ס יפי״ מס׳  00חמ מן
מרתק ופי״ מושיע הלב׳ מכרם ונסשתם הארכתי ברר' ( . ■bbאמד
המג״ היא בתשובת המחבר ירי שי׳ פ*נ עי״ם) נושב :
אביי אמד חב נמס עמשדי׳ סם ויבא נדל בטומאה דרבנן הקים■ פסר
כ׳ חי׳ רן ודנוב״א דאב" נדל ביוסי יש להחמיר בוודאי מבנן
מלמש למימוש ביאור״  .ויבא נדל פותי יש להחמיר בנרעוש שיש בו
דאורי' מוודא׳ דרבק ועי״ נשב׳ י״פנעס מדל־קץ .וסיס׳ הקשה יבשבס
גפ זב נרה בזב מחש ודיש אני• לרמאי •ותר טינא וכ׳ נר• לאפי מחא
פץ שאקח רנק דמאי אפי' קמי׳ שני' גני׳ שזה מעושר ניע אינןר דרנק
אכל אגל לממן מנדיב פץ רחב מפרשי׳ ולנרה נדידע שהפריש טזסר
לאכול ניכא מנדיב ידי נרע דמן סחב מא  0*1לאב" אבל לחטא
דממורר לפח מסייע יוסר ווי* קשה עיי׳ נו  .ומל ייבא נדל נדע*
החמיר ומשאות כקפק כורם רש" וממילא אסיר לס״מו כמי שאינו אוכל
בעצמו ק אנץי לסייע למ״ה פץ דלרדן כבנק בנדר סקפק אבל בשבת
שם למטי שמא 'ארלני סי מדק שמא לא יאכילנו ואנדל יאכילנו שמא
ומנישר מא .ואי פון דאקח יבק *נדי דימן עלה שמא •אפלה ספק
ררנק הוא ומוחר אבל שמא ירגילו חאכילו בגוומאס יש למש שנד• שיתי*
אצנו בוודאי בזמן נץ הזמר' נרי שתיל עמו לא אפשר וקרוב מא
נדאפלו ננוימא׳ כמל ונךל :
דקא נפי למדפי אחרסא עלה ח׳ קש" מק׳ מבואר׳
• □T
מאחר חרס׳ נדשזא ומקשה ומסרן למס לא הקשה
מגר״ זו מלמה ול׳ח לאחלופי  .ונלפנלד ליסג מפמ״ש סדאנד b^a
מתחנד יאיבא סיס שמא נא החליף ואניל החליף שמא מלו ממושיים הם
ומיץ נסע שם פץ שחשבו למימונו נם סיס ליע והיינו פון ינוס ממע׳
חב כמו דלימ על חנא  Pעל נדס ואים מוכרח ד״ל פץ דאיכא חב
נציחף כדק מהר לפורש נזק׳ שבס דחששי למיפוע תופח דלא מפרש"
ו*כ נדס מהר ק דמם הראביד .אלא רש לנרי! לדסונר‘ יאמר׳ שם
אונס חד תא סכא ננד שם אומן חד תא דק׳ מס כל סקפק שמא
החליף ברגר כאקור * לא אלאדראמד מל  Wשאי כללא  .ולרוץ"ל
יספק ראשון מנדי שפ• משני פץ יצ pצד שלא החליף כצל מוסר לאסל
נמסר׳ מם*כ  pbצד אנדל מזליף שמא נפיחת מעושרם שלו ופיח*
שלו נחזק׳ רועאה שמסתמא מנשיו ונרי׳ פ״י ואיכא צפקסא נץסספינן׳
והוי  p*pספיר .וס*ש בר" שוחר׳ ומפקיד" אצל אוכל" מומאס ומונן
נשלו לא מכשר אבל של נר שאוכל נשוטאס עקשמא מכסח או ייל
נסיחע שמכסח ואוכל בשומא׳ ואיכא  p*pלערן מאשר יליכא שם אונס
חד דאיכא נפקיחא לאומ^נשהרה ולאע׳ מוסר לאכול נשסרס ימספק
לא אסרי׳ לאכול נשהלה דקפק שומא׳ דינק היא ומי" ם" נם דטוקי
לה סיפא נבחן תסחט׳ אבל רישא "ל במפקיר מלץ ונד" ססרמגדף
אבל במחר׳ חזרתן לחמות ופונדק" דעעשר שמא ששל ס" *מ
כשמעשי ע׳כ דאין לתש לשומא׳ נס פיחחי׳ שמאי׳ או דשלהם *ש
מוכשר ועמם ליכא לירק על הסומא' ושהיה וממילא ליכא נדס ולקט
לק הקשה תיש' משניו' אהדדי דקחני סר אלו נגזזקנץ למעשר אבל
לא לשומא׳ דאמד" כרגע ופץ שנס לצד שלא החליף נחזק׳ שמאי׳
הם שוב ליכא  p*pונדע ליה לאמלופי מקשה שפיר מסעות ופונדק•׳ ק
י? מ״׳ :
"ל מה שנסקשס נרי מל תי׳ גדש משום רבעי למרעי אחדסא
נלאיה סא יוכל להקת׳ מרעי אחריחא ורל דיצה למדע
ומנר" ליק ל" ד״ל מסוס <ךק כנרש מש*כ נמסר׳ אבל הס בחזק׳
שמאי' דליכא  ppולאורוי לן ביז נדיסי ומחד סמלה פוס* אשוע*
ושוב מקשה וליח לאחלופי ועבד״ ליק זה כרל וידל:
 ■Qביר ליכול חנרמא להדי לשובם טסכוור' ונמק׳ ולרשרא לסוב'
מצווה מחמור׳ ונר" נדן סי׳ קי׳ש נפקתזא לדינא:
ףת סי□ עיא .ךןקס נטי מור מסיר׳ ס׳ הנה סלכתא דליה
לאסלופי מוץ מסא דטורי המר׳ או לסתי
י
גסה ופי׳ י6נ*אורן מלץ דאסרתן מש• קננוק למינן נקספקיסרא
פץ דקל •וסל לספור במש• פשתן אפשר משש" לחלופי ור׳ן פ דל׳ח
פץ-דליח לנזול וראיתי נחי׳ אאעיו «ז*צ 0פ לפי ירש סרמרס
ובושה מחתנה חייכו נאחס וכן מא ביחשלמי מר מפר חשה לנד
מסר׳ אוסיז מה עפר שורח יש למש כפשישות של דץ אלו דבריד
ז*צ וגדי :

משן׳

לבד,א

n״!"U1

הישרא במלץ  00כ׳ באומר קנה לי «םלור
קרס• מפלוני מומחה ליס לאחלופי דמרסס ולומדי׳ נרא׳ דאפ׳

מומחס ובא ואמי

גדאירי׳ סומר׳ נד! ונפי גנך* קיינו גשם חס״ב בחסד שאומר מפלוני
מומח׳ קרחי ליח וכי פי חקא מדבק ולא נדאור" וקן המסיק מדע
רש סל יקפא ננבינה וכי החרא חקא בדרבנן כמו נפרז ונדז וזדן
הקשו מהא חזשוד נאק פלור שחש לי ונבר נאק מפלוני טוף פצה
זו .ופל לי*מ פז הנס בנדסת מלק מל הרספא חקא גשאומר קח

7

<על הש״ס> ־ גיסיו סופר ,אברהם שמואל בנימין בן משה עמוד מס 176

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כתב

נימין פ׳ הניזקין ם־ב ע־א

©יפר

ל! טעאס ושא אמי שקנה מפלוס אז מיתת וישניא נדל נס נשלא  •nbרק שלא ■דע שמשמם שליח לקבלה עמק■ ימי לומר שרעש שאס פשמה
קח מפאב׳ ושא אמר מפלוס לקמש מסגי וסל דש סברא לומד כשמציס *סו שליח לקבלה ששי לקבלה נוודא׳ המקבל ומלן קאער .יסל רק
לקח מן מומחה ואינו *ער מחלום נרא' ממאמץ לו יסומן שקח ק ואמר המקבל יסכמא דהאי לשנא לשק מבודר סוזקנל וזכה לה אלא
מושק ולא שחש אחד׳ נם כסשא בא ואמר מפלוס לקחה׳ לא מרחם רק שיורע שאץ שליש׳ לו לקבלה ע*כ דלסון גרמו וקשש אמר המקבל
ס׳כ ששאל מפלוס כמן רמד דנאמן צו לק שע ברתק מנינה ונמצא וסולן אבל כשיש לפיט דגרו נעוב נוודא• עדף ולק כשנתודדע שמשתם
של לרשדא דסמכי׳ אבל ביאור" לא פר שאמר קנה ל׳ מפלוני והאיש שליח לקבלה אמד׳ דלק אמר לשק המקבל וליא שלן לנד יהי' פקפק
בסה״ג איר• מולא אמד קנס מפלוס לק נק־ע דוקא בגבינה אנל איקוי שמא פשקה שליח לקבלה ונם הוא מסר׳ עמס ולכן אמר לשק התקבל
דאוד•" לא כמיש נ» אבל מד׳ חולץ נקים■ רשנ״א נאמד קנס לי מפלוס דממפיש המקבל וזכה וגם שמקבל ושלן ודווקא נסחקנל אבל מולן
לש ססם דסמד' אפי' נאיסיד דאוריי׳ כסל  .והאיש הא דחשוד נאמן או שלך לכל מר כדאי׳ ל" כל שלא דפ פסלישש׳ אמס׳ צשלן ומן
פלס מומחה שחע ל’ יש מד ביל' של עוף פלס סס ישם ,לא לד׳ אסכווץ כסל  .והא דלקק נאשלזן אסר הנא לי ושא אמד סחקנל
צמה׳ כלם רק שא משב לשואלו פלס שמו או של סוף פלס ול׳א נמס שאסרה יאמר" ישוו" דווקא שליח לשלכס כמי שאמד השליח
ואץ ל ממז׳ דמה־מן ל״ נס בדאודיוזא עהס כסל מק ונרי׳ .וש" מם שמא פטמה שליח לקבלה סתם  ofpמק ישליח אמר לשנאי
בכוח׳ לו מיב הסם וא־ח נ" ימע מיקח ונסי׳ יש• שס וסמצא כדברינו ומאמץ לו וליא כר שאמרה שא לא נשאר לי ספק נדם" שליח לקבלה
נוודא ,המקבל ושלך קאמר משאים נסלא אמר השליח כלל ונסכי איידי
הסל והדבר״ גרוד׳ בעזשי :
ממס' ואיש ע״׳ :
ואין ספל׳ שלם למר" ש" רץ משם שמשיב" שלום טלם ולמרי
אץ סופל" בשלמי ילק סח הקדם שלם למד ונרי׳ מהישל
אס אמר סבעל אי אפשר ם׳ ר ססן דקעיל מם שיש לפיס
ומסרמס״ף .וסל מור בשמעי׳ נועם שמשב•׳ פפשס שלם שלם או
דסא דאמר *א ה״ע שאים חצה שיש׳ שליח דדה אלא
בחן ברון רכמיב ואברכה מנרכץ נמלא כל המברך או דורש נשלם שלן ומן או שלן לכל מר ברא" רשלן או שלן כזר נוס" זוכה לס
ישראל מחברן מאח ד ומדרש נשלם מברכו נ״כ והיע שכופל" סשא נשלישש ושע רון שגלתה רעמה ופשתה שליח לקבלה רק שא פיק׳
עבורן מאחד וגס שא מברכו משאיכ אומר רק שא שהוא מברכוכסל  .שליש׳ סלה וחצה שמכה בשליחותו ד׳עסד קשל רשע ל׳« שמא חזר׳
ובמש מלץ פ' אל שריפו׳ נב׳ ישמעאל כחנא כד׳ מ״ח• לדחשלש בה כבירושלמי וצ*ל כיון דק׳ רק זוכה לס ומס רצה הבעל נעקד׳
מכד מבין לישראל נ׳כ מסברן וסל כ״ז דוקא נמסלדל לבק־ ישראל שלילד שלה גס כמשא עמה פל דו נפשה שלוח׳ דזר׳ מעש שליש׳
ולשאול בשלמי שכל מונחו לברם ולרחש שלמו אבל המשב מוכרח ומה צו לומר *ס חצה בשלישתס ו״ל נשס פס׳ או לסדר הדיף בשק
שא להשיב לא מחברן מאח ד יק מסברן מאד׳ המשב ולק הקד׳ סח דנמן מר אדו מכל נזם׳  pשלא יוכל לחזר ואינה פטיש׳ פד שיניע
וסקרי' טלם למד כד שלא יהא מר• המתחיל ויה" מחברן מאח ד לדה ולק שקי שלישתם אבל שלן לס חכה לפסן מרס ואץ יצק
שתש׳ מגורש׳ פד יגיע צדה אלא דסדן בפ״ק שלק מל הר״ף סס
כסל וק״ל:
על״ן מלכא שלמא על״ן מלבא סל שפ המריש גם אדניו ש״ש שסיבה להקסו׳ עלץ .ולכן נרא' ל־ דקל לסדן כהישביא סד
יטל׳ זה •צשי יק רשם לן טלם שצסיר ואמרו כל הנחל לקק סיג עיב דנשלך כזר ודע תנאי התנה שיגיע לדה ומגורש׳ למפרע
ממניח ם׳ וגס שלם פרא לחלח בשח שכיח מחר נמנע מחלק׳ בערס ומה דפספקא למביא פשיעא לדן ומפיז איש שש אלא דסדן לא סודר
פלל זפיס הישרא ולק ציע:
לימודם נראמח ז״ל אדר׳ בשש אפי׳ אב ונם ם׳ וכן אמנז ח״ח דרמת
אוד" דארסחו ל" ולק צדד׳ שח יומר לנדר שלם נכפל״ס ונקרא" 7ןןף  34הלא וודאי אין דבר זה פשוע מ סאס פסמס סליח לקבל
ושא אמר שלן וזכה רק שאמר א»א בשליש׳ ,שלה דלא מועיל
מלס רנס' שמילר׳ ביצרם וכובש׳ •לשר הנחל נהם שי המורה וכן
מגש" ש:פס ומרבי׳ שלם בפולס נגד סעבע ולק נקרא*׳ מלם׳ שמולר׳ ואפי׳ ליחשלמי' כל דצווח׳ אסד׳ חזר׳ ה״ע בלא פשתה שליח משיש
ומושלים נפצמם ומדבש ואמר ש״פ סלם עליך מלכא שלם פלין מלכא אבל כל שעשתה שליח משכי נדתי לשש שמר׳ נס הלא בכל שעשהס
י^סליח לקנלה ליח אולי מר׳ ושוב נחיל"' מכשר ועשת לשש נזה וצ*ל
שמילר׳ נשסהס כדל וק״ל :
סלד׳ יפלם כ׳ אאשו זלל שפ כאפח שח שבבבל נוהגי׳ כרד דלפא שא לא יצקה שהכה לס מזכאי שיניע לדה ורצונה דווקא בשליח
זה בזה ומוסד׳ זה מפס זה ושא עגן שא ומולן חגירו על עלז קבלה מפש כציל ואס מזני׳ל כיז שאמר סדן אבל בוודאי אין זה
והיינו ר מלד׳ שח שהם עלבי׳ •עלם אחד׳ שח על עצמם ורצה פקע לכ׳א וא*כ אץ■ קסס אמד *א  pשלן ט׳ רצה למור מ' אבל
ננינא נזה לש שלא קמו מפח שנס שא שח כמויזם אלו דברו זלל כל שמסר׳ לדה מסס לעס רק שאים מדע דלא סהס שלישתו לזכו'
ושי זטחי ינן עלים עד ניאח מבשר שלם דנאנינו במהרה בישע אק :לס נכסיב שלן ותן כפסיעו׳ אמר זכה לס כפסעו׳ הלשין יגס אס
קבלה הנע לא מה״ מגורשת וצליע[ .אמר המגי׳ פי" נחשי׳ דק *׳מ
סליקא פ־ הניזקין כריך רחמנא דסייען עד כאן ק
ק׳ עד סס] :
יחזקינו לתורתו למק ששו הגדיל להגדילה ולהאדירה
נריעביא כי לאפור דקגדל ממכי׳ חוקא כשאמר *א אבל
שלן וחן דאיע לשון מבורר סכ אמר״ דעקר לשליש'p
דע נלך לאודה אק:
שלן וחן אבל כשאסר *א והתקבל לס אמד׳ דמר מדברו שאמר *א
וחוזר ופסר׳ לשליש׳ קבלה סלה ונאע׳ ק כרא' לקק בבד" דהיק סלל
פרק האום־“
שלן  pהמקבל וזכה ורבי אמר בסלן ואס אמר איא כי׳ אלא שלן
P'2
מתקבל גיז לאשח׳ ש אס רצה לחזור יחזור ובגמרא מפיס וסן וסדק זכה דאייד ב" דאמר על מלן ושל׳ל ואם אמר *א
דקמיל רשע מהר שה" שליח למלכה דהחקנל ומלן קאער •וכל למור ודעם רעל סלם קאי או דשליל אלא שלן ומן וזכה
ומסי׳ שאדם •ייפ שאץ שליח" לקבלה ויש לנרי׳ לפי דאינזא נשושלש מזה נדא׳ נעץ דסאדן ופרע לסלול המקבל סס ל״א דעקר שלישתם
אם" ליחס שחל׳ בנע אמדי׳ דלמא מזרה בס דש דצא פיסק׳ ,הא אלא מר מדברו .וכ*כ לגדע אליבא דרמב״ס מדנפס" ובנים סי׳ ק״מ
דיישלר מ!" דאין פשמי׳ כ*כ שאינו •וכל לזש לה ה־כא ד׳ג׳לחה רעמה עק  71נ׳ נפזדעו׳ שפן מזה וע"׳ ביס מאיי שד ובלמיע לא דה
רחל׳ נגע ורש למר ואדם ■ודע מת שאץ פשע רב ולפה לשסק" ולדינא צ*פ והד לע הדבר מבואר בריעביא דנא כסס .וחרשתי OT5
כיהשלש גס שכא דלוח׳ ונס מחר׳ אפי׳ נכהיג אייר דדכל לחזור פס׳ וראי׳ והכי נקעי׳[ .אמר המגי' עי" נ״כ סה נקף סחשף הנ״ל
א״כ גס כפעסן לה חתר דאול לא •ורע דנא יוכל לעש' שק כהי׳ג
ק•׳ עיג:
ונס של־ח מלכה לא יה״ וצלע :
נין׳ איען להלכה ואשה לקבלה כו׳ אשה לשלד ט׳ רש" נדחק
ךי״ך בירא• מחר׳ צאו נכשג א״ר יא• לוח׳ שחל׳ בגע נכשג לאו
נפדושו וש" מהישיא ולשס' דקא• מצד השליח ניא׳
רע •ודע ונס שליח הולל '*ע ויחשלש רק דנא קאמד דל״מ
דהאיבע״משו׳ דנכיע צדן לשר שליח איחאנדנפש׳׳ ומבד פקל לשליש׳
שליש׳ לקבלה ממס גם בזה ינרע ראם■' שלח מלכה לכו .יהאיש מה
דקר׳ לכאורה דשקל ועד׳ ביב־תא דריסא ימחס׳ ומחק אחקנל איצערכא הנע משו׳ דליחא נרנפשי׳ ולק מגש׳ לשיס כאן אי איש נקבלה דליש
קבלת נרנפש׳ ,יק אשה לשלג׳ דון דליסנדנסנן׳ נשא דלא דע דממו׳
ל" ילא קאמר דקמיל אפ■ גגיור דנילמה דעתה ס« התקנל עד דעשחה
שליח צשצן גע פצעה כשש עהרש״א או דלמא כיון דא־מא איש ואפה
מא שלח קבלה משרב ורביסא רבהא בדשא ולשש איש דננילסה
נענץ מנו מס דליש במעשה זה רגע מקר אימא נגע כסל פשוע ונכון
דענזה שחל׳ נגע גם דמע• ניש לרה ליס תסב דכא לאו בתר
ונר״ נסמוך :
א״ר ועדי[ לע לדנא דמקהיש הפוקקי׳ לא משמע ק ולא לשחנרע
לב אשי מסיפא נש שע כו׳ הריף כ׳ דאיש נעשה שליח לקבלה
דיאמר הר ילע:
שכן אב מקבל נע לנמו הקענה ואשיז נעסי' שליח לשלכ׳ דק
שאמרה המקבל ל• רש ם' הרעביא ר בשם יבושו דאפי׳
לא שפ היא שכשמה שלח קבלה ושא אמר המקבל אם נעש׳לפצמה שא׳ דשלדלא׳מבעי חוקא שש׳ שץ במעשה זה נדנמשי׳
רצה לחזיר ליי דבכל אופן שחנצרש קאמר תרישב בזה כדמשר שיס לא איש לקבלה ואשה צשלכה אלא דנפרוו״ש איסא שנפשי׳ א־ש בנש
אקנלה יקשה פש־עא כיץ דשא אמר׳ המקבל והיא אמר פש־טא דל״י לקבלה ואשה לשלד שנפש' שא שליח בנס שלה ולשז כדפשע אשם
נחזור ולזה ניחא דקורל אפי ,שא נא יצב [אמד המג" שי' במש!׳ רביע מממני׳ אף הנש׳ בו׳ שב אש מסיפא לא נפשע איש מאשס רק לכיא
אהיע ס" גדג ביאר פרן זה מעב] והרעניא פקפק רז מם זו סברא עמס בשע .נ*ל דר״ף שכיח זה מדאמר רג אש מקפא נש שע צ׳ע מס
רצה

לפיכך

שלפא

□י

וראיתי

האומר

האשד,

אמר
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לחם

ברכות פרין ב

שמים

^וטיק

כונה לית ליה הכין אלא במצוה כזו .אבל בשאר ' כדי שלא יצשרך לכפול כשמשיב ויאריך בהפסקה.
מצות מודה דא״צ כוונה .וכדמשמע בדוכתי שובא .וכי הא דפירש״י התם גבי מקדו׳ ויסיג שנמא
דהכי קיי״ל כמ״ד א״צ ותקיף חילייהו ודאי לגוי .כי היכי דלא לצשריך לכפולי .והכי נמי
דהסוברים כן .וא״כ לא תקשי מידי להרע״ב מסתבר למעבד הכא בהפסקה דק״ש .דכל כמה
מדלא שמפת ליה אלא גבי ק״ש .ולא באתי כאן דמפסיק שובא בדיבורא גרע בלי ספק .ומשיב
אלא להעיר אוזן במה שיש להתנצל ולירד לחילוקים מגרע גרע דיוכרח להאריך ולכפול כמו שהדין
שונים .ויתבאר עוד בעזר העוזר ית׳ ___ :נותן .שאנ״כ שתיקתו יפה מדיבורו .אמנם לפמ״ש
...
בפרקים שואל .הקשה בתי״ש אמאי לא פי׳ בחי׳ שם שילהי הניזקין והעליתי ■דלמנך ולמי
התנא שואל בשלום .כבסוף המשנה שהוא גדול ראוי לכפול השלום גם בשאנה .מה
ומשיב שלום לכל אדם .עיין עליו מ״ש בשם שא״כ בכל אדם אפילו להשיב א״צ לכפול מן הדין.
מהר״ש בנו .ועם שיש קצת שעם בדבריו עדיין אלא רשות הוא למאן דבעי ע״ש מילתא בשעמא
דברים נכונים בזה הענין:
לא הונח עיקר התמיהה .דמאחר שהיה מספיק
לתנא הקיצור בבבי דרישא .לפי שהדבר ידוע א״ב זכינו להבין שעמה של משנתנו ונסתלק
ומובן שעל שאלת שלום נתכוין .ואין לשועה
הספק שזכרנו .דהשתא שפיר חמירא
שישעה דשאלת ותשובת דברים !דעלמא או של שאלה .משום דמפני היראה והכבוד צריך לכפול
דב׳ תורה היא .כי מה מנינן למפני היראה ומפני גס בשאלה .להכי ודאי עדיף שפי להשיב מלשאול
הכבוד וק״ל .ע״כ נתחזקה הקושיא בדבריו שנא להפסיק בלי סבה מכרחי 4והיינו דלא
שהיי״ל לתנא לשנות דרך קצרה כראוי והגון .האריך בלשונו בבני קמייתא .משום דשואל דומיא
(ומ״ש דאשמעינן מילתא אגב אורחא !דלכל אדם דמשיב בכפילה .ולא חזי לאורוכי בלישנא דממילא
אין מוסיפין .כמו שמוסיפין לרבו ולגדול שאומר משמע דסתס משיב ידוע שצריך לכפול .וממילא
לו שלום לרבי ומורי .איני יודע מה צריך ידעינן נמי עעמיה דשני ליה בין שאלה לתשובה
להשמיענו בזה .ומי סלקא אדעתין דלימא איניש במפני הכבוד לר״י( .אע״ג דבמפני היראה לא
לחבריה או למי שקשן ממנו לשון רבי ומורי .מפליג בין שואל למשיב .שאני מפני היראה דחמיר
אדרבה אין מנהגן של ב״א כך ולא מדרך ארץ מובא .ולחד פירושא מידי הוא שעמא אלא מפני
כן שנראה כמלעיג בו) וביחוד שכבר אחז לשון סכנת נפשות) ומהך שעמא גופיה בסיפא דמשיב
קצר כאן והספיק לו .ואין הקושיא על התנא שלום לכל אדם .הוכרח להאריך ולבאר שלא
שלא האריך מתחלה כמ״ש הרב תי״ש .שלשונו תשעה לומר דמשיב דידיה נמי דומיא דמשיב
זה במ״כ הוא שלא בדקדוק .אך מראש דבריו דרישא בכפילה .משו״ה מסיים בה ומשיב שלום
יקשה על סופו .מה ראה שהאריך שם אם לא זימנא חדא ותו לא .משום דרשות הוא גבי כל
אדם מדרך המוסר ומדת ענווה בעלמא .ואין
לאיזה צורך וזה פשוש:
אבל ז) לענ״ד כי דייקינן משכחינן מרגניתא .ראוי לעשות כן בק״ש .אף שירצה ורשאי לעשות
כן בזולת זה .והרי זה נכון ומדוקדק מאד:
דהך~תנא דווקנא הוא ובאגב אורחיה
אשמעינן מילתא לענין שאילת שלום ואשמעינן עוד מ) אני אומר שלא זו בלבד בא התנא
להודיענו שלכל אדם משיב כדרכו ולא
נמי שעמא ,ד׳מתני׳ .דלכאורה יפלא בעיני מה
ראה התג׳ להחמיר בשואל שפי ממשיב כדמוכח כופל .אלא שאפילו כלשונו אינו משיבו .שלא
מדר״י דמפני הכבוד אינו שואל אבל משיב וכן תאמר עכ״פ תהא תשובתו עליך שלום .כדרך
בפרקים משיב לכל אדם ואינו שואל .ואדרבה ששאל השואל שלום עליך .ולא יפחות ממנו לברר
דבריו שרצונו השלום יחול עליו כמו כן .לזה
איפכא מסתברא כיון דקיי״ל כופלין שלום לשואל.
דלמעש
א״כ אית לן למימר לשאול קיל שפי
נתכוין התנא באומרו ומשיב שלום ולא יותר.
בהפסקה ודאי עדיף .לכן בדין הוא שיהא שואל בא למעש מלת עליך או לך וכיוצא’ .אלא^יקצר^
ז) ישוב נאד .להערת התי״ס במשנה.

ה) עוד ישוב אתר הגון להערה הגז׳.

לחם

ברכות פרק ב

כל האפשר כדרך שמצינו בשונמית [מלכים ב׳
ד׳] כששאל לה גיחזי השלום לך וגר .ומאמר
שלום ושר לא:
ונ״ל ט) שלפי שהי׳ מחה מושל נפניה אז
ודנה עצמה כאבל שאסור בשאילת שלום
(וזה שלא כמו שעלה על דעתי בימי חרפי להביא
ראיה מפסור ,זה להמתירין לאונן בשאילת שלום
ודכוותה) אלא שלפי ההכרח ומפני הכבוד ענתה
בשפה רפה ובדרך קצרה .כאותה שאמרו במ״א
[תענית דף י״ד ע״ב] ההדיוטות ששואלין
משיבין להם בשפה רפה .ולכן לא יגרע כח ק״ש
בזה שאין להפסיק בו לכל אדם שהן ההדיוטות
שמשיבין להם אף כאן בשפה רפה .אחר שאין
הכרח גדול להשיבן רק מפני שלום הבריות .וד״א
בלבד .לכן די להם בתשובה קלה כמות שהיא
שנויה כאן בדיוק ובזה יצא י״ח הכל וימצא חן
—ושכצטוב בעיגבאלהיס ואדם .וישר הדבר
ב אלו .האל״ף בציר״י .כי נגזר־מן־אלה שבמקרא
ולשון חכמים לעצמו כמ״ש בהרבה
מקומות .ואמנם כל מקום שיבוא בלשון משנה
אינו העומד ומשמש במקום אילמלא כמו אילו
נאמר כן וכיוצא הנמצאים לרוב בתלמוד הוא
אילו בחירק והורכב מן אם או מן אי (לשון
חכמים) ולו במלאפום לו יהי לו הואלנו:
ג למפרע .לאחור .ע״ד קצת הוא מלשון
המקרא לא אפרע (יחזקאל כ״ד)
הכונה בו לא אשוב אחור מדברי כמ״ש שם
הרד״ק ז״ל:
ד האומנין נראה שקריאת המלה באל״ף
שרוק״ה .הנפרד מעשה ידי אמן
בק״ח המתחלף בקיבוץ ואין לקרותה בחול״ם
להבדיל בין ענין מלאכה .שהוא הנרצה כאן.
ובין ענין גידול ותרבות כמו האומנים אחאב
[מנכים ב׳ י׳ א׳] כאשר ישא האומן [במדבר
י״א י״ב] שהם חולמי״ם .אבל לשון אומנות שהוא
ענין מנאכה .עיקרו מלשון ארמי .וכ״ה בתרגום
כל אומן ואומנות שרו״קים:
רשאין הרי״ש פתוחה .והוא שם תואר על
משקל זכאין בנאין גבאין .מנחי למ״ד
ה״א .ואינו משורש ראש כמו שחשב ההופך
ס) הערה ראויה בכתוב בטלנים.

שמים

טו

ומבלבל .וטעה בזה מאד כמ״ש בס״ד בהגהות
הסידור בפרקי אבות:

ה חתן פטור מק״ש כו׳ עד מוצאי שבת.
לפירושא״קמא דמייתי הרע״ב (ולקוח
הוא מפי׳ הר״מ ז״ל) פטור משום דטריד שמא
לא ימצאנה בתולה .ומכאן ואילך לבו גס בה.
וכתב ע״ז בתי״ט דר״ל נבו קרוב לה לפי׳ הערוך.
ומשו״ה כשלבו קרוב לה ימחול לה אף אם לא
ימצאנה בתולה .דהא להכי מצרכינן להנשא
ברביעי כדי שישכים לב״ד בעוד כעסו עליו
עכ״ל:
ואני י) שמעתי ולא אבין איך לא הרגיש הרב
ז״ל שהרי מכאן סחירה מבוארת לפירוש
הנז׳ .שאם אתה אומר עד ארבעה לילות אם
ימצאנה בתולה אינו מוחל לה .א״כ בתולה תינשא
אף בחמישי ותיבעל אפי׳ בששי .דאי משום שקדו
ליכא .דהא טריח ליה ג׳ ימים .ומשום שמא
יחפה עליה נמי לא .דהא עד ד׳ לילות אין לבו
גס בה .ויבוא לב״ד בשני .ודוק אף שיש להשיב.
והכי משמע נמי מפירש״י ריש כתובות דעד כאן
לא איבעיא לן אי ננעלת ברביעי ■דלא ניחוש
לאיקרורי דעתא משום הא פורתא .אבל ד׳ ימים
ודאי חיישיגן (דהכא נמי לא מסתבר למיפטריה
מקבלת עול מלכות שמים ד׳ ימים מחמת טירדא
זו .דהיכי ליקו רבנן וליעקרי לעשה גדול וחמור
כזה כל שאין הטרדה ברורה) וגס אלמלא כן
היה יותר סברא לבעול בששי כאלמנה משום
ברכה דאדם דודאי עדיפא ושייכא טפי אף לגבי
בתולה מברכה דדגים .אילו לא חשו להרחיק כל
כך זק הבעילה מישיבת הדיינין וזה ברור .אלא
ע״כ ליתא לסירושא קמא דהרע״ב .אלא אפילו
בבציר מד׳ ימים ודאי לבו גס בה .ולא נפטר
מפני כך מק״ש .אלא מחמת טרדת הבעילה.
וכפשטא דחלמודא דהכא:
ובפ״ק דכתובות [דף ר ע״ב] איתא בהדיא
דעד כאן לא פטרינן ליה אלא משום
דבעיל או דלא מצי בעיל .עם היות שלא נעלם
ממגי שיש למתעקש• לדחוק ולומר דאפילו תימא
שאינו טורד אלא בבעילה עצמה ,היינו שמא
י) סתירה לפירוש הרע׳יב וולא כוזי״ט.

לקט יומו־

no

אילעי והרטטם מסא מנהגם מלא אכלו כלום אחי  ramהיום ,ולכך  fat uhחטסיל.
בבל עס*כ אבל סעודה אמו! קודם סנמה וסעודה הססססת אמו  jmoאבל כמנסל סרג
מם א* ,אגל סעודה מלימיוו אמר מנתה במטו ,ולא אבל סעודה המספקת אע*ם
מאונלים נניאומסס במאר מנחות [סעודה מלימית] קודם מנתר-

סי מסתענד ,בערב נדב אובל תגעיל אמו אמר שגמה ,קודם מקיעת החשה ,ובל

אדם עריך להססיק בערב  ,3*0ק כתוב באיו ,מלק במג* בס• ^® !0003תענית סי

אמוד להתענות 3׳ וה׳ ומל סיב כיום נ• יאזאל על נדרו או לוד ,תעניתו שווע .הרא׳או.
סמום היגר מודה ממטות בסים וגונב בה גל היום ,ואץ נוהגינק לל$וו במנת אמר
 ramנמחל נדב ביום א׳ רק קינות והלטח  .3*0ובמם־ב גומה עד יום אן >1ינו לומד
כל האוטו רק הלבות  ,3*0ומוב להעביר מסדרא ביום ו ,,אגל אם לא העביר ביום ו*
מעביד באוטו ,אבל ביום ו* לומד גל סר ,אוחנה ,ובניאומסס אינם  wsbבגדי
מט! באוני האובתות האלו לבו מלוק לק.
העתקתי טלקוסי םהרר*י אוכרניק יודו ,אם• מממע באום מהיר אמוק מק»

ודד ,אמוניה לאכול בניו הקמנים באור לאתר חונות נמחל  3*0מבת ולא סיתח טוס,
ועור אסר אונואה לו היתר לנאום לפעום הקרירה אמר ומות ,אבל אסר באום סורו
אגמל סוסוק מפיחה טרם .ונמחל  3*0במט! סגויו המשמ דברים מסוגעה נוהג,
ואקהולכים לונו ,ונם אין עומק באומו מנת בוו מסיל מקו ,בארוני מסיגולמ(«רםג)
רו בניאומסס.

\ ^"™.סה מאופר אמו למטרו בליל נדב גוסא נאנס אק זה מאילת מלוס ,אכל
| נדם הוא לא אמר• העתקתי סשדיחי אוכרניק יטו מד,עתיק ממרר סנהס יזרו yowp

מהגאון מדל היבא מאסור למאול במלום ,היינו דיקא בלמון מלוס״עליבם אגל ■M0

מטו .סה־־ידם אינו בכלל מ*מ.ן [מצאתי נסמ׳ק מלא להון גד ע*מ] .טלקוסי סהר*
אוברגיק יטו(רםד) ואבייה כתב בסוף תענית דקי״ל כמע העומר ,מלאבד ,בנדב באלו
עומר ,ביוהנ״ם ,וחסה ס*ו ע־ז ט אפרדלא מונינו ורנן הוזכר בתלמודא ,ולק אמר דאק
להחסיר כ*כ לאסור ,אלא מלאכת אומן ,לאטקי לקמור ולהתיר ולדלוק ולנבוח מאגו
מורריין מעורם וכייר ניסן מהוא הטור יזמר לעגיק מלאכה  ,3*00כרתגן(רסה) סיב
מקום מנהגו מלא לעמות טי ,זי*ד אחר חצות איסורא ולא מנרגא .והסך הכלים

םם8תו הכריס והכסתות סראמו למרגלותיו[ ,ומה שהיה מרגלותיו מם למראמוחיו ,והיוו
מניח ואמו במקום רגליו מהיר ,קודם נדב) ,כל מיום מסיב .וימן הלילה בארבע כנסות
מלו ,ולמחר עמה תחת מדו ואינו מטך עליו ,ובן מצאתי סדח בסי• ז• (רט) ודל היה
ימן במלית בלילה אק עריך לברן ומי .ועוד מצאתי בא*ח בסי• מקס*ד(,רםז) ודל ,ומתעססק
כסליו! קען ממת עדיהם ,למנה אמות מלק ארבע כנסות מלו מחסו! מלמות ל*ע,
וכמעסד לסתר מברך עליו ועמר ,תחת מדו ,למנה אחרת אינו מברך עליז לסחר על ד•
מטו! מלו ,ולמז אומו קורס מנוסל ידיו ,וקורס שהתחיל זונה עומד ,לעצמו מכרכר,
מדא נדה מראו[ .מצאתי בספ-ק כדג׳ נסי• ודה ודל מההון מכרך מדר ,ע*מ].

וכלילה אמר מ־נ אינו אכל כמד ,ננל המם עד אמר מגהה ,אכל כששתה יין
להבדלה מחה נסי על המלהן אסילו בליל יי ,אכל ממ הנתלים אוכלים במד אפילו
מר«)  ,Vorapiel *Spiaholsזד אלי״סצד  .44רמד) עי* תה״ד סי׳ קג"□ רמת) מפחים
ח׳ .רמו) למנש סי׳ חקנ״ה.
נ״ר ע״ב .רמי) למגיגי
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הלכות בין המצרים ותשעה באב []109-110

רמט

הדבר לאכול בסעודה המפסקת תבשיל גמור ולא פת הריבה ,דלשון הספרים '12כך סעודה
המפסלןת ,היינו שאינו רוצה לאכול אחריו אכילת קבע ,"3משמע אי אכיל אחריו סעודת
ארעי אז הוי הראשונה סעודה המפסקת ,"4א״כ עביד איסורא שהרי אכל כמה מינים .ור׳
יודא בר׳ אילעי והרמב״ם שמא מנהגם שלא אכלו כלום "5אחר חצות היום ,ולכך לא
אכלן תבשיל*!!.
בכל ערב ט׳ באב אכל סעודה אחת קודם מנחה וסעודה המפסקת אחר מנחה ."7אבל
כשנפל ט׳ באב יום ראשון אכל סעודה שלישית אחר מנחה בשבת ולא אכל סעודה
המפסקת ,"8אע״ס שאוכלים בניאושטט בשאר שבתות סעודה שלישית קודם מנחה."9
מי שמתענה בערב ט׳ באב אוכל תבשיל אחד אחר מנחה קודם שקיעת החמה ,וכל אדם

צריך להפסיק בערב ט׳ באב ,'20כן כתוב באור זרוע' .'2ועיין בהגהה בסימני אשירי במסכת
תענית .'22מי שנדר להתענות שני וחמישי וחל ט׳ באב ביום שלישי ,ישאל על נדרו או

לווה תענית^ופורע ,הרא״ש.'23
משום (הכיר) [הקר] ‘24שורה מטפחת במים ונוגב בו כל היום.'25
ואין נוהגינן ללמוד בשבת אחר חצות כשחל ט׳ באב ביום ראשון רק קינות והלכות ט׳
באב.'26

 112תענית (שם).
 113ובסעודה שאינה המפסקת אינה שייכת חומרת
ר׳ יהודה והרמב״ם למנוע לגמרי מתבשיל ,כשם
שאין שייך אז הדין הגמור להימנע משני תבשילין.

 114כ״כ הרמב״ן בתורת האדם (כתבי הרמב״ן,
מוסד הרב קוק ,ח״ב עט׳ רמז) ,וכ״כ בשמו הר״ן
בתענית י ,א בדפי הרי״ף.
 115או רק עראי.
 116שחומרתם למנוע מתבשיל שייכת אפילו לפני
חצות ,בסעודת קבע האחרונה שאוכלים ביום,
למרות שהאיסור בשני תבשילין הוא רק אחרי חצות.
 117כמנהג שמובא במנהגי מהרי״ל עט׳ רמט
ובדרכי משה סי׳ תקנב אות ג.
 118בהגהות מיימוניות הלכות תעניות פרק ה אות ל
כתב שיש מגדולי אשכנז שהנהיגו שאחר סעודה
שלישית עושים סעודה אחרת ואוכלים ביצים ושותים
מים ,ומורו לא חשש על מנהג זה ולא שינה מסעודותיו
כשאר שבתות .כאן מבואר שלא נהגו בסעודה
המפסקת בשבת ,וכ״כ במנהגי מהר״ש סי׳ תיג.
 119במנהגי מהרי״ל שם כתב שבריינוס נוהגים
בימות החמה לאכול סעודה שלישית קודם מנחה,
וכ״כ במנהגי מהר״ש שם שכך נהגו בנוישטט.
במנהגי ר״א טירנא עט׳ כח כתב שנוהגים לאכול
לאחר מנחה ,ראה בהגהת הרמ״א סי׳ רצא סע׳ ב
חילוקי המנהגים בזה.
 120אכילתו מבעוד יום .כלומר שגם בין השמשות אסור.

 121הרישא היא באו״ז ח״ב סי׳ תטז ,בשם נימוקי
רב שרירא גאון .הדברים מובאים בשם האו״ז גם
בהגהות אשרי על הרא״ש תענית פ״ד סי׳ לח ,וכ״כ
במנהגי מהרא״ק סי׳ קמה ובהגהה שם ,ובמנהגי
מהרי״ל עט׳ רמד .וכ״פ הרמ״א בסי׳ תקנב סע׳ יא.
הסיפא היא באו״ז סוף סי׳ תטו.
 122בד״כ כוונתו להגהות ר׳ מענדלי קלוייזנר על
קיצור פסקי הרא״ש ,ולא נדפסו עדיין על מסכת
תענית .לא בדוד האם ההפניה כאן מוסבת על דברי
האו״ז שלעיל ,או על דברי הרא״ש שלקמן.
 123שו״ת הרא״ש כלל כז סי׳ ט .נמצאת בתרוה״ד
סי׳ ערה ש״אחד מן הגדולים העתיק מתשובת
הרא״ש" תשובה זו .ויתכן שכוונתו לר׳ מענדלי
קלוייזנר ,ראה בהערה הקודמת .וכ׳׳פ בשו״ע סי׳
תקנב סע׳ יא.
 124נראה שכצ״ל.
 125יומא עח ,ע .וכ״פ בטור סי׳ תקנה ,והרמ״א שם
סע׳ יד.
 126וכ״כ שנוהגים איסור גם בשבת לאחר חצות
במנהגי מהרא״ק סי׳ קלו הגה ב ,מנהגי מהרי״ל עט׳
רמ ושו״ת מהרי״ל סי׳ מד ,וכ״פ הרמ״א סי׳ תקנג
סע׳ ב .מש״כ להתיר הלכות ט׳ באב ,כעין זה התירו
הראשונים לאבל ללמוד הלכות אבילות ,ראה
ברא״ש מועד קטן פ״ג סי׳ לז ,וכ״פ בשו״ע סי׳
תקנד סע׳ ב שמותר ללמוד בט׳ באב פרק אלו
מגלח ין.
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וכשט׳ באב נדחה עד יום ראשון אינו לומד כל השבת רק הלכות ט׳ באב .127וטוב להעביר
הסידרא ביום שישי ,אבל אם לא העביר ביום שישי מעביר בשבת ,128אבל ביום שישי לומד
כל מה שירצה .ובניאושטט אינם לובשים בגדי שבת בשני השבתות האלו ,לבד חלוק לבן.129
העתקתי מליקוטי מה״ר יודא אוברניק יצ״ו.

אמר ששמע בשם מה״ר אהרן הקדוש הי״ד שהניח לאכול בניו הקטנים בשר לאחר
חצות כשחל ט׳ באב בשבת ,ולא מיתה בידם .130ועוד אמר שנראה לו היתר לנשים לטעום
הקדירה 131אחר חצות ,132אבל אמר בשם מה״ר אנשל מרפורק שמיתה בידם.
וכשחל ט׳ באב בשבת מכריז השמש דברים שבצינעה נוהג .133ואין הולכים לזכר,134
דגם אין עושין באותו שבת בור שפיל ,135שקורין בארצי שפינולש .136כל זה בניאושטט.
[ז] מה שאומר אחד לחבירו בליל ט׳ באב בלשון אשכנז גוטא נאכט ,137אין זה שאילת
שלום ,אבל מ״מ הוא לא אמר.138
העתקתי ממהר״י אוברניק יצ״ו שהעתיק ממה״ר פנחס יצ״ו ששמע מהגאון זצ״ל .היכא
שאסור לשאול בשלום ,היינו דוקא בלשון שלום עלי ,139אבל טוב שבת ,טוב יו״ט ,אינו
בכלל שאילת שלום.
 127ראה במקורות שבהערה הקודמת שכתבו לא
סי׳ תקנד סע׳ יט ,ולא כשו״ע שם שהתיר אפילו
לומר פרקי אבות ,ומשמע מלשונם שאסור רק אחר
דברים שבצינעה .מנהג ההכרזה הובא גם בדרכי
חצות .אמנם לא תמיד ברור האם דבריהם גם כשחל
משה שם אות ז בשם רבי אברהם מפראג ובמנהגי
ט׳״באב בשבת .וע״ע במ״א סי׳ תקנג ס״ק ז שדן
ר״א טירנא ,וראה במ״ב שם ס״ק מ ובשעה״צ ס״ק
האם לאסור כל השבת ,ובמ״ב סי׳ תקנג ס״ק ט כתב
מה .במנהגי מהרי״ל עט׳ רמג כתב שמהרי״ל הורה
בשם האחרונים שמותר לפני חצות.
לשמש העיר "להגיד מבית לבית" בשעה שקורא
 128במנהגי ר״א טירנא עט׳ פ משמע שמתיר
לבוא לתפילה לנהוג איסור בדברים שבצינעה
לכתחילה להעביר את הסידרא.
_ בשבת.
 129וכ״ב לעיל בעט׳ הקודם את מנהג זה של
 134כלומר ,ל״שלום זכר" שנהוג בליל שבת ,ועיין
נוישטאט.
בתרוה״ד סי׳ רסט שזה נחשב כסעודת מצוה ,וראיה
מכך שרב נכנס לסעודה זו (ב״ק פ ,א) ,למרות שרב
 130וכ״ב בהגהות מנהגי ר״א טירנא עט׳ עו אות נט,
לא היה נהנה מסעודת הרשות (חולין צה ,ב) .וכ״פ
שכך "אמר מהד״ש בשם מהרא״ק" ,ויתכן שמהרא״ק
הרמ״א יו״ד סי׳ רסה סע׳ יב .וראה מה שדן בזה
הוא מהר״א הקדוש ,כמובא כאן .המ״א (סי׳ תקנא
סוף ס״ק לא) הבין שקולא זו היא לגבי אכילת בשר
בשו״ת חוות יאיר סי׳ ע.
בשבת ,שנחלקו הראשונים האם מותר לאכול בשר
 135בשו״ת מהר״י ברונא סי׳ טו" :פרושפיל".
= 136שבת שלפני הנישואין .וראה על שבת זו במנהגי
בסעודה המפסקת בערב הצום שחל בשבת ,ראה
וורמיזא לר״י שמש ח״ב סי׳ רכז ועט׳ רנג-רנד .משמע
בטור וב״י סוף סי׳ תקנב .וראה שם במחצית השקל
כאן שבשבת חזון שאינה בט׳ באב נהגו לעשות שמחת
על המ״א ,ובאליהו רבה שם סע׳ כד .ויותר נראה
"שבת חתן" ,וכן מבואר במנהגי מהרי״ל עט׳ רמג
שעוסק כאן באכילת בשר בערב שבת ,כמו הדין
ובהגהת הרמ״א סי׳ תקנא סוף סע׳ א ,ורק דנו שם למי
הסמוך לגבי טעימת התבשיל ,ומחדש שמותר
מותר ללבוש בגדי שבת .אמנם ראה להלן ח״ב עט׳
להאכיל את הילדים בערב שבת אחר חצות ,בגלל
 100לגבי שבת חזון רגילה ,שבריינוס נוהגים לעשות
שיש קצת קדושת שבת .וכן פירש באליהו רבה שם.
"שבת חתן" ,אך רבינו אסר זאת ,וצ״ב.
 131של בשר.
 = 137לילה טוב.
 132בערב שבת ,אפילו אם חל בה׳ אב ,מפני
 138וכ״כ האחרונים לאסור ,ראה בא״ר סי׳ תקנד
שטעימה זו בשביל כבוד שבת .וכ״פ במקור חיים
סע׳ כא ,בשע״ת שם ס״ק טז ובמ״ב שם ס״ק מא.
סי׳ תקנא סע׳ ט.
 139כגון שלום עליך ,או שלום עליכם.
 133וכ״ב במנהגי ר״א טירנא עט׳ פא ,וכ״פ הרמ״א

לקט יושר <מכון ירושלים>  -או״ח איסרלין ,ישראל בן פתחיה ־ יוסף יוזפא בן משה אוסטרייכר עמוד מס 284

הודפס ע״י תכנת ן

מרב אלתר מילביץ

שאילת שלום תלמיד לרב
"והתקינו שיהא אדם שואל את שלוח חברו בשם,
שנאמר (רות ,ב" :),והנה בועז בא מבית לחם,
ויאמר לקוצרים :ה׳ עמכם! ויאמרו לו :יברכן rn״
(ברכות נ״ד).

מדרכי הכבוד והגמום שאדם מחויב בהן ,היא שאילת השלום .גם ההלכה קבעה הלבות
קבועות בשאילת שלום .ההלכה הראשונה התופסת מקום בראש ,היא התקגה של שאילת שלום

בשם" :והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם" .ועל זה אמר ר׳ יהושע בן לוי:
שלשה דברים עשו בית דין של מטה והסכימו על־ידם בית דין של מעלה ,ואלו הן... :שאילת
^:לום בשם (מכות כב ,ב) .התקנה הזאת מראה על ההכרה בגדלות וחשיבות שאילת השלום,
שהרי התירו לשם זה הזכרת שם שמים ,ואין מן הצורך להראות על חומרת ההזכ^ו

לפי ההלכה עד כדי כך שקראו על זה המקרא (תהלים קיט ,לכו) :עת לעשות לה׳ הפרו תורתך!
(משבה ,ברכות ,מ ,ה> נוסף על ההלכה העיקרית הזאת ,קבעה ההלכה דינים מסוימים בסדר

שאילת השלום והקשור לזה .ומרובים הם המאמרים בחז״ל המדברים בזד" מהם דברי אגדה
ומוסר ומהם גם קביעות הלכה ,כגון :כל הגותן שלום לחברי קודם שיתפלל כאילו עשאו במה,

שנאמר (ישעיה ב ,כב> :חדלו לכם מן האדם אשר גשמה באפו כי במה נחשב הוא ,אל תקרי
במה אלא במה (ברכות יד ,א) .ודבר זה נקבע בהלכה (רסב״ם ,תפלה ,ו ,ד) .ומהם מאמרים

הלכותיים מובהקים ,כגון :הנכנס לבית המרחץ ...יש שם מקרא ותפילה ואין צריך לומר

שאילת שלום (שבת י ,אן רמב״ם ,ק״ש ,ג ,ג).
אך מקום מיוחד בדרכי הנימוס והכבוד תופס כבוד התלמיד לרבו .תורת המדות של

היהדות התייחסה באופן מיוחד לכבוד השייך לרב המלמד תורה וחכמה .אצל עם ישראל אין
למעלה מחכם בישראל ומכל״שכן לגבי התלמיד :מורא רבך במורא שמים (אבות ,ד ,יב)ן וכל
המהרהר אחרי רבו כמהרהר אחרי השכינה (סבהדרין ק ,א); וכל המורה הלכה בפני רבו חייב

מיתה (עירובין סב ,א) ,וביו״ב .וכשנפטר אם "קרי ותני" הלווייתו בששים דבוא ,ו״למאן

דמתגי" לית ליה שעורא (כתובות ,יז ,א) .ורצוני כאן להעיר על הלכה אחת ביחסי שאילת

השלום בין התלמיד להדב .לשון הרמב״ם (תלמוד תורה ה ,א)" :ולא יתן שלום לרבו או יחזיר

לו 'שלום בדרך שנותנים לרעים ומחזירים זה לזה אלא שוחה לפניו ואומר לו ביראה וכבוד
שלום עליך דבי ואם נתן לו רבו שלום יחזיר שלום עליך רבי ומורי" .אגב :איזה ניסוח בפלא

של הדברים ,המאירים בזיו עילאי ,על ידי הרמב״ם!

והנה מקור הדברים בדברי ר׳ אליעזר

בברייתא (ברכות כז ,ב) :והנותן שלום לרבו

והמחזיר שלום לרבו ...גורם לשכינה שתסתלק מישראל .זוהי גרסתנו .דברי התלמוד כמו
שהם לפנינו אינם מובנים ,הכי אפשר להעלות על הדעת ,שיהא אסור לא רק ליתן שלום

לרב ,אלא אף להחזיר לו שלום ? תמיהה זו הביאה את המפרשים לפרש :נתינת שלום והחזרת
שלום לרב כלשאר בגי אדם "שלום עליך" ולא "שלום עליך רבי" (רש״י שם .ועי׳ שם בתוספות).
אמנם מעגינת היא גירסא אחרת הגורסת רק" :והנותן שלום לרבו" ,בלי ההמשך" :והמחזיר
שלום לרבו".)3

יש מפרשים לפי זה ,שאין לתלמיד להקדים שלום לרב כלל ,אלא להחזיר

לרב כשהוא מקדים (תלמידי רבנו יוגה ,בדכות שם) .כיוצא בזה יש בתלמוד הירושלמי (ירושלמי

ברכות ב ,א):

גהיגי גבייהו

זעירא לא שייל בשלמא "רבד ,דאיגון מקיימין ראוני נערים

ונחבאו (איוב בט ,ח> יש להעיר שגם בזמננו יש מנהגים שוגים בזה .ישנן ארצות שבהן המכבד
מקדים בשלום הנכבד ,וישנן ארצות שאין המכבד מקדים בשלום הנכבד אלא עוגה על ברכתו.)3

)1
)2

כן היא הגירסא לפנינו ,ויש גם גירסות אחרות .ועי׳ בדק״ס.
גירסת הרי״ף ,הרא״ש ותר״י ,וכ״ה גירסת כי״פ.

ועי׳ מעדני יו״ט על הרא״ש

ברכות שם.

)3

מנהג האנגלים.
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מקור אמר באגדה שימש חומר לסליגתא זו :בשעה שעלה משד .למרום ...אמר לו זזקב״ה
למשה :משה ,כלום אין שלום בעירך?! אמר משה לפני הקב״ה :רבש״ע ,כלום יש עבד

שנותן )4שלום לרבוז! (שבת פט ,א).

הדעה הראשונה מפרשת שזהו דוקא עבד ,שאימת

רבו עליו ,אבל תלמיד נותן שלום לרבו (תוספות ב״ק עג ,ב).

הדעה השניה מפרשת שהוא

הדין לתלמיד (תר״י ,שם) .וכאן ההבדל בין ההלכה הזאת המשווה את התלמיד לעבד מפני

אימת הרב ,בבחינת "מורא רבך" ,ובין המנהג אצל ארמית העולם ,שיש מהם נוהגים שאין
המכבד מקדים שלום לנכבד .הנמוק של אומות העולם הוא ,שמא אין הנכבד רוצה בברכתו,
ולכן אין הקטן צריך להקדימו .הנמוק של ההלכה הוא מפני אימת הרב .שכן טבע העבד שאיננו
משווה את עצמו לרב .ורחוקים הדברים מאד זה מזה!

הרא״ש מפרש את הבבלי כדעה הראשונה ,ובהסתמכו על דברי הירושלמי ,מקים ניגוד
בין שני התלמודים בזה .ומוסיף ,שהרי בבבלי נאמר הרבה פעמים :שאילת תלמיד לרב.)5
תלמידי רבנו יוגה (תר״י) ,שהם בעלי הדעה השניה ,אומרים :ומה שאמרו בהרבה מקומות
כדי שאילת שלום תלמיד לרב אינו ר״ל אלא כדי

חזרת

ברור ,שהרמב״ם מפרש כדעה הראשונה ,שיש

שלים תלמיד לרב (תר״י ,שם).

נתינת שלום של תלמיד לרב .אלא

שמוסדי חידוש ,שאם הרב מקדים לו שלום ,צריך התלמיד להוסיף על תואר הרב.
^^ויש להעיר ,שיש מזה עגין גם לשאלה הלכותית של השיעור "תוך כדי דבור" שהוגדר

כדי שאילת תלמיד לרב (ב״ק עג ,ב ,ועוד בכמה מקומות) ,שלדעה הראשונה ,שהרמב״ם מסכים
לה ,הרי ישנם שני שיעורים :שיעור נתינה ושיעור החזרה ,אבל לדעה זו הרי

שלום מכוונת

לנתינה

שאילת

בלבד ,והשיעור הוא שלש מלים "שלום עליך רבי" .אבל לדעה

שניה שיעור "תוך כדי דבור" בארבע מלים "שלום עליך רבי ומורי" .ממקום אחד בתלמוד

(ב״ק ,שם) נראה כדעה שניה ,שכן הוא משער "תוך כדי דבור" ב״שלום עליך רבי ומורי" .ר׳

עקיבא איגר עמד על זה ,וכתב (חדושי רעק״א ,יו״ד ,רמ״ב ,י״ז) :ואולי היה להרמב״ם גרסא
אחרת .ויש להמליץ על רעק״א :אם ספקותיך כך ,ודא^תיך על אחת כמה וכמה .שבאמת יש

גירסא :שלום עליך רבי")6

אמנם כבר הקדמוהו להרגיש בגירסא זו .)7ומפורש בתלמוד

במקום אחר ששיעור "תוך כדי דבור" הוא שלש מלים") .ואפשר שבעלי הדעה השניה
שסוברים ,שאין שאילת תלמיד לרב אלא בהחזרה ,חולקים על הרמב״ם בנוסח שאילת השלום
של התלמיד ,ולדעתם אינה אלא "שלום עליך רבי" .וכן מסתבר.)9
ומניין למד הרמב״ם שכשהוא מחזיר מוסיף על התיאר ?
מצאתי מקור הדברים באגדה :אמר ר׳ יוסי פעם אחת נכנסתי לחורבה אחת מחירבות

ירושלים ובא אליהו הגביא זכור לטוב ושמר לי על הפתח ...לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי
שלום 'עליך רבי ,ואמרתי לו שלום עליך רבי ומורי >10י הלא מפורש ההבדל בין שאילה
להחזרה

)4
)5
)6
>7

כן גרסתנו .גירסת תר״י :שמקדים.
הרא״ש ,ברכות שם .ועי׳ באור הגר״א.ליו״ד רמ״ב ,ס״ק ל״ט.

כן גי׳ כ״מ .וכ״ה גי׳ ר״ח והרא״ש .עי׳ אוצה״ג לב״ק ,שם ,ועי׳ דק״ס שם.

עי׳ פלפולא חריפתא על הרא״ש ,ב״ק ,שם.

 )8עי׳ גזיר כא ,ב.
 )9אין כאן המקום להאריך בזה .עי׳ בשיטת הרמב״ם בדברי הכ״מ ,שבועות ב ,יז.
ובמל״מ מעה״ק טו ,א .ובקה״ע וש״ק ירושלמי נזיר צ ,א ,ועוד.
 )10ברכות ג ,א .בתג״ל סי׳ צ״ח מובאת ברייתא של ר׳ ישמעאל בן אלישע ששמע
בת קול כדרך המובא לפנינו בברכות על ר׳ יוסי .יש לשער שהגאונים מכוונים למקור אחר

ולא שגירסתם היתה בברכות ר׳ ישמעאל בן אלישע במקום ר׳ יוסי .אולי כוונתם לברייתא

המובאה בתום׳ שבת קיט ,ב ,על שם הפסיקתא ששם ג״כ מובא ר׳ ישמעאל בן אלישע בעגין
אמן יהא שמיה רבא ,עי״ש .ועי׳ גם או״ז הל׳ שבת סי׳ מ״ב .יאין זה בכל הפסיקתות שבידינו.
עי׳ מבוא לפסיקתא הוצאת ר״ש בובר ,עם׳

)11

.34

שוב ראיתי ,שגם רעק״א ליו״ד רמ״ב העיר על המקור הזה .וכן הראוני שכך כתב

הגאון הרגצ׳ובי ב״צפנת פענח" בדמב״ם שם .וברכתי :ברוך שכוונתי.
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&מנם יש ללמוד מהברייתא הזאת גם לעמן הקדמת שלום תלמיד^לרב .שהרי ר׳
יוסי לא הקדים שלום לאליהו ,כי אם אליהו ברבו לשלום .ואולי מזה גופא ,שאליהו הקדימו
בברכת

תלמיד

לרב :שלום עליך רבי ,יש להוכיח שהתלמיד מקדים שלום ,בניגוד לשיטת

תלמידי רבגו יוגה.
ונדמה לי ,כי לפירושם של תלמידי רבנו יוגה "שאילת שלום" במובן החזרת שלום

יש יסוד רב .שהרי במקרא אנו מוציאם הרבה ביטויים בצירוף שלום ,ואלה מציינים לא אופן
מיוחד של פנייה ,או נתינה בלשון חז״׳ל ,אלא התענינות ,וממילא משמשים
הביטויים גם להחזרה .וכשם שבמקרא אין הכוונה בשאילת שלום לנתינה אלא להתעגינות,
כך גם בתלמוד כשנאמר :שואל בשלום חברו ,אין זה דוקא נתיבה ,הקדמת שלום ,או גם

תשובת שלום ,בכל מקרה כדרוש לו .ויתר על כן אגו מוצאים בתלמוד הירושלמי:
שאילת

שלום

משיב

(ירושלמי ברכות ,ה ,א) ,אשר כאן מפורש ששאילת שלום אין הכוונה

נתינה בלבד .ובכן צדקו תר״י

ששאילת

תלמיד לרב יכולה להיות מכוונת

החזרת

שלום של התלמיד להרב.
אגב :יש להעיר שאנו מוצאים נתינת שלום תלמיד לרב באגדה בלשון "שלום עליך

רבי ומורי" ,שכן מובא בר׳ יהושע בן לוי שהקדים למשיח :שלום עליך רבי ומורי (סנהדרין
צח ,א) .אמנם יש גירסא מתוקנת שגורסת רק "שלום עליך רבי" בלי ההמשך "ומורי" )*2י

)12

כ״ה גי׳ רי״מ וביד רמה ובמנוה״מ סי׳ ש״י .ויש גם שגורסין "שלום עליך מר".

גי׳ כי״ס .ועי׳ בדק״ס.

3רות אמרמיי.
(הקדשה לרעיתו הגיורת)

?רות אמך:$

עמןי עמי ץאלה?ןי אלהי,

זל3ן &ן2ר לך:
על1ם ,כר ,לחיז
נפתלי הרץ אימבר (בעל "התקוה")
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הרב חיים יערוק פרוש

אמירת ושאלת שלום לפני התפלה
[בו יבואו יסודי ההלכות במקוק מחז״ל

וברי״ף [ה ].והני מילי במשכים לפתהו ,אבל

ומהפוסקים ,ורובם הוא ציטוט מלשונם
המקורי מסודר ומשולב לפי הסדר עד ההלכה
למעשה]

בשאינו משכים לפתחו ,שרי.

( pTבנמרא [ברכות י״ד ע״א 7אמר רב כל

ב] עוד טעמים לדין זה:

הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל ,כאילו
עשאו במה ,שנאמר [ישעיה ב ,כב] חדלו מן

בזוהר [תצוה דף קפ״ב ע״א] מביא טעם
הנ״ל חדלו וכו׳ .ואח״ז כתב ,ואנא אוקימנא
ליה בקרא אחרא ,דכתיב [משלי כ״ז י״ד]

לעסוק בכבוד המקום אל תתעסקו בכבוד

פברך רעהו בבוקר קללת תחשב לי• !*י""™

האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא,
אל תקרי במה אלא במה [ופרש״י ,כשיש לכם
אדם ,דאי לאו הכי למה ליה לחדול] .ושמואל

אמר במה חשבתו לזה ולא לאלוה[ .ופרש״י,
לא דריש לשק במה אלא כמשמעו ,במה

חשבתו לזה שהקדמת כבודו לכבודי].
[וראה ספר סוגה בשושנים [מרגליות,
בלקוטים אות ד] שביאר מדוע הרי״ף
והרא״ש הביאו טעמא דרב והשמיטו הא
דשמואל .ומאידך בשו״ע הרב נקט טעמא

ובביאור הגר״א [משלי שם] על הפסוק
מברך רעהו וכו׳ :ומ״ש ׳בבוקר׳ הוא כמ״ש
רז״ל כל הנותן שלום לחבידו קודם שיתפלל

וכו׳ וזהו בבוקר קודם התפלה .ואמר ׳השכם׳.
כמ״ש שם במשכים לפתהו כלומר שאינו
אסור אלא במשבים לפתחו ,וזהו בבוקר
השכם[ .פירש כן מדיליה ,אך הוא ביאור

נפלא בדברי הזוהר].

דשמואל והשמיט טעמא דרב .וכן במגיד

תעלומה [דינוב ,ברכות] מבאר החילוק בין רב

באבודרהם [שחרית של חול ,ובנדמ״וז דף

לשמואל ,ומדוע נקט הרי״ף טעמיה דשמואל].

קב] אחרי שמעתיק את הגמרא ביתר ביאור,

עוד בגמרא ,מתיב רב ששת ,בפרקים שואל

עיי״ש .הוסיף :ופירש רב האי מדקאמר אשר
נשמה באפו ,והלא כל אדם נשמה באפו .אלא

מפני הכבוד ומשיב .ופרש״י ,והא קר״ש קודם
תפלה היא ,וקתני ׳שואל׳ .תרגמה ר׳ אבא

בשחרית הכתוב מדבר שהנשמה חודרת באפו
שלאדם.

רמז שעד ,גרס פתיב ׳רב נחמן׳ .דכ״ה באור
זרוע ק״ש סי׳ מ״ו] .ופרש״י ,אבל פגעו בדרך
שואל .ובתום׳ .אבל פגעו באקראי מותר.

במהרש״א [חידושי אגדות ד״ה כאילו.

במשכים לפתחו[ .ובילקוט שמעוני ישעיה
הביאו גם בערוה״ש פעיף טו] כתב :שהתפלה

היא במקום עבודת הקרבז ,והח זה שמקבל
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פני חבירו בשאילת שלום קודם שמקבל פני

כל כך .ואם אינו משכים לפתחו אלא שפגע
בו בדרך ,מותר ליתן לו שלום .וי״א שאפילו
במוצא חבירו בשוק ,לא יאמר לו אלא צסרא

שבמקדש.

רמרי טב .כרי שיתן לב שהוא אסור להתעכב

שכינה בתפלה ,הוא דמיון ההולך להקריב
בבמה ומנית להקריב קרבנו ית׳ שע״ג המדבח

בדברים אחדים כלל שיתפלל.

בראשית חכמה [שער היראה פט״ו אות
כד] כתב :הבחינה השנית בענין הכבוד הוא
מש״ב בבני עלי [שמואל א ב .כט] "למה

תבעטו בזבחי ובמנחתי וגר ותכבד את בניך
ממני להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל
לעמי" .נראה שצריך להזהר שלא לכבד שום
אדם ואשה קודם שיכבד להקב״ה ,וכמוהו
מ״ש רד? שאסור להקדים שלום לחברו

ד] ׳תכלה" הנזכרת האם הכוונה
דק לתפלת שהרית או אף בשאר
תפלות:
ברמב״מףזפלה פ״ו ה״ד] כתב ,לא ישכים

לפתח חבירו לשאול בשלומו קודם שיתפלל
תפלת שחרית.

קודם שיתפלל במשכים לפתתו.
בשיטה מקובצת [ברכות י״ד :ד״ה תרגמה]
כתב :וא״ת אמאי לא אוקים מתניתין בתפלה

ובעבודת ישראל [פרשת נח ,ד״ה והנה
הבורא ,בא״ד] אמרו חז״ל ,אסור לאדם
להקדים שלום לחבירו קודם שיתפלל ,כי ח״ו

של ערבית וכו׳ ,וי״ל דלא אפשר לאוקמה
בשל ערבית ,לפי שאין שאילת שלום בלילה.

כשמקדימו להאדם לכבדו טרם שימליך את

וכ״כ בשיטה להר״א אלשבילי.

הבורא ,אז גורם פגם למעלה גם כן ,כשמראה
שיש כה ומכובד זולת היוצר ,וזה סתירה
למה ששמו של הקב״ה שלום[ .וראה עוד,
בישועות יעקב סק״דן.

אמנם בפסקי תוספות ,הביאו בא״ר [סי׳
פ״ט סק״ז] כתבו ,יש לחוש למעשה לאסור.
כל אלו גס משהגיע זמן קר״ש או תפלה של
ערבית .אבל קודם מוסף אז מנחה ,מותר .וכן

ג]

ת״ל השו״ע [סימן פ״ט סעיף ב] :כיון

בחסד לאלפים [סימן פט סעיף ג] כתב ,יש
לחוש למעשה לאסור כל אלו גם משהגיע זמן

שהגיע זמן תפלה ,אסור לאדם להקדים לפתח
חבירו ליתן לו שלום .משום דשמו של הקב״ה

קר״ש או תפלה של ערבית .והביאם גם בכף

הוא שלום .אבל מותר לומר לו ׳צפרא דמרי

החיים [אות יג].

טב /ואפילו זה אינו מותר ,אלא כשהוצרך
ללכת לראות איזה עסק .אבל אם אינו הולך
אלא להקביל פניו קודם התפלה ,אפילו זה
הלשון אסור.

[והחילוק בין מעריב למנחה ומוסף .ראה
בשו״ת רבבות אפרים [ח״א סימן ס״ג ד״ה
וראיתי] משום דשחרית ומעריב יש להם
זמן קבוע משא״כ מנחה ומוסף אק להם זמן

וכן אסור לכרוע לו בשמשבים לפתחו .וי״א
דכריעה אסורה אפילו בלא משכים לפתחו.
ואם התחיל לברך הברכות ,אח״כ אין לחוש

קבחג]
ובפרמ״ג [א״א סק״ו] כתב ע״ז ,ואיני יודע
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"מהו ולא מצאתיו כעת [היינו הפסקי תוספות],
דמשמע כל שהתפלל פעם אחת ביום שדי
להשכים לפתחו וכו/

מיהו בביאור הלכה [פ״ט ס״ח ד״ה בשעת
הדחק] כתב ,הא״ר כהב בשם פסקי תוספות
לאסור כל הדברים הנזכרים ׳בסעיף ג" .ע״כ.

ומבואר דלא אסרו הפסקי תוספות אלא שם
דמיירי לעגין איסור להתעסק בצרכיו ,אבל

לא לענייננו בנתינת שלום.

ובתורת חיים [םופר-,פ״ט ה׳ ד״ה כתב]

אחד שהביא אח הפסקי תוספות והפרמ״ג,
סיים ואולי אפשר יען דלא משני הגמ׳ דהא
דבפרקים שואל מפני הכבוד איירי בתפלת

ערבית ,משמע דגם בתפלה של ערבית אק
לשאול בשלום .ובשטמ״ק כתב דלא אפשר

וכו׳ לפי שאק שאילת שלום בלילה ,ע״כ.

וא״ב בערבית אין לחוש.

♦ מאותת «דזשל«ם o

העולה בקיצור למעשר;:
לפני מוסף או מנחה מותר לכו״ע.

לפני מעריב י״א שאסור ן פסקי חוס׳וכפשטות דברי האליה רבה ,חס״ל ,כה״ח,
בית יעקב .הליכות שבא [ח״א א] .ח״א
שמותר :הרמב״ם ,אבודרהם ,הגר״א ,פרמ״ג,

הבד",ל בהבנתו בהא״ר ,תו״ח .וכן משמע
משאר פוסקים שהעמידו דק זה רק בהלכות
תפלח שחרית .ופוק הזי מאי עמא דבר,
וכמ״ש בישכיל עברי ובלקט הקמח וברבבות

אפרים .וביוקה נא התיר עב״פ בלע״ז.

ה] לא התפלל שחרית עריק ,והוא עומד
להתפלל מנחה שתים .א׳ למנחה וא׳ לתשלומי
שחרית:

בטהדת השלחן בחב ,צ״ע אם מותר לתח
שלום קודם .וכן נסתפק ברבבות אפרים [ח״ב

סימן ס״ג]
ובאבודרהם בשם רב האי גאון ,ובביאור
הגר״א [ראה לעיל סק״ב דבריהם] מבואר
להדיא דמיירי בשחרית דייקא.

^®8יבאדזלך באמיתך [פכ״ב סעיף מא] כתב:
אסור לו להשכים לפתח חבירו לשאול

בשלומו ,עד אחר שיתפלל מנחה וגם שחרית
דודאי בונת הפו׳ רק לשחרית .ועכ״ס בלשון

לתשלומין .דקודם שהתפלל מנחה ,פשיטא
שדינו כקודם שחרית ,דהרי לשון חז״ל

לע״ד ודאי שיש להקל .וכ״ש כשמשנה אף

׳קורם שיתפלל׳ והוא עדיין לא התפלל כלל.

בלע rממה שנהוג .אבל למנוע לגמרי הוא מן

וגם לפני תשלומי שחרית אסור ,דקיי״ל [עי׳

המתמיהים .ובספר בית יעקב [מעסקק ,סימן
יב] כתב נסתפקתי האם גם לפני מנחה וערבית
אסור ,וי״ל דכיון דלא אוקמי הגמ׳ הא דשואל

בשו״ת בצל החכמה ח״ג סימן ד] שאסור

ובספר ירקה נא [שם ג] האריך להוכיח

וכו׳ דמיירי בערבית ,ש״מ ודאי דגם בערבית
אסור .דבשו״ת ישכיל עבדי [ה״ה או״ח סימן
כ אות ז] כתב פוק חזי דלא שמענו ולא ראינו

שיהיו נזהרים בזה במנחה וערבית.

לו לאכול עד שיתפלל שניהם .מיהו אחר
שהתפלל מנחה מותר לו לתת שלום לחבירו
העומד על ידו .אבל לא ללכת למקום חבירו.
עיי״ש בטעמו שלדבר.
 nמאיזה שעה אסור לעשות כז  -בטור
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ושו״ע [סימן פ״ט ס״ב] כתבו ,ביון ׳שהגיע
זמן תפלה׳ .ובטורי זהב [סק״ג] אוסר רק מהנץ

"חבידר שאמת האם הכוונה
לחבית דייקא ,או אף אביו או רבו:

החמה אבל לפני דה מותר .אמנם שאר פוסקים
אסרו מעלות השחר[ .מג״א סק״ו ,דדך החיים

י״א דה״ה אביו אד רבו :בתשובות

הל׳ דברים האסורים קודם התפלה אות א,

שו״ע הרב ס״ג ,משנ״ב סק״ח ,וש״א]

ט]

הגאונים [אוצה״ג סימן פא ,בין תשו׳ רב
נטרונאי ורב פלטוי] לענין אי שרי לומר
צפרא וכר ,כתב ברבו לא קא מיבעיא לן ,רהא

מה הגדר של משכים ׳לפתח" חברו:
ז] לאו דוקא ׳משכים לפתחו ממש׳ ,וה״ה

אם הולך בבית הכנסת ממקום הקבוע לו,
למקום חברו ,ליתן לו שלום .פרמ״ג א״א ז,

דרך החיים שם ,משנ״ב סק״ט ,ובשער הציון
אות טו כתב דכן מצדד העולת תמיד.
אמנם באשל אברהם ^[בוטשטאשז כתב:

כשאמו משבים לפתחו ממש רק חברו יושב
בחדר של צבור או בתדר של חברו וכדומה

אין זה בכלל משכים לפתחו .גם שלעולנדיש
לו קנין במקום שביהמ״ד הק׳ כנהוג אודות
המקומות כידוע ,וקיי״ל שכירות ליומיה

תרגמה ר׳ אבא במשכים לפתחו ,כי קא מיבעי
לי במי שגדול ממנו או חבירו וכר[ .וש״מ
רפשיטא ליה דאסור אף ברבו).

בפרמ״ג [א״א סק״ט] כתב ,והוי יודע
דשלדם לפתחו אסור אפילו אביו או רבו.
ומהא אמינא לה ,׳בין חפרקים שואל מפני
הכבוד׳ ,ולהדמב״ם בפירוש המשניות
[היינו] אביו ורבו .ואפילו הכי פריך [רב

ששת] בין הפרקים וכר [כלומד מדפריך
בגם׳ ראם איתא שאסור לשאול בשלום לפני
התפלה ,האיך אמרו ששואל מפני הכבוד.
וש״מ דהאיסוד הוא גם לאביו ורבו ,שאל״ב

י״ל דשאני אביו ורבו שמותר אף לפני
התפלה].

ממכר הוא ,וכן שאלה .מ״מ להא מלתא אין
קפידא כי אם לפתחו ממש ,כיון שהקפידא רק
מצד שניכר כבוד הבריות בהקדימו .משא״ב

בתורת חיים [סופד ,בסימן ס״ו סעיף ב
ד״ה והצל״ח ,ובסימן פ״ט ס״ה] העלה ג״כ

כשאינו פתח חברו ממש והוא שכיח לפגוע
בשחר ולומר לו שלום ,וצלע״ע היטב.

שאסור בנתינת שלום גם לאביו ורבו[ .ועיין
דמ״מ התיר להשכים לפתחו ולומר צפרא

וכו׳] .ומש״ב ׳חבירו׳ הוא לאפוקי גוי דדשאי

ח] ברכת שלום לחברו בטלפון :באהלך

מפני דרכי שלום .ועיי״ש במה שדחה הוכחת

באמתך [פכ״ב סל״ד] כתב נראה שאסור.
תיל בתר טעמא שמכבדו לפני שמכבד לה׳,

הצל״ח להיתר.

ומברכו בשמו של ה׳ .וכשהוא פונה בכוונה
אליו הר״ז כמשכים .מיהו אם לא יהא אפשר

וכ״ב לדינא :בדרך החיים [שם] ,ישועות
יעקב סק״ג ,משנ״ב סק״י ,וכתב בשו״ח בצל
החכמה [ה״ה סימן ע] שבדעתם מורים הלכה

ממש למשכים שהוא דרך הכנעה וכו׳,

למעשה בוה .מיהו יש לצרף דעת המתירים
לסניף להיתר אחר ,ראה להלן בסק״י וכ״מ

לברכו אח״כ נראה להקל .דסו״ס אינו דומה

משא״כ בזה שהוא רק דרך ריצות.

מאורות ירושלים ־ ג קובץ עמוד מס (119הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה (0

י

וי
י•

^o yg

הרג חיים יצהק מחש

♦

מאותת «משל« 0ס

ru»hnjww״

מראשית חכמה לעיל סק״ב .וראה בספר

[ועיין שו״ת הלכות קטנות ןח״ב סימן
ד] שכתב להוהיר על המשרתים שיקבלו

ויש].

עול מלכות שמים קודם שישמשו לאדון.

יד אליהו [יגולו־ ,פסקים ת״א סימן ט* ד״ה

י] וי״א לאביו ורבו מותר :בצל״ח [ברכות

מיהו במשב״ב סקי״ח ,כתב שהוא רק ממדח
חסידות ,ובמ״ש בשבו״י הנ״ל ובמגן גבוחם
ודלא כהלכות קטנות .נוש״מ דס״ל דשונה

הקשה רב ששת הח רב הנותן שלום להבידו

השימוש לאדון שמותר מחנא ,משאילת

קאמר ,ומה שמתירכלשאול בן הפרקים הוא

שלום שאסר]

י״ד א .ד״ה מתיב] כתב :יש להקשות מאי

]»חיי ז
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רק מפני הכבוד אויהיראה ,וחבירו אינו לא

בכלל יראה ולא בכלל כבוד ,וכמ״ש ברמב״ם

יא] אם אביו ואמו או רבו יוצאים לדרך ואם

דמפני הכבוד היינו אביו או רבו גדול ממנו.

ימתין עד שיתפלל לא תהיה אפשרות להפרד

ועיי״ש שהאחך ונשאר בצ״ע[ .הדי מבואר
דס״ל בפשי' שאין אביו ורבו בכלל האיסור.

מהם ,ויהיה זלזול בכבודם ,י״א דנראה דכו״ע
יודו שמותר להשכים לפתחם לומר להם

תורת חיים]

שלום .אהלך באמיתך פ״ח סעיף לא ובהערה
לו .וראה עוד בדה להלן ס״ק ל״ה.

בשו״ת שבות יעקב [ח״ב כב] כתב ,דוקא
חבירו ולא אדונו ורבו .דכיון שחייב בכבודו

יב] אף כשבא חברו מן הדרך ,שמצוה לתת

ויראתו ליכא איסור כלל ,דהח אמרו מורא

לו שלום מ״מ אסור להשכים לתת לו שלום.

רבך כמורא שמים ,ואפילו איבו רבו בתורה

אם יעקב [יאקימובסקי ,ברכות י״ד ע״א].

וכו /וגם גדול כבוד חבחות שדוחה לא

אהלך באמתך פכ״ב הערה נח.

תעשה של ׳לא תסור׳ ,והבא הוא דק אסמכתא

בעלמא והוא דרבנן ונדחה מפני כבוד ויראת

אדונו ושלום ביתו עדיף .ואפילו א״ת דמ״ש

יג] אם יש לחוש לאיבת ׳גבר אלים׳ אם לא

יתןלושלום:

שמואל תחשב כעושה במה הוא גם בעבדו,
מ״מ הלכתא כרב באיסוח[ .ומש״ב ׳אדונו

אם יוכל ליתן לו ידו בלא אמירת שלום

ורבו׳ ה״ה לאביו .ראה בתורת חיים שם,

שפיר דמי .פרמ״ג א״א סק״ח .ומשנ״ב סק״י.
ואם פגעו בדרך יש להקל גם באמידת שלום,

ובשו״ת בצל החכמה שם אות א׳ וב׳].

וכדלהלן בסק״ב משנ״ב שם.

ובהליכות שבא נח״א סי׳ א] מצדד להתיר
מעיקר החן .אך מחמיר לקום ממקומו לקבל

פני הרב .ולמעשה יאמר רק צפרא טבא עם
נענוע הראש קצת .ובבאר יעקב [קרויזהאר
מדאלינא ,פ״ט ס״ק ה] העלה דאדדבה לרבו

פשיטא שאסור ,כיון שצ״ל ׳רבי ומורי׳ ,ואין
לקבל שום מרוח לפני התפלה.

יד] האם אסרו ׳שלום׳ רייקא או
ה״ה בשאר לשונות:
בלשון לע״ז :בפרמ״ג [מש״ז סק״ב] כתב:
אם משכים לפתחו ונותן לו שלום בלשון
לע״ז יש לעיין .והעתיקו במשנ״ב סקי״א.
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*מידת ושאלה שלום למגי ההג^ה

אם מברכו בשמו של הקכ״ה ,כגון ׳הרחום
ירחמך׳ ׳החנון יחבנך וכדומה  -מסתבר
שמותר .פרמ״ג ומשנ״ב שם[ .דהוי־י^תפלה
ולא נהיגת כבוד .לקט הקמח החדש אות ל].

קיג -ס-

שיתפלל אומר לו ׳צפרך לטב׳ [מיהו בתשר
הגאונים [אליקיס ,סימן ר״ד מיוחס לד׳
שרירא] כתב אסור ׳לברך׳ את חברו קודם
שיתפלל וכו׳ .ע״כ .ומשמע דכל ברכה אסורה

ול״דשלום,וצ״ע]
׳מי ששלומו שלום יתן שלומך׳ צ״ע אם

מותר .פרמ״ג שם[ .דוה אפשר שהוא בגדר
שלום ,לקט הקמח שם].

ובתלמידי רבינו יונה [שם ד״ה ודוקא]
והובא בב״י ,כתבו :ואמרו חכמי סרובינצ״א
ז״ל ,דאפילו במשכים לפתחו אינו אסור אלא

׳לך לשלום׳ או ׳בשלום׳ ׳סע לחיים

כשמזכיר לו שלום ,משום ששמו של הקב״ה

ולשלום׳ ׳צאתכם לשלום׳ דינו כאמירת

שלום .אבל מותר לומר לו ׳צפרא דמארי טב׳.

׳צפרא טבא׳ וכדלהלן .שו״ת בצל החכמה

ונראה למורי הרב נר״ו ,שאפילו זה אינו מותר,

שם אות ד-ח .כיון שלשון זה אינו הטלת

אלא כשהוצרך ללכת לראותי לעסק מעסקיו או

שם ה׳ עליו אלא ברכה או בירור שלא ניזוק.
[מיהו בזהר הקדוש [בלק ק״צ ע״ב] ובזהר

לשום ענין .אבל אם אינו הולך אלא להקביל

פניו קודם התפלה אפילו זה הלשון ,אסור.

חדש [סוף מדרש רות דף צ ע״ב] איתא ,ועל
דא אסיר לאיניש לבדכא לחבריה עד דמברך
למאריה בשירותא דצלותיה]

ובדרכי משה [אות א] כתב :ובזוהר [פרשת
פקודי דף ק״ג ע״א] משמע כדברי [תלמידי]
ר׳ יונה דאינו אסור רק כשמזכיר את ה׳.

ואין חילוק בין ׳נתינת שלום׳ או ׳שאילת
שלום׳ .אהלך באמתך הערה נה .ואע״ם

וכמגיד תעלומה [לחרה״ק מדינוב ,רי״ף

דלהמרש״א [חדושי אגדות שבת פ״ט .ד״ה
וא״ל] שאלת שלום היינו מה ששואל אם היה

ברכות דף ז ע״ב] מבאר דלטעמיה דרב משום
שעשאו במה אסור בכל לשון ,ולשמואל

שלום בדרך וכו׳ ונתינת שלום מה שהאורח

דטעמיה משום שעשאו אלוק האיסור הוא

נותן שלום לבעה״ב .וא״כ הכא שאסרו 'נותן

דוקא כשמזכיר שם ה׳ .ולכן לא הביא הדי״ף

שלום׳ לישתרי שאלת שלום .מ״מ למעשה

הא דשסואל ,דקיי״ל כרב באיסורי[ .וראה

אין להתיר ,עיי״ש ובשו״ת בצל החכמה ת״ה

במילי דברכות י״ד ע״א ד״ה בגם׳].

סימן מ״ח אות ב-ה[ .וראה להלן אי שדי
לקרוא לאיש ששמו שלום].

אמידת 'צפרא למדי סב/

טו] ולהלכה כתבו בשו״ע [שם] מג״א

[סק״ז] שו״ע הרב [סעיף ג] דרך החיים [א]
משג״ב [סקי״ב] :אבל מותר לומר לו ׳צפרא
דמרי טב׳ .ואפילו זה אינו מותר אלא כשהוצרך

טו] בתשובות הגאונים [בק תשר רב
נטרמאי ורב פלטוי גאון'",באוצה״ג ,ברכות
אות פא] כתבו :הא דאמור רבנן אסור לאדם
וכו׳ ,ונהגו רבותינו שפוגע בחבירו קודם

ללכת דרך חצית של חביתי לראות איזה עסק,
ואגב זה הולך לפתחו לומר לו צפרא דמרי טב.
ובלבושי שרד אות ז ,כתב שהולך לעסק ואגב
אורחא ׳מעקם שם הדרך׳ לפתח חבית .אבל
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אם אינו הולך אלא להקביל פניו קודם תפלה
אפילו זה הלשון אסור .כי איך יקביל פני אדם

דבר שבעולם ,אפילו ׳גוט מארגין׳ [בוקר טוב]
אסור לומר .ומכש״ב לשאול בשלום שום
אדם .ואחר שבירך וכו׳ יכול לשאול בשלום

הסכמת דוב הפוסקים ,שאם משכים לפתחו
רק בשביל זה אסור אפילו באמירת צפדא

וכו׳ ובלבד שלא יקדים לפתחו וכר[ .ומבואר
שאסוראפילוצפראדמריטבואפילובפגעובו].

קודם שיקביל פני השכינה יתברך .וכן הוא

דמרי טב .אבל אם הוא דרך אגב מותר.
בתיי אדם [כלל יז סעיף ב] כתב :אבל
ולאו דוקא לשון וה,וה״הבכללשוןשמברך

אסור כאשר הוא באופן שמשכים .חיי אדם,
שכתב לאסור בלשון אשכנז[ .וכ״מ מש״פ],

צפדא דמרי טב בין בלשון הקודש ובין בלשון
אשכנז ,מותר אם פגע בו בשוק .אבל אם הלך

לביתו ,אף זה אסור[ .ומשמע דאפילו הלך

אהלך באמתך סל״ז לאסור ׳ברוך הבא׳[ .ולא

לעסק אחר ואגב זה משכים ,נמי אסור .ועיין

התירו לעיל אלא את הדומה לתפלה] .אמנם
אמירת שלום אסורה אף בכה״ג [מג״א בשם

להלן בביאור החיי״א].

הרשב״א ,וש״פ] .ובשו״ע הרב נתן טעם :כי
שמו של הקב״ה שלום ואין זה כבוד המקום

יח] י״א דלאביו או רבו ,מותר לומר צפרא

לחלק כבוד בשמו לבשר ודם קודם שחל לו

דמרי טב אפילו במשכים לפתחו [תורת חיים
ס״ט ה .עיי״ש באורך] .וב״כ בהערות על

כבוד בעבודת התפלה.

שיטת הקדמונים [ ]24בשם הנ״י כ״י בשם
הראב״ד.

ודע ,דהיום שהמנהג של ההמון ,לומר
שלום במקום צפרא טבא ,מ״מ אין להתיר

משום זה אמירת שלום ,דמ״מ הוי שלום שמו
של הקב״ה .שו״ת מנחת יצחק ח״ח סימן קכו

ד״ה והנה.

יט] אם אומד רק ׳צפרא טוב׳ ולא אמר
למי  -כתב באשל אברהם שאין קפידא אפילו

במשבים .כי יכול הוא המכוון להתפרש
שמתפלל כן על עצמו או עם הכלל של עם בני
ישראל כולם .וכל שלא פירש תיבת ׳דמרי׳

יז] ומאידך מצאנו דעות אחרות בזה:

ץ

בספדהאודה [מירחם לרש״׳י .סעיף  nכתב•

וכד משכים אינש קמי צלותא ,אסור למיתן
שלמא לחבריה שיאמר שלום עליך .אבל מפני
דרכי שלום ,אומר לו צפרא דמרי טב ,והוא
מהדר ליה דמרי טב .ודוקא במשכים לפתחו,
אבל פגעו בדרך וכר[ .ומבואר דאמירת צפרא
 Jדמרי טב שרי אפילו נמשכים].
בשולחן הטהור [סעיף ב] כתב :קודם

שמברך להקב״ה ,אסור לשבח או לבדך שום

אי״זבכללקפידאהנ״ל.

כ] האם יש איסור בקבלת פגים
בלבד בלא אמירה:
דעת הערוך השלחן [סעיף יח] שיש איסור
בהקבלת פנים בלבד [אפילו באמירה שאין לה

משמעות שלום ,או בלא אמירה כלל ,עיי״שן.

ובתהלה לדוד [סק״ב] כתב לכאורה אמינא
דבהולך להקביל פניו[ ,גם] בלא זה אסור,
מטעם שאסור להתעסק בצרכיו עד שיתפלל.
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אבל לשון תר״י ׳אף זה הלשון אסור׳ משמע
דרק מטעם הלשון אסור ,וע״כ דדה לא מקרי

ובספר אהל יוסף [אשכנזי ,ח״ג במצרף
לכסף סימן י] נשאל כשצריך להתראות עם אחד

מתעסק בצרכיו ,וצ״ע.

מיהו בלקט הקמח [ס״ק כז] כתב :אבל

לפני התפלה לאיזה עסק [ואין שהות אח״כ]
אם רשאי לילך אצלו לאכסניא שלו לדבר עמו
וליתן לו שלום כנהוג .והעלה דאסור לומר

ההילוך עצמו שמקדים כבור לפני כבוד

לו שלום לבו״ע ,ורק לומר לו צפרא טבא.

הקב״ה ,דה אינו בגדר זה ,כיון שלא בשלומו
בשום לשון[ .וכ״מ ממ״ש לעיל מהא״א,

כב 1אם אינו משוכים לפתדוו אלא
שפגע בו:

משמע שהאיסור הוא הקבלת פנים .וראה
לעיל ס:ק יג דבגבר אלים כתב הפרמ״ג ליתן

ז״ל השו״ע :ואם אינו משכים לפתחו

אלא שפגע בו בדרך מותר ליתן לו שלום.

לו יד בלא אמירת שלום .ש״מ דהקבלת פנים

והוא מוסכם לכל הפוסקים ,ממסקנת הגמרא

בלא אמידה קיל].

דדוקא במשכים לפתחו ,וברש״י שם אבל

דצפרא טבא להוד שרי .וראה לעיל לשון
הלבוש דאיך יקביל פני אדם קודם וכו/

פגעו בדרך שואל .ובתום׳ כתבו ,וכן הלכה

כא] אם הוא משכים לפתח חברו לראות
שם אמה עסק ואגב דה נותן לו ג״כ שלום:
[ושונה ד״ז מדלעיל שאסרנו אמירת שלום,
דהתם בא לפתח חברו במיוחד כדי לתת
שלום אלא שחיה כן מפני שעבר שם במקרה.
משא״כ הבא הגיע לפתח חברו למטרה אחרת

לגמרי וכיון שפגעו בו נותן לו שלום].

אבל פגעו באקראי מותר.

אמנם ,בחי׳ הרא״ה וברכות שם] משמע
שאסור מדינא .וד״ל :כשאינו משכים שרי
וכר ,מיהו דוקא מפני הדחק כגון שואל מפני
הכבוד או משיב שלום לכל אדם .אבל לשאול
בשלום חברו דרך רשות ,בודאי אסור וכו/
הלכך תלתא דינק נינהו ,משכים לפתחו כאלו

י״א שמותר .פרי חדש [סעיף ב] הפדמ״ג

עשהו במה .אינו משכים ושואל בשלום חברו

[א״א ז] .וכ״מ דעת המחצית השקל [סק״ד].
וכ״כ האבודרהם [שחרית של חול דף קב ד״ה

דרך רשות ולאו מפני הכבוד אסור .כל היכא

דמפני הכבוד ,מותר ואפילו בין הפרקים וכו/

וגרסינן] וו״ל :אבל אם פגע בו בדרך או אפילו

במשכיסלפתחולצורךשישלואצלו,אנוס הוא

ובמקור חיים [סק״ב] כתב ,ובזוהר הק׳

נחשב ויכול לשאול בשלומו .וראה בריבב״ן

דיש פרשת דברים משמע דבכל גוונא אסור.

[בגנזי הראשונים] שכתב ,ולי נראה במשכים
לפתחו תמיד רגיל בכך [אזי אסור] ,אבל עבר

ובמגיה שם מציין לסר׳ בלק[ .ולכאורה כונתו
למ״ש בדף ק״צ ע״ב .אסור לברכא לבר נש

דרך פתח בימו בדרך שהולך לדרכו מותר.

בקדמיתא הא אמשיך לההוא בר נש במה על

רישיה באתר דהאי את].
וי״א שאסור לתת שלום ,ולא התירו אז
אלא צפדא דמרי טב .ב״ח [סעיף ג] ביאור

הגר״א ואות ח־ן.

בג] ובדרך לאו דוקא ,וה״ה פגשו בבית

המסת :ואבל לא לענת ללכת ממקומו למקום
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חברו].

לפגוע בו ולהקדים לד שלום ־ לא מצינו
איסור .מיהו מלשון התוס׳ שכתבו ׳פגעו

בספר האוחז [שם] כתב ,אפל פוגעו בדרך
או ׳בבית הכנסת׳ בוחן לו שלום בכל לשון
ואין בכך כלום.

באקראי׳ משמע דגם הפגיעה עצמה צריכה
להיות באקראי ולא במכוון לכתחלה .ואין
להקל במה שנוגע בכבוד המקום.

בתשב״ץ[סי׳רמו]כתב !ושואלהר״מבמד׳ל

ובאליה רבה [סק״ה ,ובא״ז סק״ה כתב כן

בשלום כל אדם קודם תפילה בבית הכנסת.

בשם הב״ח] כתב :אפילו אינו משבים לפתחו

ומה שהספר אומר אסור בשאילת שלום קודם
 ,רוצח לומר כשמשכים לפתחו ,אבל אם

אלא הולך כדי לפגוע בו ,אסור.

בדרך או ׳בבית הכנסת׳ ,מותר לשאול.

ובספר יוקזז נא [פ״ט ב] כתב דצל״ע אי
מיידי לענין שלום או גם לענין צפרא דמרי

ברכינו ירוחם [נ״׳ג ח״ג כד ע״ג] אבל אם
פגע בו בשום מקום או בבית הכנסת ,מותר.

סב .דתוכ״ד העו״ת משמע שהוא לענק דק

לענק נתינת שלום.

וכ״כ בשם גאון[ ,והיינו בתשובות הגאונים
שם שכתב ׳פגע בו בדרך או בבית הכנסת׳].
בשו״ע הרב [0״ג] אבל אם מצאו בשוק
או בבית הכנסת[ .ועי׳ גם בצל״ח [ברכות י״ג

ובדאב״ד [בפירושו למסכת מדות פ״א כח
ע״א ד״ה איש] כתב רבותינו מפרשי ,משכים
לפתחו[ ,היינו] שעומד בפתה הבית וכל אדם
שעובר לפני ביתו גותן לו שלום ,אז אסור.

ע״א ד״ה בין] שהוכיח כן מדברי הגמרא].

אבל אם יפגע חברו ברשות הרבים הרי יש
ליחן לו שלום[ .ומשמע שכל שעושה פעולה

ובשו״ת בית אבי [וז״׳ב סימן קכא ד״ה
ומה] על המתרעם לבטל המנהג שהבאים

כדי לפגוש אסור].

לביהכנ״ס להתפלל אומרים צפרא טבא משום

כה] עוד כתב בשו״ע :וי״א שאפילו

שאילת שלום לפני התפלה ,והשיב דודאי שרי

במוצא חברו בשוק ,לא יאמר לו אלא ׳צפדא

וכמ״ש בתשב״ץ וכו׳,

דמרי טב׳ .כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב
בדברים אחרים כלל עד שיתפלל.

אמנם בכף החיים [סימן סו אוח ג] כתב ומ״מ
יש להחמיר היכא דאפשר שלא לשאול בשלום
אדם בבית הכנסת .עיין לקמן סימן קנ״א אות

ואפילו רגיל לתת לו שלום לא יתן לו .מג״א
סק״ט דכ״מ מחרשב״א .שו״ע הרב ,ואפילו

ח׳ מ״ש בשם האריז״ל ,ולעיל ססי׳ א׳ .ודו״ק.

רגיל ליתן לו שלום ׳כל יום׳ .משנ״ב סקט״ו.

כד 1אם אינו משבים לפתחו אלא
הולך כדי לפגוע בו:
בעולת תמיד [סק״ח] כתב :אם הולך כדי

אמנם אק זה מעיקר הדין אלא שכך גחגו
קדמונינו להחמיר .פדי חדש ,וכתב דהכי
נקטינן .דרך החיים ,שו״ע חרב ,משנ״ב
סקט״ז .ובשבילי דוד במג״א סק״ט ,כתב היינו
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מצד זרתות אבל מדינא מותר .ובקיצור שו״ע
[סימן ת ס״ה] כתב מצד הדק מותר ליתן לו
שלום .אך "נכון לשנות בלשונו׳ כדי שיתן וכר.

קיז ס

נראה כמי שהוא טרוד ועומד לתפלה ,ויתן
לבו שלא יעכב בדברים אחרים כלל עד

שיתפלל ויזכור מתוך השינוי.

•

מיהו בפרמ״ג [מ״ז סק״ב] כתב לכאורה

ובאדחות חיים [לר״א מלוניל ,תפלה סימן

מנהגא הוא ,אך י״ל דמדינא אסרו ,עיי״ש.
וראה בשו״ח נחלת בנימין [ברויעד! או״ח

יד] והביאו הב״י .כוזב עוד ,ובאותן המקומות
שנהגו לתת שלום איש לחברו אחר שאומרים

סימן לו ,מה שדן באורך האם להי״א הוא

׳האל הקדוש׳ ,נראה שמכאן יצא להם המנהג,

מעיקר הדין או מחומרא בעלמא.

דעד כאן נאסרו אם לא בשינוי דברים ומכאן

ואילך הותרו.
[וראה בהליכות שבא [ח״א ס״א ד] שקורא
לענות אפילו צפרא דמרי טב ,דזה לכו״ע

וכאשכול [תפלה סימן ד ס״ט] והאידנא
נהוג עלמא שלא יתן אדם לחברו שלום כל

שרי].

עיקר קודם תפלתו ,אלא אומר לו צפרך לטב

תגר על אלו שאינו רוצים לומר או אפילו

כו] ומקור דין זה:

בלא כריעה[ .ועיי״ש שחסר איזה חיבות,
ובנחל אשכול כתב דצ״ל ׳ולא ידענא טעם

לדבר׳].
בתשובות הגאונים [שם סי׳ פג ,מיוחס לרב
נחשון גאון] כתב :והאידנא נהוג עלמא שלא
יתן אדם שלום כל עיקר קודם תפלתו .אלא

אומר צפרך לטב בלא כריעה .וראוי לעשות

כז] י״א דכל זה בפגשו בדרך .אבל בבית

הכנסת א״צ לשנות ומותר לתת שלום .תורת
חיים אות ז ,ודייקי מהתשב״ץ [הנ״ל בסקכ״ג]

כמנהג זה שלא יתן אדם לחברו שלום ולא

דר״ל דדוקא בביהכנ״ס שעומד להתפלל ואז

יעמוד מפניו קודם התפלה .עוד שם [בתשובה

אין חשש שימשך לדברים אחרים .ובקצות
השלחן [סימן י״א ס״א] כתב להדיא דאסור

סי׳ פא] ונהגו רבותינו שפוגע כחבירו קודם
שיתפלל אומר לו צפרו לטב.
ובב״י שהביא מהרשב״א [יד .ד״ה אמר]
אמאי דאיתא בגמ׳ שאסור לעשות חפציו
קודם שיתפלל .כתב ,כלומר ואפילו במוצא

אף בביהכנ״ס.
כח] י״א דהפוגע את הרב או נכבד אחד
מותר לשאול לו בשלום .שו״ת נחלת בנימין

[סימן לו] דזהו מש״כ ששואל מפני הכבוד,

חברו בשוק כדי שלא יפנה לבו לשום דבר עד

עיי״ש דבריו באריכות .וכ״כ באפיקי מגינים
בחידושים טו וביאורים ה׳[ .וראה לעיל מש״כ

צפרא דמרי טב כרי שיתן לב וכו׳ ומפני שהוא
משנה בלשק יזכור .וכ״ב בריטב״א [ברכות

מהליכות שבא שנראה שמחמיר אף בכה״ג.
וראה להלן סק״ל מהגה״ק מצאנז].

שיתפלל .וכתב חראב״ד דהיינו שנהגו לומר

שם] .אלא שהוסיף בטעם האיסור ,כדי שלא

יתייאש מן התפלה ,וימהר לביהכנ״ס ויתפלל.

כט! הפוגע בדרך בגבר אלים ויש לחוש

וכשהוא משנה ואומר רה צפרא דסרי טב,

לאיבה אם לא יתן לו שלום .מותר לתת לו
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שלום .וא״צ לשנות .דהא בלא״ה מעיקר הדק
מותר .משנ״ב םק״ט .וכ״כ באפיקי מגעים
שם .באפשר.

ל] אם פוגע בחברו הבא מן הדרך או

ירושלים ס-

וכ״ש בזה שבא מן הדרך בודאי יתעכב וכו׳.
ומ״מ אפשר שאין לשנות מן המנהג לברך
בשלום דייקא.

לג] בזמן הזה שהדרך לומר לכל אדם

שחברו בא אליו י״א שמותר לו להקדים לו
שלום .וכן נוהגים .אהלך באמתך סעיף לו,

׳צפרא דמרי טב׳ ולא שלום:

דלא אסרו אלא בחברו בן עירו ,וכיון שאינו

במחצית השקל [בשו״ע ס״ב] כתב
נסתפקתי דבימיהם שהיה מנהגם ליתן שלום,

בברכת ׳שלום עליכם׳.

וא״כ כשאמר צפרא דמרי טב הוי שינוי וע״י

רק מנהגא .לכן לא ישנה מהמנהג לברכו

זה יזכור [שלא להתעכב וכו׳] .משא״ב בזמן
הוה דדרך כל אדם לומר צפרא וכו׳ ולא

ובאפיקי מגינים [שם] כתב :ונ״ל ראם
אורח בא אצלו לביתו מותר לתת לו שלום

ליתן שלום .א״כ אין בזה שינוי ,וא״כ אפשר

לכד׳ע ,דגדולה הכנסת אורחים וכד.

להראב״ד בזמן הזה אין לומר צפרא דמרי

טב.
[ובדרכי חיים [עט׳ כ״ח אות מ״א] מביא
דהגה״ק מצאנו זי״ע ,לא היה נותן שלום
לאורח לפני התפלה ,רק כשבא אדם חשוב
לחדר רבינו לפני התפלה .נהג להושיט לו
ידו בלא אמירת שלום ,ולאחר התפלה חזר

והושיט לו ידו ואמר ׳שלום עליכם׳].

ובשלמת חיים [סימן קיב] נסתפק ג״ב

הכי ,והוסיף השואל דאולי י״ל דמה דהחמיר
בשו״ע שלא לאמר שלום היינו דיש לו עצה

לשנות ולומר צפרא טבא .אבל בזמנינו דליכא
עצה אחרת ,נמצא שצריך לבטל לגמרי ,לא
החמירו .ובפרט דע״פ דין מותר אפילו לומר

לא] יש מי שאומר שאם מדבר צמו

שלום .והגרי״ח ווננפלד זצ״ל .השיב לו :אם

בטלפון מותר לומר לו שלום .אהלך באמתך

רגיל לומר בלשון אשכנז ׳גוט מארגען .,יאמר

הערה סג .דלא שייך הטעם שמא יתעכב וכו׳

׳צפרא טבא׳ .והוי שינוי .ואם רגיל בצפרא

אלא כשפוגשו פנים אל פנים[ .והיינו באופן

טבא יאמר בלשון אשכנז.

דליכא טעמא דמשכים ,שאל״ב הרי אסור אף

צפרא דמרי טב .ולשי׳ שייך שם ׳משכים׳ אף
בטעלעפאן .שו״ת אז נדברו חי״ד סי׳ לד].

עוד כתב בשו״ת הנ״ל [בסימן קיג]:
מש״כ החיי אדם שאם פגע בו מותר לומר

צפרא דמרי טב בלשה״ק ובין בל״א ,האם

לס בא מהדרך לביתו ,ועדיין לא התפלל:

כוונתו שאם רגיל לומר בלשה״ק ישנה לל״א
ואם רגיל בל״א ישנה ללה״ק .אבל בלי שינוי

באהלך באמתך [סל״ט] כתב ,מעיקר
הדין יכול לתת שלום [נראה דהרי זה כפוגע

אסור .ולכאורה מדבריו משמע להקל בכה״ג.

והגרי״ח השיב לו :יפה כיוון בכוונת החי״א.

חברו ועכ״פ כהולך לאיזה עסק וכו׳] .ומיהו
ממנהג הנ״ל יש לומר רק צפרא דמדי טב.

ובשו״ת תשובות והנהגות [שטרנבוך.
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ה״א סימן עא] הביא מהגרי״ח הנ״ל והוסיף:
ונראה פשוט שאם אפשר יניד רק את ראשו,
או ישנה ודי בכך .שאין מקפידים היום כלל
לומר שלום או בוקר טוב דוקא ,רק אפילו

>^-57-

ובהלכות גדולות [הל׳ תפלה] אסור לאדם
וכו׳ והאי שלום כריעה היא[ .מיהו גירסא זו
היא רק בדפוס בערלין ואינה נמצאת בכל
הנוסחאות].

נד ראשו כיבדו ודי בכך[ .וראה לעיל ס״ק
טז משו״ת מנח״י דהיום מנהג ההמק לומר
שלום ולא צפרא טבא].

ובר׳ ירוחם [נ״ג דז״ג כ״א ע״ג ,והביאו
הב״י] כתב ,פירוש שלום כמו כריעה ,אבל

שלום בפה מותר כמו צפרא למרי טב וכיו״ב.
מ!יע«*בספר יוקח נא [שם ד ד״ה נמצא] כתב,
*2מגייר שאלוניקי נזהרים שלא לברך אפילו
בשאלת שלום הרגילה בלשון לע״ז ,אלא

ואפילו כריעה אעה אסורה אלא במשבים
לפתהו ,אבל אם פגע בשום מקום או בבית

הכנסת ,מותר .וכ״כ גאון בתשובה.

אומרים צפרא דמרי טב .ובהליכות שבא [שם

אות ד] כתב ,נהגנו בערי מאראקא לומר דק
צפרא דמרי טב .ולרבו ולמי שגדול ממנו
בחכמה ,עם קצת נענוע הראש.

ובארחות חיים [לוניל ,תפלה סימן יד,
והביאו הב״י] כתב ,ובתשובות רקמאי לא

חשו חכמים אלא בענין כריעה ,אבל שלא
בכריעה [לא חששו וןנותן שלום בכל לשון

שירצה בין בדרך ובין בבית הכנסת ואץ בכך
כלום .והכריעה אסורה איסור גמור אפילו

לעמן אמירת שלום עם כריעה או
כריעה בלא שלום

בלא נתינת שלום קודם שיתפלל .ובדברי

לק בתשובות הגאונים [שם סימן פא,
מיוחס לרב נטרונאי ורב פלטוי גאון] [שאלה]

חמודות [ברכות פ״ב ס״ק כט] כתב שצריך
להגיה בדבריו וצ״ל :והכריעה אסורה
׳אפילו אינו משכים לפתחו׳ ואפילו בלא

מי שנהג בחבירו כבוד כשאומר לו צפרך לטב

נתינת וכו.,

כורע לנגדו .אי לא .מי מיחזי כשאילת שלום
אי לא .ברבו לא קמיבעי לן ,דהא תרגמה ר,

אבא במשכים לפתחו .כי קמבעיא לי במי
שגדול ממנו ,אי נמי במותו ורוצה לנהוג בו

לה] ובשו״ע כתב :וכן אסור לכרוע לו
כשמשכיס לפתחו .ויש אומרים דכריעה

אסורה אפילו בלא משבים לפתחו.

כבוד מאי[ .חשובה] דבר זה כולו לא הקפידו
חכמים אלא משום כריעה ,וזה שאמרו חכמים
כל הנותן שלום לחבירו כריעה הוא .הילכך

כללו של דבר ,כל המשכים לפתחו של רבו

ולהלכה :העיקר כהי״א שאסור לכרוע
לחוד ,אפילו בלא נתינת שלום או אמירת
צפרא דמרי טב ,ואפילו בלא משכים לפתחו,

בין לבן זוגו ,לא יכרע לו .פגע בו בדרך או

אלא בשפוגע בו באקראי .הב״ח ס״ג ,ועולת

בבית הכנסת ,אפילו קודם שיתפלל ,אם כרע
לו אין בכך כלום .דבר זה לענין כריעה .אבל
ליתן לו שלום ככל האומר לו ,הרשות בידו

תמיד סק״ט ,כתבו דאין להקל במה שנוגע

ואק בכך כלום.

בכבוד המקום ברוך הוא[ .והעתיקו בשיירי
כנסת הגדולה בהגב״י אות ג׳] .34ובשו״ע
הרב כתב ,דיש לחוש לדבריהם .מיהו בדרך
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החיים כתב דכריעה אסור מדינא [ולא הביא
כלל את המתירים] .וכ״כ בשלחן הטהור.

מפני היראה ומפני הכבוד וכו׳[ .וכוונתו דאם
בהתחיל קצת ברכות שרי ,א״ב מאי הקשו

ובמשנ״ב סקי״׳ג כתב דיש להורות כהי״א.

האיך שואל בקר״ש מפני הכבוד ,הא הרי

[וראה מש״כ בספר יוקת נא שם אות ד].

התחיל כבר בברכות ולכן שרי ,וש״מ שאסור].

לו] והנה נבוכו האחרונים מהיכן יצא

ובב״ח [ס״ד ד״ה וכתה הקשה א״כ למה

למחבר ׳יש אומרים׳ אלו שאוסרים בכריעה

בסעיף שאח״ז כתב השו״ע שאסור לעשות

לחוד.

חפציו עד שיתפלל שמו״ע ,והרי לתרוה״ד

שהוא מקור ד״ז חיינו הך עם נתינת שלום.

ותירץ דנתינת שלום הוא משום קדימת כבוד,

ובדברי חמודות שם ,אכן הגיה משום כן
בדברי האורחות חיים .מיהו בנחלת צבי [ד״ה

וע״כ כל שכיבד כבר את ה׳ במקצת ברכות

ומ״ש וי״א] ביאר דבריו בלא הגהה דו .וכן

שרי ,משא״ב בעשיית חפציו שאיסורו מפני

באליה רבה ס״ק ו ואליה זוטא אות ד יישב

קדימת עבודתו לעבודת ה׳ בעינן עבודת

דבריו באופן אחר .ובמאמר מרדכי סעיף ד.

התפלה דייקא .ולהלכה כתב [בסו״ס ג] אם

האריך בדה טובא וכתב ג״כ דקשה לשבש

התחיל הברכותוכו׳ ויכול אף ׳לכרוע בפגעו בו
דווקא׳.ובתהלהלדוד [ס״ג במוסגר] כתבדלפי

זו העתיקן גם במהר״י אבוהב סימן פט] וגם
לפי׳ הא״ר קשה ,ויישב באופן אתר .וכן

שיטתו דההולך לראות אידה עסק וכו׳ נחשב
כמשכים [וכדלעיל] ,א״כ לא מחני בכה״ג אף
באמר מקצת ברכות כדי להתיר אמירת שלום.

הגי׳ באו״ח דהרי לפנינו כמ״ש בב״י[ ,וכגי׳

בשו״ת בצל החכמה [ח״׳ה מ״ח אות ד-ט]
האריך לבאר דעיקר שאילת שלום בימי קדם
היה בכריעה.

לז] עוד כתב בשו״ע :ואם התחיל לברך

הברכות ,אח״כ אין לחוש כל כך[ .ולא נתבאר
אי מיירי לענק כריעה או נתינת שלום ,וגם אי
מיירי במשבים לפתחו או רק בפגעו .ויתבאר

בעד״ה מדברי האחרונים להלן].

ובלבוש [0״ב] כתב :ואם התחיל לברך
הברכות הרי קיבל עול מלכות שמים בברכות,
ואק לחוש אח״כ ׳ללכת לפתח חבירו ולתת

לו שלום׳ אם הוא במקום שיכול להפסיק.

ובדברי חמודות [סוף ס״ק כט .וכן הוא
במלבושי יו״ט סק״ד] העלה שלא התירו אלא

הכריעה לחוד בלא נתינת שלום וגם באופן
מקור ד׳׳ז ,הוא ממש״ב בב״י בשם האו״ח
הנ״ל [ולפנינו ליתא] ,אבל אם התחיל לברך
הברכות ,כיון שקיבל עליו עול מלכות שמים
בברכות אק לחוש כ״כ.

שאינו משכים לפתחו .ותמה על הלבוש
שהתיר אף במשכים לתת שלום ,דליחא

מההיא דאיסור עשיית חפציו .עוד כתב,
ד׳מקצת ברכות׳ היינו הברכות שאומרים לפני

ברוך שאמר ,ולא כדמשמע מהלבוש דהיינו
ובדרכי משה [אות  pכתב ובגמרא וברי״ף
לא משמע לחלק בק אם התחיל הברכות או לא.

׳ברכות קר״ש׳ ושלכן כתב שעומד במקום
שיכול להפסיק .וכ״ש דלפמ״ש התירו רק

דהרי מביא לשם ראיה ממאי דשואל בקר״ש

הכריעה וזה מותר בלא״ה גם אז.
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ובנחלת צבי תמה ג״כ על הלבוש ,והעלה

ג״כ שלא התירו אלא באינו משכים לפתהו,
אבל כמשכים לפתחו אסור בין כריעה להוד

ובין שלום לחוד[ .כן ביארו הפרמ״ג במ״ז].

קכא

ובאליה רבה [וכן בא״ז סק״ז] מיישב דברי
הלבוש ,שאכן לא התיר כריעה אלא שלום

אפילו במשכים .דלהי״א הנ״ל דכריעה אסורה
אפילו בלא משכים לפתחו ,הוא דוקא כריעה
כי זהו עיקר נתינת שלום לשי׳ ,אבל שלום

ובעולת תמיד [סק״ק תמה על הלבוש,

אי״ז מעיקר הדין ,ולכן הקילו כשאמר ברכות.

והעלה שמותר בכריעה רק בפגעו בו אבל
להשכים לפתחו אסור קודם התפלה.

אבל למעשה התיר הא״ר גם את הכריעה אם
פגעו בדרך.

ובמג״א [סק״ח] כתב ,דלאחר שאמר מקצת

ובשו״ע הרב [סו״ס ג] כתב ,ויש אוסרים
לכרוע על ברכיו אפילו מצאו בשוק ואפילו

וכמ״ש הד״ח והב״ח .והוסיף הפרמ״ג ,אבל

בלא נתינת שלום .ומ״מ יש להקל בזה אם

במשכים לפתחו אפור בין נתינת שלום ובין

התחיל כבר לברך ברכות השחר ,הואיל

כריעה לחוד .וכ״ד החמד משה.

ואיסור זה לא נזכר בתלמוד אלא הוא
מסברא .אבל אם הוא משכים לפתחו ,אסור

ובטו״ז [סק״ב] הקשה שני הקושיות הנ״ל
של הד׳׳מ והב״ח ,ותירץ דלענק נתינת שלום

לכרוע לו [אפילו בלא נתינת שלום] עד

ברכות לא שרינן אלא כשאין משכים לפתחו.

ועשיית חפציו אכן לא מהני מקצת ברכות,
משא״כ לענק כריעה לחוד בלא נתינת שלום,

בזה מועיל מקצת ברכות.
ובפרמ״ג [מ״ז סק״ב] ביאר דבריו ,דנתינת
שלום בלא כריעה או כריעה בלא נתינת שלום
מותרת אפילו במשכים לפתחו .אבל שלום
עם כריעה אסורה אפילו באמר ברכות .וכן

שיתפלל י״ח.

ובדרך החיים [סעיף ב] כתב ,ואפילו
התחיל מקצת ברכות ,אסור להקדים לפתחו
לומר שלום ,או לילך בביהכנ״ם ממקום
למקום עד שיתפלל שמו״ע .אבל פגעו בדרך,

אין לחוש כ״כ ומותר ליתן לו שלום.
ובמשנ״ב [סקי״דן אם התחיל וכו׳ מותר

לכרוע כשאין משכים לפתחו ,אבל כמשכים

הבין הערוה״ש[ .ועיין מש״כ בדעת הטו״ז
בחמד משה אות ב .עוד כתב דלפי״ז אפשר

לפתחו בק לכרוע או נתינת שלום ,אפילו

ליישב שבן הוא שיטת הלבוש .ואחי שפיר

התחיל הברכות אסור .ובשעה״צ כתב דכ״ד

תמיהת הד״ח].

הלחם חמודות מג״א והגר״א.

מיהו בתהלה לדוד [סק״ג] חלק על הפרמ״ג

וכתב דדעת הט״ז כהל״ת והנ״ץ ,דבמשכים
לפתחו אסור בין כריעה ובק שלום .ובלא

משכים לפתחו מותר .ובמקור חיים [בכרך,
סק״ב] הסכים להלכה כדעת הנחלת צבי
ולחם חמודות .וכתב שכ״ד הטו״ד.

וכ״כ במשנ״ב [סימן סו סק״א ,בשם
הפרמ״ג סימן פ״ט] ,המשכים לפתחו או

לללכת ממקום הקבוע לו בביהכנ״ס למקום
חברו אסור ליתן לו שלום ,ואפילו לאביו ורבו
אסור .ואפילו [שאמר הברכות] והוא קודם

ברוך שאמר.
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מגינים .וי״א שגם בזה לא התירו אלא צפראדמרי טב .כף החיים ס״ק ח״י.

ובשלחן הטהור [סעיף ב! כתב ,ואחר
שבירך ברכות השחר וקיבל עליו עול מלכות
שמים בקר״ש קטנה ותפלה קצרה ,יכול
לישאול בשלום אדם ולברך אותו .ובלבד
שלא יקדים לפתחו לילך בהכנעה לישאול
בשלומו .כי אסור להכניע עצמו ולבטל כחו
לפני שום בריה קודם תפלת שמו״ע שנתבטל
לפני יוצר בראשית .ובן אסור לכרוע ולעשות

כריעה לחוד .בלא שלום ,ובלא משכים:
לרוב הפוסקים מותר .ובשלחן הטהור אסר.

שום הכנעה לפני בדיה קודם שמו״ע שאו
נכנע לפני קונו.

[כריעה עם שלום ,ובלא משכים  -לא

לט] קיעור העולה למעשה לענין
אם אמר מקעת ברכוה:

מצאתי בהדיא].
ובערוך השלחן [סי״ט] כתב ,כמעה בלא
שלום מותר אף במשכים .אבל שלום אסור
במשבים ,אבל בלא משכים מותר .וכן מותר
להשכים ולומר צפרא דמרי טב.

ובתהלה לדוד כתב :אפשר יש לסמוך על
הלבוש להתיר במשבים לפתחו רק אמידת
צפרא דמרי טב ולא שלום .דבלא״ה אין בזה
איסור בדור.
ובאפיקי מגינים [ביאורים וחידושים יג]
כתב :צפדא דמרי טב מותר אפילו במשכים.
אבל לכרוע אסור אפילו בלא משכים .וכן
אסור נתינת שלום במשבים .מיהו אס הולך
לבית חברו לראות עסק ,אזי מותר ליתן
שלום כשאמר הברכות[ .וראה בשו״ת קרן
לדוד [גרינוואלד] או״ח סימן כ״א ד״ה ותו
בסופו].

לח] להי״א לעיל ,אם אמר מקצת ברכות
ופגעו בדרך ,האם מותר באמירת שלום ,או
דק צפרא דמרי טב:

כריעה בלא שלום ,אבל משבים לפתחו:
יש מתירים ,לבוש וטו״ז להבנת הפרמ״ג.
וכ״ד הערוה״ש .אבל לשאר פוסקים אסור.
וכ״ה אף ללבוש לדעת הא״ר ,והט״ז לדעת
התהל״ד.
כריעה עם שלום ומשכים  -לכו״ע אסור.

שלום לחוד ואינו משכים  -מותר לכו״ע,
וא״צ לשנות ולומד צפרא דמרי טב .ולכה״ח
גם בכה״ג ס״ל להי״א דיש לשנות.

שלום לחוד ומשכים  -ללבוש להבנת
הא״ר ופרמ״ג ,וכ״ד הטו״ז להבנת הפרמ״ג,
וכ״ד הערוה״ש ,מותר .ולש״ס אסור.
צפרא דמרי טב ומשכים הפר״ח [פ״ט
ס״ב] ושתילי זיתים [סקי״א] ,וכ״מ מהשלחן
הטהור  -אוסרים .ובתהל״ד כתב אפשר דשרי.
ובערוה״ש מתיר.
מ] מקצת ברכות שאמרנו מה הם ?

י״א שמותר אז אפילו שלום .פרמ״ג מ״ז
ב .דרך החיים סעיף ב .משנ״ב סקט״ו .אפיקי

במקור הדין בב״י כתב ׳התחיל לברך וקבל
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עליו עול מלכדת שמים /דכץ דעת זזשלזזץ

דבו קודם שיתפלל].

בקר״ש קטנה /ובהרבה אחרונים פשוט
דברכות קר״ש לחוד ,ודאי סגי לענק זה.
[וכמ״ש לעיל במה שדנו בענק שואל מפני

מב] אביו ואמו עומדים לצאת לדרך רחוקה,
האם מותר להפרד מהם כשעדיין לא התפלל:

הטהור שכתב ׳ברכות וקבלת מלכות שמים

הכבוד].

אמנם בלחם חמודות כתב דהיינו ברכות
שאומרים לפני ברוך שאמר .וכן בשו״ע

מותר להפרד מהם ולתת להם שלום .כיון

שהוא זלזול בכבודם ,יש לסמוך על השבו״י
הנ״ל דבאביז ורבו אין איסור כלל- .ואפילו
יכול להתפלל מקודם ,רק שיצטרך להתפלל

במקום שאינו רגיל לכו /וכ״ש ביחידות.

הרב כתב ׳ברכות השחר /ובישועות יעקב

ןםק״ד] כתב .ברכה אחת מן ברכות קר״ש,

או שאד ברכות .ןדעיי״ש דבזמן המשנה
שהיו מכוונים היטב ,היה צורך בברכות
התפלה דייקא].

ואם אומר רק ׳צאתכם לשלום׳ או ׳סעו
לחיים ולשלום׳ קיל יותד .דהוי כנ״ל בס״ק..
שהולך להשכים לענק אחר ,והיינו למפרד

מהם ,ואגב נותן שלום ,דיש מתירים לומר

צפרא דמרי טב ,ולשון הנאל הוי כצפרא דמרי
והנה בשו״ת מן השמים [סי׳ עז] כתב וז״ל,
שאלתי על ענק כל הנותן שלום לחברו קודם

טב- .וה״ה אם הם מגיעים מדרך רחוקה ויהיה
זלזול אם לא יבא לקבל פניהם [כ״ז משו״ת

התפלה .והשיבו ,כך היא במתיבתא דרקיעא

בצל החכמה ח״ה סימן ע].

דאסור לתת שלום קודם התפלה אלא לקוכ״ה
בלבד .וקודם אומר ׳ברכו את ה׳ המבורך׳

ולאחר תפלה לבני אדם .ןויל״ע טובא

מגז ד״אם מותר להפדד מחבית
לפני התפלת:

דמדישא משמע דאחרי ברכו שרי ואח״ב כתב
׳לאחר תפלה׳].

בשו״ת בצל החכמה [שם סימן עא] העלה

מא] כריעה וו שאמרנו ,כיצד?

להקל ללכת לבית חברו כדי ללוותו לדרכו
שזהו בכלל גמילות ®5ים ,ולאחר שכבר

נמצא שם יכול לומר לו ׳צאתכם לשלום/
בשו״ע הרב כתב לכרוע על ברכיו .אכן

בשאר פוהקים הנ״ל הוזמו ׳לכרוע /ואפשר
הכוונה כמו בתפלה .ובלקט הקמח החדש

מד] ההולכים לבית החתן קודם התפלה

ללותו לבית הכנסת וכדו׳:

ןםק״ל] כתב דלכאורה הגבהת הכובע לכבוד
קיל מכריעה ויש להתירו.

ובשו״ת ראב״י אב״ד [סימן צט) אסור ליתן
שלום וכו׳ ,מן הטעם הזה ׳עמידה׳ ושאלת
שלום אחד הם[ .ובהערות המהדיר שם כתב,

נראה שהשאלה היתה אם מותר לעמוד מפני

בחסד לאלפים [סק״ג] כתב ,ואפשר

בהולכים לבית החתן ללוותו לביהכנ״ס וכדו׳,
יהיה בכלל האיסור ,אפילו לומר צפרא דמרי

טב .ובפרט אם לא אמר הברכות.

מהז כל מה שדברנו עד כאז ,הוא לענק
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לפתוח לומר לחברו שלום .אבל כשחברו
שואל בשלומו מותר להשיב בכל זמין .דרך

אומר באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני
הכבוד ובפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב

החיים ומשנ״ב סקט״ז .וה״ה אם חברו לא
התפלל שעבר מתיבת שלום .אהלך באמתך

שלום לכל אדם .תניא נמי הכי [שם יד ע״א]
הקורא קר״ש ופגע בו רבד או גדול הימנו,

סעיף מ.

בפרקים שואל מפני הכבוד וכר .ופסקו
הפוסקים כר' יהודה .דהלכה בר״י לגבי ר״מ.

מו] וכ״ש מי שהתפלל כבר ,שמותר
להשכים ליתן שלום לפתח חברו שלא התפלל

ב״י ריש סימן סו ובכסף משנה.

עדיין ,אע״ם שיצטרך להשיבו .שימה מקובצת
[בדכותי״דע״אד״התוגמה]בשםישמפרשים.
וכ״כ בשיטה להר״א אלאשבילי .משנייב שם.

[מה הם גדר ׳jsהפרקים׳ ׳אמצע הפרק'
ראה בשו״ע או״ח סימן סו סעיף ה].
ב]

מז] [מ״ב בשם הרה״ק מביאלא זיע״א

ונחלקו הפוסקים מיהו הנכלל ׳מפני

יראה׳ ומיהו ׳מפני הכבוד׳:

שהלךבשב״קלמקוהלפניהחפלה,ואמרשבת
שלום ,וביארדבשבת אין להקפיד בזה ,וכמ״ש

בזוהר יתרו דשבת שמה דקוב״ה ,א״כ אי״ו
מקדים שלום לחברו לשלום [לכבוד] הקב״ה].

בדש״י [שם ד״ה שואל וד״ה מפנק ׳מפני
הכבוד׳ ,אדם נכבד שראוי להקדים לו שלום.
׳מפני היראה׳ אדם שהוא ירא מפני שלא

יהרגהו.

מת] לקרוא לאדם ששמו שלום :מובא
וברמב״ם [פ״ב מהלכות קר״ש הט״ו

בשם הרה״ק ר״א מבעלו זיע״א ,שהקפיד
לסבי התפלה שלא לקרוא למשמשו בשמו

והט״ז] כהב ,׳מי שהוא מתיירא ממנו׳ כגון

שלום ,אלא ׳סרידין׳ באידיש .ובשו״ת שרגא

מלך או אנס וכיוצא בהן .׳מי שהוא חייב

המאיר [ת״ר סימן ע״ה] כתב ,מותר לעורר

בכבודו׳ כגון אביו ורבו׳ .ובפירוש המשגה

את חבירו משינה בבוקר קודם תפלה לעבודת
וד .לאחד ששמו שלום .דכיון שהוא לכבוד ה,

כתב ,מפגי היראה ,איש שמפחד ממנו כגון
אנס או מלשין .וכ״ד הריי׳ף .לפי מה שהעלה

אי״ז בבלל מקדים כבוד חברו וכר[ .ולפי״ז

במעדני יר׳ט סק״ג.

אם אינו בא לעוררו לעבודת זד ,נראה שהיה

מחמיר ,וצ״ע].
שאילת שלום או עניית שלום באמצע

קר״ש ,פסוד״ז ,הלל ,מגילה ,ברהמ״ז,
הלימוד ,תפלה ,ובין ברכה למצוה
במתניתין ברכות [יג ע״א] בפרקים
א]
שואל מפני הכבוד ומשיב ,ובאמצע שואל
מפני היראה ומשיב .דברי ר* מאיר .ח יהודה

ובדא״ש [פ״ב סימן ה] כתב ,פדש״י שהוא
מתיירא שמא יהרגנו ,ולא נהירא לי ,פשיטא

שאין לך דבר העומד בפגי פקוח נפש [וא״ב
למה למתני ׳שואל מפני היראה׳ .ב״י] .ונראה
דאביו ואמו ורבו חשיב מפני היראה ,דכתיב
איש אמו ואביו תיראו ,וחנן מורא רבך כמורא
שמים .ת״ר חיה קורא קר״ש ופגע בו רבו או
מי שגדול ממנו .בפרקים שואל מפני הכבוד

וכו׳ ובאמצע שואל מפני היראה וכו׳,
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וברבינו ירוחם [נתיב ראשון ח״ב כ ע״ב]
פרש״י ובו׳ וי״א אפילו מפגי דבו או אביו

לא״א הרא״ש וכו׳ ,וכן פירשו הגאונים.

שחייב לירוא מהם .׳מפני הכבוד׳ כלומר
שנותן שלום תחלה לארם שהוא מחויב

וברשב״א [שם ד״ה מתני׳] תמה ג״כ
כנ״ל ,והעלה דמפני הכבוד היינו מי שגדול

לכבדו.

ממנו בחכמה ,ומפני היראה הוא אביו ורבו
שמצווה ביראתם .וכן פירשו הגאונים ז״ל.

ובמרדכי ןסיסן לה] מפני היראה ,אדם

שהוא ירא מפניו שלא יהרגנו .ובהגה״ט שם,

זה לרש״י אבל להרא״ש הוא אביו ורבו.

ובב״י ובפרישה [אות ב] ודברי חמודות [אות
יח] כתבו ,דדעת הרשב״א דמי שהוא גדול

ממנו בחכמה אע״ס שאינו רבו ,הוי בכלל
היראה .ובמג״א [סימן ס״ו סק״ב] תמה על

ובכסף משנה [שם הט״ו] כתב ,לפי דעת

הב״י דהמעיין ברשב״א יראה דליתא [אלא

הרא״ש ׳מפני הכבוד׳ היינו אדם נכבד שראוי
להקדים לו שלום .אבל דעת הרמב״ם ,דוקא

דאז הוא מפגי הכבוד].

מי שהוא חייב בכבודו ,אבל איש נכבד
שראוי להקדים לו שלום ,לא .ומפני היראה

אמנם באליה רבה [סק״א ד״ה אך] כתב
דאפשר דכוונת הב״י הוא לתשובת הרשב״א

היינו אנס ,ולא שמתיירא שיהרגנו ,דאי הכי

ח״א סימן שכ״א שכתב :מפני שיש לרבו

פשיטא ,אלא שמתיירא שיצערנו.

עליו שני חיובים כבוד ומורא נקטיה ,והכי
קתני פגע בו רבו או מי שגדול בחכמה ,אם
בפרקים שואל מפני הכבוד ואפילו באמצע

ובמעדני יו״ט [סק״ג] כתב לפרש הרא״ש

׳גדול ממנו" היינו שגדול ממנו בשנים

שואל מפני היראה .עכ״ל .אך הוא דחוק

או בעושר ,תקנה ראוי לכבוד וכן עושר

דסתם רשב״א שבב״י הוא בחי׳ ,וגם החי׳

וכדאיתא בקדושין וכו׳ .ובתפארת שמואל

בתו׳ דחוק מאד ,עיי״ש באורך .וכ״כ בפרי
חדש סק״א ,דכונת הב״י הוא לתשובת

[שם אות ז] השיג על הרא״ש ,והעלה

דלהלכה הוא כמ״ש ברמב׳״ם .והוסיף

הרשב״א .וכ״כ בישועות יעקב [סק״א]

דהרה״ג ר׳ שכנא מלובלין הגיה בגמרא שלו

וכתב שנראה שחזר בתשובה ממה שפירש

׳ופגע בו רבו שאינו מובהק או סי שגדול

בחידושיו ,ואתי שפיר דברי הב״י .ועיי״ש

וכו" [ועיין בהגהות ר״ש טויבש ברכות י״ד
ע״א מש״כ בזה].

מש״כ באורך בבאוד דברי הרשב״א ומה

שסחר ראיוחיו .ובמקור חיים [ד״ה או מק
כתב דמתשובותיו אץ הכרע.

ובטור [סימן סו] כתב ,בין הפרקים שואל
בשלום ׳אדם נכבד׳ מפני כבודו .ומשיב

שלום לכל אדם .ובאמצע שואל מפני היראה
ומשיב מפני הכבוד .ופרש״י מפני היראה,
שמא יהרגנו ,וכ״ב הרמב״ם מלך או אנס
[והיינו דלא כהבנת הבס״מ דלהרמב״ם רק

מיירי בחושש שמא יצערנח .ולא נהירא

ובמנחת חינוך [מצוה תכ] כתב ,מפני
היראה כלומר למלכי האומות או לשרים
הגדולים .וי״מ אביו ורבו.

ובשלחן ערוך והלבוש [סימן סו סעיף
אז כתבו .בין הפרקים שואל בשלום ׳אדם
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נכבד /ומשיב שלום לכל אדם .ובאמצע
שואל בשלום ׳מי שהוא ירא ממנו׳ כגון אביו

או רבו או מי שגדול ממנו בחכמה ,וב״ש
מלך או אנס[ .והיינו כהדא״ש ודשב״א ,דלא
כרש״י והרמב״ם] .חוץ מפסוק ׳שמע ישראל׳
ובשכמל״ו שלא יפסיק בהם כלל .אם לא

שירא מפני שמא יהרגנו[ .ומבואר שמחמת

♦ מאותת ירושלים

ובעולת תמיד ןסק״א] ׳כתב ,אדם נכבד׳
פירוש שחייב לכבדו ,כגון שפוגע בו זקן או
ח״ח כמותו שמחויב לכבדו .וכ״מ מדברי

המרדכי [סימן לה] ,ומדברי ר׳ ירוחם בנתיב ב׳.

ובאליה רבה [סק״א] האריך טובא בזה,
וכתב להלכה :גדול ממנו בחכמה הוא בכלל

יראה הוא כמ״ש בב״י שחושש שיצערבו],

הכבוד ,וכה״ג גדול בשנים או בעושר .ואביו
ואמו ורבו בכלל ׳יראה׳ .וכן ת״ח מופלג

ובב״ח [ס״א] ׳מפני היראה׳ היינו מפני
יראת מלך ,ואפילו מלך ישראל ,או אנס .אבל

בתורה.

אביו ורבו ולמי שגדול ממנו ,הוא דק מפני

הכבוד .וכ״ס בעטרת זקנים אות א.

ובישועות יעקב כתב לחלק בין ׳מורא׳

אביו ורבו ל׳כבוד׳ ,ראם אביו ורבו אינם
מקפידים על שאלת שלום ,אינו בכלל מורא,

ובטורי זהב [סק״א] האריך להוכיח דמש״ב

דעיקר מורא היינו שלא יעשה דבר שיקפיד

_._.ךש׳׳י וסייעתו שירא שמא יהרגנו ,היינו כדרך

עליו .ומ״מ יש כבוד אף כשאינם מקפידים.

.שאינם..הורגים תיכף ,אלא יכול
השררות
{UMMT h
wt״1
להתווכח אתו י ובודאי יתפייס שלא עשה כן

ולכן :בפרקים שואל מפני הכבוד אף כשאינו

דרך מרידה אלא לכבוד ה׳ .וא״ב הוה אמינא

מקפידים ,ובאמצע שואל מפני היראה היינו
במקפיד .ומ״מ למעשה לענין ׳רבו׳ ,כתב

שלא יפסיק ,קמ״ל שלא יסמוך ע״ז .ובזה

שאין לשאול בשלומו בקד״ש .כיון שביו״ד

מתורץ מעשה דחסיד א׳ וכו׳[ .ומה שהשיג
על הרא״ש ,ראה בהגהת חכמת שלמה מה

כתב הרמ״א די״א שאין לשאול בשלום רבו

שיישב] .וכעין זה כתבו בב״ח ,ובמקור חיים
ד-ה כגון.

לעולם .וא״כ כיון שאין ד״ז ברור ,פשיטא
דיש להחמיר בקר״ש.

ובבגדי יו״ט [קריספק ,או״ח סימן ג]
עוד כתב הטו״ז ,עיקר הרבותא שיש לו
רשות להפסיק בכה״ג אם ירצה .ובפרמ״ג

מוכיח דדעת רוה״ם כהרשב״א והרא״ש.
עו׳׳כ דודאי להקדים לד שלום הוי בכלל סוג

כתב ע״ז ,מש״כ רשות לא חיוב ,עיין יו״ד

היראה ולא בסוג הבבוד.

סי׳ קנ״ו ס״א ומג״א סי׳ ק״ד סק״א וא״ר כאן,
דספק פיקוח נפש מחויב נמי להפסיק.

בספר סביב לאהל מועד [ל״ט ע״ב ד״ה

ובמג״א [סק״ב] כתב ,׳מי שגדול ממנו

ולענ״ד] כתב ,מעיקר הדין יכול להפסיק
לאביו ורבו מפני מוראתן .אבל אם אמרו לו

בחכמה׳ הוי מפני הכבוד .ואם הקורא קר״ש
גדול ממנו ,אינו מפסיק אפילו לתלמיד חכם.

לא להפסיק ,ודאי אינו פוסק ,כיון שמחלו על

כבודם.

ובתרומת הדשן סימן קלח איתא [לענין

הסיבזדן דוז״ח מופלג בדורו הוי בכלל ׳מורא׳.

וביישוב דברי רש״י .עייז עוד; מהר״י
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אבוהב סימן סו .בפתחי עולם [בקונט״א ס״ו

מרבו .וזיי אדם ופרמ״ג .משנ״ב סק״ה.

אות ב ואות ד] .ובשו״ח בנין יחזקאל ח״א
דן גדול ממנו בשנים או בעושר :י״א
׳שאינב-בכלל מפני הכבוד רמב״ס וכמ״ש

סו״ס א .אדני פד ס״ו ס״א]

בא״ר וערוה״ש ס״ג .ושאר הפוסקים ס״ל

העולה בקיעור למעשה:

דהוי ׳מפני הכבוד׳ רש״י ,סמ״ג וסמ״ק וכמ״ש
אביו אמו ורבו :י״א שהוא ׳מפגי
ג]
הכבוד׳ דש״י ,רי״ף לפמ״ש במעד״י,

בא״ר ,הרא״ש .וכ״כ שאר פוסקים וכמ״ש
בערוה״ש דהסכמת הפוסקים כפרש״י.

רמב״ם ,ראבי״ה בברכות שם .ריבב״ן [בגנזי
הראשונים לברכות] .סמ״ג עשין יח .וסמ״ק

וראה במקור חיים ד״ה או מי ,שכתב ׳אדם

הל׳ קד״ש סימן קד .מרדכי סימן מ .כל בו

חשוב בעלמא׳[ .ועיין בפרמ״ג מ״ז א׳ .שכתב

סימן י .ריקאנטי סי״ט .וכמ״ש הב״ח וא״ר,
ב״ח ,עט״ז ,תפארת שמואל .שיירי כנה״ג

׳נכבד כל דהו׳ ,ולכאורה כוונתו כנ״ל .ועמ״ש

בהגהב״י אות ב .יפה ללב ס״ו א .כד הקמח
לרבינו בחיי ערך שלום .צדה לדרך בכלל

עוד בביאור ד׳ הראשונים ,ובמה שציין לספרו
בראש יוסף].

השני פ״א .ולישועות יעקב כשאין מקפידים.

ה] ׳עשיר׳ ,הכוונה שראוי לכבדו מחמת

פתחי עולם סק״ד .אפיקי מגינים חידושים
סק״ז.

עשירותו .כ״כ במעדני יו״ט ובפרמ״ג מ״ז א׳.

ורוב הפוסקים ס״ל דהוי ׳מפני היראה׳

הרשב״א בשם הגאונים ,ובתשו׳

סימן

שכ״א בשם רי״ץ גיאת ,הראב״ד ונמוק״י

ובמשנ״ב סק״ג.

ובשו״ת קנין תורה [ח״ה סימן ו] רצה
-,השואל לומר דדוקא בעושה צדקה וחסד
בממונו ,והוא דהה דמשמע מחז״ל ופו׳ דדי

במה שמכבדים מפני עשירותו .וי״ל דכיון

כמ״ש בדברי מנחם בהגב״י אות א׳ ,צרור
החיים לתלמיד הרשב״א .הרא״ש ,שיטה

דהקב״ה כיבדו בעשירות יותר מכל אדם הרי

להר״א אלשבילי [בגנזי הראשונים לברכות].

הוא בבחי׳ דמרי צבי וכו׳ .ואולי גס עושה

אבודרהם עמוד פה ,אגור סימן קיד .הגה״מ.

חסד בסתר וכו׳.

שו״ע הרב ס״א ,חיי אדם כלל כ סעיף ו׳ ,סידור

ו] ׳גדול ממנו בשנים׳ :י״א דהיינו זקן .כן
כתב במשג״ב סק״ג ובביה״ל ד״ה בין ,דכ״מ

סק״ה ,ובכף החיים אות ח׳ כתב שכ״ד הט״ז

מעולת תמיד .אבל אם איננו זקן רק שהוא

סק״ח וערך השלחן אות א׳ ,כיון דמתרצים
קושיית הב״ח .ולישועות יעקב כשמקפידים.

גדול בשנים איננו בכלל מפני הכבוד .וי״א

רשב״ץ ,טור ,שו״ע ,לבוש ,פר״ח א׳ ,א״ר א׳,

בית יעקב בדתי ברכות ק״ש אות ט׳ ,משנ״ב

וראה בשו״ת רעק״א סימן ע״א.
וגדר ׳רבו׳ הוא רבו מובהק שעיקר תורתו
הימנו ,ואע״פ שהוא גדול בתורה עתה יותר

שהוא כפשוטו .אפיקי מגינים בחידושים
םק״ג ,וס״ל שכ״ד העו״ח.

דן ׳נכבד׳ שאמרנו אפילו גוי .מקור חיים
ןד״ה בשלום] .דמילי טובא שרו ת״ל בשביל
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איבה .ואפשר דטפי יש להתיר בגוי .רק אין
בידינו לברות קולא מלבנו .וכ״כ בשו״ת
התעוררות תשובה [ח״א סי׳ קע״ה] .מדאמרי
גד״ל כבוד הבריות שדוחה ל״ת שבתורה.

הרב ,משנ״ב .מיהו בדרכי חיים [ברכות חלק
ג] כתב וי״א שלא יפסיק כלל .ועי״ש בחלקי
בחיים אות א׳ מה שדן בדברי השר׳ע הרב.

סתם לשק ׳בריות׳ גם גוי בכלל ,דבצלם א׳
עשה האדם ובו׳.

יב] מלך ,אפילו ישראל ,או אנס או מלשין:
מלך ישראל  -הוי מפני היראה .דכתיב שום
תשים עליך מלך ,שתהא אימתו עליך ,לפיכך
התירו חכמים להפסיק בקר״ש ולשאול
בשלומו מפני היראה .ב״ח ועוד[ .ועיין ט״ו
סק״א שתמה למה לא הפסיק יעקב כשראה
יוסף .וראה באדני פז ס״ו ס״א דמ״מ רק חלק
לו ׳כבוד׳ ולא הוי יראה].

אמנם בשו״ת תורת יקותיאל [ראזנברגער,
סימן ל״ה) כתב לענ״ד רתוק מאד לעבור על
איסור משום כבוד גוי .ורק משום כבוד מלכים
התירו .בפרט בזמננו שנתודענו כמה גדולה
אכזריותם וכר .ואולי מפני דרכי שלום במיעוט
האינו מצוי בגוי מחסידי אוה״ע נאמרו דבריו.
ח] גדול ממנו בחכמה :י״א דהוי ׳מפני
היראה׳ .הרשב״א לפמ״ש הב״י .וכ״כ בתשר,
שו״ע .עטרת צבי סק״ב.

ושאר הפוסקים ס״ל דהוי ׳מפני הכבוד׳,
רשב״ץ [ברכות יג ע״ב ד״ה מפני היראה],
מג״א סק״ב ,פר״וז ,א״ד .שו״ע הרב ,חי״א,
משנ״ב סק״ז .כה״ח דק יש להחמיר .ובבגדי
יר׳ט כתב דיש לצדד בזה.
ט] תלמיד חכם מופלג בדורו :לכו״ע
[כלומר אף לש״ם בסק״ה] הוי בכלל ׳מפני
היראה׳ ,מג״א לפמ״ש התרוה״ד ,א״ר ,חי״א.
ערוה״ש ,משנ״ב.

י] תלמיד חכם כמותו :הוי ׳מפני הכבוד׳.
עולת תמיד סק״א ומשנ״ב סק״ו[ .וראה מש״כ
בזה בצל״ח י״ד ע״א ד״ח מתיב].
יא]אםהקוראקר״שגדוליותרממנו,אפילו
שהוא ת״ח :דינו כשאר אדם שאז רק משיב
בשלומו בין הפרקים .מג״א ,וכמ״ש בשו״ע

אלא שנחלקו [לענין גוי] אם צריך שירא
שיהרגנו או די בחושש שיצערנו:

י״א שחושש שיהרגנו ,רש״י ,פשטות ד׳
הרמב״ם ,וכמ״ש בטור .הרא״ש ורשב״א.
ואפילו רק שהוא ספק ,ב״ח ,וט״ז .מיהו כתב
בט״ז שאז הוי ׳רשות׳ .וי״א שדי בחושש
שיצערנו ,כס״מ ,שו״ע ,לבוש[ ,וכ״מ מש״פ
שהעתיקו דברי השו״ע].

וי״א דאפילו רק שחושש להפסד ממק.
ביאור הלכה ד״ה או אנס ,בשם ספר שלמי
שמחה .ובביאור הלכה ד״ה לכל אדם ,כתב
׳גוי גבר אלים׳ הוא בכלל מפני היראה.
יג] שאילת או השבת שלום שאמרנו הוא
אפילו בלשון לע״ז .מג״א סק״א בשם תר״י,
ובאמת הוא גם ברכינו מנוח הל׳ קר״ש ב ,יז.
הגהות מוהר״א אזולאי אות א .א״ד סוף אות
א׳ .וש״ם.

יד] פרטי דינים בענין ׳משיב שלום לכל
אדם׳:
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אמירת ושאלה שלום לפני התפלה

!א] ׳משיב׳ היינו שהקדים לו שלום מותר
להשיבנו בין הפרקים .משנ״ב סק״ד .והטעם,
מפני דרכי שלום .לבוש .שו״ע הרב .ואינו
רשאי להחמיר .דהשלום הוא מזגוה מדברי

ואין לומד שהקורא מוחל על כבודו כדי
שלא יצטרך להשיב ,דא״כ למה התירו בכל
ד״ז לשאול ולהשיב ,נימא שמוחל לו .מקור
חיים.

קבלה .והיה ברכה [היה קורא דף מז]
ואפשר שדוקא בין הפרקים מותר לשאלו

[ב]

ואפילו הוא גוי .ביה״ל ד״ה לכל ,דכ״מ

מהא״ר בשם הרמב״ם[ .ובסק״ז הבאנו דעת

ולא באמצע .מחצה״ש וביה״ל .מיהו באפיקי
מגינים [חידושים ד] מתיר אף באמצע.

התורת יקותיאל .ולכאורה ה״ה בדה] .אמנם
בצרור החיים [לתלמיד חר״פ והרשב״א,

eraSi

אמנם יש חולקים; בכף החיים [אות ה]
כתב ומ״מ יש להחמיר [שלא לשאול בשום

סעיף ח] כתב ,ובאמצע משיב מפני הכבוד
*כבוד ישראל[ /ומבואר דאין להשיב לנוי] ®®»זמקום] ,דלמה לו להניח את חברו לפסוק
בקר״ש .וכ״כ במתת ידו [סימן לב] דצע״ג

[ג]

י״א שאז משיב שלום רק תיבה אחת.

חידושי אנשי שם על המרדכי מנמוקי מהר״ר

בהיתר דה שהוא דחוק מאד .עיי״ש הוכחתו
לדה.

אייזיק שטיין בשם ח יהודה החסיד ,והביאו
גם :כנסת הגדולה בהגה״ט ס״ו .ובא״ר סק״ב,

ובמקור חיים [ד״ה בשלום] כתב ,נראה

באר היטב אוח ד׳ ,וביה״ל ד״ה ומשיב .וכ״כ
בלחם שמים שם דיקצר ככל האפשר.

אם הקורא יודע בודאי שדה שעובר לפניו
ישאל בשלומו ,ואז יצטרך להשיב לו
באריכות יותר ,לפי שכן הוא הדרך וכמ״ש

וי״א שהוא כדי שאילת שלום ממש .ביה״ל

ביו״ד סי׳ קמח ס״י ,אזי יקדים הוא לשאול

שם בשם מגן גבורים שכתב דכן משמע מלשון
תר״י .וראה בפקודת אלעזר [טובו ,או״ח ס״ד

בשלום מפני הכבוד אף באמצע ,כדי למעט

בהפסקת הדיבור .אמנם יש לחוש לשומעים

ס״א ד״ה שם ומשיב].

[שלא ידעו למה הפסיק] .גם [יש לחוש ש]זה

שעובר לפניו לשאול בשלומו ,יסבור שמותר
בשו״ת שאילת שלום [טויבש ,ת״א
[ד]
מ״ג] יצא לידו! בדבר מחודש ,שמי שמחזיק

להפסיק באמצע מפני הכבוד.

בין הפרקים או באמצע ברכות קר״ש ,מותר
לו לומר קדיש יתום ,כיון שהוא מפני כבוד

כתב לחלק ,ראם הקורא הוא רבו ,מותר

ציבור לשאול שלום עליהם מאת אדון

לשאול לו ,כיח דאם הוא עצמו היה קורא

השלום ,עי״ש.

היה מוכרח להפסיק לשאול לרבו כ״ש שחייב

ובחי׳ הפלא״ה [ברכות י״ד ד״ה והנה]

לשאול אף שרבו יפסיק .וה״ה מפני הכבוד
טו] מותר לכתחלה לשאול בשלום הקורא

כשהקורא הוא בין הפרקים .אבל לשאול

קר״ש ,אע״פ שיודע שיצטרך להשיבו .מג״א

בשלום נכבד כשהוא באמצע הפרק או לכל

בשם הרשב״א .ועיין מחצה״ש במה שנדחק
למצוא מקור לזה ברשב״א .ובביה״ל מיישב.

אדם בין הפרקים ,דאז לא היה השואל רשאי
להפסיק להם .א״כ יש להסתפק אם מותר
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להפסיקם .דמהרשב״א אץ ראיה לזה ,עיי״ש.
וראה בלחם שמים שם.

טד] מי שמניח תפילין דר״ת וקורא קר״ש
בלי ברכות ־ לא יפסיק בחנם .אבל שואלים
מפני הכבוד אפילו באמצע הפרק .פנים
מאירות ח״א סימן ס״ו ,והביאוהו :בחי
רעק״א ,שע״ת סימן לד א׳ ,ובביה״ל ס״ה
ד״ה ואלו .פתחי עולם אות ד? ובשערי
חשובה [סימן ל״ד סק״א] סיים ע״ז :ונראה
להחמיר להפסיק אף מפני הכבוד .ובאפיקי
מגינים [הי׳ יב] מותר להפסיק אף שלא מפני
הכבוד ,אלא דנכון שלא להפסיק בה .וכ״ש
בפסוק ראשון ובשכמל״ו.
ה] אם קורא קר״ש בלי ברכות כדי לצאת בה
יד״חכייראשיעבורחזמן־׳באמצע׳דינהכנ״ל
באמצע הפרק .אך ׳בין הפרקים׳ יל״ע דאפשר
שמותר להפסיק בבל אופן ,כי י״ל שהברכה
קושרתם יחד .מיהו מהדשב״א מוכח דגם
בכה״ג שיין דין בין הפרקים .ביאור הלכה שם.
יח] אם קרא פעם אתת כדי לצאת יד״ח,
ועתה קורא פעם שניה עם ברכותיה גם
באמצע הסרק דינו כבין הפרקים .דעת תורה
סימן ס״ו ס״א ד״ה ונ״ל.

יט] אם קוראה לאחר ומן קד״ש אסור
להפסיק בה כמו במי שהיה קורא בזמנה.
אפיקי מגינים יב.
 pדין פסוד״ז הוא בדין קר״ש .שו״ע סימן
נ״א סעיף ה .ועיי״ש מהו הנחשב בין הפרקים
ומח באמצע[ .וראה בשו״ת משכנות יעקב
או״ח ס״ח ,דמזה מוכח דאנשי כנה״ג תקנום].
מיהו בשו״ת השיב משה [או״ח סי׳ גז מתיר

♦ מאותת ירושלים ס

אף באמצע הפרק לשאול לכבוד ולהשיב
לכל אדם .ובפתחי עולם [סי׳ נ״א סק״ו] בשם
עולת שבת ,לענין שאילת שלום .דין פסוד״ז
כדין בין הפרקים דקר״ש ,ובלבד שלא יפסיק
בברכות ב״ש וישתבח[ .ועמ״ש מש״כ לעיל

מדה בסק״ה].

כא] י״א דכ״ז בקר״ש של שחרית אבל
בערבית :בספר הבתים !בית תפלה שערי
קר״ש שער ג׳] בשם הראב״ד ,בקר״ש של
ערבית אינו שואל מפני הכבוד ,אלא מפני
היראה ,אבל משיב מפני הכבוד[ .ובהערות
שם ,כתב דאפשר משום שאין נותנים שלום
בלילה].
כב] ׳בהלל׳ :בימים שגומרים ההלל ־
מפסיקים כדרך שאמרו בקר״ש .שו״ע סי׳
תס״ח ס״א .ובימים שאץ גומרים דין אמצע
הפרק כמו בין הפרקים בקר״ש.

בג] בץ ברכה למצוה או לאכילה לא יפסיק
אפילו מפגי הכבוד והיראה ,מג״א סימן ר״ו
סק״ד .ובמשג״ב שם סקי״ב בשם האחרונים.
כד] בין נט״י להמוציא ,באחזות חיים
[להרא״ש אות כ״א] כתב ,אל ידבר בין נט״י
לברכת המוציא ׳ויקדים שלום לכל אדם׳.
ובסי׳ מקור החיים שם כתב ,דמסמיכות
הדברים משמע שמותר להפסיק אז לשאילת
שלום .ובאהלך באמתך [בהוספות לפב״ב]
כתב ,לפמ״ש באו״ח הנ״ל מוכח ,דמותו־ אז
לשאול וכ״ש לענות שלום[ .וראה בשו״ת
מנחת דוד ח״ג סימן נ״ט אות ו].

כה] בברכת המזץ :בשו״ע סימן קפ״ג
ס״ח כתב ,לעני! לשאול בברכת המזון מפני
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היראה או מפני הכבוד יש מי שאומד שדינה
כתפלה .ובמשנ״ב סק״ל ,שאז אין שואלים

ומשיבין כלל .והטעם ,מדמצינו שהחמירו

2-0ל-0-5

[ברכות י״ד ע״א] .דרכי חיים [חלק ג].

ובאליה רבה [סק״ב] העתיקם ,והוסיף ע״ז:
משמע שאם אינו עוסק בברכות ובפסד״ז
שואלים בביהכנ״ס .וכ״מ מתשב״ץ [קטן סימן

חכמים בברמה״ו שאין מברכים אלא במקום
אחד כתפלה ,לאפוקי קר״ש שיכול לאמרה

רמ״ו! שכתב ,הר״מ שואל בשלום כל אדם

במהלך וכו׳ .חי׳ רעק״א בשם האורחות חיים,

קודם תפלה ואפילו בביהכנ״ס .והעתיקוהו:

ובמשנ״ב שם .ובחזו״א [או״ח סי׳ ב״ח סק״ג]
כתב ,דמ״מ למלך ונחש כרוך ,יכול להפסיק

במחצה״ש ובשע״ת סק״א.

כמו בקר״ש.

וכן מוכח מהפו׳ שהתירו לשאול בשלום
לפני התפלה אם פגשו בביהכנ״ס[ .וכמ״ש

כו] בברכת קדוש לבנה :בשו״ת מנחת דוד

[סימן ס״א] רצה השואל לומר דמותר להשיב

בפרק ׳שלום לפני התפלה׳] .אהלך באמתך
פכ״ב הערה מד.

אז ׳שלום עליכם׳ .והוא כתב דצ״ע שהרי

אסור לענות אפילו אמן באמצע ברכה .ואח״כ

ובעולת תמיד [סק״ג] הוסיף :מיהא מי

כתב ראיתי בהלכה למשה סימן ו ,שבאמצע
קדוש לבנה מותר להפסיק לקדיש ברכו ואמן

שבא מן הדרך נוהגים שנותנים שלום .מיהא

®®■כמו באמצע ברכת קר״ש.

אין להפסיק בשום מקום שאסור להפסיק.
והובא גם בבאר היטב .וכ״ב בסולת בלולה

ס״וב.
אמנם כל זה הוא מעיקר הדין אבל למעשה
בזמה״ז ,דנו בזה האחרונים ,וכדלהלן:

ובמקור חיים העתיק את הגה״מ הנ״ל,

וכתב ונ״ל בבין הפרקים וחבירו בא אליו
כז) בחי׳ אנשי שם [אות ד׳ במרדכי סימן
מ] בשם נימוקי מהר״ר אייזיק שטיין :כל מה

בביתו .לא יפסיק באמירת ׳ברוך הבא׳ עד
אחר גמר קר״ש ותפלה ,ויתנצל אח״כ ויאמר

שאומר ׳שואל ומשיב׳ היינו בפנים חדשות
אם לא ישאל יבא לידי שנאה .ובבהכנ״ס

לו ברוך הבא אח״כ[ .ועיי״ש עוד דמ״מ מותר
לומר בביהבנ״ס ׳אסותא׳ ולענות ׳ברוך תהיה׳

שאין אנו שואלים בשלום ,חלילה להשיב או

אבל לא ׳לישועתך קויתי ה" .וראה בלקט

לשאול ואפילו מדברי תורה ,לא בין הפרקים

הקמח החדש סק״ב .מה שק בזה].

ולא בברכותיה ולא בפסוקי דומרה[ .וראה

שם שד״ז כתב ג״כ בספר גן בושם בשם רבינו
יהודה החסיד].

ובשו״ע הרב כתב ,ומי שלא ראינו שיקפיד

על חבירו כלל ,לא יפסיק אפילו בין הפרקים,
בין להשיב בין לשאול מפני הכבוד.

ובספר החינוך [מצוד ,ת״כ] כתב ,וזה כמה
שלא ראינו מי שיקפיד על חברו כלל אם לא

ובחיי אדם [כלל כ ס״ו] בתב אף דמעיקר

יפסיק לו ואפילו בין הפרקים .והעתיקהו:

הרין מותר וכו׳ ,מ״מ בביהכנ״ם שאין אנו
שואלים בשלום ,חלילה לשאול או להשיב

[בפתחי שעדים שער א ס״א 4אם יעקב

אפילו מדברי תורה ופסוד״ז ,וכ״ש במי שאין

כנה״ג שם .במג״א סק״א .בשערי אפרים
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דרכו להקפיד .ובקצור שו״ע [סוף סימן טז]

ובישועות יעקב [סוסק״א] כתב סש״כ

כתב ,דין לשאול בשלום ולהשיב שלום.

המג״א שאם אינו מקפיד וכו /היינו כשאר

בזמה״ז אין מקפידין ,ואין להפסיק בזה
א^יל?-בק הפרקים.

בני אדם ,אבל אביו ורבו שחייב בכבודם אף
שאינו מקפיד .מ״מ מצות ׳כיבוד׳ לא נתקיים

^"^“7שחייב לכבדם בפועל.

ובמשנ״ב [סק״ב] כתב :ודוקא בפנים
הדשות שואל ומשיב ,שאם לא ישאל יבוא

לידי שנאה .ומי שלא ראינו שיקפיד על חברו

ובכף הקייס [אות ד] כתב .ובומה״ז
אין מקפידים על שאילת שלום .ובפרט אם

כלל ,לא יפסיק אפילו בין הפרקים .ע״כ

מכירים בו שהוא עוסק בקר״ש ותפלה .וע״כ

לסי מנהגנו כהיום שאין אנו נוהגים לשאול

אין להפסיק כלל בין באמצע ובק הפרקים
לשום אדם אפילו לאביו ורבו .ואפילו אין

בשלום בבית הכנסת בעת התפלה .חלילה
לשאול או להשיב אפילו ד״ח לא בין הפרקים

מתפלל בביהכנ״ם.

ולא בפסד״ז.

עוד כתב [באות ג] .לענק שאילת שלום
ובערוך השלחן [סימן סו ס״ד] כתב ,ויש
מן הגדולים שכתבו דהאידנא לא ראינו מי

בבית הכנסת שהתיר הא״ד ,סיים ע״ז ,ומ״מ
יש להחמיר היכא דאפשר שלא לשאול

ואין דרכנו בכך אף לאביו או לרבו ואפילו

בשלום אדם בביהכנ״ס .עיין לקמן סימן קנ״א
אות ח׳ מ״ש בשם האריז״ל ,ולעיל ססי׳ א.

שיקפיד ע״ז כלל .ולכן אין לנו להשיב שלום.
בין הפרקים לא יפסיק [עכת״ד החינוך].
ואדרבה עתה נחשב לקלות מי שמפסיק.
והרי אנו רואים אפילו שר כשיבא לבית
יהודי ומוצאו מתפלל ,לא ידבר עמו וימתין
עד שיסיים תפלתו .ולבן עתה כל מין הפסק

ובאפיקי מגינים [חי׳ סק״ב] העתיק את
הסג״א .והוסיף :ודוקא לאלו שמפסיק דק בין

הפרקים הדין כן .אבל להגי דמותר לשאול
אפילו באמצע הפרק לעולם מותר לשאול

אסור עד גמר התפלה .וכן המנהג פשוט ואק

בשלומם אפילו אינם פנים חדשות ואפילו

לשנות .וכששואלים שאלות באיסור והיתר
אצל המורה ,יכול לענות בין פרק לפרק .אך

יודע שלא יקפידו עליו ואפילו בביהכנ״ם.

[וראה לעיל סק״ג דלשי׳ אביו ורבו הוי בכלל

כשהשואל הוא בר דעת ממתק עד שגומר

מפני הכבוד].

נחוץ לשעתו .דאז מצוה לשאול גם באמצע

ובלקט הקמח החדש [ס״ו סק״א] כתב.
כיון שבזמננו אין שואלים שלום .כשבא אביו

התפלה .וכן נכון לעשות .אם לא כשהענין

התפלה ,והמורה מפסיק בק פרק לסרק
ומשיב לשואל[ .וע״ע מש״ב בזה בכה״ח

או רבו בביהכנ״ס די כשמגביה עצמו .ויכול

אות ז]

לעשות כן אף בקר״ש .מיהו לנענע הראש
בקר״ש אסור .דהרי אסור לרמוז בעיניו.

ובשו״ת מהרי״ל דיסקק נקונט״א סימן ה

ובפסוד״ז יש להקל לנענע לצורך לפי האדם.

אות א] כתב ,ודע דכל ׳באמצע׳ מיידי שיש

ובאהלך באמתך [פכ״ב סמ״ה] כתב ,ומ״מ
נלע״ד שאם שואלים בשלומו בהושטת יד.

העדר כבוד אם ימתין להשיבו עד הפרק.
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כנהוג לשאול לבא מן הדרך ,מותר לו לחזור
להושיט לו יד בלי דבור אות או מלה .ועכ״פ

דבריו .מיהו בשער אפרים שער א ,בפתחי
שערים אות ב /הגיה במג״א כגירסא

בברכות קר״ש וגם מפרשת והיה אס שמוע
ואילך .ואע״ם שאץ לדמוו בקר״ש אפילו

שלפנינו.

בם" שניה ,מ״מ לצורך מצות קצת מותר,

וכ״ש בהא דמעיקר הדין מותר אפילו בדבור.

ל] אמנם אם יודע שמקפיד אם הוא בביתו

נראה דלכו״ע מפסיק במקום שמותר.

[ונראה דה״ה נענוע הראש].
בקצור העולה למעשה:

לא] אבל בבית הכנסת ועוסק בתפלה לא
יפסיק .מיהו לישי״ע מפסיק לאביו ורבו,
ולאפ״מ מפסיק מפני היראה.

כה] אם יודע שאינו מקפיד אסור לשאול

או להשיב שלום בפה .ואפילו לאביו ורבו.

כ״ד דוב הפוסקים.
וי״א דלאביו ורבו ,מפסיק .ישועות יעקב.

גדר ׳עוסק בתפלה׳ הוא גם בפסוד״ז.
ואפילו מה שאומרים לפני ב״ש [אהלך
באמתך] .וכ״ש בברכות קר״ש ,וקר״ש.
!הלל .כ״כ באהלך באמתך ,ופשוט דהרי

עוסק בתפלה הוי] .ובערוה״ש כתב ׳עד גמר
וי״א דלכל אלו שהתירו להפסיק באמצע
מפסיק .אפיקי מגינים.

■התפלה׳ .ובחיי״א כתב לא יפסיק אפילו

׳מדברי תורה׳.

כט] בזמה״ז ,בסתמא שא״י אם מקפיד

לב] בביהכנ״ס ,ואעו עוסק בתפלה מותר.

או לא :יש שמשמע מדבריהם ,שאז מותר

א״ר ועוד .מיהו בכה״ח כתב דמ״מ יש
להחמיר עפ״יהאריז״ל.

ומשנ״ב [כנ״ל] .שו״ת מהרי״ל דיסקין שכתב

לג] מיהו י״א דאפילו בזמח״ז יש להקל

להפסיק .שו״ע הרב [שכתב ׳מי שלא ראינו
שיקפיד׳ ,משמע הלא״ה שרי] .חיי אדם [כג״ל]
׳אם יש העדר כבוד וכו" ,הלא״ה שרי.

בהושטת יד .אהלך באמתך ,ועכ״ס מם׳
שניה ואילך .או נענוע הראש .לקה״ח ,ועכ״פ

ויש שמשמע שאסרו אף בכה״ג :בחי׳
אנשי שם שהתיר רק בפנים חדשות .לשון ספר
החינוך ׳ווה כמה לא ראינו׳ משמע שבדרך
כלל אין מקפידים .וכ*מ להדיא בקצשו״ע,

בפסוד״ז.

[לד] באמצע הלימור^בחיי אדם משמע

ערוה״ש ,כף החיים ,לקה״ח ,דבזמה״ז בדר״ב

שאוסר .וביוסף אומץ [ח״ב דף  ]268כתב,
אם בא אדם בגבולו ולא יפתח הבעה״ב לדבר

אץ מקפידים .וכ״מ מהמקח׳ח שכתב ויתנצל

עמו מה שאלתו ובקשתו ,הוי כמי שאינו

וכו׳.

משיב שלום בברכות קר״ש דשרי[ .ועיי״ש
דמ״מ הוא רק לימוד זכות על המקילים

מיהו יש שגרסו בחינוך ׳מי שלא ראינח.

בהפסק באמצע הלימוד .ומשמע דזה פשיטא

מג״א ,ובן הוא בכמה אחרונים שהעתיקו

ליה דהשבת שלום שרי .ורק ח לעניז לדבר
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עמו בשאר דברים] ובעבודת אהרן [ברבות,
בספר נכתבים קמא] כתב ,ועיין באו״ש מוכח
שם קצת דאף אם חברו יושב ולומד ,מותר
ליתן לו שלום.
לט] באמצע תפלת שמונה עשרה:
בגמרא ברכות [ל״ג ע״א] חנו רבנן,
מעשה בחסיד אהד שהיה מתפלל בדרך,
בא הגמון אחד ונתן לו שלום ,ולא החזיר לו
שלום .המתין לו עד שסיים תפלתו .לאחד
שסיים תפלתו ,אמר לו ,ריקא ,והלא כתוב
בתורתכם [דברים ד ,ט] רק השמר לך ושמור

נפשך ,וכתיב [דברים ד ,טו] ונשמרתם מאד
לנפשתיכם .כשנתתי לך שלום ,למה לא
החזרת לי שלום ,אם חייתי חותך ראשך
בסייף ,מי היה תובע את דמך מידי .אמר
לההמתן לי עד שאפייסך בדברים .אמר לו,

♦ «א1תת ירושלים c

אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם ובא
חברך ונתן לך שלום  -היית מחזיר לו ,אמר
לו לאו .ואם היית מחזיר לו ,מה היו עושים
לך ,אמר לו היו חותכים את ראשי בסייף .אמר
לו ,והלא דברים קל וחומר .ומה אתה שהיית
עומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומהר
בקבר  -בך ,אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא ,שהוא חי וקיים
לעד ולעולמי עולמים ,על אחת כמה וכמה.
מיד נתפייס אותו הגמון.

ובשו״ע [או״ח סימן ק״ד ס״א] לא יפסיק
בתפלתו ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו
לא ישיבנו .אבל מלך עו״ג ,אם אפשר לו
לקצר וכו׳ יקצר ובו׳ ואם א״א לו ,יפסיק.
ואכמ״ל בד״ז ,כי הוא מוסכם בכל הפוסקים.
אלא שיש אריכות גדולה האיך נהג החסיד
הנ״ל כך ,וגם בזה אכמ״ל.
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הנפנה בכל מקים בארץ ישראל אל יפנה
מזרח ומקרב׳ ד״ל שידיו אמיריו מצדדין אלי.
מפגי שפירועו כנגד ירושלים .ובגליל הוא בהפך׳
וצפון ודרום אמיר מזרח ומערב מותר .ובהוצה
לארץ גפנה צפון ודרום ולא מזרח ומערב .ופירשו
בתלמוד המערבי• 1ובלבד במקום שאין שס
כותל שהוא כבקעה .מעתה בתי כפאות שבבתים
אין שם קפידא .הנפנה אל יפרע אלא מיושב,
׳ולא יקנה בימין מפני שכל מיני קדושה נעשים
בה .אלא בשמאל .ויראה לי שאם הוא איטר
שמאלו הוא כימין כל אדם "י.
דף ס״ב ז״א .לעולם יהא אדם צנוע בכל מקום
וכ״ש בבית הכסא .ואס היה אמר
עמו .אם הוא במקום שאמורי הנדר הואיל [שאין]
חברו רואהו יפנה .ואם היה בבקעה שחברו רואהו
שיעור הדבר כל זמן [שמתעטש] ואין קולו נשמע.
או כל זמן שחברו אינו רואה את פירועו .ואפי׳
בלילה לא יפנה אלא כדרך שגפנה ביום.
לענין טהרות ששומרי שמן בית הכד אם
הוצרכו להפנות .יוצאין מפתה בית הבה ונפגין
מיד אחורי הגדר שלפני הפתח .ואין חוששין
שבתוך שיעור זה יכנם עם הארץ ויגע ,ואם היו
בבקעה .שיעורן עד שלא תפקע ראייתם מהם.
הספדנים שסופדין את המת .ראוי להם שלא
לתאריו בשבחיו של מת אלא במה שבדור להם
שראוי לשבחו באותו דבר .כבד אמרו :כשם
שנפרעין מן המתים כך גפרעין מן הספדנין ומן
העונין אחריהן .וצא ולמד כמה ראוי לאדם להיות
צנוע בכל דבריו .ובפרט במקומות אלו וכיוצא
בהם׳ שעל דבר זה אמרו שאין מיחסים שם
צנוע אלא לאדם שידוע בו שהוא צנוע בבית
הכסא.
ז״ב .מה שאסרנו במשנה שלא לעשות קפנדריא
בהר הבית .אף בבית הכנסת כן ,אלא שאם
היה אותו בית הכנסת שביל מעקרו מותר .וכן
אס נכנס שם להתפלל מותר לו לעשות קפגדריא
ורקיקח ומנעל מותרין בה .אלא שהנכנס להיכל
שבו מפר חורה מנהג לחלוץ מנעליו••.1

לעולם ילמד אדם את בגו אומגות שאם

 138וכן כהב
 137פרק  0הלכה ה .פז ב.
כסגן אברהם והט״ז פי׳ נ פ״י עיי״ש 139 .ועיין
 140סז 3
במג״א סי׳ צא סק״ה .ובערוה״ש שם.
 142וזראנ״ד סובא ברשב״א וכ״כ
 141נחמיה ם ני

 144מפר כאן •זז׳
 143נחמיה מ ו.
בשסמ*ק.
האלקים הגדול״ 145 .רות ג ד 146 .משלי« <ב.
 •147שיין מה שכתב
 147תהלים קיט קכו.
רביגו בזת בהקדמתו על מהבור הנדסם בראש הפסר.

דף ס-נ ע״א המשנה העשירית .כל חותמי ברכות
שבמקדש היו
אומרים מן העולם וכו׳ .ביאור הדברים הוא,
שפירשו במסכ׳ תענית•• 1שמנהגם היה במקדש
שלא היו עוגת אמן .אלא שבסוף כל ברכה
וברכה היה אומר המברך סמוך לחתימתו ברוך ה׳
מן העולם וחותם .כגון כרוך ה׳ מן העולם מגן
אברהם .והדומה לזה .ובמקום עניית אמן היו'
השומעים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו וכר.
והביאוה בגמ׳ מדכתיב»« קומו וברכו וכו׳
ויברכו את שם כבודך .וקומו וברכו נאמר על
"^המברך .ויברכו את שס כבודך נאמר על העונים.
ומשקלקלו המינים לומרלית דיןולית דית ולית
עולם אוחרן .התקינו שיהו אומרים מן העולם
כתבו שלא היה
ועד העולם .וגדולי המפרשים
מנהג זה אלא לתפלה אבל בשאר ברכות היו
עונים אמן .שהרי בברכת התורה נאמר בעזרא **
ויברך עזרא את•• 1ויענו כל העם אמן במועל
ידיהס^והתסינרשיהא אדם שזאל בשלום r-ffon
בשם כדי שיודו שהשלום ושאר הברכות מגיעות I
מכבודו .והרי מציגו כן בבעז שאמר ••« מ׳ עמכם.
ואומר ••* אל תבוז כי זקנה אמך ,כלומר למוד
ממה שנהגו באמך זקנים שבאומתך ,ואעפ״י שיש
פתחון פה שלא להזכיר את השם לבטלה ודרך
הדיוטות .הריכתוגז• 1עת לעשות לה׳ הפרו
תורתך .ונוח לגו להזכירו יותר מן הראוי משלא ן
__ן
יזכירוהו כלל כדי להרגילו בפי הבריות.
זהו פי׳ המשנה ודברים שנכנסו תחתיה בגט׳
אלו הן.
כל תלמיד חכם שרואה בדורו שחביבים
עליהם דברי תורה .יפזר דבריו להם .ואם ראה
דורו שאין דברי תורה חביבים עליהם .יתעסק
בהם בעצמו .ואל ימנע עצמו מדברי תורה
לסכלותם .אלא יזהר שלא ישחית דבריו להשליכם
בפניהם אחר שהם מתנכרים עליהם .הוא שאמרו.
בשעת המכנסים פזר .ובשעת המפזרים כנם י•.♦1
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מטרד לו תהא וממנו! חייו מצויה בידו .ולעולם
ילמדנו אומגות היותר מסולסל שיובל.
לעולם אל ירגיל אדם בהוד ביתו אנשים
שאינם מהוגנים .ואף המהוגנים לא יעשם כבעלי
בתים מכל וכל ,שהלשונות מרבות ומצויות להטוא
בדבורם וראוי לאדם ליזהר שלא להלכד ברשתם.
לעולם יזהר אדם שלא להמשך אחר התאוות
יותר מדאי ,ואס נמשך בהם ישתדל ברפואתו
על דרד נטייה אל הקצה האחרון ,כמו שנודע
מדברי ההכמים׳ ואף הרואה באמרים שרוב
המשכם אחר תאותם הביאם לידי דברים מגונים
ראוי לו להזהר מן הדברים שסבבו לחבריו אותן
הדברים המגונים ,והוא שאמר כל הרואה סוטה
בקלקולה יזיר עצמו מן היין.
שאינו
עבור שנה יתבאר במסב׳ סנהדרין
געשה על ידי מי שיזדמן אלא במזומנין לה
במקום סנהדרין .ואין צריך לומר שלא היו
מעברין מזוצה לארץ ,אלא שאף לחשוב אס
ראוי לעבר אם לאו ולעבר בארץ על פי אותו
חשבון אסור .אלא א״כ על ידי גדול שלא נשאר
כמותו בארץ .ובזמן הזה אין מעברין כלל .אלא
אותן העבורים הנמגין ע״ם חשבון העכור להשואת
שגת החמה עם שנת הלבנת על סדר גו״ח י״א
י״ח י״ז י״ט .ודבר זד .יתבאר במסכ׳ סנהדרין
בע״ה.
ע״ב .לעולם יעשה אדם לעצמו חבר ללמוד תורה
עמו .שאין הפלפול מצוי ליחידי אלא כשחברו
מעוררו .והוא שאמרו אין התורה מתוקנת אלא
בחבורה.
»^ילעולם יתעמל אדם בתורה שאינה מצויה
אלא בעמל ויגיעה ,אין דברי תורה מתקיימים

בהירה

אלא במי שממית עצמו עליה «*• ,וזאת התורה
עדם כי ימות באהל .וכשישב לפגי רבו אל ירגיל
עצמו להקשות ולהשיב עד שידע בעצמו שכבר
הבין בדבר עד תכליתו .דרד צחות אמרו׳ הסכת
ושמע ישראל הס ואחר בך כתת .ואם רבו כועס
עליו יהא שותק לו ומכבדו .ומתוך כך יזכה
ללמוד .אם נבלת בהתנשא«» .כל המנבל עצמו על
דברי תורה סופו מתנשא.
דף ס״ן ע״א״־אעפ״י שהכנסת אורהים בכלל מדה
חשובה ביותר ,הכנסת תלמיד חכם
חשובה עד מאד ,והברכה מצויה על ידו וכן
הדין .וכל הגהנה מסעודה שתלמיד חכם בתוכה
____
כאלו נהגה מזיו שכינה.
הנפטר מן המת אל יאמר לו לד לשלום
י
אלא לן כשלום .שכן כתוב ”1ואתה תבא אל
אבותיך בשלום .בלומר לך עם השלום שהוא
עמך .והנפטר מחברו אל יאמר לי לד בשלום
אלא לד לשלום .שנן מציגו בדוד*” שאמד
לאבשלום לד בשלום והלך ונתלה ,ויתרו אמר
׳-
לו למשה »* לד לשלום .והלך והצליה.
— כל היוצא מבית הכנסת והולד לבית המדרש
עליו הכתוב אומר 184ילכו מהיל אל היל יראה
אל אלקים בציון .שוה בודאי תכלית השלמות
בהיות כל מעשיו סונים לעבודת השם לא יסור
ממנה ,אז יצליה את דרכיו ואז ישכיל.
וזהו שיעור מה שראינו לבאר בכללי זאת
המסכתא ר״ל מסב׳ ברכות דרד
קצרה ,כמו שייעדנו בסתימת ההבוד .וראינו
לבאר אוזר זה דיני נטילת ידים בקצרה על הדדד
שבארנום בארוכה בפירושנו אחר זאת המסכתא.

תם ונשלם ת״ל.
 149במדבר יט יד.
 148יא *
 151בראשית מי מי.
ל לב
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פרכן הניזקין

ודרוש הגמרא דף סב.

דף סב ע״א אין עושין מלת עם מארץ בטהרה ר״ל שאם אמר לו עם הארץ לגבל
הבר הפרש הלה מעיסתי ועשה אותה בטהרה לא ישמע לו ופירשו
גדולי הרבנים •» מפני שכבר ניטמאת העיסה בידו וכשהבד מפרישה כהן סו«ד עליו
ואוכלה׳ אבל עושין א העיסה מתחלה בטהרה וכגון שלא הוכשר חקכח ונוטל
הימנה תרומה ומניחה בכפישה או באנחותא והם בלאי חמותות שאין מקבלין
טומאה וכשבא עם הארץ ליטול נוטל את שתיהן ר״ל העיסה והחלה ואין חוששין
שמא נגע בחלה וכגון שהזהרנוהו על כד ואיימבוהו שאם יגע חוזרת לטבלה
שמאחד שהזהדנוהו אין חוששין לו הואיל וראינוהו מחזר לתקנה׳ ולנגיעת שוגג
לא חיישינן הואיל והזקקנוהו ליתנה בכלים שאין דרכם ליתן חלה בתוכם .וכן
אין עושין לו תרומת זיתים משהוכשרו במעטן בטהרה אבל עושה לו זיתי חלין
קודם שיכנסו למעטן בטהרה ונוטל הימנה כדי תרומה ומגיחה בכלים שאין מקבליו
טומאה וכשבא עם הארץ ליטול נוטל את שניהם ואין הכהן חושש שמא נגע
במזיד שכבר הזהרגוהו ולשוגג לא חיישינן הואיל והזקקנוהו ליתנה בכלים שאין
מקבלין טומאה רמי אנפשיה ומדכר׳ ודברים אלו^הקלו בהם משום כדי חייו של
גבל ובדד .זו היא שיטת גדולי הרבנים אלא שיש מקשים היאך אמרו אין עושין
בטהרה והלא אי אפשר שכבר ניטמאת ועוד מה הוארכה ללמדנו ועוד שבתרומת
זיתים וזית^ חלין היה לו לומר אין עושין תרומת זיתים מן המעטן אבל עושין
מן הסל .והם מפרשים שמועה זו בעם הארץ שאמר לגבל גלגל לי עיסה בטהרה
ומפרש ממנה חלה ועשה אותה בטהרה ושאר העיסה אעשנה לעצמי בטומאה
אין שומעין לו אבל עושין לו הכל העיסה והוזלה וזה ששאלו וטעמא מאי פירושו
מפגי מה אין עושין לו חלה בלבד ופירשוה משום כדי חייו דגבל שיטול שכר
כל העיסה והפי׳ נכון.
כבר ביארנו *» שאין מסייעין לגוי בשביעית בעבודת קרקע והוא שאמרו
אין עוררין לגוי ורוצה לומר בשביעית אלא שאומרין להם שתהא להם הצלחה
_______________
באותו עבודה וכיוצא בזה הואיל ואין להם עבירה בכך.
עובדי הגלילים אין נמנעין משאול בשלומן ומכל מקום אין ראוי להאריד
1
 /עמהם בדברי שלום ביתר מן הרגיל וחוץ לתחום שלום מנהג וזהו הנקרא אצלי I
 /כפילת שלום שכל שאדם מאריך בשאלת שלום על הרגיל מורה חבה יתרה ושיכות /
 Iוכבר ידעת שעבודת הגלילים מיתה מושכת את הלב הרבה מצד תועלות שהיו /
 /משיגים בעבודתם כמו שאמר״י ומן אז חדלנו כו׳ חהרגו כל וכן באחרון של "
 Iסנהדרין•" אמרו בעגין מנשה אלו הוית בההיא שעתא נקטת שיפזלא ואזלת

ך

 /בתרה ומתוך כד היו מגדולי החכמים מקדימים שלום להם מפני שהרקדים נותן
דרך למשיב להשיב לו כדרך ששאל והיה מקדים לקרא לו כמנהג כדי שישיב /
לו כפי קריאתו ולא יכנס עמו בשיכות יתר מדאי ואלו היה ממתין שיהא הוא
מקדים לו שמא יקדמנו בדבר■ חבה והתעלסות אהבים והיה הוא צריך להוסיף
לו באותו הדרך עד שמתוך כך היו מתאהבים  mאה ודעתם מתקרבת יותר
מדאי והיו האחרים למדים מהם והולכים אחריהם אבל כפילת שלום כפי הרגיל
אין בו חשש אע״פ שכופלו וכדרך שאמר באחד מהם שהיה אומר שלמא למר שלמא
223
223

רש״י ד״ה אין עושין וכו׳.
226
ירמיה מד .18
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למעלה בפירוש המשגה ד״ה מדוזיקין.

דף קב:

ו257ז

בית הבחירה  -גיטין מאירי ,מנחם בן שלמה עמוד מס (266הודפס ע״י תכנת אוצר

החכמה 0

בית הבחירה על גיטין

פירוש הגמרא דף סב.

למר כלומר שלא היה נכנם עמהם בדברים אחרים אלא שלום מנהג ואין לפרשו
שלבו היה על רבו כמו שגדולי הרבנים •» מפרשים שהרי אסור לגנוב דעתן של
בריות אפי׳ של עובדי גלילים כמו שהתבאר במקומו ••י ,ונמשך למה שכתבנו מה
שאמרו שביום אידם לא יכנס לביתו ויתן לו שלום שאף הוא מספר לו ענין האיד
הנעשה לשם כוכב ’פלגי או מזל פלגי או קדש פלגי ושבחו בכך וכך ולבו מגמגם
בדבר ושמא יבא לידי תקלה אלא שאם מוצאו בשוק נותן לו שלום ואף זה ביום
אידם מיהא לא בסבר פנים המראים חבה והתדבקות שמא מתוך פנאי שלו ותשוקתו
בספור כח גליליו ימשך עמו .ומכל מקום אמות הגדורות בדרכי הדתות ומאמינים
במציאותו ית׳ לאחדותו ויכלתו אע״פ שמשתבשין בקצת דברים לפי אמונתנו אין
להם מקום בדברים אלו.

תלמידי חכמים כששואלין בשלומם ראוי להאריך ולכפול ביתר מן הרגיל והוא
שאמרו רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזל גניבא אמר ליה הד לחבריה
ניקום מיקמיה דבר אוריין הוא אמר ליה ומקמי פלגא ניקום והוא שהיה בעל
מריבה וקטטה ומצער תלמידי חכמים בהקנטותיו אדהכי אתי איהו לגגייהו אמר
להו שלמא עלייכו מלכי שלמא עלייכו מלכי והרי כאן כפילת ,שלום בדברי חבה
והמשכות של אהבים חדא שהמקרים אין המנהג לכפול ועוד שאין המנהג לספר
בשאלת שלום בשבח הנשאל ושאלו לו מנא לן דרבנן איקרו ומלכים} דכתו׳״»
כי מלכים ימלוכו ,ומנא לן דכפלינן שלמא למלכא דכתו׳»* שלום לך שלום לעוזרך
________
וכל זה כפל שלום ואריכות דברי חבה על הדרך שביארנו.
“ אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו דרך הערה אמרה תורה»» ונתתי

עשב בשדך לבהמתך והדר ואכלת ושבעת.

ועתר נשלם סרס הביזקין תהלה לאל
ברוד נותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה.

227

בכ״י פעמיים שלמא למר ,אולם יתכן שמה המומר למחוק אחד מהם כי יש בכ״י כעין

מימן מחיקה ,עי׳ במהרש״ל כאן.
228

רש״י ד״ה שלמא למר.
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ז

קעו

!דרשו של טהרש״ל

ונוטל הימנה נדי מלה ומניחה נכפישה או נמנמוח ונשנא עס האין נוטל שמיהם ואינו סושש לפי שהכלי אינו
מקנל טומאה ואמאי כיון שהוא מטמא היסט למרומה הא קמטמא למלה וי״ל דהחס טון שלא קרא לו שם

עטין ה״ל מולין (דסמיחי) [דפמיט] נהו סלה דלא מטמאו נהיסט וכן משמע לישר דנקט כדי סלה [ולא
-.חלה] עטין [ואיהו נמנע מטמא] ולהט פדן טלמא נגע ,ענ״ל .והמום׳ שלפנינו לא ס״ל הט דנמנו
לעיל דאפיצו לתרומה אין היסט לע״ה .וק״ל:
וליחוש דילטא נגע כה דאטר ליה וכד .וקשה והלה כנר מרצ׳ לעיל אמר רני יוחנן משוס כט חייו וכר
ויש לומר דמכל מקים קשה למה להו לרננן לאקולי כולי האי משוס דאינא למיחש טלמא נגע נה
ועוד יש לומר דאין הט נמי דלר״י ממוקן משוס כדי חייו רק דסמס חלמודא מישג ליה אפילו נלא

טעמא דכט חייו והיינו דעשה מלמודא פסקא אמר מר נוטל וכר .ודו״ק:
ככלי גללים ככלי אכניס בכלי אדמה .עיין נחופפוח נמסכה מנסות דף סט .וק״ל:

____

רב נחמן כר יצחק אסר להו שלטא לסר שלטא למר .ספרים אחטס .ומצאמי כחוג נחשונוח
מהר״ר ישראל נרונא (סי קע) וז״ל פירשו המוספות לא שהיה נומן להם שצום נפלים אלא היה נותן
לכל אחד ואחד נפני עצמו .ומיין שם .ונמוספוח שלפנינו אינו נמצא אנל הדנטס אמיתיים (וכר) .וק״ל.
ועוד כמג מוהר״ר1.שראל נרונא נמשונוחיו (סי׳ ק-ג) וז״ל רג ססדא מקטם ויהיג להו שלמא נקנראה
לי לפרש כדי שלא יחמיל הגוי (ואצמריך) [מצמרן] להשיג טפי כדרך העוצם כשאומטס לו צפרא דמרי טנ משיג
לו לשנה טונה מזכה ויש רוצים לומר נמשיג כ[ו]פציס לישראל השלום ואי הוי מחסיל הגוי צדך להשיג לו נמי
כסל [כמנהגם] דאס לא כן אינא אינה וכר .ע״ש .ואני מצאמי נר״ן כסי׳ של יש רוצים ,יז״ל הר״ן מקטס

ויהיג להו שלמה כט שלא יצטרך לכופלו אס ישאלוהו הס לשלום מסילה ,ענ״ל:

—

אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לכהסתו וכר .ספרים אחרים .וכן מראו הגמרא נס׳ טצד מנרטס
דף מ .וכן מראו הטור א״ח סי׳ קס״ז .מכל זה למדנו דהאי ליטעס מר מיט דקא אמד ליה לאו טעימה נעלמא
קאמד׳ מדהשיג להו אסור לו לאדם שיאכל ונר .ויש נפקוחא אלינא דדינא דטעימה מומר לו לאדם קודם
שימן מאכל לנהמחו דדוקא אכילה גמורה נקרעות אסור קודם שימן לנהממו .וק״ל:
רש״י [ד״ה] בכפושה או כאונחותה .כלים של כלאי חמתות וכר .וז״ל רש״י (נדה) ס״ק דף ז(b ,
יקיצה) הם כליה שאין להם ניס קינול כגון נסרים ואין מקנליס טומאה ואצרכוה רננן הט משוס היכרא
שלא מיגע נה שוג מאחי שקורא לה שם ודנוומא אמר נפרק הנזיקין ונמשונח רג האי ראיסי אנמומא
ד׳ה

נסטס לווסין שמנסדן הנגדס ומשפין הלווסין ,עכ״ל .ועיין גס כן נערון (פרך נפש) והוא אינו חשוד
לאכול סלה שנמימה עיין נמסכת סלה פרק א («״מ) וז״ל המשנה המלה והמרומה סיירם עליה מימה ומומש
ואסירה לזדס וכו׳ .ומאסר שעונשה חמור נודאי לא יגע נה מפני שיחשוג שמא אחר הנגיעה אוכל אני

ממנה ויהיה סייג מימה:
[רש״י ד״ה ככלים וכד.ן הראויין להשתמש בהן חבר .לא ידעמי למה האריך רש״י צהטא לשון
הגמרא נאלו ד׳ מינוח( .ואלו) [ואולי] גגמרא של רש״י היה נמוג ככלים של עם הארץ הראויין לסנר והשתא
פירש רש״י הראויין צהשממש נהן סנר:
חכמת שלמת תשלם
רש״י

בד־ה ואין עושי! כו' במעטן כוי .רב הכלי שעושין בהם זתינז נקרא מעטן:
בדיה וטעמא כוי (נפוומה ):בתרומה כי האי כו׳ הד׳א:
בדיה הדרא כו׳ לאכול (מלה) טבל שבמיתה כצ״ל:

מבית מדרשו של מהרש״ל למסכת גיטין  -מגדל דוד  -חכמת שלמה דוד  pיעקב הכהן -לוריא ,שלמה  pיחיאל (מהרש״ל) עמוד מס

מגדל דוד

סב ,א

קעז

[רש״י ד״ה למימרא וכו׳ ).כשאומרים לעושה טלאכה העוברים עליהם תחזקנה ידיכם .פירוש וזה
הוא גס כן נהטלח שם שמיס שהוא כשלום דאס לא כן מאי פרין השחא אחזוקי מחזיקינן שואלין נשלמן מינמיא,
דילמא שאני שאלת שלום דהוי כהטלת שם שמיס אגל סזוקי הוי כדיבור בעלמא נלא הטלה ש״ש ,אלא על כרסן
חזוקי נמי הוי כהטלת ש״ש .ומדע דכן הוא דאל״כ פשיטא דמשרי שרי .וכן גתשוכות מוהר״ר ישראל גרונא

—.
~
»0״ל):
תד״ה אין עושין חלת ע״ה כטהרה .פי׳ בקונטריס וכו׳ .וז״ל מדושי הרשנ״א והקשו עליו
נתוספוח אס כן היכי קחני אין עושין נטהרה והיאך יעשה נטהרה אחר שנטמאת ופירשו וכו׳ .ועיין
שם .ובודאי מה שכמג הרשנ״א נשם המוספות [הוא ממותסות] שנ״ן ,והתוססות שלפנינו הן תישסוח

__
(מחין) נתו״ן]:
תד״ה אשרתא .כירושלמי איכא למאן דאמר וכו׳ .אי לאו דמסמסינא אמינא דזו היא גיליון והירושלמי
דפירקין דנזיקין נפל נו טעות ומקום תחנתו ומקורו האמיתי של הירושלמי תמצא נמסכת שניעית .וז״ל נסרק
נראשונה ( reה׳־ס ונסר׳ מות שוס (פ״ה ?־«) רני חייא ורבי אמי סד אמר חרוש לה טנאוח ואנא נסיג לה
מינן נמר שמיטתא ומרנא אמר איישר מן דמר טנאוח מה שואלין נשלומן אישר מן דמר לגוי איישר

מה שואלין בשלומן ישראל שלום עליכם וכו׳ .וכן מטאו פי׳ הר״ש (שיפים פ־ד מ-י) וכתב ,ה״ל וסוגיא
דהנזיקין כמאן דאמר איישר לא צריכא למיתר להו (הוחזקו) [אסזוקי] בעלמא והתם פרין השתא
אחזוקי מחזקינן להו שואלין בשלומן מבעיא ולא משני כדמשני בירושלמי שואלין בשלומן נשלוס ישראל המשודין

על אשניעית אלא משני רנינא לא נצרכא אלא ליום אידם וכו׳ .ובודאי שדברי הר״ש ז״ל כניס ואמיתיים דאשרמא

היינו איישר ובזה אתיא סוגיא דפרקין דנזיקין שוה עס מאן דאמ׳ מסזיקין ידי גויס הוי איישר ,אבל
נחירוצא דמיין רנינא לא נצרכה אלא ליום אידס לא אתיא שוה עם המ״ד איישר דאיהו מוקי
ליה בישראל נשלו׳ מלין וגמ׳ דידן מוקי ליה בגוי רו׳ איד׳ .והמו׳ שלפנינו (אינו) [איני] יודע מי
ילדם ומי מברן ,וגס כל בני הישיב׳ עיינו בדבר וסוף הסכימו לדברי כדכתיננא .והשם יצלנו מטעות

ומשגיאה:
תד״ה שלמא לסר .פי׳ בקונט׳ ועל חנם פי׳ וכו׳ .ואולי כוונת רש״י דאהי׳ הכי אמר לו נדרן

פרמה משוס דתינח מר קשיא ליה דלמה לי לקראו מר אלא בודאי כוונתו היא שלא לכפל לו שלום

וגם כוונתו לרבו:

הדרן עלו פרק הנזיקין פרק ה

חכמת שלמה השלם
תוספות

(המשך מוף  6pע־נ) בדה אשה כוי (*) ואי אפשר שלא כוי (ישנ׳־א) ידשב״א אומר כו׳ כצ״ל:
בדה אשרתא כוי דהיינו (מורש) תרוש בה טבאות (לגמר) ולבתר כו׳ לו (פורש) תדוש בה טבאות כו׳ כצ״ל:

חדרן עלד חניוקין פרק חמישי
מדרשו של מהרש״ל למסכת גיטין  -מגדל דוד  -חכמת שלמה דוד  pיעקב הכהן -לוריא ,שלמה בן יחיאל (מהרש״ל) עמוד מס

עץ מסף

מדרש רבה רות פ״ד [ב ,ג]

לה

פירוש מהרז״ו

לצורך ביאתה כדי שלא תטעה בביאתה למצוא הדרך .לפניה הדרכים .הולכות מעט וחוזר ובאה לזכור סימני
או אפשר שאתרי שהלכה חזרה לבוא בבל הדרך ההוא
מקומות הליכתה שלא תתע לשדות אחרות .כל הרואה צו ממס כ״ג ע״ב ילושלמי בלטה
סלק ע׳ הל׳ ה׳ .סנסומא ויסי סימן
כדי לסיים את הדרכים ואורב חזרה ללקט [אג״ש 4ליפול אותה מריק .עי ,ב״׳ר פרשה נ״ב סי ,ה ,ופרשה ע״ר סי,
בחלקה .חלקת קדריש .ה [ז] לשאול שלום בשם .שאג^^ ^ .ויק״ר פרשה א׳ סי׳ א ,וקר לשק טומאה שהיתה יפה גד ע״ש שיש שם שיטי קצת .מדרש
סהליס מזמור נ״ו .ילקוהו יהושע
 ,תואר מאד( .ה שלשח ~רברי8ד
*
שנראה שלא נכון להזכירו תמיד
רמז י״ח .צז גרמס נ״ד ע״א ודף
פן יבואו להוציאו לבטלה וגם
ירושלמי ברכות פ׳ ט׳ .מדרש ס״ג ע״א .ילקוט שופעים רמז ס״א.
הרואה אותה מריק קרי .חלקת
בלתי
שטא הכירוהו במקום
תהלים מזמור נ״ז כל הענין.
צזז מגילה ז׳ ע״א.
לה
שנתן
אלימלך♦
ממשפהת
השדה
ראו
מטה
טהור .אטנם ב״ד של
החושבים להשכיח את עמי.
חידושי הרד״ל
שבדורותיהם היו מבקשים
וס״ד אשר שכחו אבותם את
ממי שהוא ראוי לפל קהלקה.
בת ם׳ שנה היתה ואת קוראת
כדאכתוב
ש״ש
להשכיח
ירמיה
של
ובדורו
בבעל.
שמי
בת .כלומר והיה לה לקוראה
ה 1כ. n .
7
לחם
מבית
בא
בעז
והנה
להרגלו
הסכימו
לכן
בסמוך.
לאבות
עתליה
של
דור
נחשב
אשה וכמו שפירש רשב״ם (בב״ב
בפי אנשים בשאלת שלום
ועתליה היתה בת עמרי אחות ק״כ) אתא דפרכינן שם על בת
אחאב עובדי הבעל וכתוב לוי בת ק״ל שנה היתה וקרי לה
והסכימו עמהם ב״ד של מעלה
 rwvjעשו .ומגלת אסתר .שלא ציש0ה דברים $רו בית דין של עליה ותקם ותאבד את כל זרע בת ע״ש (ובזוהר שמות (י״ב)
אתתא עד לא אזדווגת אתקרייא
היה ראוי לתקן מקרא מגלה הקזה והסבימו ע?ןהם 3ית דין של הממלכה לבית דוד כי חשבה
בת בתר דאזדווגת אתקריא אשה.
שבזה תמלוך עם בניה ביהודה הר״ט ברלין) ומשני אלא כבת
מפני שהיא מצוה בפ״ע שאינה מעלה .ואלי הו• “לשאל שלום
סיג לתורה ואתו למיטעי
לעולם להשכיח שם ה׳ ונביאיו ארבעה עשר שנה היתה כלומר
שהנביא מחדש דבר מצוה3 .שם ,ומגלת אסתר ,ומעשרות.
ולעבוד הבעל כנ״ל .בימי נראית ^ביופיה (ולכן סראה בועז
נעדהלה בימי עתליהו .רבהיד
שזה היפך היסוד שאץ נביא שאילת שלום מ?3ן3$ ,אמד (ירמיה חנני' מישאל ועזריה .שהכריחם
קרא מסיים כאשר שכחו אבותם
^רשאי לחדש דבר .אמנם ב״ד
נבוכדנאצר לעבודת הצלם ולא את שטי בבעל והיינו עתליה
®של מטה לא חששו לזה כי ראו « «> החשבים להשכיח את עמי
ועזריה
מישאל
חנניה
רק
נצלו
שאבותיה אחאב ואיזבל העבידו
כמ״ש שי״ר פסוק זאת קומתך .את ישראל לבעל (ועתליה
שראוי לעשות זכר הודאה אם שמי .אימהי חשבו ,בימי עתליהו.
בימי מרדכי ואסתר .שרצה המן חדשתו בירושלים ויהודה) .ועטר
כמ״ש ומה משעבוד לגאולה וךב3ן אמרין בימי חנניה מישאל
ןבועז ובית דינו והתקינו וכר.
אמרו שירה ממות לחיים לכ״ש.
לאבד זכר ישראל והיה שם ה׳
תקנת בועז היתה מוקדמת הרבה
?הודה
ר׳
בשם
חנניה
ר׳
ועזךיה.
ומעשרות .דסד״א רזה נתינת
נשכח .והנה בועז וב״ד היו לעתליה וכט״ש למרדכי ואסתר
בימי שפוט השופטים הרבה וחנניה מישאל ועזריה .אלא ר״ל
מכשול לפני ישראל שקשה בר׳ סימון בימי מךדכי ואסהר.
דורות קודם עתליה וחנניה שבועז התקין בימיו ושכחוה וחזרו
בעיניהם לתת תמיד מעשר
ובית דינו ןהתקיגו
מישאל ועזריה אך הכוונה שגם ויסדוה בימי עתליה ואינך
תבואתם .והרי ע״ה היו חשודים
שהוצרכה אז שלא להשכיח ש״ש.
על המעשרות וכ״ש אם הם 0אל שלום בשם .שנאמד והנה בימי שפוט השופטים נמצאו
וכן בפרק הרואה משמע במתניתין
פטורים מן התורה דחמדת
רשעים שחשבו כן .והנח בועז שבימי בית שני נתסנה רק
ממון בעז בא מבית לחם וגר׳ ,רכן
בא .וס״ד ויאמר לקוצרים ה׳ הסמיכוה על בועז ע״ש( .שגלת
גדולה בלב כל אדם .ומ״ט הם
חייבו את עצמן מאליה לתקן המלאך אמר לגךעון (שופטים ר יב) ה' עמכם ומ״ש מבית לחם מיותר אםתר מנץ ר“רמיה כר.
שכבר ידענו בפסוקים הקודמים ירושלמי דטגלה פ״א ה״ה .זה
טה שחטאו וגלו עבורו כדלקמן♦ עמך גב1ר הח?ל ] .מגלת אסקר
אתם מתייראין הרי היא
7שאילת שלום מנין שנאמוי!
אלא שבא ממקום ב״ד לקיים
כתובה בין הערכיים כצ״ל .פי׳
שמואל
ר׳
בשם
?דמיה
ר׳
מנין.
החושבים וגד .ר״ל שהתקנה
ש״ב
וכמ״ש
שהתקינו
התקנה
בערכאות של מלכות .וכ״ה הגי■
כ״ג ויתאוה דוד ויאמר מי בירושלמי כתובה ומעלה בערביים.
היתה שישאלו שלום בשם כדי בר יצחק צחמה עשו $ךךכי
ישקני מים מבור בית להם אשר
לאפקי מהחושבים להשכיח
ענף יוסף
שמו מישראל^בימי עתליהו כר ןאסהד ,קתבו אגד1ת ושלחו לקל בשער ודרשו על הלכה שנצרכו
ה [ז] וכן המלאך אמר
בימי חנניה כר כימי מרדכי כר .בני הגולה ואמרו מקבלים אתם לו לשאול מב״ד דשם וכן כאן
לגדעון כר .בפרק הלוקין גתזינן
הא ודאי שבועז לא בא לתקן
עליכם להיות עושים את שני וכמ״ש בסוף רות ובועז עלה מאי ואומר .ומתרץ וכ״ת בועז הוא
על קלקול הזה שהיה בדורות
השער וגו׳ .וכן המלאך אומר דעבד מרעתא דנפשיה ומן שטיא
אלו המאוחרים א הרבה .אלא הימים האלה" ^לחי ואמרו לא
לגדעון .הנה לפי הדעה שענין לא אסכימו ע״י ת״ש ה׳ עמך גבור
רות היה בימי שמגר וענת החיל .אך קשה דגדעון קדם
גם בדור בועז חשבו שונאי דינר אייהיו של המן אלא שאהם
לבועז דורות הרבה דאבצן זה
ובימי עגלון כמ״ש לעיל פסוק
ישראל שהיו בימיו להשכיח שם
בועז וא״כ איך שייך אמר שטה
ה* .אלא דמייתא הני קראי מטריחין אלינו לעשות שני
בועז
היה
ואז
ד׳
בימי
ויהי
שנאמר לגדעון יהיה הסכמה
לדוגמא שאירע כך .בימי הימים האלה" ואמרו להם אם
וא״ב דברי המלאך לגדעון לגזרת בועז המאוחרת כמה שנים.
שהיה אחר כן לראיה שהסכימו וצ״ל דאע״ג דמנוי אבצן היה צ״א
עתליהו .אם אחזיהו שהיתה מךקר זה אוזם מתיראין הלי היא
מן השמים על תקנה זו לשאול שנים אתר מנוי גדעון .האריך
אדוקה בעברם ומרשעת ביותר
ימים ומקמי גדעון היה בבלל ב״ד
ככתוב בספר מלכים{ ממריחין כתובה בין הכרכים שנאמר (אסתר י שלום בשם אך לדעת שאבצן
אלא שלא נתמנה לשופט עד אחר
יעודדו העמים כ) הלא הם כתובים על ספר דקרי הוא בועז לעיל פסוק ותלכנה
כר .ומתוך כך יעוו
כמה דורות 1יפ״מ!.
שנאה עלינו .בין הכרכים .בכל
שתיהן שהיה אחר גדעון עם
הכרכים .או ר״ל כרכים ספר דברי הימים שלהם ומפורסם המלאך אין הראיה שהסכימו על התקנה אלא להורות משנת דרבי אליעזר
שדבר נכון תקנו שהרי כן עשה כבר המלאך מפי הקב״ה .כאן ולומר שהיתה בת מ׳
הוא בין כלם.
כבת ז׳ ליופי לכך ויקר מקרה
מה עשו מרדכי ואסתר .ירושלמי דמגילה פרק א׳ הלכה
שכל הרואה אותה כו׳
ה׳ בשינוי גדול ועי׳ מגילה דף ז׳ שלחה אסתר וצ״ע .שאתם מטריחין עלינו .להתחרות עם העמלקים עמו של המן מחמת יופי׳ ולפ״ד המ״ב
לדורות שאנו שמחים במפלתם ויקנאו בנו וינקמו ממנו .בין הכרכים .ספרים המבורכים כסי׳ המ״ב הב׳ .ובירושלמי שנלמד מבועז שקרא בתי
הגי׳ בערכאותיהם .הלא הם כתובים .בסוף אסתר ותיבות הלא הם מיותרים ע״ב דורש ע״פ מדה ל״א וי״א שחצי אין שום שייכות למ״ד זה
כאן.
פסוק זה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס שייך לפסוק הקודם ומאמר אסתר וגר ונכתב בספר
היינו בספר אגרת הפורים השנית שכתוב בפסוק כ״׳ט שם ועל זה אמר הלא המה כתובים כבר על ספר מדי ופרס
ליקוטים

מסורת המדרש

ר׳ תבחוקןא בשם רבנן אמר

ו^מד בעז

מתנות כהונה

מריק .ס״א מקרי .שניחן לה ממי נרשי׳ .בחלקה .הלקה שלא יגא ח״ו לכלל שפסה .וכן המלאך .וזהו השכמה ניס דין של
וליש1.ה עתליחו .אס אהויהו שקיקה אדוקה גע״ז ומלשעה  rמעלה .מטריחין וכר .וממון כן יעוללו האומוס שנאה עלינו .בין
!יופל ככשוב כספל מלכים .והתקינו לשאול שלום גלשינן .כלי הכרכים .ככל הכלכיס .או ל״ל כרכים שפלי דבלי ימים ומסולשס

מדרש רבה <מהדורת וגשל> ־ ה מדרש רבה .תשס״א .עמוד מס (585הודפס ע״י תכנת אוצר

דוד לכל דרכיו משכיל וה׳ עמו
ששכינה עסו ,ונ״ל שבשבת אמר
כן רשב״ג אר״י כל האומר דוד
חטא אינו אלא מועד .שנאמר ויהי
הוד לכל דרכיו משכיל וה׳ עטו

החכמה (0
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פרק חמישי
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בא״ד וא״א שלא תגע .וכ״ת נמי דמתני׳ איירי בטמאה וכי נמי נוגעת הא רישא
איירי באינו מוכשר .וסיפא משתטיל המיים דהיינו שמוכשר לא תגע עמה
לרבותא אע״ג דמטמאה בלא׳״ה מכה אשת ע״ה וכלים טמאים שלה אפ״ה אסור
לסיוע מכ״ש שלא תגע בה לבדה כיון שטמאה היא .ס״ם חזינו במתני׳ דלא
חיישי׳ לשמא תאכל שאינו מעושר אף שנוגעת וא״כ טהורה אמאי לא כיון״3
שנוגעת׳ וק״ל.
בא״ד אשת ע״ח אחד וכו׳ נותנת וכו׳ .אע״ג דאכתי לא ידע סברא דתורא
^־מדישיה וכו׳ וא״כ למה תתן לה לאכול טפי מאשר אוכלת היא עצמה.

דח

ע״א

גמ ,וליחוש דלמא נגעי בשלמא התם וכר .לס״ד דהשתא אלימא ה״ל למפרך
הא נגע בכלי כשנוטל את שתיהן ומטמאו והכלי מטמא לתרומה דהא ודאי
דהכלי מטמא לתרומה דלכך פירש״י ד״ה בכפישא דטומאה אין מקבליו ובד״ה
בכלי גללים ואי נגע בכלי לא מקבלי טומאה .ואפשר לומר דידע דאיידי בכלי
שאין מקבל טומאה וכליו של חבר משום היכרא שמשתמש בכלי של חבירו
מדכרי ליה .ופריך מאי היכרא היא זו .ומשני דמנח ליה וכו׳ ויש היכרא בכלי
עצמו .לזה פריו אי הכי וכו׳ ומשני ה״נ קאמר וכר׳ ודו״ס____ _ _________ .
שם רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא וכר .פי׳ בר״ן כדי שלא יצטרך
להו שלום כדרך המשיב .וכ״ה בטור י״ד^ב ע״ש .ובישראל כופלים שלום
צשמשיב וא״צ ליזהר שיהיה הוא המקדים .ובמלך ות״ח כופלים שלום אפי׳
בשאלה כגניבא בסמיך .או י״ל בישראל רשאי ובמלך ות״ח חובה אע״ג דמקרא
לא משתמע חובה .דא״ל כיון דאמר שלום שלום לך ושלום לעוזריך ש״מ דלא
היה רוצה לכפול שלום היכא דליכא חיוב כיון דלא כפל שלום לעוזרו .דז״א
דפי׳ הפסוק הוא שדוד שאל אותו אם שלום בואו לעוזרו .ושאלו בשלום תחלה
שלום שלום לך ואח״כ השיב על מה ששאל אותו וא״ל שלום לעוזריו באנו ,וק״ל.

לפי' התום' רב כהנא א״ל שלמא למר וכו׳ ולא השיב לו כפל .ק״ק מם״פ היה
קורא 383אמרו על ריב״ז שלא הקדימו אדם שלום מעולם וכו׳ שהקדים
שלום ואפי׳ לעכו״ם בשוק .מאי אפי׳ עכו״ם אדרבה הדין כן בעכו״ם להקדים לו
שלים .ואמרתי לפום ריהטא דל׳ רב חסדא מקדים וכר כשהרבה עכו״ם נאספים
יחד היה מקדים כדי שבשלום אחד יצא י״ח .משא״כ אלו המתין היה צריך להשיב
לכ״א ביחידות .אבל בעכו״ם א׳ אין נ״מ שאלה או תשובה .וריב״ז היה נזהר אפי׳
עכו״ם אחד בשוק להקדים משום ד״ש .ורב כהנא אמר לכל אחד שלמא לסד שלמא
למר ולבו לרבו כפירש״י ,וק״ל.

מ״ש

רש״י במתני׳ ושואלין בשלום» .38ולכאורה א״צ בזה דאף אם אומר בשאר
לשונות לא בלשון הקודש מ״מ רבותא היא ליום אידם׳ ועיין.

383

.384

ובהוג׳ וילבא גורס אף שנוגעת,
יא״צ לתקן ל׳ ד״ר דלעיל.
סי׳ קמ״ה.

385

.386

ברכות י״ז א׳.
שסי׳ ואע״ם שמטיל על הנכרי שם
שטים.

חידושי הלכות המהר״ם שי״ף <עם הערות> ־ גיסיו שיף ,מאיר בן יעקב יוקב הכהן עמוד מס (212הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת(
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מהר״ם שי״ף גיטין
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הל מעשה דגניבא נראה הוא בעצמי עובדא דלעיל ס״ם כל הגט.ז» רק לעיי
מייתי השייך שם מהאי עובדא והכא השייך כאן ,וק״ל.

רש״י ד״ה הדרא לטבלא .שבמיתה .קושטא קמפרש דלהכי נזהרים בחלה.
אבל א״צ דזה פריך וליהוש דלמא לא אכפת ומשני השתא לתקוני וכו׳
ודו״ק.

שם ד״ה בכלי גללים.
תום ,ד״ה אין ערשין וכר.,

ובעיסה גופא וכו /הל״ל ובזיתים גופא וכר.

ולפירושו אם יפריש וכר .וא״כ לא הל״ל אין
עושין מלת ע״ה בטהרה שהרץ בטהרה שרי ואין עושין וכר בטומאה הל״ל.

שם

ד,,ה אין עודרין .ולא מסתבר לחלק וכר .מדלא משנינן מחזיקים דמתגי׳
בשכר ואין עוררין בחנם.

בא״ד א״נ קסבר יש קנין וכר .אבל ליישב רש״י בהד חילוק לא מסתברא להו
לפרש עובדא דהתם דכהן וחרש אגיסטון בשביעית דרבנן ואין עוררין
בשביעית דאורייתא דדוחק דאמורא ידבר מסתם שביעית דאורייתא .וכ״ש דלא
ניחא ליה לתלמודא הכא לאוקמי8».י•

שם ד״ה אשרתא .ודלא כתלמוד וכר .דלא ניחא להו לחלק דבירושלמי דאיירי
בשביעית אסור בשלום והכא בשאר השנים מדפריך השתא חזוקי וכו׳
משמע דאיירי הכל בשביעית .ואילולי דבריהן היה נ״ל דירושלמי ס״ל כגם׳ דידן
ולעכו״ם אומר חרש בה טבאות דהיינו אחזוקי ושלום פשיטא דשרי ואפי׳ להחזיקו
שרי ולישראל יישר אבל לא חרש בה טבאות ולבתר שמיטה נסיבא וכר .ואיכא
למ״ד וכר אבל שלמא פשיטא דשדי דאין תלוי במכוון במלאכה שיקום חיזוק

ידו ,ודר׳ק .ועיין בר״ש במס׳ שביעית׳ ועיין.

סליק פרקא

.387

.388

ל״א ב׳.
כלו׳ לאוקמי מתני׳ בשביעית דרבנן

והא דרב דימי בשביעית דאורייתא

חידושי הלכות המהר״ם שי״ף <עם הערות> ־ גיטין שיף ,מאיר ב! יעקב יוקב הכהן עמוד מס (213הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה(

טילי

ברכות דה כ״ז ע״ב דברנות

אדעתיה דרכיה עד מ׳ שנין כדאתר בע״ז .אלמא דאחר
מ ,שנין שוב א״צ לרכיה .דהיינו כסנרא אין אדם עומד
ע״ד רכו עד מ׳ שנין .ולא יכול לתלוק כילדותו על
רכו מסכרא עד «׳ שנין אכל אח״כ יכול לתלת עליו גס
מסנרא כמו ר״ת על רני כנדה שם וכפירש״י שם.
ולפ״ז ההיא דרפ״ב דוןדושין (מב ).דר״נ יזולת על
שמואל רניה ואמר דאם הגדילו אינם יכולין למחות
דא״כ תה כת ב״ד יפה .מיירי לעת זקכותיה דר״ג
ועי׳ כס' נאר שכע כסנהדרין שם .ותשו׳ רדנ״ז סי'
תצ״ה .ועוד י״ל דכל שהזכיר תתלה דעת רכו רשאי

אח״כ לגלות דעתו שאינו כן כדעת רכו כההיא דר״נ
נרןדושין שם .כדי מי שדעתו יפה ינא ויכריע הדנר
להלכה כא׳ מהם :
ועוד יש לחלון נין כפניו לשלא כפניו .דנפניו אסור לו
לכזלית עליו ררן דרך תשא ומתן .אכל שלא
כפניו תותר לו ליזלרק על רנו גם כילדותו:
בגמרא ,ותניא ר״א אומר המתפלל אתורי רבו .כו׳.
וא״ת כיון דתניא הכי נכרייתא א״כ תאי
חידש לן רב .וגס ר׳ יהודה ל״ל למיתר דנר זה נשם רב
הו״ל נשם הנרייתא .ולפי׳ תר״י דאחורי רנו הוא

מטעם הפסתה י״ל דרב חידש דגם כנגד רכו אסור
וחידש לן טעם יוהרא דלא מנואר כברייתא .אכל לפי׳
רש״י דאחורי רנו הוא נמי תטעם יוהרא הוא .א״כ
כ״ש כנגד רכו דאיכא משום יוהרא .וא״כ תאי חידש
לן רב נזה .ודוחי! לומר 7רכ ור״י לא שמיע להו תהך
נרייתא .ועוד אכתי תשה אסתתא דגת׳ ל״ל להניא
תרווייהו .ונראה דמכרייתא הי׳ אפשר לומר דהטעם
דאתורי רנו הוא מטעם הפסתה דג׳׳פ כטעתא דרכינו
יונה .וא״כ אם הרחיון א״ע ג״פ תרנו יכול להתפלל
אחורי רכו .והברייתא לית לית הא דרינ״ל דאסור
לעכור לפני המתפללין .והברייתא לית לית כלל הך
טעמא דיוהרא .ולכן לא תני נכרייתא גס נגד רכו.
דס״ל נגד רכו שרי אכל רב חידש לן תרתי דגם נגד
רנו אסור משוס יוהרא .וכ״כ אחורי רכו אפי׳ רחוון
ג״פ אית כה משום יוהרא ואסור עד ד״א .וגם תת״ל
דאסור לעכור כנגד המתפלל כרינ״ל ונ״ח אפילי
להתפלל לאו אחורי ממש אסור מה״ט .ולכן לא הפסיון
צלותיה דר׳ ירמיה .והיינו דוןאתר רב לעולם אל יתפלל
אדם אחורי רכו .דתיכת לעולם אתי לרכות אפי׳ הרתיון
א״ע ג״פ אפ״ה אל יתפלל משוס יוהרא .וגס אפי׳
קצת מהצד משוס דאסור לעבור כנגד המתפלל ונמצא

שלא יכול רבו לנא למוןומו לישב שם :

בגמרא ,והנותן שלום לרנו .עי׳ רש״י ותוס׳ ורא״ש
ותר״י מה שדחתו לתרץ מהא דאתרינן תכ״ד
כדי שאילת תלמיד לרב .ולולי דבריהם ז״ל הייתי אותר
דנתינת שלום דאמר הכי לאו שאילת שלום כפה תאמר
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דנזה גם לתלמיד רשאי לשאול כשלום רנו נפה .אלא
הכא תאתר נתינת שלום ניד תאמר כדרך תכריס
ורעים נפגעו זנ״ז שמושיטין ידם אחד לחנירו .וכדרך

נתינת שלום הנהיג כזה״ז .דזה הוא מורה כאלו הן
שוין .ומש״ה תאמר והנותן שלום לרבו ולא אמר השואל
שלום לרבו .ומש״ה הרי״ף והרא״ש לא גרסי והמחזיר
שלום לרכו .דנגתינת יד ל״ש חזרת שלום .ונפה כודאי
צריך להחזיר לו לרנו במדת ד״א .והא דאמר לעיל

(ו ).ואס נתן לו ולא החזיר ניקרא גזלן ,היינו שלא
החזיר לו שלום כפה ויןכל ידו נשתירןה זהו נו!רא
גזלן( .ועוד דהא מצינו לעיל (ג ).גני ר׳ יוסי שהחזיר
שלום לאליהו .וא״ל שלום עליך רכי ומורי) .וכן לתתן
(לב ).גני תעשה כחסיד אחד שהי׳ מתפלל נדרך ונא
הגמון אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו_שלום היינו
שתינל ידו נשתירןה מפני שלא רצה להפסיון כאתצע
התפלה .והיינו דאמרינן בשנת (פט ).כלום יש ענד
שנותן שלום לרנו .דהיינו כנתינה .אכל כאמירה ש״ד.
ושתא לזה כווךמהרש״א כח״א כשנת שם .והיינו דא״ל
היה לך לעזרני .כלומר נפה לכן מיד אמר ועתה
יגדל כו׳ :

בגמרא ,שאני ר׳ ירמיה כ״א דתלמיד חכר הוה.
הרי״ף והרא״ש השמיטו הך דינא דתלתיד
חכר שרי .ואפשר לומר משוס דממילא משמע הכי.
דסתס רנו הוא רכו מונהרן .וכה״ג כתב הנ״י בי״ד
סימן רת״נ לתרץ מה שהשמיט הרי״ף עוכדא דרבינא
(כפ׳ הדר ס״ג) משוס דסתס רנו שאמרו שאסור
להורות לפניו או שלא כפניו היינו רכו מוגהת דותא
וממילא תשמע דכל שאינו נגונהת אפי׳ כפניו שרי
וע״ש .והגת׳ כאן לא הוצרך אלא לחדש דר׳ ירמיה
כ״א הוה תלמיד חכר לרב ולא כמי דוןס״ד דמיזשין
דרינ״א לא הי׳ רון תלמיד ולא חכר לרב:

ודע דמשמע מדנרי הב" י כסימן צ׳ דהאי תרוצא
דתלתיד חכר שרי לא תאי אלא על הך דרשאי
להתפלל לאחוריה רבו .אנל לא אשאר דכריס דקא
חשיב הברייתא כגון והנותן שלום .דכהנך אפי׳ תלמיד
חבר אינו רשאי .והכי משמע מדברי הש״ך ני״ד סימן
רמ״נ ס״ת כ״ט .ותימה הא נהדיא מבואר ברמב״ס
נפ״ה מה׳ ת״ת ונטור וש"ע ני״ד ש־ס סעי׳ ל׳ דכל
אלו הדברים שאננרנו שצריך לכנד נהם את רנו לא
אמרו אלא נרנו מונהת שרוב חכמתו מתנו כו׳ אכל
אס לא למד רוב חכמתו ממנו ה״ז כתלמיד חכר שאינו
חייב לכנדו ככל אלו הדברים .ומשמע דוןאי על כל
הני דתשיב שם .ומה״ט י״ל הא דהשמיט הטור בא״ח
סי׳ צ׳ הא דתלתיד חבר שרי להתפלל לאחוריה רכו.
משוס דסמך א״ש ביו״ד שם דת״ח א״צ .לכבדו ככל
אלו הדברים .והכ״י כיו״ד שם השמיט הדכריס האלה
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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שכתבו הרמנ״ס והטור "ה״ז כתלמיד חבר" וכתב
בזה״ל אבל אס לא למד רוב חכתתו תתנו אינו חייב
לכבדו בכל אלו הדברים .משמע דס״ל דתלמיד חבר
שלמד תמנו רוב חכתתו צריך לכבד בכל אלו הדברים
רק דמותר לו להתפלל אחורי רבו:

והכי

משמע לכאורה מדברי הרא״ש דכתב ובירושלמי
תשמע דתלמיד אינו נותן שלום לרבו כלל

דגרסינן בירושלמי נהיגי גבייהו דלא שיילי זעירא
בשלמה דרבה ומקיימי בנפשייהו ראינו נערים ונחבאו
כו' וע״ש .וא״א דהרא״ש ס״ל דת״ת שרי .א״כ תאי
ראיה תייתי מירושלמי הנ״ל .הא הירושלמי ע״כ לאו
מדינא קאמרי .דהא קאי שם על ר״א שהשתמיט
מלשאול בשלום ר׳ יוחנן רבו .ור״א ת״ת הי׳ לר״י

כדאיתא בירושלמי רפ״ק דסנהדרין .וא״כ מעיקר דינח
הי׳ רשאי ר״א לשאול בשלום ר״י רבו .אע״כ דר״א
מילתא יתירא הוא דעביד בנפשיה להיות נוהג לקיים
ראינו נערים ונחבאו .ולא תדינא עשה כן .וא״כ אין
סתירה מירושלמי לגת׳ דילן כלל .אע״כ דהרא״ש
ס״ל דלענין שאילת שלום גס ת״ת דינו כתלמיד גמור.
ור״א מדינא עשה כן .ולכן הוכיח הרא״ש דהירושלתי
אינו סונר כגת׳ דילן:
ויש לדחות ראיה זו די״ל דלעולס גס הרא״ש ס״ל
דת״ח שרי בכל הני .אלא דר״א החזיק
נפשיה חרב עונותו כתלמיד גמור אצל ר״י .ולכן הי׳
סובר ר״א דעפ״ד אינו רשאי לשאול בשלום ר״י רבו
כלל .לקיים ראינו נערים ונחבאו .ותדע דאל״כ למה
קפיד ר״י על ר״א בהא הא כדין עשה ר״א .ודוחק
לומר משוס דר״י ס״ל דגם תלמיד רשאי לתן שלום
לרבו ולומר שלום עליך רבי ,דא״כ ר״א חולק על רבו
בדין זה .ואינו רשאי לתלמיד לחלוק על רבו מסברא
בעלמא בלא ראיות כת״ש לעיל וכ״ש לעשות מעשה
לפני רבו .שלא כדעת רבו .אע״כ דה״ט דר״י דאיקפד
משוס דר״י הוי מחזיק לר״א לתלמיד חבר אצלו .ות״ח
שרי תש״ה איקפד ,ופייסו אותו לומר דר״א מחזיק
א״ע כתלמיד גמור אצלו ולא כת״ח .ותלמיד גמור
אינו רשאי לתן שלום כלל לרבו לקיים מה שנאמר
וראו נערים ונחבאו .לכן התפייס ר״י בזה :

אלא דא״כ קשה הא בחגיגה (יג ).א״ל רב אס*
לר״א תא ואגתרך תעשה מרכבה א״ל ,אי
זכינא הוי׳גמירנא מר״י רבך .וקשה איך אמר מר״י
רנך הא איתא ביבמות (קה ).שקל רבי לתטרפסיה
שאמר ר׳ ישמעאל בר״י לאבדן על רבי רנך ולא אמר
רני .אע״כ צ״ל משוס שר״א ת״ת הי׳ לר״י ע״כ אמר
כן כמ״ש בסה״ד .אלמא דגם ר״א הי׳ תחזיק א״ע
לת״ח אצל ר" י ואפ״ה השתמיט מלשאול בשלומו.

אלתא דגם ת״ת אסור .ואפשר דלעת זקנותו אתר
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מיתת ר״י הי׳ מחזיק ר״א א״ע לת״ת לר״י .אבל
בימי ר״י הי׳ ר״א מחזיק א״ע לתלמיד גמור אצל ר״י.
ולכן כשהי׳ נפטר חר״י הי׳ הולך לאחוריו כנפטר
משכינה כדאיתא ביומא (נג: ).

ומ״מ יש ראיה דהרא״ש ס״ל דגם ת״ח אינו רשאי
לתן שלום לרבו .מדהוכית דהגת׳ דילן לא
ס״ל כהירושלמי תדאמרינן תכד״ד כדי שאילת תלמיד
לרב .ולא מוקי לה בתלמיד חבר כמ״ש התום׳ אלא
ש״ת דהרא״ש ס״ל דגם ת״ח אינו רשאי .דהא ר״א
ת״ת הי׳ לר״י ואפ״ה השתתיט תלתן שלום לר״י רבו.
וא״כ ע״כ דהירושלמי פליגי על גת׳ דילן .וס״ל דאפי׳
ת״ת אינו רשאי לתן כלל שלום וכ״ש בתלמיד גמור.
ועי׳ ת״ש לקמן בתום׳ .ובחידושי המאירי משמע
דבתלמיד חבר רשאי גס שאילת שלום דתירן דהא דתניא
לעיל (יד ).פגע בו רבו וכו' בפרקים שואל אפשר
בתלמיד חבר וע״ש ועמ״ש לעיל שם :
שם ,בתלם׳ ד״ה והנותן כו׳ א״נ ההוא לכתחילה
קאתר כו׳ ,ועי׳ בתהרש״א ,ודבריו דחוקים
ומגוגמים .ונראה משום דלתירץ ראשון ע״כ לכתחילה
גס בכה״ג לומר שלום עליך רבי ראוי להשתמיט מחנו
כמו שעשה ר״א כדאיתא בירושלמי משוס וראו נערים
ונחבאו .אלא היכא דא״א להישתחיט מלראות פני רבו
ע״כ צריך לתן לו שלום ולומר שלום עליך רני ,ונכה״ג
מיירי ההוא דאתר כדי שאילת תלמיד לרב .ובתרוצס
הב׳ חיירי ההוא אפי׳ לכתחילה ובתלמיד חבר דא״צ
אפי׳ לכתחילה להשתמיט מלתן שלום לרבו .והא דר״א
השתתיט מר" י רבו אף שהי' ת״ח לר״י כדאיתא

בירושלמי פ״ק דר״ה והבאתי לעיל .משוס דר״א מרב
ענותנינותו החזיק א״ע לתלמיד גמור נגד ר״י רבו.
אבל באתת ת״ת שרי לכתתלה לשאול בשלום רבו ולומר
שלום עליך רבי .דכיון דלמד רוב חכמתו ממנו .צריך
לקרות לו רבי .ור׳ ירמיה שלא אמר לרב תר .היינו
מפני שיש ב׳ מיני תלמיד חבר כמ״ש לקמן בגמרא
ור׳ ירמיה מעיקרא הי' חבר לרב ואח״כ נתחכם ר״ב
עד שנעשה לרבו .אבל היכא שהוא איפכא דתעיקרא
היו תלמידו ואח״כ נתחכם עד שנעשה חברו בזה צריך
לקרות לו רבו .אלא שרשאי להתפלל לאחוריו ולשאול
בשלומו .כיון שהיו חברים מעיקרא ובההוא תיירי הא

דאמר כדי שאילת תלמיד לרב :

א״נ יש לחלק היכא דרבו בא אצלו .אז צריך גס ת״ת
לומר ש״ע רבי .אבל היכא דכבר עומדים
זה אצל זה .או פגעו זב״ז אז א״צ לומר לו מר אס
הוא ת״ח אצלו .ועי׳ במהרש״א ח״א שבת פ״ט גבי
כלום יש עבד שנותן שלום לרבו ,ועי׳ רמב״ן פ׳ ויגש
על הפסוק ויבא יוסף את יעקב וגו׳ ויברך יעקב את
פרעה .וכן חצינו שגס ירמיה קרי לרב רבי נפ׳ כל
הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

מילי

ברכות דח כ״ז ע״ב

שעה (לז ).אמר רב ירמיה בר אבא שאילית את רבי
בייחוד ומנו רב .והיינו כיון שהוא בא אצלו לשאול
הלכה צריך לקרות לו רני .ועוד נראה דתלתיד חבר
א״צ בכל פעם שמדבר עמו לומר לו בשם מר רק <b"s
ביום או 3״פ ביום .אבל לא בכל פעם שמדבר עמו
באותו יום .תשא״כ בתלמיד במור חייב לומר בכל
פעם מר אפי׳ מאה פעמים ביום .ועי׳ ביו״ד סי׳ רמ״ב
סט״ז בהג״ה .וכיון שר׳ ירמיה כבר ראה את רבו רב
באותו היום מעיקרא .ולכן אח״כ כששאל אותו באותו
היום מי בדלת שוב א״צ לומר בלשון־־מר .ולזה כוון
רש״י שכתב באותו היום שהתפלל רב ,ודו״ק .והא
דלא ניחא ליה לרש״י בפ״ב דנדה (יד ).גבי ר״ח ורבי
דא״ל ר״ח אף אתה עשית כתם דבזקנותו הי׳ לפרש
כפי׳ התום׳ שם מדלא א״ל אף אתה רבי ש״ת
דבזקנותו הי׳ שהי׳ ת״ת לרבי .משום דלא נמצא בכל
המשגה שידבר התלמיד בתנאים כן לפרש דרך דבורו
שהי׳ מדבר עם רבו כי ידוע הי' .וההיא דב״ב (קנח).
דהוכיח דב״ע הי׳ ת״ח לר״ע מדקאמר על הראשונים
אנו מצטערים אלא שבאת כלומר שבאת לעולם להרבות
לנו המחלוקת ואין דרך לדבר כך בפני רבו דלא כפי׳
רשנ״ס שם כת״ש נהלק״ט ח״ב סימן י״ג .והכי משמע
מפי׳ ך״ג שעל הגליון ב״ב שם .ולפירש״י בנדה שם
י״ל דתדייק דב״ע ת״ת לר״ע .מדפליג על ר״ע מסברא
בלא ראיות .שאין תלמיד רשאי לחלק על רבו מסברא
בעלמא בלא ראיות ברורות כמ״ש לעיל .ומש״ה אמר
ב״ע איני כמשיב על דברי רבי אלא כמוסיף (במדרש

רבה ס״פ נשא) וזה אמר בתחלה כשהי׳ תלמיד״גתור.
ועי׳ בירושלמי פ״ג דשקליס הלכה א׳ ובירושלמי פ״א
ה״א דר״ה :

ודע שב׳ התרוצים שבתוס׳ ,מוכח בירושלמי כן ,וז״ל
הירושלמי תני השואל בשלום רבי או במי
שהוא גדול ממנו בתורה הרשות בידו .הדא אמרה
שאדם צריך לשאול במי שהוא גדול ממנו בתורה .ועוד
חן הדא דתני קרע וחזרה בו נשמתי אס על אתר א״צ
לקרוע אס לאחר זמן צריך לקרוע .וכמה הוא על
אתר כדי דבור .ר׳ סימון בשם ריב״ל כדי שאילת
שלום בין אדם לחבירו .אבא בב״ח בשם ר׳ יוחנן כדי
שאילת שלום בין הרב לתלמיד ויאתר לו שלום עליך
רבי .ר׳ יוחנן הוה מיסתמיך על ר׳ יעקב ב״א והי׳
ר״א תמי ליה ומיטמר מן קדמויי .אמר הא תרתי
מילין הדין בבלייא עביד בי .תדא דלא שאיל בשלומי

ותדא דלא אמר שמועתא משנוי א״ל כך אינון נוהגין
גביהן זעירא לא שאל בשלמיה דרכיה דאינון מקיימין
יראוני נערים ונחבאו עכ״ל :

ונראה

דה״פ דתני השואל בשלום רבו או בתי שהוא
גדול תמנו בתורה הרשות בידו כלומר
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דברכות

קלא

שרשאי לעשות כן .ואין זה פתיתות הכבוד לרבו .הדא
אמר פי׳ חד אמר שאדם צריך לשאול במי שהוא גדול
ממנו בתורה .אבל לא בשלום רבו שלמד מתנו רוב
חכמתו .ועוד מן הדא כו׳ כלומר דמצינו עוד דפליגי
בכה" ג ריב״ל ור׳ יוחנן בהא דתניא קרע וחזרה בו
נשמתו כו׳ דריב״ל ס״ל כדי שאילת שלום בין אדם
לחבירו .מפני שהוא סובר דאין לתלמיד לשאול בשלום
רבו .אבל ר״י ס״ל דתלמיד צריך לשאול בשלום רבו.
ומש״ה אחר כדי שאילת שלום בין הרב לתלמיד .וע״ז
מייתי עובד דר״י שהקפיד על ר״א תלמידו שמשתמיט
ותיטמר ממנו כדי שלא יצטרך לתן לו שלום .משוס
דר״י לשיטתו דס״ל דתלמיד צריך לתן שלום לרבו
ולומר שלום עליך רבי ור״א ס״ל כרינ״ל דאסור
לתלמיד לתן שלום .דכן נהיגי בבבל דזעירא לא שאל
בשלמיה דרכיה :

ולכאורה קשה על ר׳ יוחנן מהך ברייתא דהניא
הגת׳ דילן בשם ר״א דאסור לתן שלום
לרבו .אע״כ צ״ל דר״י מפרש ההוא בדלא א״ל ש״ע
רבי .כתירץ הא׳ של התוס׳ .או דר" י תיירי בתלמיד
חבר וס״ל דתלמיד גמור אינו רשאי .אבל תלמיד חבר
שפיר שרי .וס״ל דגם ת״ת צ״ל ש״ע רבי .והא דהקפיד
ר״י על ר״א .משוס שר״א הי׳ ת״ת והי׳ רשאי לתן לו
שלום .והוא חשתתיט מתנו .מלתן לו שלום מחזי כאלו
יש לו איזה שנאה עליו .וראיה לדבר שהרי אינו אומר
שתועתא בשמו הרי ראיה לדבר שיש לו לר״א טינא
בלבו על ר׳ יוחנן רבו .וא״כ אחד מן התרוצים או זה
או זה מוכת בירושלמי לשיטת ר׳ יוחנן .וגס 3גמ׳ דילן
3פ׳ שבועות העדות (לב ).יש בזה 3׳ לשונות .א"ל
רב אחא חדיפתא לרבינא ((כדי תכ״ד כמה הוי כדי
שאילת תלמיד לרב .א״ד כדי שאילת הרב לתלמיד.
ופירש״י תלמיד לרב ש״ע רבי .רב לתלמיד ש״ע וע״ש.

וכה״ג 3פ׳ מרובה (עג ).אמרי תרי תכ״ד הוי תד
כדי שאילת תלמיד לרב וחד כדי שאילת הרב לתלמיד
כו׳ .ועי"ש בתוס׳ :
ועתה נתזי אנן איזה מן התרוציס הוא עיקר .ונראה
דתירץ הא' הוא עיקר דר״י ס״ל דאפילו
בתלמיד גמור רשאי לתן שלום לרבו .רק שצ״ל שלום
עליך רבי .דא״א כתירץ הב׳ א״ה ל״ל לר׳ יעקב בר
אידי לתרץ את ר״א משוס דכך נוהגין גניהו דלא

שאיל זעירא בשלמיה דרכיה .טפי הו״ל דר״א מחזיק
א״ע כתלמיד גמור לפניו .ולא כת״ת אצל ר״י .אלא

ש״ת דר׳ יוחנן ס״ל דגם תלמיד גמור צריך לשאול

בשלום רבו ולומר ש״ע רבי .ולהכי הוצרך ר׳ יעקב ב״א
לתרץ דאינון נוהגין גביהן דזעירא לא שאל בשלמיה
דרביה אפי׳ בת״ח :

הודפס ע״י תכנה אוצר החכמה

קלב

טיילי

ברכות ־דחכ״זע״ב

דברברת

לכ״ת דגם לתירוץ קתא קשה 7א״כ לתה הי׳ ר״א
מישתמיט א״ע מלתן שלום לרבו ר״י .הו״ל
לתן ולומר ש״ע רבי .י״ל דמ״מ לכתחילה גם בכה״ג
ס״ל לר״א דאסור משוס דיראוני כערים וכמבאר כת״ש
לעיל .וזהו דעת הרא״ש ג״כ שכתב דנירושלמי תשמע
דתלמיד אינו נותן שלום לרבו כלל היינו לכתחילה
אס אפשר לו להתשמיט מתנו .אבל בגת׳ דילן משמע
דגם לכתחילה שרי מדקאמר תכ״ד כדבור כדי שאילת
תלמיד לרב .והגת׳ לא הי׳ נותן שעורא בדבר דלכתחלה
אסור לעשות כן .ודלא כתשו׳ פנת״א בהקדמה שהשיג
על הרא״ש בזה וע״ש ,ודברי הרא״ש ברורים ,וכ״פ

הדעת סובלת שיהא תלמיד חבר רשאי לעשות זה בפני
רבו אפי׳ לא למד רוב חכמתו ממנו .וכ״כ נשו״ת
לתם רב סי׳ ע״ג דנראה פשוט כי־יעתא בכותחא דאין
לו רשות לתלמיד לדרוש בפניו אפי׳ שלא למד רוב
חכמתו הימנו .וע״ש שהביא ראיות לדבר — .ונראה
דהתוס׳ לשיטתייהו בעירובין (דף ס״ד ע״ב ד״ה ר״ת)
דתלתיד חבר שרי להורות חוץ לג׳ פרסאות אבל תוך
ג׳ פרסאות אסור וחייב מיתה .אבל תלמיד גמור אין
יכול להורות אפי׳ שלא במקום רבו אפי׳ רבו במדינה
אחרת .כת״ש הרמב״ם וביו״ד שם .אבל תלמיד חבר
מעלינן ליה חד דרגא דשרי חוץ לג׳ פרסאות .אבל לא

רת״א בי״ד סי׳ רת״ב סט״ז :

מעלינן ב׳ מדרגות שיהא שרי אפי׳ בתוך ג׳ פרסאות
דהיינו לפניו ממש כת״ש לעיל דתלתיד חבר לא תעלען
רק חד דרגא לשאול בשלום רבו אבל ת״מ צ״ל ש״ע
רבי .וה״נ כן דלא תעלינן ליה רק חד דרגא .ויש

(מהד״ב) כ״ז ע״ב ,בתום׳ ד״ה והנותן כו׳ א״נ
ההוא לכתחלה קאתר כו׳ .ועי׳ מהרש״א
וצל״ח ,ודבריהם דחוקים ומגומגתים .ועוד דאכתי קשה
תהא דר׳ ירמיה דאמר מי בדלת הא לכתתלה ד״א
הוא שיאמר בלשון תר .ומ״ש הצל״ח משום שרצה
לקבל גס הוא תכף שבת לא רצה להאריך .א״כ איך
הוכיח הגת׳ מזה דתלתיד חבר הי׳ דלתא משוס דלא
רצה להאריך כדי לקבל שבת מיד גס הוא .וגס מנ״ל
דהאי שאלה מי בדלת הי׳ בשעה זו .דלתא נפ״א שאל
לו כן .וכדפירש״י באותו היום :

תראה דכוונת התום׳ בתרוצס הב׳ דלכתחילה תלמיד
חבר שרי לשאול בשלום רבו .אע״ג דתלמיד
גמור אינו שרי לשאול כלל אפי׳ לומר ש״ע רבי .אבל
תלמיד חבר שרי לומר ש״ע רבי .דמעלינן ליה בחד
דרגא מתלמיד גמור .אבל לא בב׳ דרגות .להכי אינו
רשאי לומר רק ש״ע .אבל לענין שאלת הלכה כדשאל
ר׳ ירמיה מי גדלת כיון דגם בתלמיד גמור רשאי

מי

לשאול הלכה מרבו אלא דבתלתיד גמור הי׳ צ״ל
בדלת תר .וא״כ בתלמיד חבר מעלינן ליה חד דרגא
שאצ״ל מר להכי ר׳ ירמיה שהי׳ תלמיד חבר לרב אמר
מי בדלת ולא אתר תר .וכה״ג איתא בב״ב (קנ״ח ע״ב)
גבי בן עזאי ור״ע .אלתא דתלתיד חבר גס לכתתלה
 nrmד״א אצ״ל מר רק בת״ח שבבבל שאני כתו דאי׳
בפ״ב דב״ת .ולפ״ז ההיא דב״ק ז־אתר תכד״ד כדי
שאילת תלמיד לרב היינו בתלמיד חבר לרב ,דאילו
בתלמיד גמור אסור לו לשאול כלל בשום רבו אפי׳
לומר ש״ע רבי ומורי .כדאיתא בירושלמי והביאו
הרא״ש ,משא״כ לתירוץ קתא דהתוס׳ גם תלמיד גמור
רשאי לשאול בשלום רבו רק שצ״ל ש״ע רבי :
ומדכתבז* התום׳ ובתלמיד חבר דשרי בכל הני דלקמן.
תשמע דתלתיד חבר שרי לחלוק על ישיבתו
של רבו .דהיינו לקבוע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד
שלא ברשות רבו כתו שפי׳ הרמב״ס בפ״ה מה׳ ת״ת.
ובש״ע יו״ד סימן רח״ב סעי׳ ג׳* .וזהו תימה ואין
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להאריך בזה ואכ״ת :
והיינו דאמרינן ת״ת חרבים שלום בעולם כו׳ .דהיינו
תלמידים שהס ג״כ חכמים דהיינו תלמיד
חבר לרבם מרבים שלום בעולם .שרשאים לתן שלום

לרבם ומרבים שלום בעולם .שנאמר וכל בניך לתודי ה׳
כו׳ אל תקרי בניך אלא בוניך דלתודי ה׳ משמע נמי
תלמידים גמורים הלומדים מרבם .אבל בוניך לא תיקרי
אלא ת״ח גדולים שיש בכחס לבנות ולכוון כהלכה.
והם תלמידים וחברים לרבם ועליהם נאמר ומתלמידי
יותר מכולם .והס רשאים לשאול בשלום רנס ומרבים
שלום בעולם .שלום רב לאוהבי תורתך .פי׳ שלום רב
שנותנים שלום לרבם לאוהבי תורתך שהשתדלו עד
שיגיעו קרוב למעלת רבס .ואין למו מכשול בזה
ששואלים בשלום רבס .ה׳ עז לעמו יתן שיהא כולם
חכמים ונבונים אז ה׳ יברך את עמו בשלום שיכולין
לשאול בשלום זא״ז .משא״כ אם לא יהי׳ כולם חכמים
רק תלמידים לחוד אז א״א להם לשאול בשלום רבס:
ולכאורה יש ראיה דמותר להחזיר שלום לרבם
מבועז שאמר לקוצרים ה׳ עמכם והס השיבו
לו יברכך ה׳ .ומסתמא הי׳ בועז גדול הרבה ■בתורה
וביראה מהקוצריס ואפ״ה החזירו לו שלום .ולא
אתרינן בהחזרת שלום כלום יש עבד שנותן שלום

לרבו( .שבת פ״ט) :
בגמרא ,ולא אחר מי בדלת תר .ואע״פ דאשכחן
דגם הרב לתלמיד חבר שלו אמר בלשון מר
בעירובין (סג ).דרבינא סר סכינו בבבל א״ל רב אשי
מ״ט עבד מר הכי כו׳ .וכ״ת משוס דרבינא מעולם
לא הי׳ תלמיד גמור לרב אשי אלא שלמד דבר אחד
או יותר והוא חכם כמותו כדפירש״י שם .ת״מ לא
עדיף ר׳ ירמיה נגד רב רבו מרב אשי נגד רבינא.
שקראו מר .ואף שי״ל דלאו בתורת חיוב קראו מר.
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

טילי

או״ח סימן פד

דכרכות

רג

מ" מ שם אמונה הוא חול ,ועוד צ״ע מאי ראיה איכא

איברא שיטת הרמב״ן ודעימיה [שבש מ׳ ב׳] דמותר
לומר במרחץ עשה כך וכך אף דאפשר ללמוד מזה

מהתרגום כלל ,דאפילו שם הקב״ה הוא נאמן צריך לתרגם

הוראה ,ומפרשים דרבי דאמר טול בכלי שני וחן ,לאו

מהימנא דזהו התרגום של נאמן.

משוס אפרושי מאיסורא שרי דהא הוי סגי ליה שימנענו

".,ונראה דלמאי דס״ד דאסור למימר הימנותא היינו משוס

מלעשות כלום ,אלא משוס דשרי לומר היאך לעשות אע״פ
דממילא נלמד מזה הלכה ,ולכאורה צ" ע לפי האמור לעיל

דהרהור דאסור הוא אפילו אינו כדיבור אלא הרהור
במציאות הדין ,א" כ כהא״ג מיהא לא עדיף"מהרהור דודאי

הוא מהרהר במציאות הדין וגם תלמידו לומד מזה דין

דזהו שם העצם של הקב״ה שנקרא אמונה ,ושם
נאמן הוא פועל של שם אמונה ,וכמו דאיכא שם אלוהים
והפועל שלו הוא אלוהי ,כך משם אמונה נפעל שם נאמן,

והתרצן לא אייתי ראיה מהתרגום ,דודאי אפילו אי

הימנותא הר שמו של הקב״ה יש לתרגום לתרגם מהימנא,

והרי הוא מכשילו בהרהור תורה.

רק קאמר דמ״מ אין ראיה נמי לאידך גיסא דהוי שם קדוש

וצ״ל דהלכות המרחץ שאני דודאי שרי להרהר בהן כדי

משוס די״ל דקרא לא נקט כלל שמו של הקב״ה אלא ר״ל

שלא להכשל באיסור ,והרי חובה על אדם להתנהג

שהוא נאמן ,אבל בשלום הרי מוכח מהכתוב דשם גופיה

בבית הכסא כפי הלכות בית הכסא אע״פ שאסור שס

איקרי שלום ,ואף דהתרגוס מתרגם דעבד ליה שלום לא

בהרהור תורה ,וע״כ דמה שנוגע להלכות בית הכסא

תרגם אלא כוונת הענין ,דב׳ שמות אלו ה׳ שלום

ומרחץ ודאי שרי בהרהור ,ולפ״ז אסור לומר לו עשה כך

המשמעות שלהם שה׳ עושה שלום.

בענין שלא שייך למרחץ ,ובן נראה מהמשך דברי הרמב״ן

ויל״ע לאיזה ענין אומר הימנותא בבית הכסא ,דאי

שכתב דיותר מזה אמרו בירושלמי דשרי אפילו לשאול
הלכות מרחץ במרחץ ,משמע דגם מה שהתיר הוא לומר

עשה כך הוא דוקא בענין מרחץ ,ובמ״ב ספ״ה סקי״ד כתב
בסתמא דשרי ,וצ״ע.

אומר כן שלא לשם ה׳ כלל אלא לסיפור דברים
בעלמא הא ודאי מסתבר דאיב״ז קדושה ,ולא דמי לנתינת
שלום לחבירו שהוא מכרן לשם ה׳ ,ובמו שהבאנו לעיל אות

איסור שאילת שלום

א׳ בשם רש״י מכות כ״ג ב׳ והרמב״ס 3פה״מ דהא דתיקנו
שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם היינו בשם שלום,

ד .שבת י׳ ב׳ אין שס שאילת שלוס מסייע ליה לרב

ואמנם יש מן הפוסקים דס״ל דאסור לקרוא לאדם ששמו

המנונא משמיה דעולא דאמר אסור

שלום במרחץ או להזכיר שם זה כסיפור דברים ,אבל

לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ משוס שנאמר

לדידהו נמי אס אומר בלשון לע״ז שרי כיון דאינו מכרן

ויקרא לו ה׳ שלום אלא מעתה הימנותא נמי אסור למימר

לשם ה׳ וכמש״ב המ״א ,וא״כ הימנותא ודאי הו״ל למישרי

בבית הכסא דכתיב הא׳ל הנאמן וכ״ת ה״נ והאמר רב״מ

שהוא בלשון ארמי ,ולזה נראה דמיירי שאומר כן לשמירה

אמר רחב" ג אמר רב שרי למימר הימנותא בבה" כ התם

ממזיקים ,דשם אמונה יש בו קדושה כמו דמצינו בברכות
נ״ה א׳ שהוא לשון שבועה ,וכיון דמכוין לשם קדוש ס״ד

שם גופיה איקרי שלום דכתיב ויקרא לו ה׳ שלום ,וכתבו

דאסור משום שם שמיס.

שם גופיה לא איקרי הט דמתרגמינן אלהא מהימנא הכא

תוס׳ וז״ל תימה דשלוס נמי מתרגמינן דעבד ליה שלום

וי״ל דהתם קראו שלום על שם שהוא עושה שלום דאי לא
קראו שלום אלא בעי למימר ה׳ שלום ה׳ העושה לו שלום
א" כ הו״ל למימר ה׳ שלומו ,ע" כ.

ולפ״ז נפיק דאס אומר שלום ומכרן לשם שמיס אסור

נמי בלשון לע״ז ,כמו דס״ד לאסור לומר הימנותא
בלשון לע״ז ,וכן לפמש״ב בשם רש״י והרמב״ס דשאילת
שלום חשיב שאלה בשם וכלומר דהכוונה להזכיר עליו שם

ולכאורה צ״ע דלפ" ז לא הו" ל לגמ׳ לאתרי ראיה

שמיס ,א" כ אסור לשאול בשלום חבירו אפילו בלשון לע״ז

מהתרגום אחר דבשלוס נמי מתרגמינן הכי,

אחר דכוונתו לשמים ,מיהו י״ל דלא חשיב הזכרת השם

אלא הו״ל לשנויי דמדלא כתיב שלומו שמע מינה דשם עצם

עליו אלא כשמזטר בלשון הקודש כדרך שתיקנו להזכיר,

הוא ,משא״כ הנאמן לא משמע שם עצם אלא שם הפועל,

אבל כשאומר בלשון לע״ז ע" כ אין כוונתו להזכיר עליו שם

גס צ״ע אמאי מתרגמינן דעבד ליה שלום הו״ל לתרגם ה׳

שמיס וצ״ע ,ובמ״ב כתב בסתמא דמותר לקרוא לחבירו

שלום דזהו שמו ,ועיקר הגמ׳ צ״ע דבעי למיסר למימר

הנקרא שלום בלשון לע״ז ,ולא הזכיר דין המכוין לשם

הימנותא משוס דכתיב נאמן ,והא הימנותא היינו אמונה

שמיס בלע״ז ,אבל בס׳ פ״ה לגבי שמות שאינן נמחקים כתב

ואי״ז נאמן ,ואף אי נימא דשם נאמן הוא שמו של הקב״ה

דאסור להזכירן בלשון לע״ז בבה״ב דלא עדיפי משם שלום
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דכדכות

דאסור ,ומשמע קצת דשם שלום גופיה שרי בלע״ז דאל״ב

לקרות לחבירו הנקרא שלום כדעת המקילים ,ולא נאסר

הדל לאשמועינן רבותא נופי דאפילו שלום עצמו אסור

אלא לשאול בשלומו שהוא קודש.

בלע" ז ,וצ״ע.
ובמה שדנו האחרונים אי שרי לקרות לחבירו שנקרא

שלום ,לכאורה דעת המחמירים צ״ע ,דאי הוא

שאילת שלום במבואות המטונפות

ה .עיין מ״א שכתב דבמבואות המטונפות נמי אסור
שאילת שלום כמו בביש פנימי דמרחץ ,ויל״ע

חשיב שם קדוש היאך מותר לקרותו חוץ למרחץ ,הא הדל

דלעיל ס׳ מ״ג כתב בשם רמ״ע מפאנו [סנ״ט] דשרי ליכנס

כמזכיר שם שמיס לבטלה ,והנ^שאילת שלום הוצרכו

בתפילין למבואות המטונפות ,ובביאור הלכה שם כתב דכן

לתקנה מיוחדת להתיר לשאול בשם שלום[ ,כפי פירוש

מבואר באו״ז דאס עובר שם שרי ולא אסרו אלא בשוהה,

רש״י והרמב״ס דהא דתיקנו לשאול בשם היינו בשם שלום],

ומשמע דמקוס מטונף לא דמי לבית הפנימי דהא לביה״כ

ולמדו מפסוק דעת לעשות לה׳ הפרו תורתך ,אבל לקרות

קבוע נקט במ״א שם דאסור ליכנס אפילו אין עושה צרכיו,

לחבירו בשם שלום לא התירו ,אלא ודאי דוקא כשמכוין

והרי לענין שאילת שלום מצינו דשוה לתפילין לענין בית

לשס שמי§_מןיב שם ה׳ ואסור להזכירו בחנם ,אבל

אמצעי.

כשקורא חבירו־בשס זה אין כוונתו אלא לשלום של חולין,
וממילא כשם דשרי לקרותו כן חוץ למרחץ ה״ה דשרי
במרחץ דלא הוי שם קודש.

ועיינתי בתשובת רמ״ע ודבריו צ״ב ,דמתחילה כתב
דמקוס מטונף דמי לבית אמצעי דאי״צ לחלוץ

תפילין ומשו״ה שרי ליכנס שם בתפילין ,ושוב כתב דשאילת

ועכ״פ נראה דאף לדעת המחמירים אי״צ להחמיר אלא

שלום אע״פ שמותרת בבית אמצעי אסורה במקום מטונף

לקרות חבירו בשם זה ,דכיון דאין אומר אותו

דלא התירו אלא באמצעי משוס דאין שם טינוף ,אבל לענין

בתורת סיפור דברים אלא בתורת שם חיישינן דחשיב שם

תפילין אפילו בבית הכסא גופא לא אסרו אלא בנכנס

קדוש[ ,אע״פ שהוא מטין לשם אדם דמ״מ תורת שם

לעשות צרכיו ששוהה שם אבל לעבור בבה" כ מותר

עליה] ,אבל כשמספר ואומר שיש שלום בעולם שפיר שרי

בתפילין ,וכן במרחץ דבעי לחלוץ תפיליו היינו בנכנס

לכו״ע ,וכן הכותב שלום באגרת דמבואר ברמ״א ידד ס׳

לעמוד שם ,וצ״ע דלפ" ז אין חילוק לענין תפילין בין בית

רע״ו דיש נזהרין שלא לגמור כתיבתו כדי שלא יתבזה,

פנימי לאמצעי ,דבתרוייהו אסור אס שוהה שם ומותר אס

נראה דהיינו כשכותב שם אדם או שואל בשלומו אבל

אין שוהה שם[ ,דהא בית פנימי לא גרע מבית הכסא קבוע

כשכותב שלום לסיפור דברים שפיר שרי דאין בו קדושה,

דשרי באין שוהה] ,ואכן מדברי המ״א שס נראה דלא התיר

וכ״כ בפ״ת בשם הרדב״ז [ס׳ רב] ,ונראה דלהמתיריס

אלא במקום מטונף אבל בבית הכסא אסור בכל ענין אפילו

לקרות חבירו במרחץ ה״ה דשרי לכתוב שמו באגרת ולא

אין שוהה ,ולפ״ז מוכח דמקוס מטונף דמי לבית אמצעי

נאסר לכתוב אלא שאילת שלום ,וכן משמע מדברי הרדב״ז

ולא לפנימי.

שם ,וכן עיקר לדינא.

ומעתה שוב צ״ע מש" כ המ״א כאן בפשיטות דאסור
שאילת שלום במקום מטונף דהא לעיל נקט

ובנקה״ב ביו״ד שם הביא דעת התוס׳ סוטה י׳ א׳
דנקטו דשלום הוי משמות שאינן נמחקים,

דתפילין שרי במקום מטונף והיינו דדמי לאמצעי ,וא״כ

ודלא כתשובת הרא״ש כלל ג׳ ט״ו דפשיטא ליה דהוא

כשם דבאמצעי שרי שאילת שלום כך הו״ל להתיר במקום

נמחק ,ולכאורה נראה דלדידהו אסור לקרות אדם בשם

מטונף ,ואף דרמ״ע משאנו אוסר שאילת שלום במקום

שלום אפילו שלא במרחץ כיון דהוא שם שאינו נמחק,

מטונף ,הוא לשיטתו דמקום מטונף תמיר מבית אמצעי

ואסור להזכירו לבטלה כלל ,ברם צ״ב דוכי אף אס כתב כן

אלא דשרי תפילין אף בפנימי אס אינו שוהה שם ,אבל

בתורת סיפור דברים בעלמא שיש שלום בעולם נמי אינו

לדעת המ״א דאסר תפילין בבה״כ ובמרחץ פנימי ולא

נמחק ,הא ודאי לא מסתבר כלל ,מיהו י״ל דאפילו שם

התיר אלא במקום מטונף ע״כ דמקוס מטונף דינו
כאמצעי ,וא״כ אף לענין שאילת שלום יהא מותר ,וגס על

שם שלום כשאינו מכוון לקודש ,ולפ״ז שוב י״ל דשרי נמי

ה מ" ב יש לתמוה דלעיל שס נראה דמחלק בין בה" כ לבין

לקרות אדס בשס זה כיון דכוונתו לחול והוא שס שנמחק,

מקום מטונף וכדעת המ״א ,וכאן כתב דמקוס מטונף דינו
כבית פנימי לכל דבר[ ,ומיהו בביאור הלכה שם הוכיח

קודש ואסור למחקו ,וכן במרחץ יתכן דאף לשיטתם מותר

מהאו״ז כהרמ״א דבבה״כ נמי שרי ליכנס בתפילין באין

אלוהים של חול שרי למחוק כמש״כ הש״ך שס סקי״ב ,וה״נ

ודוקא אם כותב שאילת שלום אז אמרינן דכוונתו לשם
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שוהה ,עי״ש ,ולפ״ז שוב י״ל דמקוס מטונף דינו מה״כ

והנה לכאורה נראה דכשס דאסור להזכיר שם ה׳ במקום

מטונף ה״ה דאסור להרהר בשמותיו ,ולפ״ז אסור

ואף לענין שאילת שלום וכמו שכחב כאן].
אמנם משברא אין מקום לחלק בין מקום מטונף לבית
הפנימי ולבית הכסא ,דלענין ק״ש וד״ת לא מצינו

שוס חילוק בזה דבכולהו אסור מדאורייתא ,ושאני בית
אמצעי שאין איסורו משוס טינוף אלא מדרבנן ומשוס סרך

ערוה כיון דעומדים שס ערומים[ ,או משוס דאיכא קצת
זוהמא וכדלעיל אות א׳] ,והא דלענין תפילין שרי י״ל משוס
דשרי נמי ליכנס להשתין בהו אע״פ שכנגד העמוד חשיב
כצואה ,וע״כ דשאני התם דאין אסור מדין והיה מחניך
קדוש כמו ק" ש רק משוס חילול קדושת התפילין ,ודוק א

בבה" כ קבוע ומרחץ שהס מקומות טינופת קבועין ואוירן
~

דכדכות

רה

להרהר בשם שלום במקום מטונף או נגד צואה כמלא

עיניו ,ולדעת המחמירים שלא לקרות חבירו בשם שלום

ה״ה דאסור להרהר בשם חבירו אס נקרא שלום ,אבל י״ל
דאינהו נמי מודו דהרהור בשם חבירו אינו דבר שבקדושה
כלל שאינו מהרהר אלא בענין חול ,רק כשמזכיר שם שלום
אמרינן דכיון דמכוין לומר שם הר" ז יכול להתפרש אף על

הקב״ה ואסור ,ויתכן עוד דאפילו בשאילת שלום לא נאסר
אלא דיבור אבל הרהור שרי ,דסתמא דמילתא אין אדם

מכוין לשם ה׳ וממילא לא חשיב הרהור בשם ה׳ ,אלא
דכשאומר כן הרי זה מתפרש כשם ה׳ כיון דתיקנו לברך

כצואה חשיב חילול[ ,דחשיב כנכנס עס התפילין בתוך

בשמו אבל לא כשמהרהר ,ובפרט לפי מה שצידדנו דאין

הצואה גופא שהרי האויר כצואה] ,ועיין ביאור הלכה ס׳

איסור שלום מדאורייתא רק מדרבנן משוס ביזיון ובזה י׳ל

מ״ג שם שנסתפק לענין בה״כ המסריח ממ״ר אי שרי

ליכנס שס בתפילין ומצדד להקל ,וצ״ע.

דלא חשיב בזיון בהרהור גרידא[ ,ואס אסור להרהר בזה יש
ליזהר כששומע ברכת שלום מחבירו [או אף מהקלטה]

והוא במקום מטונף].

אכן יל״ד בגדר הא דאסור לומר שלום או שמות שאינן
נמחקים בבית המרחץ ,אי הוא משוס דחשיב דברי

ולדינא במבואות המטונפות אף דמבואר במ״ב דאסור,

קדושה כמו ד״ת ואסור מדין והיה מחניך קדוש ,או משום
דהוא חילול שס שמיס להזכירו במרחץ וכמו דאסור לעמוד

כבר נתבאר דיש מקום לפקפק בזה ,ויש לצרף
נמי שיטת הרמב״ס דלא הביא איסור שאילת שלום כלל,

ערום נגד השם ,אבל דין מחניך קדוש לית ביה ,דדוקא

דס״ל דכיון דאינו משמות שאינן נמחקים לית ביה קדושה,

המתפלל או עוסק בד״ת חשיב עוסק בדבר שבקדושה ,אבל

וכמדומה דלא נהוג עלמא להקפיד בזה כשנמצאים ברה״ר

המזכיר שם קודש אינו עוסק בדבר שבקדושה רק שהזכיר
שם קדוש ,ומדין חילול הקודש הוא דאתינן עלה ,ואי נימא

ורואים אשפה שלא לומר שלום לחבירו ,ואפשר דאיסור

שאילת שלום אינו אלא מדרבנן ,ובדרבנן לא חיישינן לספק

כצד זה שוב י״ל דגדר הדין יש ללמוד מתפילין ,דהיכא

צואה אפילו באשפה ,ומ״מ נגד צואה ודאי יש להחמיר.

דשרי ליכנס בתפילין ה״ה דשרי להזכיר שס ה /וכגון

עניית אמן בבית אמצעי

במקום מטונף לפי מאי דמבואר בפוסקים דשרי ליכנס
לתפילין ע" כ דלא חשיב חילול קדושתן וא״כ תישרי נמי

ו.

להזכיר השם.
ברם ברמב״ס פ״ג מק״ש ובשו״ע ס׳ פ״ה מבואר להדיא

דאסור להזכיר שמות ה׳ במקום הטינופת שיש בו
צואה ומ״ר כמו שאסור לדבר בד"ת ,ומבואר דדין הזכרת

השם לא דמי לגדרי איסור כניסה בתפילין אלא לגדרי
איסור דברי תורה ,דחשיב דבר שבקדושה כד״ת ,ולפ״ז
ה״ה דאסור לומר שלום במקום המטונף כיון דחשיב שם

עיץ מ״ב בשם פמ״ג דשרי לענות אמן בבית אמצעי
ולא אסרו בירושלמי אלא בבית פנימי ,ולא פירש

טעמו ,ונראה הטעם משום דחשיב כדיעבד ומבואר בט״ז
דכל דיעבד שרי בבית אמצעי כמו דאי" צ לחלוץ תפילין,

ועפ״ז התיר הט״ז לברך ברכת הטבילה במקואות אף דס״ל

דחשיב כבית אמצעי משוס דדמי לדיעבד ,וה״ה אמן הוי
דיעבד שהרי כבר שמע הברכה ונתחייב לענות אמן ,ולפ״ז

לכתחילה יש ליזהר שלא לשמוע ברכות מבחוץ שלא יצטרך
לענות.

ה׳ ,אבל י״ל דשלום קיל טפי משמות שאינן נמחקין שהרי

התירו שאילת שלום בבית אמצעי אף דאסור שם בד״ת,

אכן עיקר דברי הט״ז הס חידוש ללמוד דין ברכות דיעבד

וי״ל דשם שלום אינו דבר שבקדושה שהרי הוא משמות

מדין חליצת תפילין ,דכבר נתבאר לעיל אות ה׳ דדין

הנמחקין ,רק שהוא דרך בזיון לאמרו במרחץ ,וא״כ י״ל

תפילין שאני מד״ת ומצינו דהקילו בהו במקום הטינופת

דבמקוס שאינו קבוע לטינופת כמרחץ ובית הכסא אלא

ובבה" כ של מ״ר ,וע״כ דאיסורן לאו משוס מחניך קדוש

שיש שם טינוף דרך עראי אינו בזיון לשאול בשלום חבירו

אלא משוס בזיון התפילין והוא גדר אחר ,ונתבאר לעיל

וכמו דמותר בתפילין.

דגם שאילת שלום י״ל דאין אסור מדין דבר שבקדושה דהא
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מכתב

חי על מס׳ כרכות

יומא יתיב מתקין* לה יבינא תירי דהוה אבשר ויין
יומא אכן
אי בעי לא אכיל וההוא
דכוליה שתא
’ י-
\
,
■אה״ ח
יהטכן־טה מכאן משמע דלא שגי שלא ייזכל כש*
ושלא ישתה יין תאבל כסעודת הביאה וכ׳יב כקוף
פיר מה' אבל אות ז' עיש האמנם מדכיי הטס'
!*ל מבואר דלא קי״ל הכי שהרי כתב הימב״ס כפ״ר
ה׳ו וז״ל נקבר המת מותי לאכול כשר ולשתות מעט
יין כרי לש־ויז אכילה שבמעיו וכ״כ מין ז״ל על
השנתן הטהו* ביו ר קי שע נו קח כיון שנקבר
המת מות־ לאכול בשי ולשתות יין מעט עיב מבואר
דחיובא ליכא וכיב ת־כ הלבוש זי׳ל בקיא אלא שכתב
שם דאיכא רוכתי דנהיגי להכרות בבש־ ומיני מטעמים
ואיב הכי איבעי ליה להגאון למימי ש־י׳י כך היה
מנהגו להברות בכשר וא’נ דמעשה שהיה כך היה
שעשו ^אנקה סעו׳ הביאה כבש־ וכבר הזהירונו חול
חכמים הזהיו דממיוצת לשובו מורה ובא דחיובא
איכאואין הדבר כן כאמור ופשוט :
□J׳ א״ר חלבו כל הקובע תקום
y*J
ובו' • הקשה ה־י״ך• .ל דלתאי
הוציך קביעות מקום לתפי' וכי בתי׳ הגי דהכוגה
דאע״ג דנזדמן לו כה״ב יותר מפואר רש בו רוב
עם אפי״ה הוא מתפלל במקום קביעותו ואינו מתפלל
בבה״ב ההוא עיש • ולע"ר אחהמ״ר כיאה דלדעת
הרא״ש ז״ל בקוגיין שהביא בשם הירושלמי דבכלל
הקביעות הוא שיקבע מקום בבה'כ עצמו וכי דריח
־אמר כל הקובע מקום היינו כבה״ב עצמו עי״ש
עדין קו' במקומה עומדת ולא יתכן תי' זה אלא
לדעת תלמידי ר״י ז״ל רק׳ל דאין צורך לקבוע מקום
בבה״ב עצמו וכמיש מ־ן הב"י זייל באי׳ח קי׳ צ' ע״ש
והגס שניי תדב־יו שלא כיון כזה לתק עינך קושייתו
אלא כא ללמד ועביר פ־יש׳א לישנא רכל שהוא מין
כלל׳א דקאמר ר״ח כל הקובע מקום וכוי ולא קאמר
הקובע מקום וכו' כיע׳ש מ"מ אכתי י״ל עליו
כדאמרן ובתי' כ' כתב ת״ל ועו־ אש״ל דכיק דהתפי'
הס כנגר התמידין צריך לקבוע מקום כשם שהיה מקום
קבוע לשחיטת התמיר והקובע מקום לתפילתי הוי
להקריב קיק התמיד ואלקי אביהם שתיקן תפי׳ שחיית
כנגר תמיד של שחר יהיה בעז־ו עכ׳ל :
לעטי׳ר מ״ת גאון עורכו תנא ירושלמאה
אג״ן הסהר ז״ל כק' חקי חיים בחי׳
למכילתין שהביא דברי היי"ף הללו וכתב ע"ד וז״ל
וי״ל כדבריו שערב המחלוקת שהרי לקמן דבר זה
במח' הוא שנוי חר אמר אבות תיקנום וח״א כנגר
הקיבנות ואם טעם הקביעות כנגד התמידין נמצא
דהוי כמ״ד כנגר תמידי{ ואיך קאמי אלוק׳י אביהם
יהיה בעז־ו אביהם שתיקן תפי' שחיית דזהו למ״ר
אבות ח־קנום וי״ל דב־יו ורוק עכ״ל ׳ ונר׳ לע׳ר
בהורמנותיה דמני״ר ליישב עפ״י מ״ש לקמן דכ’ו
ע״ב דלייב״ח כנגד תמי־ין ואמטו״ל קבעו זמן לכל
תפילה ע״ד שהיתה התקנה וכונת הרייך ז׳ל ריבי
חלבו ק"ל כמ״ד דאבות תיקנום והיינו רנגר התמידין
ועוד אפ"ל דמ"ש ה־י"ף ז״ל שהתקין תפילת שחרית
כנגר תמיר של שחי לא שכונתו דאברהם עצתו
התקינה כנגד תמיד שהרי בתתי' דבייו דקדק וכתב
דכיון דתפי' הם כנגד תמי“ין ושי ולא כתב דכיון
דהתפי' תיקנום כנגר תמירין אלא הבונה כאילו אמי
אלוק׳י אביהם שהתקין תפי׳ שחיית שהיא כנגר תמיד
.של שחר לפום מאי דאסמשה רבנן אקרבטת ועיין
#1234567

ע״ כ

וראיתי

לחוקימו

להיי׳ך ז״ל לקמן בהאי פלוגתא דריב״ת וריב״ל אי
תיקנום או אנשי כנהי׳ג ורוק’ • ועיין’ לתר;
אבית
•’
חידיא זי׳ל במחזיק ביכה סי׳ פ״ט שב' ועיין כזוהי׳ק
ח יא דקל״ג ע יא דמוכח יס׳לדאפי' לת׳ד אנשיבנה׳ג
תיקנום מוות דאבות תיקנום וכמ״ש הגאון מין חיד״א
ז״ל כס׳ פתחעינים כסו׳ דלקמן דכ׳ו ע"בע"שודוק:
אמ“ר חלבו אר יה היוצא מב״ה וט׳ לא אמדן
אלא וכו' י הק' הגאון מהרש״א זל באגיתיה
דמאי אתא לאשמועינן אכיי היינו דקאמי־ ר׳חייע״ש
ולעד נראה פשוט רהא קמ׳ל דלמיעל מצוה נמי
איכא דהכי אשכחן בהיייא כתיב קיא נרדפה לרעת
וטי ושו"ר להיי"ן־ ז״ל שהביא משם י׳א כן ע״ש והוא
נכון בעיני לפי פשוטן של דכייס • ועיין להרב אמר
יוסף ז״ל שתי' לקו' זו דהוה סיד דקרי להכנסה נמי
יציאה כדאשכחן בייש ש־ת דיזני תנא יציאות השבת
אע׳ג דאיכא נמי הכנסה מי־׳ה לבית ק־י ליה התנא
הכנסה הוצאה כמ"ש בש"ס שם ע״ש • ולע״ד אחרי
המחי׳ר מההיא לא מכרעאדשאני התם דהתנאסמך
עצמו ע״מ שיבא־ עוד סמוך ונראה כי ממנו נרע
דיציאות דקתני הכנסה בכלל היתה משא׳ב בהא
ועוד דאי אשכחן כתנא אשר דרט נסתיה
דר״ח
ואין דרכם של תנאים לפיש דבריהם שנשתמש כלשק
זה לא מפני זה על הסתם נאמר על האמורא שדרט
לפרש שנשתמש כזה ׳ ומאי דנגכנה ה־ב ז״ל להא דר׳
חלבו בשם תנא כיע״ש הא ודאי לא יתכן ואפ' דט׳ס
הוא ע״ש ׳ ועיין להגאון צל"ח ז״ל במאמר דלקמן
דאמרינן לעולם ירק אדם וט' אפי' בע״ש שדקדק
אמאי לא אמרו גס בזה דלמיעל מות־ אפי׳ בשטן
ומנח דקדוק זה הוצרך לומ־ דאביי מיידי כאין זמנו
בהול יעיש • והוא דוחק דמוקים אוקמתא לדברי
האמוראים וגם מה שהק' אינו מוכיח וכבר ראיתי
לקרב ביה מנוחה ו"ל שהשיגו ע׳ש :
אעם ואמר ר' חלכו כל היודע כחבירו שרגיל ליתן
לו שלום וכו׳ • הגאון חוהיש׳א ויל באגמיה
דקדק יפה דדוקא אם יגיל ליתן לו שלום לא יקריט
לו שלום דשמא חבירו לא יחזיר לו ויק-א גזלן ע״ש
וי"ל מהא דגרסינן במסי מציעא דע"ה ע״ב תנייא
רשכ״י אומד מנין לנושה בחבייו תנה ואינו רגיל
להקדים לו שלום שאסור להקדים לו שלום תיל נשך
כל דבר אשר ישך אפי׳ דבוי אסור ע'כ היי בהרייא
דלא אס־ו להקדים שלום למי שאיני יי יל אלא כנושה
ומשום ליתא דרביתא מטינן בה הא לא׳ח שיי ועור
קלע ר ע"ד הגאון ז"ל ממ"ש על ריב״ז שלא תקיימו
שילום אדם מעולם אפי׳ נטי כשוק וכדאי תא לקמן
די"! ע׳א ע"ש :
הגאון ויל נרגש ראשכחן דר״ח הוה מקרים
שלתא אפי׳ לנכיי כראיתא בסי״פ הנ-זקין
וחי ג' תי' והרואה יראה דאין גם אחד מהני תלת
שייכי להא ד־יב׳ז דרמינן בע״ר וכן לדרשב״י שכתב
וז׳ל ואפשי ברגיל ליתן לו שלים א"נ מפני ד״ש ליו
עשה כן לכל גוי וגם אס לא יחזיר לו 'שלום אין
לחוש עליו אם יקיא הגוי גזלן • ועור שמעתי בזה
דלפי שהדרך'אק למשיב לכפול שלום וכיון דאין
כופלין שלום כ־אמיינן החם ידה ריח מקיים שלום
לו כרי שיכפול לו הגוי שלום וא לו היה הגוי מקרים
לו שלום היה צייך ר ח לכפול יו שלום לפי הדייא
ומפני ד׳ש עכ״ל מבואר רבת* הללו לא יתיישב מאי
דקוינן

שם

והנה
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מכתב

חי׳ על מס׳ בדכות

דהויצן בע׳ד 1וראיתי לעט׳ר מ״מ גאון עמינו חנא
ירו&למאה אגן השה־ !'יל כשי חקי חיים כחי׳ למכי'
שעמד ע״ר הגאון וז״ל ואני תחיה על ■ כ' הקי׳ כין
על תי׳ כ' בין על תי' ג׳ דאינו אלא לקדימת גוי
אך לישנא דש״ס התם היינו דלא מיכעייא לישראל
דהוה מקיים ולהני תיי טעמי אינו אלא \טי דמקדמין
ולא לישראל דאינו רגיל וכו׳ עכ"ל • וליידי אחהמ״ר
נ״ל פשוט רהגאו; ז״ל לא כיון בב' התי' האחיונים
אלא ליישב הקדימה לנכדי וכונתו דלעולס ליישב לחה
שהיה מקרים ליש־אל עכ׳ל כמ״ש כתי' האי אלא דלקו'
דנכיי יש ליישב עפ״י כ' חיי האחיונים ואפי כלא
רגיל ולע״ר מדוקדק בדברי הגאון שב אי נמי מעני
ך'ש עשה כן לנכרי • ולעיקי קו' הגאון מההיא
יסו׳פ הניזקין נרי ודאי י־למאי דג־ש־נן ר׳ח הוה
מקרים שלמא להו בלח אפילו אין אנו צריכים לידחק
כדיחיק נפשיה הגאון דמיידי כרגיל ופשוט • ומה שתי'
הגאון בשם אתיים כ'כ הי״ן זיל שם בפיק הניזקין
והביאו הגאון יש"ל !"ל שם ע״ש ועיין להיב כחהד״י
גואיטע כס' שדה יצחק ולה"ה מוהיש״א ז״ל בשפר
זהב שבא שהק' כראקשינן כע״ד ע״ר הגאון מההיא
דריב"ז ע״ש :
□J׳—ומי איכא ייתחא קמי קכ״ה
ד״ן
אין דתניא ואל !ועם ככל יום
וכמה זעמו וט'!אה לפנים אנא נפשאי כתכית דק׳ל
דהכי הו׳ל למימי אין יכתיב ואל !ועם ככל יום
ותניא כמה זעמו רגע ותו ק״ל דאעיקרא ברייתא
למאי איצטייכא הכא כלל דהמקשן מאי דקשייא ליה
הוא מי איכא ייחחא ואי׳ב משתייה כמה שיגיד לו
מקרא כתוב ואל זועם ולזה י״ל רהכי אורחיה דתלמו'
לאתויי בחגב מאי דשייך כענין ותו ק״ל דאטו המקש'
מקרא לא הוה ידע ואך לזה יי ל ילאו קישייא ופידוקא
ממש אלא דניחא ליה למיעכיה כר־ך שקלא וט־ייא
כמ"ש הראשונים ז׳יל ככיוצא בזה וכל כונת השי׳ס
אינו אלא לומר ריאל חתמה איך יתכן לכטא להקכ״ה
מידת הכעס שהוא מייה גיועה שה־י מקרא מלא
דכר הכתוב ואל !ועם וכו' ובי־וך היודע הנשתיות
שרבי זה הניחי אליו יתכיך כב יכול ונ"ל עפ״י
מ׳ש הגאון יבינו בצלאל ז״ל בא"! למס' כתובית ד'
צ״ג עייב עמ״ש כשי׳ס מאי לאו בנו־ לחיישה וכו׳
והיוצא מדבריו הוא דנל היכא דהאמויא אומד דכר
אחי כלשון הברייתא ממש לא אמיינן דהכדייתא לא
שמיע ליה שהרי רחוק לומד שכיון לשונו ללשון
הברייתא כלי טנה רק אמיינן דנקט לשון הכיייתא
ממס לומר דלא תיסק אדעתין לחלק כגוף הברייתא
בנושהיס כין דין לרין יק הוא שיה ככל ענין רכיון
־האמורא ד־ט לפיש ולא פירש טנתי להחליט הרבי
עי״ש והנה כמו כן יש לנו לומר כברייתא דנקיט
כלשון הכתוב ממש והנה בעיקר קיא היה א1פ״ל דאל
זועם ככל יוס ר״ל שהוא טעס רק על הרשעים
המכעיסים לפניו יתביך וכיוצא מחילוקים אתיים
והיינו מאי דהוה משפ׳ל ומי איכא ייתחא וכו' וע׳ז
תשני אין כלומר רכוס זה רבים ישתו אותו שדבר
זה על כל העולם טלו הוא ודבר זה אנו למדין
מברייתא יתניא ואל זועם ככל יום וכמה זעמו
ומרתניא כי האי לישנא ולא תלי ואל זועם ככל יום
כמה זעמו כלאוא״ו משי רמילי מיל'קתני מעיקרא
קחני דאל זועם והדיר הוא ופרושי קא מפיש וכמה

דחזקיהו

זעמו וט' ואהא תיקשי דאטו מאי דתפו־ש בקיא
אתא לאשמועינן כלשון הכתוב ממש אלא ודאי דלא בא
התנא רק לשלול דלא תישק אדעתין לחלק כלל:
להגאון מוהר fהייש חיות ז״ל בהגהית
שכשוך תלמודים נד״מ רטש ווי׳ן שכתב
וז׳ל יתנייא וט' נ׳ב עיין צל׳ח איך נופל ל' דיזנייא
על רכד המפורש בתורה ונ״ל דמן המקרא אין ראיה
רחפשר לפרש כמ״ש רר׳ק זל דהטנה רה' שופט
הצייק והאל ;ועם שהוא ה־שע,רבין הצדק והישע
המטנה באל זועם הוא שופטם ככל יוםאבלהב־ייתא
דשאלה וכמה זעתו וכו' משמע דמפישא על הקב'ה
שהוא זועם עכ״ל ונר' מדברי הגחון דקו' הגאון צליח
ז״ל הוא דלתאי איצעייך לאתויי הברייתא והיה די
לו בהביאו מקיא כתוב ואהבי משני דאצטריך לאפוקי
ממה שפי' היד״ק זי׳ל • ואולם לע״ד א־והמיר אין
נר' כן ממיוצת לשונו שב׳ איך נופל לשון דתנייא
ונוי אלא שכונתו להקשות כת"ש כע״ד דלא היה לו
לכנות לשון יתנייא דהכי הו״ל לותי אין דכתיב וכו'
ותנייא וט' וא״כ עדין קושייא כמקומה עומדת ולא
איפיק במ׳ש הגאון ז״ל והרי הוא כמבואר • ום'
הגאון צל״ח ליתיה גבאי לראות היעמדו דברי ע 'כ
כתבתי מזה •זמן רב • והן עתה הגיע לירי ש' צל״ח
וחזיתיה לדעתיהדיפה כיון הגאון מוהר״ן זלכטנתו
שקושייתו אינה רק שלא היה צריך להביא הברייתא
וכעת הגיע לידי ס' הגאון פני יהושע ז״ל וחזיתיה
להגאון זל שעמר בענק זה ולפי קוצר השגתי נדחק
היבה כשמועה זו ועיני המעיין תחזינה • וי רי ין
תלמידי זכיין החנם המיו׳ •כהי' נסי £מתחיה
:לבבתו׳
יאחיה היי׳ו כה היאני מיש התיש'
דכ"בע״ב דייה משוש ררב אשי הס־ ממך עקשו־ן
פה ולזות שפתים וט׳ פשוק הוא אלא דדב אשי יגיל
היה להביאו ע "כ וכמו כן יי׳ל להא דשו׳ דדגיל היה
תנא דברייתא להביא מקרא זה א”ד הי״ו וי״ל לומד
דעל האמורא מצינן למימי דהוה קי"ל לש״ס דהוה
רגיל האמנם על תנא רכיייתא מנא קי"ל כן וי״ל
ועיין להרע׳ב ז׳יל במש' אכית פ"המי"טודוק:
לעולם ימתא הוא
D1H K'V׳ ד
וא״ת ליתני וכו' אי
נמי וכו' נלע׳ז־ דטנתם רצויה דמקום היה לטעות
דניון דתלי רחמנא לזמן ק״ש בשכיבה וקימה ובההיא
שעתא חיטא אינשי רגט יהייכו המלכים והמפונקים
אשר דרכם לעמוד בני שעות א'כ הוה אמינא דיוצא
י״ח של לילה אפי' אחר הק החמה קמ״ל אמנם למה
שהק' התיס' לעיל ד״ה לעולם לילה שהק' כמו כן
דלישמועי' ייבותא דיוצא אחי שיעלה ע״ה לשל יום
ולילה וט' אחא ודאי לא הוו מצו התיש' זל להק
בכה״ג דהא כיון דקודס שיעלה עייה כ״ע גנו בההיא
שעתא דהגס ראיכא רבנן ותלמידהון ראשנו ;,כש׳ס
דהיו משכימים וקיימי בההיא שעתא מ״מ איט הווה
;רגיל כ’כ משו׳ה ודאי אק מקום לטעות ולומר
דיוצא לשל שחיית קודם שיעלה ע״ה ולכן הוצרט
לידן כדתי' שס כנלע"ר בדוחק • ומה שתי׳ התוס'
דתיי תנאי וט׳ מזה זמר הוה קלעייר דלכאו' זה
הפך ממ“ש התיס׳ כמסי נזיר דמ׳ט ע״ב ד״ה ותשני
שכתבו שס דאין לנו כת לת־ן מסברא דנפשין כן כל
דלא משני הני כש״ס ע״ש והיי הנא מטאי נגלה
דאיפכא סיל וט כפרק דחקתי את עצמי לחלק

וראית,

ד"ט

‘ת

ממהם
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^ססר המכתם

קבא

אזל אביי אפכינהו כלומר הפכן ,שיהיו מונחות מצפון לדרום .כדי לראות אס ישב
עליהן ממזרח למערב .ועל רבא תרצינהו .כלוט׳ החזירן כמו שיהיו מתחלה ממזרח
למערב .כדי שישב מצפון לדרום .להודיעו שהלכה כד ,עקיבא דמזרח למערב אסור
אפילו בח״ל ואפי׳ בזמן הזה׳ ולא שגא פניו למזרח או למערב הכל אסור׳ דמ״מ
או ערותו או אחוריו כלפי המקדש .וצריך להזהר בזה .ויש שאומ׳«» דדוקא בבקעה
או בשדה שהוא מקום מגולה .והוי זלזול כלפי הקדש׳ אבל בבתי כסאות שבבית
אין שם קפידא .ויש להקשות על זה דאמ׳ •’ ונכנסתי אחר ר׳ יהושע לבית הכסא,
מכלל דבבית הוה .ואפ״ה למדתי שלא יפנה מזרח ומערב .ויש לתרץ שמא נכנס
בבקעה או בשדה .אך הו־מ׳ ז״ל  nלא חלק בזה.

[סב ,ע״א] איזהו צנוע הנפנה בלילה כדר! שנפנה ביום .פי׳ בצניעות׳ אע״פ שאין
אדם רואה>1
[סג .ע״א^מלשון הראב״ך)על סוף הגמרא.

כל חותמי ברכות שבמקדש וכו׳ .שהיו אומרי׳ במקדש ברוך יי׳ אלהי ישראל עד
העולס^זל ישראל ,וכן בסוף בל הברכות ,והעם עונין ברוך שם כבוד מלכותה
כדאיתא במס׳ תענית גז ,התקינו בימי עזרא ,שיחו אומדים מן העולם וכו׳ ,וכל כך
למה לפי שאין עונין אמן במקדש .פי׳ ,וכמה שהעוגה מאריכין כן המברכים
מאריכין ,בדכתיב בעזרא •זויקם על מעלה ישוע וקדמיאל וגו׳ ויזעקו בקול גדול
ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל קומו וברכו את ה׳ אלוקיכם מן העולם ועד העולם.
ויברכו שם כבוד מלכותך ומרומם על כל ברכה ותחלה .פי׳ ,קומו וברכו אמרו
למברכין .ויברכו שם כבודך אמרו לעם העוגין ,והיינו ברוך שם כבוד מלכותו.
ומדאמר ברכו מן העולם ועד העולם ,ואמ׳ ויברכו שם כבודך ,משמע דמן העולם ועד
העולם היה ציווי לאותה ™ ומשם ואילך ,אבל ויברכו שם כבודך ,משמע ,שכבר נהגו
לומר כן .ודוקא לתפילה•’ ,אבל לשאר ברכות לא היו מאריכין לא המברכין ולא
העונין ,שהרי מצינו בעזרא עצמו כשמברך על התורה ענו ואמרו אמן ,כדכתיב •’
ויברך עזרא את יי׳ וגו׳ ויענו כל העם במועל ידיהם.

התקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו .איני יודע מתי היתה זה [ה]תקגת כי לא
היתה תקנה זו אלא מפני שהיו אדוקין לע״ז ,ואום׳ הם כי לא להזכיר בשם יי׳,
והחסידים שבהם היו מזכירין אותו אפילו בשאלת שלום ,ובבית שגי לא היתה
אדיקות ע״ז ,ואולי בימי בועז היתה תקנה זו ואע״פ שהיא מאוחרת במשנת או שמא
בימי יוונים היה ,שהיו גוזרין על ישראל ,וכשגברה ידם של בית חשמונאי תקנו
 69ב״ב התום׳ והרא״ש בשם הירוש׳ וברשב״א ורא״ה וא-ה ריש הספר בשם הראב״ד
ורא״ה.
 71רמב״ם הל׳ בית הבחירה שם ומשמע ליה דוה
 70להלן סב ,א.
וסור סי׳ ג.
שאמרו בירושלמי ובלבד מקום שאין שם כותל סבר כר״י ואמר לא אסרו אלא במקום שאין
שם גדר ולא קיי״ל כותיה ושאר תנאי פליגי עליה ,ועי׳ ב״י ,ובב״ה שם כתב שגם הרמב״ם לא
 74כאן צריך
 73נחמיה ס ,א וב.
 72סז ,ב.
אסר אלא במקום שאין מחיצות.
 75כ״כ ברשב״א ושטמ״ק בשם הראב״ד וכ״ה במאירי בשם יש מפרשים.
קצת תיקון.
 76נחמיה מ ,ו.
גנזי ראשונים ־ ברכות גנזי ראשונים עמוד מס (123הודפס ע״י תכנת אמצו מחכמת (0

גנזי ראשונים/ברכות

קכב

זה ולמדוה מן הראשונים שנאמר ךי ,והנה בועז בא מבית לחם .וכן בירושלמי יי
משמע רבעז תקנה .ובתוספתא• 7הזקנים הראשונים כשהיו רואין שהתורה משתכחת
לישראל היו מבליעין אותה ביניה׳ שב׳ והנה בועז וגו( /פ״א) נראה שלא היתה
____
תקנה זו מימי בועז ,אבל החסידים שבדור היי עושיו לעצמן.
אל תבוז כי זקנה אמך .ירושלמי•• אם ראית שגתישבו דברי תורה שבפיך אל
תבוז להם .אמ״ר זעירא אם גזדקנה אומתיך עמוד וגברה כמו שעשה אלקבה שהיה
מדריד את יש׳ לפעמי רגלים.

אמר רבא לא נצרכה« אפי ,לדבר עבירה .פי׳ כעין שאמרו•• גדולה עבירה
לשמה וכו׳ במעשה יעל ובנות לוט••.

!סג ,ע״ב] שילדו ששה בכרס אחד .פי׳ הארון לא עמד בבית עובד אדום כי אם
שלשה חדשים .ואיד ידע דוד כי ברכו אלוקים ברכה זו בעבור הארון ,פרשו
בירושלמי•• שהיו יולדות לשבעה וטמאה שבעה וחוזרת ומתעברת ויולדת
לשבעה וטמאה שבעה .ועולה לחשבון בכרם אחד ,כי לשלשה חדשים העובר
נכר ,והן ילדו בשלשה חדשים כל אחת ששה בנים בשש לידות ,לא שהיו כל
הששה בפעם אמת ולא אפילו כתאומים .ונמצאו לשמנה כלות מ״ח בנים ,ובעליהן
שמנה והן נ״ו ,וחמותיהן•• אשת עובד אדום גם  pו׳ בנים ,והם ס״ב לבית••
שכר אדום.
[סד ,ע״א] הנפמר מן המת .פי׳ שהיה מלוהו בדרך ונפטר מגושאיו ,וחוזר לו אל
יאמר למת לד לשלום ,מפני שהקבר אין בו שלום ולא מלחמה ,אלא שילך
בשלום ,והוא ברכה לו עם נושאיו שלא יקרא שום פגע רע בהוליבם אותו.•7
כמו שנ׳»• לאברהם ואתה תבוא אל אבותיך בשלום ,שיהיה לו עד יום מותו
ויעמוד ויקום לגורלו בשלום.

תם
סליק סירקא בס״ד וסליקא מסבתא בע״ה ביאל״ו בנל״ך ואע״י

בריף רחמנא דיהב הילא לעבריה בר אמתיה

תם

תם

תם

 80ירושל׳ שם.
סד תוספתא במכילתין ס״ז הכ״ג.
 78בפרקין ה״ה.
דד רוה נ ,ד.
 83וברש״י פ״י
 82מיד כג ,ב.
 81ב״ה גם בגי׳ ב״י בדק״ס ולפנינו ליתא.
 85לפנינו בירושלמי:
 84יבמות פ״ר הי״ב ובמד״ר מ״ב בא ע״ש.
אמעשה ואליהו.
והמנותייהן והבונה שמונה שילדה לפני זה ולרבנו היתר .הגי׳ אחרת ,ו2״ל :להמותיהן.
ד 8עי׳ מהרש״א בשם הר״ן ,ב״י יו״ד ס«׳ שעו ונמוק״י סוף מו״ק.
 86באן פרין תיקון.
 88בראשית סו ,סו.
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וישתדל להקדים עלום לכל אדם ,ד תג ן ר׳ מתיא בן הרש אום',
הוי מקדים שלום לכל אדם וכל .וגרסי׳ בם' קמא דמי ברכות

א״ר חלבו אמ׳ רב הונא ,כל הרגיל ליתן שלום לחבירעויום אחיל>2
נתן ,עובר משום בקש שלום ורדפהו .ואם נתן ולא החזיר לו ,נקרא

— צג?'י׳_<0

—

« גזלן ,שנא׳ ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם .אבא בנימין
” אומר; שנים שנכנסו להתפלל ,ולא המתין אחד לחבירו ויצא ,טורפין
לו תפלתו בפניו ,שנא׳ טורף נפשו באפו ד,למענך תעוב ארץ ויעתק
צור ממקומו .ואם המתין מה שכרו ,א״ר יוסי בר חנינא ,זוכה לברכות

הללו ,שנא׳ לו הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וגו׳ ,ויהי כחול זרעך
10

ונו׳ .וגרסי׳ בם׳ ברכות בם׳ הרואה ,א״ר לוי ב״ר היני ,הנפטר

מחבירו ,לא יאמר לו לך בשלום ,אלא לך לשלום ,שכן מצינו שאם׳
דוד לאבשלום ,לך בשלום ,ונהרג ,ויתרו אמ׳ למשה רבי׳ ע״ה ,לך
לשלום ,והצליח.

כיצד מכבדין.

לכניסה הגדול קודם ,לירידת

הסולם הקטון בקודם! ,לברכה הגדול קודם .כיצד מכבד אדם את
» רבו .היו שניהם הולכים בדרך ,נותנו לימינו ואין בותגו לשמאלו .היו

שלשה ,ילך הבינוני לימין ,והקטן לשמאל ,והגדול באמצע.
L. If. Cf. *Abot, iv, is.
L. 2ff. Cf. T.B. Ber., 6b. Note variation.
L. 4. Ps. 34,15.
L. 5. Is. 3,14.
L. 5ff. Cf. T.B. Ber., 5b-6a. Note variants.
L. 8. Job 18,4.
L. 9. Is. 48,18,19.
L. lOff. Cf. T.B, Ber., 64a. Note variation.
. Note variants in Difcd. Sopher.,ואסר ר * אכין ר .ל ו י L. 10. Ed.:
 is not in other texts. For the name, cf. Sepherר' לוי ב*ר היגי p. 374. Our
 (cf. Hyman,היגי -חינא Yubasin, ed. Fit, p. 163a: T.Y. Ter.,>11,3 (42d, top):
ר' חונא Toledot Tannaim we-’Amoraim, III, p. 858). Similarly, T.Y. has
Metibot, ed. Lewin, p. 48, Note). On the subject,־ (cf. Sepher Haר' הוגא for
see Frankel, Mebo Ha-Yerushalmi, p. 7b ff.
L. 12. 2 Sam. 15,9.
L. 13. Ex. 4,18.
 p. 88L).״L. 13f. Cf. Der. 'Er, Z., VI (ed. Hlg
L. 14ff. Cf. Mas. Der. ’Er., IV.
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מסורה

תענו את נפשותיכם מערב עד ערב תשבתו שבתכם ,והץגו דליל יום כיפור לא
נאסר משום דהיא התחלת היום של יום עשירי בתשרי אלא משום שהוא הלילה
אחר יום תשיעי לחודש .וא״כ איסור זה הוא חלות שם בפני עצמו ועל כן בעינן
אזהרות ליום ולילה[ .ועיין בזד .בשיעורים לזכר אבא מרי חלק א׳ עמד קפב־-קפג].

ולפי זה היה מקום לומר דבין השמשות איבו לא יום ולא לילה ואינו נכלל
באיסור היום או איסור הלילה ,אבל ביום כיפור נאמד מערב ועד ערב ולשון זה
כולל גם בין השמשות ,אבל בם ,באב שמא נאמר דדק עצם היום והלילה נאסרו
אבל לא בין השמשות ,קמ״ל דתקנו ט׳ באב כעין יום כיפור לכל דבר.

והנה בשאר תעניות איתא בשו״ע או״ח סי׳ תקס״ב כל תענית דלא שקעה
עליו חמה לאו תענית היא ,דהיינו שלא השלימו עד צאת הכוכבים ,ועיי״ש בביאור
הגר״א דדקדק מהסוגיא הנ״ל דדק בס׳ באב בין השמשות נאסר ,עמד .והיינו
משום דנתקן להיות כיום כיפור אבל בשאר תעניות דק חלות יום נאסרה ולכן בין
השמשות מותר .וכמו דהלילה מותר כן מותר בין השמשות.

ועיין בערוך השלחן שכתב רכן דעת הדמב״ם ,דש״י והר״ן דבשאר תעניות
ההיתר הוא משקיעת החמה ממש ולא נאסר בין השמשות כלל והסומך עליהם לא
הפסיד (תקס״ב אות ם׳).

התקינו שיהיה שואל בשלום חבירו בשם
א) במשנה במסכת ברכות דף נד תנן "והתקינו שיהא אדם שואל את של
חברו בשם שנאמר וכו׳ ואומד עת לעשות לה׳ הפרו תורתך רבי נתן אומר הפרו
תורתך משום עת לעשות לה׳.

והדמב״ם השמיט הלכה זו של שואל שלום חברו בשם ,וצ״ע למה השמיטה.

ועיין ברש״י במסכת מכות דף כג :ח״ל "דמותר לאדם לשאול בשלום חבירו
בשם כגון ישים ה׳ עליך שלום ואין בו משום מוציא שם שמים לבטלה .מרבי.
ל״א ,שאילת שלום בשם דחייב אדם לשאול בשלום חביוו בשם ואנו נמי כי
שיילינן אהדדי מדכרינן שם דשלום שמו של הקב״ה וכו׳.
הרי שנחלקו שני הלשונות אם התקנה היתה רק להתיר שאילת שלום בשם
או לחייב שאילת שלום בשם.
ונראה דמה שסיים רש״י דאנו עושים כן על יד* שמזכירים השם "שלום" ,זה
מסורה  -יא מאסף תורני עמוד מס (33הודפס ע׳׳י תכנת אוצר החכמת (0

רס

חרושי

שבת י,א — י,ב

חורה ,אלא לאו דיינא היא אלא (ר״ש) [ראש ישיבה] ,א״כ
אמאי קבלוה במערחא דדייני אנמי עדיפי מיניה.

דין אמת לאמיתו .כתבו התום׳ לאפוקי דין מרומה.
ורוצים לפרש דנקט הכי לאפוקי דין מרומה דלא דיינינן
ליה ,כדאמרינן בפרק שבועח העדות ! שביעור* ל p ,אם בא
לפניך דין מרומה לא יאמר אחחכנו הואיל והעדים מעידין
ויהא קולר תלוי בעדים מלמוד לומר נשמות מ ,ז] מדבר
שקר תרחק.
ועוד יש לפרשה כמשמעה שלא דנו כשאר דינים ,דקיימא לן
דיני ממונות לא בעי דרישה וחקירה ,אבל בדין מרומה

בעי כדאמרינן בריש פרק אחד דיני ממונות
וכתב שם הרא״ש נס״ד סי׳ א] משוס רבינו מאיר דהתס טעמא
כשהנתבע טוען ברמאות שאם יסתלק הדיין [ישתכר] התובע,
לכך צריך לדונו בדרישה וחקירה לבטל ראיותיו ולהוציא בלעו

נסנהדרין לב ,נ],

מפיו ,והיינו שדן דין אמת לאמתו ,ואין צריך לפרש לאפוקי
דין מרומה שלא ידונו ,דזה ודאי עבירה הוא בידו.

ובפ״ק דמגילה בסופו נטו ,ב] גבי ולרוח משפט

ואי מדלא קאמר הכא רב אדא אין זימון אלא לענין
מרחץ ,אלמא בית הכסא מבעיא ליה ,א״כ היכי בעי
למידק דמרחץ לא איפשיטא.
ושמא י״ל דדייק מדבעי רבינא יש יד לבית הכסא או אין
יד ,והיינו אם תמצי לומר דיש זימון ,אלמא בית

הכסא ע״כ לא איפשיטא ליה דלא הויה הזמנה ,ודייק כי היכי
דבית הכסא לא איפשיטא הוא הדין מרחץ ,ומשני בית הכסא
הוא דלא איפשיטא ליה מדהדר בעי אי יש לו יד ,אבל
מרחץ דנפיש זוהמיה לא בעי אי יש יד משוס דפשיטא
ליה דאין לו זימון.
ועוד כתבו [התום׳] אי נמי הזמינו לבית המרחץ גמרא
הוא המסיק .ותימא כיון דגמרא לא משמע ליה לחלק,
א״כ נפשוט גמרא מדרב אדא דאין זימון ,והוא הדין למרחץ
והוא הדין לבית הכסא ,ואי פליג אדרב אדא ,נימא דבהא נמי
פליג אדרב אדא דפשיטא ליה .ואי גרסינן הכא בשמעתין

רבינא במקום רב אדא ניחא הכל ,דפריך גמרא שפיר דרבינא
אדרבינא ,אבל מרחץ גמרה הוא דמסיק לה ולא ס״ל כרב

[ישעיה כת,

 pזה הדן דין אמת לאמתו ,פירשו התוס׳
הדן] בדין מרומה שיחקור יפה ואז ידונו אותו לאמתו .וקשה
דמ״ש הכא שפירשו לאפוקי דין מרומה ,ולא פירשו בדין

אדא.

[ד״ה זה

מרומה עצמו.

וי״ל דהכא בכל דין מיירי ,ומייתי לה ממשה ,וכי תעלה על
,
.
ואוצרהחכמה*
»
דעתך שבכל יום היה בא דין מרומה לפנינו ,אלא בכל
דינין דעלמא מיירי ,שכל היושב ודן נעשה כשותף להקב״ה,
ונקט לאמתו לאפוקי דין מרומה שלא ידון כמשמעו ,ומיירי
כשהתובע טוען ברמאות דאז לא הוי לאמתו ,ושם במגילה
דכתיב ולרוח משפט ליושב על המשפט ,דמשמע שהקב״ה
נותן לו רוח חכמה שיוציא הדין לאמתו וידוננו ,ובפ״ק
דבתרא !ח ,ב] אמרינן והמשכילים [וכו׳] זה דיין שדן דין
אמת לאמתו ,ופירשו התוס׳ [ד״ה דין אמת] לאפוקי דין

מרומה ,והכל לפי מקומו.18
נדף י ע״ב] שאני בית הכסא דנפיש זוהמיה .הקשו בתום׳
דבסוף [פ״ק דןנדרים ניז ,א] מבעיא ליה
נמי בית המרחץ והעלו בתירוצם המשני בית הכסא וכו׳
בתר דבעיא הדר פשטה .וקשה דלבית הכסא נמי לשני
כה״ג .ועוד הא דדייק מאי לאו כי היכי דלא איפשיטא
ליה בית הכסא הכי גמי בית המרחץ ,מנ״ל מדבית הכסא
לא איפשיטא טפי מבית המרחץ ,הא תרוויהו סלקי בתיקו,

טהדי״ט

ומתרגמינן אלהא מהימנא .הקשו בתום׳ השלום נמי
מתרגמינן העבד ליה שלם וכו׳ ותירצו
דהתם קראו שלום ע״ש שהוא עושה שלום וכו׳ .ואכתי
קשה סוף סוף מנ״ל דשם גופיה אקרי שלום .ועוד דמדברי
1התוס׳ בסרק שני דמגלה [יח ,א ד״ה דאי] אהא דאמרינן מנין
שקראו הקב״ה ליעקב אל ,מוכח דלמזבח הוא שקרא ה׳
שלום ,על שם שעשה לו הקב״ה שלום ומתרגמינן ופלח וצלי

ע״ש.
יהבה ניהליה המותרת לזרים .הקשו בתוספות
מדאמרינן בפ״ב הכתובות [כה ,א] חזקה לכהונה
חילוק מתנות .ותימא מאי קשיא להו ,נהי דמכי אתא ליד
יכהן מצי כהן למהבה לזרים ,אבל טבח ישראל אינו יכול ליתנם
<אלא לכהן דנתינה כתיב בהו ,ואיכא למ״ד בהזרוע [חולין קלי,
א] מתנות כהונה אינם נגזלות דכל נהיכא] דאיתנהו ברשות
כהן איתנהו ,ואפילו למ״ד נגזלות ,מכל מקום בתורת גזל אמו
לידי ומכי חזינן דשדר להר טבח חזקה דכהן.
וי״ל דמכל מקום אינה חזקה ,דאיכא למימר שמא הקדים
לכהן מעות להיות מפריש עליו ,ואע״ג דלא אתא ליד
יכהן זכה הטבח כדאמרינן בפרק כל הגט [גיטין ל ,א] דעשו
שאינו זוכה כזוכה משוס מתנת כהן ,א״נ במכירי כהונה

 .18עיין צפנת פענח עה״ת שופטים דרוש א וריז ע״ב) .שכתב ככל דבריו כאן.
הדפסה ברזולוצית מסך ־ להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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ס

מפי השמו^מדבעו הגרי״ד הלויי סולוביצ׳יק זללה״וי,

לא

הכל דק לפי הלשון דהרא ודוב ,והיה קשה לרש״י אס יש היוג איך אגר מקיימים
חיוב זה .אבל ללישנא קמא דהוא היתר באמת אין אנו מקיימים דין זה ואין כאן
קושי משום דאין שום חיוב בכך ולא נהגו כן .ועוד דלפי הלישגא קמא הרי פשיטא
דאין אנו צריכים שום היתר כלל לומד שלום דאין שום איסור להזכיר כינויים
ודוקא בד שמות שאינם נמתקין אסור להזכירם סתם וזקוקים להיתר מיוחד .ולא
נכלל בתקנה ללשון זה דק ד שמות.

והנה ללישנא קמא דאיירי בד שמות דוקא והוא גדר של היתר .צ״ע באמת
איך התירו בקום ועשה איסור דאורייתא לדורות והרי אין לחכמים כח לעקור דבר
מה״ת בקום ועשה.
והנה לצורך תפילה ושבת להקב״ה מותר להזכיר ד שמות אבל סתם לברכו
משום דרך ארץ הוא אסור מה״ת בפשטות .ועיין בט״ז או״וז סי׳ רי״ט טק״ג שכתב
שזה אסור אם הוא רק לברכו ממנהג דרך ארץ""".

ואמר הגר״ח דלדעת הרמב״ם תקנה זו לברך חבידו בשם היתה דק גדר של
הודאת שעה מפני שאותה תקופה היתה צריכה לכך ,ועל  pתקנו כן לאותו ומן,
וזה מותר לעקור דברי תודה לשעה ,ולק הרמב״ם השמיט הלכה זו [חרק במסורה
חוברת ו׳ עמוד ג״ג] וכפשטות הלשון עת לעשות לה׳ .דאז באותו עת היה צריך
לכך .אבל מלשון דש״י על המשנה לא משמע כן ,דכתב "אף זה המתכוין לשאול
שלום הבית זהו רצונו של מקום שנא׳ בקש שלום ורדפת מותר להפר תורה
ולעשות דבר הנראה אסור" ,וכיון שכתב דהוי נראה כדבר אסור משמע דמעיקר
הדין הוי מותר .וכנראה דס״ל לדש״י דגם קיום של דרך ארץ ונקש שלום ורדפהו
הוי מתיר להזכיר שם שמים ,דשוב אינו לבטלה ,וכמו דבתפילה דמותר .ולפי
רש״י יש רק השש בעלמא של נראה כאסור ,ושפיר תיקנו חיוב או היתר לדודות
דאין זה בגדר עקירת דברי תורה כלל.
ב) והנה משום הלכה זו בנראה גהגו מקצת אנשים לומד שבת שלום בשבת
לקיים הלכה זו (לפי דש״י במכות דף כ״ג) ,וגם נהגו לכתוב ב״ה בריש מכתב
שלום גם משום כך .אבל מה שחדשים מקרוב באו וכותבים במקום זה בס״ד בריש
המכתב נראה דאין בזה קיום כלל ואץ מקום להנהגה זאת ,דעיין בשבועות דף ל״ה
דהנשבע בשמים ובארץ לא הוי שבועה דאין זה כינוי כלל ,דלשבועה סגי בכינוי
אבל שמים וארץ הוי מילתא אחריתא עיי״ש .ואפילו אם שבועה לא צריך שם כלל
שמים וארץ הוי מפקיע ומקלקל דאין זה נקרא נשבע בשם ולא מברכו בשם,
והמעיין בספרים של מקבצי אגדות מגדולי הדודות יראה דלעולם לא כתבו בס״ד.

ואין עגין במנהג זה.
ומנהג הגר״וז היה לא לכתוב כלום בראש המכתב מענץ השם על פי דעתו
מסורה  -יא מאסף וגורני עמוד מס (34הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה (0
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שנתבאר שהיתה התקנה דק הוראת שעה.
והנוהגים לכתוב בלע״ז  G-Dשלא יחשב כינוי .נראה דאין מה פעם כלל
ראם ב״ה השיב כינוי ואסור לזורקו ה״ה  ,G-Dדמבואר ברמב״ם פרק כו מהל,
שבועות^דשמדת בלע״ז הוי כינויים ,וגם ראשי תיבות לא הוי גדע מלעז.
;אמר *tvoOftfi

בענין משא ומתן של ב״ד כדיני נפשות
במסכת סנהדרין דף י״ס .ינאי המלך עמוד על רגליך .והקשו שם התום,
דבמס׳ שבועות דף ל׳ אמדינן ראם רגו הדיינים להושיבו מושיבין (בשעה המשא
ומתן) וא״כ למה לא הושיבו לינאי המלך .ותירצו רדיבי נפשות שאני.
*-מ״ב מהו החילוק בזה בין נפשות לממונות.

ועיין ברמב״ם סדק י״א סהל׳ סנהדרין הל״ז-ת .דבדיני ממונות אב ובנו
מונק כשנים ,ובדיני נפשות כאהד .אבל לגמד דין גס בממונות כאחד השיבי,
עיי״ש.

והקשה הראב״ד "וכי למשא ומתן מאי מנק איכא ובשעת גמד דק אז הוא
הטנק" .ומתבאר מהדמב״ם דיש דק מנק גם למשא ומתן וביתר הדק והכרעת
ההלכה אבל בממונות לא בעינן ב״ד כשד כשעת המשא ומתן אבל בנפשות המשא
ומתן הוא ממש כהגמר דק רבעי ב״ד כשר וקרובים פסולים.
ולפי זה יש לבאר דברי התום׳ דלמשא ומתן של נפשות צריך לעמוד ,דזה
משוב לפני הב״ד ,כיון דגם אז יש חלות שם ב״ד כשד אבל בממונה! דקתבים
כשרים למנק בשעת המשא ומתן אינו ב״ד כשר ולא צריך עמידה בפני ב״ד .וגם
אם כולם כשדים מ״מ אק חלות ב״ד ממש בשעת המשא ומתן של ממונות.

וגם מוכח  pמהא דאם פתחו כולם לחובה הרי זה פסור (עיק בדמב״ם דיש
פרק ס ,דהל׳ סנהדרין) מדק והצילו העדה ,וחזינן דמשא ומתן כזה יכול לפוסרו
לגמרי ,ואם לא היה חלות ב״ד על המשא .ומתן של נעשות ,איך אפשר למוסת
בזה ,וע כ כג > שיש חלות מיוחדת של משא ומתן של נפשות שמחייב ב^ד כשר
של דיני נפשות (ועיין בקובץ חידושי תודה להגר״ם והגרי״ד אריכות בזד .בעמוד
סלב-סלג).
מסורה  -יא מאסף תורני עמוד מס (35חודפס ע״י תכנת אוצר מחכמת (0
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הל* ע״א וחקרת עמ״ם
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שנראה כפגשק לע״ז רכן הוא בד״דיא בגמר:
מדאודיתא ומעלה הוא דעבור רבנן טמונות מנפשות והבא
אוקטי אדאורייתזב שאם היו העדים רבים שאם נמצא השלישי כ אף על פי שלא עשאה וכר׳ בס״א איגד* וג״ל לגרוס הב*,
אף על פי שלא עשאת בעצמו רפי* בידר ולט כתב-
או הרביעי פסול כולן פסולת שנאמר ע״ם שנים עדים או ע״ס
שלשה עדים וגו* .אבל מפי הגוי ט* דאל״כ נתמלאו כל בגדי* הספר לקטן העושה ע״ז בידו כר* דפשפע דעד כאן  .לא דבר
קריערי ואיו לד בכל הרוגי ב״ד כר שמעתי מפרשי* משום בית ולכן לוקה ב* אס עשאה בידו לעצמו וכן איתא בהדיא•
דהקילו אצלו לעניו עדות לומר א״א כמוהו שמעתי משא״כ
במיימון.
בשאר מב״ד ומעות הוא בידם שהרי הסמיכה דאורייתא הוא כא שנאמר אלקי מסכה לא תעשו וא״ת הא כתיב לכס
דמשמע לכם ולא לאחרים ויש לומר דהכי
ועוד דמדאודייתא כשר אף בשא* ד״ן כדפי* .עוד נסמוך גמי
על המסית שיש לו חומדא אחרת מה שא״כ בכל חייבי מב״ד טשטע לא תעשו לאחריס ולא אחרים לכס וכן פירש״י בפ״ק
שהרי מכמיגין עליו עדים כדלקמן אלא עיקר הטעם כדפירש״י דקידושין אכל לא תעשה לן פסל לא משמע  pמשום שלן
בחומש חל דמך בראשך ואין אנו נענשים במיתתך וה״פ מה קודם וא״כ לא תוכל לדרוש לא תעשה לאחרים שהרי עדיין
לא נכתב פסל ודחק •
שאנו מקקים להוציא ב״ה בפי* אל יהא לנו עונש בדבר
אלא מיתה גרמה ואת ודוק[ .כל־תוך כ״ד ט* והטעם  V thpbכב דאמר סמי* עינא פירוש שמואל אמד כן לר״י ומדמוקי
בה״ג דווקא בדרקון ולא בצורת אדם ש״ם דצורת
ר״ת ראם בא רט לפניו מחויב בודאי להקביל פני רט לומר
שלום ע״ר ודלמא יהיה עסק במקח וממכר ומצי לחוור ממה אדם שרי ומ״ם ראיה ברורה אץ כאן לדקדק מן ה״ג דבלאו
שדבר ואם יתן שלום לא יוכל אח״כ לחזור ל pתיקנו דאה הכי איכא לאוקמא בצורה של כל הגוף אלא בוודאי אינו אלא
לא יהיה הפסק אי נמי דלמא הכירו יבא אליו ויתן לו שלום קבלה לה״ג דבדרקון מי עובדא או לרבותא נקט ה״ג דרקון
ואם לא ישום לו שלום עובר על המקרא מילת העני בבתיכם .ומ״ם דעת מורי ר״י הא דלא נקט ה״ג בצלם כל הגוף דלא
לכן תיקנו שלא יהא הפסק בג״ד אלץ מפני ששתיהו כפרו שכיח כלל להיות בטבעת וק״ל בצורת דרקון ואף דאמר בסמוך
בעיקר אף שפירש לעיל שמב״ע הוא מע״ז מ״מ מאחר שכמה שאץ איסר בדרקון אלא במוצא אבל בעשיה אץ בו איטר
לפי שאינה במדור העליון ועוד קולא אוזרת היה שם דאחרים
עובדים ע״ז טפרים בעיקר לא חילקו ביניהם וק״ל.
יז שנאמר זובח לאלקים יתרם פי* בקונמרים כל אלהים עשו לו הטבעת התם מיידי שהצורה היתה טלטת ומשום
במשמע מדלא כתיב עובד לאלקים בזביחד .ופיח חשד גמרא פ* כה״צ טבעת שיש עליו חותם שמא צורת
התוס׳^בד׳ סו) לשם מה צריך רש״י ליתן הטעם מדלא כתיב אדם מ* דע שכ״ם שהזהיר הספר צ״א זמ פרצוף לבדו וט מא
עובד ט* .לאשמעינן דבדלא כדדט איירי והלא בלא״ה אתה שם ח מ״ג .ואסור להגיח וכו* ע״כ מי שיש לו טבעת בצלם
מוכרח לומר מ דאל״ב קרא ל״ל הא כבר כתיב איכה יעבדו **)נבון לסתום עין צלם דאין לך מום גדול מזה סמ״ק :בד"*
א״כ ומכל שכן זביחה דהוי עובד פני* הוה בכלל איכה יעבדו בעושה ה״פ בד״א שיש איסור בכו״ם חיינו באיסר עשיה לפי
ומתרצין לא לעולם דווקא בכדרכה ובא ללמדך דאפי׳ בכדרכה שהם אתו בשמים אבל במוצא ומשום חשש ע״ז אין דרך
א״ח אלא בעבודת פגים לכן פירש״י מילא כתיב ט* .אף כל לעבדה כמו חמה ולבנה וכן הוא בגם* א״ג קאי על מה שאמר
עמדה שהוא מיוחד מ* פי׳ כי כך ד״מדה כל היוצא מן הכלל למעלה אסור לעשות דמות חמה ט׳ דוקא אותו שבמדור
וט* חד לע״ז שד״ע כהשתחואה בכף גרסי* וכגון גיפוף ונישוק העליון דהיינו בשמים אבל דרקון לא היינו דווקא.בעושה
כי השתחואה גופה ילפינן מאיכה יעבדו הגוים ומד לע״ז שאין שאין איסר בעשייתו אבל במוצא ומשום חשש ע״ז אסר אף
ד״ע בכך וקשה אם  pלשתוק מזביחה וקיטור כי אפילו דירקון כר :ושניהם ע״פ הלכה דידקון עגין נחש ולפי שהוא
השתמואה שאינו תמה כל כך לעמדה חייב אפילו באין ד״ע נחש בריח בשמים הגדול ומושל במזלות להכי יש מ חשד
וק״ו לזביחה והטירה וי״ל דאי לא מי כתיב זובח ה״א אף מרדכי פ* מ״ז .יש לו ציציו פירש סנפירין ל״א שערות
גיפוף ונישוק היה חיי* אף באין ד״ע ודומה קצת להשתחואה רש״י .צורות בהמה חיה ועוף מותר אע״פ שגם הם אתו
לכך כתב כתחילה זובח דאפי׳ בהשתחואה גופה לא משמע במרום בכסא הכבוד מ״מ ארבעתן גוף אחד שור ואדם ואריה
אם  pלדון בעצמו בא וגיפוף ונישוק א״ח מיתה באין ד״ע ונשר וחד פרצוף לא מצינו זולת האדם גמרא פ* כה״צ ד׳ ס״זי
כג לרבנן דר״ש פי* ולאפוקי דר״ש דסובר שם דסיתתן
בכך רק שחייב לאו.
מה
פ*י
לחלק.
ואחת
מ
יח לא תעבדם אחר הכל בגמרא ד*
בחנק•
השחחואה שמא מעשה עצמו וחייב עליה בעצמה אף
כל עמדה חייב על כל א* וא* בפני עצמה .אגדרטי פי׳ צלם
דמות מלך בבל.
ים אמנם בירושלמי דכלאים וכו* מ״מ לקמן בהלכות שבת
בע״ב המסקנא שהלכה כרב .לפני ע״ז כו* בס״א
אינה ויש רוצים מקיימים הגירס* ואומרים מה שגרם הספר
דלפגי ע״ז היינו בכרכים שדרכן לגוי אבל בכפרים אף בלא
ע״ז אסר מאחר שאין דרט לנוי ושימש הוא כי זה לשון
הגמר* פרצוף המקלח מים בכרכים לא יניח פיו על פי* מפגי
שנראה כמנשק לע״ז וכ״כ האשרי ולא הוזכר שם לפגי ע״ז
ופירש״י שם דרך יושבי כרכים להתנהג בגדול* להכי נקט
כרכים א״כ משמע אף בכרכים שעשויין הפדצופות לנוי אפי*
הכי אסור מפגי שנראה כמנשק ת״ל תו* האלפסי ונראה לר״ש
דל״ג לפגי ע״ז דבלא״ה אסוך וכן בסמ״ק סי׳ ס״ד ונראה בעיני
שכצ״ל מעיין המושך בפני ע״ז לא ישחה וישתה מפני שנראה
במקתחוה לעכו״ם פרצוף המקלח לא יגיח פיו ע״פ וישת* מפני

כה ודרשינן בחלק מ׳ פי׳ מלשון עוד מדקדק כלומר כגון

שהיתה וכ״ה במשנה:
מ שהמסית שהסית בץ בלשון רבים מ* לאפוקי גבי מדיה
צ״ל נלך ונעמד שכן אמדה תורה גבי מדיח
נלך ונעמד א״א וגו׳ וכ״פ הרמב״ם בפי* המשניות ה״ג בפגים
נלך ונעמד אלך ואעבוד וכ״ה ברמב״ם וה״ה לך עמד אלא
שאין מן הלשון וק״ל .מוץ מזו כר לפי שנאמר לא תחמול ולא
תכסה עליו ופי* רש״י לשם המוסת מביא שנים י״מ למה
צריך שנים יבא אחד ויצטרף עמו וטעות הוא שצריך להיות
עדות סמונת וק״ל .אמוד לי מה שאמרת לי ביהוד פירש
תאמר לי עכשיו ביחוד שאץ כאן איש אתנו רש״י :ומה בין
מסית למדיה וט׳ פירוש אימתי יש לו דין מסית שמכמינים
עליו ושאר דיני מסית ואימתי נקרא מדיח שאין מכמיגין
ושצריך לומר בלשון רבים ושאר דיניו כשמסית יחידים יש
לו דין מסית הרבה לא נקרא מסית אלא מדיח ויש בו ייף
מדיח .כ״ה במיימון ואפשר טעם שהחמירה תורה גבי מסית

עמודי שלמה ־ לא תעשה לוריא ,שלמה בן יחיאל (מהרש׳יל) עמוד מס (7תודפס ע״י תכנת אוצר
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מנהגי ישרון
דרך אמונים
יפיץ אור על מנהגי ישראל קורותיהם וטעמיהם ,אדניהם

•ויסודותיהם המפוזרים ונפוצים בספרים שונים ואתרוגים,
והרבה הרבה מאד אשר לא נמצאו ולא הובאו מקורם וטעמם

הוספתי וחרשתי בו מדעתי ושכלי חרושים וטעמים נכוחים
וערבים שחנני ה׳ אשר לו איחל כי יפיק רצץ לקוראיו באמת
לקט וסדר וגם עשה ויכונן

אברהם אליעזר נ־י אייזיק
הוצאה שניה

הירשאוויץ ,איש קאוונא.

עם הוספות רבות דרושות ותיקונים נחוצים הרבה מאד.
---- W®3CC3e»*XO8*+<«----
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מפני שנרמז בו ג״פ ייב חדשי השנה  ,ואיתא במשפט צדק ,דלהבי
דוד המלך חי וקים  ,כיון דלא ישן מעולם שתין נשמי (סוכה דף כ״ו) ולא
טעים טעם סטדא מסאבה—ובמהרש״א סנהדרין פ״ד בד״ה נכנם יין יצא
סוד וכתב בשם המדרשות ,על הפסוק תהילים פ״ט בירח י ב ו ן עולם,
דבמו שהלבנה אחר ט״ו יום שנתמלאה  ,תתחיל לתסור ,כן היו מלכות
בות דוד  ,אחר שהיו מזרעו ט״ו מלבים  ,נחסר המלכות בימי צרקיהוכו'
וכמו הלבנה שהולכת ונחסרת ט /יום עד שתחסר לגמרי ואח״ב מתחדשת
באורה  ,כן אחר שתכלה מלכות בית דוד לגמרי כו׳ תשיב תתחדש מלכותו

בו׳ ע״ש ,וכ״ב הרמב״ן בפ׳ וישב בשם ר׳ נהוניא בן הקנה  ,במו
שהלבנה נפרצת ונבנית ־ ,נפרצת ונבנית ,כך היא האומה הזאת ומלבות
בית דוד מתחלת היותם  ,עתים נפרצים  ,עתים נבנים  ,עד יבא זמן
בנינו לעד שנאמר  ,ובניתי לדור ודורכסאך סלהעב״ל:

איתא באו״ח סי׳ תכ״ו ס״ב והוא ממם׳ סופרים פ״ב שאומרים ג׳ פעמים
כשם שאני רוקד וכו׳ בקידוש לבנה ובבל פעם ופעם רוקדין ״):

נוהגים לומר שלום עליכם ג״פ בקידוש לבנה .־

ממורו
י

מהג״א
מבואר

החדשות ומובא בטור סי׳ תכיו וברמ״א שם והטעם
במג״א שם סקי״א מפני שאמר תפול עליהם אימתה

פחד וגו׳ בא לשלול

עצמו וחבירו • מפחד זה לבן אומר אבל עליך שלום

וחבירו
*) השעם אמר לי הרב הגאון הגדול אב״ד דראססיין מהו׳ אלכסנדר משה לפידוח
שליפ״א עפ״י משל :הנה מספרים שקרה בעיר אחת פלך וואלין עלילות דם ושר הפלך הי׳ שונא
ישראל והושיב כולם בביה״ס ופינה אותם ויהי גביר אהד וישם נפשו בכפו ויכעלעיר מלוכה
פ״ברפיל לרגלי הקיסר רחל בפד נפש האומללים מנינה רשאחן ומסד לפניו דחן בידו פקודה
להוציאם לחפשי וימהר הגביר לרון אל בית הרצים להביא אש הבשורה וכטאו המירה וימהר
למטר העקודה .להשר וישלמם לחפשי ויהי אך יצאו וילכו כלם לביהפ״ד להודות לד׳ על חסדו
ויחיצב הגביר על מיפה ויאמר ד׳ אלהים אתה הראית את מסדך על ידי אס אבקש מבור זה
אריכות יפיס פסה אינני שימה למטר תענוגי פוה״ב בנזיד עדשים הבלי פוה״ז כי יפה קורת
רות שעה א' בפוהיבמל חיימוה״ו אמנם בשביל שמהרתי ודציזי אל בי־דוהר והוצאתי הוצאה
רבה למנהג המסיס שילה במרוצה נפרצה גם זאת לא אמכור בעד פחותי לחם אך מס
שהנבההי א’ע כל רגע ממושבי להיות מזק ומזומן פלצאח בטאי שזט שמוח פ״ז אתרצה
לקבל הבלי פוה״ז  ,והנה חידבר״י אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים
פ״א בחדש דיים וע״כ מקב ההתפעלות רוקדים לשמי השמים שזהו שעות שהרי אין אט יכולים
לנטע בך וע״ז אט מבקשים שכר עוהיז שלא יוכלו אויבי לנגיע בט וזפיא מז״ל טכה ל״ח
שירי מצזה מעכבי! אש הפזרעטת.
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והכירו משיב גם עליך שלום  ,טעם אהר לפי שהלבנה קטרגה על החסה
שאמרה אי אפשר לשני מלכים ובו׳ וכוונתה היתה להקטין החמה את
אורד .וע״ב אמר לה הקב״ה לכי ומעטי את עצמך  ,ואעפ״י שכוונתה לחמה
אעפ״ב ההמה תאציל אורה ותשפיע אורה ללבנה ועושת שלום עטה ותשלם

לה טובה תחת רעה וממנה ילמוד האדם כשרואה הלבנה בחידושה שהיא
מקבלת אורה מן החמה ילמוד ממנה מוסר השכל לעשות שלום עם כל אדם
ואפילו להכירו שעשה עמו רעה וישלם לו טובה תהה רעה ובג״פ הוי חזקה

להחזיק תשלום :

סימן קא

הנשים נוהגות להתרהק מקידוש לבנה.
'א משום דאיתא בשל״ה שער האותיות ודל :מפני שפגם הלבנה גרמת
ומתרחקות מפגי הבושה וכו׳
ןרז״וז  iizwia/האשה «הראשונה דהיינו חטא הוה
י
ומהאי טעמא לא מקיימין מצוה זו אעפ״י שמקיימין מצות עשה שהזמן
גרסא כמו שופר ,לולב .ולא ראינו מעולם נשים מקיימות קידוש לבנה ,אף
שהן נזהרות בכל התפלות ,כדאיוזא בשמות רבה פב״ת כה תאמר
ל ב י ת י ע ק כ אלו הנשים ,ותגיד לבני ישראל אלו האנשים

ע״ש—והמקדש לא יסתכל בלבנה בשעת ברבה ,רק קודם שמברך רואה
ראי׳ בעלמא  ,הטעם כתב רבינו מאיר הלוי בס׳ שושן עדות ,לפי שמקבלים
פני אביהם שבשמים ודינו כמו המסתכל בפני הכהנים בשעת הדוכן

בזמן הבית:

סימן קב
בפורים קורם קריאת המגילה מהנים מחצית השקל.
בהגהת מרדכי פ״ק דמגילה סי* תשע"ז כתב וז״ל  :מה שנותנים ג׳
מחציות לפורים ,משום דכתיב כפ׳ כי תשא ג״פ מחצית השקל
עכ״ל ומכיאו הרמ״א סי׳ תרצ״ד וז״ל ; י״א שיש לתן קודם פורים מחצית
מן מטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן זכר למהצית השקל שתיו
נותנים באדר  ,ומאתר דשלש פעמים כתיב תרומה בפ׳ ,יש ליתן שלשה

ץב'ל  ,גם נובל לבאר הענין על אופן אחר ,.דאיתא בהגהת של״ה דרוש
משפטים וזיל :הרבה דמיונות לאדם להמטבע  ,כמו שמשא ומתן של

המטבע לעשות הלואה בשטר והלואה בפה  ,כן האדם יעסוק בתורה
שכתב ובתורה שבע״פ  5כמו שרגילים לעשות ערבות בהלואה ,כך בל
ישראל ערבים זה לזה  ,ובן העונש ושכר הפרעון איתא במם׳ ע״ז (דף ד׳)
על כן
משפחות האדמה
מכל
רק אתכם ידעתי
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סימן רכז

י

גוועים שנמנעים מללמוד בליל שחל תקופת טבת שנקרא ניטל.

הטעם
*

לפי שבימים הראשונים היו צוררי היהודים אורבים עליהם
ומכים אותם בללה ההוא אס שמצאום אותם בחוץ או ברחוב

מכות אכזריות ולפעמים ער שמתו תחת ידם שהמון חשבו זאת למצוח
זלכן גזרו גדולי הדור על המלמדים ועל התלמידים ועל בני הישיבות
שיכבדו וישבו בבתיהם כלילת הזה ולא ישוטטו בחוצות אנה ואנה
(לקטי פרדס) :

סימן רכה
נוהגים שנותנים שלום לאורח ואומרים . :שלום עליכם* והעונה אומר
להיפך "עליכם שלום• ולא כלשון הנותן וכשאדם אומי•* לחברו .צפרא
מבא• אומר העונה שנה טובה.

OVOH
z

משום דאיתא בברכות (דף ד) הנותן שלום לחבירו ולא החזיר
נקרא גזלן שנאמר ואתם בערתם הכרם נזילת העני

(פי׳ העונה) ב ב ת י כ ם לכן אם יענה כלשון הניתן יחשוב השומע שלא
ענה ויקרא בעיניו גזלן (שמעתי); ושאילת שלום כל עינך למדנו מבעז
שאמר לקצרים ד׳ עמכם ,ותם ענו איתו "יברכך ד ",ווה ידוע ששמו של
הקנית הוא שאם כדאיחא במס׳ (שבת י׳) ומביא ראי׳ מן הפסוק ויקךא
ל״ו ד ,שלום (שופטים ז׳) לכן אנו אוםרים-שאם עאבם" כלשון בעז ד*
עמכם" והעונה אומר להיפך "עליכם שלום" כמו שענו הקצרים אותו יברכך
ד' ,ויפה אטר לי הרב ר׳ צמח מניד מקאוונא וכמדומה לי שבן איתא בספר
קול יהודה כי לפי הטעם שלכן אומר המשיב להיסך "עליכם שלום" שבאם
שיענה כלשון הנותן יחשוב השומע שלא ענה וקרא גזלן בדלעיל ,לפי זד•
נכון לפרש באבות (פרק ששי) אמר ר׳ יוסי בן קסמא פעם אחת הייתי
מהלך בדרך וכו׳ ונתן לי שאם והחזרתי לו שלום (כלשון הנותן) סשום
שבדרך הוא וטי שומע ,אולם כמקים אנשים ששומעים אז לא אמרתי כן;
רשר בעיני  — .הטעם כשאדם אומר לחברו "צפרא טבא" אומר העונה
"שנה טובה" לפי שאמרו הוי ׳מקדים בשלום לכל אדם ובשחבירו מקדימי
באמירת שלום ליום הזה ,מקדימו המשיב ,במה שאמר לו שאם לבל

השנה (מו״וז)»

ך־

אף פח אמד משם להניד לאדם ענין גן עק או לספר עונש הסר לנפשות הפושעים והמורדים :

לק נמצאתי לאשר שאלו הגל ,ונשאצתס ק תשובתם ,הן שד לא גא פת אחד משם על כי
למה זה להסריח המפיס לבוא לשלם הזה לספר למדים פה שנשמע ונעשה שמה ! הלא הנדים
גסרא
מילא הולכים אל מתים ואז יראו בעיניהם מל.
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מד היה מיומם ,חה גמד מיל ,ואולי ירמה ח*ל שמיכן
עמך גבור המיל ,ומהרש״א באגדות תמה ,דהא גדעון
להתגבר להחזיר הקדושה המובלממ ,מיל בלע ויקיאנו,
קודם לבועז טובי ,ולא תירץ כלום ,ויראה ע״פ מה
ומזר ואמר משפחת אלימלך שרומז מל הבאת הממשלה,
דאיתא בנדרים ק> יו״ד ,שלא יאמר אדם לה׳ מולה ,כי
ושמו נועז ,שמורה מל התגברות מל כיצכ״ר ,ומעז הוא
שמא ימות ונמצא מוציא ש״ש לבטלה ,וא״כ יפלא ,איך
אמר בועז ה׳ עמכם ,היה לו לומר עמכם הי ,אלא ע״כ
יסוד ,כמו יכק ובועז:
מניב לפניו יתברך שאילת השלוב /עד שזכות זה כדאי
(נ) ותאמר רוח המואביה אל נעמי כי׳ .יראה כי
שלא ימות כרגע ויוכל להקדים השם ,והנה ודאי אסר
להיות שהייזה מעומדת שיצא ממנה
דמעשה גדעון קדים ,י״ל שבועז למד מגדעון ,אלא פלא
מלכיח ב״ד ,והוא סוד משים צדקנו ,ודוד ורמז בלשון
היה יטל ללמוד שמותר להקדים השם ,חה אין ללמוד
מציאה ,הרמת בבמת לוט ,שתי בנותיך הגמלאות,
מן המלאך שהוא קייס באיש ואין שייך בו מיתה ,אמנם
וכתיב מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משמתיו ,כמו
ממה שנכתבה נטאה זו שאמר המלאך ,וכבר אמז״ל
שדרשו  pmולהיות שמשיח נקרא עני ורוכב על
במגילה מבואה שלא היצרכה לקרות לא נכתבה (ב״ב
הממור ,לכן שורשו בא מרוח שהיחה ג״כ מני׳ באושה
ק> ט״ו) שמואל כתב ספר שופטים ,ובוודאי ברוח
שמה ,וזו אלקטה בשבלים ,לקט מני ,אמר אשר אמצא,
הקודש נכתב ,ושמואל כתבו אמר בועז שקדם לשמואל,
שתהיה המציאה ממנו:
ואילולא הסכימו מן השמים לזה ,לא היה שמואל
ממבו ע״פ רוה״ק מאמר שאין ללמוד ממנו ,ואיכא
דתאמר לה לכי בתי ט׳ .שלא חמיסם עוד למואב,
למטעי שיוכל להקדים השם לשאילת השלום ,אלא ודאי
כ״א לבתי בת נעמי שהיא הממשלה בי^.
®^נ״כ 'כמט לומר שבועז כדין עשה ,יבזה מובן שבועז
הבינה ,כשגלים גימטריא משית ה׳ ,ולזה בא בההח
אמר ה עמכם ,לפי ששאילת שלום מצוה כ״כ שיכיל
הדעת כמו מציאה ,כמו שדרשו מז״ל שלשה באים בהסח
להקדים ,משא״כ להשיב שלום שהוא ודאי מפני הכבוד,
הדעת ,משית ,מציאה ,למה ששורשי נקרא מציאה:
לכן לא הקדימו השם ,רק אמרי יברכך ה׳ ,ולא היפך
ה׳ יברכך ,שלהם לא הורשה להקדים השם:
(ג) ותלך ומבוא כי' ,נבר דרשו מז״.ל עד דלא
אזלא אתיא ,ויראה כי כנר אמז״ל
אע״ג דאיהו לא הוי נמליה מזי ,לכן בימנה בשדות
אמרות רק שלא נשאה לבה להיות בשדות אמרות ,סד
שכאתה לשדה זו ,אשר נשאה לבה אותה ללקוט שם,
שהשינה ששם תמצא זיוונה ,ושם השינה שרשה להחזיר
הקדושה לשורשה ,לכן נאמר ויקר מקרה מלקת השדה
גימטריא שדי ,שם מזרה הקדושה לשורשה לבועז אשר
ממשפחת אלימלך ,חה לקט הניצוצין לקדושה:

(ה) ויאמר נועז מ׳ •.כבר נתעוררו וני דרכו של
בועז לשאול בנשים ,ואפשר לפי שהכיר
במלבושיה שהיא מואביה ,וכמ״ש הא״ע ,ואם כן אמר
שבאה ללקוט ,עניי א״י היו קודמים לעניי מואבים,
לזה אמר לנערו הנצב על הקוצרים שהוא המשגיח ,נמי
הנערה הזאת ,כי אמר שחשבה למואבית ,א״כ היה
לעניי א״י קקמה עליה כו׳ ,נראיתא בשלהי הוריות:

(ו)
(ד) והנה בועז נא מבית למם מ׳ .יראה ע״פ
הגמרא שלהי ברטת התקיגי שיהיה אדם
שואל שלום מכירו נשם ,שנאמר ויאמר לקיצריס ה׳
ממכם ,ובשלהי מנות איתא ,שלשה דנרים משו נ״ד של
מטה והסכימו ב״ד של מגלה ,מל יק כו׳ ,ושאילת
שלום שנאמר והנה נועז בא מנית למם ויאמר לקוצרים
ה׳ עמכם ,והסכימו ב״ד של מסלה שנאמר בגדעון ס׳

מלא העומר ־ מגילות צינץ,

ויזןן הנער ט׳ .ידאה כי במדרש רבה איתא

בפסוק וחרא כי מתאמצת היא ,אמר ר״י
נ״ר סימון ,בא וראה כמה מביבין כבאים לידבק בדת
אמת לפני המקום ,כיון שנתנה דעתה להאמין בה׳
השוה אותה הכתוב לנעמי ,יראה שנסמך על מה
שכתוב ותלכנה שתיהן ,ובזו מובן עם שנערה מואביה
היא ,הגה היא שבה עם נעמי בשיקול ,וגם שבאה משדי
מואב שהיה מקום הקליפות ע״כ אין ראוי לדמותה:
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ה I

לפי המסקנה הנ״ל  -שבנוסף להבטחתו הראשונה נצטווה יעקב גם
לבנות מזבח  -יוצא לכאורה שיעקב נוהג שלא כסדר הנכון .בעוד
שבתחילה היה עליו לקיים את נדרו ודק אח״כ לקיים את הציווי לבנות
מזבח שעליו נצטווה באחרונה ,הוא נוהג ההיפך ומקדים את האחרון י
נראה לומר ,שיעקב מתעכב ומשתהה בקיום נדרו עד שיוכל לראות
שהתנאי להבטחתו  -״ושבתי בשלום אל בית אבי״ (שם כח כא) -
מתממש .עם הגיעו לארץ ישראל ,נפגש יעקב עם אנשי שכם והוא חושש
לחייו " -ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי" (שם
לד ל) .לאחר מכן הוא זוכה ל״ויהי חתת אלוקים על הערים אשר
סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב" (שם לה ה) .עם זאת" ,חתת
א-להים" זו עדיין איננה ברכת שלום ,אלא רק מניעת מלחמה .יעקב
עדיין אינו בטוח שתנאו "ושבתי בשלום" יתממש ,ולכן הוא מחכה עם
נדרו ,אך את ציווי המזבח הוא ממהר לעשות .רק לאחר שה׳ נגלה אליו
ואומר לו ששמו יהיה ישראל" :לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל
יהיה שמך" (שם שם י) ,שהוא בבחינת ׳שר׳ אצל הקב״ה ,ואף מקבל
הוא את ברכת הארץ ,מבין יעקב שעתה הוא "יציב בארעא" ואיתן
מושבו בארץ ישראל ,ולכן הגיע בודאי זמן קיום הנדר.

שאילת שלום | לפרשת ויגש
"ויברך יעקב את פרעה" (בראשית מז ז) .מה משמעות ׳ברכה׳ זו?
רש״י פירש (שם)" :היא שאילת שלום כדרך כל הנראים לפני המלכים
לפרקים" .יתכן ששאילת שלום היא אמירת המילה "שלום" ,ויתכן
שפירושו התעניינות בשלומו של השני (מה שלומך).
בדיני אבלות למדנו שאבל אסור בשאילת שלום (מו״ק כא ע״ב ,שו״ע
יו״ד שפה א) ,ובפשטות שאילת שלום האמורה שם הינה אמירת שלום.
אסור לברך את האבל בברכת "שלום" שהרי אינו בשלום ,אבל להתעניין
בשלומו מסתבר שמותר (וכך שמעתי מהגרז״נ גולדברג שליט״א) .לפי
זה נראה כמו האפשרות הראשונה שהצגנו לעיל .אמנם אסור גם לשלוח
מנות לאבל ,במשך שנת האבל ,כחלק מהאיסור של שאילת שלום (שו״ע
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יו״ד שפה ג) ,ולפי״ז משמע קצת כמו ההבנה השנייה ששאילת שלום

היא עניין מקיף וכולל יותר מאמירת "שלום" בעלמא.
כמו כץ מצאנו איסור שאילת שלום בתשעה באב (שו״ע או״ה תקנד

כ) .שם נראה שהמובן הוא "שלום" כפשוטו .כיו״ב בתעניות על
הגשמים למדנו (תענית פ״א מ״ז) "עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא
ומתן בבנין ובנטיעה בארוסין ובנישואין ובשאילת שלום בין אדם
לחברו" ,וגם שם נראה שהכוונה כפשוטו (עיין שם יד ע״ב).

מקוד נוסף בו נזכרת "שאילת שלום" מצאנו בגמרא ברכות (יד ע״א)

"אמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו עשאו ,כמה
שנאמר (ישעיה ב כב) ׳חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה

נחשב הוא׳ .אל תקרי במה אלא במה .ושמואל אמר ׳במה חשבתו לזה
ולא לאלוה"׳ .להלכה נפסק שאסור להשכים לפתחו של חברו וליתן לו

שלום ,כיון ששלום הוא שמו של הקב״ה ואין ראוי להזכיר שמו על
האדם קודם שמכבד את הקב״ה (שו״ע פט ב ,מ״ב שם ס״ק יא) .ונראה

ש המשמעות היא "שלום" כפשוטו ,כמו ההבנה הראשונה (עיין שם
בהמשך הסעיף לעניין אמירת "צפרא דמרי טב" ,ומ״ב ס״ק יא לעניין

אמירת שלום בלעז).
לעומת זאת ,בגמרא בגיטין (פז ע״א) נאמר שעדים שחתמו על

שאילת שלום שבגט ,הגט פסול כיון שיתכן שלא חתמו על עיקר הגט
אלא על שאילת השלום .ויש לעיין ,האם שאילת שלום שם פירושה
כתיבת המילה שלום או התעניינות בשלום אדם .בפשט הדברים מדובר

לאו דווקא במילה "שלום" אלא "דרישה בשלום" ,וכמו ההבנה השנייה.

כמו כץ ,הגמ׳ בקידושין (ע ע״ב) אומרת שאסור לאדם לשאול בשלום
אשה ,ולכאורה שם הכוונה שהכוונה לאו דווקא למילה "שלום" אלא

"התעניינות בשלום" (ועיין מהר״ם שיק אהע״ז סי׳ נג ,ואולי הכוונה
כפולה).

מכאן ,שאין הכרעה האם כאשר בירך יעקב את פועה אמר לו "שלום
עליך" או רק התעניין בשלומו .והדבר צריך לימוד.
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ב .אמירת תודה על הלואה
ב״ב אדר ב׳ תשמ״ו

ישפות ד׳ ברכה וכט־ס להאי גברא רבה הגרימ״מ רפפורט
שליט״א

דמיד כשהנותן מת זכה מיד השליש עבור המקבל
וממילא גם זוכין בכך היורשים ,ומצינן נמי במכירי
כהונה דאע״ג שמעיקר הדין יכולים הבעלים לחזור מ״מ
כל זמן שלא חזר שפיר חשיב כמוחזק ובכור נוטל פי

שניים ,ועדיין צ״ע.
ביקרא דאורייתא ובכל חותמי ברכה

אחדשה׳ט וש״ת בכבוד ויקר ביאות לבה״ג ,קבלתי
יקרת מכתבו החשוב ונהניתי מדבריו ,והעי משיב עליו
בקצרה לפי סדר אותיותיו המחכימות.

שלמה זלמן אויערבאך

א) אמנם הדפסתי כך לפני כמה שנים בירחון "מוריה"
^<מנחת שלמה סי׳ כ״ז דשרי לומר תודה על הלואה
ואין בזה משום ריבית דברים] .אבל מיד נודע לי וגם

שלמה

דנז

ד .קנס על איחור בהחזרת החוב

לענץ

קנסות הנהוגים בגמ״חים אשר הקנס הוא לפי

העירו לי משו״ע הרב ,כי אני חשבתי שבדרבנן רק קילוס

ערך הזמן ,שכשמאחר בהחזרת ההלואה חצי שנה

וברכד^וא דאסור מפני שהמלוה נהנה ותשיב כאילו

משלם שקל אחד ,וכשמאחר שנה משלם שני שקלים.

הלוה־נותן לו רבית דברים ,אבל לקבל הלואה בחנם ללא

וטענו רבים שדינו כריבית ולא כקנס ,נראה די״ל דכיון

שום תשלום ולהתנהג כאילו המלוה לא עשה לו כלום

שאחר שהגיע זמן הפרעון יכול הגמ״ח לגבות החוב,

אין זה מדת דרך ארץ ולא נכון לעשות כן ,ולזאת חשבתי

נמצא דלאחר הזמן הו״ל כגזילה אצלו ,ואין כאן שכר

שצריך עכ״פ להראות לו שהוא מבין ומרגיש את החסד

המתנת מעות כי אם שיעור גודל העוולה ,ועל עוולה של

שעשה לו והוא מודה לו עבור זה שקיים מה שכתוב

חצי שנה משלם רק שקל אחד ,ושל שנה שלמה משלם

בתורה והלוה לו ללא שום תמורה ,אך אעפ״כ הוספתי
מיד על הגליון שאני חוזר ממה שכתבתי מפני ההלכה

שני שקלים ,ורק אם היתה תקנה שאם התנאי הוא שאם

יתן את הקנס של שקל אחד שוב אין הגמ״ח יכול לתבוע

שבשו״ע הרב ,ומשום מה לא הרגיש בזה המעתיק ולא

ממנו עד סוף חצי שנה שפיר חשיב אגר נטר .ועיין בזה

נדפסו הדברים האלה ואני באמת מצטער על זה וגם

רבים כבר שמעו ממני שחזרתי ולמה זה לא נדפס והנני

היטב בסי׳ קע״ז סעיף י״ד ובמפרשים ודו״ק היטב ,כי
אע״פ שבכל הלואות ריבית אפי׳ אם התנה המלוה שיוכל

תקוה לתקן בעה״י את זה.

לגבות בכל שעה שירצה ואז יעשו חשבון לשלם עבור
כל שבוע ושבוע ודאי חשיב ריבית ,מ״מ הכא דשלא

ג .ריבית דרבנן ללא ידיעת המלוה

ב)

נלענ״ד מסברא דהאיסור שיש על הלוה הוא רק מפני
שהמלוה אסור לו לקבל שום שכר עבור ההלואה

וצריך להלוות רק בחנם ולכן אם אינו יודע כלל שמקבל
שכר מסתבר שמותר וגם אסור להיות כפוי טובה ,ואם
המלוה נעשה עני שפיר מותר וגם צריך הלוה לעשות לו
כמעשהו הטוב וליתן לו באופן שהמלוה לא ידע כלל

שהלוה נתן לו ,ודבר זה מותר לענ״ד אע״ג שהלוה יודע

בהיתר הוא מאחר את הפרעון ,שפיר שייך שם של קנס.

ה .תשלום הפסד שנגרם למלוח מחמת איחור
הפרעון
בכונן{ לזה שהמלוה תבע את החוב מהלוה וגם אמר לו
שאם לא ישלם לו את חובו יהיה מוכרח ללוות
כסף מאחרים ולשלם עבורם רווחים ,והשיב לו הלוה על

זה" :אין דבר אתה לא תפסיד".

בלבו שהוא עושה כן רק בשביל החסד שהמלוה עשה

אתו .אף גם הרחקתי לכת ונסיתי ליישב בכך תמיהת

הפנ״י ועוד בב״מ בדף ס״ד כשהמלוה אשכח טופיינא

נראה

שהלוה פטור וגם אסור לשלם להמלוה את
הרווחים ששילם המלוה לאחרים ,שהרי אפילו

אם אחד בא ואומר לחברו שילוה עבורו כסף מאחרים

אף ששם זה עדיין דחוק .וכיון שזה רק רבית דרבנן אשר
כתב הרשב״א [ב״מ ס״ח ע״ב] והרא״ש [סי׳ מ״ב]
שהאיסור רק על המלוה נראה פשוט שבכגון דא לא

ע״פ היתר עיסקא והוא ישלם לו את הקרן והרווחים
שישלם המלוה לאחרים ג״כ אסור (אם לא בכה״ג

חשיב המלוה כשגג בעבירה.

שנעשה דרך שליחות ובאופן המותר) .ודבר זה נשמע

ג) מסתבר דכיון שקיי״ל דכופין את היורשים על כך לכן

מפסק השו״ע ביו״ד סי׳ קס״ט סעיף י״ז עיי״ש .וביותר
מוכח דבר זה מפסק הרמ״א בהג״ה סי׳ ק״ע סעיף א׳.

אע״ג שלא זכה המקבל ממש בדבר המסוים שהנותן
ציוה ליתן לו ,מ״מ נשאר שפיר חוב על הבנים לשלם
לזה שאביהם ציוה ומסר לשליש ליתן לו ,אע״פ שקדמו
ומכרו לאחר כי למה יפקע מהם החוב של מצוה לקיים
דברי המת ,ומזה שאמרו בגמ׳ גיטין ובשו״ע ,אפשר

ועיי״ש בט״ז סק״ג שאם אחד מן השותפין לוה לצורך
השותפות ע״פ היתר עיסקא יכול שפיר לשלם
את הרווחים מהקופה המשותפת משום דאמרינן דכמו
שהוא לוה בהיתר עיסקא כך הוא נותנו גם להשותפות
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חשוקי חמד בבא מציעא דף עה עמוד ב

אפילו דיבור אסור

האם מותר לומר תודה או תזכו למצוות לאחר ההלוואה
שאלה .לקח הלוואה מחבירו ,האם לאחר ההלוואה מותר לומר לו תודה ,או תזכו למצוות ,או שמא יש
בזה משום רבית דברים ואסור?
תשובה .נאמר בבבא מציעא דף עה ע״ב ,תניא רשב״י אומר מנין לנושה בחבירו מנה ואינו רגיל
להקדים לו שלום ,שאסור להקדים לו שלום ,שנאמר נשך כל דבר אשר ישך ,אפי׳ דבור אסור.
בשו״ת אגרות משה (יו״ד ח״א סימן פ) נשאל אם מותר ליתן תודה בספרו שמדפיס ,למי שהלוו לו
כסף להדפסת ספרו .והשיב נלע״ד שבלשון תודה כמו שאסור לומר להמלוה עבור הלואתו מדין ריבית
דברים ,אסור גם לכתוב ולהדפיס ,אבל יכולין לכתוב בלשון הודעה שיתברך מן השמים ,כי אמת
שיתברך בזכות מצותו הגדולה ונמצא שהוא רק הודעה וספור דברים בעלמא ,שודאי מותר לפרסם
איך שלוה מפלוני סך כך וכך ,אף אם יהיה מזה להמלוה הנאה ממה שנתפרסמו חסדיו כי מצוה
לפרסם עושי מצוה אם אין מקפידין להסתיר ,לכן גם בכתב ודפוס רשאין לפרסם לכתוב בנוסח כזה
׳ברכה נתונה מהשי״ת לפלוני הגומל חסד והלוה להדפסת הספר כך וכך׳ ,או דוגמא של נוסח זה.
שלשון כזה הוא רק הודעה וספור דברי אמת שיש ברכה מהשי״ת לפלוני שגמל חסד בהלואתו.
ובדרכי תשובה (סימן קס ס״ק פח) הביא בשם ספר מרבה תורה (שם ס״ק כד) שעמד ג״כ בנ״ד ,ומצדד
להתיר ע״פ מ״ש הדברי מלכיאל ,דבמצוה שרוצים שתעשה פירות שילמדו ממנו אחרים לעשות גם
הם כמותו ,מצוה לפרסם שם העושה לטובה וכו׳ .וכן הוא בשו״ת הלל אומר (יו״ד סימן עה) .ע״ש.
ובשו״ת מנחת שלמה (ח״א סימן כז) כתב שיש שאין אומרים "תודה" ,ונוהגים משום כך לומר במקום
זה "תזכו למצוות" .ולענ״ד לא יפה הם עושים כי תזכו למצוות הוא ממש ברכה והיינו רבית דברים,
כמו שכתבו התום׳ בקדושין (דף ח ע״ב ד״ה צדקה) ואילו אמירת תודה חושבני דאין בזה שום איסור,
שאינה אלא כאילו המלוה מתנה עם הלוה ,שלא יהא כפוי טובה לשום אדם ,ואף גם למלוה ברור
הדבר שחלילה להלוה להיות ככופר בטובתו שעשה לו המלוה ,וחייב שפיר להחזיק לו טובה ,וליתן
לו זכות קדימה בדבר שהוא אינו חסר ,וגם אינו גורם למלוה ריוח של ממון ,וגם מותר הלוה ליתן
מתנה למלוה עבור זה שהלוהו אם המלוה לא ידע כלל שהלוה הוא הנותן ,ומה שאסור להקדים שלום
היינו מפני שהוא ברכה.
ובשו״ת מנחת שלמה (ח״ב סימן סח ב) חזר בו ,וטעמו על פי מה שכתב בשולחן ערוך הרב (הלכות
ריבית סעיף ט) אסור להקדים לו שלום אם לא היה רגיל מתחלה להקדים לו ,ואין צריך לומר לקלסו
בפניו ,או להודות ולהחזיק לו טובה ,או לברכו בפניו על שהלוהו ,או על שהרחיב לו זמן ,שנאמר
׳נשך כל דבר אשר ישך׳ אפילו דבור אסור .ואם צריך לבקש ממנו שילוהו או שירחיב לו זמן יבקש
בדברי תחנונים בלבד ולא בדברי שבח וקילוס או חניפות דברים אחרים ,עכ״ד .ולכן כתב שחשב
שבדרבנן רק קילוס וברכה הוא דאסור ,מפני שהמלוה נהנה וחשיב כאילו הלוה נותן לו רבית דברים,
אבל לקבל הלואה בחנם ללא שום תשלום ,ולהתנהג כאילו המלוה לא עשה לו כלום אין זה מדת דרך
ארץ ולא נכון לעשות כן ,ולזאת חשבתי שצריך עכ״פ להראות לו שהוא מבין ומרגיש את החסד
שעשה לו ,והוא מודה לו עבור זה שקיים מה שכתוב בתורה והלוה לו ללא שום תמורה ,אך חזר בו.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /מתוך מאגר פרוייקט השו״ת  -אוג׳ בר-אילן**
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כו

בועט

או״ח סימן ג

דכש

סימן ג

בדין דברים שבקדושה ושאילת שלום בביה״ב ובית המרחץ
א) הגמ׳ (שבת דף יו״ד ע״ב) מחלקת
בין מרחץ חדש לביהכ״ס חדש,
דביהכ״ס אפי׳ חדש אסור לקרות בתוכו
לאחר שהזמינו ,משא״כ בית המרחץ
חדש דמותר ,משום דביה״כ מאים.
ופירש״י ז״ל ,ד״ה שאני וכו׳ "ושם
מגונה עליו" וכו׳ .ותום׳ שם כתבו,
"דנפיש זוהמא" ,ע״כ.

וראה ראיתי להגאון הנצי״ב ז״ל בס׳
מרומי שדה שם ,דהק׳ בשלמא
לפירש״י דכ׳ משום דמאיס ד״שם
מגונה" הוא יובן דאסור ואפי׳ בביה״כ,
אבל לפי׳ התום׳ דגרסו ופירשו משום
דנפיש זוהמא אינו מובן .מה שייך
זוהמא בבית חדש שהזמינו בלבד לבית
המרחץ ,ועיין שם מה שפי׳ והגהמ״ח
עצמו דחה וציין עמ״ש בהעמק שאלה
(פ׳ חוקת) דבדיבור בלבד כשמזמין
נאסר.
כ) ועוד כתב שם המרומי שדה ,ד״ה
אסור לאדם שיתן שלום לחבירו
בבית המרחץ ,ואת״ד כוונת הגט׳
כשאומר "שלום" כשמתכוין לשם מצוה
וכו׳ ,ומ״ש הק׳ הגט׳ אלא מהימנותא
אסור למימר בביה״כ דכתיב הא-ל
הנאמן ,אין הכוונה דיהיה אסור לומר
תיבת נאמן דא״כ היה להגמ׳ לומר אלא

מעתה נאמן אסור לומר ,דהא ודאי
דתיבת נאמן אינו שם הקדש ,אלא ה״ק,
דאם רוצה להזכיר את הקב״ה ברמז
בביה״מ וכו׳ עכ״ד ,ש״מ מפירושו זה
דמילת "שלום" עצמו אינו קודש אא״כ
נשתמש בו בשאילת שלום לחבירו.
אולם נלע״ד דדב״ק צריכין ביאור,
דראיתי להר״ן ז״ל (שבת שם)
דכתב ד״ה אסור לאדם וכו׳ וכתב רבינו
יחיאל ז״ל ,דמהכא שמעינן דאסור
לכתוב באיגרת שלומים שלום דשם
קודש הוא ומצוי לאדם לזורקן באשפות
ובמקומות המטונפים וכן אנו נוהגים
שלא לכתוב שלום שלם עכ״ל ,וכן כתב
עוד בד״ה הכא שם גופיה איקרי שלום,
והק׳ שם למה לא מנו לפי״ז שם שלום
באותן שמות של הקב״ה שמונה שם
במס׳ שבת וצ״ע .ש׳׳מ מדברי הר״ן
דעצם שם "שלום" יש בו קדושה ממה
שתמה דלמה לא נמנה הוא באותן
שמות שמנו במס׳ שבועות והשאיר
בצ״ע ,נראה דס״ל דקדוש הוא כשאר
שמות הקודש ולכן אסר לכותבו באיגרת
וככיו״ב ,ואם כמ״ש הנצי״ב ז״ל דתליא
הא איך אומרו ובמה וכו׳ ,צ״ע.
ג) אלא דגם זה לא איפרק מחולשא
דראיתי לג״ע מרן החיד״א זלה״ה
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כועט

או״ח סימן ג

בס׳ ברכ״י (חיו״ד סימן רע״ו אות מ״א),
דהביא את הר״ן הנז׳ ,וכתב אבל
הרא״ש ז״ל בתשובותיו (כלל ג׳ סימן
ט״ו) כתב דלא מצינו מי שאוסר למחוק
שלום ובכל אגרות כותבים שלום
וזורקין ונמחקין■ וכו׳ ע״ש ,וכ״כ
בריטב״א לשבת כת״י ,וז״ל ,וכתבו
בתום׳ ,דמ׳׳מ אף שלום מן השמות
הנמחקין הוא וכן אין נזהרין לכותבו אףבשטרות של רשות וכיוצא עכ״ל .אמנם
הברכ״י העיר מתום׳ (סוטה דף יו״ד
ע״א) דמשמע ד״שלום" אסור למוחקו
אלא דבתכ״ד כתב דתוס׳ סוטה אינם
תוס׳ העקרים ועיי״ש מ״ש עוד ואכמ״ל.
איך שיהיה נשמע מכל זה דעצם השם
"שלום" קודש הוא.

ד) ואנכי הרואה להגאון מהר״י עייאש
ז״ל בספר לחם יהודה ח״א על
הרמב״ם (בפרק ג׳ מהל׳ ק״ש דף צ״ד
ע״ב) ד״ה חצר המרחץ ,דכתב תימה
דלמה רבינו השמיט דין "שלום" בבית
המרחץ מאחר דבהל׳ תפילין (פ״ד הל׳
כ״ב) כתב חילוק בין חדר פנימי לחדר
אמצעי לענין חליצת תפילין ,וכתב
ליישב דאפש״ל דס״ל לרבינו דלא קיי״ל
כסוגיא דשבת מדאיתא בפ״ק דסוטה
(דף יו״ד) דהק׳ אלא מעתה שמשון שמו
של הקב״ה וכו׳ אלא מעין שמו של
הקב״ה ,משמע דהא בהא תליא ,דהיינו
כל שאסור למוחקו הוי שמו של
הקב״ה ,וכיון דאשכחן בפ״ד דשבועות
דלא מנו שלום בהני שמות שאינן,

דכש

נמחקין וכו׳ ,אלמא משמע דס״ל דשלום
אינו אלא כינוי ,אבל הרי״ף והרא״ש
שהעתיקו הך ברייתא כלשונה וכתבו
נמי הך דר׳ המנונא ,לכאורה נראה דס״ל
כתום׳ דסוטה דשלום אינו נמחק וכו׳
אמנם סיים דלא מצינו להם ,היינו
להרי״ף והרא״ש ,שהזכירוהו בהדי
שמות שאין נמחקין ,וצ״ל דדעתם
אעפ״י שהוא נמחק כיון דמצינו ששמו
של הקב״ה נקרא שלום אין לאומרו
במרחץ וכו׳ ,עכ״ד .ועפי״ז שם מעיר
הלח"י על מרן דלא הו״ל לכתוב בשו״ע
(סימן פ״ה ס״ב) אבל משמות שאין
נמחקין אסור להזכירם שם דמשמע
דנמחקין מותר ואפילו שלום ,כיון
שהרי״ף והרא״ש חולקין ע״ז ועיי״ש
שיישב ,עכת״ד.
הנה מ״ש דהרי״ף והרא״ש ס״ל כתום׳
דסוטה דשלום אינו נמחק וכו׳,
פלא הוא על הרב ז״ל דאיהו גופיה שם
כתב וכן מוכח מתשובת הרא״ש (כלל ג׳
סימן ט״ו) ,ומאחר שבנ׳ה עלי׳ו ציו׳ן
ושם כתב מפורש הרא״ש וז״ל ,ולא
מצינו מי שאוסר למחוק שלום וכו׳
עיי״ש ,ולפי״ז איך אפשר לומר
דהרא״ש ס״ל כהתוס׳ דסוטה ,ואיך
נעלם מעינ״ק לרגע לשה״ט של הרא״ש.
ובאמת ראיתי דכבר עמד ע״ז מרן
החיד״א ז״ל ,מעין זה ,דתמה על
הרא״ש ,שכתב דלא מצינו מאן דאסר
למחוק שלום וכן קשה על הריטב״א
ז״ל (שבת כת״י) ,דכתב משם התום׳
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דשלום מן שמות הנמחקיץ ,והרי כתבו
התום׳ סוטה שב וכו׳ עיי״ש ,דמשמע
דשלום אסור למוחקו ,ויישב תמיהה זו
בברכ״י שם ,וז״ל ,ושוב נזכרתי דתוס׳
דסוטה אינם תוספות העקרים ,והראיה
מפסקי התום׳ שאינם מכוונים לדברי
התום׳ בפנים עכ״ל עיי״ש ,ודו״ק.
ה) ובס״ד מצאתי מקור וסייעתא לדברי
הגאון הנצי״ב ז״ל ,במה שכתב
לחלק בין כשאומר "שלום" בסתם ובין
כשאומרו בתור "שאילת שלום" דהיינו
ששואל בשלום חבירו דאז הוי מצוה
ואסור וכו׳ עיי״ש.
הנה ראיתי לג״ע החיד״א ז״ל בברכ״י
(חיו״ד סימן רע״ו בשיו״ב סק״ה)
דכתב משם הרדב״ז ז״ל ,דכתב
בתשובותיו (דפוס ויניציא סימן ר״ך)
בדין אם מותר לכתוב באגרות שלומים
לחבירו וכיו״ב מילת "שלום" מאחר
שהינם נזרקים באשפתות ,וכתב ומסיק
הרדב״ז לחלק שם ,דדווקא בשעת
"שאילת שלום" לא יכתוב מלא ,אבל
אם בא לכתוב שיש שלום בעולם או בין
אדם לחבירו וכיוצא שהוא סיפור דברים
אין ליזהר ומצי לכתוב מלא ע״ש עכ״ל.
הא קמן דזה כמ״ש הנצי״ב ז״ל ,לחלק.
ו) אלא דעדיין לא מצאתי מנוח בזה
דדבר זה אינו מוסכם דכתב הרב
ב״ח ז״ל (סימן פ״ד) דאדם ששמו שלום

..................

דכש

אסור לקרותו בשמו בבית הכסא ובבית
המרחץ וכו׳ ע״ש .והביאו הרב שכנה״ג
(בהגה״ט אות א׳) וכ״כ המג״א שם,
וכ״כ הפר״ח ,אמנם הט״ז סק״ג חלק על
הב״ח ,וכתב דמותר לקרות לאדם ששמו
יעו״ש,
ובביה״מ
בביה״כ
שלום
והסכימו עם הט״ז כו״כ אחרונים,
הפרמ״ג ,והכס״א אות ד׳ וכן הביאו
הרב א״ר ז״ל (שם אות ב׳) ,והסו״ב אות
ב׳ ,וכ״כ ר״ז שם ,שכן נוהגים .וכן
הסכים הברכ״י (סי׳ פ״ה אות ט׳) וסיים
דהמחמיר בזה הנה שכרו איתו וכו׳
עכ״ד עיי״ש ,ואכמ״ל .כ״ז אסף איש
טהור הרה״ג המקובל מהרי״ח סופר
זלה״ה בספה״ק כה״ח (סימן פ״ד אות
ז׳) עיי״ש מ״ש עוד בזה.

איר

שיהיה נראה דאין זה ברור
ומוסכם ,ופלא על הכה״ח שלא
הביא רדב״ז הנ״ל.

ז) ועוד ראיתי להמרומי שדה שם,
דיישב ע״מ שהקשו על התוס׳ שם
דגרסי שאני ביהכ״ס דנפיש זוהמא,
דלכאורה מה שייך נפיש זוהמא בביה״כ
חדש שלא נשתמש בו ,דבשלמא לרש״י
דגריס מאים ניחא ,דר״ל השם ביה״כ
מאיס ומגונה ,ויישב דהתוס׳ לטעמייהו
אזלי דס״ל בסנהדרין (דף מ״ז) דאפילו
לאביי דס״ל הזמנה מילתא אינו אלא
בשעשה מעשה לשם זה ,ולא בדיבור
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כט

בעלמא ,וה״נ ס״ל דלא אסור ביה״כ

חילק בין תפילין של יד לשל ראש בכל

דברים

ההלכה ,וכו׳ ע״כ .ועוד כתב שם להב״י

השייכים לביה״ב ,והיינו זוהמא וכו׳

הוכחה לזה ,מדין דאסור לישן עם

בהזמנה

אלא

בשעשה

בו

!־אוצר החכמההתפילין גזירה שמא יפיח בהם ובודאי

עיי״ש.

דגם

בתש״י

אמרו

כן

וכו׳,

עיי״ש

שהאריך ,ואכמ״ל ,וה׳ יעבת״א.

ד )1וראיתי להרב אור שמח (בפ״ד מהל׳
תפילין

הי״ז)

דכתב

דמרבינו

דב״ש ס״ט

הרמב״ם משמע דאסור להכנס לביה״כ

אף בתש״י ממאי דכתב רבינו ,היה
לבוש בתפילין והוצרך לביה״כ וכו׳ ולא
!אוצר_החלטה^
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שאילת שלום  -עיונים
א .שאילת שלום — לאביו ולאמו — משגה ,ברכות ,מאימתי ,יג
א ,בא״ד" :רבי יהודה אומר ,באמצע שואל מפני היראה" ,וכתב הרא״ש
שם ,וז״ל" :פרש״י ,אדם שהוא מתיירא שמא יהרגנו.,ולא גהירא לי ,פשיטא
שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש ,ונראה דאביו ואמו ורבו השיב
מפני היראה ,דכתיב איש אמו ואביו תיראו ,ותנן .מורא רבך כמורא שמים",
והוא בטור או״ח סי׳ סו ,משמו .בדרך זו הלך נם הרשב״א.,ברכות שם,
וסיים "וכן פירשוה הגאונים ז״ל .המאירי ,ברכות ,שם ,הביא את השיטה
הנ״ל ,ודחה את ראייתם מסוגית הגמרא ,ומה שהק׳ ארש״י ודעימי׳ ,ראם
מפני היראה הוא משום פיקו״ג פשיטא ,השיב "שאין אנו מפרשים יראה
חשש הריגה ,אלא חשש  .שנאה ויראת איזה היזק".
ב .שאילת שלום לרבו —.ברכות יד א ,אי תא :תניא נמי הבי
הקורא את שמע ופגע בו רבו וכו ,ר׳ יהודה אומר באמצע שואל מפגי
היראה כו ,,ועי ,בראשונים דלעיל ,שי״א דכבוד זה בכלל מורא ,ועי ,מג״א
או״ח סי ,סו ,סק״ב ,מתרוה״ד ס ,קלה" ,דת״ח מופלג בדורו ,הוי בכלל
מורא".
שו״ע יוד ,סי ,רמב ,סעט״ז — "לא יתן שלום לרבו ,ולא יחזיר
לו שלום ,כדרך שאר העם ,אלא שוחה לפניו ,ואומר לו ביראה ובכבוד
!שלום עליך רבי ואם נתן רבו שלום אומר לו] שלום עליך מורי ורבי".

הגה בסוגרים שם" :וכן נוהגין ,ויש אומרים דאין לתלמיד לשאול
בשלום רבו כלל ,שנאמר ,ראוני נערים ונחבאו (ירושלמי ,הביאו הגהות
מיימוגי• פ״ה ,וכ״כ תא״ו נתיב ב ,וב״י בשם רבנו יונה).
ג .שאילת שלום לגדול הימנו — ברכות ברייתא הג״ל ,וברי״ף
איתא" :מי שהוא גדול ממנו בחכמה" ,וכתב על זה במעדני יו״ט
שם
על הרא״ש שם ,בא״ד" :ולפי זה רבו דוקא חייב לירא ממנו ,אבל לא
שגדול ממנו בחכמה ,שאין חייב לירא ממנו ,ואין בו אלא מפגי הכבוד,
דאי אף בגדול כזה בכלל יראה הוא ,א״כ רישא דמפגי הכבוד אמאן
קאי כו ,,ומציגו להרשב״א שכתב בפשיטות דמי שגדול ממנו בחכמה
בכלל מפני היראה" ,ואמנם עי ,מאיריברכות שם ,בא״דז "ויש
הוי
מפרשים בענין מפני היראה אביו או רבו ,ומפני הכבוד כל שגדול ממנו
בחכמה כו׳" ,ועל זה כבר עמד במג״א או״ח סי ,סו ,סק״ב ,ע״ש.
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ד .שאילת שלום לגדול הימנו בשנים או בעושר — כתב מעדני
יו״ט ,על הרא״ש ,שם ,אות ג — "או מי שהוא גדול ממנה נ״ל לפרש
דר״ל בשנים או בעושר ,דזקנה ראוי לכבוד ,וכן גמי עושר ,כדאיתא
בפ״ב דקדושין דף מט ,כל שבני עירו מכבדין אותו מפגי עשרו" ,וע״ש
הכרחו לפרש כן לשיטת הרא״ש! עי׳ שערי חשובה .שעד ג ,אום
קצט ,בא״ד" :כדרך שמכבדים בגי האדם את העשירים מדרך סלסול
ולתקות התועלת ,בעבור כי דרכם צלחה ,ולא מפגי חין ערכם כו׳".
ה .שאילת שלום לאדם נכבד — רש״י ברכות ,יג א ,במשגה.
בא״ד" :שואל מפגי הכבוד ,שואל בשלום אדם נכבד ,שראוי להקדים
לו שלום״ — הגה רש״י לא פירש מצד איזו מעלה הוא נכבד ,אם מצד
הזקנה ,העושר ,או המעשים והמדות וכדומה ,ולענ״ד כיון דלא נחית
רש״י לפרושי הי מינייהו ע״כ דאין חילוק והעיקר הוא רק אם הוא
נכבד בעיני הבריות .אמנם גילך וגחזי מה אמרו מה המפרשים והפוסקים.

כסף משגה ,הל׳ קריאת שמע ,פ״ב .הט״ו ,כתב בא״ד" :ופרש״י
כו׳;׳ ולפי דעתו מפני הכבוד ,היינו מפגי אדם נכבד ,שראוי להקדים לו
שלום ,אבל דעת רבנו דמפני הכבוד היינו דוקא מי• שהוא מחוייב
בכבודו ,אבל איש נכבד שראוי להקדים לו שלום לא״ — אף הוא לא
נחית לפרש שאיש נכבד הוא בענין מסויים ,וכנראה שהוא כמש״ב
לעיל (ואולי אף שאין לו י מעלות מצד עצמו אלא שהוא מיוחס מצד
משפחה נמי בכלל נכבד הוא לענין זה).

וז״ל אלי׳ רבה ,או״ח סו ,סק״א ,בא״ך" :והרמב״ם כו׳ וא״כ יש
מחלוקת בין רש״י ורמב״ם ,דלרמב״ם אדם נכבד כגון אדם גדול בשנים
או עושר אין בכלל מפגי הכבוד ,ולרש״י הוא ככלל מפני הכבוד ,ודמי
לאביו ורבו וגדול בחכמה ,כו׳" (כלומר ,דלרש״י ;ם אביו ורבו וגדול
בחכמה אינו אלא מפגי הכבוד ,ונמצא גדול בשגים ובעושר שווה להם
— המאסף).
ו .לשאילת שלום חפרו — משנה ,ברכות ,הרואה ,נד א —
והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם .שנאמר ,והגה בועז בא
מבית לחם ,ויאמר לקוצרים ד׳ עמכם כו׳ ,ואומר ,עת לעשות לד׳ הפרו
תורתך ובו׳( .פרש״י שם ועו״ר יבואו להלן בעיונים) ן מכות ,אלו הן
הלוקין ,כג ב — גופא ,אמר ריב״ל ,שלשה דברים עשו בי״ד של מטה
והסכימו בי״ד של מעלה על ידם [אלו הן] כו׳ ושאילת שלום [בשם)
בו׳ דכתיב והנה בועז וכו׳ ,ע״ש (פרש״י ושאר המפרשים שם בעיונים
דלהלן ,כג״ל).
לענ״ד פשוט דלא היתד .התקנה אלא על הזכרת השם ,ואילו עצם
שאילת השלום נשאר כענין של מנהגו של עולם והלכות דרך ארץ ,דאי
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לאו הבי בהא דאמרו לעגין להפסיק בין הפרקים מפגי הכבוד ,וי״א
■דלאו דוקא במי שהוא חייב בכבודו ,כשיטת הרמב״ם ודעימי׳ ,אלא גם
בסתם אדם נכבד וכד ,כשיטת רש״י ודעימי׳ ,למה לא כללו גם שאילת
שלום לחברו ,מפני התקנה ,אם לא דגימא דכיון דהתקגה לא היתד ,אלא
או להרגיל שם שמים בפיהם ,או משום בקש שלום ורדפהו (כמבואר
להלן) ,אף דהיא כוללת גם עצם שאילת שלום ,לא דמי לשאילת שלום
לאדם נכבד ,ומה גם למי שהוא חייב בכבודו .ולשון המאירי ,מכות
שם ,בא״ד" :להזכיר את השם בשאלת שלום" מוכיח דלא היתד ,התקנה
אלא על הזכרת השם אבל לא לחייב בשאילת שלום( .כמדומני שראיתי
בספר "שערי ירושלמי" ,ברכות פ״ב ,דלהירושלמי יש חיוב לשאול
בשלום).
דרך שאילת שלום — כתב המאירי ,גיטין סב א ,בא״ד" :תלמידי
חכמים ,כששואלין בשלומם ,ראוי להאריך ,ולכפול ביתר מן הרגיל,
והוא שאמרו רב הונא ורב חסדא הוו יתבי ,חליף ואזל גגיבא ,אמד לי׳
חד לחברי׳ ,ניקום מקמי׳ דבר אוריין הוא ,אמר לי׳ ומקמי פלגאה
ניקום ,והוא שהי׳ בעל מריבה וקטטה ומצער תלמידי חכמים בהקגטותיו,
אדהכי אתי איהו לגבייהו ,אמר להו ,שלמא עלייכו מלכי ,שלמא עלייכו
מלכי ,והרי כאן כפילת לשון בדברי חיבה והמשכות של אהבים ,חדא
שהמקדים אין המנהג לכפול ,ועוד שאין המנהג לספר בשאלת שלום
בשבח הנשאל ,ושאלו לו מנא לן דרבנן איקרו ןמלכים] ,דכתוב ,כי בי
מלכים ימלוכו (משלי ה:טו) ,ומנא לן דכפלינן שלמא למלכא ,דכתוב,
שלום לך שלום לעוזרך (ד״ה א ,יב:יח) ,וכל זה כפל לשון ואריכות
דברי חיבה כד" (עי׳ לעיל בדבריו שם על שאילת שלום לעכו״ם,
בא״ד" :שכל שאדם מאריך בשאלת שלום על הרגיל ,מורה חיבה יתרה
ושייכות כד ,מפני שד,מקדים נותן דרך למשיב להשיב לו כדרך ששאל,
והי׳ מקדים לקרוא לו כמנהג ,כדי שישיב לו כפי קריאתו ,ולא יכנס
עמו בשייכות יתר מדאי ,ואילו הי׳ ממתין שיהא הוא מקדים לו ,שמא
יקדמנו בדברי חיבה והתעלסות באהבים ,והי׳ הוא צריך להוסיף לו
באותו הדרך )עד שמתוך כך היו מתאהבים זה לזה ,ודעתם מתקרבת
יותר מדאי כד״ — לענ״ד דלפי״ז מה דבתלמידי חכמים יש להאריך
בשאלת שלומי הוא כדי שאף הם יצטרכו להאריך ולהכגם בדברי חיבה.
ועי״ז תתחזק האהבה ביניהם — המאסף).

תקנת שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם אימתי נתקנה? —
בעל המכתם לברכות (הוצאת גנזי ראשונים ,ירושלים תשכ״ז) שם ,חקר,
וז״ל« "איני יודע מתי היתד ,זה (הןתקנד" כי לא היתר ,תקנה זו אלא
מפני שהיו אדוקין לע״ז ,ואומ׳ הם כי לא להזכיר בשם ד׳ ,והחסידים
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שבהם היו מזכירין אותו אפילו בשאלת שלום ,ובבית שני לא היתר.
אדיקות ע״ז ,ואולי בימי בועז היתד .תקנה זו ,זאע״פ שהיא מאותרת
במשנה ,או שמא בימי יונים הי /שהיו גוזרין על ישראל ,וכשגברה
ידם של בית חשמונאי תקנו זו ,ולמדוה מן הראשונים ,שנאמר ,והנה
בועז בא מבית לחם ,וכן בירושלמי משמע דבועז תקנה .ובתוספתא,
הזקנים הראשונים כשהיו רואים שהתורה משתכחת לישראל היו מבליעין
אותה ביניה׳ שנ ,והנה בועז וגו( /פ״א) נראה שלא היתה תקנה זו
מימי בועז ,אבל החסידים שבדור היו עושין לעצמך( .על טעם זה
שהוא כתרים נגד אדיקות לע״ז ,ודלא כפרש״י ,ברכות נד א ,דהוא משום
בקש שלום ורדפהו ,עוד ידובר להלן).
ועי׳ שו״ת מהר״י אסאד ,או״ח סי׳ ט ,האריך בעגין תקנה
זו ,ושיגרא דלישנא דידי׳ הוא כאילו דבר ברור הוא שהיא מתקנות
עזרא ובית דינו ,והק׳ "מאי שנא דלא תגי לתקנה זו דעזרא בםו״פ
מרובה ,בהדי אינך תקנות כו׳ " ,ועוד דן בזה שהרמב״ם "השמיט תקנה
זו בחיבורו" .עוד הק׳ דברמב״ם הל׳ דעות פ״ד ,ה״ז מוכה דלהיות
מקדים שלום לכל אדם אינו אלא מדת תלמיד חכם ,ואילו באבות פ״ד,
הא דאמר ר׳ מתיא בן חרש ,והוי מקדים בשלום כל אדם ,משמע דהוא
לכו״ע "ולא לת״ח בלבד" ,ו״הא גופא קשיא ,כיון דתקנה קדומה היא זו
ע״י עזרא ובי״ד ,והתקנה כוללת לכל אדם ,ר׳ .מתיא בן חרש מאי
אתיא לאשמעינן ,וגם איך אמרה רק לת״ח ,ומילי דחסידות בלבד ,וכי
לגרוע מתקנת עזרא ובי״ד אתי ,והא אין בי״ד יכול לבטל דברי בי״ד
כו׳ " (היינו למש״כ ליישב דגם לר׳ מתיא בן הרש הוא כמ״ש הרמב״ם,
כלומר לת״ח בלבד ,ע״ש *).

והנה בהמשך דבריו ,בא שם מהר״י אסאד ,ליישב את הנ״ל על
שני דרכים —

א) "כיון דטעם תקנת עזרא הי׳ משום עת לעשות לד׳ כו׳ א״כ
התקנה היתה לשאול בשלום ישראל חברו בן ברית ,וכלישגא דמתגי׳
בפ׳ הרואה שיהי׳ אדם שואל בשלום חברו דייקא כו /אבל על נכרי
לא תקנו כו׳ וממילא אפילו איסורא איכא ,דהפרו תורתך קרי לי׳ כר,
וא״כ ר׳ מתיא בן חרש בא להוסיף על תקנת עזרא ואמר ,הוי מקדים
*) מה דפשום לו למהר״י אסאד דתקנת שאילת השלום תקנת עזרא היא,
לכאו׳ תלוי הוא בגירסאות ,ועי׳ דקדוקי סופרים ברכות שם במשגה ,שבדפוסים עתיקים
נמצאה תגירסא "התקינו" בלא "ואו" ,ולא עוד אלא שגם בדפוס שלנו בגמרא ברכות
סג ,א הגירסא היא "התקינו" בלא "ואו" ,ודלא כגירסא שלנו במשנה "והתקינו"
ב״ואו" ,ולפי״ז אין זה המשך לתקנת עזרא הקודמת במשנה ,אלא מילתא באפי׳ נפשי׳
הוא ,ויבזה יש מקום לספקו של בעל המכתם הנ״ל.
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בשלום כל אדם דייקא אפילו לנכרי בשוק ,וטעמא ע״כ משום כבוד
השואל ,וכמ״ש הרמב״ם ,כדי שיהא רוחן נוחה הימנו .והיינו כבוד השואל.
דלכן דוקא בת״ח מיקרי נמי עת לעשות לד ,,והוא כבוד הת״ח ,משא״כ
אחר אין רשאי להזכיר את ד ,על נכרי כר ,ואע״ג דאיתא בסו״פ
הנזקין כר אין כופלין שלום לגוי אבל שואלים בשלומם מפגי ד״ש .ע״ש.
הרי דהתירו לכל אדם ולא לת״ח בלבד ,התם מפני דרכי שלום ,היינו
כבוד הכלל של כל ישראל ,וגם בזה מצוד .לא אמרו אלא היתרא .אבל
בת״ח מצוד .וחסידות הוא כר" (ולעג״ד הי ,אפשר לומר דלא היתה
התקנה אלא לשאול בשלום חברו שהוא רגיל בו .וכדאיתא בברכות ו
ב ,דבזה שהוא רגיל בו ,יקדים לו שלום ,שנאמר .בקש שלום ורדפהו.
ואילו ר ,מתיא בן חרש הוסיף "כל אדם" ואפילו אינו חברו הרגיל
בו ,והחילוק הוא פשוט ,דבזה שהוא רגיל בו שיש חשש שאם לא יקדים
לו שלום יקפיד עליו ויבוא לידי טיגא שייך בי ,משום בקש שלום
ורדפהו .משא״ב באיש זר .ובא לחדש דגם במי שאינו מכירו יקדים
בשלומו ,דאם כי אין חשש לטיגא עכ״פ הוא מחדש הכרת ריעות.
ומתחבב על הבריות .אמנם האמת היא כי כבר נתפרש בקדמונים .דבא
לחדש גם שאילת שלום לנכרי ,ועי ,רע״ב לאבות שם ועו״מ — המאסף).
ב) "תקנת עזרא ובי״ד היתה רק אם ישאל לשלום חברו .צריך
לשאלו בשם ,אבל מי שירצה למנוע ,ושלא לשאול כלל לשלום חברו
רשאי ,כדי שלא יצטרך להזכיר שם שמים על בו״ד .ובא ר ,מתיא בן
חרש .והוסיף תקנה הוי מקדים בשלום כל אדם לכתחילה ,לעשות כן.
למצוה ,וכיון שהעתיק הרמב״ם האי דר ,מתיא בן חרש .בהל ,דעות ,תו
לא צריך להעתיק כלל תקנת עזרא ,דיש בכלל כו( ",ע״ש עוד שהאריך
להוכיח דלא לחיובא היא התקנה לשאול דוקא בשם אלא עצה טובה,
ומה שהאריך ליישב את הרמב״ם על השמטתו את זה .ועי ,בדברינו
להלן).
שאילת שלום לרשע —:באבות דר״ג איתא :אוהב שלום כיצד
ז.
כר כשהי ,י אהרן מהלך בדרך ,פגע בו באדם רשע .ונתן לו שלום.
למחר ביקש אותו האיש •לעבור עברה ,אמר אוי לי היאך אשא עיני
אח״כ ואראה את אהרן בושתי הימנו שנתן לי שלום ,נמצא אותו האיש
מונע עצמו מן העברה ,ע״ש .מצד אחד לפנינו דמותר ,ויש גם דין לשאול
בשלום הרשע ,ואולם מאידך גיסא ,אולי הוא דוקא אצל אהרן ודכותי.,
דמפני גדולתו ועגותנותו לדרוש בשלומו של רשע .יתבונן הרשע לשוב
בתשובה ,משא״ב באדם אחר.

אמנם בירושלמי ,שביעית ,פ״ד ה״ג (ועי ,ירושלמי .שביעית.
פ״ה ה״ד ,וכן בירושלמי ע״ז פ״ד ה״י ,אותו הדין) ,על הא דשנו במשנה,
ושואלין בשלומם מפני דרכי שלום ,מ״ד איישר ,מהו שואלין בשלומן,
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בשלום ישראל שלום עליכם כר ,ע״ש .ופי׳ בד״ש סידיליאו שם .ד״ה
מ״ד איישר כו׳ "מהו שאמר בסיפא ,ושואלין בשלומן כל השנה מפני
דרכי שלום ,ומשני בשלום ישראל כו׳ החשודים וחורשים בשביעית,
אומרים להם שלום עליכם ,מפני דרכי שלום" ,ובפני משה שם נתבארה
מחלוקת זו ,וז״ל" :משום דהאי מ״ד סבירא לי׳ דאסור לומר לעכו״ם
שלום עליכם ,דשלום שמו של הקב״ה הוא ,אבל אידך מ״ד ס״ל כו׳
דמותר הוא לומר שלום עליכם אפילו לעכו״ם ,ולא אסרו אלא בכפילת
שלום לעכו״ם" ,וקרבן העדה ,גטין ,סופ״ה ,פירשו" :דושואלין בשלומן
אישראל העובד בשביעית קאי ,אע״ג דאיסודא קעביד שואלין בשלומן
מפני דרכי שלום" (ועי׳ פני משה שם) .הרי דלכל אדם הוא ההיתר
לומר שלום עליכם לרשע ,אלא דזיל לאידך גיסא ,ונימא דמשם מוכח
דאין לשאול בשלום רשע ,ולא אמדו שם אלא מפני דרכי שלום ,כלומר,
דלא משום בקש שלום ורדפהו הוא ,אלא כדי שלא יבואו ליידי איבה
וקטטה ,וכדרך שאמדו בעכו״ם משום דרכי שלום.

ולעג״ד גפקותא טובא בזה למעשה ,דהיכא דשואל בשלום חברו
מחמת הא דהתקינו ולמדוהו מבועז ,ומשום בקש שלום ורדפהו ,כל
שהוא כופל בשאילת השלום ומרבה עי״ז אהבה וריעות עם הנשאל הרי
זה משובח ,ואילו בשאילת שלום לרשע דאינו אלא משום דרכי שלום,
צריך ליזהר שלא לכפול ,דיפעם אחת סגי למניעת איבה והחזקת דרכי
שלום ,ואילו הכפילות שעל ידה מוסיף אהבה וריעות לא הותרה( .ועי׳
מאירי ,גטין סב א ,ד״ה עכו״ם אין גמנעין מלשאול בשלומן כו׳).

הטור ,או״ח ,סי׳ סו ,לעגין הפסק בשאילת שלום ,דבאמצע שואל
מפני היראה ,ומשיב מפני הכבוד ,הביא מחלוקת הראשונים ,והיינו
דלרש״י ,מפגי היראה הוא "אדם שירא ממנו שמא יהרגנו ,וכן כתב
הרמב״ם ז״ל אנס" ,אמנם להרא״ש (ודעימי׳) "מפני היראה ,היינו יראת
אביו או רבו דכתיב איש אמו ואביו תיראו ,ותנן מורא רבך כמורא
שמים ,וכן פירשו הגאונים" ,ודלא כרש״י ,ומשום דאי ירא שיהרגנו
מאי קמ״ל ,פשיטא "שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש".

הב״ח הקשה שם על שיטת הרא״ש "דהיאך נתיר מפני יראת אביו
או רבו ,הלא מפורש בקדושין איזהו מורא שלא יהא יושב •במקומו,
ולא יכריע אח דבריו וכו׳ (קדושין לא ב) ,אבל להקדים לו שלום הוא
נכנס בכלל הכבוד ,אבל מצד המודא ,אדרבה ,לא יקדים לו שלום,
כדכתיב ,ראוני נערים ונחבאו ,וכדאיתא בירושלמי ,דלא שאיל זעירא
בשלמא דרבה ,וא״כ למה יפסיק באמצע ליתן שלום לאביו ולרבו ,מפגי
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היראה" ,ומתוך זה הכריע כשיטת רש״י ורמב״ם "דאין להפסיק באמצע
אלא מפגי יראת אגס ,אבל לאביו ולרבו ולמי שגדול ממנו ,אין להפסיק
באמצע אלא בין הפרקים מפני הכבוד כו׳".
והגה הא דהביא מהירושלמי ,דמצד המורא לא יקדים לו שלום,
הנה בירושלמי לכאו׳ מחלוקת היא ,דאיתא שם ן וכמה הוא כדי דיבור
כו ,כדי שאילת שלום בין הרב לתלמיד ,ויאמר לו שלום עליך רבי,
ר״י הוי מסתמיך על ר׳ יעקב בר אידי ,והי׳ ד׳ אליעזר חמי לי׳
ומיטמר מן קדמוי ,אמר הא תרתיי מילין הדין בבלאה עביד בי ,חדא
דלא שאל בשלומי כו׳ ,זעירא לא שאל בשלמא דרבי׳ ,דאיגון מקיימין
ראוני נערים ונחבאו ,ולעיל שם איתא בהדיא :תני השואל בשלום
רבו ,או במי שהוא גדול ממנו בתורה הרשות בידו ,הדא אמרה שאדם
צריך לשאול במי שהוא גדול ממנו בתורה כו׳ ,ע״ש .וב״פירוש מבעל
ספר חרדים" על הירושלמי שם ,כתב" :אע״ג דאמריו במדרש כלום יש
עבד שנותן שלום לרבו ,יש לחלק בין תלמיד לעבד ,כך כתבו הגה״ה
סוף הל׳ ת״ת" ,ועי׳ ביאור הגר״א ,יו״ד סי׳ רמב ,סקל״ט ,שהביא הא
דשבת פט א ,כלום יש עבד כו׳ ,וכתב" :והרא״ש כתב שגמרא דידן
פליג וכו׳" ,וע״ש סו״ד.

ולהסבר המחלוקת נלענ״ד להקדים מה שנתקשיתי בו זה רבות,
דהנה אמרו :איזהו מורא ואיזהו כיבוד כו׳ כיבוד מאכיל ומשקה ,מלביש
ומכסה ,מכניס ומוציא ע״ש ,ולכאו׳ למה דוקא רק אלו של אכילה
ושתי׳ ,הלבשה יוכו׳ שהמה ענינים גשמיים נקטו לדוגמא על הכבוד,
ואדרבה הרבה יותר כבוד הוא בעניני רוח וכגון שאילת שלום ,קימה
והידור ובו׳ ,ובאמת מה היא הכרעתו של הב״ח דמהדברים שמנו שם
בכלל המורא ולא כלליו בהם שאילת שלום מוכח דשאילת שלום בכלל
הכבוד ,והרי למה לא נימא לאידך גיסא ,דמהדברים שמנו בכלל הכבוד
ולא כללו שאילת שלום ,מוכח דשאילת שלום בכלל המורא הוא.
ולעג״ד יש לתהות על קנקנה של שאילת שלום מהותה מה היא
— לכאורה ציק הב״ח שהוא ענין של כבוד ,מה שמקדים בשלום חברו,
ומה גם בשלום מי שהוא גדול ממנו .אכן יש מקום לומר דשאילת
שלום כוללת כמה ענינים ,ומתוך בירורם של אלה נעמוד על מהותה
של שאילת שלום ועל גדרה בהלכה.

לכאורה מסתעף ענין שאילת שלום לכמה נימוקים ,ויש והאחד
אב לחברו ,ויש ואינו אלא תולדה ,ולפי כונת הלב הדברים הולכים.

ואלה הם הנימוקים:

א .שאילת שלום כדי להחשיב את הנשאל.
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ב .שאילת שלום שיש בה משום השתוות והתחברות עם הנשאל
וגוררת "הרגל הלב והדעת".

ג .שאילת שלום להחזקת השלום ולמניעת האיבה (גדר דרכי
שלום בכלל זה).
ד .שאילת שלום לתועלת השואל .כלומר להתאהב על הנשאל
ולהתכבד אצלו.
ה .שאילת שלום דרך גמול והכרת טובה ע״י ההנאה שיש בזה
להנשאל.

א .שאילת שלום להחשבת הנשאל — אמרו :כל הגותן שלום
לחברו קודם שיתפלל ,כאילו עשאו במה ,שנאמד .הדלו לכם מן האדם
גו׳ כי במה נחשב הוא (ישעי׳ ב) ,אל תקרי במה אלא במה ,ועוד —
במה חשבתו לזה ולא לאלק׳ כו׳ ,ואמנם מסקנת הגמרא שם היא ,דהיינו
במשכים לפתחו (ברכות ,הי׳ קורא ,יד א ,ועי׳ פרטי ההלכה בטשו״ע
או״ח סי׳ פט).

ב .שאילת שלום שיש פה משום השתוות והתחברות וכו׳ — אמרו:
אין שואלין בשלום אשה ע״י בעלה ,ועוד אמרו :אין שואלין בשלום אשר,
כלל (קדושין ,עשרה יוחסין ,ע ב) ,וטעמא דמתוך זה "יבואו לידי חיבה",
ויהא "מרגיל לבה ודעתו אצלו" (מלשון רש״י קדושין שם ,ועי׳ מפרשי
הסוגיא שם ,ובעל עזר מקודש ,בגליון השו״ע אבה״ע סי׳ כא סע״ו
העמיק הרחיב בזה ,ע״ש).
ג .שאילת שלום שיש בה הבאת שלום ,והוא מה שהתקינו שיהא
אדם שואל בשלום חברו בשם (ברכות גד א ,מכות כג ב ,ועי׳ במקו״א
בפרק זה אם היתה התקנה על עצם שאילת השלום בכלליות ,או
ששאילת השם אינה אלא מדרך העולם והלכות דרך ארץ ,ולא היתח
התקנה אלא על הפרט של הזכרת השם) ,והוא מבחינת מה שאמרו ,עת
לעשות לד׳ הפרו תורתך כו׳ ,כלומד "אף זה המתכוין לשאול לשלום
חברו ,זהו רצונו של מקום ,שנאמר ,בקש שלום ורדפהו" (רש״י ,ברכות
נד א ,ובעקבותיו הלכו עו״ר ,כמש״כ בפסקי הרי״ד ,ופי׳ הר״י מלוניל
על הרי״ף ,ברכות שם ,ודלא כמובא בכמה ראשונים משם הר״א דהוא
כדי להרגיל שם שמים בפי הבריות כתרים נגד אדיקות בע״ז ,ומבואר
בהמכתם ברכות שם ,ושטמ״ק שם ,ועו״מ) .דומה לזה ענין כתיבת אגרת
שלומים בחול המועד ,היינו "אגרות שאלות שלום שאדם שולח לחברו"
(שו״ע או״ח סי׳ תקמח ,וע״ש ט״ז סק״י ,ומג״א סקכ״א ,ועי׳ ספרי
"אוצר האגרת" עמ ,פא ,מה שהבאתי מהמג״א או״ח סי׳ תרצ״ו ,סקי״ב
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בהשוואת דרישת שלום ומשלוח מנות מצד האהבה והריעות שבשניהם.
ואכהמ״ל).
ד .שאילת שלום לתועלת השואל להתאהב על אחרים —
הרמב״ם בהל׳ דעות (פ״ו ה״ז) כתב דממעלות הת״ח הוא מה שהוא
"מקדים שלום לכל האדם כדי שתהא רוחן נוחה הימנו" ,והוא מה שחז״ל
"הזהירו שיתאהב אצל הבריות" (המאירי ,אבות פ״ד הי״ד) ,והיינו מפגי
כבוד השואל (עי׳ שו״ת מהר״י אסאד ,או״ח סי׳ ט׳ בא״ד" :דטעם תקנת
כו׳ משום כבודן של הבריות ,היינו כבוד הנשאל כו׳") ויש מי שראה
בזה חילוק בין אם הוא משום כבוד הנשאל לבין אם הוא משום כבוד
השואל לענין שאילת שלום הנכרי ,דאי משום כבוד הנשאל אינו אלא
בישראל לא בנכרי ,ואילו משום כבוד השואל הוא אפילו בנכרי ,וזהו
מה שאמרו הוי מקדים בשלום כל אדם (אבות פ״ד שם) ,ויתכן שכיון
שהוא משום כבוד השואל אינו אלא בת״ח ,ומשום דין כבודו של ת״ח,
ואם מצאנו שגם למי שאינו ת״ח התירו לשאול בשלום הנכרי" ,התם
מפגי דרכי שלום ,היינו כבוד הכלל של כל ישראל ,וגם בזה מצוה לא
אמרו אלא היתרא ,אבל בת״ח מצוה וחסידות הוא" (שו״ת מהר״י אסאד
הג״ל בביאורו בשיטת הרמב״ם ,ע״ש).
ה .שאילת שלום דרך יגמול וכר — אמרו :מנין לנושה בחברו
מגה ואינו רגיל להקדים לו שלום ,שאסור להקדים לו שלום ,ת״ל נשר
כל דבר גר ,אפילו דיבור אסור (בבא מציעא עה ב)" ,שאף שאילת
שלום רבית" (ירושלמי סו״פ איזהו נשך).

וכן אמרו :כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום ,יקדים לו
שלום ,שגא׳ וכר .והוא לכאר כגמול לזה הרגיל לומר לו דקבלת שאילת
שלום יש בה  fקבלת טובה וזה שאינו מחזיר לו שלום הוי כגוזלו טובה,
דמה דהוי כגוזלו אע״ג דהלה אמר לו שלום מרצונו ,הוא משום דברגיל
בו כמוכרח הוא לומר שלום למניעת איבה ,וממילא הוי כקבל הימנו שלום
ע״י הכרח והוי’כגזלה ,ואע״ג דהמקדים הי׳ חייב לו משום העבר ,וזהו חידושו
להאמור ,דשאילת שלום מתהפכת לכמה גוונים ,ולפי כונת הלב
הדברים הולכים ,לא יקשה למה לא כללה הגמרא בכללא דאיזה הוא
כיבוד גם הא דשאילת שלום וכדומה ,די״ל דלא נקטה הגמרא אלא כגון
הא דמאכילו ומשקהו וכר ,דלעולם אינם משתנים ובכל גונא מסוג
כיבוד המה ,משא״כ שאילת שלום וכדר ,די״ל דכמו שהיא משתנית
מנימוק לנימוק ,וכאמור ,כמו״ב משתנית היא מגדר לגדר ,ויש והיא
מגדר כבוד ויש והיא מגדר מורא ,והיינו דבמקום שאינו חייב בשאילת
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שלום בחיובי התורה ,ואם כי הוא מתקנת חכמים ,אינו אלא מגדר
כבוד .ואילו היכא דהוא מחוייב בה מחיובי התורה ,וכגון באביו ואמו,
ברבו ובגדול הימנו ,הוא מגדר מורא.

בדרך זו תתבאר לגו המחלוקת בירושלמי ,שהיא גם מחלוקת בין
הבבלי והירושלמי ,אם התלמיד דשאי לשאול בש^ם רבו .או דנימא
בזה ראו נערים ונחבאו ,ואגב ,בירושלמי שם ,משמע דגם למ״ד דכבוד
הוא שישאל בשלום רבו ,לא נאמר אלא שהוא רשות ,והוא מפורש שם:
השואל בשלום רבו וכר הרשות בידו ,ע״ש (וכן בבית יוסף יו״ד סי׳
רמב כשהביא שיטת הרא״ש ,דלא כרבנו יוגה והגה״מ ,דמש״ס דילן
משמע דלא כהירושלמי ,לא פירש דהוי חובה ,וכן לשון רמ״א יו״ד שם
סעט״ז לכאו׳ לא משמע דחובה הוי) ,דלדבריגו י״ל דשאילת שלום
משמעויות שונות לה ,ויתכן שהיא גם משמעת ׳,השתוות ,והרגל הלב
והדעת" ,ומה גם כשאמר לו לשון שאילת שלום דעלמא ללא הוספת
,,רבי" (עי׳ רש״י ברכות ,כז ב ,ד״ה כנגד רבו וכר) ,לכן אסור לו
לשאול בשלום רבו .משא״ב למ״ד דמותר ,טעמו כיון דאחר כוגת הלב
הדברים הולכים ,כל שכונתו היא מחמת כבוד ומודא רבו ,מותר.

והשתא ניחא מה שכתב הרא״ש דהא דבאמצע שואל מפני היראה
היינו מיראת אביו ,רבו ,וגדול הימנו ,ולא קשה לנו קושיתו של הב״זז
דאדרבה זה אינו אלא מפני הכבוד ולא מפגי היראה ,ונימא בי ראו
נערים ונחבאו ,דהרא״ש לשיטתו ,וכשיטת הבבלי .וחד מ״ד בירושלמי,
דיכול אדם לשאול בשלום רבו ,ומשום דכשהוא שואל בשלום רבו
מתוך הרגשת היראה ,הרי זו מוראו ,וכן הוא באב ,ובגדול הימנו ,ובזה
הוא דאמרו דמפסיק אף באמצע .אכן הב״ח סבר ,דלא אחר כוגת הלב
הדברים הולכים אלא אחר תכונת הפעולה של שאילת שלום ,ותכונת
הפעולה היא פעולה של כיבוד ,וכהא דאמרו לענין המקדים בשלום
הברו לפני התפלה .ואם כי פעולה של כבוד היא פעולת שאילת שלום
אכתי יש מ״ד דלא ישאל בכבוד רבו כיון דגם משמעות אחרת יש לה
וכאמור.

נלכה נא בדרכנו זו ליישב תמיהה אחרת של הב״ח על קדמונים,
והוא מה שאמרו :״קראה (היינו שקרא כבר קר״ש — המאסף) ,ונכנס
לבית הכנסת ומצא ציבור שקורין צריך לקרות עמהם פסוק ראשון כו",
(טור או״ח סי׳ סה) ,והב״ח שם הביא מתרומת הדשן שכתב ׳,דאם הוא
עסוק במקום שאינו רשאי להפסיק ,כגון מברוך שאמר ואילך ,לא
יפסיק" ושכן פסק בשו״ע ,וחלק על זה ,ותמה מה "שהפסק זה כדי
לקבל עליו עול מלכות שמים עם הציבור וימליכו שם שמים יחד קול
אהד לא יהא מזתד כמו שהתירו להפסיק מפני הכבוד של בן אדם".
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ולהאמור ,אולי י״ל דמאן דאוסר להפסיק סבר דאין קושיא מהא
דמפסיק לכבודו של בו״ד ,דאחרי שהתקינו שיהא אדם שואל בשלום
חברו משום בקש שלום ורדפהו ,הרי אם בחברו כך ק״ו ברבו וכדו,
שהוא כך ,נוסף על החיוב מצד רבו וכר ,ונמצא דיש בשאילת שלום
זולת הכבוד גם מצות הבאת שלום ,דשאילת שלום משתנית לפי כוגת
הלב ,ואף קיום התקנה מבחינת בקש שלום ורדפהו בכלל בונת הלב,
ולכן שפיר יש לו להפסיק ,דגדול השלום ,כדאיתא בכמה דוכתא להיתר
מחיקת השם ,משא״ב לכבודו של מקום דל״ש כל זה.

*

ה.

לשנות מפני השלום
יבמות ,הבע״י סה ב — וא״ר אילעא משום ר״א בר״ש ,מותר
לו לאדם לשנות בדבר השלום ,שנאמר ,אביך צוה וגו ,כה תאמרו ליוסף
אנא שא נא וגר (בראשית ג) ,ר ,נתן אומר ,מצוה ,שנאמר ,ויאמר
שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני וגר (שמואל א טז:ב) דבי רבי
ישמעאל תנא ,גדול השלום שאף הקב״ה שינה בו ,דמעיקרא כתיב,
ואדוני זקן ,ולבסוף כתיב ,ואני זקנתי (בראשית יה).

שלש דעות ,איפוא ,לפנינו בדברי התנאים:

א .ר׳ אילעא סובר דהוא רק היתד לשנות מפגי השלום,
?
ולא מצוה.
ב .ר ,ינתן סובר דהוא לא דק היתר אלא גם מצוה ,דמהא
דציוה ד ,לשמואל למדנו גם לכל שינוי מפני השלום.

ג .לר ,ישמעאל למדנו דגדול השלום ,ולא נאמר בדברי ר,
ישמעאל אם הוא היתר או מצוה ,ואם כי ודאי הוא דכיון דהקב״ה
עשה כן מצוה הוא ,אבל אכתי לא ידענו אם הוא מצוה לכל אחד,
ואולי אינו אלא בגדר מעלה ורק לבעלי מעלה ,דוגמת מה שמצינו
במה דברים שאינם אלא לתלמידי חכמים גרידא .אמנם כבר אמרו
דכתיב אחרי ד ,תלכו (דברים יג> שהוא מצוה להלך אחר מדותיו של
הקב״ה ,מה הוא מלביש ערומים כר ,אבל אולי אינו אלא לדברים
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שהם כולם מצור" ,משא״כ בנידון דידן ,שהוא לכאר עברה לשם מצוה
— שינוי מפני השלום .אמנם במסכה כלה ,פ״י ה״א ,משמע דגם לר׳
ישמעאל מצוה היא ,ע״ש.

והנה כמה שאלות לגו בסוגיא לעמוד עליהן:
א .אם מה שאמרו מצוה לשגות מפני השלום הוא מגדר דיחוי,
והיינו שהמצור ,דוחה את העברה ,או דהביאור הוא דכשהוא למען השלום
אין כאן עברה ,ומהאי טעמא הוא ההיתר ,אף למ״ד שאין מצוה.
ב .אם יש כאן מגדר גדולה עברה לשמה (עי׳ סוגיא דגזיר כג
א־ב) ,ולבאר אין שום משמעות בסוגיו דהוא מגדר גדולה עברה לשמה.

ג .הבאת שלום מצוד ,היא ,כמבואר ,ולמה לר׳ אילעא לא הוי
אלא היתר ולא מצוה ,וכן לר׳ נתן למה לן למילף מהא דציוה הקב״ה
לשמואל ,והדי מצוד ,הוי מצד המצוד ,דהבאת שלום .מדי זה יש גם
להבין הן ע״כ גם לר׳ אילעא מצוד ,יש כאן ,דאי לאו הכי מניין
לנו היתר.
ד .הנה הכא לא נחלקו אלא אי מותר הוא או מצוה ,אבל היתר
הוא לכו״ע ,ואילו בכתובות ,דמחלוקתם של ב״ש וב״ה לענין כיצד
מרקדין לפני הכלה ,דלב״ש אומדים כמות שהיא ,ולב״ה אומרים כלה
גאה וחסודה ,ואפילו אינו אמת ,ואמרו ב״ה לב״ש והרי אמרה תורה
מדבר שקר תרחק (כתובות יז א) ונמצא בראשונים דמחלוקתם היא
על ההיתר מפני דרכי שלום ,דלב״ה •"כל שהוא מפגי דרכי שלום אין
בו משום מדבר שקר תרחק״ (ריטב״א כתובות שם) ,וביותר :מפורש
הוא בכלה רבתי (פ״י ה״א) ,דקאמר שם :וב״ה מאי שנא דמיתבי׳
ממקח וליתבי׳ מדאורייתא ,דתניא גדול השלום שאפילו הקב״ה שינה
בו ,דמעיקרא כתיב ואדוני זקן כר ,הכי קאמרי לא מיבעיא דמדאורייתא
שפיר דמי כר ,ע״ש הרי דבמקום דלב״ה משום דרכי שלום הוא מ״מ
לב״ש אסור לשנות אף בזה( .אגב ,כבר הערנו דמהא דהורו לעשות
כן לכל אחד בריקוד לפני הכלה משמע דהוא מצור" ולכאו׳ הלשון
"שפיר דמי" משמעותו דק היתד ,וצ״ב).

ה .עוד לנו מקום עיון — ביבמות סג א ,איתא :רב הוי קא
מצערא לי׳ דביתהו ,כי אמר לה עבידי לי טלופחי עבדא לי׳ חימצי"
חימצי עבדא לי׳ טלופחי ,כי גדל חייא ברי׳ אפיך לה ,אמר לי׳ איעליא
לך אימך ,אמר לי׳ אנא הוא דקא אפיכנא לה ,אמר לי׳ היינו דקא
אמרי איגשי דגפיק מינך טעמא מלפך ,את לא תעביד הכי ,שנאמר,
למדו לשונם דבר שקר העוד ,וגו׳ (ירמי׳ ט) .ופרש״י" :אני הי׳ לי

מקור
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שבת י׳ א׳ ,סימן ה

מהאור חורה ,כך החיוב הרבות בחפלה[ ,רצוני לומר לא
ההתרחקות מעסק התורה ,אלא,ההתרחקות מהאור תורה
הנאצלת מהעסק התורה] א״כ אנחנו שירדנו רבבות מדרגות
מה נעני בתרייהו ,שאין הלב מוכן כלל להאור תורה ,אלא
עלינו להתחזק יותר ויותר בעבודת הלב זו תפלה ,ומזה אפשר
להתעורר גם על הלימוד היראה שקורץ "מוסר" שגם בלימוד
זה יש בחי׳ של תפלה היינו התפעלות הנפש כמה אנו צריכין
להתחזק בזה ,והחוגים האלו העועין וממעין ,האומרים הואיל

הלכה

וראינו מקדושים אשר בארץ המה ,שלפי דעתם לא היה מזרז
על הלימוד הלזה ,אלא אדרבא לפעמים גילה עוד איזה התנגדות
הואיל וכן אעשה כן גם אני ,הם דומים בזה למי שראה את
רשב״י וחבריו שלא היה מתפלל ,הוא מעה בעצמו ללמוד ממנו
שלא צריכין להתפלל וכן בדין שהרי תפלה היא חיי שפה ותורה
היא חיי עולם ,ולא דעת ולא תבונה לו להבדיל בין קודש לקודש
!בין קודש לחול ,שיש בזה אלפי מדריסת ,ורשב״י בספר הזכר
כמה הוא מפליג בחיוב ומעלם התפלה

סימן ה

עמק הלכה
מדין שאילת שלום ודבר שבקדושה במרחץ
גמרא מקום שבני אדם עומדים שם פרומים וכר ולכאורה
משמע מגמרא דאיסור מרחץ מפני שעומדים שם
ערומים ,ולפ״ז כיה צריך להיות דלאו דוקא מרחץ אלא דהוא
הדין שאר מקומות המיוחד לעמוד שם פרומים ,ולא משמה
הכי ,דהא מרחץ קתני ,משמע דמקום הרחצה בחמין גורם
כאיסור ,ועיין בכסף משגה בפ״ג מהלכות ק״ש ה״ג דמביא
בשם כר׳ מנוח .וז״ל דכיון דאיסור מרחץ מפני שעומדים שם
ערומים ה״ה להני מקואות שמובלות בהם הנשים אסור
לברך או לקרוא בתוכו וצא מסתבר ,דעיקר איסור המרחץ
אינו אלא משום זוהמא והבלא דאית בי׳ על ידי שתשמישו
בחמין אבל הני מקואות שהמים שלהן צוננין ליכא זוהמא
ומותר וצ״ע דהא לענק מזוזה בית הטבילה כבית המרחץ ע״כ.
והנה מה ששואל ממזוזה ,לא מובן ,דהתם שאני דאסור
לעמוד פרום כנגד כשם משום לא יראה בך פרות דבר,
אבל זה קשה הא מסוגיין אנו למידין ,דההבל והזוהמא גורס
האיסור ולפי׳ אמרי׳ דאפי׳ אין שם אדם אסור ,ונראה ,דמה
שנזכר כאן ערומים ולבושים ,זה רק לסימן ,אבל לעולם כהבל
והזוהמא גורם האיסור ,ובמקום שעומדין שם מקצת לבושים
ומקצת מרומים נמי יש זוהמא קצת שנכנס מחדר הפנימי
לחדר האמצעי ,אבל לחדר החיצק לא נכנם כלל הזוהמא מחדר
הפנימי ,ועיין עוד בסמוך מזה.
שם יש שם שאילת שלום ,ושם גרסינן מסייע לי׳ לר׳ המנונא
וכד ,וצ״ע דהא משמע דשלום הוי כשאר שמות ואסור
מן התורה ,א״כ מהיכי תיתי להקל בחדר האמצעי יותר מחדר
הפנימי וצ״ל דבחדר כאמצעי אין איסורו רק מדרבנן משום
דלא נפיש הבלא כל כך ,מיהו זה יהא ניחא הא דאינו חולץ
תפיליו ,אבל שאילת שלום למה התירו ואם נאמר
דאיסור שאילת שלום אפילו בחדר הפנימי אינו רק מדרבנן
יהא נמי ניחא אבל לא משמע כן ,שו״מ להתר בע״ז מ״ד ב׳,
ד״ה תנא דכתבו בזה״ל ומשום דרכי שלום השיבו כך מפני
איבת אותו הגמון דהוי כמו שאילת שלום דהתירו מפני
דרכי שלום ,וגם לפ״ז צ״ל דבחדר אמצעי אינו אסור אלא
מדרבנן כנ״צ
והנה בקידושין ל״ג א׳ אמרינן לא קשיא הא בבתי בראי
הא בבתי גואי ,ושימת הרץ כאן ובע״ז שם וכן נפסק
באו״ח סי׳ פ״ד דאפילו בבית האמצעי מותר ,מחשבת ד״ת,
וצ״ע דמ״ש הרהור מדיבור ,הא גם הרהור אסור מן התורה
כדמוכת להדיא משבת דף ק״ג א׳ ,ולכאמור לעיל דבית אמצעי
אינו אלא מדרבנן ולפי׳ כקילו בשאלת שלום מפני דרכי שלום,
כמו״כ התירו במחשבת ד״ת ,דת״ח קשה לו להיות בלא מחשבת
דברי תורה.
אבל צ״ע מדברי הר״ן בע״ז שם דכתב וז״ל אבל באמצעית
שבני אדם עומדין שם ערומים ולבושים הרהור מותר
■
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בה ולהטיב בדבר אסור ומותר גם כן מותר בה שכל שאינו
אומר מיקר טעמו של דבר אינו אלא כהרהור עכ״ל והרי בזה
לא שייך העעם שכתבנו בהרהור וא״כ למה התירו בבית
אמצעי ,ונראה דאדרבא מדבריו מוכח כמש״כ ,דהא לא מובן
היאך מדמה זה להרהור ,וגם מה הטעם בזה ,דהא סוף סוף
ד״ס היא ,אף דעיקר מעלת התורה הוא כסברא ,מ״מ גם
על דינים בלא טעמים יש דין של ד״ת ,אבל להאמור דבאמת
גם על הרהור יש דין של עסק בד״ח ,אלא התירו בבית אמצעי
שאינו אלא מדרבנן דהוי כצורך גדול וכוי כדיעבד כרתנו ואינו
חולצן ,כמו״כ התירו להשיב פסק הל׳ להשואלים ,דהוי נמי צורך
גדול ,אבל להסביר הטעם אין בזה צורך ,ומדוקדק לשון הר״ן
הכי דכתב "ולהשיב בדבר אסור ומותר" דוקא להשיב מותר,
אבל ללמוד דינים בלא טעמים אסור גם בבית אמצעי[ ,ואל
תשיבני דהא גם בבית הפנימי מותר אם מחשב בד״ת לאונסו
דכי אמרינן אסור להרהר ה״מ לכתחילה כלומר לשום מחשבתו
ולבו לחשוב בד״ת ,כמבואר בזבחים ק״ב ב׳ ומובא בב״י סימן
פ״ה ,וא״כ למה התירו דוקא בבית אמצעי ,זו אינה קושיא,
דמטפם זה שא״א לת״ח בלא ד״ת התירו בבית אמצעי אפי׳
לכתחלה לשום מחשבתו ולבו לחשוב בד״ת].
מאירי ,נכנם למקום שבני אדם עומדים שם ערומים מקצתם
ומקצתם לבושים הואיל ואק שם עכשיו אדם פרום
הרי אין המקום מוחלט במקום מכוער ע״כ משמע דאם יש
שם אדם אסור וזה תימא ,נראה בשיטתו דהאיסור לא משוס
זוהמא והבלא ,אלא משום דעומדים ערומים והוי מקום
מכופר ,וכן מוכח דאח׳׳כ מביא י״א הטעם משום זוהמא
והבלא ,וצ״ע היאך יפרנס הא דאמרינן בית המרחץ שאמרו
אף שאין שם אדם ,משמע דהטעס משום זוהמא ,ונלאה דכיון
שמיוחד לבני אדם ערומים ,ממילא המקום עצמו נעשה מקום
•מכופר ,כמש״כ המאירי ,דלפי׳ בבית אמצעי דכיון דאינו
מיוחד רק לערומים לפי׳ אינו מוחלט למקום מכוער" [ובזה
נדחה ראיית המגן אברהם דהטעם משום זוהמא ולא משוס
דעומדים מרומים מהא דקיי״ל דמותר להרהר בד״ת כנגד
ערוה ,די״ל דלעולם הטעם לא משום זוהמא אלא משום
דעומדים ערומים ,אבל לא משום ערוה אלא דהמקום עצמו
נעשה למקום מכוער] ועיין בבירור הלכה עוד מזה ,ובביאור
דברי הר״ן הנ״ל כתבנו שם בא״א.
ע״ב גמרא אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ וכו׳
וק׳ על הר״מ בפ״ג מה׳ ק״ש הל׳ ד׳ דמביא שם דינים אלו
והשמיט הדין דשאי״ש אסור בבית הפנימי ומותר באמצעי ובתצון,
ויותר ק׳ ,דשם בהל׳ כ׳ כ׳ וז״ל וכן הכינויים כגון רחום וחנק
ונאמן וכיוצא בהן מותר לאמרן בביה״כ אבל השמות המיותרים
וכן השמות שאינם נמחקין אסור להזניק בבה״כ ובית המרחץ
ע״כ משמע להדיא דשאילת שלום מותר וכבר הניחו עליו בצ״ע

הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

מקור הלכה -אב זילבר ,בנימין יהושע בן ברוך עמוד

מס191:

הודפס ע״י אוצר החכמה

11ג

הלכות תפלה סימן קי

פז

אומר אותה אחר שהחזיק (יא) בדרך ואין לאומרה אלא אם כן יש לו לילך (י )5פרסה אבל

ז

פחות מפרסה לא יחתום בברוך (ולכתתלה יאמר אותה בפרסה ראשונה) (רש״י והר״י) ואם שכח
באר ; 1יטב
חז״ל נמלכים בסנהדרין פירש״י נטלו רשות כדי שיתפללו
עליהם .עט״ז:

(יא) נדרך .ולא יאמר בתוך עיבורה של

עיר דהיינו בתוך ע׳ אמה ושירים חן העיר דעינורא

’dH
”,
ז.

אא״ס

0

ייג
]יין
—-—1
יש לו לילד פרפה — וכתב הר״י דיש

מקור

דמתא כמתא דמי:

(יב)

פרסה .הוא ח' אלפים אתה.

דתיל הוא אלפים אמה .ופרסה הוא ד׳ מילין .ואם הולך

במקום

חיים
אא״ס

סכנה

ת״ה

יש להתפלל

אפי׳

נפחות

מפרסה.

יש לו לילך פרסה — ב״כ בה״ג ,ונכלל בזה

מקשים מכל הדרכים בחזקת סכנה ,ומתרץ

ראם הדרך רב רק דשכח ונזכר דלא מברך רק

דאפשר שההוא מיירי בלתי סמור לעיר רק הולד בין

ביש לו עוד לילך פרסה .רק דהטור הוסיף לומר

הכפרים .ומפני שכתב בדרד אפשר נראה דגם בזה
!א יחתום בברוך אם לא שהוא בחזקת סכנה דאפילו

אפילו תוך פרסה בלי ברכה ,ורש״י פי׳ עד פרסה
ראשונה ועד בכלל מברך אותה ,אבל לא לאחר שהלך

הר״י

וכתב

ולכתחלה יאמר אותה

בפרסה

הגומל מברך כבסי׳ רי״ט ס״ז ,ושם משמע רכל הדרכים

פרסה,

בחזקת סכנה לא הוי רק בפרסה .ונ״ל דס״ל בפחות

ראשונה ,דפי׳ הנכון הוא עד כמה הוי אחיזת הדרך
להתפלל אותה לכתחלה וכו׳ ,ואם שכח יאמר אותה

הגלילי אומר אם רצית לצאת לדרך שהצדיק

עד שיתקרב למקום שהולד ,ע״כ .ובהגה׳ רמ״א כתב

הולך בה הקדים על ידו ג׳ ימים או אחר עליו

לחוש לדברי הר׳ יונה .וצל״ע דיותר טוב ה״ל לומר

ג׳ ימים כדי שתצא עמו לדרך ,מפני שמלאכי שלו׳

דלכתחלה יתפלל משעה שהולד בדרך (והכי מוכח גם

מלוין אותו" שנאמר כי מלאכיו יצוה לד וגו׳ ,ואם

בסי׳ ר״ל ס״א) רכן איתא בש״ס .גם הבה״ג ורש״י

ראית רשע שיצא לדרך ואתה מבקש לצאת לאותה

ס״ל כן ,רק דלבה״ג עד פרסה לא פחות ,ולרש״י עד

דרך הקדים עליו ג׳ ימים או אחר עליו ג׳ ימים כדי

פרסה לא יותר ,ולתרוייהו לא קאי על מ״ש שם ר׳

שלא תצא עמו לדרך ,מפני שמלאכי שטן מלוין אותו

יעקב א״ר חסדא משעה שמהלך בדרך ,רק דהר׳ יונה

שגא׳ הפקד עליו רשע וגו׳ ,תוספתא פי״ח דשבת.

ס״ל כן .ולא נהירא ,דאין דרך הש״ס שאמורא עצמו

לא נקרא דרך.
ר״י

בספר

באר שבע מס׳ סוטה דמ״ז ע״א תמה על הטור
והאחרונים שלא זכרו דיני לויה ,וכתב דאפשר

^0

שום דבזמנינו אין

גוהגין דיני

לויה

מפני

שכל

הדרכים בחזקת סכנה טפי ממה שהיה בימי חכמי
הש״ס וכו׳ ,ולכן אין אדם חייב למסור עצמו לסכנה
דחייו קודמין ,ע״כ — .וא״כ מוכח מזה דבזמגינו י״ל

יאמר דבר ויסתום דבריו ואחר שיקשה לו לומר פרוש

דבריך יפרש ,ודוק ,ונתפשט המנהג לאמרו רחוק קצת
מן העיר כל זמן שרואין העיר .ונראה דנתפשט מדברי
הר׳ יונה וסתם ראיית העיר פרסה ,ומה שנלפעג״ד

ובמג״ד

הבירו שצריך לעמוד במקומו עד שיתעלם מעיניו,

לא

 15חושן משפט סי׳ תכז ס״ק
ידידיה
מס׳ שיר ידידות לר׳

16
אברהם.

הוא

ב״ר

יחתום כסרוך — וא״ב מה שנוהגין לומר שלום

עליכם לבא מן הדרך אפשר רכל פחות מפרסה
אין לאומרה » .ומ״מ אין זה מוכרה מידי דהוי בתפילת

קיצור
ז .אא״כ יש לו לילך פרסה — מה שהקשה ר״י מכל הדרכים
וכו' ,ותירץ דההוא מיירי גהולך נין הכפרים.
תוספתא אם ראית צדיק הולך לדרך הקדים על ידו ג׳ ימים וכו/
מ״ש הנ״ש טעם שלא פתנו רוג הפוסקים דין לויה ,ומ״ש
החזקוני אסמכתא מועינינו לא ראו ,ות״ש גשל״ה וסמ״נג

יא,

בדרך כדי

שיתפלל אותה ברבים עם בני לויה ,ודלא כהמג״א.

וע׳ בשל״ה דקי״ו ע״ב [שם] ובסוף סמ״ע  16ובס׳

תפילת הדרך«.

וראיה מר״מ

מרוטנבורג ,ומה שנהגו לאמרו

תפילת הדרך אפילו פחות מפרסה ,ועעו״ת — .וכתב

החזקוני פ׳ שופטים ועינינו לא ראו ,מכאן למלוה את

שיכול

כתבתי.
לאמרה אפילו בעיר,

-v

חלק

נדפס

מקור חיים  -ב בכרך ,יאיר חיים בן משה שמשון עמוד מס 97

הלכות
אלא אם כן יש לו ל לך פרסה
ודין שכת ,ומנהגנו ,ואתר שכנר
בלי תחימה.
דין אמירת שלום עליכם הנהוג ואפילו נפתות מפרסה וכל ג׳ ימים
אחר ביאתו.

וכו׳
הלך

ת״ד.

17

כן

הובא

באליה

סימז ער.
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רבה

— דברי הפוסקים,
פרסה יאמר אותה

פח

הלכות תפלה סימן קי קיא

מלאומרה יאמר אותה כל זמן שהוא כדרך וכלכד שלא הגיע תוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה ללון

בה ומשם ואילך יאמר אותה בלא ברכה:
ח

הנכנס (יג) לבית המדרש יתפלל יר״מ ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו שלא אכשל בדבר הלכה

וכו׳ וביציאתו יאמר מודה אני לפניך ה׳”אלהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש:

קיא דין סמיכת גאולה לתפלה ובו ג׳ סעיפים:
א

צריך לסמוך גאולה לתפלה ולא יפסיק ביניהם אפי׳ באמן אחר גאל ישראל ולא בשום פסוק

ט״ז וכ״כ ע״ת:

באר
(יג) לבה״מ .נ״ל דה״ה בחי שיושג
שהגיע להוראה .וי״ל

בלימוד גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך .ומה ששגיתי

ללמוד אפי׳ ביחידות ובפרט במי

קצרה כוללת הרבה

נוכזחא א׳

היטב
הן בדיני איסור והיתר הן בדיני ממונות הן בהוראה הן

וזו

היא.

יר״ת

יאו״א

שתאיר עיני במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות

על האתת ואל תצל מפי

כבר העתידני

מאוד כי ה׳

דבר

אמת עד

יתן חכתה מפיו דעת ותבונה .עכ״ל ט״ז

מקור ,חיים
וי״ט ,1וכ״כ גורי האר״י ,וכ״ב בס׳ המגיד של הרב
הדרך בלי חתימה ,ועוד דאין זה משום סכנה רק ככל
שואל בשלו /ותדע שזה משיב עליכם שלו׳ .ונ״ל

הב״י ,גם בס׳ צרור המור פ׳ ויגש דף נ״ו ע״ד הפליג
בזה ,וכן נהג בעל של״ה במ״ש בספר הלז דרנ״ג

דבל תלתא יומא יש לו טרדא כבפרק הדר 18ואבוה

ע״א [עניני תפלה וקריאה בס״ת] .והכי משמע בזוהר

דשמואל לא מצלי כל ג׳ ימים ,ומ״מ מקרא דמייתי

ר״פ ויגש ע׳ תנ״ט .ובספר ארבע חרשים 2הלק כסא

שאם כבר בא זה ג׳ ימים שוב לא יאמרו לו שלום,

שם י״ל דדוקא בדרך רב♦
יאמר

_ ____

אותה כל זמן שהוא כדרך — נ״ל דלחוש לדעת

מנהג

רש״י דכוותיה מסתברא בש״ס דשואל תחלה

כמ״ש במנהגים 8בשם הרי״ץ גאות ור״א
מוורמיש ודלא כר״מ ש״ץ .ומצאתי כתוב כ״י זקיני

משמע לי

הגאון ,העתיק מחדושי ר׳ יודא הסיד שהאריך מאד
לומר דחלילה לאותו צדיק להוסיף על נוסת המדוקדק

מאימתי מברך אותה ואח״כ עד כמה ,לכן כל חוץ
לפרסה ראשונה מברך בלי חתימה ,וכך

מדברי הכל בו והגה׳ מיימון בשם סמ״ק דהביאו הב״י

במסקנא ,ותמהתי שלא כ״כ בש״ע.
מקרוב

דוד חיזק מנהג העונין אמן בפה.
אשכנז שאין אומרים גואלנו ה׳ צבאות וכו׳

נדפס ספר תפלת הדרך ובו

כמה

עניינים

בכוונות ורמזים עצומים והאריך בהם.
וראיתי מגדול א׳ מופלג בחסידות שהמתין בשיריה

וסגולות והנהגות הדרך ,וע׳ בס׳ צדה לדרך

חדשה עד אשר גמר הש״ץ גאל ישראל ענה

מאמר א׳ כלל א׳ פ״ב 19ובשל״ה דף קט״ו [שם) ,גם

אמן ואה״ב אמר שירה חדשה ,פי׳ כשהיה הש״ץ מנגן
שירה חדשה וצור ישראל — וכ״פ שם [בס׳ ארבע

הקבלה

חרשים] בפ׳ ל״ג הנ״ל ,וקרא תגר על ש״ץ המנגן צור

וספרים.
עליכם שאומרים אינו מדוקדק ליחיד בלשון

ישראל ,ואשר בגלל* — והרב הגדול מהר״ם הרגיל
ש״ץ דק״ק ורנקבורט שלא לנגן עכ״פ בא״י גאל

ועל״ק

ישראל ,ונ״ל דכשהש״ץ מנגן לא יגמור היחיד לומר

נדפס תפלת הים בסידורים .גם אני כתבתי בקונטרסים

כמה

דברי

שלום

סגולות

ושמירות

מפי

לדרך

מלשון

לעז,

הקודש ,והטעות בא
! בקידוש לבנה סי׳ תכ״ו ס״ב הגה ,ובי״ד סי׳ רמ״ב
)£",ט״ז;.ע׳׳ע במג״א פרטי דינים שייכים לדרך והנהגות.

חתימה דגאולה עד שיגמור הש״ץ ,כי לפי מ״ש בסי׳
קס״ו יש הפסק גם בשתיקה כדי הילוד כ״ב אמה ,רק
דשדיתי בזה נרגא שם ,וע״ל סי׳ ס״ו ס״ס .והמהדרין

א.

אפילו

וכ״כ
גאל ישראל —
אחר
כאמן
המקובלים ,שאין לומר אמן אפילו בשבת

fי77

7
א.

אפילו

באמן

אחר

גאל

 18עירובין דף סה ,א.
 1הובא דעתם באליהו רבה.

מן המהדרין יכוונו לחבר יחד גאולה לתפלה בנשימה

אחת בי גדול בה הסומך כארז״ל.

קיצור הלכות
ישראל

—

וכ״כ

כל המקובלים

 19בנדפס אצלנו דף יא.
 2מר׳ יששכר בער ב״ר
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בספריהם,

ושיש

להמתין

בשירה

חדשה,

ושאין

לנגן

המתיחה.

אלחנן ,פרק לג 3 .של ר״א טירנא בתחילתו 4 .נר׳ שהכתה
לפיוט אשר בגלל אבות גדל בנים הנאמר בשמחת תורה.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רפג

הלכות קריאת שמזג סימן סה סו
ג

קרא ק״ש ונכנס לבהכ״ג ומצא צבור שקורין ק״ש טוב שיקרא עמהם כל ק״ש ויקבל שכר

כקורא בתורה :הגה אבל אינו חייב רק בפסוק ראשון כמו שנתבאר (ב״י):

סו באיזה מקום יכול להפסיק ובאיזה מקום לא יפסיק ובו י׳ סעיפים:
בין הפרקים שואל (א) בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לבל אדם ובאמצע שואל בשלום מי

א

באר היטב
שנאה.
(א) בשלום .אפי׳ בלשון לע״ז .ובכל מקום שאסור לדבר

אפי׳ בלה״ק

אסור תוספות רפ״ב

טיקטין כתב בגליון הרי״ף
בפנים

חדשות שואל

דברכות.

בשם נמוקי

ומשיב שאם

לא

ומהר״ם

מהרא״ש דוקא

ישאל

יבא

לידי

מקו ר

ג.

8

זוכ

א .בין

שיקרא עמהס כל ק״ש^יי^־בס׳ תניא כתב
די״ג ע״א דאפילו גבי אשרי דאחר י״ח הדין

או

ובבהכ״ג שאין אנו שואלין

להשיב לא

נין

הפרקים ולא

בשלום חלילה לשאול
בפד״ז

עכ״ל .ובספר

החינוך פ׳ ואתחנן כתב ומי שלא ראינו שיקפיד על חברו
כלל לא יפסיק אפי׳ בין הפרקים עמ״א

[ובס׳ אליהו

חיים

ותפלה ,ויתנצל אח״כ ויאמר לו ברוך הבא אח״כ.
כשלום אדם נכבד — נראה אפילו גוי ,דמילי טובא

שרו רז״ל בשביל איבה ,ואפשר דטפי יש
^’'6^•■ 4׳
כן דקורא עמהם•.1
להתיר בגוי /רק דאין בידינו לבדות קולא מלבינו.
הפרקים שואל כשלום וכו׳ — לשון גמ1,
פ״ב דברנות ,וז״ל :פי׳ דוקא שלום לא יותר

עוד דשואלין בשלום זה שקורא ק״ש עם

ונראה

וכו׳ ,ודוקא בפגים חדשות כי אם לא ישאל יבא לידי

ברכותיה אע״פ שגורם לו שישיב ,3דג״ב הא

חלילה

שרי רבנן מפגי היראה והכבוד אע״ג שגורם שיפסיק
חבירו ,דאין לומר דמחיל הקורא ק״ש ליקרי׳ כדי

שנאה,

ובבה״ב שאין

אנו שואלין

בשלום

להשיב או לשאול ואפילו מד״ת לא בין הפרקים ולא

בברכותיה ולא בפסוקי דזמרא ,כ״ב בשם ר״י החסיך?^לא יצטרך להשיב ,דא״ב למה התירו להקורא לשאול
והוא בנימוקי מהרי״א

ומ״מ למדנו

ולהשיב נימא ג״ב רזה האחר מסתמא מחיל ליקריה.

לדין אסותא ותשובתו דנוהגין בבהכ״ג ואיכא קפידה

ואף אם נדחק לומר פן לא ירע האחר שזה קורא ק״ש,

ואין ראיד.

מ״מ ה״ה ה״נ ינקוט לו זה הקורא בלבו ,כי יסבור

שטיין ,עכ״ל.

טובא ,ואפשר דדין אמירתו

כתשובתו.

שלא ידע אחר שהוא קורא ק״ש.

מאסותא בסעודה דר״ס ק״ע ,דסכנתא שאני ,ובי״ד

^סי׳ רמ״ו סט״ז גבי בית המדרש ,דכבר כתב הפרישה
דלא נהגינן כן .ואפשר עוד דשאני בי רבנן דמחלו

עוד

נראה שאם יודע בודאי זה הקורא שהעובר
שמאריך המשיב
ישאל בשלומו במקומות

שלו׳ יותר מהשואל ,כגון שהשואל

שלום

ליקרייהו לגבי כבוד תורה ואין חשש שנאה כמו בעמי

בתשובה

הארצות ,מ״מ לא פלוג רבנן בין ת״ח לע״ה ,לכן אף

והמשיב כופל ,או שאומר צפרא דמר מב והמשיב

לדעת ט״ז דמחמיר שם מ״מ בבה״ב אין להחמיר ,וא״ב

מוסיף ואריך ,כדמוכח מדברי הטור י״ר סי׳ קמ״ח

כ״ש שחבירו משיב לו ברוך תהיה כנהוג ,משא״ב

ע״ם גט׳ ס״פ הניזקין ,וע״ש בש״ע ס״י ,אזי יקדים
לשאול בשלום מפני הכבוד אף באמצע למעט

תמיד אחר דאק זה מנהג פשוט ,ולא מצינו זה בש״ס

ואפשר שגם

לישועתך קויתי ה׳ ג״ל דאין לומר אף מי שנוהג כך

סוף פרקי ר״א

רק

שצריך

לומר

חיים

ואינו רק

לסימן טוב ,וק״ל.

וב״ל

המשיב מוסיף בדיבור רק באיכות השלום ,כדנהגינן
שאומר יום טוב ומשיב שנה טובה ,וק״ל ,רק דאיכא

עוד בבין הפרקים וחבירו בא אליו לביתו לא

למיחש לשומעים ,גם השואל העובר יסבור שמותר

יפסיק באמירת ברוד הבא עד אחר גמר ק״ש

להפסיק לשאול מפני הכבוד אפילו באמצע.

קיצור
ג.

בהפסקת הדיבור.

בזמניהם

לא היה

עוג שיקרא עמהם וכו׳ — ת״ש נספר תניא ג״כ באשרי
שאתר י״ת.

ני״ש גת׳ דלדידן אין שאילת שלו׳ ותשובה מה״כ ,ודין אמירת
אסותא ותשובתו ולישועתך קויתי ה׳ מה״כ או בביתו בברוך
 16וכ״ה בשיבלי הלקט סי׳ מד.
דבריו גם במג״א.
 1נראה דצ״ל :ג״מ ־= גליון מרדכי ,וראה מג״א סק״א
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הלכות
הנא כקריאת שמע.
א .בשלום אדם נכבד — אפילו טי ,ושמותר לשאול בשלו׳ זה
שקורא ק״ש ,ושאם המשיב מאריך יותר מהשואל יקדים לשאול,
וצ״גט

ובמחצית השקל שם.
המג״א מחי׳ הרשב״א.

 2ר׳ בא״ר.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

 3כן דייק גם

רפד

הלכות קריאת שמע סימן סו

שהוא ירא ממנו כגון אביו או רבו או מי שהוא גדול ממנו (ב) בחכמה וב״ש (ג) מלך
או אנס ומשיב שלום לאדם נכבד ואפילו באמצע (ד) הפסוק חוץ מפסוק שמע ישראל ובשכמל״ו

שלא יפסיק בהם כלל אם לא מפני מי שירא שמא יהרגנו:

רנה פילפול עמוק בש״ס ופוסקים]:
כתב

דתי שגדול

הקורא

מתנו בחכמה הוי

גדול ממנו

אינו

באר היטב
( )3בחכמה .ות״א
מ״א:

מפני

הכבוד

תפסיק אפילו לת״ח.

לשאול בשלום

ואס

ומשמע

(ג) מלך .אפי׳ מלך ישראל הוא בכלל מי שירא

תמנו דכתיב שוס תשים עליך תלך שתהא אימתו עליך
ע״ת:

(ד) הפסוק.

ודוקא

היכא דסליק עניינא

אבל

אע״פ

באמצע ענין כגון ושמתם את דברי אלה על לבבכם לא

שיודע שיצטרך להשיבו .ובת״ה סימן קל״ה איתא 7ת״ח

יפסיק ואס פסק חוזר לתחלת הפסוק כ״מ ספ״ב מ״א.

מופלג בדורו הוי נכלל מורא עי' סי' תע״ב סעיף ה׳

וכתב ר״י חסיד דוקא שלוס ולא יותר עיין ע״ת ובס״ק

נהרשב״א דמותר

לכתחלה

הקורא

מקור חיים

לשון

המשנה

באמצע שואל

מפני

ומשיב

היראה

בדעת חכמים ואיצטריד לאשמעינן דמ״מ גבי ק״<^

מפגי הכבוד

כל כה״ג שואל .ומעתה ג״ב ל״ק קושיא הנ״ל גם על

ומשיב שלום לכל אדם .והקשה בתי״ט למה לא זכר

הרמב״ם במה שפירש למלד או אנס ,דע״ב לאו באנס

תירץ

דבש״ס מיירי ,דההוא עכ״ס מיידי באנס רוצח ,דתגיא
ראה אנס פוסק גבי חפלה ,וברי היזקו כמו קרון

רבי או רבי ומורי ,וא״ב כ״ש מפגי היראה ,ולא חש
התנא להאריך .ובעה״ח » הקשה עליו מגט׳ דהבזיקין •

ושוורים ונחש מרתיח השנויים שם .ומה שהקשה עוד
הרשב״א על דברי רש״י מברייתא דהקורא ק״ש ופגע

ותירץ דרב

בו רבו או גדול הימנו וכו׳ דמשמע מינה דנכלל באלו

חסדא מחמת מורא הקדים ,וזה זר ,שהרי הטור למד

כבוד ויראה ,ג״כ אץ ראיה ,דהא סיים ג״ב ר ,יהודה
משיב שלום לכל אדם ,אלא ע״כ דברייתא פתחה

אין זו קושיא ,דנכלל במלת שלו׳ דבמשנה גם כפלות

בחדא וסיים בפלוגתת׳ דתנאי כמו שהוא.

מפני

הכבוד,

ובפרקים

התנא בשלום רק במשיב

לבל

שואל
אדם,

ושבנו

דקי״ל בי״ד רמ״ב דשואל ומשיב לרבו מוסיף לומר

דמוכח דלכל אדם

משיבין ב״פ שלו,,

משם דטוב להקדים לו שלד בי״ד סי׳ קמ״ה .ובאמת
השלום ,רק דק״ל על התי״ט בפי׳ יראה וכבוד ,ודוק.
כגון

אביו או רכו — כ״ם הרא״ש (משא״ב חבירו,

דתנן •8וכבוד חברך כמורא רבד ,משנת
7
ואע״ם
חסידים הוא ,ולהחמיר ,ועי״ש בתי״ט) .והקשה על

או

מי שהוא גדול הימנו כחכמה — צל״ע מאד

ומתשובותיו סי ,שכ״א אין הכרע /ובחידושיו
כתב להדיא דהוי מפני הכבוד  /וכן מוכח ממה דהלק

על פירש רש״י מברייתא דרבו או שגדול ממנו מכל^/

דלדידיה ניחא ,דרבו הוי

יראה

וגדול

הימנו הוי

מ״ש רש״י מפני היראה אדם שירא ממנו שמא יהרגנו,
דמלתא דפשיטא הוא שאין לו דבר שעומד בפני

כבוד  /ומיהו לאו דוקא גדול הימנו דה״ה אדם חשוב

דלאו

בעלמא .10וזה מוכה מש״ס די״ד במה דקאמר שאבי

חשובים

רב בר שבא דלא השיב עליה דרבינא ,מכלל דאי

ומלכים אינם הורגים על זה ,והכי מוכחים דברי הש״ע

השיב פוסק ,ופשוט דלא פסיק חגם רק מפני הכבוד,

גופייהו ,ודוק® ,וסד״א דלא הוי אפילו ספק נפשות.

וכ״כ הרא״ש להדיא והטור סי׳ תכ״ב גבי הלל ,ודוק.

ותדע שהרי אם ירא מנחש כרוך על עקבו שימיתנו

ברייתא פ׳ היה קורא די״ד ע״א הקורא את
שמע ופגע בו רבו או שגדול הימנו בפרקים

פיקוח

נפש.

ונראה

דאין

זו קושיא

במוראו תליא מילתא ורוב בני אדם

דה״א

אף

לשון

וכי יפסיק בתפלה ,אלא ע״כ לאו במורא תליא רק

קיצור הלכות
דקדק לשון התשנה ומשיב שמס לכל אדם שזכר שלום משא״כ
באינך ,ודברי חי״ט ,ונספר ע״ת ,ושלא נהירא ,ומה שנ״ל.

או תי שהוא גדול ממנו — תמה על זה רק הה הוי מפני הכבוד
ואפילו אדם תשוב בעלמא.

כגון אביו או רבו — מתנצל בעד רש "י ,שפי׳ מפני היראה שמא
יהרגנו ,חמשיגיו.

השגה

 = 4ובעץ החיים ,חיברו מהר״י חאגיז על המשניות
כולל סוגיות הש״ם ודברי תי״ס ותוספת נוסד משלו
 5גיטין דף סב ,א.
(לשון שם הגדולים).
 6ר׳ בט״ז שד׳לד ג״ב בדרך זו.
 *5אבות ס״ד מי״ב.

 7ר׳ בישועות יעקב שלדבריו משמע שדעת הרשב״א בתשובה
הנ״ל להדיא דמי שגדול ממנו בחכמה הוי כרבו ,עיי׳ש.
 9ראיה זו כתבו גם המג״א
 8כן תמה גם המג״א.
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על מ״ש

ואליה רבה.

הר״י שאסור לשאול בשלוס רבו ושי״ל דוקא
לילך לביתו או אליו.

 10כן פסק גם האליה רבה.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רפה

הלכות קריאת שמע סימן סו
3

אם שכח להניח ציצית ותפילין יכול להפסיק בין הפרקים להגיהם ויברך עליהם; הגה וי״א שצא
יברך עליהם על אחר התפלה והכי נהוג לכבנין (ה) עלית (ב״י):
באר היטב

א':

(ה) טלית .מציצית אינו תונת גגרא שאם אין לו

טלית פטור מציצית ויוכל לקרות ק״ש בלא ציצית ודאי

מקור חיים

וכו /ומזה קשיא לי על מ״ש הרב ר ,יוגד .שתפס מ״ש
ר״א בפ ,תפלת השחר דכ״ז ע״ב הנותן שלום לרבו
גורם לשכינה וכו׳ כפשטיד .שאין ל תל מיד ליתן שלום
לרבו ,וו״ל ואין לתלמיד להקדים לו שום דיבור מרוב

המורא וכו /ומ״ש כדי שאלת שלום

אפילו
מפני

הקודש,

בלשון
הכבוד

והיראה

הה

פשוט.12

שהתירו

עדיף

אמנם

נראה

להפסיק

טפי

בלשון הקודש ,ועמ״ש סי׳ פ״ה וסי׳ קפ״ג ס״ו.
ולענין

תלמיד לרב

אם שהה בהפסקות אלו כדי לגמור את כולה
עמ״ש בסמוך סי׳ ס״ה .וממוצא הדבר דלדעת

^אינו ר״ל אלא כדי הזרה שלו ,תלמיד לרב ,עכ״ל,

הגהת רמ״א שם ה״נ ההר לראש.

ואף דאין הסברא זרה במ״ש דמ״ש כדי שאלת ר״ל

ולקום

כרי חזרה וכו /שהרי דברי החזרה אינם רק דברי
השאלה שלו׳ עליך ,גם אין סתירה ממ״ש עוד

כאן הפסקה  ,13רע׳ הגה׳ סי׳ ל״ח
ב .ויברך עליהם — וצל״ע גבי ציצית

מפני גדול או זקן פשיטא דחייב שהרי אץ

ם״ח .14
מנא

לן

בברייתא והמחזיר שלו׳ לרבו וכו׳ לירק מזה ,דע״כ

דיברך עליהם ,הלא התו׳ דס״ל דבתפלין

הפי׳ כמ״ש התו׳ שר״ל שאינו אומר שלום עליך רבי,

אף מברך עליהם כמ״ש הב״י ,מ״מ ס״ל דיש לחלק

דה״ר יוגה ל״ג בדברי ר״א המחזיר שלום ,וכן ל״ג

בין ציצית לתפלין ואסרו עכ״פ ציצית בברכה .ואין

להרא״ש ז״ל ,מ״מ מברייתא הג״ל קשיא ,דלפענ״ד

לומר דדוקא אחר ק״ש אסרו בציצית דהוי מפסיק בין

נראה דלר״א גם לתלמיד חבר אין להקדים שלום אף

גאולה לתפלה משא״כ בין הפרקים ,זה אינו ,שהרי

אינון

התו׳ שם דף י״ר ע״ב ח״ל" :אבל ציצית שאינו אלא

בשלמא וכר ,ולע״ד הוא

חובת טלית וכו׳ ויכול לקרות ק״ש בלא ציצית ודאי

ר״א דש״ס דידו הוא ר״א דשם ,רק דשם משמע
מדאיקפד ר׳ יוחנן על ר״א ש״מ דאין איסור בדבר,

דהוי הפסקה" ,וכן שם גבי תפלין נקט ק״ש ,וקשה

דלא גרם רעה כולי האי ,וכמ״ש בירושלמי
נהיגין דזעירא לא שאיל

למאי נפקא מינה הא בכבר קרא ק״ש עסקינן ומה

דהוי הוי ,אלא

ע״כ

קמ״ל דה״ה

לפני

ק״ש אין

והכי משמע מ״ש דאינון נהיגין וכר ,והכי משמע
בתו׳ דתלמיד הבר שרי ,שם דכ״ז ע״ב ,מ״מ מרבו
^קשיא“ .ואפשר לומר דדוקא לילך אליו לדרוש

לדעת ר״מ מקוצי דמחמיר אף בתפלין כ״ש ציצית.

בשלומו אסור דהוי סילוק מורא משא״ב בפגעו

ובסמוך ס״ת סתם כדעת ר״מ מקוצי ואסר להניח

והיינו נמי מ״ש כדי שאלת שלו׳ בפגעו בו ,והכי

טלית עד שלא גמר גאל ישראל ,ומשמע אפילו בשירה

משמע ממ״ש התו׳ פרק יש נוחלין דקכ״ט ע״ב בשם

חדשה דהיה ר״ת ממתין לענות קדיש וקדושה כבס״ט,

ר״ת על הא דקי״ל תוך כדי דבור כדבור יסז ,ודוק.

ומ״מ אין ראיה משם לאסור אף בין הפרקים ,דשירה

שמא יהרגנו — רמ״י סיים וכתיב והי בהם
וכר ,והשיגו לחם חמודות פ״ב סי׳ י״ז דמאן

חדשה הוי באמצע .ומ״מ גם על היתר דהנחת תפלין

שירא

להפסיק כלל ל״ש באמצע ל״ש בין הפרקים ,וכ״ש

בין גאולה לתפלה אני תמה דשמא רבי דקרא ק״ש

דיליף מקרא דוחי ס״ל אף ע״ז ג״ע ש״ד ,ולא ס״ל

ומנח תפלין

כן ,רק הל״ל כלשון הרא״ש שאין לד דבר עומד בפני

ר׳ יצחק בר יהודה שכתבו התו׳ ששלח אחר טליתו

פ״נ וכלשון מ״ד כן סיים חוץ מע״ז ג״ע וש״ד והכי קי״ל.

וגתאחר עד שקרא ק״ש מי אומר שהיה מניחו בין
גאולה לתפלה ,ושמא י״ל בוה פוק חזי מאן מסהיד

כתב

הרע״ב פ״ב דברכות בכל מקום שאסור להפסיק

קיצור הלכות
שירא שמא יהרגנו — רמ״י סייס וכתיב וחי נהם והשיגו בל״ת.
ב.
מ״ש הרע״ב דאיסור הפסקות אפילו בלה״ון ,ודין שהה בדי לגמור
כלו ,ולקום מפני גדול חייב.

ומצלי בשירה

חדשה

הוא דמנת,

וכן

ויברך עליהם — לא נהירא גני ברכת הטלית ,ומ״מ הנ״ן

 11המאירי תירץ באמת קושית רביגו דבתלמיד חבר עסקינן,
 12צע״ק שמבואר כן להדיא גם בתום׳ ר״ם היה
עי׳ במח״ב.
קורא ד״ה ובאמצע 13 .ולפי״ז הייב לקום אף באמצע הסרק.
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פסק הלכה למעשה דינרך בשניהם כנש״ע.

 14דשם פסקינו כהר״ן דבמקום שאין מצוה אחת מפריעה
לשניה אין לפטור מטעם עוסק במצוה פטור מן
המצוה.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רפו
ג

הלכות קריאת שמע סימן סו

לקדיש ולקדושה ולברכו מפסיק אפילו באמצע (ו) הפסוק וכן למודים אבל לא יאמר אלא תיבת
;יטב

הוי

ההסקה.

[ועיין

גח״א

ונס'

רנה]:

אליה

(ו) הפסוק .דאס פוסק לשאול מפני כמד 3״ו ק״ו מפני

מקור חיים

עליה שבעלי התו׳ ידעו זה ,מ״מ עליה גופיה קשה

הקהל ,והפרנס הקהל א״ל להביא למי ,ומי שעלתה

מנא ליה ,דמרבי אין ראיה וכמ״ש.

ההסכמה להתפלל ,והיה המתפלל פושט טליתו ולובש

ויכיר עליהם — דאין לקיים מצוד .בלי ברכה,
משא״כ אם מעוטף או לבוש טלית ותפלין
לפני עמוד השחר ושכח למשמש ולברך עכ״פ לא

טלית המיוהד לציבור ומברך עליה עד שבא א״א

והנ״ץ כתב דהלכה למעשה דבין בתפלין בין בטלית

יפסוק עד אחר התפלה ,נ״ל.

בין הפרקים יניחם ויברך עליהם.

הגה.

וי״א שלא יביך וכו׳ — כ״כ ב״י ,ובספרו בדק
הבית כתב שיש להעביר קולמוס עליו עד

הגאון זלה״ה ותיקן לעשות כל זה לפני ברוך שאמר,

ג.

לקדיש

ולקדושה ולברכו וכד — כתב הטור

והרא״ש

ותהר״י

די״א

אינו

מפסי^>

כתבו תלמידי הר״ר יונה ,וכתב שמ״ש בב״י וכ״ב

ובו׳ .ונראה לפי עניות דעתי ראיה ברורה דפוסק מהא

בא״ח צ״ל וכ״ק״דבינו ס״ס פ׳ .וצל״ע דבאמת כתב

דאמרינן בפ״ב דברנות די״ג ע׳׳ב שמע ישראל ה׳

הרב הב״י בענין־הנהת תפלין בין גאולה לתפלה בסי׳

אלקינו ה׳ אהד זו היא ק״ש של ר׳ יהודה הנשיא,

זה לקמן שלענין מעשה נ״ל כדברי הר״מ מקוצי וכו׳

וקשה איך הפסיק בלימוד לאחריה ,אלא ע״כ תאמר

וס״ל דאין לברך גם על התפלץ אף שלא גמר גאל

זכות רבים עדיף ,ופשיט מיהא לאלו דעדיפא טובא,

ישראל» ודוחק לומר שגם שם יש למחוק בלי טעם,

ומיהא יש לחלק ולומר דמצדיק רבים ומלמד לאחרים

לא כתב למוחקו בספר הנ״ל .וא״ת מאי שנא

מהא דסי׳ ל״ח ס״ב דמברד ,דשם אונם הוא ודבר

עדיף טובא .ואין ראיה מגט׳ דמ״ק ד״ז ע״ב דאמר
דאם ממתינין לו לדבר הרשות וכר ,די״ל דגדול

הרגיל להיות ,לכן הקילו והתירו לו ,ב״ל.

השלום וכבוד הבריות ולא מקרי רשות.

גם

ונ״ל

דאם יש לו ציצית בבגדו אף

העטיפה בלי־*•*ונ״ל

דלענית ברכו דקורא בס״ת איבו מפסיק (בע״ב
בדף זה כתבתי בשם הל״ח דמפסיק) ,וכ״ש

ברכה אסורה דהוי הפסק חנם ,אם לא באם
מתבייש להתפלל בלי טלית כבהגה ס״ס י״ג ,וע״ם

לאמירת פסוקים בעת אמירת הש״ץ גדלו ,וכן אמירת

צ״ז ס״ד ,ואף שר׳ יצחק ב״י נתעטף ומסתמא היו לו

על הכל ,ואתם הדבקים וגו׳ ,הודו על ארץ ושמים וגר.

ציצית בבגדו ,הרי ג״כ בירך עליו ,ולא ק״ל כוותיד.

וז״ל

כמ״ש התר והפוסקים ,והכי נהוג לענין טלית .ומ״מ

מפני הכבוד אינו פוסק ,דכיון דעוסק בשבחו
של מקום אין לו להפסיק בשביל אהר ,עכ״ל ,והוא

טור :י״א אע״ם ששואל מפני היראה ומשיב_

נראה ,הובא בש״ע סי׳ ג״ג ס״ג בהגה ,דאם לא
נזדמן לש״ץ טלית רק אחר שסיים פסוקי דזמרא

לשון הר״י והרא״ש .ומכאן אזלא תמיהת הרב הב״ח

מתעטף ומברך ומתחיל ישתבח ,ואע״ם דקי״ל סי׳ נ״א

לעיל סי׳ ס״ה על בעל תה״ד במ״ש שמברוד שאמר

ט״ה דדיו ביו המזמורים כדין ברכות דק״ש ,מ״מ
אחר דלא מצינו בגמרא ,דכל עצם הברכה אין לה

ואילו לא יפסיק לפסוק שמע ישראל ,ואיו יהיה
כבודו של מקום קיל מכבודו של בשר ודם דמפסיק

מקור בש״ם ,כדאי הכל בו סי׳ ה׳ לסמוך עליו שכתב

לשואל בין הפרקים ,וי״ל ג״ב דס״ל דכיון דעוסק

לכתחלה לעשות כן ,הביאו ב״י סי׳ ב״ג .והנה פה

בשבחו של מקום אין לו להפסיק במקום שאסור

קדמוניות

להפסיק חנם כמו כאן ,ואע״ג דכאן לא קי״ל הכי ,וגם

שבי״ט וימים הנוראים כשמגיע האומר פסוקי דזמרא
לוהנורא בנוראותיד היה השמש מביא הטלית לפרנס

אותם י״א דס״ל אינו פוסק ר״ל באמצע ,משא״כ בין

וורמיש

היה המנהג מימי

עולם

ומשנים

הפרקים מודו

דפוסק כדמשמע מלשון הנ״ל ,מ״מ

קיצור הלכות
עטיפת הש״ץ הטלית — מ״ש נסי׳ ג״ג ס״ג והמנהג סס ני״ט
וימים נוראים.

הגה .וי״א שלא לברך — מה שכתב נספר בדין הבית שיש למיזיץ
בב״י ,ימה שצל״ע .ואם יש ציצית בבגדו אף העטיפה צ״ע להתיר,
ואם אץ לו רק ט״ק והוא לבוש בו ושבת לברך ודאי לא יפסיק
לברך.

ג .לקדיש וכו׳ מפסיק ־— מביא ראיה ברורה לזה נגד ת״ש
תהר״י ,ודין הפסקה לברכו דס״ת ועניית פסוקים אחר גדלו

 15ר׳ בבהגר״א שהמחבר הכריע דבאמצע הפרק לא יברר

על שניהם ובת הפרקים יברך על שניהם.
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שמה

הלכות קריאת שמע סימן פה
פה באיזה מקומות אסור לקרות ק״ש ובו ב׳ סעיפים:

לא ילך אדם במבואות המטונפות ויניח ידו על ביו ויקרא ק״ש ואפילו אם היה קורא ובא

א

צריך להפסיק כשיגיע למבוי המטונף וכשיצא משם אפילו שהה כדי לגמור את כולה אינו צריך
לחזור אלא למקום שפסק :הגה וי״א שחוזר לראש וכן כיקר (וע״ל סי׳ ס״ה):
באר היטב
דשלוס שתו של הקב״ה .וה״ה בתבואות המטונפות אסור
בשאלות שלום .ואדם

ששמו שלום הט״ז מתיר

להזכיר

שמו בנית המרתן ובית הכסא דאין מתכוין אלא על אותו
אדם .וב״ח ומ״א

לקרותו.

•

ס״ל

ופר״ח בסימן

>

דאסור.

אבל

זה חולה

•

בלשון

לע״ז שרי

שלום

אסור לקרותו

ששמו שמשון מותר ע״ש בסימן פ״ה .אם שאל לו אדם

דבר

הלכה אסור

לומר לו

אין

תש יבין במרחץ.

ובנית

האמצעי שרי לומר כן .הרוצה לשתות בבית המרחץ יברך
בחוץ ע״ת לשתות נפנים:

על הנ׳׳מ_וס״ל דשם

אה״ח

אפילו בלשון לע״ז

ע״ש אבל

מי

11234567

מקור חיים

לומר

שבימיהם לא היו מסתכלין ,וא״כ

צ״ל ג״ב

כתב

בס׳ כ״מ» בשם הר׳ מנוח דמקוה מים צוננים
אין דינו כבה״ט ושרי בכל ,וברור דמיירי באין

שר״ג כשנכנס ההגמון עצם עיניו ,משא״ב אם קדם
גוי גזרו שלא לרחוץ ,ושבאהיו ואביו וכו׳ אין לסמוך

שם

על עצימת עינים ,ובזמן הזה מסתכלין זה בזה ,וכל זה

מכירת בית הכנסת דבית טבילה דינו כמרחץ כבסי׳

גמגום ושגיאה .ומ״ש ראיה משני אחים שהיו רוחצים
בכבול וכו׳ הוא ראיה לסתור ,כפי׳ רש״י דדוקא

קנ״ג ס״ט ,וראיתי בכ״מ דמייתי ג״כ בסוף דברי הר׳
מנוח ,דמ״מ צ״ע דלענין מזוזה בית טבילה ומרחץ

אחיו משא׳׳כ אחר ,שהרי בימיהם ג״כ היו רוחצים
בחבורה איש את רעהו ,ולא ברשיעי עסקינן שיסתכלו

שוין כבסי׳ רפ״ו ס״ד ובש״ס פ״ק דיומא די״א ע״א.

אדם ערום.7

ומ״מ צל״ע

ממה

דקי״ל לענין

ועי׳ פה במג״ד וסי׳ מ״ה במג״ד ".

בכוונה להביא עצמן זז״ו לידי הרהור ,ואף כי יביט לפי

—

חומו אין איסור כלל ,וראיה מדאמרו לקרות ק״ש נגד

שם.

ערוה וברואה אותה מיירי כדמוכח ס״ם ע״ה .רק
שהב״ח חולק שם ,מ״מ מדאמר גוי ערום אסור לקרות

הב״ת ודקדק מהש״ס דאפילו לקרות אדם ששמו שלום

וכו׳ דגקרא ערות גוי ערוה ,מכלל דאין איסור להיות

בבה״כ אסור — ובמג״ד השיג על זה — ודוקא בלשון

גוי ערום .לכן צריך לי עיון בבה״ט

הקדש משא״כ בלשון חול שרי ,והכינויים מותרים

שלנו .מ״מ נראה ראם נשים רוחצות שם אפילו יש

כבסי׳ הסמוך ,משא״ב שמות שאינם נמתקין ,וה״ה
ק״ש ותפלה ולימוד תורה והוראה אפילו בלשון חול

דידהו .ואף כי לא מלאני לבי להתיר במרחץ דידן

אסור ,ועמ״ש סי׳ שאחר זה.
בימים נוראים דאין לכתוב שלו׳ באגרות

^שראל אצל

להן ג״כ מקגסיים כיון דטפח באשה ערוה דינו כמרחץ

הלכה למעשה ,דרבים שכיחא שם וגפיש זוהמא גם

אין נזהרין שם מגילוי ערוה לפעמים ,מ״מ

אפילו

מטונף" ,כ״מ בפרק השלום ,10וכ״כ ב״ת) .כתב

ובמהרי״ל

בראה

פשוט ראותם חדרים קטנים שבחדר הדירה שעושים
לרחוץ שם לפרקים בה״ב או אשתו והוא נקי אין לו
דין מרחץ לזה ,6ולענין מזוזה צל״ע ,עי׳ סי׳ רפ״ז

שאלת

שלום

אסור

(וכן

במקום

כלו רק חסר מ״ם.11

!>
א.

למקום

שפסק — ואם מתחילה ידע שיגיע למבוי

מטונף ויצטרך

לשהות כדי לגמור את

ס״ד ,ועי׳ בגט׳ פ״ק דיומא דאפילו מרחץ דיחיד פטור

כלו לכ״ע חוזר לראש ,ברכת אברהם .ועיין עולת

ממזוזה.

תמיד ג.

קיצור הלכות
סול שרי ,וכינויים מותרים משא״ה שמות שאינם נמתקים .ק״ש
מ״ש ה״ר מנות דתקוה מים צוננים אץ דינו הבה׳׳מ ,וח״ש
הכ״מ דצ״ע ומה דק״ל ,ודמיירי נאין אדם ערום שם.
ותפילה והוראה בלשון חול נמי אסור ,ומ״ש חהרי״ל בכתיגת מלת
מה שדקדק הב״ת אפילו לקרות אדם ששמו שלום אסור ,ובלשון
שלו /וע״ע סי׳ פ״ה חמלת שלו׳ ומדין הרהור.
 5ראה בשו״ת .הת״ס או״וז סימן י״ת מש״כ
האגודה.
 6הל׳ ק״ש ס״ג
בדין מי שיש לו מקוה בתוך ביתו.

ה״ג.

 7כ״כ הא״ר.

 8וע״ע במג״א שם.

 9כ״כ
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 11מובא
המג״א 10 .הוא הפרק האחרון של מס׳ ד״א זוטא.
בש״ע יו״ד ס״ם רעו ,ועי״ש בש״ך וגה״ב ,ובשע׳־ת כאן.
 1שכתב שאה דבריו מוכרחים.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מקור

שבת י׳ מ סימן ה

הכ״מ ולח״מ ועול ,ואין לחח דהר״מ מפרש הסוגיא דאייה
במטץ לשם השם דנקרא שלום והוי בכלל דבר שבקדושה
דמ״מ הדי חידוש ולא הוי לי׳ לסתום אלא לפרש ,ובבית אפרים
אה״ע סימן פ״ו רצה לתרץ ע״פ מה דאמריק בסוף ברכות
שהתקינו שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם וכו׳ וכבר
הזכיר את זה דכינוי שאינם נמחקין אסור להזכיר עיי״ש,
אבל קושיא ראשונה עדיין קשה ,והוא בעצמו דחה את זה
מפה״מ דמפרש בשם ר״ל דשלום  wשל הקב״ה אבל לא שם
ממש וכן מבואר כאן דשלום עצמו הוי שם:

וחב״ח כתב דאידחי׳ הן מימרא מדמותבינן עלה מדשרי
למימר הימנותא בב״ה ומה שהגמרא מתרץ והתו׳
הקשו על תירוץ הגמרא ,ותירצו לחלק בץ שלום לנאמן ,כ״ז
דוחק ,ואשינויא דחיקא לא סמכינן ,פיי״ש ,תירוץ זה נראה
 gבהוספה מרובה ,דהמי׳ הר״ן כבר הכיח בצ׳״ע דלמה
בשבועות [לה] לא חשיב שלום משמות של הקב״ה ,והתו׳
בסוסה דף י׳ א ,ד״ה אלא רצו לומר דשלום משמות שאינם
נמחקין והא דלא חשיב להו בהדי שמות דאינם נמחקין דתנא
ושייר ,אבל הר״מ ס״ל לכ״ז לדוחק ,ומכח זה פסק דלא כר׳
המנונא.

תר ד״ה דמתרגמיק ,וי״ל דהחם קראו שלום וט׳ וצריך מיון
סוכתם ,וראיתי במאירי דכתב וז״ל אץ מילת נאמן
אמורה אלא דרך תואר מושאל אצלו יתברך כמו שנודע
למגינים ואעפ״י שרוב שמות בדרך זה מ״מ יש מהם שנתייחדו
מי של המון יותר ונאסרו על פי יחודם ע״כ נראה טונתו
ע״פ המבואר בבית אפרים שם דכתב בזה״ל דשלוס השם גופי׳
איקרי הכי אע״פ שהוא נקרא כן מ״ש שהוא מושה שלום
מ״ס ס״ס קבוע הוא להיות הו״ל כשם העצם משא״כ כנאמן
שאינו תן מצד הפעולה נקרא כן אבל לא להיות לשם קבוע
פ״כ ואולי לפי דכנהגה של מושה שלום הנהגה הזאת נוהגת
תמיד ,לפי׳ קבוע הוא ודינו כשם העצם ,אבל המדה הזאת של
הנאמן ,אינה תמידית לפי׳ אץ השם קבונג
ומיקר לח של שאילת שלום בבית המרחץ יש להסתפק
אם זה דוקא אם מתטון לשם הקודש כדאמריק
בסוף ברכות התקינו שיהא שואל בשלום חבירו בשם ,או

הלכה

י

דלמא אפילו כמו היום ששאילת שלו׳ היא ענץ נימוסי
בלבד ואינו מתכוץ כלל לשם הקב״ה נמי בכלל האיסור.
והנה דבר זה נפתח באחרונים ,לענין אדם שהשם פלו שלום
אס מותר להזכיר השם בבית כמרחץ דדעת הע״ז
דמוחר אבל הב״ח והמג״א אוסרין ולזה הסכימו כמה אחרונים
מובא בשע״ת ובמ״ב.
אלא שאני נבוך בגדרו של דץ זה ,דמאיזה דין יהא אסור,
דהדין של והיה מחניך קדוש הוא דוקא בדבר שבקדושה
אבל בזה בודאי שאין על זה דין דבר שבקדושה ,ולא עוד אלא
אפילו בשאילת שלום ומכוון לשם קשס דנקרא שלום ,נמי
לכאורה פשוט דאין על זה תורת דבר שבקדושה ,דאץ דבר
שבקדושה אלא בתורה וק״ש ותפלה ,אפילו שם העצם ,אם
אין טונתו לשם תפלה והודאה אלא כמו בשבועת אמת,
והדומה דזה לא נקרא דבר שבקדושה ,ועוד נתעורר אצלי
ממה שראיתי לכר״מ ומוש״ע ,דהזכירו דין הזכרת שמות
הקודש במקום מטונף בהלכה בפני עצמה ,משמע דיש על זה
דין מיוחד.
ונראה די״ל דיש באיסור הזכרת שמות הקודש במקום ממונף
שתי דינים ,א׳ דין והיה מחניך קדוש ,ודין זה שייך
דוקא אם מזכיר בתפלה והודאה וכל דבר שיש על זה דין
דבר שבקדושה ,ואץ דין זה מיוחד בשמות אלא חה דין כללי
בכל דבר שבקדושה ,ב' דץ את ד׳ אלקיך תירא דמזה ילפיק
בתמורה דף ד׳ א׳ דאסור להזכיר שם שמים לבטלה ,וכמו
דמכלל יראת ד׳ שלא להזכירו לבטלה כמו כן מכלל יראת
ד׳ שלא להזכירו אלא במקום נקי ובידים נקיות ולפיכך
אפילו אם אין על זה דץ דבר שבקדושה ואפילו היכא
דאינו מטון לשם השם ,דכיון דמ״מ מזכיר שם השם הוא
מוזהר להזכירו במקום נקי מאת ד׳ אלקיך תירא:
ולאחר טתבי נחמתי דא״כ כ״ש הוא שיהא אסור להזכיר
מלת "שלום" לבטלה ,ולכאורה דהיתר גמור אפי׳
אם מכוון לשם השם ,אלא דצ״ע מסוף ברכות דהתקינו שיהא
שואל אדם בשלום חבירו בשם וכתב הר״מ בפהמ״ש שם
דהיינו שאילת שלום דשמו של הקב״ה שלום והתירו משום
מת לפשות ,משמע קצת דאסור להזכירו לבטלה ,וצריך לי
עוד בזה בירור ועיון ,ואין העת עמדי ,וכתבתי רק דעת נוטה.

בירור הלכה
או״ח סי׳ פ״ד
אם מותר לקרוא במרחץ ובו סעיף אחד
א .מרחץ חדש שלא רחצו בו מותר לקרות בו
ובישן בבית החיצון שכל העומדיו שם לבושים
מותר ובאמצעי שקצת העומדין שם לבושים וקצת
ערומים יש שם שאילת שלום אבל לא ק״ש ותפלה
הגה ומותר לכרכר שם בד״ת <ר״ן בפ״ק דשבת ובפרק כל
הצלמים) .ובפנימי שכלם עומדים ערומים אפילו
שאלת שלום אסור :ואסור לענות אמן בבית כמרחץ
(ר״ן סרק הכירה):
ש״ע מרחץ חדש וט׳ בגמרא שבת דף י׳ אמרינן דבית המרחץ
שאמרו אע״פ שאין ט אדם בה״כ שאמרו אע״ס שאין
ט צואה וכר וצ״ע על הר״מ וטוש״ע שהשמיטו את זה ,ולא
כתבו מפורש דאסור במרחץ אע״פ שאין בו אדם ,כמו שכתבו
גט צואה ,מיהו הדץ דין אמת כמו שמובא באחרונים דאסור
אע״פ שאץ ט אדם ,ודבר זה נלמד נמי מהר״׳מ וטוש״ע
מדפסקו דמדש מותר משמע אבל ישן אסור אע״פ שאין בו
אדם:
ונתבאר בעכ״ל שני מעמים או משום זוהמא ,או משום
דהמקום כמיוחד לערומים המקום עצמו נעשה

למקום מטער ,ואפשר דהא דסק״ד שם בגמרא דר׳ אדא
בר אהבה מתיר באין שם אדם ,דס״ל כהסעם השני וס״ל
דטעם זה שייך דוקא כשיש שם בני אדם אבל אם אץ שם
בנ״א דינו כדין הזמינו למרחץ מותר ואדרבה מזה מוכח
קצת כהטעם השני דאם הטעם משום זוהמא היאך היה סק״ד
להתיר באין שם אדם ,אם לא נאמר דהסק״ד והמסקנא תליא
בשני הטעמים הנ״ל:

ובאמצעי שקצת וכו׳ במשנה ברורה ס״ק ג׳ מביא דעת י״א
דאם אין שם אדם כלל או שעכשיו כלם לבושים ,דינו
כבית החיצון ,ולא מובן דמ״ש מבית הפנימי ,ושני הטעמים
הנ״ל שייך גם בבית האמצעי ,כאשר נתבאר היטב בעה״ל בשם
המאירי ,ויש לי לזה ראי׳ מוכרחת מגמרא הנ״ל דמקשה על
ר׳ אדא בר אהבה דאומר דיתסלל אדם תסלחו בבית כמרחץ,
מברייתא דקחני דאסור ומוקי לה לר׳ אדא בר אהבה באץ שם
אדם ושוב מקשה עליו מריב״ח דאוסר אפילו אץ שם אדם,
ומאי קשה דלמא איירי בבית אמצעי מש״ה מתיר באץ שם
בני אדם ,אלא ודאי דל״ש:
בדין בית הטבילה בצונן ,נתבאר מהכ״מ המובא בעה״ל
דתליא בשני הטעמים הנ״ל ,דהמעם של זוהמא לא
שייך בזה ,אבל בחמין דשייך נמי זוהמא כתב הט״ז ומובא

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

מקור הלכה  -א ב זילבר ,בנימין יהושע בן ברוך עמוד מס:

הודפס ע״י אוצר החכמה

ל

מרדכי

טם־ת

גיטין

[דף נט ע״ב  -פא ע־א]

רבה א״ר חננאל אמר רב קרע הבא בשני שיכוין יתפור א) ומסיק התם דהא לא
יתפור מיירי בדאפיצן אבל לא אפיצן ט הני שפרי דידן אפילו כשלש יתפור וכיון
דשטנן כשלש הוא הטן נארנע וחמש ואפילו טובא ל״ש ודוקא נגיטן אכל נשאר
דבטס לא בדאיחא התם בהטא ודוקא באומה יטעה אין קורין אכל כשאר יטעות
קוטן והא דא״ס הניזקין ס״ת שחסר יטעה אין קורין בה משוס דחסר במילמיה
"""צנסמבר טעמא משוס כבוד צטר כדאמט׳ התם רבה ורב יוסף לא קרו בחומשין
בטח הכנסת משום כבוד צבור וה״ה נמי בס״ת שחסר יטעה אחת ומוטב ידחה
כבוד צטר היכא דלא אפשר קודם שתדחה מקנת חכמים שנתקן מימי משה לקרות
בתורה דכה״ג אמר שילהי פרק בתרא דמגילה אין גוללין ס״ת בצמר מפני כבוד
ומעשים בבל יוס שגוללין טו״ט או ר״ת כשאין שס ס״ת אחרת ועוד תדע גט
חסר יטעה אחת קאמר אין קוטן ולא קאמר אסור לקרות נדקאמטנן גט ספרא
דאפטרחא אפור למיקט בציבורא דלא ניתן לינתב אלא ודאי ש״מ אין קוטן הינא
דאפשר אבל היכא דלא איפשר שט ושלום שמשון בר אברהם.
שלא מן הנתב .פי׳ בלא העתק :טיגריס גריסן .פי׳ שגורות גפי כל ועיין לעיל
 ..............כסוף הלכות .פפלין כגי׳ ס״י___________ ___ ____ :
תקד !דף סב ע־א] °אין נותנין ואין כופלין כו׳ .הא דנותנין שלום הוי מפני דרט שלום
הלכך נחדא זימנא סגיא לומר חזקו כדרך שאומדם לעושי מלאכה
תחזקנה ידכם אישרו לשון חווק כמו אשרו ממון:
(פרק ששי) שלמא למר .פרש״י שלא היה בלבו לברכו אן לבו לרבו ומכח זה
נראה לי דאס עוסקין במלאכה שאינה אסורה להם מותר לומר להם
תחזקנה יטכם נמו העסוקים בחטשח שור וחמור לפי שאין אסוטס אלא בהרכבת
"אילן ובהרבעת כהמה כדמונח ס׳ ארנע מיתות מוחטן בני נח ללטש נלאים ולזרוע
נלאים ואינן אסוטס אלא כהרבעת בהמה והרכבת אילן .מה״מ אמר שמואל אמר
קרא חוקתי תשמרו חוקים שחקקתי לכם ככר לא תרטע כלאים שדך לא תזרע
כלאים מה בהמה_נהרמנה אף שדן כהרככה ט׳____________:
זדף סא"ע״א] וקוברין מתי עובדי כוכבים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום'.
פ״ה מתעסקין בהם אס מצאו הרוגים עם מתי ישראל ומפי׳ נראה
שאין מפרנסין או קובטן או מבקרין חולין אלא דוקא עס ישראל:
[פ׳ התקבל] נדף סד ע־אז פנים שאני ממון דאיתיהיב כו׳ עד שאין שלישותו
בידו .וקשה דאמט׳ שילהי זה טרר אין עליו עטם ויוצא מתחת יד
שליש אלמא בעינן שיהא שלישותו טדו וי״ל ה״ה אפילו אין יוצא מתחת יד שליש
אלא משוס דנסיפא אשמעינן תדוש או שהיה יוצא אחר חתום שטרות אשמעינן גס
ברישא:
תסה °השיב מהר״ם נאמנים ראוכן ושמעון השלישים לומר שנן היו התנאים שאס לא
יקיים יהודה כן וכך יתנו כל מה שטדס [ללוי] אפילו כלא שטעה היכא
שאין השליש מעכב לעצמו אבל אס טען על השליש עכבת לעצמן מן השלישות
ישבע שלא עיכב דאסילו כטענת שמא נשנעין כדאיתא פ׳ כל הנשבעין:
נדף סג ע״בז כותבין ונותנין אפילו מאה פעמים .אומר ר״י שטוב לומר לסופר
ולעטס שיכתבו ויחתמו כ״ב גיטין עד שיהא א׳ לדעת הרב והרט
יוסף קלצו״ן אומר דשמא בעני! זה פסול דדמי לנטרה דשאר גיטין כשטן מיד
שנעשו כתקנן וגט זה תלוי כדעת הרב וצ״ל הוכרר הדנר שהיה עומד לדעת הדכר
משעת כתיכה ואכן קי״ל דבגיטין אין נטרה כדאיתא פרק כל הגט גט לאיזה
שארצה אגרש הלכך טוב שיאמר כל פעם ומיהו נהגו כפי׳ ר״י:
כתב הרב מלונדרש מה שפי׳ רש״י ז״ל אכל קטנה אטה ולא היא כשיש לה אב
׳
האמת פירש ע״ס הירושלמי דפרק התקבל והר איתא התס נערה המאורסה
טן היא טן אטה מקבלין גיטה נשאת היא ולא אטה קטנה אטה ולא היא נשאת
הקטנה טן היא טן אטה ואס יש בקטנה דעת היא ולא אטה [א] והא דאמט׳
בכוליה חלמודא טון שנשאת אין לאטה רשות בה היינו טש לה דעת והא דמשמע
בם׳ האיש מקדש למאי דס״ד דמייט טש לה אב ואפ״ה אם הגיע גט לידה
מגורשת מייט משאת שאין לה דעת והא דטיק הא נערה הט זה גט אלמא
[דעושה] שליח ואי בנישאח מאי למימרא הא בארוסה קא מיבעיא ליה נ״ל דהט
טיק מאחר דקטנה שנשאת ונערה ארוסה חד טנא אית להו נדאיתא טרושל׳ ואי
נערה ארוסה לא משויא שליח וכ״ש דקטנה [נשואה] דאין לה דעת אלא מדנקט
קטנה נשואה משמע הא נערה ארוסה משויא שליח ע״כ לשון הר״ם פ״ז:
[פרק הזורק] !דף פא ע״אז תגן בהאי פירקא המגרש אשתו ולנה עמו
בפונדקי ב״ש אומרים אינה צריכה גט שני וב״ה אומרים
צריכה גט שני .ובגת׳ דבני מערבא משמע דהן דהמנרש אשמו שייכא בההיא
דגט ישן וחד טעמא נינהו דגט גט ישן גרשינן אית תנא תני אחר שכתבו לה
ואית תני אחר שנחנו לה מ״ד אחר שנמט לה מסייע לב״ש ומ״ד אחר שנתנו לה
מסייע לכ״ה נש וגט לנה כפונדקי נרסינן החס א״ר מונא ב״ש נטעמייהו דאמט

אדם פוטר אשתו בגט ישן ואמט׳ אינה צטכה גט שני וב״ה כטעמייהו דאסט
ואמט צריכת גט שני א״ר יוסי בר טן ב״ש כדעתייהו דאמט לא יגרש אדם
אשתו אא״כ מצא בה ערות דבר אינון אמט מזוהמת היא לפניו ואינו חשוד עליה
לפיכן אינה צריכה גט שני .וב״ה דאמרי אפילו הקטחה תבשילו אינון דאמט
אינה מזוהמת לפיכך חשוד עליה וצטכה גט שני ולפי גמ׳ דנני מערבא [לר׳
מונא] לכ״ה דאמט צטנה גט שני לנתחלה הוא ואס במגרשה והלן כעלה
למדה״י אחר שלנה עמו בפונדקי מנשא לכתחלה כטן גט ישן ואינא מרטותא
קמאי דמפרשי המגרש ולנה עמו בפונדקי כגון שכתבו ועטין לא נתנו לה וטעמא
משוס גט ישן ולא משוס קדושין [כגמ׳ דנני מערנא] ולא בטר וגמ׳ טלן
מסתנרא דאזלא כטעמא דר׳ יוסי בר מן דגמ׳ טרושל׳ ולא משוס גט ישן ענ״ל

העיטור:
°מעשה באשה שהראה גיטה ממדה״י והטאה עמה הרשאה כתוב בעדים ולא חסו

מצאה קיום לכתבה והשיב שמותרת לינשא ולכי אתי בעל תבקש קיום או
דרור גירושין וה״ה אם שלחו ב״ד חתימתן שבאותו מקום שנתן שם הגט שבפניהם
נתגרשה שמותרת לינשא אפילו אין מכירי! החתימה כיון דליבא כאן מערער השיב
ר״ת דשליח להולכה א״צ עטם ולא חתימת נ״ד להוטע שעשאו הבעל שליח להולכת
ט הגט שטדו מוכיח ור״י [חולק] פירשה פ׳ התקבל:
°טעשה באחד שקיבל עליו בגזירות חרם ונדוי ב״ד להזקיק בנו לגרש ונראה שיבול תפז
להתיר לעצמו וצווי ב״ד אינה כלום שהמצוה לגרש כאילו טעה בדבר משנה
ואף לבעל אין יכולין לכוף וכ״ש לאחטס ואף אס נשבע שנועה דאורייתא יכול
להתיר ואס נתן גט בכסיה ה״ל גט מעושה שלא נטן:
ר״י מפריש וחתנו היו מונעין מלכתוב לא מעיינות ולא בארות בעיר שיש שם נהר
וגס כטרויש שיש כמה כארות אין נותטן רק הנהרות וכן הנהיג ר״ס כסוף
ימיו וכן נכון וגם מפשט לא יכתוב יו״ד אחר השי״ן דמשמע שיש לאדם שתי
נפשות וגס ר״מ לא היה כותב יו״ד וגס נסטש לא היו כוחטן יו״ד רק מפשט
ומיהו אס היה כתוב כו יו״ד אין לפוסלו שיש לקרות מפשיט והיו״ד למילוי ולא
מפשיט דמשמע שתי נפשות ורטנו יהודה כתב כסוף טצה שיש לכתוב כל סיפוקי
העיר מט ועיר שיש בארות ומעיינות ונהרות יכתוב כולן ור״י מסטש חולק ואומר
שאין לכתוב כ״א עיקר סיפוק המיס והטא ראיה מטש מ״ק ועיר שאין כה שום
מיס ט אס אסיפת מים ולפעמים יבשו ואין שותין ט אם מאותן מים שנאספין
לפעמים יכתוב גם העיר הסמוכה לה ומימיה:
הכתב העיטור וז״ל מדכתטנן וטן ט יהוי ליט מנאי ספר חרוטן ולמהן
הלהתנסבא לכל גגר דתיצטין היינו הט את [מגורשת הט את] מותרת
לכל אדם וא״כ מה צורן תו לאהדורי ולשון להתנסנא משמע היתר טן לנשואין רן
לזנות עד דאמר חוץ מזנות ואפילו אמר שהיא מותרת להנשא לכל אדם הוי זנוח
בכלל ההיתר דגרסינן פרק האשה הורוה ב״ד לינשא והלכה וקלקלה חייכת שלא
התירוה כי אם לינשא ומסיק מאי קלקלה כגון אלמנה לכ״ג אכל זינמה לא וכן
הלנתא ש״מ זינתה בכלל להנשא הוא אכל אלמנה לכ״ג לאו בכלל להנשא הוא הלכך
להתנסכא כולל נמי זנות ואלמנה לכ״ג בכלל כל גנר דתצטין ולית כה שיורא ותדע
דאי איתא דבלישנא להחנסבא אית טה שיורא אמאי נקט ר״י בהאי לישנא לימא
דתהוי רשאה ושלטאה מפשט ומשתט לכל נבר דתצטין ותו הא דנתיב ודן די יהוי
ליט מינאי נו׳ ה״ל כמו הט את מגורשת וגרסינן בקדושין הט אח מגורשת הרי
אח מותרת לכל אדם הט זו מגורשת ותו לישנא הוי ארמית והט את מותרת
עבטת אלא נ״ל דהט אח מומרת תוס׳ הוא ואינו כטופס ר״ש ורב אלפס וכה״ג
כתוב נגליון וה״ר הלל מרומי פוסלו וה״ר שכתי חולק עליו וכ׳ דכתבו רטותא דכל
הגי דקדוקים אורן הווין ותיקון האותיות ה״מ נכתכ לה כעל גופיה א״ג דכתב לה
סופר מסומיה ואחא בעל ומערער ואמר אנא הוא דפסילנא ליה בהני דקדוקי
ולקלקולא איכוונית אכל אס אמר נעל לסופר לכתוב הגט אפילו סתם וטעו הסופר
והעטס בא׳ מאלו האותיות ובעל אינו מערער הגט נשר ותינשא מ ואס העדים
מצויין יעידו שטעות סופר היה .וכן כתב רטנו האי ז״ל אי יהיב בעל רשות לסופר
לכתוב גט שלם וטעה כהני כולהו או במקצתיהון אי אימנהו לספרא מחקן להו ואי
לא ומינסיבא בהאי גיטא לא מפקינן לה ודאי אי אחי לאינסוט ואחי נעל ומערער
ואמר האי דכחב ודן טן איכוני א״ג למהן לחוכא קאמינא לא מנסטנן לה אבל אי
נסיבא לא מסקיגן לה דהא דקאמר משום שלום מלכות יוציא והולד ממזר אין
דר״מ לטעמיה כו׳ ולית הלכתא כר״מ וכ״ש לעני! טעות סופר י>ורכ השיב קבלה
מסי הגאונים הינא שהבעל כתב הגט בעצמו ונא אחר שנשאת וערער תצא ואס
האשה אומרת שהוא טעות סופר עליה להטא ראיה אבל אס אין שם ערעור הבעל
ויש טעות מתחת יד סופר וצוה לכתוב גט סתם מדעת שלימה אינה צריכה גט
שני וכל טעות הכא מתחת יד סופר אין חוששין לו ואין ערעור הכעל כלום וכן
הורו הגאונים:

חדושי אנשי שם
[א] לשון הר״[ ומדסליג בנשאח טן יש כה דעח לאין בה דעת ש״מ דטשא דמאורסת קטנה ט! יש כה דעת ט! אין כה דעת אטה ולא היא (מהר״ם) p[ :נמה שנחלקו כמשנה שס מחג
לגרש אח אשחו ונמלך אס פסלה לכהונה ואי[ הטעם משוס חשש קידושי! אלא שמא יאמרו ניטה קודם לבנה ורט יוסי בר בון סליג עליה דרט מונא וסטרא ליה טעמא משום חשש קידושין

בגמרא דיל[ (מהר״ם):

סליק

קובץ מפרשים
סלהתנסבא לכל גבר דיתיצביין היינו הרי את מגורשת הרי את מותרת
נ) כתב העיטור וז״ל מדכתבינן ודן די יהוי כו׳ .נ״ב במאמר שביעי [נן אריה]:
א)בשלש לא יתפור !מהר״סמטיקטיח:
ד>בר״ן איתא ורבינו נסים [גליון]:
לכל אדם וא״ב בו׳ .תיבות הרי את מגורשת מוקף וצ״ל היינו הרי את מותרת לכל אדם וא״ב כו׳ [וכן הוא בעיטור שם] [בן אריה]:
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

מרומי
והיינו זוהמא .ונן מיירי הכא במרחץ חדתי ,אפילו שכבר
הוסק וראוי ליכנם בו מיד .וע״כ תיירי באופן זה ,דאם לא
כן מאי שייבא מימרא דרב אדא ככא .אלא משוס דחנן לא
יכנס למרחץ אלא א״כ התפלל ,ופל זה קאמר מתפלל בבית
המרחץ ,הרי דמיירי שכבר הוסק ,ובביה״כ כה״ג דהיינו שכבר
מוכן בכל הנחוץ שם אסור ,הא בלא זה אפינו בביה״כ מותר.
אבל בפוסקים לא משמפ הכי .ופי׳ מש״כ בכע״ש פ׳ חקת
בדין הזמנה מילתא ,דבדיבור בפלמא ג״כ פליגי:
שם .אסור לאדם שיחן שלום לחברו בבית המרתן .נראה
דדוקא ליתן שלום אסור ,דזהו ברכה בשמו ית׳ כדאי׳
בברכות י״ד הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו פשהו במה
כף ,אל תיקרי נמה אלא במה .וביארנו שם דדוקא בלשון שלום
דהוי בכלל מצות גמ״ח ,והוי דבר שבקדושה כלשון השו״ע
באו״ח סי׳ פ״ט ם״ב ,משום דשמו של הקב״ה שלום .ומשו״ה
מחקרי במה ,שהוא קדוש ומצוה בזמנה ,ושלא בזמנה אסור.
וה״נ ליתן שלום לחברו ,דשלא בזמן תפלה הוי מנוה ,ובזמן
תפלכ^וי במה .אבל להגיד המלה שלום לשם דבר אמר בפלמא,
ודאי שרי לומר .והיינו שכתב הרמב״ם בהל׳ קר״ש פ״ג ה״ה
שלא אסור להזכיר בביה״כ אלא שמוח המיוחדים ,והן שמות
שאינם נמחקים .וכן אי׳ בשו״ע בסי׳ פ״ה .אבל שלום מותר
להגיד ,ירק שאילת שלום אסור ,יזהו בכלל מש״כ שם ולא קר״ש
בלבד ,אלא כל דבר שהוא מדברי הקדש אסור לאומרו בביה״מ
ובביה״כ כר ,ולא כהב״ח שהביא המג״א סי׳ פ״ד:
והא דמקשה הגמרא הכא אלא מעתה הימנוחא נמי אסור
למימר בביה״כ דכתיב הא׳ כנאמן .אין הכוונה דיהיה
אסור לומר תיבת נאמן ,דא״כ היה להגמרא לומר אלא מעתה
נאמן אסור לומר ,דהא ודאי דתיבת הימנותא אינו שם הקדש.
אלא הכי קאמר ,דאם רוצה להזכיר את הקב״ה ברמז בביכ״מ,
והיה י נהוג לומר הימנותא שכך הוא ,ומיכווין לשמו ית׳ ,יהא
אסור משם שדומה להשם הא׳ הנאמן ,ובאמת שרי .וכמו שאני
נוהגין לומר העליון שכך הוא ,אע״ג דכתיב א׳ עליון ,מנ״מ
אין תיבת עליון שם קדש שיהיה אסור לומר בביה״מ ,אפילו
כשרוצה להזכיר ולרמז על הקב״ה .אבל כל זה מיירי בשמרמז על
הקב״ה ,אז שלום אסור ונאמן שרי .משא״כ בלא זה ,פשיטא
דשרי ואין חשש כלל:
,-------שם .שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף ט׳.
דגוף הכתנת היה גס ליתר הבנים ,דזה היה דרך כל
אנשי המעלה ללבוש כתנת כזה ,כמוש״כ בביאורי לסחורה.
ולא היתה הקנאה אלא על הפסים:
שם ,ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו כר .זה מלשון מגלגלין חובה
ט״י חייק שאע״ג שבלא זה היה הדבר של ירידת מצרים.
מכ״מ גנאי וחובה הוא שנתגלגל הדבר על ידו .וכן כאן יש
ללמוד מזה שאין ראוי לעשות כן ,שהרי נתגלגל חובה זו על
ידי אותו הדבר .ומיושב בזה קושית התוס׳ בפשיטות:
דף י״א א׳ .אמר רב אשי אנא עבדי למתא מחסיא דלא
חרבה .כתב הרא״ש בשם הר״ח שציוה להגביה
את בית הכנסת כו׳ עיי״ש .והנני להוסיף עפ״י הגמ׳ בבבא
בתרא דף ג׳ ב׳ ,דרב אשי חזא תיוהא בבי כנישחא דמחא
מחסיא ,ועייל לפוריא התם ,ונא אפקא כף:

לא

שדה

ומשום שהוא טהור אינו אוכל גם בלא זה בקערה אמת עמה׳
משום טומאה ,ומשו״ה לא מיקרי שינוי .ואע״ג שהוא ג״כ
טמא ,ולא היה נזכר מלאכול עמה מקערה אחת אם לא משום
איסור ביאה .ומעתה שפיר פירש״י וכש״כ אס הוא טהור
ואינו שינוי בזה:
דף י״ב ב׳ .חום׳ ד״ה ר׳ נתן אומר כר .אומר ר״ת דלא פריך
בשום מקום אלא גבי אכילת איסור כף .והטעם
שזהו גנאי יותר משארי עברות ,משום שמאכל איסור מטמטם
את הלב כדאי׳ סופ״ג דיומא .ומטעם זה ס״ל לכראב״ד
ששוחטין לחולה בשבת ,ואין מאכילין אותו נבלה ,אע״ג שהוא.
קל מחילול שבת ,והיינו משום שהוא מטמטם אח הלב ,ונמצא
שזה חמור .ובפי׳ התורה סו״פ שמיני ביארתי יותר:
דף י״ג א׳ .כיוצא בו לא יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ
שמא ירגילנו אצלו .כתב הראב״ד בס׳ בעל הנפש
והובא בר״ן כאן ,וכ״כ בהשגות שלהי הל׳ טומאת אוכלין
דמזה מוכח דאפילו בשלחן אחד אסור .ומתיישב בזה הא
דכמתין הגמ׳ להקשות מהא דלא יאכל הזב עם הזבה ,ולא
הקשה מיד ממשנתינו .ותו קשה הא כבר יישב שאני הכא
דאיכא שינוי .אצא משום דמשנתינו אפשר לפרש שלא יאכלו
מקערה אחת .וא״כ ודאי ניחא משום דליכא שינוי .אבל
מהברייתא דאפילו בשלחן אחד אסור ,אף דאיכא שיסוי
שאינו אוכל בקערה אחת ,ומכל מקום אסור ,וא״כ קשה.
ומשני דליכא שינוי ,פי׳ דמכל מקום אין זה שינוי כל כך ,שכרי
בזמן שהוא טהור ,גם בלא זה אינו אוכל עמה בקערה אחת.
ומעתה מה שפירש״י בברייתא דרשב״א ,שלא שנינו שלא יאכל
טהור עם הזב ,משום שלא הוצרכו לכך .אינו אלא לפי הס״ד
דרק בקערה אחת אסור .אבל לפי האמת שמדמה להא דלא
יאכל זב פרוש עם זב עם הארץ כף ,דאפילו בשלחן אחד אסור,
וא״כ שפיר הוצרכו לגזור אפילו בטהור .אלא ה״ק דמשו״ה
גזרו בזב יותר ,משוס דפשיטא דטהור אסור משוס דליכא
שינוי ,וכמוש״כ בהמשנה .וא״כ מוכח דפרצה טהרה בישראל,
דבלא זה נימרו סתם לא יאכלו עם הזבה:
שם .מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור כף.
ופירש״י דהא אפילו יחוד אסור .וזה דלא כמו שהבינו
כתום׳ דכוונת רש״י רכן בנדה אסור יחוד ח״ו .אלא רש״י ס״ל
כהר״י שהביאו התום׳ בד״ה ופליגא ,דמפרש לא יקרב כיינו
הוא בבגדו כף .והראיה אינו אלא שזה בכלל לא יקרב
לאקוקי יחוד שאינו נכלל בזה כלל .ומה שהקשו התום׳ דהא
אשת רעהו לא טמא משמע תשמיש ממש ,אינו כן ,דלא מיבעי
לשיטת הירושלמי דדברים מכוערים מוציאין מן הבעל ,ואסורה
עליו עד שתשתה .והכי דעת רש״י במס׳ יבמות ,ודאי ניחא.
אלא אפילו לשיטת הפוסקים דלא ס״ל הכי ,מכ״מ משמעות
טמא היינו מיאוס ,ובמה ששוכב עמה במטה נמאסת טל
בעלה ,וכל נפש נקיה אינו סובל כן ,וכדאי׳ שלהי מס׳ גיטין,
זהו דעת רש״י .ופי׳ התום׳ הוא דוחק גדול:
שם .ופליגא דר׳ פדת ,דאמר ר״פ לא אסרה תורה אלא
קורבה של גילוי עריות בלבד .פי׳ לעבור עליה משעת
קורבה ,אבל דיקא אם מחשבתו לגלות ערוה .משו״ה פולא
כוי מנשק כף ,שבטוח כיה כמוש״כ התום׳ .ומש״כ רש״י
והיא

בבגדה אפילו

שם במשנה .לא יאכל הזב עס הזבה .ופירש״י וכש״כ

ואפילו קירוב בשר מדרבנן,

טהור עם הזבה .וכבר נדחקו בזה הרש״א
והרש״ל במש״כ רש״י וכש״כ .ומש״כ המהרש״א משום טומאה
קשה ,שאין זה ענין לאיסור וגזירה זו .אלא ה״פ דלהלן יטאר
דאפילו בשלחן אחד אסור ,ואע״ג דאיכא שינוי ,שהרי אינו
אוכל עמה בקערה אחת ,מכ״מ אסור אפילו מל שלחן אחד.

ליכא למיגזר ,בנדה תיירי ,ולא באשת איש דאפילו יחוד אסור
כפירש״י .אלא הא שפיר הקשו התום׳ ,דא״כ מותר לאכול עמה
בקערה אחת ג״כ .ומשו״ה פי׳ ר״ת בלשון אחר ,דאין לסו
לאסור ולגזור אלא כעין שאסר הכתוב כף בלי שינוי כף.
ובאמת שגס רש״י כיוון לזה ,ורק היא בבגדה דאיכא שינוי
ליכא
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רשתי שממתי גו׳ ובממזומא אי׳ שכנגד מרן המזבח תמרון
לפני שלח! .וכנגד זה ממלת שחרית פרנסה לעל היום חכו
הביאור באר אמרן לן ואצפה על הפרנסה .ומנחה הוי
כנגד מנחה ונסכים שהוא משמח אלקיס ואין אומרים שירה
אלא על היין כדאי׳ בשרכין דף י״א ואז מת רצון לכל דבר:

שהוא צדיק גמור למעלה  pהטבע ואיט ירא אפילו ממי
שהשעה משחקת לו .ולפ״ז נמצא דמתפיש יפה כל יישובי
הגש ,ממלה מיישב הא במילי דשמיא ,שלומי מצוה איק
נחוקק .ואמר כן משני .דאפילו בשלי דשמיא יש נפ״מ אם
השפה משחקת ליה הוי שכימא הזיקא .ואמר כן משט דאפילו

 &Wעובר בחמשה קולות כו׳ .פירש״י מזלזל בחמשה קולות

שכיחא הזיקא ,יש נ״מ בין צדיק שמנהגו בדרך המבע לצדיק

כו׳ .יש להסביר האין מי״ז שאינו משמח מתן וכלה
גמור כמ״׳גג אבל במגילה דף ף ב׳ הטסמא באופן אחר.
Hia
מזלזל בקולות של ממן מורה .ונראה דמי שאינו משמח מתן לתחילה מישב הא במילי דידיה הא במילי דשמיא ואב״א
וכלה ,מגיס דממו ומתכבד בעיניו לומר שהוא צנוע ביותר.
הא והא בשלי דידיה ,הא בצדיק גשר הא בצדק שאיט
ואץ כדאי מצומ שממת מו״כ להשמיע קולו .וכדבר מיכל לדוד.
גשר .ואב״א שעה משחקת ליה שאט .כאן צריך לפרש צדיק
ונמצא לפי דעתו שלא היה ראוי שיהיו קולות במתן מורה,
גמור בג״ח כשש״כ לעיל .ומשדה אם הוא יוצא בגמ״ח אין
אדם שולש בו .משא״כ אם איט גשר הוא צדיק ורע לו.
זשיומר ראוי היה שתנתן התורה בצניעות מ״ו .ונמצא שמזלזל
בקולות^ של כר סיני .וכיוב״ז כתב הרמב״ם בענין שממת
תשעים ששים לו רעה אפילו שאין השעה משחקת להם.
בית השואבה:
—
ואמ״כ משני דאפיצו צדיק גשר דהיינו אפילו בין אדם לממד,
נזכר
לא
זה
בקרא
ירושלים.
מחורבות
אמת
מה
שבג כאלו
מכ״מ שמה משחקת ליה שאט ,דהוי שכיחא הזיקא .והנה
ירושלים .אלא אק ישראל .אולם מפני שהכל מלוי
לפטט אימא ואב״א שעה משחקת ליה שאני ,ואיט מיושב
בירושלים ,ולמזגו מזה דבונה אמת ממורבומ הארן זוכה
צפי טסחא דילן .שהרי כבר יישב לחלק בק שעה משחקת לו
לאין משחקת לו .והעלה שד דאפילו שטה משחקת לו אינו
הרבה .שהרי הגמ׳ מפרש את הפסוק כי אשיב אם שטת
כא5ץ .על אמת מחורבות הארן:
שולט בצדיק גשר .וא״כ האין סותר הגש ומיישב ואב״א כף.
שבג ואמרי לה ר׳ שמעון בן זומא .האי ואמרי לה הוא עיקר,
אלא שקר טסחא זאת מקוש במגילה .ואשיגרת לישנא הובא
וכדאי׳ להלן דף נ״ח א׳ בן זומא כף שברא כל אלו
גס במכילתין .וזה מצוי הרבה בגיר ,ואנקוט סדא בקדושין
לשמשני■ ונתב הרי״ף פ״א רביצה דסוגיא דעלמא כל״ב:דף ע״ט א /וכי מימא בציר כף .ורש״י ממק טסמא זו שאין
מקומה אלא בנדה דף ס׳יה כשש״כ שם .ובפסחים דף כ״א
שבג כל שיודע כר נקרא גזלן שנאמר ואתם וגד גזילת המגי
3׳ היה הנוסמא לגר בנתינה ולעכו״ם במכירה .ורש״י מחקו
בבתיכם .עי׳ בפירש״י .ואץ המלה «מיכם מלויק .ויש
לפרש עפ״י המנחומא בפ׳ בהר .אל מגזל דל כי דל הוא .אם
בצדק .ומקוש בקדושין דף נ״ו ובב״ק דף מ״א .ומבואר
למוד היית לפרנסו וחזרת בן כף דע שאתה גחלו .וה״נ במה
במק״א ושד יש הרבה כיוצב״ז:
שאינו משיב לו שלום כסטר העני שהוא בכעס עליו .ומתבייש
שם .כל הקובע מקום לתורתו .נוסח הרי״ף שקר .והכי
לבקש שאלתו וצרכיו .חהו גזלת העני בבתיכם:
אי׳ בשאילתות דרא״ג שאילתא י״ע .ועיי״ש בהפש׳ש
עז׳*ה־
5
זיף ף ע״א .צדיק גמור וצדיק שאיט"גשת נת3אר“
שביארנו דמשו״ה כתיב ונמממיו ,דפי׳ לתורתו .והיינו מה
שמחדש ומפלפל כדאי׳ בע״ז י״פ .,ממחלה כי אס במורש ה׳
בהרמב דבר ריש פ׳ נח :
ואמ״כ ובתורתו .והכי משמשת לשן הגש בשבת דף י׳,
שם ע"□ עד שבא אברהם וקראו אדון .נתבאר בהרח״ד פ׳
תורתו ממי נעשית ,פי׳ מה שחידש והעלה ,וק כאן לתורתו,
לך לך ישוב על קושית התום׳ .וגם מה שהעלו
ע״י פלפולו בתלשד .וע״ז כתיב ונטעתיו ,דעל חלשד כתיב
התום׳ דהפמה של ברית בין הבתרים נאמרה מקודם .לא
וכמסמרות נששס .ואט מברכים ומיי שלם נטע בתוכנו
נראה כל 5וכתבנו בזה בהעמ״ד שם .והוכחת הרשב״ם בתוס׳
שהוא תורה שבע״פ ,כמבואר באו״ח סי׳ קל״ע .ועי׳ מש״כ
נסתר ממש״כ בפירש״י שם על הבע נא השמימה .שהעלהו
למעלה מן הרקיע .שהבעה הוי מלמעלה למעה:
שם שד:
שם .ולימא מר לשלוחא דציבורא כף .משמע דבשנן דוקא
שם .ראובן כף .אופן ההוכחה ביארנו בהעמ״ד.במקומו:
ציטרא דמתא .דהא א״א שלא יהא ציבור באחה שר
שם .דלא חיים עלי .אבל אבשלום לא ביקש אלא המלוכה,
שמתפללים .וכן לשין שט בתשית יחיד דסמכיק על סברא
ולא להרוג את אביו .ומשום הכי לא הסכים לעצתו
זו דמדאי יש מנק שמתשין ש׳ באו״ח׳רס״י תקס״ח .אלא
של אמיתופל שביקש להרוג את דוד לבדו .אבל עפ״י עצת מושי
דציטרא דמתא בעינן .וקשה ממ״ז דף ד׳ ב׳ דלשין שחרית
היה מוכן להצליח במלחמה ,ולהרוג את ההולכים אמר דוד,
מתפלל ביחיד בג׳ שש קמייתא ,משוס^דאיכא ציבור דקא
ולא את המלך:
מצלי ,משמע שסומכין על אחה ציטר שהוא .ובלא זה קשה
שם .הא בצדיק גמור .הסה כבר פירשתי צדיק גמור היינו
הסוגיא דשם ,מ״ש שחרית דסמכינן על אחה ציבור ,ושיש
אפילו בין אדם לחברו ,אבל כאן טח לפרש צדיק גמור
בתפלת שסף דלא סמכיק .לק נראה דכתם לאו משום
שהוא מתנהג בדרן חסידות למעלה ממבע אטשי .וההשגחה
שמתפללץ אז קאמר .אלא משום שכבר התפללו ושב לא
עליו הוי ג״כ למעלה  pהעבש וכדאי׳ בחולין דף ז׳ דר׳
מדמי .משא״כ בשסף י״ל דציטרא דמתא עדיין לא התפללו.
מנינא לא היה ירא  pהכישוף .ומקשה הגמ׳ הא כשפים
ובזה אזיל דברי המג״א בסי׳ שקצ״א סק״ט שכתב דבזה״ז
מכחישים פמליא של מעלה ,ומשני שאני ר׳ חנינא דנפישא
שמתפללים בשמה ראשף אסור ליחיד להתפלל אפי׳ שמרק אמר
זכותיה .פי׳ דכשפים הוא למעלה מעבע המזלות .אבל ר״ח
שעה הראשונה כף .ולפי מש״כ הט עעמא כיק שכבר התפללו
הוא למעלה יומר מכישוף ,וכש״כ שלמעלה  pהעבש ומשו״ה
הציבור לית לן בה ,דלא מדחי גס אמרי תפלת הציבור .ומה
אפילו שנימא הזיקא אינו ירא ,וכבר ביארנו בזה הא דאי׳
שמלקו התום׳ שם בע״ז .זה כהא שאמרה השומרת בתוך עמי
בפסחים דף .ה׳ מור שבת אדם לחבירו בודק עד שידו מגמת.
אנכי יושבת שכוללת את עצמה בציבור של שרה ,וכדאי׳
אע״ג דודאי קי״ל נפלימו דהיכא דשכימא הזיקא אין
בזוה״קש בשלח:
סומכין על הא דשלומי מצוה איק ניזוקין .אבל אם הוא הולך
דף זד א .,אימתי מש רצון בשעה שהצטר ’מתפללין .לפי
בדרן החסידות אינו ירא אף במקום דשכיחא הזיקא .והכא
מה דמיירי שלא עם הצבור ,קשה קושית כ״ת
גמי מי שכשעה משחקת לו ,מזלו עדיף לבלוע צדיק .אבל מי
בש׳ז
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מרומי

ברכות

יחזור לנתקה ראשונה .ואמאי הא שניה דרבנן .ואולי יש
לדמומ דאפילו מדרבק ראוי למזור מספק ,ולא גרע ממפלה
לד יומק דאמר הלואי שיתפלל כל היום .והא דאמר להלן
ספק קרא ק״ש כף איבו קורא ,בברכות מיירי ,וכהרמב״ם
ז״ל דלהמסקא דקורא בברכות ג״כ .ולי נראה דבבעל קןי
מיולי ,עי׳ משנה

דבעל קרי.

והגה יש להוכיח דק״ש דרבק ענ״פ פרשה השניה כפסק
התוס׳ ז״ל ,מהא דלהלן דף כ׳ ב׳ ק״ש פשישא מצ״ע
שהזמן גרמא היא כד .ולכאורה תיפוק ליה משום דכשיב
ולמדתם את בניכם ולא בנותיכם ,כמו ת״ת דנפקא .ליה
בקדושין דף ל״ד מהאי קרא דנשים פעורות .אלא ודאי או
דק״ש כולה מדרבק ,או שרק פרשה הראשונה מן התורה.
וא״כ אק למעע מהא דולמדמם .וכ״ת אפילו אי נימא דשני
הפרשיות מן התורה ,געי שעם לממש אפילו פרשה הראשונה,
וע״כ משום דמצ״ע שהזמן גרמא.
הא ליתא דע״כ דכיק דשני פרשיות מצוה אמת הן כמוש״כ
הרמב״ם ז< ולמדנו מתפילק דד פרשיות מצום אחת
הן .וא״כ כמו שבתפילק שנתממשו נשים דאיתקיש תפילק
למ״ת כדאי׳ בקדושין שם ,וממילא אימעועי משני פרשיות,
קדש והיה כי יביאך ,משום דכולם מצוה אחת הן .וה״נ
במצות קש .אבל באמת ניחא ,דהא דאימעושי נשים מת״ת
מהפסוק ולמדתם וגד ,לא אימעוט אלא שאק האב מייב
ללמדם ,והן עצמן פעורות ,מפסוק אמר ולמדתם אותם
ושמרתם לעשותם ,מאן דאיתא בלמדתם כף ,כדאי׳ שם דף
כ״ע ב׳ .משא״כ בק״ש .וכבר כתבתי במק״א דמספרי פרשת
שלח ,ופ׳ עקב ,יש ראיה דשתי הפרשיות מה״ת כפשושו ש״ד :
שם .ימים שאק היחיד גומר בהם כף .עי׳ ר״ן בשם הרמב״ן
ז״ל בשבת דף כ״ד דמפרש בחוהמ״פ .וע״ע מש״כ
הרמב״ן בספר המצות שורש א /דתוהרמפ דאורייתא וצ״ע:
שם .אמר רב כל הנותן שלום כר כאילו משאו במה שנא׳.
ושמואל אמר במה תשבתו כר .יש לנמק במה פליגי.
ונראה להקדים ,דשאלת שלום הוי כגמ״ח דמקייס בזה
ואהבת לרעך כמוך ,שפי׳ הרמנ״ם בהל׳ אבל ,כמו שאתה
רוצה שיתנהגו אמרים עמך p ,תמשה למבירך .אכן איט
דומה לשאר מצ״ע שבק אדס לשמים ,דאפילו אם אינו מכוק
לשם שמים ,הוי מצוה שבק אדם לשמים ,ושכר מצוה בהאי
פלמא ליכא .משא״כ מצות גמ״ח תליא אס עושה אך ורק
לש״ש’ ,הוי כמצות .ציצית וכדומה .אבל אם עושה לשם אהבת
דר״א ,אינו מקבל שכר אלא במוה״ז כמו דמא  pנתינה.
והנה אם טמן שלום לשם שמים הוי כבונה במה ,שהיא
מצוה בשעתו ,ושלא □מנו הוא אסור .וה״נ נתינת שלום
צפני התפלה .משא״כ אם מכוק לדר״א בעלמא אינו במה
כלל ,ואינו אסור אלא משום במה חשבתו לזה .נמצא דרב
ושמואל לא פליגי בדק .אלא מר איירי במכוין לשם שמים,
זמר איירי נשלא לשם שמיס.
ד״ל עוד זבאמת פליגי בדין דלרב דמיירי באיסור במה ,איט
אלא בלה״ק וכדעת תדבר״י .אבל לשמואל אק חילוק
וקיי״ל כרב ,ובסמוך אי׳ הששה מפציו כאילו בנה במה ,א״ל
במה קאמרת ט׳ .ור״ל דסה ודאי שאינו אלא רשות ולא
שייך במה :
דש להוסיף שד .דלא פליגי אלא דמר דריש חרא ומר דריש
מדא .וכשש״כ תהר״י והובא בשו״ע סי׳ פ״ש ,דבאומר
אסור אפילו
שלום שמו של הקב״ה ,ויש בו ג״כ מצוה
אם איט כולך ביסוד לכבודו .אבל בלשק אמר אסור דוקא
כשהולך בשביל לכבדג והיינו דאמר רב בטמן שלום כאילו
משאו במה להקריב קלבן ,ואסור בזמן שיש ביהמ״ק אשיג

שדה

ובזק היתר הבמות יש בו מצוה .וה״נ בנתינת שלום שיש
בו מצוה ,אסור בזק תפצה ,וששאל אמר במה משבחו כר
לברכו לפני התפלה .וא״כ אסור אפילו בלשת אחר .אבל זה
לא שייך אלא בהולך לכבודו:
תוס׳ ד״ה ישם כף .ומיהו אומר ר״ת כף אבל על
^^5מצוס פשישא דמברכיק כר .ונראה לכאורה להביא

ראיה לשישת ר״ת ז״ל .מכא דפסחים דף נ״א בשבדא דמפרשי
מלה מארוזא ,וקאמר אי רובה דגן נפרשינהו כי היכי דלא
ליפרשי ק הפשר על החיוב .וממ״נ אס נהגו לברך יש למחות
בידם דלא ליברכו לבעלה .ואס לא מברכו ,א״כ יודעים שאינו
אלא מנהג ,ולא יפרשו ק האוח על החיוב ,אלא ודאי דשרי
לברוכי .מיהו נראה שאק .ראיה לא מכאן ,ולא מהא דתעניח
שהביא התום׳ דחייב לברוכי אלא שאס ברכו אק שמים
בידם .וכשש״כ הרא״ש בשם בה״ג לפרש הא דיחיד לא
יתחיל ואם התחיל גומר ,שאס התחיל לברך על נס שלא
בכנופיא גומר יהללוך .אלמא דלא שחשב ברכה לבטלה.
ונראה לפרש הא דירושלמי ריש פ״ו דברכות ,ר׳ חגי ור׳
ירשה סלקון לבי מנוותא ,קפץ ר׳ מגי ובירך עליהן,
א״ל ר״י יאות עבדת שכל המצות מעונות ברכה .ומניין שכל
המצות משנות ברכה כף .ותימא אשו לא ידעינן דמצות
מעון ברכה .והא משנה מפורשת היא בפ״א דתרושת ,ובמס׳
מלה .והנה נדחקו לפרש מהו חנוותא ,ונ״ל דהיינו מלשון
שמן ,שטן המצוי בירושלש ,והוא קפה של צדקה וגמ״ח,
ועל צדקה אק מברכים ,כמ״ש האבודרהם והגר״א ז״ל בהל׳
צדקה הטעם בזה .אבל על הא שקובעים קפה ותמחוי לא
שייך דבריהם .מיהו אין בזה מצוה מפורשת שיקבש ,אלא
מנהג שנהגו ישראל .ותמחוי עדיק תלוי במנהג כמ״ש
הרמב״ם וביו״ד סי׳ רנ״ו ,ולהכי אק מברכים .ור׳ חגי קטן
וברך .והסכים ר׳ ירשה שכל המצות אפילו שאינה מפורשת
בחיוב ,משן ג״כ ברכה ,כש כל התורה ששנים ברכה,
אפילו מה שקוראים במנהג ולא בחיוב.
ומזה העשה נראה פשוש דשת הגאון בעור סי׳ כ״ש שכתב
דמאן דמברך על מליצת תפילק אק מוחק בידו .ותמה
המור ע״ז עיי״ש .אבל דשת הגאון ז״ל דאק לברך על מנהג,
ואס בירך אינה לבשלה:
שם ע״ב .והאמר רב חייא בר אשי כף ומנח חפילק והדר
קרי ק״ש .כ״ז שה״ד ,דהא דמתני לן פרקק הוא
גמר המאמר ,כדאי׳ לעיל דף י״א .וראיתי באו״ז הגדול
כמוש״כ ,עיי״ש בסי׳ נ״ב:
בהאי ענינא כתב הגהמ״ח זצ״נ במכתב לבנו הגר״ח זצ״ל —
אשר נתקשית בסוגיא דברכות דף י״ד  .0דרב מתני פרקה
וכדר מנח תפלק וקרי ק״ק ולהמסקנא כבר משא
זק קש ,וממילא הגיע זמן הפילק .וא״כ אמאי לא הניח
תחלה תפלק כר׳ יוחנן בב״ק דף י״ז א׳.
באמה לדעת רבינו הגר״א ז״ל בסי׳ פ״ע ,בפי׳ הסוגיא
לרש״י ,יפה הקשית לכאורה .אבל כשאני בשיי לעצש,
אומר על ששית התום׳ לשל דף ה׳ ב׳ בד״ה אלא ,דרש״י
לא גרים כלל בדרב ושח תפילק והדר קרא קש .אלא כדאי׳
בדף י״א ב׳ ובריך ומשני לן פרקק ,ותל״נג וגם כתום׳ לא
גרסי ומנח תפלין .אלא מתניה שרקה וקרא ק״ש .וגם י״ל
לא שהיה גירסתם וקרי קש אלא דממינא הכי הוי ע״כ.
אולם רש״י מפרש דהיה ת״ת דרבים ,וא״כ היה פעור מקש
ותפלה .ושדה רש״י דמאי ללשד לפני קש כמבואר בשו״ע
שם ,וכייט ומתני לן שרקק .ומכ״מ מקשה שפיר ש סבר
כריב״ק ,דלריב׳״ק דס״ל להס׳י׳ד דבע״כ צריך לקבל מלכות
ששם שמלה ואח״כ של מצות{ ,והוא כשן דאי׳ במכילתא
פ׳
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(0

הלבות עירובי תחומין סימן תיד תטו

ס"• ™לי־ קפד

ז™mי!׳פבוניב ב זקטן <ז> בן (א) שש שנים או פחות ,יוצא <ח) בעירוב אמו ואין צריך להניח עליו מזון שתי
סעודות לעצמו:
'״'־”ZfS,

תטו שלא לערב עירובי תחומין אלא לדבר מצוה ,ובו ד ,סעיפים:
א עירוכין

פ״ב א *אין מערבין עירובי-תחומין (א) אלא לדבר־מצוה ,כגון שהיה רוצה לילך 3לבית האבל או
לבית המשתה <כ) של (א) נשואין או 1להקביל פני רבו (ג) או ( )3יחבירו שבא מן הדרך
3*"0י" (ד) וכיוצא באלו הגה או שרוצה לילך לטייל ביום־טוב או שבת (ה> בפרדם ,שיש בו שמחה ,בזה מקרי

באר היטב
(א) שש שנים .עיין ט״ז בסימן תרט סעיף ב ,ע״ש .ועיין מ״א כאן:
(א) נשואין .אבל בת כהן לישראל ע״ה או בת ת״ח לע״ה אינו

גדולה מזו ,והולכין לאותו רוח שעירבו הם:

ב

מצוה ,גמרא פסחים .וכתב המ״א בסימן תרע ס״ק ד דאם
אומרים שירות המירות הוי סעודת מצוה ,ע״ש )3( :חבירו .אפילו אינו

משנה ברורה
(ז) בן שש

בת תלמיד־חכם לעם־הארץ אינה סעודת מצוד! _ןגמרא].

שנים .אבל אם נכנס ( 0בתוך שבע אפילו יום אחד ,צריך
לערב עליו בפני עצמו ,ואינו יוצא לא בעירוב אמו (ח) ולא

י

אוצרהחכמהך

ובתשובת חוות־יאיר כתב דעכשיו אין לנו עמי־הארץ שדברו
חכמים כאן [אם לא כשידוע (ו) שהם מזלזלים במצוות ,דלא

עדיפא מעם־הארץ המוזכר בש״ס] ,וכל־שכן אם הוא ( )fבת

בעירוב אביו .והנה השולחן־ערוך סתם בזה (נו) כהפוסקים
®עד בן ששה וששה בכלל יוצא בעירוב אמו ,באק חילוק אם

עם־הארץ לעם־הארץ דלכולי עלמא הוי סעודת מצוה; אכן

אביו בעיר או לא ,אמנם באליה רבה מצדד כדעת כמה

אם ידוע שלא ינהגו שם כדת וירקדו שם בחורים ובתולות

פוסקים ראם אביו בעיר ,אפילו בץ ארבע שנים או בן חמש

יחד ,בוודאי אין כאן מצוה לערב כדי לילך לשם ולשמחם.

שנים [באינו חריף כל־כך] אינו יוצא בעירוב אמו ,משום דאז

ועיין לעיל בסימן שלט בביאור הלכה דיבור המתחיל ׳להקל׳.

אינו נמשך כל־כך אחר אמו ,אלא־אם־כן היה זיכוי בשבילו:

וגדולה מזו כתבו הפוסקים באבן־העזר סימן סב ,דאין נכוץ

(ח) בעירוב אמו .רעד אותה העת הוא כרוך אחריה ובגופה
דמיא .ואף דאין מערכין אלא לדבר־מצוה וקטן לאו בר־מצוה

לברך בכגון זה ׳שהשמחה במעונו׳ ,אם לא שבהליכתו שם

הוא,

(י)

מכל מקום כיון דלא אפשר לו בלא אמו יוצא עמה,

ואם לא עירבה אמו אלא אביו (יא) אינו יוצא בעירובו ,ונראה
לי דאף אם זיכה עליו אביו (יב) גם־כן לא מהני ,רעד אותה

העת צוותא דאמו ניחא ליה והיא הלא לא עירבה לשם:

א

יוכל למנעם מזה ,בכגון זה בוודאי מצוה לילך שם:

(ג) או

חבירו .אפילו (ח) אינו חכם ,דחשיב זה מצוה כיק שבא מן
הדרו? ודעת האליה רבה דבחבירו (מ) חכם מיירי:

(ד) וכיוצא באלו.

כגק שצריך לצאת לפקח על עסקי רבים

או ללכת לברית־מילה או להתפלל במנין ,וכן כשהיה חוץ

ויש מחלוקת בין הפוסקים,

לעירו ורוצה לבוא לביתו להתפלל בשבת ויום־טוב; אכן

(א) דיש אומרים רזה דוקא כשעירב בפת ,אבל
במערב ברגליו מותר לכתחלה אף לדבר הרשות ,דכיון שיושב

לפריץ שבויים ,וחכמה הבאה לילד ,והבא להציל מן הכותים,

(א) אלא לדבר־מצוה.

יוצאים אף בלא עירוב [אחרונים]( :ה)

בפרדס ,שיש בו

שם בעצמו וקונה שביתה בישיבתו אפילו לדבר הרשות מותר,

שמחה .מיהו ,פשוט דמיירי בשמחה של היתר ,אבל לפי מה
שמצוי בעוונותינו הרבים באתה מקומות בעיירות גדולות

ערבין לכתחלה אלא לדבו״מצוה .ובמקום (נ) צורך יש

שעוסקיץ שם בהוללות ובהתערבות זכרים ונקבות ,לזה

להקל כדעה הראשונה( :ב) של נשואין .והוא הדין סעודת
( )7אירוסין או סעודת (ה) קנין שנוהגין לעשות עכשיו ,שגם

בוודאי אין לערב ,דמיקרי דבר־עבירה ולא דבר־מצוה ,וכבר
צווחו על הוללות זו כמה גדולים ,והשומר נפשו ירחק מלילך

אלו סעודת מצוה הם .נשואי בת כהן לישראל עם־הארץ או

שם ,ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום "אשרי האיש אשר

( )3ויש אומרים דאין חילוק בין פת ובין רגליו ,לעולם אין

20

שער הציון

<]/

(ז) דבן שש מקרי כל שנת שש ודה כבר נכנס בשבע ,וכן מוכח בגמרא ,דמתוזלה היה סלקא־דעתך דעד ק שש דוקא ,ומסקינן רעד ק שש נסי אבל לא יותר:
(ס) כן משמע פשנזיות הסוגיא וכן משמע בגאק־יעקב ,עיין שם( :ט) שק משמע דעת הרי״ף והרמב״ם שלא הזכירו חילוק בזה ,ובן משמע דעת רבינו
חננאל ,עיין שם( :י) תוספות בתירוץ הראשק ,ומוכח כן גם מרש״י וריטב״א ,ולכן השמטתי תירוץ השני .ועיין מגן־אברהם מה שכתב אודות התירוץ השני,
ועיין באליה רבה ופרי־מגדים מה שכתבו בזה ,ולפי דבריהם פשוט דקטן ביותר שהוא אצל אמו או מינקת ,יוצא עמה לכולי עלסא כיון שאי אפשר לו להיות
זולתה ,וק הסכים בתוספת־שבת לדינא ,עיין שם ,ונפקא־מינה ביום־טוב שיכולה לישא אותו ולילך עד מקום רגליה( :יא) אק אם אין לו אמא אפשר דיוצא
בעירובו של אביו ,ועיין בעבודת־הקודש ,ואפילו להראשונים דפליגי שם עליה אפשר דמודו באופן זה ,וצריך עיון( :י )3ק משמע בסוגיא למעיין שם:
(א) בית־יוסף ,וכן הוא דעת רבינו יונתן והרשב״א [וכוונתו אף לכתחלה ,כמו שכתב הבית־יוסף ,דהלא לדעתו אין חילוק בין לכתחלר .לדיעבד ,ואלו היה זה
בכלל ׳אין מערכין אלא לדבר־מצוה׳ שאמר רב יוסף ,אף בדיעבד לא הוי עירוב ,וכן כתב בספר גאון־יעקב בדעתו ,וגם מסתברא דקאי בשיטת רבינו יונתן
דמתיר אף לכתה לה] ,וכן הוא גם דעת רש״י לפי מה שפירשו הב״ח ומגן־אברהם בסימן תמד ,ובן הוכיחו מהטור שם ,וכן הסכים שם המגן־אברהם לדינא:
( )3הוא דעת התוספות והרא״ש פרק אלו עוברין .וכן הרמב״ם סתם בזה ,וכן הסכים בספר אבן־העוזר ,דלא כהמגן־אברהם .וכן האליה רבה כתב שאק
להקל כי אם לצורך גדול .דגם משמעות רבינו ירוחם ומהרי״ל להחמיר ,עיין שם( :ג) אף דהאליה רבה כתב בשעת צורך גדול דוקא ,נראה דיש לסמוך להקל
בדרבנן ,וק החיי־אדם העתיק להקל וק בתשובת שואל ומשיב )7( :אליה רבה בשם סמ״ק .ועיין בביאור הגר״א שכתב דוקא להארום עצמו ,ועיין בסימן
תמד סעיף ז שם יתבאר אם ירצה השם( :ה) מגן־אברהם וחק־יעקב בסימן תמד ,ועיין שם מה שנכתוב בזה )1( :והם גריעי מעמי־הארץ ,דאף אם שני
הצדדים הם אנשים כאלו אין בהם משום סעודת מצוה ,דמצוה להתרחק מאנשים כאלו שלא יבואו ללמוד ממעשיהם ,וכל־שכן שלא להתקרב ולשמוח
בשמחתן )I( :אחרונים( :מ) מגן־אברהם ,ובמו שסיים הבית־יוסף מן תרומת־הדשץ ,וק העתיק החיי־אדם( :מ) והביא מעבודת־הקודש וריא״ז שהזכירו רק
׳חכם׳ ,וכמו שהובא בש״ם [ובאמת גם מתרומת־הדשן אין ראיה להיפך להמעיין] .ומכל מקום דעת הרמב״ם מסתבר דלא סיירי בחכם דוקא ,דלא נחית אלא
משום דבא מן הדרך דמצוה לחבירו לקבל פניו .והוא נכנס בכלל שאילת שלום וכבוד הבריות דמצוה הוא ,דאלו בחכם ומשום לשמוע דברי־תורה ,אפילו
לא בא מן הדרך נמי ,וכמו שכתב ברש״י וברבינו חננאל בסוגיא ,ונוכל לומר דגם שארי פוסקים מורו להרמב״ם בזה אלא דלא מיירו בזה:

משנה ברורה עם פסקי חזון איש ־ ד כהן ,ישראל מאיר בן אריה זאב עמוד מס 190

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

באר הגולה

הלבות קריאת שמק סימן סו

198

סו
א?ףת יג
ב
ה^״-ייסף’‘

?איזה מקום יכול להפסיק ו?איזה מק1ם לא ?פסיק ,רבו י ,סעיפים:

א (א) *אבין הפרקים (ב>שואל (א)בשלום <ג)אדם נכבד ומשיב שלום (ד)*לכל אדם ,ובאמצע שואל בשלום
מי #הוא ירא ממנו ,בכגון (ד ),אביו או רבו או מי שהוא (ו) גדול ממנו (? 0( )3הקמה( ,ח) וכל־שכן ( Qמלך
(ט) *או אנס* ,ומשיב #לום לאךם נ?בד* ,גואפלו ?אמצע ( )7נד] ס הפסוק( ,יא) יחוץ מפסוק ׳שמע
ישראל׳ ו׳ברוך #ם כבוד מלכותו לעולם ועד׳ *שלא ?פסיק (יב) בהם כלל( .יג) האם לא מפני מי #ירא

באר היטב

#ערי תשובה

1

W

[ ]7הפסוק .עבה״ט ,אף דןקא במעומד ?מקום שאינו רשאי להפסיק ?בטול בעלמא ,לקרא פסוק ראשון מק״ש עם הצבור בסברת הב״ח ראוי לגעיר בו:
(א) כשלום .אפלו בלשון לע״ז .ובכל מקום שאסור לדבר ,אפלו בלה״ק
אסור ,תוספות רפ״ב רברכות .ומהר״ם טיקטין כתב בגליון הךי״ף ?שם נמוקי מהרא״ש :רוקא בפנים חדשות שואל ומשיב ,שאם לא ישאל ןב1א
לידי ש?אה ,ובבהכ״נ שאין אנו שואלין ?שלום ,חלילה לשאל או להשיב לא בין הפרקים ולא בפד״ז עכ״ל .ובספר התנוך פ׳ ואתחנן כתב :ומי
שלא ראינו שיקפיד על חברו כלל לא :פסיק אפלו בין הפרקים ,עמ״א [ו?ס׳ אלןהו ר?ה פלפול עמק ?ש״ס ופוסקים]? )5( :ח?מה .ומ״א
כתב דמי שגדול ממנו בחכמה הוי מפני הכבוד ואם הקורא גדול ממנו אינו מ?סיק אפלו לת״ח .ומשמע בהרשב״א דמתר לכתחלה לשאיל
?שלום הקורא אע״פ שיודע שיצטרך להשיבו .ובת״ה סימן קלה איתא דת״ח מ?לג בדורו הוי ?כלל מורא עי׳ סימן תעב סעיף ה ,מ״א:
(ג) מלך .אפלו מלך ישראל הוא ?כלל מי שירא ממנו דכתיב שום תשים עליך סלך שתהא אימתו עליך ,ע״ת )7( :הפסוק .ודוקא היכא דסלק עדנא
אבל ?אמצע עמן כגון ושמתם את דברי אלה על לבבכם לא ן?סיק ,ואם פסק חוזר להחלת הפסוק ,כ״מ ספ״ב מ״א .וכתב ר״י חסיד .דוקא

באור הלכה
* כין

משנה ?רודה

הפרקים שואל ?שלום אדם נכבד? .ץ ?מש3ה ברורה במה שכתב "שהוא
זקן" ,הוא מלשון עלת־תמיד ,ומשמע מגה שם ראם אינגו וקן רק שהוא גדול

ממני בשנים איננו בכלל מ?ני הכבוד ,ועץ בד״ח ובפרי־מגדים * :לבל אדם• עץ
?אל’ה -ר?ה במה שהביא בשם הרמב״ם ,מוכח דלעכו״ם מודאי מתר להשיב .ןאם הוא
גברא אלמא הוא ב?לל מ?ני היראה• עץ במשנה ?יגיה במה ^העתקתי בשם חרושי
הרשב״א .הוא מלשון המגן־אבךהם .ועץ במסצית־השקל שנדחק במקורו ,ו^שוט
דהוא מזיכתב שם הדשב״א לענק רב בר שבא רלהכי לא שאל בעעמו מתחלה

א (א) בין הפרקים .ךוקא ?#פגעו זה את זה ממילא ,א?ל ?משכים
לפתחו ,או לילך בבית־הכנסת ממקום הקבו? לו למקום חברו לתן
לו #לום ,ואפלו לאביו ורבו ,אסור ,ואפלו ק.ךם #התחיל "כרוך
#אמר" ,כיון #הוא קדם התפלה [פרי־מגדים בסימן פט עי״ש וכן מוכח
לפי הטעם האמור בגמרא י״ר ך?מה ס#בתו לזה וכו׳ עי״ש בפרוש
ך#״י ,ועיון בקדושין ל״ג ע״ב #לא והא כבודו חמור מ?בוד #מןם]:
(ב) שואל בשלום .אפלו ?לשון לע״ז .ןדוקא ( )3בפנים חדשות שואל
ומשיבי #אם לא ישאל ובוא לידי שנאה ,ובס?ר החנוך גם־כן כתב דמי
#ליא ראינו !#קפיר על חברו בלל ליא ופסיק אפלו בין הפרקים ,על־כן
( )3לפי מנהגנו כהיום #אין אנו נוהגין ל#א'ל ?#לום בבית־הכנסת בעת

?יגיה במה שכתב ולע?ץ מעשה וכו׳ ,כן כתב בקבר עבודת־היום .ואף דבדרך־החץם

התפלה ,חלילה לשאיל או להשיב אפלו רברי־תוךה ,לא בין הפרקים
ולא בפסוקי דזמרה .אם ( )7עבר והפסיק בקריאת #מע אפלו ?מקום
#אין רשאי להפסיק ןל’א #הה כדי לגמר את כלה ,לכלי עלמא אינו
חוזר רק (ה) לאותו הפסוק ,דש אומרים לאותו ( )1הת?ה #פסק ממנה,
אם הוא במקום דסלק ענ£א( :ג) אדם נכבד# .ראוי להקדים לו
#לום ,כגון #הוא זקן או תלמיד־חכם ,וכן אם (ז) הוא עשיר #ראוי
ל?בד לו מחמת עשרו( :ד) לכל אדם# .הקרים לו #לום• ימ#מע
בחדושי הך#ב״א רמתר לכתחלה ל#א'ל ?#לום הקורא אף־על־פי

בשלמא דרבינא משום וילאו ארח ארעא5 .ש?2ע דאי לאו הכי ד,ןה מתר לו לשאיל
לכתחלה באמצע הלל ,אף שעל־ידי־זה יצטרף ךבי3א להשיבו .ומעל מקום זיינו של
מחצית־וישקל שכתב שם אמת ,זיאפשר רדוקא בין הפרקים מ$ר לשאלו אבל לא

א?ס• ?ץ ?מש3ה ביורה .ראיתי בספר שלמי־שמחה שהביא
באמצע הפ.רק* :
בשם מהרש״ק ,דאפלו בשביל הפסד ממון מתר להפסיק * :ומשיב וכר• עץ באר
רי^ב בשם ביב יהודה חסיד דדוקא תבה אחת ,ובמגן־גבוריס כסב דמלשון תלמידי

רבנו יונה משסע פדי שאילת שלום ממש * :ואפלו באמצע והעסוק .עץ במשנה

כוזב לה?ך ,ךהוא הדין לעען עדת קדיש וקז־שה ,הוא רק אם נזדמן לי

*

סו פל מה #אסור לדבר ,אפלו (א) בלשון־הקיךש
אסור לדבר ,ואפלו הבה אחת אסור ןפמ״ג]:

במקום ך?לק

ערנא ,וראןתו ,דעדת קדיש או קדשה נלמי מיין משיב שלום מפני העבוד ,ושם הלא
פסק המ״א דדוקא בדסליק עמ?א; מעל מקום נראה לעניות דעתי דמדין עם

עבוךת־היום ,דזזלא דין זה ךהמגן־אברהם -י!ו ??5ם׳ ?י שם בבמף־משנה לא הו5א
יק בשם איכא דאמדי ,ןגם במגן־אברהם לא הזכר רק בשם ןש אומרים .ןגס פהמלשון השלחן־ערוך לא משמע כן ,ךאי לאו הכי מאי רבוסא ד״שמע ושראל’ שלא
ופסיק ,וזליא חד ענ£א הוא כל הפסוק ,פךמשמע בסימן סא סעיף יד בהג״ה ,והוא
נובע מספרי; ונהי ךמחמיר הפגן־אברהם להש לדעת הוש־אומז־ים הזה לע?ץ הפסקה.

אבל לא לבטל על־ןדי־זה ענות ״אמן ?הא שמה רבא" וקדשה ובךכי * :שלא ופסיק
בהס כלל .עץ ס(#ה ביורה .ולעניות דעתי .אף ד?שנזא דמלתא מישמע יילא וענה.

#יודע #יצטרך להשיבו ,ועין לעיל בסעיף־קטן ב( :ה) אביו או רבו.

רכן איתא בחר־אדם ,לעניות דעתי צויד ?״? Pייל בזה לפי מה דבוץ־נו לעיל בסימן רוצה לומר ,רבו מבהק (ח) #עקר תורתו הימנו ,אף־על־פי (נו) #הוא
סא ?באור זזלכה דזזדין עם הב״ח ושלטי־הגבוךים דבדיעבד אם לא אמי "ביון שם גדול בתורה עתה יותר מרבו .לשיך בהו מורא ,מך?תיב "איש אמו ואביו
כבוד מלכותו לעולם ועד" אין עריך לחזר ,מנין לנו להשוותו לענץ שיהא אסור
תיראו" ,ותנן :ומורא ך?ך כמורא #מים( :ו) $דול ממנו .ואם הם
להפסיק בי ל"??! יהא שמה רבא" וקדשה וברכו .והראןה שהביא הגר״א לדין
הבית־יוסף מיעקב אבינו ע״ה שלא הפסיק ליוסף כעת שקרא שמע אין ראוה (י) #דם ,הוי ב?לל מפני הכבוד .ואם הקורא (יא) ^דול ממנו אינו
ל״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועי״■ ?’ לא אמרו ועקב אז כלל ,רק קדם מפסיק ?לל אפלו לתלמיד־חכם( :ז) בחכמה .והאחרונים (י )3פסקו
פטירתו אמרו ,כךאיתא בפסחים נ״ז ע״א .ואף אם 3ניח שבאמצע "ברוך שם כבוד ראפלו אם הוא גדול ממנו הוי רק מפני הכבוד ,אם לא #הוא
מלכותו לעולם ועד" לא ופסיק בכל גתי ,איך הדין אם נזדמן לו לענות "אמן חזא הלמיד־חכם מפלג בדורו אז הד ?כלל מורא( :ח) וכל־שכן #לך.
שמד ך?א" בין "שמע" ל״ברוך שם בבור מלכותו לעולם ועד"? ומדלא חלקו
אפלו (יג) מלך ישראל הוי בכלל מפני היךאה ,דכתיב "שום תשים עליך
הפוסקים משמע דלא וענה .ןכן 5שמע ק?ת ברמזי הטור בסימן זה ,ועין
מלך"# ,תהא אימתו עליך( :ט) או אנס .או (י )7מלשין( :י) הפסוק.
.יש אומךים (טו) רבאמצע הפסוק לא ן?סיק ,אם לא ?מקום דקלק ענ£א ,ןאם פסק חוזר אחר־?ך לרנחלת הפסוק .ולעדן מעשה#? :מפסיק לענות
(טז) קדיש או קך#ה ,כמו #יתבאר לקמה ,אם אי אפ#ר א למהר לסים העדן ,יכול ל?סק אפלו באמצע העדן ולסמך על בעלי סבךא הראשונה
#לא חלקו בכך לצרך מצרה רבה כזו ,ולבנות עם הצבור ,ואהר־כך :חזיר לתחלת ה?סוק( :יא) חוץ מפסוק# .אין דבר גדול כקבלת מלכות #מים,
ומטעם זה לא ןפסיק גם־כן בין "#מע י#ךאל" ל״ברוך #ם ?בוי מלכותו לעולם ועד"# ,גם הוא מכלל הןחוד [ב״י]( :יב) בהם בלל .מ#מע ראפלו
קדיש וקך#ה ובךכו ליא ;ענה ,ועין בבאור הלכה .ואפ#ר ךאם הקריאה דרה לאחר #לש #עות ,רהוא רק ?קורא ?תורה ,צריך להפסיק( :יג) אם

שער הציון
(א) מגן־א?ךהם )3( :מגן־אברהם( :ג) מלקט ממגן־אבךהס ואאה רבה )7( :לקמן בסימן קד במגן־אברהם סעיף־קטן ה ,ומוכח ביותר כבאור הגר״א #ם עי״ש לעדן
ט׳ תקיעות( :ה) אלןה רבה ?סימן סד ?שם הרבה פוסקים( :ו) פו־י־מגדים ?שם הלבוש וכסף־משןה( :ז) ד?ךי־דזמודות ופךי־מגךים( :א) חיי־אךם( :ט) פרי־מגךים:
(י) עילת־תמיד( :יא) מגן־אבךהם( :י )3מגךא?ךהם ואליה רבה( :יג) עלת־תמיד( :י )7הרמב״ם ?פרוש המשנה( :טי) 9גן־א?ךד.ם ?ש□ הכסף־משנה( :טז) עבודת־היום:
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*

ברכות פרק ט

משגה

ריד

לחם

דלא נאסר אלא מנעל .דהוי דרך בזיון .שהוא

אנו למה שאמרתי .שבטלו הזכרת שם שמים.

מאוס ומלוכלך מדריסת הרחובות והשווקים.

ליישב לשון המשנה כנ״ל .ודוק.

לא יוכלו נקיון .גם מחמת שעור תחתונו קשה

רנ״א הפרו תורתיך עת לעשות לה׳

בכת .ואינו דרך כבוד.

הוא .דורך ודורם בו

אף אנו נאמר מה שהראונו מהשמים

לרקע ברגל במקום קדוש .משום אימת שגינה.

בבאור דבר זה.

אבל פשיטא דליכא קפידא הבא משום חציצה.

דלא

הוזהרו

עליה

אלא

כהנים בעבודתן.

ואיברא בלי בתי שוקיים כצל .ודאי לא שפיר

ירצה אם הפרו תורתך .כי תראה דור פרוץ.
צריך לגדרו ולעשות סייג לתורה .כענין

דמי .בהר הבית נמי .מפני קדושתו לאו אורח

שאמרו .רב בקעה מצא׳״“וגדר בה .וכן מצינו

צריך להיות

לחכמי דור דור ודורשיו .שהוסיפו וחדשו
תקנות וגזרות גדרים וסייגות .אשר לא שערום

כהנים בשעת עבודתן .היו מכוסים במכנסים.
ולא היה נראה מהן הרגל כלום.

הראשונים .ולא תאמר מה זה שהימים הראשו׳

ארעא .לגלויי כרעא.

ופשיטא

מכוסה הרגלים .ולא להיות ערום ויחף .שאף

כר.

שיהא אדם שואל שלום חברו בשם
■[!™!™«ה!הוה קשיא לי טובא .י) דהא אמרינן.

היו טובים מאלה .וחכמים האחרונים הכבידו

את עולנו .כי הזמן גורם .והשעה צריכה לכך.

אסור ליתן שלום בבה״כס .משום דשמו של

כמ״ש במקומות הרבה .הוא ששלמה משיב
לדובר סרה .ומבקש תואנה על מנהיגי ישראל.

הקב״ה הוא .ואי איתא פשיטא בלא״ה אסור.

אל תאמר כן .כי לא מחכמ׳ שאלת על זאת.

משום הזכרת השם ממש .כדמשמע הכא .וצ״ל
דהוראת שעה היתה .ולא עמדה .כי בדורות

ר״ל עלבון הדור הוא שמתמעט והולך .ואבדה
חכמת חכמיו .לכן הוצרכו לשמירה יתרה .שאם

האחרונים חזרו ובטלוה .וחזר הדבר לכמות

היחה החכמה מצויה ומושפעת כמלפנים .ודאי

שהיה קודם שהתקינו (והתקינו .מכלל דלצורך

לא היו צריכים לכל זה .אכן מהעדר החכמה.

שעה בלבד מדשוה .ולשעתה בטלוה .וכן מוכיח

והתגבר הסכלות בימיך .באת לכלל שאלה זו.

וה״נ מוכח משאלת

זהו שכיון בו רבי נתן .אם ראית דור הפרו
תורתך (כדרך שאירע בימי יוונים) הרי לפניך

הכתוב שהביאו לעד)

שצום דתלמיד לרב .שאין בה הזכרת שם שמים.
שוב ראיתי בפירוש הר״מ .דמפרש למשנתנו
על שאילת שלום גרידא .והיינו נמי

מזומנת עת לעשות לה׳ .תקנות טובות לנחת

רוח לפניו יתעלה.

דקאמר בשם .משום דשלום הוא שמו של
הקב״ה .ואינו נראה וק< גם בע״כ צריכין

י)

בוץ ש*ש בשם ודר״ט אינם נראים.

סליקא לה מסכת ברכות בנל״ך ולאע״י

משנה לחם ־ זרעים מועד עמדין ,יעקב ישראל בן צבי עמוד מס 20

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קונטרס

ציונים לש״ס
בענין אבל אסור בשאילת שלום
מו״ק כא :ת״ר אבל ג ימים וכו׳

מו״ק סו .אבל אסור וכו׳

ירושלמי תענית פ״א ה״ח

פ״ב ה״ז

תורת האדם ענין האבלות שאילת שלום

ישגה

:ימו״ק הל׳ ט״ב

לז

״ח

רמב״ם פ״י אבל ח״א

תודת האדם ענין שנתות ד״ה ולענין שאילת וכו׳

תורת האדם ענין אבלות

ירושלמי מו״ק פ״ג ה״ה

אגודה סוף מם׳ תענית

מנהיג הל׳ ס״ב אות כה

דרבנן ב

דיטב״א תענית ל .ד״ה ת״ר כל

מאירי שם ד״ה אע״פ

חיי אדם כלל קלה סעיף יג

ח״ה סי׳ שמב

סמ״ק מגור .גז

דד״ק יחזקאל כד .יז

קש״ע סי׳ רי סעיף ו״ח

שו״ת מהרי״ל סי׳ ו
יב״יד

או״ז הל׳ אבילות אות תלג

רא״ש תענית פ״ג סי׳

11234547

כל בו הל׳ אבילות אות קיד (דף פו):

ושאמרו

ירושלמי ברכות

שו״ע יו״ד שמג סעיף ב

או״ז הל׳ ט״ב סוף אות תטו

או״ז הל׳ שבת אות נא

תוספתא תקנית פ״ג הי״א

מסכת סופדים פי״ח ה״ז

מסכת שמהות פי״ד

שמחות סוף פ״י

מסכת שמחות פ״א ה״ז

מס׳ שמחות פ״ו ת״א

מסכת

ספר חסידים אות תשם

ילקוס יחזקאל רמז שסד

שערים המגויינים בהלכה שם ס״ק ו

העמק שאלה שאילתא לה אות ד

סדור בית יעקב לד״י עמדין הל׳ אבילות

החיים פכ״א אות ז

תניא רבתי הל׳ אבל (דף ע).
ע>.

חכמת אדם כלל קסה סעיף

הר גבי יו״ד סי׳ דג

טעמי המנהגים אות תתדמז

שלמת חיים תכב״תכה.

סמ״ג עשין

מועדים וזמנים

קו״א שם ס״ק כס

גשר

...

***

צ״
צ״

 3ממ' מו׳ק כל 3אמאי לכו לגתינם לשלום משיג שאילת שלום דהא לא שאל הוא בשלומם.
« 3מ' שם לכהו״א ס׳ל לאם אין שואלין בשלומו נ״ש להוא אעו שואל כשלום אמרים ולמסקנא הוי להפך וצ׳ב
מעיקרא מאי קסבל והשתא מאי קסבר.
 3מילושו של ערוך השלסן ללא להזכיר שלום כלל בבית אכל.
 3גנו׳ב אי אין שאילת שלום לסבירו או אין שאילת שלום למגלים (עיין בב׳ס)
 3בסלור ר׳י עמלין הל׳ אבלות לכתב לעל אביו ואמו לאסל ל׳ רשאי לשאול בשלום האבל.

צ״
צ״
צ״

בענין אל יכנס אדם לביתו פתאום ואצ״ל לבית חבירו
פסחים קיב .ואל תכנס וכו׳

חולין גה :טרף אבבא

מסכת דדך ארץ רבה פרק ה׳

ילקוט איוב רמז תתגד

יפה תואר ויק״ר פרשה כא אות ח

ויקרא א .א

גדה טז :והנכנס לבית וכו׳

ילקוט בראשית רמז כז

ויקרא רבה פרשה כא אות ח

חרדים פרק נ אות ז

מס׳ כלה רבתי דיש פרק ט

ערוך עדך כעכע

ילקוט תגור! רמז שפב

תורה תמימה בראשית ג .ט

עץ יוסף ומתנות כהוגה שם

תורה תמימה

שיחות מוסר הגד״ח שמולביץ שיחה

יח שנתתשל״ב.

בענין אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי
שבת יב :כי הוה אזליגן וכו׳

ועונין

סוסה לג .ותפלה בכל לשון וכו׳

רא״ש ברכות פ״ב סימן ב

רי״ף ברכות דיש פ״ב

תוספתא סוטה פי״ג ה״ו

תר״י על הדי״ף שם

ציונים לש״ס  -ג יודייקין ,שמואל יצחק גד הכהן עמוד מס (3תודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תוס׳ ברכות ג .ד״ה

אגודה ברכות אות ג ואות לד
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משפטי

־י־!־

~הלוי

קנא

אמירת שלום לחגית  -מגעה סן היסוחם

סימןמ

קאמירת שלום לחבירו  -מגינה מן חיסורים
ומה שיש אנשים שאינם אומרים שלום וכמקום זה אומרים ׳כי׳ ׳הי" וכדר
הנה מצאנו במסכת ברכות דף נ״ד ע״א "התקינו שיהא אדם שואל את

שלום חברו בשם שנאמר והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה ,עמכם
ויאמרו לו יברכך ה"" .ולפ״ז הזכירו ממש שם ה.,

ואמנם למעשה כיום לא נהגו בתקנה זו להזכיר שם ה ,ממש .ומהר״י אסד
<שו״ת יהודה יעלה ח״א  -או״ח סימן ט ) כתב שמא התקנה היתה כנגד המינים,
שהרי סמוך לאותה מימרא (בגם׳ ברכות) הובא התקנה שהתקינו לומר "מן

העולם ועד העולם" מפני המינים .ולכן נראה דתקנה זו גם היא מפני המינים
הכופרים בתחיית המתים ,ולכן התקינו להזכיר שם שמים על עצם בשר ודם,

כדי לאמת ולחזק עי״ז אמונת תחיית המתים.

והנה נחלקו הראשונים אם שלום הוא שם קדוש ,ונפק״מ אם מותר למחקו
או לומר שלום בבית המרחץ .וכן לגוי ,וכן אם ראוי לומר שלום בגילוי ראש.

או למי שהוא בגילוי ראש .וכן אם ראוי לכתוב כך במכתבים שנזרקים במיון.
בשבת ל ):אמר עולא ,אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ,

שנא׳ ויקרא לו ה ,שלום .משמע דהוא שם קדוש .ואילו בברכות <דף י״ז) אמרו
על חב״ז שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפי׳ נכח בשוק .משמע קצת שאינו
קדוש .אמנם בש״ע יו״ד סי׳ קמ״ח איתא דאין כופלין שלום לגוי אבל שואלים

בשלומם מפני דרכי שלום .וא״כ אפשר דגם ריב״ז אמר שלום מפני דרכי
שלום.

התום׳ סוטה דף י׳ כתבו שהוא שם קדוש ,והוא מהשמות שאינם נמחקים.
ובחי׳ הר״ן שבת י׳ ע״ב כתב בשם רבינו יחיאל שאין לכתוב שלום באגרת

שלומים ,שדרך לזרקם לאשפה ולמקומות מטונפים.
משפטי הלוי  -ה הלוי ,הלל יצחק עמוד מס (148הח*פס ע״י תכנת אוצר החכמה (0

קנב

סימן מ

הלוי

אמידת שלום לחגירו  -מגינה מן חיסורים

ואולם הרא״ש בתשובה חולק על כך (כלל ג׳ סי׳ ט״ו) וכתב .לא מצינו מי
שאוסר למחוק שלום ,ובכל האגרות כותבים שלום חורקים אותם ונמחקים,

וה״ט שאע״ס שהשם עצמו נקרא שלום ,כיון שאינו שם עצם אלא על שם
הפעולה נקרא כך הו״ל כחנק ורחום שנמחקים.
-

והרמב״ם (בפ״ג מה׳ ק״ש הלכה ה׳) לא הזכיר דין איסור לומר שלום בבית

המרחץ ,וכ׳ מק הכסף משנה ,תמיהא לי טובא על רבינו שלא הזכיר שאסור
לומר שלום בבית המרחץ כדאמרי׳ בשבת.
והרמ״א בהגה ביו״ד (סי׳ רעו סי״ג) כ׳ שיש נזהרים מלכתוב שלום מלא
באגרות של רשות .וב׳ הש״ך ע״ז ,ורוב העולם אינם נזהרים בזה .וכ״פ הרא״ש

בתשובה שמותר .והש״ך בנקודות הכסף העיר מהתוס׳ סוטה( דף י) שב׳ שהוא

שם קדוש ואינו נמחק ,ומ״מ צ״ע דמדברי שאר כל הפוסקים משמע דשלום
אינו שם קדוש לענין איסור מחיקה .וסיים דצ״ע למעשה.

החיד״א בס׳ ככר לאדן (דף רצג ע״א) שבכל הגלילות נוהגים לכתוב שלום
באגרות הרשות ,ומוחקים חורקים אותם .וכדעת הרא״ש בתשובה .ועי״ע שו״ת

יביע אומר חלק ו  -או״ח סי׳ ט״ו אות ח׳ שהתיר לכתחילה לומר שלום לגלויי
ראש.

והנה בזוהר (בראשית דף ד״ה ע״א> כתב דאין לומר שלום לאדם רשע.

במעשה שר׳ חייא ור׳ יוסי פגשו באדם שלא החזיר להם שלום ואח״כ ביאר

מעשיו ז״ל :אבל אימא לכו יומא חד הוינא אזיל בארחא אשכחנא חד בר נש
ואקדימנא ליה שלם ,וההוא גברא הוה לסטים וקם עלי וצער לי ,ואלמלא

דאתתקפנא ביה אצטערנא ,מההוא יומא נדרנא דלא לאקדמא שלם בר לבר נש
זכאה אלא אי ידענא ביה בקדמיתא ,בגין דיכיל לצערא לי ויתתקף בי בחילא,
כנין דאסיר לאקדמא שלם לכר נש חייבא דכתיג (ישעיה מ״ט) אין שלום אמר

יי׳ לרשעים ...אבל השתא דחמינא בכו דאתוץ זכאין "...עכ״ל.
וביאר בפירוש מתוק מדבש בשם הרמ״ק ומפרשים ז״ל" :ודע כי ברכת
שלום ,היא השפעה שאדם משפיע שפע דרך מידת יסוד הנקרא שלום אל

חבירו שבמלכות ,ולכך ציוו חז״ל הד מקדים שלום לכל אדם ,מפני שהקדמת
שלום גורם שיתעלה האדם משפיע מן הת״ת למלכות ממעלה למטה בבחינת
משפטי הלוי  -ה הלוי ,הלל יצחק עמוד מס (149הודפס ע״י תכגו 1אסגר מחכמה (0

י*

משפטי

סימן &

הלוי

קנג

אמירת שלום להגידו  -מגעה מן הימורים

אור ישר .והמשיב שלום הוא ממטה למעלה באור חוזר .ולזה ראוי לאדם
שיהיה מקדים שלום כדי להיות בסוד אור ישר.

והנה כשמקדים שלום לרשע הוא משפיע למטה בחיצוניים ויש בזה כמה
הפסדים ,הא ,שחוטא ומשפיע לחיצוניים ,ב׳ שהרשע אין לו כח לעק

מהקדושה ולא היה יכול להתחזק כנגדו .ועתה מכוחו ממש מתמלא שפע
ומתחזק לנגדו ומצער אותו .הג׳ שנעשה הוא כלי להשפיע לחיצונים וירד

ביניהם וסופו נופל בידם .רח״ל ".עכ״ל.

ובגט׳ נדרים דף ח ,ע״א איתא :נידוהו בחלום צריך י ,בני אדם להתיר לו
והוא דתנו הלכתא ..ואי ליכא למל וליתב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי י/

עד דמקלעא ליה י ,דגמרי הלכתא" ובר״ן שם ביאר" :ומתוך שישיבו לו שלום

יגינו עליו מן היסורים ".ע״כ .ולפי זה מבואר בר״ן כי אמירת שלום מגינה מן
היסורים ,ובפרט למנודה.

ובגמ פסחים דף קיג ע״ב איתא" :שבעה מנודין לשמים אלו הן יהודי
שאין לו אשה ושיש לו אשה ואין לו בנים ומי שיש לו בנים ואין מגדלן
לתלמוד תורה ומי שאין לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו
ומזוזה בפתחו והמונע מנעלים מרגליו ויש אומתם אף מי שאין מיסב בחבורה

של מצוה"

ובפסקי תוספות פרק ערבי פסחים (סי׳ שד  -ה) כתבו :דהנהנה מסעודת
מצוה ניצול מדינה של גיהנום ,ואם אינו נהנה ממנה י״א שהוא מנודה לשמים.
ואלו הן סעודות מצוה כגון סעודת מילה ובת ת״ח לת״ח ובת כהן לכהן ודוקא
כשהם בני אדם מהוגנים .עכ״ד( .ומטעם זה נוהגים שאין מזמינים ממש לסעודת ברית
מילה ,רק מודיעים -.עי׳ יר׳ד סי׳ רס״ה ובפת״ש שם ס״ק י״ח>

ולפי הנ״ל בפסחים ולפי דברי הר״ץ בנדרים הרי יש תועלת עצומה בעולם
כשאומר שלום הת הוא מציל האנשים מיסותן .למי שנתחייב נידוי בית שמים
וכד( ,וע״יע יו״ד סוף סי׳ של״ד בבה״ג .מי החייבים נדוי והרם .ובברכ״י לסעי׳ כ״ב בענין

תרם ר״ג ,כתב דמי שעבר בשוגג ג״כ צריך כפרה והתרה )
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אמידת שלום לחגית ־ מגינה מן חיסורים

ולכאורה היה להעיר שהרץ בנדרים (הנ״ל דף ח׳> כתב שהמשיבים שלום

מגינים מץ היסורים ,וזה דלא כמו שפירשו בזוהר שהמקרים ואומר שלום זוכה

לשפע וברכה .ובליל שבועות תשס״ז יישבתי דאין זו קושיא כיון דבנדרים
מדובר במנודה ,והוא בעצמו מובדל מן השפע מסיבת היותו מנודה .ואין לו
כח למשוך השפעה לעצמו .ולכן דוקא הוא מוכרח שיקבל הברכה רק מאחרים
שישיבו לו שלום .אבל במי שאינו מנודה .אדרבה השפע הוא בכך שמקדים
שלום.

וידידי הרופא משה רפאל צרור הי״ו ,הוסיף מהפסוק "שלום שלום אמר
ה׳ לרחוק ולקרוב ורפאתיו" .שע״י השלום באה רפואה .וכמו שכתב הר״ן

שמגק מן היסורים .ויש לי לבאר דהנה היסורים הם לזכוך הנפש .ומי שנתרפא
רוחנית כבר נזדכך נפשו והוא בבחינת ורפאתיו ,וממילא כבר אין צריך ליסורין.

ועוד יש להוסיף שהרי דרשו חז״ל דה״רחוק" הוא שחטא וחוזר בתשובה.
והקדים לו שלום לפני הקרוב (.ומכאן למדו בברכות לד" :מקום שבעלי חשובה עומדין

צדיקים גמורים אינם עומדין" .ועי״ש שיש בכך מחלוקת אם צדיקים עדיפים או בע״ת) והעניץ
הוא דהרחוק הוא כמנודה שאינו יכול לשאוב שפע וברכה בעצמו ,רק צריך
שיקדימו ויאמרו לו שלום .לכן ה׳ מקדים שלום לרחוק.
ולפי זה מבואר מאמר הגמ׳ (ברכות דף ו ע״ב) "אמר רבי חלבו אמר רב

הונא כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליחן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש

שלום ורדפהו ,ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן .שנאמר ואתם בערתם הכרם
גזלת העני בבתיכם".
ולכאורה צריך ביאור מדוע יש בכך צד של גזילה .ומה גזל מחבירו כשלא

השיב לו שלום .אלא שלפי דברינו מיושב ,כי הנותן שלום משפיע ברכה על
חבירו .והמנהג להחזיר שלום שבכך יקבל האומר ג״כ שפע ברכה בחזרה.
והמקדים שלום הוא על דעת שיקבל בחזרה ברכת שלום .וממילא כשלא השיב
שלום ,נמצא שגזל הטובה שמנהג העולם להשיב( .וכמו שמצאנו במתנות של

שושבינות ,שהמקבל לשמחת נישואיו הוי עליו חוב ,שצריך להחזירו .אלא שאין דנים בזה״ז
כמבואר בטור ושו״ע אהע״ז סי׳ ס)/
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אסירת שלום להכירו  -מגעה סן חיסורים

והנה העובדה היא שרבים מאוד אינם אומרים שלום אלא "בי" שהוא
קיצור של אמירת שלום באנגלית .והנה רואים שהקב״ה מסבב הסיבות נתן
בלב האנשים שימעטו באמירת שלום .ולענ״ד הסיבה משונרשבעוה״ר רבים
מאוד הינם באמת אינשי דלא מעלי .ולפי דברי הזוהר אמירת השלום עלולה
לגרום נזקים .ולכן אמנם יש בדבר תועלת שלא יאמרו שלום ,כשנמצאים בין
אינשי דלא מעלי.

 אך בין התרדים לדבר וזי ,אדרבה צריך להרבות לומר דוקא שלום שישבדבר התעוררות שפע בהזכרת שם ה׳ ,ויש בזה גם עבודת ה׳ ממש .וחלילה
לנו לעזוב שם ה׳ באר מים חיים ולתפוס לשונות עמים זרים .אשר הם בודות

נשברים ,ודקים מתוכן ומקדושה.

משפטי הלוי ־ ה הלוי ,הלל יצחק עמוד מס (152תודפס ע״י תכגת אוצר מחכמת (0
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ד! אהד התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם .וחתקיגו שיהא
אדם שואל אה שלום חברו בשם ,שנאמר והנה בעז 3א מבית לחם
ויאמר לקוצרים ה* עמכם ויאמרו לו יברכן ה /ואומר ה׳ עמךגבור
3ו5יו^5<8

מסוהמ*ש

ציונים

 28שואל את שלום חברו בשם .מכות כג ב ,רו״ר פ״ד ה ,מד״ת מז׳ ס ב.
 29ה׳ עמך גבור החיל .שופטים ו יב.
לחם וגו /רות .7 3

והנה בעז בא מבית

[המש!] זהר נשלח גג  ,3וילך רפה  ,3ילת״כ משלי כג כב ,עי׳ רגמ״ה תענית טז :עי* ר״ח שם,

27־ 28והתקינו

גנז״ק ח״א עמ ,מה ,ערוך ע׳ חתם ועי״ש ע׳ עת ,עי׳ רש״י נרכות סג .ד״ה ויברכו.
שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם .ערוך ע׳ שם א ,רש" י מכות מ :ד״ה ושאילת ,חדו׳ ריטנ״א שם.

 31*27והתקינן שיהא אדם שואל וכר הפרו תורתך .יל״ש שופטים סא ,ילמ״כ תהלים קיט ע ומשלי כג כב,

<ך' או(״מ (אייזג׳) עת׳ קצז ,ערוך ע׳ עת ,תום׳ שאנץ מכות כג :שו״ת רא3״י א3״ד. .ו ,ראני״ה ח״א קמז,
מאירי מכות כג:

שינויי נוסחאות

ומישקילקלו! ג ,27ק (ותוקן כלפנינו) משיקלקלו.

כלפנינו)! ס ועוד התקינו.

(ותוקן כלפנינו).

המעין | ו המיני !,ב ,ג ,7ג ,24ג ,28ג «27ז ,ן ,ם,

ע ,פ ,ף .ק המינים! צ (לאחד התיקון) המלשיגין.)!04
ואמרו | ג ,27ל ,פ .צ ,ק (ובה״ש כלפנינו) אמרו!
ג 7אמ! א אי אמרו.

אין עולם אלא אחד | ף

אין עולם אחר! מ אץ העולם אלא לאחד! צ אין
עולם | ו עול"! ג® (בה״ש),
בעולם אלא >108אחד.
27

ט ,ב ,פג העולם.
שיהו | ב ,ג ,7ג,28
התקינו ] ק היתקינו.

ז ,ט ,ע ,ק שיהוא! ג ,24מ שיהיו! ל שהיו.
אומרים  1א ,ג ,8ז ,ט ,ב ,ף אומרי"! ו אומר"! ג,7

שיהא | ק שיהוא

28

שואל | ו שאול.

את שלום | ד את שלר! ג®,

מ ,נ ,צ בשלום! ז שלום! ע את (ובה״ש כלפנינו).
חברו | ב ,ג ,7ג® ,ג ,24ג ,28ג ,27ז ,ל ,מ ,פ ,פ? ף,
שנאמר | ט
בשם | מ כשם.
צ ,ק חבירו.
שנאמ״< א ,ג® ,ם שגא"! ג 28שנ !..ב ,ג ,7ג ,24ג,27
ו ,ז ,ל ,מ ,ן ,ע ,פ ,ם ,1ף ,צ ,ק ,ש שג׳.
בעז | א ,ז ,ל ,מ ,ן ,ם ,פ ,ף ,צ בועז.
לחם | ג 28מבית לחם !יהודה].)108

מבית

 29ויאמר וכר יברכך ה׳ | ג ,29ף חסר !)109א וגו".

ל ,ש אום"! מ או"! ב ,ג ,27ן ,ס ,פ ,צ ,ק אומרין.
ועד העולם | ג® ועד עולם (ובה״ש כלפנינו).

לקוצרים | ש לקוצרי"! פ לקו!׳! ג® ,ע ,צ לקצרים!

והתקינו | ג[ 24ו] >108התקינו !)107ב ,ג ,7ד ,ב ,ן,

ה" | ג ,24ג ,28ג .27ז ,ל ,מ ,פ ,פ,1

ו לקצרי׳.

ע ,פ ,ף ,צ ,ק ,ש התקינו !)107ג® התקנו (ובה״ש

(הנושך מעל״ד)

 )104נכתב עי הנרד ,וכנראה שהיה כתוב שס:
 )105ונוסף
"המינין" .והתיקון מפני הצנזור.
 )106וראה הערה .68
שם :ב ,וסומן  .למחיקה.
 )107וב״ה בכ״י א ,מ בפיס /וב״ה ביל״ש שופטים
סא ,פי" רב נתן אב הישיבה ,מכתם ,ר״א מגו נדר יש,

נמוק" י כי״א ,שו״ת אב״י אב״ר סי׳ ו ורי״ד .ובספר
הנר וריבב״ן (במקום ״והתקינו שיהא״)" :ושיהא",
וראה פי׳ רה״ג שם ,מבתם ,ריא״ז ורק״ם )108 .וב״ה
ברה״ג (בספר הנר) ור״א טלוגרריש .ובמקרא כלפנינו.
 >109ובנראה שיש שם השממה בטענת הדומות .וראה

ר״ע מברמנורה
ה׳ אלהי ישראל תן העולם ועד העולם חונן הדעת ,וכן 3כולם ,והעונין אומרים נרוך שם כ3וד מלכותו לעולם ועד,
שאין עוגין אמן אתר כל ברכה שבמקדש ,לכתיב בעזרא (נחמיה ט ה) קומו ברכו את ה׳ אלהיכם מן העולם עד
העולם ,ואומר אחר כך ויברכו שם כבודך ,כלומר שעונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,ואשמועינן הכא

ממקדש ראשון לא היו אומרים אלא ברוך אלהי ישראל מן העולם ולא יותר ,ולא היו אומרים ועד העולם .משקלקלו
המינים .שאין מאמינים בתחיית המתים ,ואמרו אין עולם אלא זה ,התקינו עזרא ובית דינו שיהו אומרים מן העולם
ועד העולם ,לומר ששני עולמות יש ,העולם הזה והעולם הבא ,להוציא מלב המינים שכופרים בתחיית המתים .שיהא
אדם שואל בשלום הכירו בשם .בשמו של הקב״ה ,ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד הבריות
להוציא שם שמים עליו ,ולמדו מבעז שאמר לקוצרים ה׳ עמכם ,וכי תימא בעז מדעתיה דנפשיה העבד ולא נמרינן

משנה ורעים <עם שנויי נוס׳ מכת׳׳י>  -א וק״ש ,ניסן (עורך) עמוד מס 268תודפס ע״י תכנת אוצר מחכמת

צב
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ההיל ,ואומר אל תבוז כי זקנה אמך ,ואומר עת לעשות לוז׳ הפת
תורתך ,ר ,נתן אומר הפרו תורתך עת לעשות לה/
מסרהמ״ש

עת לעשות לה׳ הפרו תורתך .תהלים קיט קכו.

 30אל תבוז כי זקנה אמך .משלי כג כ.3

 31ר' נתן אומר וכו* .ספ״ז פנחס ס א ,מדרש שמואל פ״א א ,מדרש משלי פ״ה טז ,מדרש תהליס מז׳
קיט מ .ועי ,יומא סט א ,גיטין ס א ,תמורה יד ב ,תמיד ס  ,3סופרים פי״ז ה״א (היגר פט״ז ה״י עמ׳ רצז).
ציונים

 31רנ״א הפרו תורתך עת לעשות לה .,עי׳ זהר וירא קטז  ,3תרומה קנה  ,3נשא קכא א ,עי׳ מדה״ג
במדבר כז א.
שינויי נוסחאות

ויאמרו לו
צ ,ק י׳ין ג 4 ,24צ יי׳ין ב יו׳י.
ויאמרו לו יברכך
וכו׳ החיל | ל חסר/109

ויאמרו |

ה׳ | ג ,7ג ,28ג ,27ז ,פ ,1צ ,ק

הפרו | ג24

י׳ין ג ,24ן ,ע יי׳י :ב ירי.
חסר/112

ס ה׳ (ובה״ש כלפנינו) ן ג 27ל....

ואוסר ה׳ | ב

הפירון ג 28היפרון ג 29ה...ן ג... 27רו.
 31תורתך | ג 24ת׳ן ב ,ג ,8ג( 24גל׳) ,ג ,28ז ,ע ,ף

ה׳ | ף חמרן ג ,7ג ,25ג,27

ר׳ גחן אומר הפרו תורתך | א

ואומר  Iפ 1ואומן א ,ג ,29מ ,ס ,פ

וארן ג 27ואמר.

לעשות | מ לעשר.

ז ,ל ,מ ,פ ,פ? ף ,צ ,ק לי׳ין ט ליין א ,ע ,ן ליי׳י!

ה׳ | מ ,ס חםר9ג>1ן נ וגומ׳ן ג ,8פ וגו׳.

ק ויאמר/111

? Jחסר /118ז ,ע ,ף ,ש ואומ׳ן מ ,ס ,צ ואר.
לה׳ ] ג ,7ג ,24ג ,28ג,29

תורתיך.

ר׳ נתן וכר לעשות לה׳ | ג ,7מ ,צ ,ק

חסר.)117

ג ,29ז ,מ ,פ ,פ ,1צ ,ק י׳ין א ,ג ,24ן ,ע יי׳י.
גבור החיל | מ גבור החי׳ן צ גיבור חיל/118

(ונוסף בה״ש) הםר.>118

 30ואומר | ף חסרן א ,ב ,ג ,7ג ,8ג ,24ז ,מ ,פ,

ג ,28ט ,ן ,ע ,ף ,ק (בה״ש) ,ש אומ׳ן ג ,27ל ,ס ,פ

אל |

תורתך | ב ,ג ,24ג ,28ז,

פב ק ,ש ואומ׳ן ל ,מ ,ס ,צ ואו׳ן ג.. 29ר.

ב ,ג 7ואל/114

עמך/118

זקנה | ט זקר.

אמך ( ז

ואומר עת | ב ,ן ועת.

ואומר |

אר.

הפרו | ג 28היפרו.

צ ,ף תורתין־ן ג 29ת....

ר׳ | ו רבי.

אומר | ב,

עת | ו ,ש [משום] עת.

לה׳ | ג ,24ג ,28ג ,27ג ,29ז ,ל ,פ ,פ ,1ף ,ק לי׳ין

א (ובפיס׳ כלפנינו) ,ב ,ג ,7ג ,24ג ,27ט ,ל ,ן ,פ,

ט ליי; א ,צ ,ן ליי׳ין ב ליו׳י.

 )110זכ״ה בכסה ראשונים .וראה
הערה הסמוכה.
 >111והמנקר ניקד את
מכות בג ב .ועי׳ דק״ם.
הר׳ בקבוע ,ומעצ הר׳ יש רישום ,אוצי צשם הגהה:
 )113וט״ם
 )112ונשמט בטעהד״ם.
״ויאמר׳״.
 )115וט״ס היא.
 )114וכצשון המקרא.
היא.
 )117וכנראה שנשמט
 )116ובכ״י ג 29קרוע.

במעות הדומות "תורתו ~־ תורתך" ,ראה דק״ם.
 )118וכן הוא בשו״ת אב״י אב״ד שם ,רי״ד וספר הנר.
וכן נראה ביצקוט שמעוני ורב האי גאון שם .ועי׳
תוי״ט ,שנות אציהו ,פתח עינים ,ב״נ ,דק״ם ,הנהות
ר׳ יוסף זכרי׳ שטערן במשנה שבגמרא ומבוא צנוה״ט

עט׳ תתקעה.

ר״ע מברטנורח

מיניה ,תא שמע מן המלאך שאמר לגדעון ה׳ עמך גכור התיל ,וכי תימא לא שאל המלאך כשלום גדעון ולא 3רכו,
אלא בשליחותו של מקום הודיעו שהשכינה עמו ,ולא גמרינן מיניה ,תא שמע ואומר אל תנוז כי זקנה אמך ,אל ת3וז
את בעז לומר שמדעתו עשה ,אלא למוד מזקני אומתך ,כי יש לו על מי להסמך ,שנאמר עת לעשות לה׳ הפרו תורתך.
רבי נתן ג) אומר הפרו תורתך .פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה* ,אף זה התתכוין לשאול בשלום חברו
וזהו רצונו של מקום ,שנאמר (תהליס לד טו) בקש שלום ורדפהו ,מותר להפר תורה ולעשות ד3ר הנראה אסור.

ש״נ והערות צר״ע מברטנורה פ״ט
א) כ״י (במקום "כמה דתימא")" :כרכתי׳".

ב) בכ״י וד״ו ציתא תיבה זו ,וכן הוקפה בד״ח.

"רבי נתן אומר הפרו תורתך" ציתא בכ״י .ועי׳ רש״י גד א.

משנה זרעים <עם שנויי נוס׳ מכת״י> ־ א זק״ש ,ניסן (עורך) עמוד מס 269תורפס ע״י תכנת אוצר החכמת

ג) תיבות

עין משפט
א מ*׳ ס״ו מהלכות יו״נו
הלנה יט טוש״ע או״ת
סימן תקלא סעיף ו:
נ »מיי׳ פ״י מהלכות אגל
הצנה ג והלנה פ טוש״ע
או״א סימן מקמת סעיף א
[וטוש״ט יו״ד שימן שלט
סעיף א,כן:
ג טוש״ע יו״ד סימן שלד
סעיף א:
ד *מיי׳ פ״ו מהלכות יוה
טונ הלכה יג שמג צאוין
עה טוש״ע או״ת סימן

יח

נמוקי

ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן

יוסף

דש״י

[יד ■ :סו].

[יד ]:ובגמרא גרסינן עליה דשמואל דאמר לא שנא נולד במועד
ול״ש נולד אחריי" המועד אמר רב פנחס אן! אנן

שהוא מדרבנן י״ל דה״נ מציכו למימר דאסמכתא 3עלמא היא אי אבילות דמעיקרא
דאילו פשטא דקרא אדרבה משמע יל«י אהי! הוא דקאמר אם סמ^לעעה דר^ם

נמי תנינא כל אלו שאמרו מותרין לגלח במועד מותרין לגלח מעשו חמותו הא לאחרים רשות .א״ג מצינו לחלק P
בימי אבלן הא אסורץ לגלח במועד אסורין לגלח בימי אבלן מססורח לאיסור מלאכה איסור מלאכה מדרבנן ואיסור מססורח
כל שלשים יום דאורייתא דנמרינן
נזי־ז)■]:
,
ואי אמרת הטן אסור נמצא™ ,
אלא שנא נולד במועד ולא שנא נולד פרע סרע (ימ־) מנזיר וסתם נזירוח
אבלות נוהג בקטן ותניא «קרעיץ
לקטן מפני עגמת נפש ופי׳ מפני אלו מעיקרא30 :אבל אינו נוהג אבילותו ברגל
שלשים יום:
עגמת נפש .כדי שיבכו הרואין ?־נ  8שנאמר (דברים טז ,יד) ושמחת בחגך אי ז :נמו ).ומנודה שמת .סיפא דהן
ברייתא הוא :כגלו
אבילות דמעיקרא היא אתי עשה דרבים
וירבה כבוד המת אבל משוס
של עכן .דכתיב (יהושע ז ,נ!) ויקימו
אגל יי אבלות לא דאין 9עליו מורח אבלוח
ה
ודחי עשה דיחיד י* ואי אבילות דהשתא
עליו גל אבנים גדול אלא באבן אחח
הלנה א נסמג גנשי 1ואף על פי דבגמרא דחי רב אשי
היא לא אתי עשה דיחיד ודחי עשה
דומן ג טוש״ע יו״ד סימן
סגי לזכר 3עלמא:
שפ סעיף א וסימן של הך ראיה דרב פנחס דכל אלו
דרבים'° :ומנודה נוהג נידוי ברגל ולא
סעיף
אבל חייב וכו׳ .פי׳ כלומר
פ״זא :מהלכות שאמרו מומרין לגלח במועד קפיג
ו *מיי׳
שרינן ליה עד א דמפיים ליה לבעל דיניה
הא סשיטא לי :בעטיפת
תלמוד תורה הלנה ד מותרין לגלח בימי אבלומן אבל לא
סמג עסי[ רלה ולאוין
ובהכין םלקא שמעתאי״ 01 .ידנין דיני הראש .מנהג שהיה להם בימי
רס קחני כל האסורים אסורים ומצינן
טוש״ע יו״ד שימן שצד
למימר יש מהם אסורים ויש מהס ממונות במועד ודיני מכותי 17ואי לא צאית אבלם היו מתעטפין™[ :והן
סעיף נ:
האבל
ליה:
משמתינן
ז *מיי׳ פ״י מהלכות מומרים מ״מ הכי הלכמא דבכל דינא
אסור מתעטפין] .ברייתא היא בפרק
טופאת צרעת הלכה י
בתספורת מדקאמר להו רחמנא לבני קמא דתעניות (יד ):גבי שלשה
שמג עשין דלה:
עכין מומר לגלח קטן במועד:
ח *מיי׳ פ״ז מהלכות
אהרן ראשיכם אל תפרעו (ויקרא י ,ס מכלל עשר תעניות אחרונות שהיו גוזרים
תלמוד תורה הלנה ד אי אבלות דמעיקרא .פירוש
דבולי עלמא אסירי .נטו ].י מנודה אסור על הציבור שאם עברו ולא נענו
סמג שס טוש״ע יו״ד סימן
שחלה עליו קודם הרגל:
שלד סעיף ג:
נוהגין נידוי בעצמן ומעטפיס
שהיא
בחגן
ושמחת
דרבים.
עשה
'*׳■יי׳ פ״ה מהלכות אכל
בתספורת דתניא מנודין 'ומצורעין אסורין
ראשן שמע מינה דחייב המנודה
י כה א והלנה יט סמג מצוה לכל ישראל :ודחי עשה
לספר ולכבס מנודה שמת בית דין סוקלין
עשי! דומן ג טוש״ע יו״ד
בעטיפת הראש :שאני מנודה .אביי
שימן שס סעיף א ושימן דיחיד .לאו עשה גמור הוא אלא
שיעמידו
לא
אומר
יהודה
ר׳
ארונו
את
שפו סעיף א:
דחי ליה ודילמא וכו׳ דאלו לא נענו
רחמנא
מדאמר
מאסמכחא
י [טור יו״ד שימן שצד
עליו גל אבנים כגלו של עכן "אלא בית מטדין לשמיס נינהן< ןכ5ן 3הדא״ף
ועיין ננ״י ונש״ך שס ליחזקאל (יסוקאל נד ,י!) ממיס אבל
דין שולחין ומניחין אבן על ארונו ללמדך ז״ל הלבן מנודה לבני אדם לא
ס״קיט־,
 ,לא מעשה מכלל דכ״ע עבדי:
נ *מיי' פ״ד מהלכות אכל
שכל המנודה ומת בנידויו בית דין סוקלין מחייב בעטיפת הראש :פארך.
הלכה ט שמג שס אבלות דהשתא .שמת לו מח
את ארונו :טאבל חייב בעטיפת הראש הייט תפילין; חבןשי $וה לן שלא
טוש״ע יו״ד סימן שפ במוך המועד וכבר מלה עליו
סעיף א וסימן שפת סעיף
מדקאמר רחמנא ליחזקאל לא תעטה על יעשה אבלות :מכלל וכו׳ .וכתב
שמחח יו״ט כל שכן דלא אמי עשה
א:
ל נשו״ע או״ת סימן לח
הריא״ף ז״ל ודוקא יום ראשון:
סימן דיחיד ודחי עשה דרבים אבל נוהג
שפם (יחזקאל כד ,יס מכלל דכולי עלמא
סעיף יג וטור יו״ד
האנק דום .האנק צוחה הוא דוס
שלד ועיין ננ״י ונש״ן שה דברים שבצינעה כיון שאינו נראה:
מיחייבי מנודה מהו בעטיפת הראש אמר
ס״קינו:
פ״ה הלכה א מטרה .אסיקנא דנוהג נדויו ברגל
דממה :ירושלמי (ה״ה)
מ *מיי׳ שס
תענית
נבי
דתניא
שמע
תא
יוסף
רב
האנק מכאן שמצווחין על
סמג שס טופ״ע יו״ד
שלום
ואסור בשאילת
כאבלים
ויושבין
מתעטפין
והן
צבור
שימן שפ סעיף א ושימן
ובנעילת הסנדל וברחיצה וחייב
המתים .ואס תאמר מ״ש הא
שפה סעיף א:
וכמנודים עד שירחמו מן השמים אמר דגמרינן לה מיחזקאל* ובשאר מילי
נ *מיי׳ שה פ״ה הלנה א בעטיפת הראש ולא חימא מי
והלנה טו שמג שס
ליה אביי ודילמא שאני מנודה לשמים
אמרינן איפכא מיק היאב״ד ז״ל
טוס״ע יו״ד סימן שפ שמנודה מעיקרא הוא דנוהג נדוי
סעיף א וסימן שפי'תעיף ברגל אבל לכמחלה לא מנדין ליה
דקרא הכי קאמר האנק דוס אבל סיסדין וממאגליס זה
דחמיר 'הלכך מנודה לבני אדם לא מחייב
ממים לא מעשה משמע דהמ על זה מרוב מחים
ברגל אלא אפילו לכתחלה אי עביד
בעטיפת הראש3 :אבל אסור להניח תפילין
קאמל־ JWfo 31דממה אמה  ?1Cלרתאנלמ מ^ירם ומתור
מידי דחייב נדוי מנדין אומו דהא
מדקאמר רחמנא ליחזקאל פארך חבוש
לשאר אבלים אבל מכאן ואילך אבל פורענות שינא עליהם
מנן אי דלא ציית דינא משמתינן
שיטת ריב״ב
עלץ־ (שם) מכלל דכולי עלמא אסור ודוקא
מחים לא תעשה ור״מ הלוי ן״ל נחייהס ישמח כל אחד
יא שנא נולו”במועד ליה .וממני׳ דקאמר מנודה
יום ראשון כדבעינן למימר קמן .מנודה מהו
ואחד כמיסמו של מכירו
א שנא נילי שהתירו לו כגון שפייס לבעל דיניה
פירש האנק אתה ודממה שהוא
מעיקרא .וכן הלכתא:
ולא יקשור אכל עליו:
בשאילת
בתפילין לתיקו :אבל מאםור
אבל אינו נוהג אבילות
לא שהמירו לו מחמת הרגל:
אבל מתים לא תעשה שמע מינה והן מתעטפין .עכרו
נרגל .נ״ל הכותב אינו
שלום מדקאמר רחמנא ליחזקאל האנק דום
דכולי עלמא מיחייבי למשתק ולפי אלו ולא נענו כשילהי
נוהג אבילות כלל אפילו והא דאמרינן הכא דדנין דיני
פירוש זה גמרינן הא מיחזקאל סרק א׳ כמסכת מענית
(שם) .מנודה מהו בשאילת שלום ולא
בדבוים שבצנעא ואני
נפשות מפרש בגמרא היכי
תמה על הרב ז״ל שכתב
(יד :):הילטא שאני
תורה
בדברי
אסור
יאבל
איפשוט:
משמחח
לאמנועי
ליחו
דלא
קטלינן
כולהו:
כאינך
לקמן גבי ההיא ברייתא
מנודה לשטים .כגון
מנודה מהו בשאילת שלום .ולא הנן שלא נענו דממיר:
הכתובות מסייעא ליה יו״ט והמניא רבי עקיבא אומר
לרבי יוחנן האמה אע״פ
איפשיטא .וכתבו ז״ל מדלא מיבעי במנודה אלא בשאלת שלום פארך .אלו תפילין:
שאמרו אין אבילות מנין לסנהדרין שהרגו הנפש שאין טועמים כלום כל אומו היום
קצת
דום.
האנק
במועד אבל דברים שנאמר (ויקרא יט ,ני) לא מאכלו על הדס ופריק דאתו בצפרא
משמע שמותר לדבר עם המנודה.
אכילות עשה שמעשה
שבצנעא נוהג .והגירסא
הנכונה אע״ם שאמרו אין ומעייני ביה בדיניה* ועיילי ואכלי ושמי כולי יומא והדר אמו סמוך
היום
כל
מילי
דהני
דאבל
הראש
עטיפת
חיוב
גבי
ז״ל
וכתבו
כיממה ולא תשאל
לשלום שוס אדם:
אבילות בשבח אבל דברים לשקיעח החמה וגמרי ליה לדיניה וקטלי ליה ולא מצית אמרח
אבל כשבאים אחרים לנחמו מגלה ראשו מהעטיפה
שבצנעא נוהג ואם איתא
דוברים שבצנעא נוהגין דדיני נפשות דקאמר לאו למקטל במועד קאמר אלא לעיוני לכבוד הרבים עד שהולכין להם וראייתם מדתניא באבל רבתי
ביגל כשם ש1יהג’’ כש?ת בדיניה דאס כן היו מענין את דינו אי לא
גמרינן ליה עד לאחר (שמתוח ס״ג ה״ק אין עומדים עליו בשורה ואין אומרין עליו ברכת
•
•
•
מפני מה ששבת עולה
אבלים עד שיסתום הגולל נסתם הגולל באין ועומדין בשורה שלטי הגבורים
יוס טוב:
ואינה מפסקת והרגלים
אבל אסור בתספורת וכר .אל תפרעו אל תגדלו שער
ומנחמין וסוטרין את הרטס נסתם הגולל מכסה ראשו בא לעטר א [טור יר״ד סי׳ שלד]
כתב מיי׳ (פ״ז מה׳
שוין' בדברים
שניהם
ומדאצטריך ליה למשרא לספר השער מכלל דלאחריני מגלה את ראשו לכבוד העם יצא חוץ לשורה מכסה את ראשו
ת״ת ה*נ> מצד הוא הנדוי
אמרינן
(יא>:
ולעיל
דאורייתא
דאבלות
משמע
מהכא
וא״ח
אסיר.
“
?
3
שב^
ופוטרס:
ראשו
מגלה
זה
הרי
לנחמו
אחרים
ונאו
לטתו
נכנס
אומרים פלוני יהיה
דברים שבפרהסיא נוהגין
ובשניהם דברים שבצנעא נוהגין .ובפירוש כתב הרב ז״ל שאין מצות שבעה נוהגת ברגל ואם איתא דדברים שבצנעא
נוהגין במועד הרי מצינו גזירת שבעה נוהגת ברגל בדברים שבצנעא אלא ודאי אבל אינו נוהג אבילות כלל לא ביו״ט
ולא בחולו של מועד דשמחה כתיבא בהו וכן נראה מדברי הרב רבי משה ז״ל (רמב״ם אבל פ״י ה״א) :אי אבילות
דמעיקרא היא .שחלה עליו קודם הרגל :עשה דרבים .ושמחת בחגך :עשה דיחיד .האנק דום :ואי אבילות
דהשתא היא .שמת לו מת בתוך המועד שכבר חלה עלה שמחת יו״ט כ״ש דלא אתי עשה דיחיד ודחי עשה דרבים.
ואיכא מאן דפשיט מהבא מדאמרינן אי אבילות דמעיקרא היא אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד אלמא יום מיתה
תופס לילו מדאורייתא וכבר כתב הרב ז״ל בענין זה במס׳ ברכות :אל תפרעו .גדל שער ומאי איצטריך למישרא בהו:
מכלל דכ״ע אסירי .ודוקא יום ראשון ומקצת יום שני כדבעינן למימר קמן .ירושלמי למען תזכור את יום צאתך
מאח מצרים בל ימי חייך ימים שאתה עוסק בהם בחיים ולא ימים שאתה עוסק בהן במתים ואע״ג דהאי קרא לאו
בתפילין כתיב הא אשכחן יציאת מצרים גבי תפלין דכתיב והיה לך לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יד
הוציאנו ה׳ ממצרים :אבל אסור בשאילת שלום ובדברי תורה :מדקאמר ליה רחמנא ליחזקאל האנק דום.
ירושלמי האנק מכאן שמצוחין על המתים ואי קשיא לך מ״ש הנך תרתי דגמרינן מיחזקאל ובשאר מילי אמרינן איפכא
יש לומר משום דקרא הכי קאמר האנק דום מתים אבל לא תעשה כלומר לא תעשה כאבל של שאר מתים ואי הוה
כתיב מתים אבל ברישיה דקרא הוה אמינא שנשתנה יחזקאל משאר מתים לכל דבר:

איסיי

ושממת• עשה דיחיה
דקאמר ליה רסמגא
ליחזקאל האנק דוס
(יסוקאל ני ,יו) המאצס
דוס נאכל :ואי אבלות
דהשתא .שמח לו מס
כתוך המועד וננר סלה
עליו שמסח יו״ט כל
שנן ילא אתי עשה
עשה
ודתי
דיחיד
דרכים :דנין נפועד.
נחילי של מיעד יניי״ט
אין דנין דחק ;ניצה ל<>:
אלו הן משוס שנוח
[וכו׳] לא מין וכיין
ידני[ ודאי אי לא ציית
דיניה משמחינן ציה
ומפרש »מ׳ אי ס״ד
אינו נוהג נדויו אפילו
ליה
משמתינן
אי
מעיקרא דחי ציה רגל
כ״ש שאין מניין אוחו
כתפלה :אל תפרעו.
גדול שער מדאיצטרין
מכלל
להו
למישרי
דאחריני אסירי :מנודה
שמת .סיפא דנרייחא
הוא :נגלו של עשן.
דנתיכ להושע ו ,נו)
ויעמידו ",עליו גל
אכניס גדול ומשוס וכר
כעלמא הוא דעכיד:
אבי .פשימא דחייכ
הראש:
כעטיסס
מרקאמר ליה רחמנא
ליחוקאל .ממיס אכל
לא מעשה וגו׳ ושם)
דקאמר ליה צא מעטה
על שפם מכלל דכאכל
ממיס כעי עטר שפם
ורחמנא הוא דקאמר
ליה ליחזקאל ממיס אכל
לא מעשה רמז לשונאים
של ישראל שלא יהו

כשממא והראנ״ד (מיבא
ניא״ש סי׳ <5 0מכ שאין אומרים כשמחא יהא שהוא חמור יומר מן הנדוי אלא אומרים כנדוי יהא .ועוד כתכ
הראכ״ד סס) הא ראמרינן כמנודה סחס שהוא אסור כדיני המנודה דוקא מנודה לכ״ד שהוא מנודה לכל ארס
כין דלא אמי לכי דיכא או דלא ציית דיכא או לאפקרוסא או לדכר עכירה כין שנדוהו כ״ד כין שנדוהו כל אדה יינו
שוה כין לעירו כין לעיר אתרה אכל מנודה לסצאין כגון תלמיד שנדה לנכודו וכן מנורה צעיר אסרת שנדוהו
לכנודם כיון שאינו מנודה לנל אינו אסור ככל דין המנודה אלא שמי אדס מרחיקין אומו נדי לכיישו אכל אכילות
אין עליו שאין אכילות לחצאין:
הגהות וציונים מהב״ח ושאר מפרשים
(א) נ״ב צ״ע הא רגל מפסיק אבילות שבעה וגילוח וגיהוץ אפילו אסמכתא מקרא ליכא ומ״ש אינו נוהג ברגל
משמע דבתר הכי נוהג ומ״מ י״ל דמפני דדחי מפסיק ודו״ק (חו״י)( :ב) ותני שהתירו לו ולא קחני שהתירוהו .עיין
במאירי (ב״י נ״י) )1( :ברא״ש איתא דתנן דנין וכו׳ (ש״נ>( :ד) נפשות ותי׳ מכות ליתא [וכ״ה בתוספתא פ״ב ה״ז
ובנימוקי יוסף .ובגט׳ איתא דיני נפשות ודיני מכות .וברא״ש בנדפס] (כ״י נ״י)( :ה) צ״ל קודם (ש״נ) 0( :גי׳
מהר״ם( :ז) בקרא כתוב ויקימו:
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רש״י

נמומי

ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן

יוסף

יט

עין משפט

[סו - .טו :־ כד].

שונה .לאחרים :נשנו .האנק דום .כדפירשכו לעיל אי נמי הכי משמעו מהאנק ומדוס וברחיצה ובנעילת הסנדל וקחני עלה כשאמרו אסור ברחיצה לא
אחרים:
למלאנח
שהוא אבל ממים לא מעשה כל דבר שאסור לשאר אבלים אמרו אלא כל גופו אבל פניו ידיו ורגליו מומר ומסיים וכן אמה
מוחרם .שנחנדה ג״ם:
שונה .הוא עצמו נלחש :וחייבים הס לעשומו אני מצוה לך שלא מעשה כגון שאלח שלום מוצא במנודה ובאבל וס״ל לרב יוסף דאכולהו קאי כלומר גם
מאי חנות קטנה ובוני ודברי מורה :שונה .לאסריס :ושונים לו .אחרים :ונשכר .למלאכת -ארחיצה ודחי אביי לא אשארא כלומר אאיסור נעילת הסנדל ולא
נז- :וז].
טיא נפקתא הערנות .אחרים :טוחרם .מי שנמנדה
ארחיצה וכן מצינו ברייתא מפורשת
פקחא נקעה שנאומו
מנודה
דום.
האנק
ליחזקאל
רחמנא
דקאמר
על
מקום ואין שם מים שלש פעמים ולא נמחרנו
דמנודה מומר במלאכה דקחני
נדאמרינן נמי נשסיטם עקשוחו מחרימים ליה ועומד
מהו בדברי תורה אמר רב יוסף תא שמע
נשכר וגשכרים לו הלכך כמב
חולץ נסרק בל הנשר באומו איסור עד דמסייס ליה
לו
ונשכרין
נשכר
לו
ושונין
שונה
"מנודה
הרי״ף דלא איפשוט.
(קו :).בנדי אבל .אלמא
אשור נשכנוסח :בפיית לבעל דיניה :שונה .לעצמו:
נמוחרם לא שונה ולא שונין לו לא נשכר
וכן נמי בבעיא דמנודה מהו
המטה .שכופה משמו חנות קטנה .כדמפרש ואזיל זכוני
בנעילת הסנדל פשיט לה רב
ולא נשכרין לו 'אבל שונה הוא לעצמו
מלמעלה למטה והופט :מיא כפקתא דערבות .ערבוח שםשלא יפסיד את תלמודו י ועושה חנות יוסף בגמרא מדמניא כשאמרו
שמן.
תסוכי
אל
יואב קאמר לסקופים :מקום פקמא בקעה שאיו שם מיס
אסור בנעילח הסנדל לא אמרו אלא
קטנה כדי פרנסתו אמר(אי רב הפרא י°
רחיצה נכלל פינה .וקא משמע לן שאין לו למכור אלא
בעיר אבל בדרך נועל ומסיים וכן
מינה
שמע
דערבות
בפקתא
מיא
זבוני
נסרק נמרא דמס׳ יומא
כדי מזונותיו בצמצום:
אמה מוצא במנודה ואבל וס״ל לרב
(עו:):
כתככוסת .אפילו במים צוננים כל
שמותר בדברי תורה :האבל אסור בתכבוסת יוסף דאכולהו קאי גס אנעילח
א דכתיב (ש־ב יד ,ב) וישלח יואב תקועה
שבעה (מענית יג ):ובמים
הסנדל ודחינן דילמא אשארא
עם אפר או בנמר ובוריח דהיינו
כלומר אאיסור רחיצה ולא אנעילח
ויקה משם אשה חכמה ויאמר אליה
גיהוץ בבגדי צמר כל שלשים יום
התאבלי נא ולבשי בגדי אבל .מנודה אסור סנדל ואע״ג דלעיל דחינן איפכא
אשארא אנעילח הסנדל ולא ארחיצה
אסור <נז ):אבל בגדי פשחן אין בהם בתכבוסת דתניא מנודין ומצורעין אסורין
שלטי הגבודים משוס גיהוץ (מעניס כטס “ ובגדי
לספר ולבבם :אבל יחייב בקריעה דקאמר אורחא דמלמודא לדמויי הכי קאי
צמר נמי דוקא גיהוץ אבל במים
להו רחמנא לבני אהרן בגדיכם לא הפרומו הכא ומדמי ליה וקאי הכא ומדחי
א [טור יו״ד סי׳
שפט] אבל אסור צוננים מומר :בגדי אכל .שהם
ליה וגם סה פסק הריא״ף ז״ל דלא
(ויקרא י ,ו) מכלל דבולי עלמא מחייבי( .כד).
בגדים כעורים ומנווליס:
לכנס כסותו סל שבעה
איפשיטא ואזלינן בהו לקולא דחיקו
אמר רב תחליפא בר אבדימי אמר שמואל
ימים אפילו נמים לנד תפרומו .דהיינו קריעה מכלל
דרבנן לקולא וא״ב מנודה מומר
ולאחר שנעה מומר
אבל שלא פרע ושלא פירם 'חייב מיתה
שמשפנוס היה לעשות:
בנעילת הסנדל וברחיצה ובמלאכה.
ולינ״א (« .תת״׳ה כל)
שנאמר (שם) ובגדיכם לא הפרומו ולא
אסר כל שלשים בכפית המטה .שיהו רגלי המטה
וקשו בה רבוותא א״כ הא דמניא
ונסמ״ג<ה> כסב מוסר עליונים והוא שוכב ואוכל עליה כל תמותו הא אחר שלא פרע ושלא פירם
וכן אחה מוצא באבל
ללטש חלוק לבן מש
אחר שנעה והעולם שבעה חוץ מיום השבח שהוא חייב
וכמנודה אהייא והא אמרינן
חייב מיתה( .סו ).מנודה מהו בקריעה תיקו:
נהגו מ איסור ונוהגים לזוקפה (כז :).נכוו ]:דטות דיוקני.
דבכולהו שריא אלא ודאי ע״כ
אבל "חייב בכפיית המטה דתנא בר קפרא
שאחר לובשה חסלה דכחיב (ניאשיח א >0 ,בצלם אלהיס
אחדא מנייהו קאמר הלכך שדייה
נסו:ן דמות דיוקני נתתי בכם ובעונותיכם
אנעילח הסנדל כדאשכחן במעשה
ואס״ס לובשה הוא ווה ברא אוחו :הפכתיה .מחיים
הפכתיה יהפכו מטתכם עליה .מנודה מהו
המנהג עיקר ע״נ.
ואיני יודע טעם למנהג למימה :וכחב הריא״ף ז״ל כל
דר׳ אליעזר <ג״מ נט >:כשברכוהו
דאמרינן
תיקו
וכל
תיקו
המטה
בכפיית
שחלץ מנעליו וישב לו ע״ג קרקע
זה דאפילו גיהון מוסר תיקו דהאי ענינא לקולא.
רשנים נ״ש ניטס ונשם וכדאמרינן (יס( ).ו) הלכה כדבדחיבהאי ’ ענינא ב “לקולא*' :אבל אטור אלמא אסור בנעילח הסנדל ומניא
שאסור לננס כן אסור
בעשיית מלאכה דכתיב (עמום ח ,י) והפכתי
המקל כאבל:
נמי במוספמא (מערס פ״א ה״ה)
ללטש המכונסים מקודם
חגיכם לאבל מה חג אסור בעשיית מלאכה
ובירושל' (גרבוס פ״ב ה״ז) אבל
לכן אפילו הישנים וא״צ מ 'ורחיצה ככלל סיכה .כדאימא
לומר שאסור ללטש
ומנודה שהיו מהלכין בדרך מומרין
אף אבל אסור בעשיית מלאכה = .מנודה
במסכח יומא (עו:).
חדשים .נסב הרמנ״ן
בנעילח הסנדל וכשיבואו לעיר
(חוה״א שם אוח סש ד״ה מנודה מהו כרחיצה .ובגמרא
מותר בעשיית מלאכה דתניא מנודה שונה
יאסיי) ראיסי על שם פשט לה רב יוסף מדמניא בפ״ק
יחלוצו כך כחב הראכ״ד ז״ל:
ושונין לו נשכר ונשכרין לו :לאבל אסור
רש״י (מוס׳ כי :ד״ה נרכת) דחעניוח רב ):גבי שלש מעניות
ג ברחיצה דכתיב (ש״ב יד ,ב) וישלח יואב וינחם דוד וכר .לאחר שבעה של
שהמיר ללטש בשבעה אחרונות דאסוריס במלאכה
אבילות הילד בא עליה:
חלוק
אטלוח
ימי
תקועה ויקה משם אשה חכמה ויאמר
המכונס מקודם לכן
ולבשי
נא
התאבלי
אליה
בכלל
ורחיצה
שמן
תסוכי
ואל
אבל
סיכה .מנודה מהו ברחיצה
בגדי
ואינו נכון וגם הסדינים
והמצעוס שלו אסור ולא אפשוט .מאבל אסור בנעילת הסנדל מדקאמר רחמנא ליחזקאל ונעליך תשים ברגליך (יחזקאל
לכנס ולהציע המכונסים כד ,יז) מכלל דכולי עלמא אסירי' .מנודה מהו בנעילת הסנדל ולא אפשוט“ .אבל אסור י בתשמיש
וכן מטפחות הידיס
אע״ס שמותר לכבסן המטה דכתיב (ש״ב יב ,כד) וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה מכלל דמעיקרא אסור( .כד).
במועד וכן בכל אלו אמר רפרם בר פפא תנא באבל רבתי אבל אסור לשמש מטתו בימי אבלו ומעשה באחד
ששנינו בהן שמומרים
לנבס<ו> נמועד כגון ששמש מטהו בימי אבלו ושמטו חזירים את גויתו .מנודה מהו בתשמיש המטה ולא אפשוט:

א ב נ ד מ*י׳ פ״ז
מלמוד
מהלכות
סויה הלנה ד ה טוש״ע
סימן שלי סעיף נ:
ה *מיי׳ פ״ה מהלכות
אכל הלכה א והלכה ג
סמג עשין דימן ג טוש״ע
יו״ד שימן שס סעיף א
וסימן שפט סעיף א:
ו *מיי׳ שס פ״ס הלכה א
סמג עשין דרמן צ
טוש״ע יו״ד שימן שמ
סעיף א:
ז [טור יו״ד סימן ש«]:
וז *מיי׳ שס פ״ה הלכה
א והלנה יא סמג עשין
דימן ג טוש״ע יו״ד סימן
סס סעיף א וסימן שס:
סעיף א:
ם [פוי יו״י סימן שלד
ועיין ננ״י ובש״ן סס

יו״י

פ״קיס:
י *מיי׳ סס ס״ה הלנה א
והלכה  1פוש״ע יו״י
סימן סס סעיף א:
כ *מיי׳ פ״ז מהלכות
תלמוד חורה הלנה י
טוש״ע או״ס סימן שלי
סעיף נ:
ל *מיי׳ פ״הי מהלכות
MWD
אכל הלנה א
פמג שה טוש״ס
יף ■*5יי•
סימן שפ 1
שעיף
ם *מיי׳ סס פ״ה סלסה
א והלנה ו טוש״ע יו״ד
סימן סס סעיף א:
נ *טוש״ע יו״י סימן
סלי סעיף נ [ועיין נית
יוסף]:
ם *מיי׳ שס פ״ה הלכה
א והלנה ה סמג שס
טוש״ע יו״י סימן שס
סעיף א:

שיטת ריב״ב
ושונין.

שונה .לאחרים:
נשכר.
לו:
אחרים
ונשכרין.
לאחרים:
ס ק תא
לו:
אחרים
דערבות .בקעה שבאותו
מקום ואין בו מים:
חייב מיתה .בידי שמים:
כפית המטה .שהופכה
למטה:
מלמעלה

הפכתיה.
בעונותיכם
שמת המת :בר קפרא,
לברייתא
תני
שאומרת שכינה
אבל
אדם:

בעי_1

אי _

בעשיית מלאכה .ודוקא"
שלשה ימים הראשונים
כדבעינן למימר קמן:
אבל אסור ברחיצה .כל
גופו בצונן או אפילו פניו
בחמין:
ורגליו
ידיו
מנודה מהו .בנעילת
הסנדל :ולא אפשיט .יש
מי שאומר אע״ג דלא
איפשיט אסור בנעילת
אליעזר
כרבי
הסנדל
כדאשכחן במעשה דרבי
אליעזר כשברכוהו חבריו ובא רבי עקיבא והודיעו שחלץ מנעליו וישב לו על גבי קרקע אלמא מנודה אסור בנעילת
הסנדל ואע״ג דאיכא למימר דרבי אליעזר מלתא יתירא הוא דעבד הא ישב לו נמי ע״ג קרקע הא תניא בתוספתא
ואיתא נמי בירושלמי אבל ומנודה שהיו מהלכין בדרך מותרין בנעילת הסנדל לכשיבאו לעיר יחלוצו וכן בתשעה
באב ובתענית ציבור .ורבינו שלמה כתב בפרק הזהב (ב״מ נט :ד״ה אף) שהמנורה חייב בקריעה וגריס התם אף הוא
זלגו עיניו דמעות וקרע בגדיו וחלץ מנעליו :ויבא אליה .לאחר שבעה :מכלל דמעיקרא אסור .והאי דכתיב
לעיל מיניה כאשר ראה שמת הילד ריקם דוד מעל הארץ וירחץ ויסך ויחלף שמלותיו קודם שנקבר הילד הוא
שעשה כך שעדיין לא חלה עליו אבילות:

היוצא מטח השרה
ומרח האסורים ומנודה שהמירו לו חכמים והנשאל לחנם והוחר והנא ממדינת הים שהלן להרויח ולא
היה לו סנאי לגלח אסורים נימי אבלו™ שאס אירעו אחד מהם קודם אבלים ונכנס מיד לחון האבלות
אסור לכנס אא״ס אירעו אמי מהם ופכסוהו מיד שני אבלות זה אחר זה אז מומר לכנס טן בנמר טן
בחול אפילו חין שבעה ובלבדי שיעשנו בצנעא נחון טחו .ואחד שחנסוהו אנלוח זה אסר זה מכנס נמים
אבל לא ננחר וחול .סחב הרמנ״ן ז״ל סם) קרוב בעיני הדבר לומר שאסור בכלים חדשים צטעיס
וטשנים מכובסין היוצאים מחחח המכבש חון שבעה אע״פ שאין נהס משוס גזירח שלשים ומומרים
לאחר שבעה ומון שנעה אסורים .ונתב עוד סם אייו פט> הרבה כמט בעטן לכבס ולהניח ואט אומר
הגהות וציונים מהכ״ח ושאר מפרשים
שאסור מצר מלאכה נין ע״י עצמו טן ע״י אמרים ואם היה כסותו נקיטלח טד אחרים מננסין אוחו
(א) בגם׳ הגי׳ ואמר רב( :ב) נ״ב מאי חנות קטנה כצ״ל (ב״ה)( :ג) עי׳ תוד״ה כל בג .ועי׳ בכתונת פסים
כדרכו כמו שאר מלאכות בחלוש שטר אחרים נקטלא ולאחר שנעה אע״ס שהוא אסור בגיהוץ מגהץ טן
דמקשה דלקמן סי׳ אלף רכא ד״ה כל בחב הנימוקי יוסף בפשיטות דבין בגדי פשתן ובין בגדי צמר אסורים כל
ב [טור סי׳ שלד] י״א ראזלינן נהו למימרא כיון דלא איפשיטא .ורטט ססק
לעצמו טן לאחרים:
שלשים( :ד) חוץ מכבודו כי אין הטעם רק משום בשל סופרים הלך בספיקו להקל ועי׳ ילקוט מפרשים (א״ש
כולהו לקולא ולזה הסטס הרא״ש סיק ין מוץ מנעילת הסנדל שכתוב שהיא אסור :לשון ריא״ז [ה״ב
ד״ת)( :ה) בטור איתא ״ובספר המצוות״ .והוא בסמ״ק סי׳ צז עם׳ סו 0( :ברמב״ן :מותרין לגלח במועד:
ג [טור
אות יג] ואסורין מלספר ולכנס .והמנודה אסור בנעילת הסנדל כמטאר בקונטרס הראיות:
(ז) ברמכ״ן :אסורין לגלח בימי אבלן והוא הדין לכיכום( :ת) עיי״ש בבית יוסף דכתב דהראב״ד הביא כן מחד
מ״ד ולא ס״ל כוותיה וצ״ע:
יו׳־ד סי׳ שפא] ירושלמי ס״ה) מקום שנהגו לרחוץ אחר המטה מרחיצין א״ר יוסי נר נון מי שמחיר
ברחיצה עשה אומו כאסלה ושחייה .ונתב הרמנ״ן (אויא האדם עלן האטליה אית  0ד"® ירושלמי) יראה מנאן
שהיו נוהגים במקצת המקומות שהקרוטם המברים האבל היו מרסיצים אוחו קודם הנראה לפי שעשו אומו כאסלה ושמיה שצריכה להם הרנה מפני שצריכה להעטר מהן הזוהמא והיו מחירין ואח הרחיצה ראשונה
ואמ״כ היו נוהגים איסור ברחיצה סל שנעה הלנן אי איבא דוכחא דנהיגי ברחיצה זו אין ממחין טיס .מי שחכסוהו אבליו שאירעו שט אבלות זה אחר זה מומר לרחוץ בל גופו בצונן :נדה שנזדמנה ומן טבילתה
טמי אבלה לדעת הגאוטס !נה״ג ««׳ קפ״ )1שפוסקים טסלה סמנה מציה טונלח אבל שלא סמן טטלה אינה טובלת .ור״ח לימא א .יזיי״ה לנילי) נאב דלא קי״ל טטלה בזמנה מצוה ולפי זה אינה טובלת אפילו אס
ד [טור יו״ד סי׳ שפג] כתב הראנ״ד (5עה״נ שער הפרישה) אבל נשאר דברי
זמנה נימי אבלה .וי״א (רמנ״ן אויה האדם שם ד־ה וראיתי ,נשס הסיס׳ ניצה יש :ד־ה כל) דאסילו אס אין טטלה סמנה מציה טובלת:
קורבה מומר אפילו במזיגת הניס והצעת המטה והרחצח ידיו פטו ורגליו טן נאטלוח דידיה נץ נאטלות דידה ונ״ש שמומרא לאכול עמו בקערה ונפ״ק דסתוטח (ל >.משמע שמותרת לישן עמו במטה והדעת
מכרעת שע״י דבר חוצן טנו לטנה קאמר ומיהו משום לך לן אמרץ לנזירא (שגת < pמכעי ליה לרחיקי שלא לישן עמה כמטה כלל .ור״י סינא ניא״ש סי׳ לס פירש שמוארים לשכב נאחד במטה ודוקא כל אמד
בבגדו אבל בלא נגדים אסורים אפילו אס סינר מפסיק טטהן ואפילו נשבח ורגל ודוקא נאטלוח דעלמא אבל אם מח אטו של מחן או אמה של כלה הוא נדסרישיח לעיל (סי׳ שמג) כדין מי שממו מוטל לפניו.
וכאב הראנ״י™ דמי שאירעו אבל ברגל שאסיר להחיחד עם אשתו (והרמנ״ם) [והרחב"(] (אירע האדם שס איש « ל״ה יעודן המיר ולזה הססם הרא״ש (סי׳ לין:

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ יג מועד קטן תלמוד בבלי עמוד מס 168

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ניצוצי

126

ע״ב .דלא אמר אכיי לכדמר.

אור

גטין

ברש״י :רבה בר נחמני שהיה

דכיון שכוון להקב״ה לא נחשב כגונב דעת (ואך נצטער ל׳א על

רבו ,ויעוין .לעיל ל״ד סע״ב ד״ה והלכתא כנחמני.
ם׳ ע״א .כקד מיניה ׳אכיי מרכה מאי לכתוב

מגילה לתינוק
להתלמד כה כו׳ א״ל אין כותכין ,ומאי טעמא ,לפי שאין
בותכין .דוגמא לזה בשבת כ״א א בעו מיניה אביי מרבה שמנים
שאמרו כו׳ אין מדליקין ,מאי טעמא ,א״ל לפי שאין מדליקין ,וכאמרם

למה תוקעין ,רחמנא אמר תקעו ,ולמה אין מערבין בה דבש מפני

שהתורה אמרה כר.

ע״ב .אר״א תורה רוב ככתב ומיעוט על פה

עליו הוא אומר והוא לא אמר אלא כנגד אביו שבשמים כר ,הרי

נר .ע׳ בס'

עיקר העניו שנתפס למינות ע קהלת רבה פ״א) ,וכן באמרו שלמא

'P

ולי

תז

a

למר תהיה כוונתו לשמים ,כאמרם בשוחר טוב פ״ל ה "אמר ה׳"
שכן קוריו להקב״ה דהוא מריה דעלמאוע׳ שו״ת מהר״י ברונא
סי׳ קי״ג.

 •—1דב הונא ורב חפדא הוו יתבי כן׳ א״ל אידך ומקמי פלגאה
ניקום ,אדהכי אתא איהו לגכייהו ,אמר להו שלמא עלייכו מלכי
כר .לכאורה למה נתכנה "פלגאה" הרי רואים אנחנו מדתו שלא לבד

רג
כ:

יסוד המשנה ועריכתה פרק ראשון הערה יו״ד•

שלא חלק עליהם ולא התנגד להם עוד הילק להם מלא הפנים כבוד,

פ■

דרש ריכ״ג כו׳ דברים שככתכ אי אתה רשאי לאומרן על
פה ,ודברים שכע״פ אי אתה רשאי לאומרן ככתב .ברש״י:

ומעניין כמו כן אשר אחרי כן הזכיר בכל פעם איזה מאמר של רב

ה:

ביהוד ,ראה מש״ב בס״ד בס׳ דרכי התלמוד וחדותיו מחקר ה ודעת

ני

דברים שאמרתי לך בכתב א״א רשאי למוסרן לישראל בעל פה כר .לנפשך יונעם,
לא אמרו דברים שבע״פ אי אתה רשאי לכתוב ,כי מני אז רשאי היה ר״"״מנין שכופלין שלום כו 7לפ״זי שאילת^ ש5ת^£ירתל^^הי>ר(7ו
)}1ן
כל אדם מישראל לרשום לעצמו דברים שקיבל בכדי שלא ישכחו ;שש או שמונה תיבות ועמש״ב בם ,נפש חיה סי׳ כ״ו סע׳ ג.
אר״י א״ר אפור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל •
מלבו ראה רש״י שבת ר ע״ב ד״ה מגילת סתרים ,אך גדרו בעצמם
שלא לדרוש מתוך הכתב כמו בדרשם פסוק מכתבי הקודש ,וביחוד לבהמתו כר .עמש״ב במקור חסד לס׳ חסידים סי׳ תקל״א באריכות.
ם״ג ע״ב .תוד״ה אפי׳ הן הראשונים כן׳ וא״ת מאי אפילו
קפדו על כך בתקופות הסמוכות לחתימת כה״ק ע״י הנביאים

ק׳

יה
מ

פ׳
מ
לו

המגינים ,בחכמת אלהים אשר בלבם הבדילו בין הדברים שיהיה

ואדרכא הכי עדיף

ב ",:צורך לדורות שאותם טבעו ,לבין הדברים שלא ראו בהם צורך
תמידי לדורות שאותם גנזו ,ואם אמנם כי גם הגניזות הללו ראויין
היו להשאר לזכרון גם כאשר לא יבואו במנין הספרים שחתמו ,אבל

כו׳ ובפיהמ״ש להרמב״ם דאפילו ר״ל אם נתכוון כר ,ועמש״ב בם׳
תולדות רבינו המהרש״א פרק ה׳ הערה ד ,וראה רמב״ם הל׳ שבת

כ

ס״ד ע״א .אר״י א״ר כשעת הגזירה

שנו .ע׳ כתובות פ״ט

א

רע״א רשב״ג אומר מן הסכנה ואילך כו׳.
דאמר רחב״א א״ר יוחנן כר וליכא

חזקה שליח עושה

אז בתקופת החתימה ואחריה טרם שהוטבע בעם כי ספרי כה״ק הם
הטיבה מיוחדת שעליה אין להוסיף ,אז הוכרחו לגנוז כל אשר לא

קבלו למנין ,כי לולא כן היה כל אחד מוסיף כפי אומד דעתו ממגילות

כר .יעוין בידים פ״א מ״ג אפי׳ נתכוון לשרות

פ״ד ה״א ואפילו מחמת עצמן ובהגהותי שם•

ד

הגנוזות שהיו בידיהם ולספח אותם לכה״ק ,וכן לא הרשו לדרוש

שליחותו דאמר ר׳ יצחק

שנחתמו לבין רשימות פרטיות ,ראה הקדמת הרמב״ם לידו החזקה

ע׳ נזיר י״א סע״ב א״ר יצחק ב״ר יוסף אמר ר׳ יוחנן האומר
לשליחותו צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם כו׳.

ברבים מתוך הרשימות שבידיהם ובזה הובלט ההבדל שבין כה״ק

שכתב מימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חיברו חיבור

שמלמדין אותו ברבים בתושבע״ם ,אלא בכל דור ודור ראש ב״ר כר
כותב לעצמו השמועות ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה לרבים,

וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כוחו כר ,וראה אשר הארכתי
___"
בזה בראש ספרי יסוד המשנה ועריכתה פרק א בס״ד.
ם״א ע״א .ומחזיקין ידי נכרים בשביעית .בפיהמ״ש להרמב״ם

ע״ב.

כר .מצינו מפורש דר׳ יוחנן ס״ל הכי

מתים רם חיננא ורדאן

כר.

ברש״י:

ורדאן ,מאנשי

ורדניא ,מקום — בס׳ לחקר שמות ובנויים בתלמוד (ע׳ יד) הערתי
דאם כך היה להם לקרוא אותו ר׳ חנינא ורדנאי ככל החכמים
שנקראו על שם מקומם ,אמנם בעירובין מ״ט א שנינו :המפקד על
עירובו בו׳ ר חניגא אמר עירובו עירוב אלא שנקרא מאנשי ורדונא,

ברור איפוא שעל זה כנוהו בענין שתופי מבואות ר׳ חנינא ורדאן.
תוד״ה שאני כו׳ וא״ת הרי אין שליחות לקטו כו׳ וי״ל

שיכול לומר לו יהא אלהים בעזרך כר ,ויעוין ברמ״א יו״ד סי׳ קמ״ז
סע׳ ה׳ שכתב מותר לומר לעכו״ם אלהיך יהיה בעזרך ,ותפסו עליו כל
ק^*׳ הטורי זהב הש״ך והגר״א וכתבו דנוסחא מוטעת נזדמנה לו

ע׳ סנהדרין ס״ה ב בעיר הנדחת דנהרג אפי׳ קטן ,ומש״ב במרגליות

א״להדמ״א ,אמנם בהגהותי שם הבאתי מקרא מפורש בשפטים י״א:
את אשר יורישך כמוש אלהיך אותו תירש ,וע״ב דלהתלוצץ בעבודה

הים שם אות ה.
ם״ז ע״א .איסי כן יהודה היה מונה שבחן של חכמים ר׳

—
זרה ועובדיה שרי כדברי הלבוש שם.
ם״ב ע״א .רש״י ד״ה ככלי גללים כר דאי נגע ככלי לא
—
מקבל טומאה וכעיפה גופה כר .לכאורה הרי הכא איירי בתרומה

ולא בחלה .אמנם הרמב״ם בהל׳ בכורים פ״ח ה״ט הביא גם גבי חלה
ומניחה בכלי גללים כלי אבנים וצ״ע.

רב בהנא אמר להו שלמא למר.

משום דשה לבית אבות דאורייתא הוי לענין פסח כמו גדול כו׳ —

מאיר חכם וסופר ,ר׳ יהודה חכם לכשירצה.

בם׳ לחקר שמות

וכנויים בתלמוד (ע׳ יב) הערתי שישנם כינויים בהתאם לכשרון
החכם והמקצוע שבו הצטיין ,מהם ר׳ מאיר שהיה מצויין בתור ספרא

רבא (ע׳ עירובין י״ג א דאמר על עצמו לבלר אני ,וראה קהלת

רבה פ״ב י״ז פם׳ ושנאתי אני את כל עמלי

כר,

וסידר משנתו עלי

ברש״י :ולא היה מתכוון

ספר ,ומזה הוזכר מספר תורתו של ר׳ מאיר בכ״מ) ,בעוד שר׳

לברכו אלא לבו היה לרבו ,ובתום׳ הצ״ע שלא יהא בזה גונב דעת

יהודה היה ראש המדברים בכל מקום (ראה ברכות ס״ג א) מצויין

הבריות ,ויעוין בזהר וישלח קע״א ב ובוארא ב״ג ב דלבר נש
חייבא אסור לאקדמא ליה שלם ,ואי איצטריך יקדים ליה כדוד
דבריך ליה לקוב״ה ואתחזי דבגיניה קאמר ,ואי תימא דרמאות הוה,

בכשרון ההרצאה.
ם״ח ע״ב, .מאי טעמא כי שמעתיה לההוא גכרא דאמר
ליה לאושכפא עכיד לי מכאני לשב שנין אחיכת ,אמר ליה

לאו ,רהא כל דסליק ליה לקוב״ה ואתהזי דבגיניה קאמר לאו רמאות

ההוא שכעה יומא לית ליה ,מכאני לשם שנין כעי .לכאורה מאי

הוא ,ובניצוצי זהר שם אות ה׳ הבאתי מס׳ אגרא דפרקא אות קס״ה
דכמה הלכתא רבוותא נשמע מכאן ,א) שאסור ליתן שלום לרשע,
ב) אם נותן לו שלום ואמר בלשון שנתכוון להקב״ה מותר דלא

חוכא ,ההוא גברא דאג לכך שישארו המנעלים בשביל בנו ,כההוא

מיקרי רמאות משום שמהראוי בכל דיבור לכוון ככה ,ג) את מתכוון
לאיש אחר והרשע סובר שנותן לו שלום זה מיקרי רמאות עיי״ש,
וע׳ בגט׳ עבודה זרה ט״ז סע״ב כשנתפס ר״א למינות העלוהו לגרדום
לירון ,א״ל אותו הגמון כו׳ א״ל נאמן עלי הדיין ,כסבור אותו הגמון

ע
ה

גברא דנטע חרובא לבריה ראה תענית כ״ג א ,אמנם הנה בם׳ חסידים
סי׳ תנ״ד מביא שיש סכנה ללבוש מנעלים של מת ,ובכן אין להזמין
מנעלים שישמש בהם בנו אחריו ועמש״ב במקור חסד שם באריכות.
וזה ה״ה חלקי מכל עמלי (קהלת ב) רם ושמואל חד אמר

מקלו וח״א גונדו ,רב ושמואל ח״א מלך והדיוט וח״א מלך
והדיוט ומלך .עיין לעיל ראש השנה כ״א ב דרב הוא שאמר גונדו,

ה

1:0
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(דף ס״ג ע״א)

העולם ושיהא‘י אדם שואל בשלום תבירו בשם שג׳ ויאמר (בעז לקוצרים ירי
לפ  12ואום׳ אל תבוז בי זקנה אמך ,ואום׳ עת לעשות ליו׳י הפרו תורתך.
עמכם

( 13לוט׳) [לפי] שאין עובין אמן במקדש .ג«׳ תנו !רבנן] "
20
19
למה* *
ו כ ל כך* * *
מניין שאין עונין אמן במקדש שנ׳ קומו ברכו את יו׳י אלהיכם מן העולם ועד

העולם ויברכו שם כבודך וג׳ .יכול על כל (ברכה) [הברכות] כולן תהא תהלה
אחת ,ת״ל ומרומם על כל ברכה ותהלה .על ברכה וברכה תהלה.

ושיהא" אדם שואל את [שלום] חברו בשם וכר .רבי׳ האיי ז״ל»!:
והא דתנן כל חותם ברכות שבמקדש היו עד העולם זי( ,תמימה) [חתימה] הכי
הויה ב׳ א׳ ירי עד העולם שאותך לבדך ביראה נעבוד י** ,ותקעו הכי ברוך

[אתה] ירי מן העולם ועד העולם .והא מילתא קבלה היא ומפי השמועה אמ׳ זה,

וראיה מן קומו ברכו אסמכתא והא קא מדברי רבנן מאי דהוה רגילי מעיקרא
ותקנתא ,וקרא (בו) [כי] תקנתא הוא 9י ,להודיעך דאסמכתא היא .ולעגין אין

עונין אמן במקדש ,לא קאמ׳ שאין אומרין אמן כל עיקר’"-־ ,אלא כסדר הזה
דילגא ,אבל אומרין אמן והלל ליו׳י  21גותגין תהלה בפרט על כל ברכה וברכה,
ולאו קיבעי דילהון הוה אמן אלא קבע דילהון בתר כל ברכה וברכה למימ׳ ברוך

11

לפנינו :״והתקינו שיהא״ .וראה להלן הערה  15והערה .23

12

נראה שלא גרס "ויאמרו לו יברכך ה׳" וכ״ה בדק״ם מכתי״ם .ולפנינו נוסף" :ואומר

ה׳ עמך גבור החיל".
 13דף ס״ג ע״א.

 14כן הגירסא בדק״ם מכתי״מ ,עי״ש בהגהות.
15

ראה לעיל הערה  11ולהלן הערה .23

קטע חשוב זה מסירה״ג לא נודע לנו ממקום אחר .חלק ממנו נדפס מכת״י ע״י
ד״ר מאן בספרו ”.*‘Text and Studi?s in Jewish History and Literature
עם׳  ,580וראה אוצה״ג מפתח התשובות עם׳  83מכת״י דופסי קולג׳ .160

ראה לעיל הערה  9והערת ד״ר מאן בספרו הנ״ל עם׳ .580

 13זה היה נוסח החתימה במקדש לברכת עבודה ,וכ״כ רש״י לעיל י״א ב׳ ד״ה ועבודה,
ויומא ס״ח ב׳ ד״ה ועל העבודה .וכ״ג ממדרש ילמדנו ,הובא בילקוט שמעוני ה״ב
רמז ם׳ .וראה בה״ג הל׳ ברכות פ״ה והערות ד״ר מאן בספרו שם.
 19כוונתו שמהפסוק אין ראיה למה שהיד .לפני התקנה.
 20ראה רשב״א בשם הראב״ד ,דבשאר ברכות חוץ מתפילה היו עונים אמן במקדש,

שהרי בברכת התורה נאמר בעזרה (נחמיה ה׳ ו׳) ויברך עזרא את וגו׳ ויענו כל העם

אמן .וכ״ב המאירי בשם "גדולי המפרשים".

 21דברי הימים ט״ז ל״ו.

(דף J-0
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שם כב׳ מל׳ לעו׳ ועד ,ומאן דאמ׳ אמן ברוך שם כבו׳ מל׳ לע׳ וע׳ ,או נמי ברוך
יו׳י לעו׳ אמן ואמן־ 2שפיר דמי.

ולענין אל תבוז כי זקנה אמך ,הכין חזינא (דלבוז) [דלפום] מאי (ואמ׳>

ןדאמר] רבא האי קרא מרישיה לסופיה מדריש (בו) וכו׳ .ומתני׳ הכין היא תורף
שלה :משקלקלו המעיף• 2התקינו שיהא אדם שואל את [שלום] חבירו בשם,

?7י־ז

י 1

וטעמא דמילתא כיון (דנכיש) [דמשום קלקולא] דמילתא חזו רבנן דצריך עלם׳
י?

למהוי שם שמים תדור בפי בני אדם דהוה אמרין מינים בשאלות שלום בריך

מר לאבא וברא ורוחא דקדשא

ואצריכו רבנן יברכך יו׳י למהוי הפרש שלום

בשם ,שנ׳ והנה בעז בא מבית לחם (יהודה) וגו׳ ,אף אנו בשעת צורך יש לנו
להתקין כזאת ,ואומ׳ יו׳י עמך וגו׳ ,מאי ואום׳ הבי קאמרי רבנן בשעה שהתקינו

תקנה זו אם תאט׳ בועז טועה היה כששאל בשם ואין מעשיו רצויין לשמים [ת״ש]
שהמלאך אומר לגדעון יו׳י עמך גבור החיל ואום ,אל תבוז כי זקנה אמך ואומ׳

עת לעשות ליו׳ י הפרו תורתך .מאי ואמ' ,ואף הכי קאמרי רבנן כשתקנו תקנה
זו אם תאמ׳ שהמלאך הוא שהיה (לשאל) [שואל] בשם ולא הסכימו על ידו מן

השמים ג ,:תא שמע [שמע] לאביך זה ילדך » ,משמיא מפקדי לשמוע דברי חכמים,
ואל תבוז לכל דורות דדמי לזקנה ולא תים׳ דאיכא שינוי מנהג דהא כתי׳ עת

לעשות .מרישיה לסופיה ,ליו׳י עשינו דבר זה משום שאנו חוששין שמא (תוסר)
[תופר] תורתו ויהיו עמי הארץ שומעין תמיד גידוף המינין בע״ז ואין שם שמים

תדיר בפיהם ,ומסופיה לרישיה מה טעם הופרנו מנהג הראשונים בשאלת שלום

מפני שהוא עת לעשות ליו׳י ,ואע״ם שאין במעשה בועז ומלאך ראיה למקצת
חכמים ,אפי׳ היה הפרת תורה לעשות ליו״י הוא שלא תסור התורה .ואם אית

מאן דמשאיל ,מאי שגא הא תקנתא מכולהי תקנתא דרבנן דאיצריכו בה לכולי
האי ,איכא למים׳ כיון שהכל ה ו צריכין ללמד את (לשוני) [לשונם] בכל שעה

 22תהלים פ״ט נ״ג.
 23נראה שמפרש ד״משקלקלו המינים" מוסב גם

עלי

תקנה זו ,וזה מתאים לגירסת "ושיהא

אדם וכר״ ,ראה לעיל הערה  11והערה  .15וראה דק״ס בהגהות אות מ׳.
24

ראה מש״ב ד״ר מאן בספרו שם עם׳ .581

 25נראה הכוונה עס״י מה שנראה מהירושלמי כאן ,דמה שהביאו ראיה מן המלאך הוא,
שמן השמים הסכימו למעשה בועז ,וע״ז אמר :וכי תימא שמהמלאך אין ראיה שהסכימו

על ידו מן השמים למעשה בועז.
 26משלי כ״ג ב״ב .והוא תחילת הפסוק של "אל תגוז".

ספר
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ושעה דבר שלא היה מנהגם ,הוצרכו למשנם " בכל זאת מירי שלא יקלו בדבר.
ואי[כא] דאמ׳ דהאי בכל תקנות אימוד והתנויי די הכא תחלת מאי דמפרש

במשנתינו מן התקנות’? וכבר פירש׳ ומה ואל תבוז ועת לעשות לירי לשאילת

שלום בשם ,מה אשכהנן בתחלת מלכות אבותינו היו נשאלין בשם ושואלין בשם,
אם ארכו לנו השנים ונעשינו כזקנים •־ כך אנו שואלין .ובעת שבני אדם מתרפק

מתהזקין אנו בתורה » .עד הגה דברי רבי׳ האיי גאון ז*ל.

בעזרת אלהא די מלכותיה לעלם ולעלמי עלנזיא
נהר בוצינא קדמאה די מ! כלל ב וצי נ א,
די סדרית ואנהליקיח להנהרא על הלכות רבתי

אנא .זכריה ביר׳ יהודה נוחו עד! אגמאתי.
 27פי׳ ללמדם.
 28כוונתו ,שתקנה זו היא הראשונה הנזכרת במשנה לפיכך הביאו את הלימוד.
 29כעי״ז בערוך ע׳ עת. :אם אתה רואה שארך הזמן ונמשך הגלות אל תאמר שזו
התקנה מיתה בימות הראשונים ובעת מלכותם וכר" .וראה שסמ״ק.

 30כוונתו עפ״י הירושלמי סוף פרקיו. :תני ר׳ שסעון בן יוהאי אומר אס ראית את
הבריות שנתייאשו ידיהן מן התורה מאד עמוד והתחזק בה ואתה סקבל שכר כולם,
מאי טעמא ,הפרו תורתך עת לעשות לה׳".

נשלם בעזהי״ת ביוס ב׳ י״א סיון תשס״ז ,לסדר .בהעלותך את הגרות"
עבודתי בספר זה מוקדשת לזכר נשמת אבי מורי

הר״ר

נח

נפתלי

ב״ר יוסף

דוד

נלב״ע כ׳ שבס וזשי״ז בירושלים.

ח ,נ .צ ב .ה.

זצ״ל,

צב

הלכות ברכת הסיתה סי׳ רו ,מ

בקרקע כי בזה מתכסה עדותה (ופי׳ לפיל סימן עד סע׳ י 4ואפילו אם אינו
ערום׳ אם לבו רואה את הערוה או (א) שראשו מגולה אסור לברך.
סימן ר י

האוכל פחות מכזית מה דינו

סעיף א האוכל (א) פחות מכזית בין מפת בין משאר אוכלים .והשותה
פחות מרביעית בין מיין בין משאר משקים ,מברך תחלה ברכה
הראויה^אותו המין ולאחריו אינו מברך כלל ,ויש מסתפקים לומר שעל דבר
שהוא כברייתו כגון גרגיר של ענב או של רמון שמברכין לאחריו אע״פ
שאין בו כזית׳ לכך נכון ליזהר שלא לאכול בריח .פתות מכזית .הגה ולא מיקרי
א׳ם אכלו כמוה שהוא ,אבל אם לקח הגרעין ממנו לא ■.מקרי כריה.
ויש מסתפקים עוד בברכה אחרונה של יין אם מברכין אותה על כזית ,לכן
טוב ליזהר שלא לשתות (אלא) פחות טכזית או רביעית.
נשמת אכרהם

(א> שראשו מגולה .עיין~בשו״ע לעיל סי׳ צא סע׳ ג .ואם מותר לומר שלום

במקום המטונף (דבר שמצוי בביה״ח) ,עיין בשו״ע! ,במג״א ־ בבן איש חי« ובמ״ב *

שאוסרים .ועיין גם בברכ״י  .5ואם מותר לומר שלום לאדם שאינו חבוש כיסוי ראש,

עיין בשו״ת יביע אומר» שמתיר ,וטעמו כי לא מילתא פסיקתא היא אם שלום נחשב

שם שמים או לא .וג״ל שכדאי לומר למשל "בוקר טוב" וביוצא ולא להכניס א״ע
לספיקות .ואם משום טעמא דאיבה וצורך לקרבם שכתב ביביע אומר הא אין הבדל
/

אם הוא מברך אותו בשלום או .בבוקר טוב ,וכן ראיתי כעת בברכ״י זובשו״ת אגרות
משה« ,וכן שמעתי ממו״ר הגרי״י נויבירט שליט״א שהוא מקפיד בזת
/

(א) פחות מכזית .אכל כזית מעט מעט ונשתהה הרבה באכילתו ,אם יש מתחלת
האכילה עד סוף האכילה יותר מכדי אכילת פרם אינו מצטרף; וכתב הפמ״גי דב״ז

הוא רק לענין שיעור כזית .אבל לענין פת כדי שביעה דחיובו מן התורה ,חייב אף
שאכל מעט מעט דהא עכ״פ ושבעת קרינן ביה .2אמנם עיי״ש בפמ״ג שמסיים וצ״ע,
ומסביר השעה״צ 3דאפשר דאף שיש כדי שביעה ,ואכלת ג״כ בעינן וזה לא מקרי
אכילת וראיתי בשו״ת אגרות משה* שמתמה על הפמ״ג וכותב דלדינא ודאי צריך

ליזהר שיאכל לכה״פ כזית אחד בכא״פ ,ואם אירע שא״א לו לאכול כזית בכא״פ ,יש
להורות שלא יברך בהמ״ז ,ואף שבבהמ״ז ספק לחומרא ,אבל כיון שיותר נוטה שהדין

 )1סי׳ פד.
 )2סי׳ פה ס״ק ט.
 )3בספרו בן יהוידע על ברכות ה ע״א.
 )4סי׳ פד ס״ק ו.
 )5סי׳ קנו ס״ק א.
 )6זז״ו סי׳ מר ס״ק n

ו־מ.

 )7שם.
 )8או״ח דו״ד סי׳ מ ס״ק כד.
 )1א״א ס״ק א.

 )2מ״ב ס״ק א.

 )3ס״קי.

 )4או״ח ח״א סי׳ עו.
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(0

להורות

קלק

»m

ודים סימן א

להגדיל מליו הואיל והוא חמר נא*נה .וכשב הב״י אחח (סי׳
סר״ב) דמיידי נם במקום שיש בו יין .וכ״כ מיאור הלכה (סי׳
סר״ב ס״ס) .ובאליה רבה (סי" סרי׳ב ם״פ) הביא משלהי
נבורים פסחים (קו ):דבמקום שקובפק ספודחן מל השכר ורוב
שחייהן שסר החל השכר ממר מדינה ומבדילק מליו פיי״ש ,ונראה
דזהו כשיסת הרמב״ם דאף דאי׳כא יין מ״מ כיון דרוב שחייהן
שכר הו״ל שכר סמר מדינה .ומיק מג״א שם שהגאונים מהרש״ל
ומוה״ר שמא מלובלק ז״ל קדשו סל השכר בשבח שמריח ואס״פ
שהיה להם יין ,משוס ובמדינתם השכר הוי סמר מרינה ,וא״כ
אפילו יש יין במיר רשאי לקדש פציו טיי״ע ושם (סק״ו) כחג
דמקדשין סל ק שרף בשמריה כשרוב שתיית ההמון הוא יי״ש
כל יום פיי״ש .והנה בזמננו זה אס״ג דמצוי הרבה יין מ״מ אין
סיקר שהייה ההמון ביין ,ואס״ג דלקידוש והבדלה לוקחין יין
ס״ס כשמכבדים אורחים או בסמודוה של שממה וכדומה שותק
בסקר שפר או מיץ פירות והוי סמר מדינה .ואף מסיק משקה
משיב וכמבואר בפוסקים ובמ״ב (סי׳ רצ״ו סק״י) ,ברם שכר
וגם מק שאין מסורג בו הרגה מיס כראה דהוי ממר מדינה
שיש בו חשיבות ,כי רגילק לכבד בהם נם אורחים משובים .ועיין
יריד (סי׳ ק״ב) לפנק ממיכה הראויה להתכבד .והמג״א (סי׳
תפ״ג סק״ג) כחב דגם מי דבש שקורין מננ״ד הוי ממר מדינה.
וכני הנ״ל לא גרוסין סטי דבש ,וסכ״ס סל שסר דהוי משיבי
ספי ודאי יכול לכבזיצ
י) ולגבי מולה המבדיל במ״ב יש לצרף סוד מש״כ בחשו׳
מיימוני (הי שבופות סי׳ ד׳) במי שנדר סצמו סן
היין דאפשר דמשוב לו שכר חמר מדינה אסרי שאסור לו ביין
סיי״ע והביאו הגאון מהרש״ס ז״ל בהגהותיו לסי ארמוח סיים
(סי׳ סר-ב אוח ז׳) .ולפ״ז בחולה במ״ב שאינו יכול לשתות יין
משום נחב החל שכר מטר מדינה דידיה .ואמ״ג שביום אמר יטל
לשתות יין ,אולם הלא בחב המג״א (סי׳ תפ״ג סק״ג) דאף
במקום שמי דבש אינו רוב שתיית הסם בכל ימות השנה ,מ״מ
אס בפסח רוב שחיית הסס ממנו כו״ל חמר מדינה סיי״ש.
ובהגהות מהרש״ס שם כתב דאף אס אינו חמר מדינה בימות
המול אלא בשבח מקרי ג״כ ממר מדינה פיי״גג הרי דמשכמת
סמר מדינה ליומא .וה״נ מדק דיק.
יא) ועפ״ז אמרתי למולה שאיכר רשאי לשמוח שום משקה לבד
מי תפוסים ,שיקח משקה זה לארבס טסות ,דבמג״א
(סי׳ תפ״ג סק״ג) כתב דמומר לקח מי תפוסים לארבס טסות
כשאק לו ק או מפ״ד אס הוא שתיית רוב ההמון מיי״ע והנה
בזמנינו אס״ג דמי תפוחים אינו שתיית רוב ההמון ,מ״מ כיון
דלמולה זה החל כחמר מדינה שהרי אינו יכול לשתות משקה אמר
החל שפיר ממר מדינה וכסברת הגהות מיימוני הנ״צ

יב) וכעת ראיתי בס׳ מורת חיים סל שחס אחח (סי׳ תקג״ו
אות א׳) שכתב כדברינו ,דלדפת הרמב״ן וסיסתיה
דבמ״ב ליכא הבדלה ה״ה בחולה שאוכל בס״ג אק ציין• להבדיל,
דהא לא התקינו כלל להבדיל סל הטס ,ואפשר דגם לשימת
הבה״ג והרא״ש אין המולה מבדיל בט״ב דאס״ג דהוחר לו
לאכול ולשתוח משום מוליד ,אבל טס של הבדלה לא הותר לו,

ב געשטעטנער,
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נא

והיא נפק
וא״כ אינו מחוייב להבדיל סד מוצאי ס״ג
דברינו .ושוב כהב די״ל דמי שהומר לו לשחום ק סממתיסוליו
חייב גם בהבדלה סיי״ש .וסכ״פ אם לא הותר לו לשתות ק
משוס מוליו ט אק היק רפואתו ,ודאי לא יבדיל סל היין וכנ״ל,
ואם אק מנוק או מסר מדינה יאכל בלא הבדלה סל הכוס ויעשה
הבדלה במוצאי נח□

סימן לז
לתבם מייל—
א) וע״ן* אס מותר לומר מזל סוב בתשעה באב אס ליפא בזה
משוס שאילת שלום דאסור כבשחס (סי׳ תקנ״ד
ם״כ) ,ובס׳ גשר החיים (פרק כ״א סי׳ ד אוח ז׳) כתב מאבל
ר״ל מומר לברן מזל טוג פכ״ד.
ב) ועד ,יש להביא סמוכק לזה ממש״כ הגאון מבוסשאסש חל
בסזר מקודש לאהס״ז (סי׳ כ״א ס״ו) ,דאס״ג דאין
שואלק בשלום אשה כלל מ״מ מוהר לומר לה לאחר ברית מילה
מול טו□ שזוהי בכלל בקשת חפלה שיהיה לה למז״נג וכן אומרים
בשמת נשואק מז״ט לנשים סיי״ע הרי דאק זה בכלל שאילת
שלום .ואף שהפדנחג (סי׳ חקנ״ד א״א סקכ״א) כתב דבגחב
אסור לומר צפרא דמרי מב סיי״ע ואס״ג די״ל דזהו ג״כ רק
תפלה שיהא לו צפרא סבא ומ״מ אסור .אן• י״ל דכיון דנכוג
סלמא לומר צפרא סבא לכל אמד ואף בלי סיבה מיוחדת ,א״כ
החל ודאי רק שאילת שלום בסלמא ,אבל מה שאומרים מול סוב
שאק זה אלא כשיש סיבה מיוחדת כגון שנולד לו ק או נשא
אשה וכדומה ,דאז ראוי להתפלל מליו שיהא למזל סו□ א״כ
אין זה שאילת שלום בפלסא אלא תפלה ושרי .ומכש״ס כשאומר
בהדיא שיהא למזל סו□ וסי׳ לקס יושר (אחח ס׳ ק״י) דלומר
נוסא נאכס אינו ש״ע ומ״מ החה״ד לא אמר.
על יתר שאלותיו שאילות חכם לא נתנבי עתי להשיב,

ואן* גור .המעט אמרתי עד עתה ויענה ויאתר סלחתי.
דברי ידידושה״ס ושת״ה מברכו בכט״ס.

סימן לח
ב״ד -ט״ז מגהם אב תשל״ה לט"□

שלו׳ וישע רב אל םע״כ הרה״ג שוקד על דלתי התורה

סוה״ר w

סושולסקי ג״י .סה בגי בד□

ע״ד השאלה נחשפה באב שמל להיות ביום ה׳ אס מומר למס
בגדיה במוצאי ס״ב בסר□
א) בשו״ע אחח (סי׳ תקנ״ס ס״א) כתב המחבר ,מנהג כשר
שלא לאכול בשר ושלא לשתות יק בליל משירי ויוה
משירי .ובמג״א (סק״א) הביא ממשו׳ מהת״ל (סי׳ צ״ב)
דה״ה שאק לספר ולכבס סד אצות של יום פשירי .והוסיף

נתן

רכד

מכות כ״ג ע״ב

דחייבי כריתות שעשו תשובה בית דין של מעלה מוחנין להן,
ותקשי ג״כ מאן סליק לעילא ואתא .ולק״מ ,דהתשובה
ודאי מועלת לכפר את החטא וכדילפינן מכמה וכמה קראי
וכמבואר ברמב״ם (ה׳ תשובה) ,וכיין שנתכפר החטא נפטר
מעונש של כרת ,אבל הכא פריך מנלן דמלקות גרידא פוטרתו
מעונש כרת ,שהרי כתב הבעל המאור בסוגיין דהמנקות
פוערת מכרת אף בלא תשובה וכנראה שגם הרמב״ן ז״נ
במלחמות שם מסכים לזה מדלא השיגו בזה .ואף להרמב״ס
שכתב בפיהמ״ש דרק התשובה עם המלקות פוערתו מכרת,

הנה בתשובת נודע ביהודא תניכא (או״ח סי׳ קכ״ח) כתב
דהרמב״ם קאמר רק לדינא דבעינן גם תשובה ,אבל לרבי
חנניא בן גמליאל מודה דמכפרת המלקות אף בלא תשובה
פיי״ש והובא דבריו לעיל במשנה.
א״ר יהושע בן לוי שלשה דברים משו ב״ד של מעה והסכימו
ב״ד של מעלה מל ידם אלו הן מקרא מגילה :כתב
הריעב״א ,פי׳ אע״פ שנראים כנגד התורה ,שמקרא מגילה
שהוסיפו מצוה מחודשת בישראל שאינו בתורה כלל ,והכתוב
אומר לא תוסיף עליו ולא תגרעו ממנו ואומר נמי אלה
המצוות ודרשינן אלה שאין שום נביא רשאי לחדש דבר
מפתה ,ובדוכתא במס׳ מגילה אמרי׳ מהיכן מצאו לזה
סמך מן התורה ומאי דרוש מכ״ד .וכוונתו ז״ל להא דמבואר
במגילה (יד ,).ת״ר מ״ח נביאים וז׳ נביאות נתנבאו להם
לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ
ממקרא מגילה ,מאי דרוש ,ומה מעבדות לחרות אמרינן
שירה ממיתה לחיים לא כל שכן .וברש״י שם כתב ,ואם

תאמר נר חנוכה ג״כ הוסיפו ,ותירץ דאז כבר פסקו הנביאים
אבל בימי מרדכי היו הגי זכריה ומלאכי .וביארו המהרש״א
ז״ל ,דלא בעי למימר דכיון שפסקו הנביאים היה להם רשות
להוסיף נר חנוכה ,דאין סברא שיהיו לחכמים יתר כח
מהנביאים ,אלא דבנר חנוכה נמי מצאו חכמים בשום דרשה
רמז בתורה כדאיתא במדרשות ,אלא דה״ק דאף המ״ה נביאים
לא הותירו אלא מקרא מגילה .והא דלא תקשי מהא דתיקן
שלמה עירובין ונעילת ידים ,דהני אינם אלא גדר אעו
הוצאת שבת וסרך תרומה הכתובים בתורה ,אבל מגילה

וחנוכה הם מצות בפני עצמם עכ״ד.
ריש לעיין דלפ״ז הו״ל להש״ס לומר שגם בכר חנוכה
הסכימו ב״ד של מעלה שהרי גם בנ״ח שייך הוספה,
וכמו שאמרו במקרא מגילה .ונראה למאי שכתב הריטב״א
מגילה (יד ).דגם הא דתקנו נר חנוכה סמכוהו על הקל
וחומר הנ״ל עיי״ש .וא״כ אחרי שידענו שב״ד של מעלה
הסכימו על מקרא מגילה דדרשינן ק״ו הנ״ל ,ממילא ידענו
שהסכימו גם על נר חנוכה דהא ק״ו זה שייך גם בנ״ח
וכמש״כ הריעב״א ואין צורך להודיענו במיוחד על נ״ה.
ואולי זוהי גס כוונת רש״י במגילה שם שכתב דבנר חנוכה
כבר פסקו הנביאים ,ר״ל דנר חנוכה לא הוי הוספה חדשה
שמכיון שכבר חידשו הנביאים מקרא מגילה מחמת הק״ו

שוב שפיר תקנו חכמים שאחריהם נר חנוכה מכת ק״ו זה.
ועיין בהגהות מהרצ״ח כאן ובסוגיא דמגילה (יד ).ובס׳

נתן פריו ־ מכות געשטעטנר,

פריו

תורת הנביאים (מאמר בל הוסיף) .ובתשו׳ חת״ס או״ח

(סי׳ ר״ח).
ועיין ירושלמי מגילה (פ״א ה״ה) דאמר רבי יהושע בן
לוי שמגילת אסתר נאמרה למשה מסיגי עיי״ש.
והיינו כשיטתו בסוגיין דאמר ריב״ל מקרא מגילה הסכימו
ב״ד של מפלה עמהם .ויש להאריך עוד בזה בסוגיא דירושלמי
_______שם ובש״ס בבלי מגילה (ז ).ואכמ״ל________ .

ושאילת שלום בשם :כתב הריב״ן ,דאנו נמי כי שיילינן
אהדדי מדכרינן שם דשלוס שמו של הקב״ה דכתיב
ויקרא לו ה׳ שלום .ומבואר כן בשבת (יוד ):דשלום שמו
של הקב״ה .וא״כ במה שאומרים שלום עליכם יוצאים ידי
תקנה זו .וכן הוא בערוך (ערך עת) ת״ל ,התקינו שיהא
אדם שואל לחבירו בשם כמו שאמר ה׳ ממכס ה׳ ממך,
וזה הוא התיקון הוא שלום עליכם ,ושלום משמותיו של הקב״ה
שנאמר (ישעי׳ כ״ו ג׳) יצר סמוך תצור שלום שלום עכ״ל.

וזה נראה גס כוונת הרמב״ס בפיהמ״ש ברכות (נד ).וז״ל,
וכשאמרו בכלל התקנות שתקנו שיהא אדם שואל בשלום
חבירו בשם האל ,מפני שמלת שלום הוא שם משמות הקב״ה,

והביאו ראיה שהדבר ההוא מותר מענין בועז שאמר ה׳
עמכם והשיבוהו יברכך ה׳ עכ״ל .הנה הביא לכאן שמלת
שלום הוא משמותיו של הקב״ה ,וכנראה כוונתו מל דרך
הריב״ן והערוך דע״י שאומרים שלום יוצאים ידי תקנה
זו ,אלא שהלשון מגומגם וחסר .ברם יש לשים לב על הערוך
שהביא קרא דישפי׳ יצר סמוך וגח להוכיח דשלוס הוא שמו
של הקב״ה ,ובש״ס שבת (יוד ):הביאו ראיה מקרא ויקרא
לו ה׳ שלום ,וכנראה שגרס כן בגמרא.
ויש לתמוה שהרי״ף והרמב״ם והשו״ע השמיעו דין זה
דשאילת שלום בשם ,ועעמא בעי .והנה בישוב דעתהרי״ף
י״ל ,דהרי״ף (סופ״ג דברכות) הביא מימרא דרב המנונא
משמיה דעולא אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ
דשמו של הקב״ה שלמא הוא .והוא מש״ס שבת (יו״ד.):
ומבואר מזה דרק בבית המרחץ אסור לברך חבירו בשם
שלום אבל במקום אחר מותר ,וא״כ כבר מוכח מזה דמותר
לברך מבירו בשם ,ולא הוצרך הרי״ף להביא הך דהכא.
ולפ״ז צ״ל דהרי״ף יפרש דהא דתקגו שאילת שלום בשם
הכונה שמותר לברך בשם אבל אין חיוב בדבר ,וזה כפירוש
הראשון שבריב״ן ,וגם המאירי הסכים לפירוש זה ,וכן
משמע מלשון הרמב״ם בפיהמ״ש הנ״ל ,דלפירוש השני דחובה
איכא לברך בשם הנה זה לא נשמע מהא דאסור ליתן שלום
לחבירו בבית המרחץ .אולם עדיין קשיא להרמב״ס שהשמיע
גס הא דאסור ליתן שלום בבית המרחץ ,עיין כ״מ (פ״ג

מק״ש ה״ה) ובלח״מ שם ,ואמאי השמיט גם הא דתקנו
שאילת שלום בשם וצ״ע.

ועיין מדרש רבה רות (פ״ד ה׳) ,שאילת שלום מנין ,שנאמר
(ירמי׳ כ״ג) החושבים להשכיח את עמי שמי ,אמתי
חשבו בימי עתליה וכו׳ ועמד בועז ובית דינו והתקינו
לשאול שלום בשם שנאמר והנה בועז בא מבית לחם וגו׳.
ומלשון זה משמע קצת דהתקינו שיהא חובה לשאול בשם,
כדי להוציא מלבם של המשכימים .וכן משמע לשון המשנה
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נתן

מכות כ״ג ע״ב

ברכות (נד ).שאמרו ג״כ והתקינו שיהא אדם שואל חח
שלום חבירו בשם .ואולי י״ל דלא היתה חובה אלא לשמחם
שאז רצו להשכיח את שם ה׳ ולא לדורות .ועפ״ז יתכן
ליישב שימת הרמב״ם שהשמיע מנין שאילת שלום בשם,
דס״ל שתקנה זו לא היתה לדורות אלא לשעתה ומכשיו
בטלה תקנה זו ,והתקנה היתה לחייב לשאול בשם דייקא
אבל להיתר אין צורך בתקנה ,וע״כ אין צורך להביאו להלכה

דעכשיו בעלה החובה.
והבאת מפשר :יש בענין זה פירושים רבים ,הפירוש הראשון
של הריב״ן דקאי על תקנת עזרא הסופר דקנסינהו
ללויים שלא רק הם בלבד יקבלו את המעשרות אלא שהכהנים

והלויים יהיו שויס במעשר ראשון .וזוהי דעת תום׳ ביבמות
(פו ):ד״ה מר סבר ,דלרבי עקיבא דס״ל דמן התורה
מעשר רק ללויים ,קנסינהו עזרא שיהיו כהנים ולוייס

שוים .וכ״כ תוס׳ כתובות (כו .).ושם הביאו עוד שיטה
אחרת ,דאף לרע״ק קנסינהו דיהי׳ לכהן דוקא ולא ללוייס
כלל .ובמאירי כאן הביא שתי הדעות בזה .ועיין מאירי

יבמות שם .ועיין כסף משנה (פ״א ממעשר ה״ד) וברדב״ז
שם .הפירוש השני שבריב״ן ,שתקנו לעשר ירק ופירות האילן
דמן התורה פטורים .ועיין מה שכתבנו בזה לפיל (יט.):
והפירוש השלישי כתב הריטב״א ז״ל ,שתיקנו שיביאו כל
אחד מעשרותיו לאוצר ידוע והיה נחלק שם ע״י בית דין,
והתורה נתנה טובת הנאה לבעלים לחתו לכל כהן שירצה
כדכתיב ונתת ללוי וגר ,ועשו כן מפני שיש שהיו נחלזלין

בנתינת מעשרותיהם ויש שהיו נותנין אותם למי שאינו הגון,
וזה היה בימי חזקיהו ,ולכך הכין לשכות להביא שם המעשרות
וכן היה בימי עזרא כדקנסינהו ללויים עכ״ד .ולפ״ז עיקר
הרבותא בתקנה זו היתה שלקחו זכות טובת הנאה מהבעלים
ותקנו שהב״ד יחלק אה המעשרות.
אולם בילקוט (יהושע רמז י״ח) איתא ,א״ר יהושע ג׳
דברים גזרו ב״ד של מעה והסכים הקב״ה מלמעלה
ואלו הם ,אחד בימי עזרא כשעלו ישראל מבבל ביקש
הקב״ה להתיר להם את המעשרות מה פשו גזרו על עצמם
שיהיו מעשרין שנאמר (נחמיה י׳) ואת ראשית פריסותינו
ותרומותינו ופרי כל עץ וגר ,מה עשו כתבו בספר ונתנו
אותו בהיכל ,למחר נכנסו ומצאו אותו חתום שנאמר ובכל
זאת אנחנו כורתים אמנה וכותבים ועל החתום ע״כ .ומקורו

בתנחומא (פ׳ ויחי) .וכעי״ז איתא במדרש רות (פרשה
ד׳ ה׳) ,כיון שגלו נפערו ממעשרות והם חייבו עצמן מאליהן
מה עשו אנשי כנסת הגדולה כתבו ספר ושטחוהו בעזרה
ובשחרית עמדו ומצאוהו חתום עיי״ש .ופירשו הר״ש
בשביעית (פ״ו מ״א) דס״ל דמדאורייתא אין תרומות
ומעשרות נוהגין בבית שני ,והם חייבו עצמן מאליהן ,וכ״כ
תוס׳ יבמות (פ״ב ):ד״ה ירושה עיי״ש .ולפ״ז מצינו פירוש
רביעי במה שאמרו כאן הבאת מעשר ,כלומר שהתחייבו

עצמן במעשרות אף שהיו פעורין מן התורה .אולם הר״ש
והתוס׳ כתבו שוב לפרש דודאי דגם בימי בית שני נתחייבו

מן התורה במעשרות והם התחייבו עצמם במעשר פירות

פריו

דהוי רק מדרבנן פיי״ש באריכות .והוא כפירוש השני של
הריב״ן.
ועיין ירושלמי ברטת (סוף פרק ט׳) דשם הובא ג״כ
מימרא זו ,וכתב החרדים בפירושו שם ,דמה שאמרו
אף המעשרות ר״ל הבחינה בהם לה׳ ,דאע״פ שבשאר מצות
נאסר דכתיב לא תנסו את ה׳ אבל כאן כתיב ובחנוני נא

בזאת ,ומדכתיב ובחנוני נראה שראה הקב״ה בלבם שרוצים
לבוחנו בזה היצליחו ויעשירו בהביאם מעשר וכדכתיב וחיש
אשר יתן לכהן לו יהיה ופירש״י יהיה לו שפע ברכות,
והסכים עמהן ה׳ ואמר בחנוני נא בזאת עכ״ד .וזה פירוש
חמישי ,וחדש הוא.
עד שיבלו שפתותיכם מלומר די :בעץ יוסף שבעין יעקב
הביא לדקדק דהיה לו לומר "לומר די" ,דמלומר
משמע שצא לומר .ועוד דקדק מה שאמרו שיבלו שפתותיכם,
והלא שתי אותיות של ד״י אינן יוצאות מהשפה ,שרק
אותיות בומפ״ף הם מהשפה .ונראה לומר דהנה בש״ס

תענית (כ״ב ):אמר ר׳ יוחנן מנין שאץ מתפללק מל
רוב טובה שנאמר עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר
די .וצריך ביאור דהרי זה ראיה להיפוך ,דכיון שיאמרו
די על רוב הטובה א״כ מוכח שמותר לבקש על רוב טובה
שתיעצר .ונראה כוונת הש״ס ,כי מי שצריך להתאפק שלא
לומר דבר שהיה רוצה לדבר ,הנה זה בולם את שפתותיו
בדוחק כדי שלא יצא הדיבור מפיו .וזה שמבעימנו הנביא,
שהברכה תהא בשפע רב כזה עד שבכל פעם נרצה לומר
די די ,אך היות שאסור לבקש שתיעצר רוב טובה ע״כ
נצטרך לבלום את השפתים בדוחק שלא תצא מלת די מפינו,
ועי״ז יבלו שפתותיכם ,כלומר שהשפתיס יבלו ויזדקנו מתוך
רוב היגיעה וההתאמצות התמידית לבלום את השפתיס.
וע״כ נקע דוקא שפתותיכם ,כי כל זמן שהשפתים פתוחות
יכול לומר ד״י כי אותיות אלו אינן תלויים בהשפה ,אבל
כשהשפתים סגורות אין ביכולתו לומר ד״י .ולפ״ז א״ש
שאמר "מלומר די" ,כי מה שיבלו שפתותיכם ,מחמת רוב
התאמצות לסגור את השפתיס בדוחק ,הוא כדי שלא תצא
מפיכם לומר די ,שהרי אסור להתפלל על רוב טובה ,ושפיר
אמר "מלומר די" כי באמת אסור לומר די.

בג׳ מקומות הופיע רוח הקודש :פירש הריב״ן ,הופיע
נשמעה בקול גדול .והוצרך לפרש כן ,דמדברי הש״ם
בכמה דוכתא מבואר שהשתמשו ברוח הקודש לא רק בג׳
מקומות הללו ,וכהא דיומא (עג ):כל כהן שאינו מדבר
ברוח הקודש אין שואלין בו באורים ותומים ,וכן שם (כ״א):
ה׳ דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואחד מהם
רוח הקודש .אלמא דבמקדש ראשון השתמשו תמיד ברוה״ק.
וכן אמרו ביומא (ט ):משמתו נביאים האחרונים חגי
זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל .הרי דעד
זמנם היתה רוה״ק בישראל ,ואלו בגמרא כאן מנה רוה״ק
של שלמה שהיה האחרון .וע״כ כתב הריב״ן דהכא מיירי
ברוה״ק שנשמעה בקול גדול ובפומבי רב במקום ב״ד וזה
היה רק בג׳ מקומות ,אבל ודאי שגם בשאר מקומות השתמשו
ברוה״ק אלא שלא היה בקול גדול .ועיץ רש״י שמואל
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נחלת

פיטן ל״י

בנתינת שלף שהוא משמותיו הקב״ה ואין ראוי להקדימו
קידם שיתפלל ,וכ״ז לטעם זה ,משא״כ לטעסהראב״ד
דנדי שידטר .שאסור לעשות חפציו ,צריך לשנות ספיר
י׳יל כשעומד בין הפרקים כיון שהוא עיסק בקבלת מ״ש
מותר .ובפרט אם נאמר דהפיקרשידטר שאסיר לעשות
מפליו קידם ההפלה כדי שלא יטרד מן התפלה ,וכיון
שזה עומד באמצע קיש ל״ש לומר שיטרד דומי* דהא

הקביה ציכא ,אלא דאסור מטעם שידכור שאסור
לעשות חפציו כדברי הראב״ד ,אלא דמה אפיי קידם
שיתפלל י״ח דוקא מותר כשעומד בין הפרקים וכהנ״ל,
וא״ש קושיי הפרית הנ״ל מתחני" ,וברשב״א שס כ* ח״ל
ואני תמה לכ״ע מפני מה איט משיב ואפי" שואל לכל
אדם בין ברכה לברכה ,דהאכיון דאץ מעכבות ,ואנשי
משמר הי" קורי* א" ומניתי* את השני" ,ואפי" לכתחלה,
א״כ בין ברכה ראשינה לשני" ,יפסוק אס רצה ואפי"
לשאול שלו׳ לכל אדס עכ״ל עיי״ש מה שחיי בדוחק
ולכאורה לפי מה שהארנט בכלדבריט לעיל ,ולפי
דברי הראב״ד אסור ליתןשלו׳ [דבהא איירי מחני' כמ״ש
ג״כ פר״א וכמו שהוכחני לעיל] אסי״סגע.בחבירו,וע׳יכ
הא דהתיר במתני" הייט משום כבוד מבירו כמש״ל,
וא״נ לק״מ קישי" הרשב״א דבין ברכה לברכה אפיי לניא
מותר ,זה איט דלכל אדם אסור בנתינת שלו׳ ,אבל
באמת שאין זה קושי" כלל על דברי הרשב״א ,דודאי
'מתני׳ לאו בהא מיייי ,ומתני׳ בדיני הפסקה מיידי,
וכיון דבץ ברכה לברכה ודאי אפי" לכתחנה מותר
להפסיק לפי ס״ד דהרשב״א שפיר הקשה דאמאי תני
לה במתני׳ כלל ,באופן שאץ לני ראי' דשיאלי״מפני
—הכבוד קודם שהתחיל להתפלל [ומלבד דבנ״ד עהייט
מוסקים לכנוס לבהכ״נ להתפלל ודאי שרי] אלא שאין
דרך זה מספיק לתרץ כל הקישי׳ שהבאתי למיל ,ועוד
דלפי״ו עיכ שחומרת הראב״ד אינו בכלל מה שאמר
אסיר לעשות חפצו קידם שיתפלל ,דאיג אף בהא תחסר
קודם שיתפלל י״ח ,וע״כ שאץ זה בכלל דברי הגמ׳
וחומרי בעלמא תמגהגא נקיט ,וכיון דמיתר להפסיק
בק״ש מפני הכבוד פשיטא ופשיטא שחותר לשאילמפני
הכבוד ,שעיקר איסירו בפגע בו איטמדינא דגת" ,סוף
דבר לשאול בשלו" חסדיו נכבד קידם התפלה בבא מן
הירך לית דין צריך בשש שהוא מיתר ,ובפרט בהא מ״ר.
(ד) דטלגד שעיקר החימר׳ משתי׳ דראב״ד לא
איפסק׳ להלכה ,שהרי המחבר סתם
דימה ראשונה ,והניא דעת הראביד בשם י״א ,וכבר
טדע דרך הב׳יי שדרכו בקודש לפסיק כדיעה הראשונה
דפגע בו לכ״ע מותר ,אף גס זאת הדי כשאמר מקצת
הברטת הביא המחבר דעת קצתם לההל ,ואף דפליג
□ה ח״הד מ״מ נ׳ התג״א סיק ה׳ כל שלא הוזכר בגמ׳
לאסור יש נהק< ועיי׳ גריז כ׳ בזה ימיירי בהכרעה בלא
שלי׳ ובזה האיר ,והנך רואה שדברי המ״א אינם כדברי
הט״ז ודלא כבאר היטב שהרכיב דברי המ״א עם דברי
הט״ז פיי״ש ואין להאריך:
וכבר הבאתי דברי הפריח של דהאי דינא דלשאול
בשלו ,אפי׳ בפגע בו אינו מדינא ,והביא ראי׳
ממתני׳ יבין הפרקי" ולכאורה תיקשי עליו דאפי' אס
נאמר דמיינא אסור י״ל בזה כשאמר הברכיח מותר,
וא״נ אין ראי׳ ממתני׳ דמיירי בץ הפרקי" ,שוב ראיתי
שעמד עליו בזה הפרי מגדים ,אבל באמת אחר המחילה

בנימין

לו

כראוי לא דק הסרת״ג בזה ,שכוונת הפריח כיון שלא
מציע איסור זה מפורש בגמ ,,אס לא שנאמד שזה בכלל
מה שאמר אסור לעשות חפציו קידם שיתפלל דה״ה
דאסיר לשאול בשלו’ כדי שייכוד ,ואס נאמר כן ע״כ
דאפי׳ לאחר הברכות אסור .דהרי עד שיתפלל קאמר
וכדברי ת״הד ,וע״כ שאץ זה בכלל אסיר חפצים רץדם
שיתפלל ,וא״כ לא מצאט איסור מפורש מה מע*,

בניד הרי אט נוהגים מיי לאחר נטילת ידים באמירת
קצת ברטת ,יאיב פשיטא בפגעו בירך שתותר בשאילת
שלוי וזה מבואר:
(ה) והנה כבר הבאתי לעיל דקדק החוסו יו״ס דאמאי
לא תגי נטלהו מתני" לישג׳ דמשיבמלו"
לכל אדס רק בסיף דברי ר״י עיייש מה שרצוט ליישב
ולא עלה יפה* ונלעיד עסיי מה שהביא המג״א סי״ס״ו
ס״ק ב* דמוהר לכתחלה לשאול בשלו׳ הקיראאעפ״י
שיודע שיצטרך להשיבו ,והייט כיון דמן סדין הוא שואל
לו והוא משיב לו בדין .אין קפיד׳ לשאול ט לכתמלה,
והנה לא מייתי ראי׳ לזה מגת" וגס ראיתו מדברי
הרשנ״א צריך ביאור עיי״ש במח״השק:
ונלע״ד דה״ה לענץ נידן 5דיין דלפי דברי הראב״ד
שאפי׳ בפגעו אין לתת שלו׳ קודם התפילה,
מ״מ הא ודאי בשאול לו חשיב לו כדאימא במתני׳ להדי"
וא״נ ראובן שהתפלל נבר היתד לו לשאול בשלו״חבידו,
אף שתכירו לא׳סתפלל־ ויצטרך להשיב לו שלו' וכדברי
הרשב״א והייט דאיצטדך לאשמועי׳ במתני׳ דוקא ביברי
ר*י ,ונמו שאגיד ,דהנס* בדברי ר’מ דשואל מסגי היראה
ומשיב וכן שואל ממני הנבודאמשיב ,לא הוצרו לאשמועי׳
שהומר לתבירו לשאיללו בשלו• אף שהוא יצטרך להשיב
שליי ,ז״א יכיון דלר״מ אץ משיבין באמצע אלא מפני
היראה ,וכן נץ הסרנך׳ אין משיכץ אלא מפני הכבול,
וכיין שאין משיבי׳ אלא במקו׳ ששיאליי גיכמלתא
סשיטי היא שהיתר לחבירו לשאול לוכדישיצטרד להשיב
שהרי אפי׳ לא שאל לו ,החיוב לקורא לשאול [לכאורה
משמע דמקים שהותר לו לשאול יש חיוב ג״כ וכדומה
שהפמ״ג חקר בזה ואץ לי להאריך מאפס הפנאי] שהרי
שיאלי׳ מפני הכבוד או .מפני היראה חה פשוט ,וכן
ברישא דמלתא ידברי ר* דאמצא שואל מפני היראה
ומשיב מפגי הכבוד ,לאהיצרך לאשמועי״דסוחד לחבית
לשאול בשלו׳ אף שיצטרך להשיב בשלח ,ז״א דכיוןדכבר
אמרט דמסני הכביד אפי׳ שיאלי׳ בשלו׳ כמו שהארכנו
לעיל ,נהי באמצע אין שיאלי• מ״מ דעכ*פ יפסיק באמצא
אין קסיד׳ בץ שיפסיק באמידת צסרא דמיט או באמיר׳
שט" ,וכל שהות"• לחבית לשאול אף שיודע שיצטרך
להשיב שוב אץ כאן רביתא יותר אי הוי נקט דחיית
במילת שלי׳ ,דששיטא דהותר לו לשאול באמירת שלח
אף שישיב לו שלי; מיון שמפסיק ענ״ס א״כ אץ בין זה
לבץ הפרקי״נלום ,והרי בין הפרקי׳שואל בשלו׳ משאיג
בסיפא דמשיב שלו'לכל אדס ,והת אין זה הקורא חייב
בכבוד השיאל ולא במורא שלו ,והוי ס״ד שאין שואל זה
רשאי לשאול לו בשלו׳ כדי שלא יצטרך להשיב לו בשלו׳
קודם התפלה ,ואם .ירצה עכ״ס לשאול לו ישאל לו
בצסרא דמ*ט כדי שלא יצטרך להשיב שלח קידם התפלה
קמ״ל .ואפי׳ בלא אריכות דברינו י״לסיפא מגליארישא
ונקט מלתא בסיפא ,בזה מיקר הרבותא דקודס התפלה
הותר כאמירת שלו" ,אף דאין מחני׳ שלו׳ אפי׳ בפגע
מ״ק
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סימן ft ft

בנימין

מימ להשיב  ,wומלש לשאול ממני הנבוד ונמו
שאמרנו למיל ודברי מתני׳ חלוקדקיסטטב ברוך שבחר
בהם ובמשנתם ,ונ״ז ר^׳לדבריט למסר הנבול הותר
לשאול בשלו• מנירווהני נקטינן למיד באי( נמנום
והחופש יתום למלמו ולא יקל ננבוד חבירו:
אברהם צבי אבעלת:

בתי' שס ,וא*נ מונח מהתם דנם בשבס צריך למסמך
ג״ל עיייש והשאגח ארי" סיים שם דליתא למה שפסקו
האחרונים באויח קי״א דלצורך חותר להפסיק בין
גאולה לתפלה בשבת ,דאין לחלק בין שבת לחול לפנין
סמיכת גאולה לתפלה טי״ש:
ונלענ״ד ליישב למת סא״ז דהנה רשיי בברטת ד' נ"
סמיטס גאולה לספלה רמז דוד בסי תהלים
דנסיב ה* צורי וגואלי ,וסמיך לי' יענך ד" ביום צרה;
ואמרי׳ בירושלמי מי שאיט סומך גיל דומה לאוהבו של

פלג© וכ״ס צבטד ס» העמיצג .נמונס סלק ושמן «״פ
מו״ה יודא נ״ן
ח«1םצא3ה&ל<!ח תמני© ז״י *tfv
/קמ׳ית ר* יב <^ jjswjw* tepjיא •.

מלך שלמן מל פסחו ויצא המלך ומצאו שהפליג אן> הוא
הפליג ,אלא יהי׳ אדם מארב להאביס ומרצהו בתשבחיס
ואיליסין של יצ״ת והוא מסקרב אליו ,ו#3דו,אמןאליו
ישלו לתבוע צרכיו מנ״ל ,וגס הטורסייקי״אהביא
הירושלמי תנך גאולה לתפלה שנאמר
צורי וגואל? טיט גאולה ,ושמך לי ,ימיו ל
תפלהמיי״ש:
אמנם המהרש״ל בחילו׳ לברטס ד" הקש6ע3רשיי
אמאי צריך לסהינת ג״ל ללמוד תקרא בתריה
יענך ל׳  '01דהוא בסזחור אחר ,וגם הפסוק למנצח
מזמור לדוד מפסי' בנתים ,תיפיא לי« מקרא גופא ,דנתי"
סרווייהי ,יטו לדצין אמרי פי הייט חפלה נמטאר בפ״א

כבירים אכלתי מכתסהנעיס מם
ל$ני ימים
•;ה?יןך ממרים מס«*^י^ג^ן^ל«ן,אשננ״ז

$$י0ה
.ו$ו« ובשולי תנת^ו נסב סענ?מ.
“הא״ז שהובא בהג״א פייק דברנות וברמ*א או״ח סי'
לנפקאקתיענך ר ביוס,צר#דנ$ב כתךי׳ יהיו לרצון
פי^טי ןבשבת לאו יים $רם ^#ו^יכ מ<? שהביא

הגס" ערכות ^ גן .דרב כרוגא אלם^ל הואושתח
במצית ,זימנאחלא סמך ג#לה ;לחסלה .ולא ©זי! סונא
מפומי" טלי" יומא ,ופרטק טכי מצי סמיך גאולה לסמלי
והא אמר ריי בתתלה הוא אומר ד' שפתי תפתח ונו'
ומשל סהא בחמלת מנתה ,ולשר הא״ז אמאי לא משני
למיירי בהפלת שבת ולא שמנינן גאולה לתפלה ו5ימ

" ?
^ ,ענ׳ילבסצתמספת^:
ומד ,אחרונים האריכו גדתמדשי׳ .האי? והביאו ראיס
טלו ,וראיתי .בישופס יעקבאו״תט׳ אי״א שמיח"
דברי הא״ז ,והרגיש  mבקישי״מעלתיע"יש ,והשאגת
ארי׳ סי/ס״זהאריו מאוד בעטן םמי?תנאולה לתפלה
ןדא״ק
בשבת רדק [מיק ראי' טו״ט#,פך
#א ויסמניא מיי״ב״נ בסר״ח<אי״א)סם הביא נ״מת
הא״ז הציל דבשכיז ל״צ לסמוך; ,והב׳* אי״א חומן ,מליו
וני דאין ד3רי:גהא״ו נראין, ,דהא? קרא ;יענך ק ונו",
סמך בעלמא הוא ,ובלאו האיקר,אצריךלת'0מךג’ל,
לתפל׳ שבת במקרתפל׳ הול לעניי' בעתצרהטא עיי״ע
מהא
וראיה א' שהביא השאגה ארי׳נגלדעת הא״ז
..
ייבד?ל'
מאט הראשיני• תר* והראי*
של שבת בע״ש ולאחר צ״הנ הי״ א״ש בעונתוא והא לא
סמך גאולה לספלם וחי" ניון שהי׳ מנין לפטה למסיך
מחול אל הקודש לא חייש למסמוך גיל ,ולדעת סא״ו
מאי מקשה להם הא בתפלת שבת איצ לסמיך גיל ורב
שאבל תוספת שבת דיט נשבח לנל דבר ,אלא ע״כ דגם
בשבת צריך לסמינת גאולה לתפלה עיי״ש ,והנה באמת
ראי" השאגת ארי" נטנה דמינח מראשונים הלל דלא
ס״ל נשי* הא״ז ,אמנם לדעת האי! .אדרבה מכאן ראיה
דלא צריך לסמוך בשבת ,דרב בצלי של שבת בעיש ולא
סמך גאולה לתפלה והבן:

שד הניא השיא ראי" דלא נשי* הא״ז מהא דנרטת ל'
מרימר זהר זוטרא מי מכנפי בי' עשרה בשבתא
דדגל« ומצלו וכדר נפקו לפרקא ,רב אשי מצלי בהדי
צבורא מחיד מיושב ,וט אחי" לכיסי• הדר מצלי מעומד
א״ל רבנן לנעבד הר נמרימר ות״ז איל טריהא מילתא
ולפבד יד נאבוה לשמואל ולוי (דמו מתפללים אידם
טוס בביתם מעומד] איל לא חזינא להר לרבנן קשישי
מיק לעניו הכי ,ופי‘ רשיי ללא הקדיחו תפלס לר״ש
דמצוס למסמך גאולה לתפלה .והא עובדא דר״א נמי
בשבת דרגל הוי נמו עוכל׳ דמרימד ומ״ז ונ״נ כרשב״א

גת ,וסמן לי" ה’ צירי וגואלי הוא גאולה ,ולפיכך פירש
המהרשיל דאין ה״נ דיש למילך מהאי קרא גופא סמיכת
גיל ,אלא מאחר דטעם הסמך גיל שלא יהי" ניזוא נל
היום ,א״נ ילפיי האי הבטחה מקרא דיעלך ה' וט" וזה
שנסב הא״ו בשבת א״צ לסמוך כיון דהטעםשלא גיזוא
וזהו מיענך ה׳ ושבת לאו יום צרה היא עיי״ש ,והב״ח
אי״א היסיך על דברי המהרש״ל עיי״ש:

ומח אה נספים מרי חהרשיל מה שאמר בתתילה,
 ,ולא כתפוס בגמר דבריו נאמת יש ,ללמוד דין
סמיכה גאולה להפלה מהאי קרא טסל/יי#ולר^וט"
זו תפלה ,ד' צורי וגואלי ,.זו ’גאולה ,אינ^מדאי^אפילו
בשבת צייטן לסמיך דאיןנאן שים סבראוטעסלחלק
בין תפלס שבס לתפלת תיל כמובן .ואס אמריקכלעת
רש* והסיר ידטרושלמי לימד סתיכא ג״ל מקרא דצורי
וגואלי וי גאולה ,ויענך די זו חפלה ,מאום ים למלא
דבשבתא״צ לסמוך ללאו יוס צרה היא וכח״ש האי! והבן:
ואסשר להעמיס טונה זו כדברי הב׳יי ט׳יא של על
יענך ה" ישבת
מקרא יענך
שיט׳ הא״ז ללמד דיט מקרא

לאו יום צרה היא ,וני הב״י דהאי קרא סמך בעלמא
הוא דבלאו האי קרא צריך למסמך ג״ל מיי״ש,ויש להבין
מהינן חינח דצריך למסמך גאולה לתפלה ,אי לאו האי
קרא יענך ה« וטי  Iאלא ודאי כוונת! דלא צריכין קרא
יענך ל דיש ללמוד מקרא גופא יטו לייטן וני' זו תפלי
צירי וגואלי זו גאולה ,והשתא מהאי קרא לינא לחלק
נין תפלת שבת לתפלת תול ומא:
והשווא י״ל דליק אישי" סשאגח אריה הגיל דאגי
אמוראים הרימר חלז ור״א סיברים דילפי'
סמינת ג״ל מהאי קרא גופא ,יהיו לרצון יני׳ הי צירי
וגואלי כנ״ל ,ושוב אין לחלק בין שבת לחול תש״ה סברו
דגם בשבת יש לסמוך ,אמגס האיז סובר נהני אמוראי'
שהובאו כירושלמי פיק יברטת ח זעירא כשם רי אבא
בר ירמי" ור״י כר ר' סן דסכרו מקרא יענך ט היינו
ספלה גמדינן סמיכת ג״ל ,א״נ שפיר *ש לחלק בין שכת
וטל ,ובתפלת עבת יל״צ לסמיך והכן .ולהלכה ססאיט
מט אמוראי בגת׳ דבבלי דגהאא לן מקרא גיסא מ״ל
איכ שפיר פסאינן דגם בשבת צריך למסמך גאילה
לתפלה ודוק:
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סדר

הלבות יסודי החורת פ״ה

ממוט אלא נאם! שאין משט חממ״ג 1ממ*לא הא דכתב
הרמ״א מיד בסמוך דבמ״ט סל שבת משא א״ל ליחן
מ״ב אפך אץ ממט מעמ״ג .וקשה שהרי מקול דברי
רמ״א הללי הם ממשוכת מהרי״ו מ״ל שטנית כן מהא
ואיצטדך ככל מאידן שחייב להוציא ממין טל ל״ת פ״מ
דכמ״ט של תוכחה איני חייב להוציא ממין ימה  hהינחה
הא מאידן אצטריך ללמד דאש׳ מי שמשכו חעמ״ג ימסור
ולא ימג -ולעולם דכאינו תניב נס בחוכמה ייליא חמין
אלא ודאי מוכח מיה ילא כמהר״מ חביב ודכרי הרמ״א
^בממונו מעמ״ג מיירי דנל״ת ימן אפי׳ אם חביב
וכמשה של תוכחה לא יחןזמ״ל:

לבשלטי

נכורים בסרק כל שמה מל מ״ש הרי״ף
דאין מתרפאץ במ״ז וכנ״ט ושיר נהב
הש״ג וז״ל מיימיט סליג מס רניט דס״ל דבפ״ז ונ״ע
ה״ד באעכא ימכור ואך יהרג וכו ,יעו״ש ענ״ל .והמיה
לי שבא דאדרכה כיכרי הרמנ״ם ס״ק מהלטח יפירי
התורה הלכה כ' והלכה ו׳ ד מבואר להדיא כדכרי הריץ
יש״שוצ״ע:
והנה לא נמלא כדברי הרמב״ס שה שחייב למסור
מהונו אסי" כחביב מליו מנוסו וכמו שהעתיק
הריץ והדא״ש וצריך טיק וט״כ לא העירו מוה כלום:

אמנם

9

לפט״ד יש ליישב מל פי שיעש הנאק רא״ו ז״ל
לומר דהרמב״ם פלינ על הריץ כפירוש דברי
ר ,אליעזר זס״ל לל״א כמי כר ,ישמעאל ס״ל ואפי ,מ׳
מכירות הללו כליכעא יעטר ואל ידרג זד״ע פליג ויסר4
ואל ימכור והלכה כר ,מקיכא הואיל וסתם לן תנאטוחי'
ככל נפשן אפי׳ טמל אח נפשך .והן הס היבריס שהעמיק
הרמב״ם שס כהלכה ז׳ .וממילא לא'לרך מאורך טל
ממק כלל ככ״ל שאין כמציאות כלל שיהא ארם מוסר
עצמו למיתה בשביל מהכת ממון [ימ״ש יש לך אדס שממוט
תניב מניפי רז״ל שיסטל מיטי נופו כשכיל אהבת ממיט
הרל וכן יש לפרש דברי הרסב״ם בהירה מ״ל ותדע
לך שהרי הראי׳ שהביא מהכתוב ולקחת אזחט לעבדים
זאת חמורט איכה ראי׳ על מסירת הכפש ממש] .וגם
דכתזב ככל מאורך שדרש רט״ק לעכץ שחייב לכרך על
כל מדה ומדה כמי גמכרכין על המוכה העתיקי הרמב״ס
כפרק י׳ מהלטת כרכות להדיא .באופן שמדבר רגיט
הגמל לאי ,גדולה ושקה לשיטת מאין לא״ו מ״ל דר״א
ור״ע פליגו ורלא כרב אלפס:
ויזה יש להמליץ קצת את דכר השלש נסרים מ״ל
מ״ש דמיימוט פליגמל רטט דס״ל בליכמאיעטר
רו״ל רפליג המיימוגי על מ״ש הריץ רר״א ס״ל יהרג
ע״ז חולק הרמב״ם דהוא מפרש דר״א ס״ל יעבור אלא
ל״עס״ל יהרג והלכה כדבריו {וכן מ״ש בש״ג שם דכ״כ
הסוס׳ כתובות י״ט והג״א פ״ק דנתוטה ר״ל דאיכהו כמי

ס״ל דר״א כר ,ישמעאל 0״4דכאכעא יעטר ודלא מ־״ע]
וא״כ לא פליג לדיכא אלאפליג בדר׳א מה״ס׳יל ודו״קג

הלכות רעות

\ פרמה,

הלכה ד יקדים שלוש לבל אדם .במשנה
ה׳ ס״ט דכרמת התקינו חששם שיהא שואג
י
ארס אח שאס תכירו כשם .יש להסתפק אס התקנה היתה
ששיט חכשס שיהא אדם שאל כשם לוקא ולא סגי
בלא״ה .או דילמא שובא לינא אלא התקיט שהא הותר
.לשאול בפס ואין ט אישר .ומן מזימה על מאור שכינו
רש״י ז״ל שלא שרע כלום נזה .גם סתוספות והדא״ש
יהמפורשם לא גילו דבר:

*•!!ר

מצ*יןי

נצמ,

מטת

שם

כפירוש

המיוחס

להרמב״ן כל״ה ושאילת שאם בסם ח״ל דמותר

הלכה

in

לאדם לסאול כסלוס תכירו כסס ואץ ט משוס frte
שם שחים למלה מרבי י לישכא אקריכא שאל שאס בסם
לחייב אדם לסאול בשלום תכירו כשם ואח כמי ט נרילימ
אהדר מדכירק שם לשלום שמו של הקרה לכתיב כר.
וראיתי לרזרש״א שס שכתב ח״ל וכשרש שני משמע
בסק* ס״ט לכמות לשיחי מלה סת לעשה לי' המרו
תורתך רהייט להפר תורה שאסרה להעיר השם לבעלה
עכ״ל מ״ל לאס כסירש הראשץ קשה למה יה״דו חסמים
לעשת איסורא הרי אפשר לשאול כשלום כלי נרכיר השס
והא לכתיב מת לעשות ט" וה רוקא כמקום דלא מי
ככא״ה .יק סטאר כתשכ״ץ לי ח״י דכמקוס שאץ מידה
זאי אפשר לעשת אלא א״כ מיפי חורה אז מיתר לספר
משא״ב אם אפשר לקיים המכין כהיתר אלא ולאי «ימע
השר ללא תשוב שאילת שלום נמוך אלא כששאל כסס
אבל לפטכ״ד י״ל רשאכי הנא שמצר הק אץ כאן אישור
כשהוא מזכיר את הסס לרך תפלה א ירך כרנה ואיט
לנטלה אלא ימ״מ מה ס״י שראוי לאשיו ילא לישי
לידי מוציא ש״ש לבטלה כלכלי מל שנץ אדס למטת לק
הצרט חכמים להתיר הוכר משום פת לעשות לד" ולשלם
י״ל כש׳ הראשון .ויש למכ״ד ראי" ברורה לדנרט דלפזלם
י״ל כש׳ הא ,שהרי אנו רואץ שהריץ זהרא״שוהלמב״ס
השמיטו לין וה לגמרי הרי וראי לפשטא לט שאץ שוב
כד״ז גס בסוש״ע ולטש לא הזכירו שוב זה כלל .ו6״כ
כש׳ הב" קשה טובא איך השמיטו הפו ,ל״ז לגמרי:

עפיהט״ש

להרמב״ם שס נ׳ ח״ל וכשאמרו מכלל
התקנות שתקט שהא אלם טאל כשאם
תכירו כשם האל משר שמלת שלום משמות הקכ״ס סכ״ל
ונראה לכאורה דס״ל כסי׳ הב׳ זרו״ל דע״ו אנו שסכין דלא
מדכריק את השם מסכי לשלום טפי׳ שס מא והעץ ל״א
שבהרמב״ן .ויותר נראה דר״ל ס״ד שכתב מהרש״א
למטת שס ותקנו שהאומר יכרכן ד׳ אש׳ אינו מזכיר
שלום כלל פגי ומת לעשת לר ,כי׳ צהפר ולהתיר ל״ז »'•
לכאורה במניעת שלום משכירו מ״מ כמט להתיר והטעם
לזה מפני שנס מלת שלום שס היא ומדא שלהא שא שלום

עליך או יברכך ל( .,ע׳ נהיה״ס בהשמטות עק שיך
לה׳ לימית):

פץ מרד דעוה ה״ג כתב הרטב״ם ה״ל םצוד« על
כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל וכד
ולפיכן צריך לספר בשבחו וכד ע״ש מטאר מזה
שסיפור שבחי של מטרו שאגדע .וקשה לכאורה למ״ס
מנילה נ״ה אמר רב אש האי מאן דשפיר ששער׳ שרי
לשטש הרי שאיט אלא רשות וכ׳ג מהרש״א  00שנ״כ
הרמכ״ם עצמו כפירוש לאבית ס״א שהי דיבור אהבה
לא ליטר המאה לבך לא קאמר אלא לשרי .זי״ל לכרכר
?ידוע לט כבירור שכך מא זט מאה ושוב משא״ב ג%ר
שמעני" שיצא קלא כמלמא לשבח .כס״ג אץ שוב אצא
רשות .ובזה יסתלק נ״כ קישת מדר״א בסרק גט«מ
חהא דמציט בכ״ד נש״ם שהיו משבשן כמדות ממאת
החסידים והצדיקים .דייל שנ״ו כרכר שלוע בטרור לא
מש ששעת קול בעלמא .ולק לא זי דברי אלא שזכא
אינא .אי כש י״ל ליש מור שלמן אפי׳ בידוע בבירור
שמאה לספר מ״מ לא ירבה לספר יוחל מדי .ומה יוכן
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סרר

חלמת יסודי החורת ע״ח

ממו« אלא נאיסן שאי!  wonחטמ״ג ומגדילא הא דכתב
הרמ״א מיד נסמיך ומלש של הזמו חזנית א״ל ליתן
רו״ל אפי ,אי! ממוט חעמ״ג .וקשה שהרי מקור מרי
רמ״א הללי הם ממשנת מהרי״ו הג? שהזניח ק מהא
דאיצטר? בכל מאיה־ שתייר להוציא ממק על ל״ה ש״מ
דנמ״ט של תונחה איט חייג להוציא ממק ימה זז היכחה
הא מאידן אצעד? ללמד דאפי' מי שממזט חעח״ג ימסור
זלא יעני -ולעולם מאינו חביב גס בהזנתה יוציא חמק
אלא ודאי מוכח מיה רלא נמהר״מ חביב זדנרי הרמ״א
סלם בממש" ""מעמ״ג מיירי ינל״ח יסן אמי׳ אס תניב
“ונעשה של חזנחה לא יתןוכנ״ל:

ובשלמי

גטרים נפרק נל שמה מל מ״ש הרי״ף
דאין מתרפאק בע״ז ונג״ע וש״ד נתב
הש״ג ת״ל מיימיגי פליג מם רניט דס״ל דנפ״ז וג״ע
ח״ד בלימגא יעטר ואן יהרג וט ,ימו״ש ענ״ל .והמיה
לי מובא דאדרנה ביברי סדמנ״ס פ״ה מהלטח יפירי
התורה הלנה ב" והלנה ו" ד מטאר להדיא כדברי הרי׳?
יעו״ש וצ״ע:

»

ומה לא נמלא בדברי הרחב״סשם שחייב למסור
ממוט אפיי בחביב מליו מטחו ונמו שהעתיקו
הד? והרא״ש וצריך מיק וט״נ לא העירו מזה נלזס:

אמנם

לפע״ד יש ליישב סל פי שימח הגאון רא״ו דל
לומר דהרמב״ס פליג על הרי"ף נפ*רוש דברי
ר׳ אליעזר וס״ל רר״א נמי כד ישמעאל ס״ל יאפי׳ בג׳
מבירות הללו בלינמא יעטר ואל יהרג ור״ע פציג ויהרג
ואל יעבור והלנה נר׳ עקיבא הואיל זסתס לן חנאטוחי'
בכל נפשך אפי* טשל אח נפשך .והן הם הדברים שהמחיה
סרמב״ס שם בהלכה ז׳ .וממילא לא לר? מאורך טל
ממון כלל נג״ל שאץ במציאות כלל שיהא אדם מוסר
עצמו למיתה בשביל ההבח ממק [ומ״ש יש לר אדם פממזט
חביב מגיש רז״ל שיסטל שט• מש בשביל אהבת ממט
מ״ל ונן יש לפרש דברי הרסב״ס גמירה «? ותדע
לך שהרי הראי׳ שהניא מהכחוב ולקחח אוחט לעבדים
ואח ממוריט אינה ראי׳ מל מסירת הנפש ממש] .וגם
דכתוב בנל מאורך שדרש רע״ק למטן שחייב לברך טל
כל מדה זמדה נמי כמברכק על הפזבה העמיקו הרמב״ס
בפרק י׳ מהלכות ברכות להדיא .באופן שמדברי רניט
הגדול ראי" גדולה וחוקה לסיעת הגאי! רא״ו מ״ל רר״א
ור״ע פליט ודלא כרב אלפס:
לבזה יש להמליץ קצת אח דברי השלש גטריס «?
מ״ש מדמוני פליגעל רביט דס״ל נצינמאיעטר
מ״ל רפליג מדמוני מל מ״ש הרי? דר״א ס״ל יהרג
ע״ז חולק הרמב״ם דהזא מפרש דר״א ם״ל יעבור אלא
ר״מס״ל יהרג והלכה כדבריו [וכן מ״ש בש״ג שם דכ״כ
התוס" החונות י״ע והג״א פ״ק מחובות ר״ל דאינהו נמי
ם״ל דר״א כר׳ ישמעאל נדלימצינמא ישבור ודלא כר״ע]
וא״כ לא פליג לדינא אלאפליג ברר״א מה ס״ל ודו״ק:

הלכות דעות

6רמ ה,

הלבה ד יקדים שלים לבל אדם .במשנה
ה" פ״ע דברנוח התקינו חכמים שהא שואל
1
אדס אח שלים תבירו גפם .יש להסתפק אס התקנה הימה
ששיט חכמים שיהא אדם שאל בשם דוקא ולא סג*
בלא״ה .או דילמא שונא ליכא אלא התקיט שהא מותר
,לשאול בשם ואין ט אישר .זמן התימה סל מאור פירט
רש״י ו״ל שלא פירשכלוס נוס .גס המוספות וסרא״ש
יהמפודשס לא גילו רבר:

4טוב

מצ*ש בגיר מנות כ״ג שס בפירוש המיוחס
להומב״ן בד״ה ושאילת שלום בשם ו  ?1דמותי

הלכה

.

ו 11
M

לארס לשאול בשלום חבית מם ואין ט משום
שם שמים לבטלה מדני • לישנא אתרינח שאל שלום בשם
דתייב אדם לשאול בשלום מנירו «ס ואגן נמי כי גדליה
אהדדי סדנירינן שם דשלום שמו של הקב״ה משב ני.
וראיתי לרהרש״א שם שנתב ת״ל ונשריש שגי משפע
בם? פ״ע דברכות מדחי מלה סח לעשת לר ספח
תזרחך דסייט להפר מרה שאשרה לשכיר השם לגמלת
טניל רו״ל דאס כפיריש הראשק קפה למה יידמו תמדם
לעשת איסורא היי אפשני לשאול נהלום כלי שיזכיר השם
והא דכחיב עח למשיח ט׳ זה דוקא נמקם דלא סט
בלא״ה .יק מבואר נתשנ״ץ ר ח״י דבסקוס שאין גרייה
ואי אפשר לעשת אצא א״ב שפר חודה אז מיתר לספר
משא״כ אם אפשר לקיים הער! בהיתר אלא ודאי כפימש
השני דלא חשב שאילת שלום גמר אלא כששאל בשם
אבל לסטנ״ד י״ל דשאר הכא שמלד הדין אין כאן אמר
כשהוא חזניר אח השם דרך חפלה או דרך ברכס ואיט
לבעלה אלא רמ״ע מה ס״י שראוי לאסרו רלא ליחי
*לידי מוציא ש״ש לבעלה בדברי מל שנק ארס לתכימלק
הצריט מנחים להתיר סובר משם עת לעשת לר ולשלם
י״ל נש׳ הראשק .ויש לענ״ד ראי׳ ברורה לדנריע דלעזלם
י״ל כפי ,הא" שהרי אט רואי! שהרי? וסרא״ש ובמובנם
השמיש דק זה לגשרי הרי ודאי דפשימא להו שאק ודוב
בד״ז גס בפוש״ע ולטש לא הזכירו ודוב זה כלל .וא?
כפי" סב" קשה שבא איך השמיעו סש" ד״ז לגמד:

ובפיהמ״ש

להרמב״ם שם נ׳ ת״ל וכשאמרו מכלל
התקמת שתקע שהא אדס שאל שלום
מכירו בשם האל מפר שמלח שלים מששה הקב״ס עכ״ל
ונראה לכאורה רס״ל בפי׳ הב׳ זרו? דע״ז אט שמכין דלא
מרכריק אח השם מפר דפליס טפי" שם הוא ומק נ״א
שנהרמב״ן .ועמר נראה רר״ל פ״ד שכתב מסרפ״א
דמפוח שם רחקנו שהאומר ימיכן ר אפי* איס פזטר
שלום כלל סגי וטח לעשת לר כי׳ להפר ולהתיר ד״ו שג'
לכאורה מניעת שלום מחכירו מ״מ סמט להתיר והשמם
לזה מפר שס מלח שלום שס היא ומדא שלתא היא שטס
על? או יברכך ד״( .ע" נהיכ״ס בהכמנמח ערן שין
לס* ריסית):

פ״ן טה" דעוה ה״ב כתב הרטב״ם מ״ל סעזה קר
כל אדם לאהוב בל אחד ואחד מישראל וכר
ולפיכך צר? לספר בשבחו ובי׳ ע״ש מטאלי גמה
שסיפור שבש של מבירו שא מ״ט .יקשה לכאמיס דבש״ם
מגילה כ״ה אמר רב אשי האי מאן ושפיר שמפר׳ שרי
לשטחי היי שאיט אלא רשת זנ״כ מהרש״א שס שנ׳כ
הרעבים עצמו בפירוש לאביח ס״א שוש דינמי אהבה
לא דימר מוטה לקי לא קאמר אלא ישרי .וי? דבמר
הידוע לט בבירור שכך הוא זט מציה וחיוב משא? בשפיר
שמעני" שלא קלא בעלמא לשבת .כה״ג אק שוב אלא
רשות .ובזה יסתלק ג? קישיתמרר״א בפרק גע פשע
מהא דמציט בכיר בש״ס שהיו משבתק נמשש ומפאת
החסידים זסציינךס .די״ל שכ״ז ביבר שמע בבידור לא
מש שמיעת קול בעלמא .ולק לא זי דשרי אלא שובא
אינא .אי נש י״ל דיש עור שלק אפי׳ בייוע בבירור
שמלוה לספר מ״מ לא ירכה לספר יותר סדי .ובזה יוק
מרי רש״י במירוכק ע״ז אל יספר ארס נשבש של חמיו
ופרש״י שם ירו? כשמספר יותר מראי .ושק המשיא
נש גע פשע שממר טל מרי רש״י הללו .אבל ל«?
י? דסייטדקשא לי* לרש״י דאין חרא לשלם אל יספר
בשבחו של מבירו אדרבה מ? לספר לק פידש דלעולם
אל יספר רקאמר רו״ל יוסר מדאי וקמ״ל דלא מד לפאר
שפור של מצוה שנל המרבה לספר מרגהנקיןם .המציה
.
משא?
.
-
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הדרנים

הגבר (בבא מציעא פו׳ א)» *רבי ור׳ נתן סזף משבה" .ולא עת* אלא שכל עיקרה
של משנה זו ההותמת את המסכת הראשונה של הש״ם נאה לרמז על כתיבת
המשנה שהיתה עד אז תורת שנעל מה ,דבר המיוסד על מדרש המסוק הזה!

*עת לעשות לה׳ הפרו תורתו*" ,היינו שלא תשתכה תורה.
התקנה הראשונה הנזכרת במשנה זו ,זה פירושה .כמקדש היו שלוחי

הצבור חותמים  £דרד משל ,ברכה ראשונה של תפלת שמונה עשרה :ברוד
אתה ה׳ אלהיגו מלן* העולם אלהי ישראל מן העולם ,מגן אברהם׳ וכן כולן.

והקהל לא היה עונה אמן כמנהגנו אלא כשהיו שומעים את השם היו אומרים!
ברוד שם כבוד מלכותו לעולם ועד .ולאחר שקלקלו הצדוקים וכפרו בעולם

הנא התקינו לומר :ברוד אתה ה׳ אלהיגו מלד העולם ,אלהי ישראל מן העולם

ועד העולם ,מגן אברהם•) .על ידי כד היו שליח הצבור והקהל מסיימים כאחת,
שכן בשעה שהש״צ היה אומד את סוף הברכה היה הקהל עוגה כנגדו:

בשכמל״ו .ולזה מתכוונת הגם׳ (ברכות סג ,א)" :בל כד למה (היינו למה סיום

אמד כזהו) לפי שאין עונין אמן במקדש .ומנין שאל עוניו אמן במקדשו
שנאמר (נחמיה מ ,ה) :קומו ברט את ה ,אלהיכם מן העולם עד העולם׳ ואומר:
ויברט שם כבודך (היינו שיאמרו :בשכמל״ס ומרומם על כל ברכה ותהלה׳ יכול

^כל הברמת טלו תהא להן תחלה אחתז תלמוד לומד ומרומם על כל ברכה

ותתלה׳ על כל כרכה וברכה תן לו חהלה" .תקנה זו שבמשנה נמצאת גם

בתוספתא סוף ברבות׳ ורש״י השתמש בה בפירושו לגט׳ סג ,א ") .אבל התקנה

השניה שבמשנה באה בתוספתא שם בלשון שונה מן המשנה׳ ויש בה לדעתי
כדי להאיר את עינינו במשגה זו.

זו לשון התוספתא* :בראשונה כשהיתה תורה משתכחת מישראל׳ היו

זקנים מבליעין אותה ביניהן

שג׳ והגה בועז בא מבית לחם וגר ,ואומר וד

עמד גבוד החיל ,ואומר אל תבוז כי זקנה אמד עת לעשות לה׳ .הלל הזקן אומד

בשעת מכנסין פזר ,בשעת מפזרין כנס ,בשעה שאתה רואה שהתורה חביבה
על כל ישראל והכל שמחין בה ,את תהי מפזר בה ,שג׳ יש מפזר ונוסף עוד

בשעה שאתה רואה שהתורה משתכחת מישראל ,ואין הכל משגיחיל עליה ,את
הוי מטס בה׳ שג׳ עת לעשות לה.",
מתון* רציפות שתי התקנות בזו אחר זו במשנה ובתוספתא ,וגם מתון*

הפסוקים המובאים ליסוד התקנה השניה ,שהם זהים במשנה ובתוספתא ,ניכר
שהן הן י) .אבל בעצם שוגה הלשון במשנה מזו שבתוספתא׳ שט במשנה מדובר
על התקנה להתיר שאלת שלום חברו בשם ,ואילו בתוספתא מדובר על שכחת
סיומי המסכתות במשנה ובתלמוד הבבלי מירסקי ,שמואל קלמן עמוד מס (11תודפס ע״י תכגת אוצר החכמת (0
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התוויה מישראל והבלעת הזקנים אותה ביניהן .אמוד מעתה ששתי התקנות

הללו! שאילת שלום הכירו בשם׳ וכתיבת התורה שבעל פד" כדי שלא תשתבח
התורה׳ אתת היא׳ ושתיהן בגויות על יסוד הפסוק! עת לעשות לה* חפרו
תורתה היינו שיש עת לעשות סייג וגדר בישראל לשמו של הקב״ח גם כשהסייג
הזה נראה כעבירה .וראיה לכך מתוך המקורות המקבילים שתקנה זו נזכרת
בהם׳ כמו ספרי זוטא לם׳ פנחס ") .וכבר פירש רב האיי גאון׳ כפי שנראה מן

הקטע שעלה בידינו מן הגגיזד" שהמינים קלקלו בשאילת שלום אדם להכירו

שיש בה ריח מינות׳ ולפיכך התקינו שיברך אדם את הכירו בהזכרת השם על

יסוד הפסוק במגלת רות׳ ובעיקר על יסוד הפסוק המתיר הפרת תורה כשמגיעה
עת לעשות לה* “).

ועוד אני אומר שמן המגלות הגנוזות שנתגלו מהדש עולה אור גנוז
על הביטוי בתוספתא ש#זקגים היו מבליעין אותה ביניהן" .מאותן מגילות נראה
שהיו כותבים ארבע נקודות במקום שם ה*)11׳ וכך היו מבליעין גם את התורה
שבע״ס ע״י כתיבת ראשי פרקים לסימן בעלמא ,שיועיל לזכרה׳ ואילו כל
התורה נשארה תורה שבעל־פה .נמצאנו למדים שטעם אהד המ להזכרת השם

במפורש בשאילת שלום אדם להכירו׳ ובכתיבת התורה שבעל פה׳ ופ&מן אהד׳

#עת לעשות לה* הפרו תורתך" .נדרש לשניהם .וזהו שהוסיפו דברי ר* נתן

שנאמרו מעיקרם׳ כנראה׳ לגבי היתר הכתיבה של התורה שבעל־פה לסוד משנה
זו הדגה בתקנות על יסוד אותו הפסוק .ואולי יש למצוא כאן גם סיוע לדעה

שנכתבה המשנה בימי רבי ור׳ נתן׳ ואין להאריך בזה כאן“).
ונמצאת המשנה של מסכת ברכות גם נעוצה ראשה בסופה .ראשה

כתקנת הכמים שהיא סייג לתורה׳ ובלשון זו הובאה משנה ראשונה של מסכת

ברכות במכילתא בא פ״ו! #ומפני מה אמרו עד חצות כדי להדחיק אדם מן
העבירה ולעשות סייג לתורה׳ ולקיים דברי אנשי כגסת הגדולה שהיו אומרים הוו

מתונין בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה"“) .וסופה בתקנות
חכמים הנראות כמפירות תורה ובאמת אף הן באות לקיימה ולחזקה.
ב

המימרות של הגם* בסיום המסכת מעידות אן• הן על היד הנסתרת של
העורכים המחווה דעת על ידי עצם חריזת המאמרים בזה אחר זה.

המימרא של ד* לוי בר חייאיס על בית הכנסת ובית המדרש מראה על

מעלתם זו למעלה מזו של שגי מוסדות אלה לתפלה ולתורת שבאחד מצאה לה
סיומי המסכתות במשכה ובתלמוד הבבלי מירסקי ,שמואל קלמן עמוד מס (12הודפס ע״י תבגת אוצר החכמה (0

ספר המפתח
ש :וכ׳ הר״ן וכר ותמהני וכר ולא
'ק כין ארבעים למחות מהם וכר.
יוב קושיתו.
קם רוכל סי׳ ר ,רא; רדב״ז פ״כ מהל׳ סנהדרין

ח; רד״ע ופר״ם (הו׳ מ׳ הליקוטים); מי
ואל (מיק) טור מו׳׳מ סי׳ י; קול  pלוי;
,ר״ק;  pידיד; סדר משגה; מרכה״מ מ״ב;
ימ סיים (מזן) פר׳ פינסס (קפא־־ג); לב שלם;

בס עולם עמ׳ המורה (ינרא ד״ה והנה); באר
דה; צ״ס; עטדם המלך; ועי׳ שו״ם מבי״ט

א סי׳ קנז.

ש :יש לתמוה על הרי״ף שלא כ׳
ו׳ והא ויבא אורי וכו׳.
ורב לפי נ״א בגמ׳ "שאני רבא דלא
ה כותיה" ומטעם זה השמיטוהו.
•ס סייס (מזן) פר׳ פגשם (קסא־ג).

רוס המים; ועיי״ע בשו״ס אבקת רוכל סי׳ ר.

ם :דעד כמה אהגיע להוראה קאי.
צמע שאם הגיע לארבעים צריך
אם יש חכם אחר בעיר,
משמע כן בפ״ב מהל׳
.הדרין ה״ה.
ל  pלוי.

ם :הו״ל לנהוג מדת
ימשוך ידו מלהורות.
׳ע דרבא מבית עלי הוה (ר״ה יה).
אין מאריכים ימים וא״ב ל״ש מדת
שידות.

חסידות

ומ סיים (מזן) פר׳ פינסס (קפא־א).

ם :ורבנו ממני שבדורו
קומצים להורות וכו׳.
■׳ע תירוצו ,דרבנו פוסק הלכה לדורות
יא לדורו.

רבו

ומ סייס הנ״צ

ה״מ :ולי נראה לתרץ וכר אין
קפידה בזמן אלא כחכמה וכמ״ש
תוס׳ וכר.
פי טעם התום׳ (סוטה כב :ד״ה ועד)
וכת דבזמן תליא ולא בחכמה.
וש

אף אם ציוהו שיזכירו בשמו אין
שומעין לו דהוי בזית רבו.

אם אומר לו שלום עליכם בל׳ רבים אם הקדים שם רבו כגת "פלוני רבי" אם
די בזה.
 ,מותר בכה״ג ,מו״מ וראיות לזה.

זרע אמס מ״ב (קצגרב); עיקרי הד״ט יו״ד
סי׳ לה אוס מ.

דברי מלכיאל ס״ב סו״ס עד; ערוה״ש יו״ד סי׳

|פרשפ דרכים דרוש טו ד״ה ומפי ,ועי׳ מרכה״מ

רמב סל״ס.

ןמ״ב ושד״ם הנ״ל ד״ה ובעקר שדט בדבריו;

צ״ע דמצינו ביהושע שהזכיר כ״פ שמו
של משה רבו.
יש״ש קדושין ס״ק סי׳ סה; סדר נמנה; מנ״ס
מ׳ רנז; יד שאול יו״ד סי׳ רמב ס״י; שד״ס

כללם מפר׳ כ״ף פלל קד ד״ה ואההיא; ועי׳1
עבודס המלך.

פר׳ פיכמכן (קפאיג).

מ :אבל עתה שהתורה בכתב וכו׳.
ינו כן דלימוד מפי ספרים גרוע
לימוד מסי סופרים.
ור משנה.

רד״ע (הו׳ «׳ הליקוטים); יעיר אוזן מער׳ ס

יש״ש קדושין פ״ק סי׳ סה; שו״ס יוסף אומן
סי ;© ,שיירי פנה״ג סי׳ רמ הגה״ט אום כה;

אום ט; ברים עולם (על ס׳ ססידים) סי׳ טו

צסיסיס בדבש

סי׳

(קמב־ג); שו״ח רבנו יוסף נסמיה

ביאור דיוק לשונו "לקרות" ולא
פרי האדמה ס״א (י-א).

ולא יזכור שמו בפניו.
הא דקרא אליהו לרשב״י בפניו
יוחאי (שבת לג ,):ומו״ט מה.

p

צפימים בדבש סי׳ נה (קמז־ד); ועי׳ ס׳  pיוסאי
שפר א ו־ב.

ולא חכור שטו בפניו וכו׳ ואפי׳
לאחר מותם.
צ״ע דמרישא משמע דשלא בפניו מותר
לקרוא לאחרים בשמם ובסיפא משמע
דאף שלא בפניו אסור.

עי׳ בהגר״א עה״ג

כשאומר "מורי ורבי" סתם והשומע
יודע מי הוא רבו אסור לתלמיד להזכיר
שמו.
היכל מלך ד״ה ואה״ג

מה הדין באביו כשאומר הבן "אבא
פלוני" ,מו״מ וראיות לזה.
יד רמ״ה ב״ב י :ס׳ קבס בדברי המגיה כב־ג;
יש״ש קידושין ס״ק סי׳ סה; יוסף אומץ סי׳ סז;
קהלם יעקב (אצגד) מענה לשון מ״ב אוס אל״ף
ס״ק קט (קכד־ג); מרכה״מ מ״ב; בהגר״א
עה״ג; דרוש וסדוש (רעק״א) שבם קטו ;.בארוח
המים; סרי האדמה ש״א ד״ה וראימי (י־ב);

היכל מלך; שמן המשסה; אטם הרא״ש (אטם

טעם שלא ב׳ ראיה מקידושין לא:

דר״ס מ״א ס״ט ד״ה אבא (קלס־ב); יד אברהם

משנה שם אביו ושם רבו.
צפישיש בדבש ר״ס גה; לב שלם.

יו״ד נד׳ רמב סט״ו; מצפה איפן ברכוס פב;.
עטדם המלך; ועי׳ ס׳ קוק (הו׳ ש׳ הליקוטים);

צ״ע דלפי״ז למה נקט רבנו כאן רק
"ואסור" הול״ל דהקורא בשם רבו אץ
לו חלק לעוה״ב.
לב

site

ושד״ס הנ״ל (קמג־ב); ועיי״ע סי׳ רדב״ז פ״ו

מהל׳ ממרים ה״ג ד״ה אבל ,ושי׳ רע״א לשו״ע

יחד סי׳ נ־מ ס״ב.

שם :ומקרא מסייעו דקאמר יהושע
אדוני משה.

ואפי׳ לקרות לאחרים ששמם כשם
רבו וכו׳( ,וסכס״ם).

לב שלם; שד״ם כללים מער׳ הכ״ף כלל קד
(קמא־א); צפימים בדבש הנ״צ

א״שם פליא׳י קאי או דין בפני עצמו
הוא[ ,עי׳ ילקוט שנו״ס על סדר דברי
רבנו].

שם :אשד החיה אלישע.

ושיו״ב ס״ט ומראים העץ סנהדרין ק .ד״ה רב

צ״ע דאלישע אינו שם פלאי ואמאי
נענש גיחה{ ,עי׳ בשנו״ס רזה תלוי
בסדר דברי רבנו].

נסמן ,ושם בליקוטים נד׳ יא אום כ;  pיוסאי
שער א ד״ה וזה (חב); מראה הטגה; יפה ללב

פר״ס (הו׳ בס׳ הליקוטים); מולדוס אדס (ספרי)
פר׳ בהפלוסך פיס׳ מב אוס ב.

מו״מ וביאור מקוד לדבריו.
יש״ש פ״ק קדושין סי׳ סה; פר״ס מ״ל; דברי
ירמיהו; ועי״ ס׳ באר  sotsסוף הורימג ומעש!
נסים סחא.

כדרך שעושה בשם אביו.
ביאור דבריו.
עצמום יוסף קדושין לא :ד״ה מ״ר; באר יהודה.

'ם :שבזה״ז ליכא מורה הלבה
פני רכו.
ק אס מורה מתוך ספר שההלכה
בוארת בו לא מיקרי מורה הלכה בפני
בו.

והוא שיהיה השם סליא.

ום רבו.
׳"ח רדב״ז (הו׳ בס׳ הליקוטים).

אפיקורוס ובו׳.

עוד; שד״ס הנ״ל קמא־ב ומכסב לחזקיהו מג־ד;

ב״ס יו״ד סי׳ רמב ד״ה אסור; פרי האדמה ש״א
(י-א).

:ומ סייס הנ״ל (קפא־ב).

) אסור לו לתלמיד לקרות
שמו.
יינו כשאומר שמועה מרבו לא מכיר

כ״מ :ואסור לו ובו׳ פ׳ הלק היכי דמי

שס ס״י ,ושו״ם יוסף אומץ סו״ס פז; זכור

צ״ע דבהל׳ תשובה (פ״ג ה״ה) לא
כללו רבנו בהגדרת אפיקורוס.

בארוס המיס; מיי האדמה הנ״צ

L

שם  :]njנהיגין דלא שיילין זעירא
בשלמא דרכה וכו׳.
ק׳ דבירושלמי מבואר שחייב לשאול
בשלום רבו( ,עי׳ בהגר״א ודעק״א
עה״ג].
ברכ״י יו״ד סי׳ רמב סי״ט; יד שאול שס סי״ב;
עטדם המלך.

"ע לפי״ז אמאי פסק בהל׳ ב׳ דין
ורה הלכה בפני רבו.

:רי ירמיהו; ועי׳ שטס יעקב מ״ב סי׳ סד,
רכ״י יו״ד סי׳ רמב ס״ק ד.

ד״ה "ומ״ש ולא יכבד".

נה (קמס־ג); שד״ס הנ״ל

משפטי צדק (גרמיזאן) סו״ס סב; צמר הסייס;

ום :והספרים הם המלמדים.
זם נחשבים לרבו מובהק.

משגה שף.

הטגה; סיים ומלך ס״ט מהל׳ כלאים ה״ד ד״ה

אם יש חילוק בין אמירה לכתיבה.

לאחר מותם.

דר משנה.

לאברהם (אלקלעי) יו״ד אום כ (ריג-א); מראה

מו״מ בזה.

סי׳ גג

ןשחם מהר״י קצבי הנ״ל; סדר משנה; אור יקרוס
זריש ברכום; ברכ״י יו״ד סי׳ רמב נד״יג ושיו״ב

יחזיר לו שלום עליך רבי ומדי.
אם שחה לפני רבו דיו ב״שלום עלז
רבי".

הגמ״י [ז] :עיין מזל׳ ממרים רפ״ו.

אסור וכו׳ לקרות לרבו וכו׳ ולא
מכור.

ם :וליישב זה י״ל וכו׳.
•"מ וביאור דבריו.

תלמוד תורה פ״ה ה״ד—ה״ה

תיא

של אחרים או של אביו ורבו( ,עלח״ס).

ביאור דבריו.
 pידיד; מער״ק; פר״ס (הו׳ בס׳ הליקוטים);
מרכה״מ ס״ב.

פליא שבל השומע ידע שהוא פלוני,

דרישה יו״ד סי׳ רמ אומ ד; צרור הסייס ,ועי׳
שמן המשסה מה שיישב עפ״י דבריו; שאוה
לפינים סנהדרין סי׳ שעג (קטז־ב); פרי האדמה
ס״א (י־ג); דברי ירמיהו; ופי׳ עטדם המלך.

ישוב לקו׳ הנ״ל כיון דידעינן למי
נתכוין אף דאינו שם פלאי אסור.
מראה הנוגה; ועי׳ שד״ם הנ״צ

צ״ע מכאן עמש״ב הש״ך (יו״ד סי׳
רמב ס״ק כד) דבפניו אסור להזכיר
שמו.
סר״ס לקוטי יחד סי׳ רמב ס״ד; ברכ״י שס סי״ז

ס״ג יו״ד סי׳ רמב ס״ט ד״ה ופל (מ־א); שק

המשפה; סי׳ רע״א יו״ד

נד׳

רמב סט״ו; פמשי

ששובה שס ס״ק י; שד״ח כללה מער׳ הכ״ף כלל
קד (קמב־א); ועי׳ פרי האדמה ש״א ד״ה
ולענ״ד (י־א).

צ״ע דאינו מסייעו דאפשר דשלא בפניו
מותר להזכירו בשמו בלבד.
שאוה לעיניה סנהדרין סי״ס שפג (קטדב).

שם :וב׳ רש״י וכו׳ ואינו אומר מרי
ורבי פלוני.

טעם שלא אמר יהושע למשה רבנו
"אדוני כלאם" בלי להזכיר שמו.

דוקא שלא בפניו צ״ל מו״ר פלוני אבל
בפניו אסור להזכיר שמו.
ש״ך יחד סי׳ רמב ס״ק כד; דש ודין פר׳ שמיני

יש״ש קידושין פ״ק סי׳ שה; שמן המשסה; יפה
ללב ס״ג יו״ד סי׳ רמב ס״ט.

(לגרב) ,ועי׳ מראה הסגה ,שהשיגו; עי׳ קוק
ומי מימין ש׳ הליקוטים.

אס צריך לומר שני תארים בדוקא.
פרי האדמה ש״א (נרד); יפה ללב ס״ג סי׳ רמב
ס״ט; שד״ס כללים מפר׳ כ״ף כצל קד (קמב־א);
אישן ברכוה סב.

ק׳ דאפשר דשאני שמו של משה שהוא
תואר נעלה מכל תארי הרב משא״כ
בשאר חכמים.
 pיושאי שפר א ד״ה וזה (חב); ועי׳ יפה ללב
הנ״ל ד״ה ואשא.

מו״מ אם יש להביא ראיה מתנ״ך
וש״ס ,דאפשר שהאומר אמר כראוי
והכותב לא נחיה לזה.

צ״ע דבהל׳ ממדים (פ״ו זמ>.כ׳ רבנו
"שאין הכל דשין בו" ,ויקאב לזה.

סו״מ בשיטת רבנו אי ס״ל כרש״י.

סר״ס (הו׳ מד הליקמויש); בן ידיד; פמר׳ק;

מער״ק; סרי האדמה ש״א נך־ד; בארוס המים;

הנה״ג יו״ד סי׳ רמ הגה״ט אוש כה; כסא אליהו

שלדוס אדס (על ספרי) סר׳ בהעלותך פיס׳ מב
אוס ב.

יו״ד סי׳ רמב ס״א; קהלם יעקב (אלגזי) מענה
לשון ס״ב (קכד־ג); צפיסיס בדבש סי׳ נה

מי « atwte״*

ואומר  ,bוכו׳ שלום עליך רבי.
ק׳ דבגם׳ ב״ק עג :ומהדדין צז4
מבואר דשאלת תלמיד לרב שלום
עליך רבי ומורי.
מיס פייס ורש״ש (ש* בס* ס^קממ); ,סארוס
המיס; שער יהושע כרו ב או״ם סי* יב ד״ה גס
נדקדק (קצ־ ;)3ענודס המקי.

כששם רבו "רבי" או "רבנו" או
"מותו" אס מותר לקרותו כך.

(קמש־א); שירי שיירים לשיו״ב יו״ד סי׳ רמב
ס״א; שד״ס כללים מער׳ הכ״ף כלל קד (קמב־ב).

,שחס סהר״י קצבי דרוש שנד (יג־ד); שיורי
ה יחד סי׳ רמב סי״א ,ונדלי שירים צשיו״ב
ס״ב; יפה ללב הנ״ל ס״ם; שד״ס הנ״ל

שם (ד״ה ומ״ש והוא) :יראה לי וכו׳.
טעם שלא כתב רבנו  pהכא.
שו״ם רדב״ז מ״ה סי׳ אלף שיא (לש) (הו׳ מ׳

(קמג-א).

הלקוטים).

י?/
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עיונים בהקדמת הרמב״ם לחיבורו "משנה תורה"

מג

שאילת שלום בשם”* בכל זאת אין כאן פלל קבוע .אמנם רש״י כתב בסוגיא במסכת

נימין" :עת לעשות לה /ואם בא עת לעשות תקנה לשם שמים הפרו דברי תורה
לשעה הצריכה"”* ,מכל מקום אפשר שרש״י איננו מתכוון לומר שכל מה שתולין
בעיקרון "עת לעשות" הוא בדרך תקנת בית דין.
****?כפל אופן כתיבת המשנה על ידי רבינו הקדוש .אפילו לדעת ראשונים שכתבו
במפורש שרבינו הקדוש כתב את המשנה משום "עת לעשות" וכו׳”* ,אין כאן תקנה
מפורשת של רבינו הקדוש ובית דינו ,וכמשמעות הסוגיות .כאמור®•*.
הדמב״ם במקום אחר בספר המורה מתייחס לעגין תורה שבעל פה ואלו דבריו:
"וכבר ידעת שאפילו התלמוד המקובל לא היה מחובר בספר מקדם לענין המתפשט
באומה דברים שאמרתי לך על פה אי אתה רשאי לאמרם בכתב והיה זה תכלית החכמה
בדת שהוא ברח ממנה שנפל בו באחרונה ר״ל רוב הדעות והשתרגם וספקות נופלות
בלשון המחובר בספר ושגגה תתחבר לו ותתחדש המחלוקת בין אנשים ושובם חבורות
והתחדש הבלבול במעשים .אבל נמסר הדבר הזה כולו לבית דין הגדול כמו שבארנו
בחבוריגו התלמודיים וכמו שיורה עליו דבר תורה"*•* .והתייחסותו של הדמב״ס
לדברים שבעל פה אין נראה שהיה כאן איסור ממש שכן הלשון "לענין המתפשט
באומה" אינה נראית איסור••* .אבל לגבי ההיתר של כתיבת תורה שבעל פה אין
—
הרמב״ם מתייחס כלל משום שלא היה זה הנידח.
אבל מן הראוי לציין שבעיקר ההסתמכות על "עת לעשות לה׳ הפרו תורתך"
ששגינו במשגה לגבי התקנה של שאילת שלום כשם .מפרש הרמכ״ס בפירוש המשנה
באופן אחר מהפירוש שניתן בזה.
ואלו דברי המשנה" :התקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם שנאמר
והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם ויאמרו לו יברכך ה׳ ואומר
ה׳ עמך גבור החיל ואומר אל תבוז כי זקנה אמך ואומר עת לעשות לה׳ הפרו
תורתך רבי גחן אומר הפרו תורתך משום עת לעשות לה׳*»* .ובתלמוד בבלי אמרו על
זה" :מאי ואומר וכי תימא בועז מדעתיה דגפשיה קאמר .תא שמע ה׳ עמך גיבור
החיל .וכי תימא מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון תא שמע אל תבוז כי זקנה אמך
ואומב־עעלעשות לה׳ הפרו תורתך״*•* .וברש״י שם :וכי תימא בועז מדעתיה עבד.
|אזצרחחגםחן

 .177משנה סוף ברכות.
 .178רש״י גיטין שם.
.179

.180

עי״ תוספות די״וי גיטין שם.
עי׳ לענק זה תקרי זמנים כדך ג פרק "הגדה ואגדה" ,ויש לכות את הדברים שנאסרו סס על פי

הדברים שנאמרו כאן בפרק זה בפנים ובהערות לענין זה.
.181
.181

מו״ג א ,עא .תרגום ר״ש אבן תיכון.
בתרגום הרב קאפת! "וחגווי המפורסם באומה" ,ולשק זאת נראית יותר מחמירה .ומכל מקום אף
הלשון "העתי" אין כה משום איפור ממש .והרמב״ם משתמש בספר המעוות בלשון זאת לגבי
מעוות עשה ,ועי״ למעלה מערה

18

(גם אלתריזי חמס "העגין המורגל באומתנו)".

.183

משנה סוף ברכות .לגי׳ המשגה בפהמ״ש להרמב״ם מהד׳ הרב קאפת.

.184

בבלי שם סג .א.

נ
קי״א

סיני{}11

עמוד מס

45

תודפס ע״י תכנת אוצר חחכמח

dx

מד

אלתר הילגיץ
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ולא גמרינן מיניה; תא שמע .דגמרינן ממלאך שאמד לגדעון; וכי תימא מלאך
הוא דקאמר לו לגדעון ,כלומר לא שאל בשלומו ולא ברכו אלא כשליחות קאסר
מאת המקום לבשרו שהשכינה עמו ולא גמרינן מיניה; תא שמע אל תבוז כי זקנה
אמך .אל תבוז אח בועז לאמר מדעתו עשה אלא למוד מזקני ישראל כי יש לו על
מי שיסמוך שנאמד עת לעשות לוד״״»<.
^^סי זה המשנה מתכוונת לחזור להוכחה הראשונה מבועז ולדחות את הסברה
"מדעתיה דנפשיהקאמר" ,ויש ללמוד ממנו שהוא נהג כך והיה לו על מה להסתמך
שנאמר "עת לעשות לה* הפרו תודתך"••’ .ויש לפרש שאין כוונת התלמוד לומר
שבועז דרש את הכתוב "עת לעשות" וגו׳ על דרך לשון התלמוד כמסכת תמורה
גבי רבי יוחנן וריש לקיש; "ודרשי הכי עת לעשות לה׳ הפרו תורתך ,מוטב
שתעקר" וכו" וכמובא למעלה ,שהרי כתוב זה נאמר בספר תהלים בזמן מאוחר
הרבה יותר מבועז ,אלא שהתלמוד משתמש ככתוב זה לומר שבועז קייס בעצמו
את הדבר הזה שדוד המלך אמר אותו בספר תהלים .דרך זאת של שימוש לשון
של כתובים מאוחרים אנו מוצאים כסוגיות התלמוד כהרבה מקומות וכן במדרשים,
ואפילו מאמרי חכמים .בדורות קדמוניסי•’ .ומן הענין לציין שבסוגיא ןמפבת גיטין
לגבי רפי יוחנן ודבי שמעון  pלקיש מביא התלמוד את הכתוב "עת לעשות
לה" הפרו תורתך" שלא בדרך דרשה אלא בדרך שימוש לשון.
אולם הרמב״ם בפירוש המשנה כתב" :ואומר אל תבוז כי זקנה אמך ,אינו ראיה על
מה שלפניו ,כלומר שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם ,אלא בא ללמוד
שלא להקל בתקנות חכמים אף על סי שנתישנו ודחק ז pאותה תקנה ועל זה
הזהיר שלמה במשל זה .ואחר כך הביא ראיה שהעובר על אותם התקנות חייב
עונש ויסורים לסי שהפר תודה וזה ענין אמרו הפרו תורתך עת לעשות לה" .אבל
מי שמניח הכתוב כמו שהוא ומבארו ואומר עת לעשות לה" הפרו תורתך ואמר
שכשנגזרת עת "עונש ונקמה יבואו סבות לבני אדם שיפרו תורה כדי שתחול עליהם
הגזירה כשהם חייבים וענין זה ארוך ורחוק עמוק עמוק מי ימצאנו כי נצא מזה
לשאלת השכר והעונש ...ואין מקום זה מתאים לדבר בו על העניין הזה ,אלא שדרכי
תמיד בכל מקום שיש איזה רמז בענייני אמונה אבאר משהו ,כי חשוב אצלי להסביר
יסוד מהיסודות יותר מכל דבר אחר שאגי מלמד״יי!.
דברי הרמב״ם שקבע שהכתוב "אל תבוז כי זקנה עמך" שהביאה המשגה
הוא "אינה ראיה על מה שלפניו" וכו" ,נראים שלא כסוגיית הבבלי וכפירוש רש״י
שהתלמוד חוזר לענין בועז שנהג לפי העיקרון של "עת לעשות לה" הפרו תורתך" לגבי
שאילת שלום בשם ולשיטת הרמב״ם בפירושו אין התקנה מבוססת לפי המשנה על
עיקרון זה .שיטת הרמב״ם היא שהכתוב "אל תבוז" וגו" וכן הכתוב "עת לעשות* וגו׳
באים ברבו* המשנה על ענין התקנות באופן כללי ,שהתנא מזהיר על פי כתוב זה שאץ

.185
.186
 .187אין כאן המקום להאריך בדוגמאות ,וכבר תו בזה.
 .188פהש-ט לד״תע״ם טס ,תרגום הרב קאשה.

דטי״י טס .ועי" רט״יי כסטגה טס.
ועי״ כ&לאכת טלסה טס טסירט טסכל שקום צריכה מיתה המשגה להביא גס הכתוב סגרעון.

{ }11עמוד מס 46

תודפס ע״י תכנת אוצר תתכמת

I

[!19

עיונים בהקדמת הרמב״ם לחיבורו "ממנה תורה"

מה

לזוז משום תקנה אף על פי שנתקנה בזמן קדמון ,והכתוב "עת לעשות" וגר בא ללמד
שאם לא קיימו תקנה קדמונית הרי מפירים על ידי כך את התורה ותבוא שעת פורענות.
והוא מפרש לפי דברי רבי נתן שמסרס את הכתוב שמי שעובר על התקנה הרי הוא
מפר תורה ואז מגיעה "עת לעשות לה"" כלומר העונש משמים .והרמב״ם ממשיך
לפי תנא קמא שאיננו מסרס את המקרא כשמגיע שעת עונש מן השמים מגלגלין
הפרת חורה שהעונש יחול והרמב״ם איננו מבאר כאן את כל הענין שהוא "ארוך
ורחוק עמוק עמוק מי ימעאנו" וכו".
פירושו של הרמב״ם .יתכן שהוא לפי שיטח הירושלמי וכך אמרו" :אמר רבי
יהושע דרומיא שלשה דברים גזרו בית דין של מטה והסכים בית דין של מעלה עסהן
ואילו הן חכמה של יריחו ומגילת אסתר ושאילת שלום בשם ...ושאילת שלום בשם
והגה בועז בא מבית לחם .ומנין שהסכימו בית דין של מעלה עמהן תלמוד לומר
וירא אליו מלאך ה" ויאמר אליו ה" עמך גיבור החיל״י•* הרי דברי הירושלמי מוכיחים
שהראיה מבועז קיימת .והכתוב מגדעון הוא להוכיח שהסכימו בבית דין של מעלה,
ובירושלמי לא חשו לסברת הבבלי" :וכי תימא מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון".
ובאמת מימרא זאת של רבי יהושע דרומיא מובאת אף בכבלי כמסכת מכות על
שם רבי יהושע בן לוי .וכך אמרו :אמר רבי יהושע בן לוי שלשה דברים עשו
בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה על ידם אלו הם מקרא מגילה
ושאילת שלום כשם והכאת מעשר ...ושאילת שלום דכתיב והנה בועז בא מבית
לחם ויאמר לקוצרים ה" עמכם ואומר ה" עמך גיבור החיל .מאי ואומר וכי תימא
בועז הוא דעביד מדעתיה ומשמיא לא אסכימו על ידו תא שמע ואומר ה" עמך גיבור
החיל•"‘ .הרי שסוגיא זאת בבבלי מפרשת את המשנה שלא בדרך הסוגיא בברכות
ואינה ממשיכה כסוגיית הבבלי שם.
שיטת הירושלמי וסוגיית הבבלי במכות נמצאת גם במדרשים .כך אמרו בשוחר
טוב" :אמד דבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי בשלשה מקומות הסכים חקב״ה
עם בית דין של מטה ...ואלו הן מעשרות ושאילת שלום כשם ומקרא מגילה...
ושאילת שלום בשם מניין .דכתיב והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה" עמכם
ואס תאמר מעצמו .אבל מן השמים לא הסכימו עמו .שהדי אמר המלאך לגדעון ה׳
עמך גיבור החיל".?*1וכן ברות רבה" :רבי תנחומא בשם רבנן אמר שלשה דברים
גזרו בית דין של מטה ואלו הן לשאול שלום בשם ומגילת אסתר ומעשרות .שאילת
שלום מניין שנאמר החושבים להשכיח את עמי שמי ...ועמד בועז ובית דינו והתקינו
לשאול שלום בשם שנאמר והנה בועז בא מבית לחם וגו" וכן המלאך אמר לגדעון
ה" עמך גיבור החיל"*"!.
נמצאת אומר ששיטת המדרשים וכן סוגיית הבבלי במסכת מכות היא כשיטת
הירושלמי .ואין אנו זקוקים לכתוב "אל תבוז כי זקנה אמך" וק הכתוב "עת לעשות

I

.189
.190

*1*1

.191

ירושלמי במות ט ,וו.
ממת פג .3 ,ועי' דק״ם שם.
*׳ט » ,יד.
תת רבת ד ,ד .ועי׳ מתרז״ו שם.

1

קי״א

סיני{ }11עמוד מס 47

הודפס ע״י הכנה אוצר מחכמה

קובץ

תהצח

הלכות אישות

׳i •»5

חיבורים

סימן כא

סעיף ה׳

איש ימיט ,ואמרו חז״ל שהיינו שהיה משני שבטים !עיין מגילה י״ב ע״ק,

16

'׳/

ומדהוזבר כן לגבי חיוב המוטל כסיפור ישועת השי״ת ,משמע שתל זכות
עזר מקודש

אבות גם מצד האס בדורומיה למעלה .ושייך גס כן ברא מזכה אבא גם לגבי

והעעת המטה .אודות הצעה המיטה והבאת אוכלים ומשקים לשלחן על

משפחת האס למעלה ,ולזה יש כיבוד אס גם כן על יד תורה ומעשים טובים
של הבן אמר מומה ,כידוע ממנהג עם בט ישראל באמירת קדש ולהתפלל,

קפידא בזה .וכן הוא כשאשתו עמו שאין קפידא .וכן ככל אופן דלא שייך
איסור ימוד .ומכל מקום נכון להזהר שלא תציע לפניו .וכן אס עוצם עיניו
בשעת ההצעה ובשעת הבאת האוכלים והמשקים להשלחן ,אולי על ידי זה
אין עוד תשש לכו״ע ,ונכון לעשות כן כשנזכר .ולשון חז״ל [כתובות נ״ט ע״ס

והרי מדה טובה קיימא לן ניומא ע״ו ע״א] שהיא מרובה ,ולזה נראה שרק
אב ממשיך פקידה על ריבעים בשמעשה אבותיהם נידהס כלשון הפסוק
ןש«ות ל״ר ו׳] עון אבות כו' ,ונתיב [איכה ה׳ ר] אבותינו חטאו בו׳ ,מה שאין
כן מצד אם אין פקידה נמשכת לדורותיה אמדה בשום אופן ,ובמדה טובה

(3׳) [ג׳] שפחות אינה מצעה המיטה ,משמע שמותר על יד שפחה .ואולי
יש לומר דהיינו שלא בפרו או על יד העצמת עיניו .ונקנס שהרמב״ס ז״ל

יש חסד לאלפים בין מצד אב בין מצד אמהות .וכן הוא בבחינת נתרפאה
כל המשפחה .וכתבתי במקום אחר שבל מה שאינו שאילת שלום על דעת

יד משרתת ,נוהגים להקל מצד שסומכים על הסוברים שכשיש שם רנים אין

נפב״א מאיסורי ביאה ה״ה] כלל כן באיסור קריבות ,מכל מקום נראה שמודה

חיבה אינו נכלל מטעת שאילת שלום אשה ,וכמו שנוהגים לדרוש שלום נשים

שאין בזה חשש כשאשתו עמו ,כי אין בזה איסור דאורייתא לכו״ע ,ותז״ל
אמרו רק אסמכתא בעלמא ואין מוששין בזה לכונת תאוה ,ואולי כסגנון

ומה יעשה בהן בבריאות ובהצלחה ונוהגים להתפלל עבורן ולברכן ,ובפרט
שגם שאילת שלום דדן קיל עוד יומר משאילת שלום שבימי מז״ל לגבי [אבל!

תאוות נם כן אין כזה איסור דאורייתא לכו״ע .ואולי כמו שביחוד אין חשש

מוך י״ב חודש כמפורש נשו״ע [יו״ד סימן שפ״ה סעיף א׳ בהג״וש .אך מכל

מאוה כשאשתו עמו ,ונם כשהיא נדה ,כיק שהיא פת בסלו ,וכמ״ש בקונטרס
אחרון דשו״ת מוהרמ״א ז״ל שנדה היא פח בסלו לגמרי ,וכן הוא בכל נווט

מקום איני נוהג לילך בשביל כך לבד באם אוכל למנוע אח עצמי לפי דעות
הבריות ,וכשאני הולך לסעודת ברית מילה אני אומר ב׳ פעמים מזל טוב

ד^_|ייך איסור יחוד שאין אז משש תאוות .וכן אין לחשוש מצידה שמא
תהיה בה גטיה לתאווה !קנם שהאיסור שוה על שטהס ,וכמו שאין מוששין

שם ,ומסתמא היא עונה ברובים תהיו ,ואין ברכתה קלה בעיני ביום שמחתה
במצוה ,וכמו שהמזל טוב לה בולל למשפחתה ,אולי כן ענייתה ברוכים תהיו
הוא במקום אמירת כל משפחתה ,ויום ההוא הוא ממילת ימי טוהר של

ביחוד כשאשתו עמו שתהיה מאוה מצד האשה שממימד עמה ,וצלע״ע .אולי
כמו שמועיל בנדה שתושיט מאכל ומשקה לאישה על השלתן ביד שמאלית,

יולדת זכר שמורה בחינת היפוך מדת הדן למדת הרחמים בבחינת נעשה

אולי כן הוא אודות פנויה או אשת איש להסוברים שגס בהן שייך מניעת

חלב כמ״ש המגן אברהם ז״ל [סימן תצ״ד סק״ח ,ושייך בזה בחינת וחסידיך

הושטה .וכן שייך מדת מסילות להזהר כשאפשר בקל גם שיש שם רבים,
ובהושטה ביד שמאלית אולי קיל במדת חסידות היטב.

יברכוכה !תהלים קמ״ה י׳] ששייכת ברכה לבחינת חסדם ,ובבחינת ברכת

כהטס אנשי חסד .וגס כשהסעודה למנחה כמו נשבח קודש אני סומך את
עצמי על מה שאני אומר כמה פעמים מזל טוב אז בכדאי להסעודה .ויש
לזה טעם קצת ,שאס היו ממהרים לילך לומר מזל טוב כשחרית שבת קודש

בהג״ה

[באיש מסוים בעירו שייך בן ,כי מרגישים בבואו ומםממא עוטם לו ברוך

תהיה באומרו בשעת סעודה מזל טוב ,מה שאין [כן] אנשים שאינם מסוימים
ברם חמד

ויש אומרים כר ככל ערוה כר.

ה״נ נ״ל דלאו דוקא ערוה דה״ה פנויה.

ומ״ש ויש אומרים בו׳ במקום יחוד כר .נ״ל דלאו דוקא יחוד ממש,
דהא בלא״ה אסור כמ״ש בסימן כ״ב סעיף א׳ נ׳ ,אלא ר״ל מ״ש במקום

יסוד ,היינו במקום שאין רוב בני אדם מצויים שם ,וכמ״ש אמ״כ אבל כו׳
במקום שרוב בני אדם מצויים כר:

ובאים רבים בפעם אחת ,טוב להם יותר לילך בשחרית ,שאז הס אנשים
מעטים וכל אחד ואחד ניכר ומסוים בבואו ,ועל כל פטם בעת אומרו ,ועונים

לכל אחד ואחר בפני עצמו היטב ,מה שאין כן למנתה להחפזון ולבואס

בערבוביא ובפעם אחת] היה משמעות מזה שהוא בחינת שאילת שלום ,ששייך
בו בקש שלום ורדפהו ,מוץ ממקומך [ראה ילקוט שמעוני תהילים רמז תשי״א],

דהיינו גס כן בחינת מפזון ומהירות .וכשאיני הולך לסעודת ברית מילה ,אני
סומך את עצמי על אמירתי מזל טוב כמה פעמים בכית הכנסת הק׳ וכונתי
לכל המשפמות ,ומסתמא הנשמות של כל משפחות האס משיבים ברכה

שם

למעורריס עליהם מזלא טנא ,והנשמות יש להן בת שימה טובה ,וגם אין
חכמת שלמה

אומר ואין דברים להם בזה בכל הארץ קום ,הקו של מסד וברכה בזה

הנרשם חלק ק״ב דף ל״ג באו״ח הלכות (נ״ט) !נט״ין במשובה לקהילת

מסתמא ,ואז אט ככל רוב בני העיר שאינם נוהגים לילך לומר מזל טוב ורק
הקרואים וקרובים הולכים.

לכן נהגו להקל בדכריס אלו ובו׳ .נ״ב ,עיין בחיבורי לאו״נו חלק
הרומילוב ,מה שכתבתי שם דרך אגב בדן הנ״ל ,דלהמחמירין אסור אפילו
אס עושית מעצמה בלי בקשת הזכר ,יע״ש מה שכתבתי ראיות לזה בעזה״י

ודו״ק.

[עוד מצאתי] .מה שכתבתי במקום אחר אודות להתפלל עבור אשה גם

בפטה שאין ! ]mבשאילת שלום אשה ,הנה שלא בפניה פשיטא שאין חשש
כלל ,ואדרבה מוטל להתפלל וגם שיודעת מזה .אך גם בפניה אין חשש,
וכמפורש גבי אליהו הנביא ע״ה ואלישע הנביא ע״ה שהתפללו בעד הנשים

הצרפית רשונמית ז״ל !מלכים א׳ י״ו מלכים ב׳ ד׳] וכדומה ,ומשמע שהיו
תפילותיהם בפניהן [ובבחינת בנים לבטך שלום !תהלים קכ״ח ח ,הרי הבקשה
עזר מקודש

אק שואלין .נוהגים לומר לנשים כשנכנסים תיבה שהוא כעין בקשות טובה,

והן משיבות .ובקדושין (ע״ו) נע׳ ע״א] משמע ששייך במה שמשיבה על
שאילת שלום קול ערוה ,וק הביא בב״ש ז״ל נסק״ח .ואולי כמ״ש הפוסקים
ז״ל לגבי שאילת שלום דאבל ,שעכשיו לא שייך שאילת שלום [עיין יר׳ד סימן

שפ״ה סעיף א׳ בהג״ק ,כן הוא בזה ,ובש״ס לא’הקפידו רק לגבי שלום ,ולא
בלשונות הנהוגים כעת.
הנהוג לילך אחר מילה לומר להיולדת מזל טוב ,היינו מצד שאין זה נתינת
סגנון שאילת שלום אשה שיש למנוע ,רק הוא בקשת מפילה שיהיה למזל
טוב גס אל משפחת האס ,כי חז״ל אמרו סתם נולי בן באותה משפחה
נתרפאה כל המשפחה [ירושלמי מו״ק פ״ג ה״ה ,וןהזגם דבמיב !במדבר א׳ ב׳]
למשפמותם לבית אבושם ,מכל מקום כתיב גם כן !אסתר ב׳ ה׳ז איש יהוד

להיות לה כטס היא מפילה על שלומה .וכן בבחינת !השם גבולך שלום] חלב
חטים ישביעך (שלום גבולך) !שם קמ״ז י״ה ,הרי הבקשה על פרנסה היא
גס כן בגדר מפילה על שלום] ,אלא ודאי שרק דרישת שלום בסגנון דרישה
הנהוגה בעולם להראות אהבה זה לזה ,רק זה מהנמנע לנשים ,ולזה המנהג
פשוט שילכו לומר מזל טוב להיולדת אחר המילה ,וכן אומרים מזל טוב
בשעת טשואין לנשים וכדומה ,ורק דרישת שלום הוא בסינת אהבה ביותר,
בבחינת מה שאמר הכתוב !שם קכ״ב ח׳] למען אמי ורעי אדברה נא שלום,
שזה מורה על אחוות וריעות ,וזה נמנע מצד קירוב הדעת ,בבחינת שלום
לרחוק ולקרוב !ישעיה ג״ז י״מ ,מה שאין כן זולת זה נכון להתפלל עבורן

היטב
וכן מה שנוהגים לכרך הקרובות בנות אחיו ואחיותיו וכדומה בנשיאת כפים
על גבי ראשיהן ,כל שאין קירוב בשר יד ליד גס המקומות המגולים ואין
בשר נוגע לכשר איו הפייא ,ט לא מצינו רה כבחינת מה שאמרו חז״ל
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קובץ

הלבות אישות

חיבורים

תקצט

סימן כב
[ברכות ס״א ע״א! המרצה מעות כר ליהנות כר יד ליד כר ,ונקגס שהסתכלות נראה שכן שואל לשלום אמו הנשואה לאטו חורגו ,וכן אב לבתו הנשואה
נמנע גס על מלנושיס כשמטרם ומטרה בצורתה !לעיל סעיף אץ ,הסתכלות בלי שום חשש כמו מאיש לאיש .ונקגס שלא ראיתי כעת מפורש כן ,מכל
הוא נתינת סרסור הראשון ככחינת ולא תתורו כו׳ [ואחרי] עיניכם [במדבר מקוס מסברא כן הוא ,שאם לגבי יחוד היותר חמור לאיסור בדררא
ט״ו ל״ט! ,ונתינת לא מזית אריה נו' [תרגום שני אסתר א׳ ג׳] ,מה שאין כן דאורייתא ומקנה קדומה קבועה ,אב וכת אם וכן הם כאיש ואיש [להלן סימן
נגיעה דכתיג [ויקרא ט״י י״מ לשון כל הנוגע בה מ׳ ,מה שאין כן מלבוש
כ״ב סעיף א׳] ,כל שכן בזה.
איננו בכלל זה ,והרי רק כנדה ההרחקה יתירה ממולם ,טדוע מהיתר אטלה
כקערה אתת עם אשת איש וכדומה ,וגם נאשמו נדה אין קפידא לפעמים נראה שבת בנו ובת במו ולהלן ואס אטו ואס אמו ולמעלה לגבי יחוד שוה

כנגיעה כבגד שעליה ,וגט מתון מ׳ זוזי שויא !ברכות כ׳ ע״א] שמשך כגד
מעל אשה שסנר שהיא אשש איש ושהיה לו לחשוש שמא היא גויה ,וכדררא

דאיסורא ודאי היה חושש ככל אפשריות ,ורק לגט ממק לא חשש על ידי
אהבת המצוות בבמינת יתן כל הק טחו כר [שיר השירים ח׳ ה ,ובסוכה ח״א
ע״ס אמרו הז״ל שאין הפרש בזה מצד טירדמו כניגוד להרהוט מאוה ,כמ״ש
שם ראיה מההספד !שם נ״ב ע״א] ,וסז״ל נקטו המרצה מעות מידו ליט אשה
כר ,שזה לא סגי בלא נגיעה בשר לבשר ,ולא נקטו המושיט מידו איזה לבוש,
וההפרש טן הסתכלות לנגיעת יבואר ממלבושים ניכרים של יודעה ומטרה
דלית דחש מלטלטלם ומלמקנם בידיו ,אלא ודאי שהסתכלות ממור טפי ,ואילו
היה נזה דררא דאיסורא לא היה התנא הקדוש מרהיב לכלה נראה כתובות
י״ז ע״א] ,ט דררא יאיסור הוא כלא פלוג ,אך נגיעה בלבוש אין כה קפידא,
ורק בחינת ארכג אכמפיה שטקגם שלא נקנע על זה איסור קכוע ,מכל
מקום אמר שאי לא דמיא עלייהו ככשורא ימנעו מפועל ההוא ,שהוא צד
המגרות ביצר להעמיס ,ט יש בזה מעין חיבוק ,מה שאין כן זולת זה.

לבן ואם ואב ובת ,וממילא כן הוא לגני דטשת שלום כנ״ 3וכן לגט קטן
וקטנה שאין בהס איסור יחוד ,שוה גבול זה גס כן לגט הנ״ל לגבי דטשת
שלום[ ,ה!גם דדרישת שלום אסור גס כרטס ,מכל מקום בזה שויס יחוד
ודרשת שלום זה לזה במכ״ש כנ< ורק לגט מה שרטם עומדים שם בשעה
ההיא וגם נעלה ,שאני דרישת שלום ,ט הוא קירוב הדעת ליומא אומרא,

מה שאין כן קטן וקטנה מומר.

ב״ש

סקיי״ג

כרם חמד

אבל כר שלומה כר .ומ״ש המחבר אפילו ע״י שלית ,ר״ל לשלות לה

שליח שהשליח ישאל בשלומה .ומ״ש ומזה נהגו כר .זה קאי אמ״ש אבל
כר לשאול לכעלה כר:

האחרונים ז״ל אסרו לכתוב ומאמר שלום לזוגחך !עיין ח״מ סק״ו וב״ש

סקי״ס .ויש נוהגים לכתוב מזוגמי לזוגתו שלום ,וכן הייתי נוהג כמה פעמים,
ונקנס שלא ראיתי כעת מפורש בזה להיתר ,מכל מקום מסנרא נראה שכן
הוא ,שכמו ששלוחו בוומיה ואסור לכתוב ומאמר שלום לזוגחך משום
שאמירתו של הכעל היא בשליחותו ,כן הוא מה שהאשה עושה לנעלה שלית
לדרוש שלום נגינה ,שהד זה רק כאשה דורשת שלום אשה ולא יומר ,ועל

ידי זה גס כשלא שמע כלל מאשתו וכותב כן ,מסתמא ט כשיאמר לה שמעשה
כן כטות שמצייחנו ,נזה זטן לאדם שלא בפרו ,טון שדרישת שלום לעס כט
ישראל בפרטות הוא מצוה וזנות ,ולומר לאשמו שתדרוש בגינה בשלום

סעייף ז׳
ברם חמד

המחכק כו׳ מגונה בו׳ .ולפמ״ש הב״ש בסימן נ׳ סק״א או בו׳ ונתב
במשונה כר ,א״כ אפילו איסור דאורייתא יש כאן .ואין לומר דהכא שאני
שהוא עריות שאין לכו של אדם נוקפו עליהם ,דא״כ מאי הטא הש״ן ראיה
טו״ד סימן קנ״ז סק״י רק כר שהד מצינו כר שהאמוראים כר מתנקים
כר ,ע״ש ,ע״כ אין נפקא נמה:

חברתה סשיטא שאין קפידא בזה ,שהרי איננו אומר לדרוש על שמו ,ולא
שיין בזה שליחות ,רק מיעץ ומזטר אשמו שתעשה מצד עצמה ,ולזה נוהגים
כנ״ל .ויש נוהגים לכתוב זוגתי פורסת שלום זוגתך ,וזה קיל יומר ,שיש בזה
“-משמעות שאלה על שלום שעד כה ,ובזה נתבו להקל על יד בעלה ,וכמו
שאמר הכתוב [בראשית י״ח ט׳] איה שרה אשמן .ונקגס שכתבתי לעיל לחלק
טן שלום לשארי דברים טובות ובקשות ,מכל מקום בחינת איה אשמן ,הוא
ממש כשאלה על שלום ,ואמרו שז״ל [שבת קי״ג ע״ס וט דרכו של נועז לשאול
על נשים ,ולמה זה ישאל עליה אס לא בנתינת שאלה על שלומה שהיא קירוב
הדעת .וכדי להמנע ממימזי כשיקרא יש ’עדיפותא בלשון מזוגמי לזוגמך

ב״ש סקי״ד
כרם חמד

דלמדו בו׳ .ר״ל טון דרב מםדא סבר בת במו לא דמי לבתו .וקאמר מדלא
השיב כר כשהיא מקודשת נר ,ר״ל דלמדו מרב אחא דסבר דבת במו ובמו
שוין ,ולא השיב מיד נר ,ש״מ דםובר דבת במו אע״פ שמותרת בלא
נתקדשה לישן עמה בקירוב בשר ,מ״מ בגמקדשה אסורה ,וה״ה כמו ,אע״פ
שהיא מומרת בלא נתקדשה ,מ״מ ממקדשה אסורה .ומ״ש ש״מ כתו כר
שוין מזה נשמע כר .צ״ע היט נשמע דרמב״ס לא ס״ל כהר״ן ,דילמא

דרישת שלום או פרישת שלום ,ט לשון זה סובל שהסחמיוח הוא כמפורש,
ודרישת או פטסת שלום משמע גס בן לשון שאלה על (שלעבר) [לשעבר],
דרישת שלום הוא מלשון דרשו שלום העיר והתפללו [ירמיה כ״ט ת ,שמשמע
קצת שהדרישה היא על (שלעבר) [לשעבר! ,ופריסת שלום הוא מבחינת פורס
סוכת שלום ,ונקגס שזה ניטה לעמיד להמשין השלום עליהם ,יש נו גס כן
בחינת לשעבר בבחינת מפרש שיתמו דהיינו שלום כפירוש איתמר ,ומכל
מקום השלום היינו על לשעכר ,אן מאשה לאשה ממילא ההיתר פשוט וכנהוג

! ofנתקדשה במו ,היינו מדס״ל לרב אחא דבח במו בלא נתקדשה מומרת
בקירוב בשר ומ״מ ממקדשה אסורה ,כן נמי לדידן ,אע״ג דבמו מומרת
בקירוב בשר בלא נתקדשה ,מ״מ בנמקדשה אסורה ,אבל באמם לא ס״ל
כרב אחא בזה דבת במו מומרת בלא נתקדשה בקירוב בשר ,אלא כהר״ן

היטב.

דבמו מנן כר ,וצ״ע:

לעולם ס״ל כהר״ן דנתו חנן ובת בתו לא מנן ,והא דהביא ראיה דאסורה

סימן בב

סעיף א׳
חכמת שלמה

אסור להתיחד עם ערוה מהעריות וכי׳♦ נ״כ לכאורה ממיה לי על

הרמב״ס וכל הפוסקים שהשמיטו דין המפורש במסכת שבועות דף מ״ז
ע״כ שמעון בן טרפון אומר אזהרה לעוקב אחד הנואף מנין ,מ״ל לא
ק־ג מנאף [שמרת כ׳ י״ג] ,לא תנאיף .והמציין שם לא טין כלום* ,רק בסמ״ק

!מציה רצ״ק הוכא דן זה ,ולכאורה צ״ע למה השמיטו .ואין לומר דאין נ״מ
לדינא דבלא״ה אסור מבת דלפני עור ,הלא נ״מ באס היה אפשר להנואף
עצמו לקראה ,דלא שייך לפר עור רק בקאי במד עבד דנהרא ,ואף דאיסור
דרבנן הוי מכת מסייע ידי עובד עטרה אף טבול לעשותו בלא״ה ,מ״מ
יש כמה נ״מ טן אישורי דאורייתא או דרמן והו״ל לבאר כן .ועוד ,אף
מכת לפר עור ,הלא זה הוי לאו שבכללות ואין לוקין עליו ,ולשמעון כן
טרסון טון דקדנן לא מנאיף הוי ליה לאו מיושד ולוקין עליו ,ובודאי יש
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של

עטרת

או״וו — סימן טו

פז

בזה .וכן נראה מצד הדין .אבל טוב יותר שלא לומר כלום .ומכל מקום יכול לשאות את
הכירו איך הוא מרגיש מן התפנית”־.

ז.

מותר לומר להכירו ביום תשפה באב "מזל טוב" פל הולדת בן או בת ,ואין בזה משום
איסור שאילת שלוםנד.

ח.

חייבים לקום ולפטור מפני תלמיד חכם ואדם זקן ,גם בתשפה באב ,ובל שכן שצריך
לפטור מפני אביו ורבו המובהק וספר תורה ,אף פל פי שיושבים פל גבי הקרקע ,וכן

המנהג פשוט בארץ־ישראל לקום מפני תלמיד חכם והרב המובהק בתשפה באב כמו
בשארהיטים’”.

נגעיקר הדין הוא מן התוספתא (תענית פ״ג הי״א) אין שאילת שלום לחברים בתשעה באב ולהדיוט משיבים בשפה רפה.

ע״ש .וכן הוא נמי בירושלמי תענית (פ״א ה״ח) .יעו״ש .ומרן בשו״ע (סי ,תקנד ס״ב) כתב נמי ,אין שאילת שלום
לחבירו בתשעה באב .וכן הוא במרדכי מועד קטן (סי׳ תתצה).יעו״ש .והרב המו״ל בראבי״ה ועמד תרע) כתב ,שהנוסח
של הראבי״ה בכת״י "לחבירו" .וכתב הב״ח (שם) אין שאילת שלום לחברים ,היינו תלמיד חכמים .וכ״כ הרמב״ם .אבל
מדברי המרדכי שכתב ,אין שאילת שלום לחבירו ,משמע בל שהוא חבירו אפילו אינם חברים .ע״ש .והמג״א (שם ס״ק
כב) כתב על דברי הב״ח ,ולא ידענא מאי קאמר ,דודאי אסור ליתן שלום לכל אדם ,ורק לע״ה שאינו יודע ונותן לו
שלום משיבים בשפה רפה .ע״ש.
בענין השאלה לחבירו "איך הוא מרגיש מן התענית" ובענין אמירת "בוקר טוב"

ובענין השאלה מחבירו איך הוא מרגיש מן התענית ,כתב בם׳ אמת ליקב קמינצקי (סו״ם תקנח שאין זה בכלל שאילת
שלום והוא מותר .יעו״ש.
ובענין אמירת צפרא טבא בוקר טוב וערב טוב ,כתבו האחרונים להחמיר בזה ,וכץ כתב נמי האליה רבא (סי׳ תקגד ס״ק
כא) ,וכן כתב נמי בפרי מגדים (שם ס״ק כא) ,והחיי אדם (כלל קלה סי׳ יג> .יעו״ש .וכן כתב נטי הגד״ח פלאג׳י בס,
מועד לכל חי (סי׳ י אות נד) ,ובשו״ת מהר״ם שיק (חיו״ד סי ,שע) .יעו״ש .אולם הנה בס׳ לקט יושר חלק א (או״ח עמוד
קי ענין ג) כתב ,מה שאומר אחד לחבירו בליל ט״ב גוטא נאכט [לילה טוב] אין זה שאלת שלום ,אבל מ״מ הוא לא אמד.
המתקתי ממהר״י אוברניק יצ״ו שהעתיק ממה״ר פנחס יצ״ו ששמע מהגאון זצ״ל היכא שאסור לשאול בשלום ,היינו
דוקא בלשון שלום עליכם אבל טוב שבת ,טוב יו״ט אינו בכלל שאילת שלום .ע״ש .וכן כתב נמי בשו״ת ישכיל עבדי
ח״ו (חיו״ד סי׳ כה אות  nשלפי הנהוג אצלינו אמר לחבירו שלום עליכם ,מותר לומר לו בוקר טוב או ערב טוב ,שאין
זה בבחינת שאילת שלום .יעו״ש .וכן העלה לעיקר דינא נמי מו״ר שליט״א בם׳ חזק עובדיה דיני ארבע תעניות (עמוד
של) שמעיקר הדין שפיר מותר לומר בוקר שוב או ערב טוב ,אבל מכל מקום טוב להחמיר שלא לומר כלום .יעו״ש.
נד כן כתב בשו״ת להודות נתן ח״ב (סי׳ לס שכתב כן להתיר לומר מזל טוב בט׳ באב ,ואין בזה משום שאילת שלום.
יעו״ש .וכן כתב נמי בשו״ת אז נדברו חלק יג (סי׳  .0יעו״ש .תעה נמי בם׳ עזר מקודש (סי׳ כא ס״ס כתב ,שאע״ס שאין
שואלים בשלום אשה ,מכל מקום מותר לומר לה "מזל טוב" שאין זה בכלל שאילת שלום ,אלא ברכה ותפילה שיהיה
למזל טוב .ושכן נהגו לומר "מזל טוב" לאשה יולדת ולכלה בעת נישואיה .ע״כ .וממילא הוא הדין נמי לעגין ט׳ באב
שאין זה בכלל שאילת שלום .וכן כתב נמי בגרצ״פ פראנק בשו״ת הר צבי (סי׳ רצ) שהנוהגים לאחל לאבלים "חיים
ארוכים" אין זה בכלל שאילת שלום אלא ברכה ותפילה לאריכות ימים ושפיר הוי .יעו״ש .וכן העלה נמי מו״ר שליט״א
בס׳ חזון עובדיה דיני ארבע תעניות (הערה א עמוד שלא) להלכה ולמעשה דשפיר שרי לומר ולאחל "מזל טוב" ביום ט׳
באב .יעו״ש.
1כן השיב עט״ר מו״ר שליט״א בשו״ת יביע אומר חלק ג (חיו״ד סימן כז) במם ב׳ אדר ב׳ תשי״ז ,לכבוד הגאון המובהק
מוהר״ר עזרא עטיה זצ״ל דעובדא הוה לעט״ר מו״ר שליט״א ביושבו באבלות על מרת אמי (שנלב״ע אור ליום ו׳ כ״א
אדר א׳ תשי״ז ,תנצב״ה) .ובא הגאון רבי עזרא זצ״ל לנחמו ,ועימו אחוזת מרעהו רבנים וגדולים ה׳ עליהם יחיו ,ובבואם
קם עט״ר מו״ר שליט״א לפניהם משום עשה דכבוד תודה .ובה שעתא העיר לו אזן אחד מן הת״ח הבאים ,כי אין האבל
רשאי לעמוד מפני ת״ח ,דחיישיגן פן יאמרו לו "שב" ,דמשתמע שב באבלות .ותיכף ומיד ענה לו עט״ר מו״ר שליט״א
שאין לנו לגזור גזירות מדעתינו ורשאי האבל לקום מפני ת״ח .ולאחר מכן נודע לעט״ר מו״ר שליט״א שכן ענין זה הוא
מראש הישיבה הגאון רבי עזרא זצ״ל עצמו הוא ,שכל הוא מורה דאין לאבל לעמוד בפני תלמידי חכמים ,ובלשון הזה
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שאילת שלום
א .מתני׳ ברכות (נד") ,והתקינו שיהא אדם
שואל את שלום חבירו בשם .שנא /והנה
בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם
ויאמרו לו יברכך ה /ואומר ,ה׳ עמך גבור
החיל ,ואומר ,אל תבוז כי זקנה אמך ,ואומר,
עת לעשות לה׳ הפרו תורתיך...
®רש"יי בשלום חבירו בשם ,בשמו של
הקב״ה ולא אמרינן מזלזל הוא
בכבודו של מקום בשביל״״כ^וך הבריות להוציא
שם שמים עליו...
והנה במכות (כג ):אמר רבי יהושע בן לוי
שלשה דברים עשו ב״ד של מטה
והסכימו ב״ד של מעלה על ידם ,מקרא מגילה,
ושאילת שלום [בשם] ,והבאת מעשר .ופרש״י,
דמותר לאדם לשאול בשלום חבירו בשם כגון
ישים ה׳ עליך שלום ,ואין בו משום מוציא
ש״ש לבטלה .ובל״א פירש״י ,דחייב אדם
לשאול בשלום חבירו בשם ,ואנו נמי כי
שיילינן אהדדי מדכרינן שם ,דשלום שמו של
הקב״ה דכתיב (שופטים ו׳) וירא לו ה׳ שלום,
לשם ה׳ .ע״כ.
והנה יש להעיר לפי הל״א דחיוב הוא לשאול
בשם ,על מנהגינו לומר גוט מארגן,
גוט יאהר וכו׳ ,כלישנא דעמא דבר ,ולא
מזכירין שם השם עם הברכה ,דלכאורה היה
צריך להיות הברכה בכל זמן "שלום עליכם".
והנה איתא בברכות (יד ).אמר רב כל הנותן
שלום לחבירו קודם שיתפלל כאילו
עשאו במה שנא׳ חדלו לכם מן האדם אשר
נשמה באפו ,כי במה נחשב הוא (ישעיהו ב׳)
אל תקרי במה אלא במה ,ושמואל אמר במה
שחשבתו לזה ולא לאלו־ה ,ופרש״י כשיש לכם
לעסוק בכבוד המקום אל תתעסקו בכבוד
אדם ...ושמואל לא דריש לשון במה אלא
כמשמעו במה חשבתו לזה שהקדמת כבודו

לכבודי ע״כ .וכן נפסק בטושו״ע (עיי״ש
החילוקי דינים שנסתעפים מזה).
לשם בבית יוסף הביא הרבנו יונה בשם רבנו
פרובינציא ,דאפי׳ במשכים לפתח ביתו
של חבירו [שהוא עיקר האיסור] אינו אסור
אלא כשמזכיר לו שלום ,משום רשמו של
הקב״ה שלום ,אבל מותר לומר לו צפרא דמרי
טב ,כיון שאינו מזכיר לו שלום.
לתנען במו״ק (טו ,).אבל אסור בשאילת
שלום דקאמר ליה רחמנא ליחזקאל
(כד) האנק דום .ובסוף הסוגיא (שם כא ):אמר
רב אידי בר אבין הוא שואל בשלום אחרים
שאחרים שרויים בשלום .אחרים אין שואלין
בשלומו שהוא אינו שרוי בשלום .והובא בטור
ושו״ע (סי׳ שפ״ה) ,שעל אביו ואמו אין
שואלין בשלומו כל י״ב חודש.
וכתב ע״ז הרמ״א ,ויש מקילין האידנא
בש״ש האבל לאחר ל׳ ואין טעם
להם אם לא שיחלקו לומר שזה מה שאנו
נוהגין לא מקרי ש״ש שבימיהם .והשיג עליו
הש״ך וז״ל" :ובאמת אין זה טעם נכון דא״כ
תוך ל׳ נמי ולא מצינו לשום פוסק שחילק
בכך" עכ״ל.
ובבאר היטב כתב ישוב לדברי הרמ״א:
וז״ל :ומיהו אפשר לומר כיון שרוב
שאילת שלום שלנו אינו אלא אומר צפרא
טבא ,וזה מותר שאינו שאילת שלום ממש
כדאיתא בב״י בא״ח (סי׳ פ״ט) ,והביא בשו״ע
שם ,לענין שלא יתן שלום לחבירו קודם
שיתפלל ,וש״מ שכל זה שאנו נוהגין אינו
בכלל שאילת שלום כנ״ל ,ולכן הקילו לאחר
ל׳.
ועולה מדברי הבה״ט ,דדוקא שאילת שלום
האסורה קודם שיתפלל היא האסורה
לשאול לאבל .ולהכי ש״ד לשאול לאבל בשאר
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לשרן .ולפ״ז נמצא ישוב להקושיא מל״א
דרש״י במכות על מנהג העולם שלא מברכים
בשם אלא בלשון גוט מארגן ,גוט יאהר וכדו/
דמכיון שפעמים מצינו ששאילת שלום בשם
אקוב^גון קודם התפילה ולאבל (על אביו
ואמו)’כל י״ב חודש ,לפיכך המנהג לברך
צפרא טבא דמר שלא יכשלו ,דהנח להם
לישראל וכו .,ודורות הקודמים שקיימו החיוב
לשאול בשם ,י״ל דידעו להבחין בין המצבים
ונזהרו היטב שלא יכשלו.
ואפשר שזו היתה כונת הגרי״ז מבריסק
זצ״ל ,שיעץ להגיד לאבל בשבת
בלשון "גוט שבת" במקום "שבת שלום"
(שמעתי מתלמידו הרב רם שהיה רב בחיפה
שנת תשל״ב) ,דכמו שצפרא טבא מותר בכל
ימות השבוע כיון שאינו מזכיר שלום ,לכן
"גוט שבת" ביום השבת מותר( .ובעיקר מה
שנראה מדבריו דאבל אסור בש״ש גם בשבת
אפשר שסבר מכיון שדברים שבצנעה נוהגים
בשבת ,הרי שגם בשבת מקרי אין שרוי
בשלום).
בלם כ״ז לדברי הבאה״ט ,אבל הש״ך ע״כ
סבר שאין לדמות שאילת שלום קודם
התפילה לאבלות ,ונראה דסברתו שיש לחלק
משום דגבי שאלת שלום קודם שיתפלל הטעם
משום שאינו כבוד למקום להקדים כבוד חבירו
ולהשתמש בשמו של הקב״ה קודם שיקבל עול
מלכות שמים ,וכמו שהביא הב״י (א״ח פ״ט)
דברי הארחות חיים ,שאם התחיל לברך
הברכות אין לחוש כ״כ ,כיון שקבל עליו עול
מ״ש בברכות .ומשא״כ גבי אבילות דאין
האיסור שמשתמש בשמו של הקב״ה ,אלא
שלאבל אין שלום ,הלכך י״ל דכמו שאין לו
שלום ,כן גם אין לו טובה ,וממילא לא שייך
לברכו גם בצפרא טבא[ ,ויש לעיין טובא בזה,
שהלא אבל מברך הטוב והמטיב ושהחיינו על
בשורת הירושה אם לא שנחלק דשאני טובה
הבא לו ממילא].
ומשום כך זקוקים אנו לישוב אחר בדברי
הגרי״ז[ ,ואפשר דלכן אמר רק בדרך
עצה ולא בדרך פסק ,משום דסבר דאעפ״י

שמהש״ך לא משמע חילוק זה ,מ״מ יוצאין
בזה דברי הבה״ט ,ובאבילות הלכה כדברי
המיקל].
ונראה בביאור הענין עפ״ד רע״א (או״ח סי,
רע״א) על המג״א (ס״ק א׳) וז״ל ,וגם
לכאורה לאו דוקא תפילה ניוצאין קדוש שבת
דאורייתא] ,אלא דכל שמזכיר שבת ואומר
שבתא טבא ג״כ יוצא ,דמ״מ הזכיר שבת
ודו״ק ,עכ״ד.
בדבריו ,דהתינח בתפילה שמזכירין
שבחו של שבת יוצאין בזה קדוש
דאור /דכן כתב הרמב״ם הל׳ שבת (פרק כ״ט
א׳) ,מ״ע מה״ת לקדש את יום השבת בדברים
שנא' זכור את יום השבת לקדשו ,כלומר
זוכרהו זכירת שבח וקידוש ...אבל איזה שבח
שבת איכא בהא דמברך את חבירו בברכת
"שבתא טבא".
כן נראה שבאמירת גוט שבת אין עיקר
הכוונה כמו צפרא טבא או א גוטן טאג,
או א גוט יאהר וכדו׳ ,שלשיטת הש״ך אסור
בימי החול לאבל ,כי אינו ברכה או דרישה
בטובת חבירו ,אלא היא הגדת שבח לשבת,
ולכן יוצאיןייקידוש
כלומר השבת טובה היא,
•
דאור׳ .והא דחזינן דמשתמשים בלשון זו כדי
לברך איש רעהו ,אינו אלא משום שישראל
קדושים משתמשים בהגדת שבח זה להביע
הדרישה שהשבת הטובה הזו תהיה לך לברכה,
וכמו בכל שאילת שלום שמשתמשים בשמו
של הקב״ה לברך את חבירו.
ואפשר שזו היתה כונתו דהגרי״ז ,דאמירת
"גוט שבת" אינה הבעת ברכה
גרידא אלא בעיקר היא הגדת עדות ולא
דרישה ,ולכן אין בו הדין דהאבל שרוי בלא
טובה .וכ״ת ש״שבת שלום" ג״כ הגדת עדות
הוא שהשבת מביא שלום ,י״ל שודאי בשבת
כלול כל הברכות "כי היא מקור הברכה",
והשלום בכלל ,ברם ברכת ה״טובה" היא
יוצאת מן הכלל ,וע״ד ששמעתי ממו״ר ז״ל
— שמקור קדושת שבת היא השביעות רצון
של כביכול מבריאתו שראה את כל מה שעשה
והוא טוב מאד ,וכלה״פ "וירא אלקים את כל

עולת יצחק אלסטר ,יצחק בן צבי עמוד מס (10הודפס ע״י הכנה אוצר החכמה

(0

לצוות .שלוי״ן בלע״ז:
גזלת העט .והלא אף
גזלה העשיר גזלה היא
אלא גזלת העני שאין לו
כלום לגזול ממנו אלא
שלא השיב על שלומו:
ונענע לי בראשו .כמודה

בברכמי

ועוגה

(ע״כ):

סרק ראשון

מאימתי

רש״י

אמן

ברכות דף ו ז

29

לצוות לזה1 :שם] ואמר רבי חלבו אמר רב הונא ,כל שיודע בהכירו שהוא רגיל ליתן לו שלום
יקדים לו שלום ,שנאמר (תהלים לה "בקש שלום ורדפהו" ,ואם נתן לו ולא החזיר גקרא גזלן,

שנא׳ (ישעיה " aואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם"[ :דף ז] אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי

(בן זמרא) ,מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל ,שנאמר (שם נ" 0והביאותים אל הר קדשי ושמחתים
בבית תפלתי" ,תפלתם לא נאמר אלא "(בבית) תפלתי"( ,מלמד) [מבאן] שהקדוש ברוך הוא
(מצלי) [מתפלל] .מאי מצלי ,אמר (רבא) [רב זוטרא בר טוביה אמר רב] ,יהי רצון מלפני שיכבשו

רחמי את כעסי ויגולו רחמי על מרותי ואתנהג עם בני במרת הרתמים ואכנס להם לפנים משורת
הדין .תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע ,פעם אתת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים ,וראיתי

אכתריאל יה ה׳ צבאות ,יושב על בסא רם ונשא ,ואמר לי ישמעאל בגי ברכני .אמרתי (לפניו) [לו]
(רבוגו של עולם) יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את בעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג
עם בניך במרת הרחמים ותכנס להם לפגים משורת הדין ,ונענע לי בראשו ,מאי קא משמע לן,
ברבת הדיוט אל תהי קלה בעיניך :אמר ר׳ אלעזר אמר רבי חנינא ,לעולם אל תהי ברבת הדיוט

קלה בעיניך ,שהרי שגי גדולי הדור ברכום שני הדיוטים ונתקיימה בהם ברכתם ,אלו הן דוד

ודניאל .דוד דברביה ארונה (היבוסי) ,דבתיב (ש״ב כה "ויאמר ארונה אל המלך ה׳ אלהיך
ירצך" .דניאל וברכיה דריוש מלבא ,דבתיב (דניאל ו> "אלהך די אגת פלה לה בתדירא הוא

עין אי״ה
סו .היודע בחבירו שהוא רגיל לתן לו שלו׳ יקדים לו שלו׳

וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו זרועו" ,2ע״כ נקרא ביהמ״ק

כד .מוהרש״א הקשה מהא דגיטין' דרב חסדא הוי מקדים שלמא
לנכרים ,משמע אפי׳ למי שאינו רגיל להקדים לו שלו׳ ,ותי׳

העתיד ,בית תפלתי לגבי הקב״ה.

וזו היתה תכלית החזיון הגדול שהוא קרוב לנבואה שראה ר״י

דמיירי ברגיל להקדים לו ,או נכרי משום דרכי שלו׳ .וב׳ התי׳

בן אלישע לפני ולפנים .אז בהיות מצב האומה הישראלית תלוי

אינם נראים ,דלקמן פ״ב 2מפורש אמרי׳" ,ומקדים שלו׳ לכל

ברפיון ,ומכשולות רבים גופניים ורוחניים שתו עליה ,אז יוכל

אדם ואפי׳ נכרי בשוק" ,הרי מפורש כל אדם אפי׳ אינו רגיל,

היות שיבא איש לרפיון ידים ולהתיאש מתקומתם של ישראל

וגבי נכרי נקט אפי׳ .ולעד״נ דאם פוגע בחבירו ,מדת חכמים היא

ח״ו אם ימוד מדת ההנהגה רק לפי ערך הכנת המקבלים .ע״כ

להקדים לכל אדם ,אבל אין חובה להשתדל שימצא לו כדי

גלה סודו אל עבדו’ ר״י ב״א ,כי יש כאן מדה עליונה הצריכה

להקדים שלו׳( .וי״ל דבשוק קאי אתרוייהו הוי מקדים בשלו׳

ברכה ,היינו קצת הכנה ,עכ״פ מצד יחידי הדור ,שהם מכשירים

כ״א ואפי׳ נכרי ־ ואשניהם אומר בשוק פי׳ כשיזדמנו לך) ,אבל

את הכלל לקבל הרבה יותר מכפי המדה הראויה לפי הכנתם.

ביודע בחבירו שרגיל לתן לו שלו׳ ,תשתדל למצא אותו באופן

וזאת היא הברכה שבקש ד׳ צבאות מר״י בן אלישע ,למען

שתקדים לו שלו׳ ,והמקרא מוכיח שאמר ע״ז "בקש שלו׳

תחזקנה ידיו ,ויחזק ידי עמו וכל העוסקים בעבודת הקודש,

ורדפהו״

________

לשובב יעקב לאלקי ישעו.

סח .אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך .ההנהגה האלתית
סז .מנין שהקב״ה מתפלל .ציור הדבר ,תכלית התפילה אצלנו

העמידה

היא להתרוממות הנפש שתתי׳ מוכנת להתנהג במעלה יותר

ופעולותיהם ,הכל בחכמה נפלאה ,באופן משיג תכליתם ,שהוא

רוממה משהיא מתנהגת ,ע״כ פועלת התפילה ג״כ על השגת

להיות מחזק את התכלית המוסרית שהיא פריה של המציאות.

המבוקש ,שבהיותו מעולה יותר ,ראוי הוא למילוי חסרונו.

והנה חקק השי״ת שתועיל תפילה ,מפני התכלית המוסרית

כל

הענינים

הנמצאים,

החמריים

והרוחניים

והנה לפניו ית׳ אין מעצור להשפיע רב טוב ,אבל צריך שיהיו

היוצאת מהתפילה ,לרומם את הנפש ולסור מרע .וכן חקק

המקבלים מוכנים ,וכל ההנהגה המסודרת בתורה ומצות וכל

שברכה תהי׳ דבר המועיל ,כדי שישתדלו הבריות לחיות

מרה נכונה ,היא רק להכשיר את המקבלים לקבל הטוב המתוקן
להם .אמנם ביארו כאן סוד מטוב ההנהגה האלהית ,ששם

בשלו׳ ואהבה ,ויהיו ראויים זה מזה לברכה .ע״ב לא תהי׳

ברכת הדיוט קלה בעיניך ,שאין הברכה מועלת רק מצד ערכו

דרכים בהנהגתו ית׳ שיתעלו המקבלים להיות ראויים לקבל רב

הפרטי של המברך ,כ״א הק כללי הוא מצד שלמות כלל

טוב יותר מכסי מדתם .ואותן הדרכים שמובילים לכך בההנהגה
הכוללת ,שהם דומים ממש לתכלית שאנו משיגים ע״י התפילה,
ד״ז נקרא שהקב״ה מתפלל .ומתוך שהגאולה העתידה תהי׳

המציאות ,ביחושו המוסרי .אמנם מובן הדבר בהיות שהצורך
הביא להק כלל זה במציאות ,יהי׳ ודאי יתרון פרטי בין
האישים ,ואין להעריך ערך ברכת הדיוט לברכת אדם גדול

אע״פ שלא יהיו ראויים לכך' ,כמו שב׳ "וירא כי אין איש

וצדיק.

סו .1 .סב א .2 .יד א.

סז .1 .סנהדריז צז ב .2 .ישעיה נט טז.
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עולת

יצחק

שאילת שלום

ג

אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בוקר
יום הששי ויכולו ,וישבות ..ויקדש אותו".".
ומתנך שביעות רצון זו מבריאתו ובששת

מעליותא היא לברך חבירו בשמו של הקב״ה
כגט׳ ברכות דלעיל.
וצ״ט לפי דברי רע״א אם נכון נוהגים אלו
שבדרכם לבית הכנסת לתפילת מנחה
וקבלת שבת בע״ש ,מברכים אחד את חבירו

עונג שבת .וכנרמז "מזמור שיר ליום השבת
— טוב" ,השיר של השבת הוא שכל הבריאה

"גוט שבת" ,אם מקבלים שבת בזה ואסורים
במלאכה .ולכאורה היה צריך לכוון בפירוש

הימים נולדה קדושת שבת המשפיעה שיהיה
לנו שביעות רצון מן הבריאה ,והיינו מצות

היא טובה מאד ,וכהמשך הכתוב "ויציצו כל™ שרצונו לא לקבל שבת ,אם עדיין רוצה לעשות
פועלי און להשמדם עדי עד" סי׳ דהגם שיש
מלאכה.
רשעים בעוה״ז והם גדלים ופורחים בבחינת
•יציצו" ,מ״מ אין זה סתירה למעשה בראשית

כ׳
יש

שכולו טוב משום שתכליתם היא "להשמדם

לדקדק בלשון המשנה "שואל את שלום
חבירו" מ״ט נקט התנא דוקא בלשון
שואל ולא בלשון מברך את חבירו או נותן לו
שלום ,כדאיתא בשבת פט .ועיי״ש המהרש״א

להכיר שהכל טוב.
ולפ״ז אפשר בכונת רע״א רהא דיוצאים ידי

שמחלק בין נתינת שלום לשאילת שלום.

עדי עד" (עיין מצו״ד) .ולכן נהגו להוסיף
בלחש הפסוק הקדום לפני יום הששי כהקדמה
לקידוש היום ,כי עיקר ענין של הקדוש הוא

קדוש באמירת "שבתא טבא" הוא
דוקא בלשון זה — כשמזכיר שהוא טוב ,דשבח
זה כולל את כל עניניה של שבת ,להזכיר שכל
הבריאה

טוב ומיושבת

שאין

ח״ו

סתירות

ונראה

לומר דחז״ל השתמשו בלשון שאילת
שלום דוקא ,משום דאעפ״י שהתירו
להשתמש בשמו של הקב״ה לברך את חבירו,
מ״מ רצו להכניס הזהירות שלא להוציא ש״ש
לבטלה ,והו״ל כאילו שואלין רשות מהקב״ה

במעשה בראשית .להכי דוקא כשמברכו ב״גוט

לברך חבירו בשמו.

7בת" אפשר לומר שעיקר ענינו היא ההגדת
עדות ולא ברכה .משום דהטוב הוא מתייחם
ביחוד לשבת ,בעוד שהשלום ,כמו שאר

לזה ,כמו ששמעתי ממו״ר שלכך
משתמשים בבטוי "יראת שמים"
ולא "יראת ה׳" כמו שאומרים "אהבת ה׳" ולא

ודוגמא

המעלות טובות ,הוא צרכי כל ימות החול ,וכיון

מצינו בטוי "אהבת שמים" ,כי הזהירות שלא

דאינו מתייחס ביחוד לשבת א״א לומר שאמירת
"שבת שלום" בעצמותה היא שבח של שבת

להוציא ש״ש לבטלה היא תנועה של יראה,
ולכן בבטוי עצמו נמנעים מלהזכיר ה׳ ,לכן

ועדיין מתקרי שמברך את חבירו .ואפשר שכונת

שינו את הבטוי מן "יראת ה"׳ כלשון המקרא

אלו (ספרדים) שמקפידים לומר "שבת שלום",

ל״יראת שמים" ,והנח להם לישראל אם לאו

וביניהם

יש

גם

מז

האשכנזים

היינו

כי

עולת יצחק אלסטר ,יצחק בן צבי עמוד מס (11הודפס ע״י תכנת אוצר

נביאים הם בני נביאים הם.
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ברכות פרק שני

רש״י

'סד חדלו לכם מן האדם .יף

סד * אמר

flfo
יד.

מה/ש״א

רב :פל הנותן עזלום לחברו
קדם שיתפלל ,כאלו עשאו

קעה

סד כאלו עשאו במה
וכר .הענין בזה כמ״ש
במקום
היא
שהתפלה

כשיש לכס לעסוק בכבוד
תתעסקו
אל
המקום
במה# ,נאמר (ישעיה " pחךלו לכם מן
בכבוד האדם דאי לאו
עבודת הקרבן והרי זה
שמקבל פני חבירו בשאילת
הכי למה ליה לחדול.
האדם א#ר נשמה באפו ,כי במה נחשב
שלום קודם שמקבל פני
ושמואל לא דריש ליה
הוא" .אל תקרי ׳במה׳ ,אלא במה.
שכינה בתפלה הוא דמיון
לשון במה אלא כמשמעו
ושמואל אמר :במה ח#בתו לזה ולא
ההולך להקריב בבמה ומניח
במה חשבתו לזה שהקדמת
לאלוה ? מתיב רב #שת :בפרקים  -שואל
להקריב קרבנו ית׳ שע״ג
שואל
לכבודי:
כבודו
קריאת
והא
הכבוד.
מפני
שבמקדש :אסור
מזבח
מפני הכבוד ומשיב .תרגמא רבי אבא:
לאדם לעשות חפציו כר.
שמע קודם תפלה הוא
במשבים לפתחו .אמר רבי יונה ,אמר רבי
תרגמא
שואל:
וקחני
זירא :כל הנותן שלום לחברו קדם שיתפלל ,עשאו במה .אמר ליה:
דרב
רכי אבא .להא
׳במה׳ קאמרת? אמר ליה[ :לא] ,׳אסור׳ קאמינא ,בדרב אידי בר
ושמואל דאסרי :כמשכים
לפתחו .אבל פגע בו
אבין ,זיאמר רב אידי בר אבין ,אמר רבי יצחק בר אשיאן :אסור
בדרך שואל :הכי גרסינן
[לו] לאדם (לתן שלום לחברו ולצאת לדרך) [לעשות חפציו] קידם
אמר רב אידי בר אבין
אמר רב יצחק בר אשיאן אסור (לו) לאדם לעשות חפציו עד שיתפלל (שנאמר צדק לפניו יהלך):

/

1/

"ירי

עיה יעקב
סד כל הנותן שלום להכירו קודם שיתפלל כאילו עשאו
במה .מדמה השלום לקרבנות כי הקרבנות הם
שלום בין ישראל לאביהם שבשמים כדאיתא במדרש
תנחומא הובא בילקוט פ׳ צו דף קל״ו ע״ד רמז תש״ג
ומהאי טעמא הכהנים המה בעדת שלום כדכתיב
בפינחס (במדבר כה) הנני נותן לו את בריתי שלום והיתה
לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם וכן באהרן הוא אומר
(מלאכי  pבשלום ובמישור הלך אתי וראוי להקדים
שלום לקונו בתפלתו כדאמרינן <שכל טוב בראשית פ״נ>
עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינוןועוד יש

סד כל הנותן שלום לחבירו וכו׳ .וקשה מנ״ל דמשתעי
קרא בנותן שלום קודם התפלה ועוד מנין לו
לומר אל תקרי .ונ״ל שדקדקו ז״ל מ״ש הכתוב אשר
נשמה באפו וכי יש אדם שאין נשמה באפו .ועוד מאי
חדלו דקאמר לכך דרשו באדם שקם ממטתו והחזיר לו
הקב״ה נשמה לגופו והוא מקדים לפתחו של אדם
חבירו שגם הוא החזיר לו הקב״ה הנשמה לפגרים
מתים .ובזאת הטענה אמר חדלו לכם מן האדם שלא
להקדים לשאול בשלומו לפי שעיניכם הרואות אשר
נשמה באפו שהחזיר לו הקב״ה הנשמה באפו שהחזיר
לומר משו״ה קאמר כאילו עשאו במה כמו המקריב
לכם נשמתכם חדלו א״ב מן האדם שהחזיר לו הקב״ה
בבמה לשם שמים ומתכוין לשם מצוה אפ״ה נחשב לו
נשמתו ואלמלא החזירה לו היה גופו מת ואיך יקחך
לאיסור כעין זה הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל:
לבך להקדים לו שלום ואינך רואה שנשמתו פקודה ביד
א״ל כמה קאמרת .נראה דקושיית ותמיהת הש״ס כן הוא
קונו כמו נשמתך והחזירה גם לו גם לך וראוי להקדים
כיון דקאמרת כאילו עשאו במה א״ב בזמן היתר הבמות
בתפלה ושבח למחזיר לכם הנשמה וזה שדקדק לומר
מותר לעשות כן וע״ז מתמיה הלא הפסוק סתמא קאמר
ונמצא שטעם החדלה שאמר חדלו מן האדם הוא
חדלו לזה קאמר אסור קאמינא כלומר דבכל פעם הוא
מטעם שוה לכם אשר נשמה באפו של כל אחד גם לו
גם לכם וכפי זה יקשה מה חזר לומר טעם אחר כי במה
נחשב הוא כיון שכבר נתן טעם אשר נשמה באפו והוה ליה נותן טעם אחר טעם .לזה הוכרח לדרוש אל תקרי כי
במה נחשב לומר שאינו נחשב לכלום כי אין צורך לטעם זה כיון שכבר נאמר טעם אשר נשמה באפו אלא הכי
קאמר שמן הראוי חדלו לכם אתם מדעתכם צריכין לחדול מן האדם שלא להשכים לפתחו ולשאול בשלומו לפי
שאותו אדם נשמה באפו שהחזיר לו הקב״ה וראוי להקדים בתפלה למחזיר הנפשות ודע לך כי במקום שחשבת
לגדלו בקדימת שלום אתה משפילו כי במה אתה עושה אותו כמו ע״ז .ועוד היה נראה שדקדק אל תקרי לפי
שכפשוטה הול״ל כי מה נחשב הוא .ועוד יתור הוא כי די לומר כי במה נחשב .אלא לומר כי במה של ע״א נחשב
הוא שעשיתו במה .ושמואל דרש הכי במה חשבתו לזה ולא לאלוה כלומר כיון שחיותו של זה תלויה בקונו שהחזיר
לו נשמה במה חשבתו לזה ולא לאלוה המחיה הנותן נשמה לעם :כמה קאמרת אמר ליה אסור קאמינא .וקשה
ודלמא כרב סבירא ליה .ואפשר דאפילו רב לא אמר עשאו במה אלא כאילו עשאו במה ולכך הוקשה לו במה
קאמרת אך אכתי קשה דאמאי נייד ואמר אסור קאמינא ולימא כאילו עשאו במה קאמינא וצ״ע .ויש גירסא אחרת

ענף יוסף
סד כל הנותן שלום להכירו קודם שיתפלל כר .מה
דנקט לחבירו לאו דוקא ה״ה דאפילו לגדול
ממנו אסור .וכן מוכח מקרא .ומכ״ש לשמואל דאמר
במה חשבת לזה ולא לאלו־ה ולכך פריך שפיר ממתני׳

דשואל מפני הכבוד ופשוט .ונסתלק קושית הצל״ח
(מעין הברכות) :וכדרב אידי בר אבין דאמר רב אידי כר
אכין כו׳ אסור לאדם ליתן שלום לחבירו ולצאת לדרך
קודם שיתפלל כן הוא הגירסא בעין יעקב .וכתב רש״י
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ציונים
אסור ליתן שלום
לאדם קודם התפילה.
יערות דבש וז״א דרוש
טו ד״ה אמנם .דצ״ה
צדקת הצדיק אות רמו.

אסור לאדם

לשום

לדרך פעמיו .אור
החיים בחקתי כו/ג.

ליקוטים
כל הנותן שלום להכירו
קודם שיתפלל וכו׳.
הקשה הרי״ף ז״ל מנ״ל
דאיירי בנותן שלום
קודם תפלה .ונ״ל בס״ד
הדייק מ״ש נשמה באפו
כי האדם בלילה מפקיד
נשמתו להקב״ה ובקר
מהזירה לו ונכנסת דרך
חוטמו כאשר היה בעת
הבריאה דכתיב (בראשית
ב) ויפה באפיו נשמת
חיים .ולזה אמרו חדלו
לכם מן האדם בזמן
שהנשמה היא באפו
שחוזרת בו בבקר דרך
החוטם ,ומכאן משמע
שהוא קודם תפלה.
ושוב ראיתי בזוה״ק פ׳
תצוה דף קפ״ב ע״א
שכתב מקדש מלך שם
וז״ל ופסוק חדלו לכם
מן האדם נ״ל כמו
שאמר הרב שהנשמה
החוזרת בשחרית אינה
מתיישבת במקומה אלא
עד אחר שתתפללו,
וז״ש הרב אשר נשמה
היא
שעדיין
באפו
כי
והטעם
באפו,
אור
של
הרשימות
שנסתלקו
המוחין
בלילה אינם חוזרים
להאיר ממש אלא עד
שיתפלל ואור מעט
שמאירים קודם תפלה
במה נחשב הוא לערך
מה שלאחר תפלה עכ״ל
ע״ש .ולפ״ז אתי שפיר
הילפותא הכי דמשמע
דאיירי קודם תפלה.
ונ״ל בס״ד דיליף מכאן
על השלום מן תיבת
לכם דנראה יתיר ,לכך
מפרש חדלו גם מן
השלום שהוא נותן לכם
גדול
רז״ל
כמ״ש
השלום שניתן לישראל
שנאמר ה׳ יברך את עמו
בשלום (בן יהוידע):

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

־"׳יד יוסף

קעו

א כרכות דף נ״ה ע״כ
ושס אי׳ רכי זעירא

ובשאלתות :

ציונים
כל הלן ז׳ לילות בלא
רע.
נקרא
חלום
ראשית חכמה
האהבה פ״ו.

שער

כל המשביע עצמו
מר״ת ולן אין מבשרין
אותו בשורות רעות.
ראשית חכמה שער
הקדושה פ״ז .רצ״ה
צדקת הצדיק אות קו
חכמה
משך
רמה.
בראשית נ/י.

ליקוטים
כל המתפלל ויוצא
לדרך כו׳ שנאמר צדק
פירש
יהלך.
לפניו
הגאון יעב״ץ בסידור
שלו דר״ל צדק לפניו
יהלך ר״ת צלי (לקוטי
חבר בן חיים):
א״ר הייא וכו׳ כל
המשביע עצמו מד״ת
ולן אין מכשרין וכו׳.
יש לדקדק אם כוונתם
ז״ל שהגזירה הרעה
הנגזרת עליו מתבטלת
ע״י זה מכל וכל .היה לו
לומר לשון מבורר שכל
גזירה מתבטלת ממנו.
אלא וודאי שהגזירה
קיימת .רק שיועיל זכות
זה שלא יבשרוהו וא״ב
לא ידענא מה טיבותו
בזה .שהרי אדרבה היה
טוב לו יותר שיבשרוהו
מתחלה שמעותד לרעה
כדי שישתדל לבטלה או
להקל אותה בתפלה או
בשאר דרכים .ונראה
בזה שמלכותא דרקיע
כעין מלכותא דארעא.
במלך
שכמו
והוא
שבהיות הגזירה הרעה
עדיין מוכתבת רק אצל
המלכות בלבד ולא
יצאה לחוץ .ולא נודעת
לבריות .עדיין יש תקוה
קרובה להמליץ בעדו.
ולבקש רחמים ולבטלה.
אבל אחר שכבר יצא
המלך
מן
הפקודה
וכבר נתפרסם .והוכרז
במדינה .אז קשה מאד
לבטלה .ככה במלכותא
דרקיע .שבעוד שהגזירה

ברכות פרק שר יד.

מהרש״א

כ״ה גירשת רש״י אבל
הרי״ף והרא״ש גרסי אסור
לאדם לצאת לדרך כו׳ ויהיה
לדרש קמא כנוי וישס על
האדם דאחר שהתפלל ישים
האדם לדרך פעמיו .ולדרש
שני שהקב״ה עושה לו
חפציו כו׳ יהיה כנוי על

#יתפלל?# ,אמר (תהלים פה) "צדק לפניו

ןהלך [ח#ם לדרך פעמיו]" .ואמר רב
אידי בר אבין ,אמר רבי יצחק בר א#ןאן:
בל המתפלל ויוצא לדרך ,הקדוש ברוך

הוא עושה לו חפציו?# ,אמר "?דק לפניו

הקב״ה שישים הקב״ה
לדרך פעמיו להצליח בה
1
ודרשו צדק מלשון תפלה

צדק
ה׳
שמעה
כמו
הקשיבה וגו׳ ודרשו לפניו
מלשון קודם בזמן כמו לפני
בוא יום ה׳ וגו׳ וק״ל:

במהךש״א]

שמשביע עצמו מיראת ה׳
ולן ולא סגי ליה בק״ש לחוד

לדרך

יהלך ,ון#ם

שם סד! * אמר

סה כל המשביע עצמו
מד״ת בו׳ .דרישא דהאי
קרא מיירי בד״ת יראת ה׳
לחיים ושבע וגו׳ והיינו

רש״יי

פעמיו".

רבי [יונה ,אמר רבי] זירא:

 , Tז
י
[א יתא גם לקמן דף נה :ועין שם

אכל

הלן

(שבעה

שמצדיקו
צדק .תפלתו
לבוראו והדר וישם פעמיו
סד אל
לדרכי חפצו:
תקרי שבע אלא שבע.
מן
יפקד
בל
ילין
השמים בחלום הרי הוא
רע לכך אין משגיחין
לפוקדו:
!וה׳ אלהים
אמת .לכך אין מפסיקין
אלהיכס
ה׳
אני
בין
לאמת]:

לילות)

[שבעת ןמים] בלא הלום ,נקרא ׳רע׳?# .אמר (משלי יט) "ושבע
ילין בל יפקד רע" .אל תל4רי ׳שבע׳ אלא ׳#בע׳ .אמר ליה רבי [אחא

בדיה דרבי] חיא פריה דרבי אבא :הכי אמר רבי נהן-א אמר
רבי] יוחנן :כל המשביע עצמו מרברי־תורה ולן ,אין מבשלין

אותו בשורות רעות?# ,אמר ״ושבע ילין  -בל יפקד רע".

[פיפי*,

רבי יהודה אומר :בין "וייאמר" ל״אמת הציב" לא ןפסיק .א#ר
רבי

אבהו

אמר "רבי יוחנן:

הלכה

ברבי יהודה,

ראמר בין

"אלהיכם" ל״אמת הציב" ליא ןפסיק .אמר רבי אבהו אמר רבי
יוחנן :מאי טעמא דרבי יהודה? דכתיב לדמיה י) "וה׳ אלהים אמת].

אין מבשרין אותו בשורות
רעות דהיינו שלא יבהלוהו
חלומות רעים וק״ל :נמ״ט
דר״י דכתיב וה׳ אלהים אמת בו׳ .והוא רמז על מדתו של יעקב שהוא קו האמצעי וקאי אמת אדלעיל אה׳ אלהיכס
אבל בכל הפירושים איכא ד אמת ויציב כו׳ ט״ו לשונות הן מוסבים אדלמכוה אהדבר הזה וצ״ל דקאי מלת אמת אדלמעלה

עיון יעקב
אסור כאילו הקריב בשעת איסור הבמות :בל המתפלל
ויוצא לדרך הקכ״ה עושה לו חפציו שנאמר צדק לפניו
יהלך .ודרש צדק מלשון תפלה ע״ד דאמרינן בב״ב דף
יו״ד ע״א ר׳ אלעזר יהב פרוטה לעני והדר מצלי אמר
דכתיב (תחלים יז) אני בצדק אחזה פניך:
סה כל הלן ז׳ לילות כלא חלום נקרא רע .אפשר לומר

הטעם כי אין מראין לאדם אלא מהרהורי לבו כדכתיב
(דניאל ב) ורעיונך על משכבך סליקו והרהור עבירה אין
אדם ניצול בכל יום ואף גם הרשעים אחר שנתמלא
תאותם ביצה״ר מלאים חרטות ומהרהרים תשובה בלבם
וזה שלא נחלם לו חלום תוך ז׳ ניכר ונראה שעשה
עבירה בפועל ולא הרהר בתשובה כלל לכך נקרא רע:

הרי״ך
בגמרא העושה חפציו קודם שיתפלל עשאו במה והשתא
ניחא דהא לא איירי במאי דאיירי רב בנותן שלום
לחבירו ולכך הקשה במה קאמרת ומשני אסור כרב אידי
והתם נמי גרסינן אמר רב אידי אסור לאדם לעשות
חפציו קודם שיתפלל ולזה אפשר שכוון רש״י בלשונו
שאמר ה״ג אמר רב אידי אסור לאדם לעשות חפציו וכו׳
הכוונה שלא לגרוס בדברי רב אידי אסור ליתן שלום
אלא אסור לעשות חפציו וכו׳ .ועוד אפשר דגם לגרסתנו

דאמר רבי יונה כל הנותן שלום אמר רש״י ה״ג אמר רב
אידי כלומר דלא גרס כדאמר רב אידי לפי שר׳ יונה
איירי בנותן שלום ורב אידי איירי בעושה חפציו אלא
אמר רב אידי שהוא ענין בפני עצמו:
פה אל תקרי שבע .הוקשה לו דהיכי קאמר שהאוכל
ושבע לא יפקד רע והלא מתוך השובע אפשר
לראות קרי לכך צ״ל אל תקרי שבע מענין שובע אלא
מלשון שבע ימים שלא יפקד בחלום הוא נקרא רע:

ענף יוסף
ה״ג אמר רב אידי בר אבין אמר רב יצחק בר אשיאן
אסור לו לאדם לעשות חפציו עד שיתפלל שנאמר צדק
לפניו יהלך יצדק תפלתו שמצדיקו לבוראו .והדר וישם
פעמיו לדרכו חפצו ע״כ .ולפי גירסתו לא גרסינן נמי
הא דאי׳ בגמרא שלפנינו אמר רבי יונה אמר רבי זירא
כל הנותן שלום לחבירו קודם כו׳ אמרו לו במה קאמרת
כו׳ כדרב אידי בר אבין .אבל הרי״ף והרא״ש גרסי אמר
רבי יצחק בר אשיאן אסור לאדם לצאת לדרך קודם

שיתפלל שנאמר צדק לפניו יהלך כו׳ .וכתב הצל״ח ולפי
גירסתם צריך לומר שגם בדברי רבי יונה א״ר זירא היו
גרסי כל היוצא לדרך קודם שיתפלל שהרי על זה מסיק
וכדרב אידי עכ״ל .אבל לפי גירסת רש״י ליכא למימר
שגרסינן בדברי רבי יונה א״ר זירא כל העושה חפציו
קודם שיתפלל .דא״ב היה לו לרש״י לכתוב ה״ג דאמר
רב אידי כו׳ ומדכתב ה״ג אמר רב אידי כו׳ .משמע
שמוחק כל דברי רבי יונה א״ר זירא ודו״ק:
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ציונים
כל העולם לא גברא
אלא לצוות לזה .רצ״ה
רסיסי לילה אות א,
מחשבות חרוץ יט ד״ה
ויעקב .משך חכמה
ויקרא יט/ב .מכתב
מאליהו־א  .147משנת
ח״א..טו..סא
רבי אהרן
אוצר_החכמה!
קט .ח״ב רמה .־ ־

ואם נתן לו שלום ולא
החזיר נקרא גזלן וכו׳.
בינה לעתים דרוש סד
ד״ה ונקרא .מהר״ל
נת״ע-א נתיב השלום
פ״ב .קול אליהו ברכות
אות קעח .דעת תורה
שמות יא ,דברים־ב
קפג .מכתב מאליהו
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^*אוצר בלום
מהרש״א ד״ה יקדים .גם
במס׳ זו דף יז ע״א
איתא הכי בר׳ יוחנן בן
זכאי ולא שייך קצת
תירוצו של המהרש״א
ויש ליישב:

ליקוטים
אלא בשביל זה וכו׳.
וראוי להבין שמאמר רבי
חלבו הרצון כי באמצעות
היראה יגיע למעלת
השלמות הגדול עד
יפורסם בעולם ויהיו
דברים נשמעים ובאים
מפי עושיהם כמ״ש
בתארי המשיח .ואמנם
מעלוקת באומרו כי זה
ו/דס הנה הוא מיוסד
על היחס בין העולם
השפל והאדם .הא׳ חשב
כי מעלת האדם למה
שהוא תכלית השפלים
ולא נבראו כי אם בעבורו
ולכן נברא אחרון .והב׳
יראה כי לכל נמצא
תכלית ייחדהו ואמנם
מעלת האדם מצד צורתו
היותר שלמה עד שכל
השפלות נשללות בו כמו
החלקים בכל .והג׳ יראה
שמעלתו איננה מזה הצד
אבל למה שהוא אדון
עליהם באמצעות שכלו
ומשתמש בם בכל אשר
יחפוץ כאלו כלם נבראו
להיותם תחת מצותו.
ואיך שיהיה נתבאר מזה
כי היראה פתה השלמיות
כולן (עולת שבת):

כרכות פרק ראשון

y

רש״י
ו:
טהרש״א
1
טעם כי לדבר זה שהיא היראה נברא האדם כפרש״י בספר קהלת אבל השתא דהכל נשמע את האלהיס ירא גו׳
מדבר בשבח ומעלה של ירא אלהיס ,יש לנו לפרש גם סיפא דקרא כי זה כל האדם בשבחו של ירא אלהיס למר כדאית
ליה ולמר כדאית ליה ולא פליגי אלא כל תד וחד חדא מג׳ עולמות נקט במלתיה ז״ש כל העולם כלו לא נברא
אלא בשביל האדם דהיינו גס עולם המלאכים לא נברא אלא בשביל האדם שהוא בעל בחירה כדי לזכותו אס יהיה ירא

מצותיו
וישמור
אלהיס
כדאיתא במדרשות ,ושאמר
כל
כנגד
הוא
שקול
עולס
דהיינו
העולם
האמצעי כמ״ש
פני משה כפני
ופני יהושע כפני

[3״ב עה].

חמה
לבנה

כחע
צדיק,ס
ו3שאר
והמשכילים יזהירו כזוהר
גו׳.
וככוכביס
הרקיע
ושאמר כל העולם כלו לא
נברא אלא לצוות לזה.

לצוות.

שקול ץה בנגד כל דזעוילם כלוי .רבי עזמעון

כו גזלת העני .והלא אף גזלת
העשיר גזלה היא אלא גזלת
העני שאין לו כלוס לגזול ממנו
אלא שלא השיב על שלומו:

בן עז-אי [אומר ,ואמרי לה רבי שמעון בן

זומא] אומר :כל העולם פלו לא נברא

אלא לצוות לזה.
יי,

שם כו * ואמר

שלוו״ן

בלע״ז:

.

רבי חלבו ,אמר רב הונא :כל שיודע בחברו שהוא
רגיל לתן לו שלום ,יקדים לו שלום ,עזןאמר (תהלים

לס "בקש שלום ודךפהו" ,ואם נתן לו ולא החזיר ,נקרא ׳גזלן/
שנאמר (ישעיה ג) "ואתם בערהם הכרם גזלת העני בבתיכם".

דהיינו עולם התחתון לא נברא אלא לצוות לו בעלמא כדי שישמשו אותו ויעשו עבודתו כדאמרינן בפרק הרואה [לקמן
נח ].בן זומא ראה אוכלסא ע״ג מעלה בהר הבית אמר ברוך שברא כל אלו לשמשני וקל להבין:

בו יקדים לו שלום בו׳ .אבל אס אין רגיל ליתן לו שלום לא יקדים לו שלום דשמא חברו לא יחזיר לו שלום ויקרא
גזלן ומיהו בס״פ הניזקין נגיטין סב ].קאמר דרב חסדא היה מקדים שלמא אפי׳ לעובד כוכבים ואפשר
ברגיל ליתן לו שלום .א״נ מפני דרכי שלום עשה כן לעובד כוכבים וגם אס לא יחזיר לו שלום אין לחוש עליו אס יקרא

הכותב
ומותרות אבל עיקר הפרי הוא הירא את ה׳ ורבי אבא חלק
עליו ולא הסכים לומר שאחרי בריאת האיש ירא את ה׳
תהיינה לבטלה כל שאר הבריות כולן ולתקן זה אמר שקול
זה כנגד כל העולם ור״ל בודאי הוצרכו כל הבריות אבל יש
כמה מעלות לבריאת ירא ה׳ כי לו שקול ישקל במאזנים
לשום מצד אחד כל בריות העולם ומצד אחר הירא את ה׳
ישאו יחד זה כנגד זה והוצרכו שניהם .ובן עזאי בעיונו הדק
רצה להנצל מכל הדוחקים כי לא יתכן שנאמר שבריאת כל

דברי העולם תהיה שקולה לבריאת הירא את ה׳ וגם להנצל
מן הדוחק שזכרתי בדברי רבי אבא תקן הכל באמרו בשביל
לצוות לזה .ר״ל שמציאות כל שאר הדברים הוכרח ולא מצד
עצמו וגם לא בשביל שיברא זה בלבד כדברי רבי אבא אלא
הכרח בריאה הוא כי הירא את ה׳ צריך לחברה מי שיאפה
לו פתו ויתקן לו מלבושו לתקן זה הוצרכו כל הבריות
להיותם קיימות כדי לשמש לירא את ה׳ כדברי בן זומא
ברוך שברא כל אלו לשמשני:

עיון יעקב

הרי״ף
יכול לעמוד ורבי אבא סבר כי הם שקולים שניהם
העולם והאדם ובן עזאי סבר האדם הוא העיקר והיה
אפשר להתקיים לבדו בלי עולם אלא בריאת העולם היה
לצוות לאדם וללוותו עם העולם כי בהיותו מתלוה עם
העולם ימצא האדם קורת רוח ואע״פ שהיה לו אפשרות
להתקיים בלא עולם מ״מ טובים השנים כאחד העולם
והאדם שהם חברה טובה בעולם:

ראשית חכמה יראת ה׳ (תהלים קיא) כי ה׳ בחכמה יסד
ארץ (משלי ג> שבה ברא את עולמו כדאיתא בריש
בראשית רבה וכיון שהכל נברא בשביל אדם שיש בו
יראת שמים לכך שפיר קאמר ראשית חכמה יראת ה׳
ועוד יש לומר ע״ד דאיתא במכילתא הובא בילקוט ריש
פ׳ יתרו ירא אלהים זה שעושין פשרה בדין עכ״ל ויש
ג״ב רמז לזה בפרשה מקץ שמתחלה נתן יוסף לאחיו
במשמר ולבסוף נכנס בפשר ויאסור רק אחד מהם ויאמר
את האלהים אני ירא וגו׳ ופשרה הוא רחמים בדין כתחלת ברייתו של עולם שיתף רחמים בדין וזה על שלשה
דברים העולם עומד על הדין ועל האמת ועל השלום (אבות פ״א מי״ח) שהוא פשרה שכולל כולם לכך שקול זה כנגד
כל העולם וכולו לא נברא אלא לצוות לזה כיון שאוהב שלום ורודף שלום :שקול זה כנגד כל העולם כולו .כי אדם
הוא עולם הקטן כשעושה רצונו כידוע ליודעי חן ועוד דהא כל העולם לא נברא אלא בשביל שייראו מלפניו שנאמר
(קהלת ג) והאלה ים עשה שייראו מלפניו כדאיוזא בשבת דף ל״א וזה שירא אלהים הוא שקול כנגד כל העולם:
כר כל שיודע כחכירו שרגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום .אפשר לומר דהכי קאמר מי שרגיל ליתן לו שלום ופעם

קץ יוסף
כשכיל זה .כי האדם הנעלה הוא המכוון בכלל הבריאה
על כן אמר כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה.
בלשון שלילה מוחלטת :שקול זה כנגד כר .ר״ל בודאי
הוצרכו כל הבריות .אבל יש כמה מעלות לירא ה׳ שהוא
שקול כנגד כל בריאות העולם :אלא לצוות לזה .כי הירא

את ה׳ צריך לחברת מי שיאפה לו פתו ויתקן לו מלבוש.
לתקון זה הוצרכו כל הבריות להיותם קיימות כדי
לשמש את הירא השם .כדברי בן זומא ברוך שברא כל
אלו לשמשני (הכותב):
כר גזלת העני בבתיכם .והלא אף גזלת העשיר גזלה
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

כרכות פרק ראשון ז.

טהרש״א

העובד כוכבים גזלן ועוד שמעתי בזה דלפי שהדרך ארץ
למשיב לכפול שלום וכיון דאין כופלים שלום לעובד כוכבים

כז מנין שהקדוש כרוך הוא מתפלל בו׳ .וענינו בית
תפלתו הוא המקדש של מעלה המכוון נגד
המקדש של מנוה כדאמרינן סרק אין דורשין !חגיגה י]:3
זבול שבו בית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול

כדאמרינן התס היה רב חסדא מקדים לו שלום כדי
שיכפול לו העובד כוכבים שלום ואילו הי׳ העובד כוכבים
מקדים לו שלום הי׳ רב
חסדא צריך לכפול לו
* אמר רבי יוחנן מעורם רבי יוסי (3ן
שלום לפי הדרך ארץ ומפני יף
זמרא) מנין קזהקדו־עז ברוך
דרט שלום*):

כז

*)עי׳ ביו״ד סימן קמ״דו סעי׳ י׳
ובט״ז שם:

מהדש״א

tjr

הוא מתפלל? עוןאמר (שם נס "והביאותים

אל הר קדשי ,ושמחתים בבית הפלתי",

עומד ומקריב כו׳ והיינו
שמכוון נגד מקדש של מטה
מתפללין
שלמטה
כמו
שיגולו רחמיו עלינו כן
מלמעלה הקדוש ברוך הוא
מתפלל על כך כדמסיק

"תפלתם" לא 3אמר ,אלא (בבית) "תפלתי"( ,מלמד) [מכאן] שהקדוש ברוך הוא (מצלי)
[מתפלל] .מאי מצלי? אמר (ויבא) נרב זוטרא בר טוביה ,אמר רב]? :הי רצון מלפני ,שיכבשו רחמי

יד יוסף
א ברכות דף מ״ה
ע״ב .כתובות דף צ״ז
ע״א .ב״ק דף צ״ט
ע״ב .ב״מ דף כ״ד
ע״ב .שם ל׳ <1״ב:

ציונים
מנין שהקב״ת מתפלל.
מהר״ל באר הגולה נא.
יערות דבש ח״ב דרוש
טז ד״ה אבל .רצ״ה
דובר צדק אות ד ד״ה
ולבירור ,צדקת הצדיק
אות ריב.

את כעסי ,דגולו רחמי על מדותי ,ואתנהג עם בני במזית הרחמים אואכנס להם לפנים משורת הדין.
ליקוטים

הדשכ״א
כז כתכ הרשכ״א ז״ל על מאמר שהקכ״ה מתפלל יש
בהגדה זו סוד נשגב מאד גם יש לה חיצון נכון
ותחלה אגיד לך מה שראיתי בה לגאון ז״ל .אמר הגאון כי
למדו הקב״ה למשה במראית העין סדר בקשת רחמים
והתפלה כמו שאמרו [ר״ה יג ]:שנתעטף הקב״ה כשליח ציבור
שיורד לפני החיבה ולמד את משה בפרשה ויעבור ה׳ על פניו
ויקרא וכן הוא אומר (שמות לג> אני אעביר כל טובי על פניך
וקראתי בשם ה׳ לפניך ועל אותה שעה אמרו מנין שהקב״ה

מתפלל וכן מפורש בתורה כי כן אמר (שם לד) ה׳ ה׳ אל רחום

וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת וקאמר משה אחה הוריתנו
לומר י״ג מדות שנאמר כאשר דברת לאמר .וכן אמר יהי רצון
מלפני שיכבשו רחמי את כעסי למדנו לומר יה״ר מלפניך
שיכבשו רחמיך את כעסך וכו׳ .ודרך הגאון ז״ל ישר אם היה
לשון ההגדה מסכים עמו וכדי ליישב לשון ההגדה יש לי
לפרש ואקדים הקדמה וכו׳ הארץ בזה קצת וסוף דבריו מה
שנאות לפי ההגדה הזו שהקב״ה ברא ג׳ מינים המין האחד

חידושי גאונים
כז מנין שהקכ״ה מתפלל וכו׳ .עיין בדברי הרשב״א
בעין יעקב ודבריו מתוקים מדבש ואני מוסיף
מעט על דבריו ולפרש למי כביכול הוא מתפלל ואומר
אני אצלנו עמו וצאן מרעיתו הוא מתפלל ומבקש מאתנו
שנטיב מעשינו ונשוב בתשובה לפניו ובזה נגרום שיהיה
רצון מלפניו שיכבשו רחמיו וכו׳ כי תמיד זהו רצונו אך
שעונותינו מעכבים .ואל תתמה שאני מפרש שאצלנו
הוא מתפלל ומאתנו הוא מבקש דבר זה כי מקרא מלא
הוא (דברים י) מה ה׳ אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה
וגו׳ הרי שהוא שואל ומבקש רבר זה מאתנו כי בידינו
היא כי נתן לנו הבחירה ברבר זה .ולכן הוא מבקש דבר
זה מאתנו וכמפורש ביחזקאל (לק שהקב״ה מבקש למה
תמותו בית ישראל שובו וחיו וכמו כן כל הנביאים

מלאים מזה וזה ג״כ כוונת הראיה שהביא בעל מימרא
זו מקרא דבהמ״ק נקרא בית תפלתי ואין הכוונה להגביל
בו מקום מיותר שמתפלל שם .אבל הכוונה שהקב״ה
אומר שאלו התפלות שאנו מתפללים בבית הזה שישרה
קודשא כריך הוא שכינתו שם בתוכנו אלו בקשות
בעצמם הם תפלתו ובקשתו כביכול וזהו הרצון לפניו
ובזה ג״כ ניחא מה שאמר ישמעאל בני ברכני שהכה״ג
ביום הקדוש במקום הקדוש הזה יכוון מאד לכפר
בקטורת על העם ובזה יהיה רצון מלפניו לכבוש רחמיו
והול״ל ישמעאל בני ברך את עמי ישראל ואמר ברכני
להראות לו" כאילו הוא כביכול רוצה ברכתו להודיע
שלא תהא ברכת הדיוט קלה וכדמסיק (צל״ח) :מאי
מצלי .שמעתי בשם מרן הגאון חת״ס זצוקל״ה דהיינו

יעקב
אחת נולד איזה שנאה או קטטה ביניהם ואינו נותן לו
שלום יקדים הוא לומר לו שלום תחלה כדי שלא יחזיק
במחלוקת ולזה שפיר קאמר ואם נתן לו ולא החזיר לו
בשביל קטטה שנולד ביניהם נקרא גזלן:

כז מאי מצלי יה״ר מלפני שיככשו רחמי את כעסי.
אע״פ שהוא עצמו הרצון כפי רצונו ומה
צריך לתפלה מכל מקום יש לומר שתפלתו שהצדיקים
יתפללו על זה והקב״ה רצון יראיו יעשה כי הקב״ה

עץ יוסף
היא .אלא גזלת העני שאין לו כלום לגזול ממנו אלא
שלא השיב לו על שלומו .עוד י״ל שמפרש תיבת העני
כמו עני מלכא בדניאל .ובזה מרומז שמה שלא החזיר
לו השלום נקרא גזלה (מדרש תנאים):
כז מאי מצלי הו׳ יהי רצון מלפני הו׳ .הכוונה שכביכול
הקב״ה מתפלל אצלנו עמו וצאן מרעיתו.
ומבקש מאתנו שנטיב מעשינו ונשוב בתשובה לפניו

ובזה נגרום שיהיה רצון מלפניו שיכבשו רחמיו וכו׳ .כי
תמיד זהו רצונו אך שעוונותינו מעכבים .ואל תתמה
שהקב״ה מתפלל ומבקש אלינו .כי מקרא מלא מי יתן
והיה לבבם זה וגו׳ .ועוד כתיב ועתה ישראל מה ה׳
אלהיך שואל מעמך וגו׳ (הרשב״א בתוספת ביאור של
הצל״ח) :ויגולו רחמי על מרותי .כי נכמרו רחמיו
מתרגמינן אתגוללו רחמוהי .ור״ל שיהמו רחמי על
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מנין שהקכ״דז מתפלל
כו׳ .אין הדבר כמשמעו.
אבל דבריהם ז״ל על
דרך חידה ומשל
אמורים והענין ה וחיילי
רצו להראותם התאוה
והחשק של הקב״ה
לרחם על ישראל עם
סגולתו .לולי שגרם
אלהי
והוא
החטא
אמרו
המשפט וכך
בשמות רבה (פט״ו אות
טז) גלו למצרים שכינה
עמה□ שנאמר (בראשית
מו) אנכי ארד עמך
מצרימה .גלו לעילם
שכינה עמהם וכו׳ פי׳
שכינה עמהם בעזרם
ובסיועם כי הוא ית׳ לא
עזב אותנו ולא יעזבנו
לעולם ולנצה נצחים
כמו שכתוב (ויקרא כו)
ואף גם זאת בהיותם
•יא
בארץ אויביהם
מאסתים ולא גע^/
לכלותם להפר בריתי
אתם כי אני ה׳ אלהיהם
וכן אמר הנביא (ירמיה
ל) כי אותך לא אעשה
כלה ויסרתיך למשפט
ונקה לא אנקך .וזו
ההפלגה וההבדל בין
הישראלית
האומה
לעובדי כוכבים כי אלה
אם יעברו על דברי האל
וילכו בדרך לא טובה.
ישמרם ויהרסם מן
הארץ ויאבד זכרם מן
העולם .כמו שמצינו
באנשי נינוה שאמר
עליהם הנביא (יונה ג)
עוד ארבעים יום ונינוה
נהפכת .ואילו לא היו
שבים מדרכם הרעה
במלאכות יונה בן אמתי
היו מתים כולם בהפיכת

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ציונים
אז־ם
לעולם יהא
ערום ביראה .מסילת
ישרים פי״ט ,פכ״ג .דעת
.,כראשית רטו.
תורה
!או1ר התכסה•
משנת רבי אהרן ח״ב
מח.
אדם
לא הקדימו
שלום מעולם .שו״ת
באר שבע סי׳ נט.
מהר״ל דרך החיים קצד.
מכתב מאליהו-ד .246

תכלית חכמה תשובה
ומעשים טובים .בינה
לעתים דרוש ל ד״ה ע״כ
נראה .ראשית חכמה
בהקדמה .מהר״ל דרך
החיים קנד .דעת תורה
בראשית יד קבו קצו,
שמות רב שו שז־מ
שמו ,ויקרא לא לו,
^*#ם־א קמג קסו רד
רנב ,דברים-ב קנה.
שפתי חיים מועדים
ח״ב סו עד .מכתב
מאליהו-ג .58

ליקוטים

קפו

מהרש״א

כדי שיהא אהוב למעלה
בו׳ .במ״ש [יומא פו ].כל
שרוח הבריות נוחה הימנו
רוח המקום נוחה הימנו אי
נמי דקאי אדלעיל אערום
ביראה שהוא נחמד למעלה:

ברכות פרק שני

יש״י

יז.

מרגלא בפרמיה דאביי :לעולם יהא אדם

ערום כיראה .להערים בכל
מיני ערמה ליראת בוראו:
תכלית חכמה .עיקרה של

ערום ביראה ,מענה רך ומשיב חמה ,ומדבר
שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם,

תורה שיהא עמה תשובה

[עין בגטין דף סא .במהךש״א] ואפלו עם עובד

ומעשים טובים:

כוכבים בשוק ,כדי ש?הא אהוב למעלה תהמר למטה( ,ומתקבל)

[ויהא מקבל] על הבריות .אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי ,שלא הקדימו אדם שלום מעולם,

אפלו עובד כוכבים בשוק .מרגלא בפומיה דרבא :תכלית חכמה  -תשובה ומעשים טובים,
הכותב
על עובד אדמה שהוא בריה כמוהו ואומנתו יותר משובח
מלבד מעלת התורה שאין ערוך אלה ע״ב[ .תכלית חכמה.
עקרה של תורה שיהא עמה תשובה ומעשים טובים כן פירש
רש״י ז״ל .ועל דרך הפשט יאמר הסבה תכליתית בחבטה היא
לעשות חשובה ומע״ט עמה ר״ל עם החכמה אבל מי

שהשתדל וקנה חכמה ולא עשה מעשים טובים לא הגיע עד
תכלית החכמה כמו שאחז״ל (שבת לא ):על חכם שאינו ירא
ה׳ חבל על דלית ליה ביתא ותרעא לביתא עביר וכן פירוש
הפסוק שהביא ממנו ראיה שכל טוב לכל עושיהם פירוש לכל
עושי החכמה והיראה שאע״פ שידיעת החכמה היא מעלה

;יון יעקב
מענה רך משיב חמה .לפי שאביי היה כהן מבני עלי
וכהנים קפדנים הם לכן הרגיל עצמו לומר כן שיהא דבורו
בנחת ומשיב הימה :שלא הקדימו אדם שלום מעולם אפי׳

עובד כוכבים בשוק .אף דרבן יוחנן בן זכאי היה חשוב
אצל המלכות אספסינוס קיסר ומסתמא היו מקדימין לו
שלום אפ״ה היה הוא מן הזריזין המקדימין להם שלום:

הרי״ה
ואחד המרבה .ונראה דבענין המנחות בא ללמדנו
שאע״פ שהמרבה להקריב עולת בהמה היה אפשר
שחביב יותר לפני ה׳ מלהקריב מנחת העוף כי במנחת
העוף יש נחת רוח לפניו שצוה ונעשה רצונו ומנחת
הבהמה יש ריצוי יותר מנחת רוח .לזה אמר אחד
המרבה אין לו ריצוי יותר מהממעיט כי אין להקב״ה
ממנו אלא נחת רוח וכן הממעיט לא יחסר לו מהיות לו
נחת רוח כמו המרבה :מרגלא בפומיה דרבא תכלית
חכמה תשובה ומע״ט וכו׳ .יש לדקדק מה הוקשה לרבא
בפסוק זה ועוד כפי הנראה זהו פשוטו של מקרא ולא
חידש בו כלום .וע״ק דרשה זו שאמר ללומדיהם איך
הוא נמשך עם האמור קודם .וע״ק כפל הענין שחזר
לומר וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא .וע״ק
דמנא ליה דנוה לו שלא נברא דנהי דאמרינן גדול
העושה לשמה מהלומד שלא לשמה אבל מנא ליה דנוה
לו שלא נברא .והתוספות ז״ל תירצו עיין שם .ונראה

לעניות דעתי שקשה לרבא מ״ש הכתוב ראשית חכמה
יראת ה׳ דמשמע שקודם החכמה צריך יראת ה׳ כדתנן
(אבות פ״ג מ״ט) כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו וכפי
זה יקשה מ״ש בסוף הפסוק שכל טוב לכל עושיהם ה״ל
לומר ללומדיהם וליכא למטעי ולומר דלכל לומדיהם
הוא אפי׳ שלא לשמה כיון שהיראה היא ראשית אל
החכמה ואם אין יראה קודם אין חכמה א״ב לא משכחת
לה שהחכמה תמצא אלא באדם שיש בו יראה וכיון
שהוא ירא את ה׳ פשיטא שאינו לומדה לקנטר ח״ו
וא״ב ללומדיהם אין מקום לפרשו שהוא ללומדים שלא
לשמה .וע״ק שאם כפשוטו של מקרא שהיראה קודמת
אל החכמה איך אמר התנא אין בור ירא חטא דמשמע
שאין היראה נקנית אלא מתוך החכמה .לכן פי׳ רבא
ראשית חכמה שאמר הכתוב שהוא כמו תכלית חכמה
והוא כמו ראשית שמנים וכו׳ ראשית בכורי וכו׳
והכוונה היא לומר מובחר ותכלית החכמה הוא לבא

מרגלא בפרמיה דאביי
לעולם יהא אדם ערום
ביראה מענה רך משיב
חמה וכו׳ .יתכן שהיה
כך מרגלא בפומיה משום
דאיתא בתענית (כא!) הוה
ק א דולשא דעתיה דאביי
משום ראבא אומניה
משום דלאבא אומניה
הוה יהביה ליה שלמא
מרקיע כל יומא ולאביי
כל מעלי שבתא .א״ל לא
למיעבד כעובדיה
וכו׳ .ואית ליה דוכתא
דצניעותה השדי ביה
פשיטי שקיל דאית ליה
שדי ביה דלית ליה כו׳
עץ יוסף
לא מיכסף וכו׳ .וזהו
שאמר אביי כאן .שיהא
ולעמוד ביראתו .וז״ש לעולם יהא אדם ערום ביראה
לעולם יהא אדם ערום כיראה .להערים בכל מיני ערמה
אדם ערום ביראה ורצה
וכפרש״י לעולם צריך להערים בכל מיני ערמה ליראת
ליראת בוראו ס־ש״י) .ויש ליישב לשון לעולם כמ״ש
לומר על מעשה דאבא
חובות הלבבות כי מלחמת היצר מלחמה גדולה שבכל
בוראו (מעין הברכות) :ומשיב חמה .צריך להיות משיב
ארמניה אמר כן .שם
בתענית יומא הד שדר מלחמות .היות כל מלחמות אם בקש תחבולה לנצח
חמה :שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו כו׳ .עיין
שונאו שכנגדו ועלתה לו לנצח שכנגדו ולהכניעו .אזי
בב״ח מה שהקשה ע״ז .ובסמיכות חכמים מה שתירץ
אביי זוגא דרבנן למבדקי׳
שקלינהו
לביסתרקי שכנגדו נכנע תחתיו .והוא בטוח שאנן ושקט .כי לא
ע״ז :תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים .הקדים
לשוקא א״ל
ונפקא
יקום ללחום נגדו .משא״ב מלחמת היצר אף אם בקש
תשובה .יובן ע״פ מ״ש חובות הלבבות כי חסידים
לשיימי מר וכו׳ .וזהו
תחבולות להכניעו ונצחו אינו נכנע תחתיו .כי מתגבר
הראשונים היו מחדשים תשובה בכל יום .כי מיום ליום
שאמר אביי כאן מענה רך
משיב המה ר״ל על אותו יותר .והוא נחלש יותר .וכמאמרם (סוכה נב ).כל הגדול
נתחזק הכרת חכמתם .והוסיפו להשיג גדולת יוצרם .מה
מעשה של אבא אומניה מחבירו יצרו גדול ממנו .ולזה צריך כל פעם תחבולות
שלא השיגו אתמול והיו מקצרים אתמול בעבודתם לפי
וערמומיות ללחום נגד היצר הרע להנצל מרשתו
שהיה באותה שעה מענה
מעט השגתם בחיובם .והתחייבו עצמם תשובה ולהוסיף
רך וכו׳ .וזהו שמסיים
אביי כאן כדי שיהא אהוב למעלה דווקא .ור״ל על שלמא של אבא אומניה שהיה מגיע אליו בכל יומא ולאביי בכל מעלי שבתא (פנים מסבירות) :מרגלא כפומיה דאביי לעולם
יהיה אדם ערום כיראה .מענה רך ומשיב חימד! ומדבר שלום עם אחיו וקרוביו ועם בל אדם וכו׳ .הענין שאמר אביי דייקא המאמר הזה .עיין בסוכה נ״ב ע״א אתא ההוא
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תי

יד יוסף
בעשרה
עיין
א
מאמרות מאמר חקור
דין חלק ה׳ פרק ה׳:

ציונים
כל חותמי בוכות
שבמקדש היו אומרים
מן העולם כר .חתם
סופר עה״ת דברים עט׳
קמז.

התקינו שיהא אדם
שואל את שלום
חבירו בשם .עקידה
שער צד .רצ״ה צדקת
הצדיק אות קצו.

אל תבוז כי זקנה
אמן .מטך חכמה
ויקרא

כנ/כד

כג/כא
כה/ב.

רש״י

ברכות פרק תשיעי

קלט כל חותמי כרכות שבמקדש היו אומרים עד
העולם .במס׳ מעניות (טז ):אמריכן אין עונין במקדש אמן
המברך אומר בסוף כל ברכה בא״י אלהי ישראל מן העולם
ועד העולם ברוך חונן הדעת וכן בכולם והעונים במקום

נד.

בתחיית המתים :שיהא אדם שואל בשלום חכרו בשם.
בשמו של הקב״ה ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום
בשביל כבוד הבריות להוציא שס״־שמיס עליו ולמדו מבועז

אמן אומרים ברוך שס כבוד
מלכותו לעולם ועד וילסינן
קלט * משנה .אפל חותמי ברכות
לה מקראי דתפלת עזרא יף ק׳
#במקדעז היו אומרים" :עד
וסיעתו ואשמעינן הכא
העולם" ,משקלקלו המינין ואמרו" :אין
דבמקדש ראשון לא היו
אומרים אלא ברוך [ה׳]
עולם אלא אחד" ,התקינו קרהו אומרים:
אלהי ישראל עד [מן]
"מן העולם ועד העולם" .והסקינו עזיהא
העולם משקלקלו המינים
אדם שואל את שלום חברו בשם .שנאמר
ואמרו אין עולם אלא זה

התקינו עזרא וסייעתו שיהו
אומרים מן העולם ועד

רש״י

העולם לומר ששתי עולמות יש להוציא מלב הכופרים

(רות " pוהנה בעז בא מבית לחם ,ויאקר
לקוצרים :ה׳ עמ?ם ,ויאמרו לו? :ברכך

שאמר ה׳ עמכם ומן
המלאך שאמר לגדעון ה׳
עמך גבור החיל :ואומר

אל תבוז כי זקנה אמך.
למוד מדברי זקני אומתך
לעשות מה שראית שעשו
הס ובגמ׳ מפרש מאי
ואומר :ואומר עת לעשות
לה׳ הפרו״תורתך .פעמים
שמבטלים ד״ת כדי לעשות
לה׳ אף זה המתכוין לשאול

ה׳״ .ואומר (שופטים  0׳ה׳ עמך גבור הךו?ל" .ואומר (משלי בג) "אל תבוז כי זקנה אמך" .ואומר
(תהלים קיט) "עת לעשות לה׳ ,הפרו תורהך" .רבי נתן אומר" :הפרו תורהך" ,משום "עת לעשות לה"׳.

הכותב

רב נימים

גאון

קלט משקלקלו

עת לעשות לה׳ הפרו

תורתך .פירשו טעמו
בגמרא דבני מערבא ר׳
יוסי אומר אס נחישנו
דברי מורה בפין אל
תבוז להם מאי טעמא
(משלי כג) ואל מבוז כי
זקנה אמך אמר ר׳
אס גזדקנה
זעירא
אומתך עמוד וגדרה
כשס שעשה אלקנה
שהיה מדריך את ישראל
לפעמי רגלים מה טעם
(ש״א א) ועלה האיש
ההוא מעירו:

ליקוטים
והתקינו שיהא אדם
שואל כר .עת לעשות
לה׳ הפרו תורתך כר.
נאמרו
עתים
כ״ח
כל
והשיב
בקהלת
בלמ״ד עת
העתים
ללדת ועת למות כו׳ רק
חמשה עתים לא כתוב
בהן למ״ד עת ספוד ועת
רקוד עת כנוס אבנים
עת מלחמה ועת שלום.
אבל נראה שמעת ללדת
עד תשלום העתים עת
שבעה
הוא
שלום
פסוקים ובכל פסוק ד׳
בתים היינו שתים שהן
ארבע היינו שיש שבעה
כוכבי לכת (וכמדומה לי
שאמר ויש שבעה ימי
שבוע) וכנגד זה הוא

המינין כר .פי׳ הרמב״ם ז״ל (עי׳ הל׳
תשובה פ״ג) מינק הם הכופרים בתורה

שלא יאמינו בחיי העולם הבא ועוד נבאר ענק העולם הבא
במקומו במסכת סנהדרין ופירוש קלקלו השחיתו [הדעות]
והאמונות וכשאמרו בכלל התקנות שתקנו שיהא אדם שואל
בשלום חבירו בשם האל מפני שמלת שלום הוא שם משמות
הקב״ה והביאו ראיה לדבר זה מענק בועז שאמר ה׳ עמכם
השיבוהו שיברך ה׳ ומה שאמר אחר כן ואומר אל תבוז כי
זקנה אמך אינו ראיה על מה שהקדים שיהא אדם שואל
בשלום חבירו בשם .אבל ראיה שלא יבוז וילעוג לתקנת
חכמים אף על פי שהם ישנות וקדמוניות ועל זה הזהיר שלמה

בזה המשל ואח״ב הביא ראיה על כל העוברים על התקנות
ההם כי יבא זמן להפרע מהם ולענוש אותם כי הם הפרו
תורה וזהו שאמר הפרו תורתך עת לעשות לה׳ אבל מי
שיעזוב הפסוק על סדורו ויפרשהו ויאמר עת לעשות לה׳
הפרו תורתך יאמר כי כשיבא העת להפרע מהם ולהנקם
יזדמנו סבות לבני אדם להפר התורה כדי שיבא עליהם העונש
במשפט וזה הענין ארוך ורחוק עמוק עמוק מי ימצאנו כי נצא
מזה לענק הדין הנגזר מהקב״ה על כל אדם וע״ב אל תבקש
ממני עתה בענין הזה אשר אנו בו אלא לבאר דברי המדברים
בלבד על דרך פי׳ פשוט בכל דבריו כי דברי הכתוב יבטלו
קצתם לקצתם בענין ההוא וכן דברי החכמים .אבל היסוד הוא

הרי״ף
וינחם על הרעה .ורבי יצחק אמר כסף הכפורים ראה
שכשם שבעגל נגף ה׳ את העם ולקח כסף הכפורים של
כופר נפש לעשות אדני המשכן ויכפר ערן בית ישראל
וכן לקח כופר נפש לקנות קרבנות לכפר על עון בית
ישראל כך בימי דוד שנענשו על שלא נתנו כופר נפש
כשמנה אותם יואב ראה ה׳ שסופם לגבות המשים
שקלים מכל שבט ויהיה ג״כ כסף כפורים לכפר עליהם
כי באותו כסף שגבה מהשבטים קנה הגורן מארונה
היבוסי ונבנה בו המקדש לכפר על ישראל וזה נרמז
בפסוק שאמר (שמות ל) ולקחת את כסף הכפורים והיה
לבני ישראל לזכרון לכפר על נפשותיכם רמז כאן שבימי
דוד יעלה לזכרון מה שעתידים לגבות מכל שבט ולקנות
מקום המקדש לכפר על נפשותיהם על מה שטעו ולא
נתנו שקלים למנין נפשותיהם ואפשר לי לומר שכך
היתה בדעתו של הקב״ה שבמנות את ישראל יתנו כופר
נפש בשקלים לקנות בהם מקום המקדש והם לא עשו
כן ומ״ש גבה מכל שבט המשים כסף ועלו הי״ב שבטים

ת״ר שקלים וקנה מקום המקדש וכפי זה אמרו כאן כסף
הכפורים ראה והכי קאמר ובהשחית ראה ה׳ וינחם
שרמז שבמעשה העגל כתיב וינחם ה׳ על הרעה ולקח
כסף הכפורים של כופר נפש לעשות המשכן המכפר
העגל גם עכשיו אמר למלאך הרף ידך מהשהיה כי
עתידים לעשות מקדש ולכפר:
קלט כל חותמי כרכות שבמקדש כר .פי׳ רש״י ז״ל וכי
תימא בועז עבד מדעתיה ולא גמרינן מיניה תא
שמע ממלאך דאמר לגדעון בו׳ .ויש לדקדק למה
הוצרכו ג׳ קראי דבקרא דבועז וקרא דאל תבוז כי זקנה
אמך סגי כיון דעיקר הילפותא היא מבועז וקרא דאל
תבוז איצטריך דלא נימא דבועז עשה מדעתו ולהכי
אייתי נמי האי קרא דאל תבוז לומר שעשה מדעתו א״ב
האי קרא דגדעון תו לא אצטריך .ונראה דגם מתרווייהו
לא ילפינן לה משום דאיכא למדחי נמי שמא לא אמר
בועז ה׳ עמכם בשביל שאלת שלום בשם כי לא נתכוין
לשם אלא רצה לזרזם שלא יהיה בידם עבירה לחלק

עץ יוסף

קלט והתקינו

שיהא אדם שואל את שלום חכרו בשם .אע״פ שאין כאן הזכרת שם שמים לבטלה .מ״מ לא יכון
להזכירו תמיד פן יבואו להוציאו לבטלה .ועוד שראוי שלא להוציאו אלא ביראה וברעדה ע״ד
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ברכות פרק תשיעי פג.

ד®-

מהרש״א

תיא

יד יוסף

'ש^'ס חביו זהו רטט י' יו * גמרא• ?ל ?ף למה? לפי שאין עו5ין

קלט [ל&י שאין עונין

׳אמן׳•» ומנין שאין עונין -אמך

אמן במקדש וכר .מפורש
בסוף פרק אלו נאמרין

א חענית ט״ז ע״נ
סוטה מ׳ ע״ב:

(סוטה מ:]):

ליקוטים

X
להפר תורה ולעשות דבר

הנראה אשור :ויברכו שם

"י

במקד®

במ?ןךש? ש3אמר (נחמיה ט> "קומו בךכו
את ה׳ אלד!י?ם מן העולם עד העולם",

כבודך .ברוך שס כבוד
מלכותו לעולם ועד עונין
והמברך אומר ברוך ה׳ אלהי ישראל מן העולם ועד העולם מפרש בתוספתא שתקנו מן העולם ועד העולם להודיע
שאין העולם הזה לפני העולם הבא כלום אלא כפרוזדור לפני הטרקלין כלומר הנהיגו ברכותיו בעוה״ז כדי להיות
רגילין לעוה״ב שכולו ארוך:

לאומר (שם> ".ויברכו שם ?בדך ,ומרומם על כל ברכה וההלה

הכותב
כי הקב״ה יגמול לטובים ויענוש הרעים והכל במשפט כי כן
העיד עליו הפסוק כי משפטיו ישרים שנאמר (דברים לב) כי
כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול ודרך הצדק בהם אין
ביכולת אדם להשיגו כאשר אין בכה שכל אדם להיות שכלו
כולל דעת הקב״ה וכבר הודיענו הכתוב כי אין ביכולת
רעיונינו להשיג חכמתו וצדק דיניו בכל מה שפעל ויפעל והוא
נרש (ישעיה נה) כאשר גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי
מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם וע״כ יש לך לסמוך על
היסוד הזה ואל תשנה נפשך להעמיק אחר הענין הזה כי כל

מי שיחקור אחריו יוצדק עליו מ״ש חז״ל בכיוצא בזה (ב״ק צא).

צלל במים אדירים והעלה חרם בידו .ועוד כתב קצת בזה
והאריך בסיפור שבחי דברי הפלוסופים בקיאים בפלוסופיא
ואין צורך לכתוב כאן על הספר הזה אשר סדרתיו כשלחן
ערוך לפני המון הלומדים תמימי דרך ההולכים בתורת ה׳.
וסיים הרב פירוש משנה זו בלשון זה ואין זה מקום להביא
הדבר הזה לולי אשר כונתי כשיבא זכר דבר לענין האמונה
לבאר בו מעט לפי שיקר בעיני ללמד עיקר מעקרי הדת
והאמונה יותר מכל אשר אלמדהו עכ״ל:

הדי"
לזונות מכל גרנות דגן ולכך כשראה בועז הנערה נצבת
אמר ה׳ עמכם להזהירם כלומר יהיה ה׳ שוכן עמכם
שלא יהיה לכם דבר של עבירה אלא דבר של יראה ה׳
יהיה עמכם ויאמרו לו יברכך ה׳ שיש בידינו דבר של
זכות וגמ״ח שמתוך גמילות חסדים יברכך ה׳ וא״כ אין
ללמוד מכאן שאלת שלום בשם ולומר אל תבוז כי זקנה
אמך מה שעשה בועז לומר עשה מדעתו כי בדרשה
הזאת דחינו את הכל שלא הזכיר בועז כאן את ה׳ אלא
לזרז לקוצרים כנזכר ולכך הביא מגדעון דאע״פ שיש
לדחות לא לשאלות שלום בשם אלא המלאך בא
במלאכות ה׳ לגדעון לומר לו שהשם יהיה עמו להיות
עוזר לו להלחם בעדו וז״ש ה׳ עמך בעזרך כיון שאתה
גבור החיל ביראת ה׳ מ״מ למדנו ממנו שפירוש ה׳
עמכם האמור בבועז אינו זירוז ואזהרה לפי שמצינו
בגדעון שאמר לו המלאך ה׳ עמך והתם ליכא למימר
הכי שזרזו והזכירו המלאך לגדעון שיתעסק בדבר מצוה
שיש בה שם ה׳ ולא בדבר עבירה כמו שאתה דורש
בבועז כי לא שייך לומר כן בענין גדעון וע״כ אתה
דורש שם בגדעון ה׳ עמך או בשאלת שלום או לכל

הפחות מענין הבטחה שתהיה השכינה עמו וא״ב גם ה׳
עמכם הנאמר בבועז אינו ענין אזהרה דיגיד עליו ריעו
אלא שאלת שלום בשם דהא הבטחה ליכא למדרש
בבועז דדוקא בגדעון שהיה מדבר עם המלאך יש
לדרוש שהמלאך הבטיחו מאת המקום במלאכות ה׳
אבל בועז מנין לו להבטיחם לקוצרים וכיון שכן ודאי
דרשינן ליה ששאל להם שלום בשם ולמאי דאיכא
למדחי ולומר דנהי דדרשת ליה לשאלת שלום בשם
אבל אכתי אית לן למימר דמדעתיה עבד ולא גמרינן
מיניה לז״א ואומר אל תבוז לבועז שהוא מזקני אומתך
לומר דמדעתיה עביר ונמצא לפי זה דעיקר הילפותא
היא מקרא דבועז וקרא דאל תבוז וקרא דגדעון לא אתא
אלא להוכיח דלא נדרוש קרא דבועז מענין אזהרה וזירוז
דיגיד עליו ריעו האי קרא דגדעון דכתיב ביה נמי ה׳
עמך ואם כן האי קרא דבועז מדריש לשאלת שלום
בשם .וכ״ת תינה בדברים שאינם נוגעים לכבוד ה׳ אבל
להזכיר לשם לשוא בשביל כבוד בני אדם שאני לז״א
ואומר עת לעשות לה׳ להזכיר שם ה׳ לשוא בזמן
שהפרו תורתך דהם החושבים להשכיח שמו והפרו

עץ יוסף
(מלאכי ב) מפני שמי נחת הוא .וכן <שם ג) וזרחה לכם
יראי שמי .ואם יורגלו בשאלת שלום בשם יהיה נקל
בעיניהם .גם יש לחוש שמא יזכירוהו במקום בלתי
טהור .אמנם ראו שבדורותיהם היו מבקשים להשכיח
שם שמים .ולכן ראוי להרגילו בפי האנשים בשאלת
שלום .ולכן התקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו
בשם ולמדו מבועז שאמר ה׳ עמכם .והם אמרו לו
יברכך ה׳ .ומן המלאך שאמר לגדעון ה׳ עמך גבור
החיל :לפי שאין עונין אמן במקדש .הדבר תמוה ומה
נתינת טעם הוא זה לדברי משנתינו כאן .שהרי לא

נזכר במשנתינו מעניית העונים רק מאריכות חתימות
הברכה (צל״ח) וי״ל בפשיטות שיש מלכות שמים
באמן .כי אמן ר״ת אל מלך נאמן .וזה מבואר בספרים.
ולכך במקדש שלא היו עונים אמן היו אומרים ברוך
שם כבוד מלכותו לעולם ועד במקום מלכות להמליכו
(מעין הברכות) :ומנין שאין ערכין אמן במקדש שנאמר.
בתפלת עזרא בבית שני (נחמיה ט> קומו וברכו את ה׳
אלהיכם .והיינו ברוך ה׳ אלהי ישראל כו׳ .ויברכו שם
כבודך היינו שעונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד:
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שבעה פסוקים והשבעה
כוכבים כו׳ משמשים
כל ימי השבוע .ובכל
יום יש יום ולילה .והיום
נחלק לשני חלקים היינו
חצות היום .והלילה ג״ב
נחלק לשני חלקים היינו
חצות לילה .וכנגר זה
בכל פסוק הוא ר׳ בתים.
ויש ד׳ דברים היינו
דומם צומח חי מדבר.
שעת ללדת ועת למות
הוא כנגד המדבר עת
לטעת ועת בו׳ הוא כנגד
צומת .עת להרוג ועת
לרפוא הוא כנגד מדבר.
עת לפרוץ ועת לב
הוא כנגד דומםSr .
לבכות ועת לשחוק עת
ספוד ועת רקוד .שלפום
רהיטא הוא דבר אחד.
שבכיה והספד ענין אחד
הוא ושחוק וריקוד הוא
ג״ב ענין אחר .אבל
נראה שבכיה נקרא
שבוכה בינו לבין עצמו.
והספד נקרא שמספיד
ברבים ומודיע צערו
לרבים .ושחוק הוא ג״ב
בינו לבין עצמו שענין
שחוק הוא שמתה .אבל
ברבים.
הוא
רקוד
והענק הוא עת לבכות
הוא כנגד דומם שנאבד
ממנו ממון או שהפסיד
במשא ומתן ומצטער
ע״ז ובוכה בפני ע׳י'•־
וגם אם משתכר נ^,
הרבה .גם כן משמח
בינו לבין עצמו .וזהו
עת לשחוק גם כן כנגד
הדומם עת ספוד הוא מי
שמת לו מת אז נקרא
הספד שמודיע צערו
לרבים ורקוד נקרא בעת
נשואין ומרקדין לפני
הכלה כמאמר (כתובות
טז ):כיצד מרקדין בו׳
לכך לא כתיב למ״ד
בספור ורקוד שאות
לימוד.
הוא
למ״ד
ואיתא במתני׳ (לעיל יז):
מי שמתו מוטל לפניו
ומן
מק״ש
פטור
התפילין ומכל מצות
האמורות בתורה ואסור
ג"כ בת״ת וחתן ג״ב
פטור מק״ש (ואיתא
במסכת סוכה (כה ):תנו

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

יד יוסף
א מבוה כ״ג ע״ב:
ב לעיל דף ס׳ ע״א
הובא כע״י סי׳ ק״ל.
סנהדרין ע׳ ע״א:

ציונים
וכ״ת בועז מדעוגיה
רנפשיח קאמר מ״ש
ובו׳ אל תבוז כי זקנה
אמך ובו׳ .דרשות
חת״ס דף רצט ע״א.

ליקוטים

תיב

טהרש״א

ברכות פרק תשי?ןי

וכ״ת בועז מדעתיה דנפשיה כר .וה״ה דהוה מצי
למימר דכעי לאתויי קרא דגדעון לאשמעינן דהסכימו ב״ד
של מעלה על ידו כדאמרינן בסוף מסכת מכות (« ):אלא
דלא נחית הכא להכי ומה שיש לדקדק עוד בזה ע״ש

ודו״ק :ואומר עת לעשות
וגר .הכא לא פריך מאי
ואומר משוס דמקרא דלא
תבוז כי זקנה וגו׳ דהיינו
שיש לנו ללמוד מזקנים
הראשונים אימא דהיינו
דווקא בדבר שאין בו שוס
גמגום לאיסור משא״כ הכא

דהוי הזכרת שס שמיס
לבטלה ת״ש עת לעשות
לה׳ וגו׳ וק״ל :מכיפיה
לרישיה כר .ר״ל הכא בשני

פג.

דש״י

תחלה אחת .שיענו פעס אחת ברוך שם כבוד מלכותו

לעולם ועד :על כל ברכה .בסוף ברכה באחרונה :וכי
תימא בועז מדעתיה עכר .ולא גמרינן מיניה :ת״ש.
דגמרינן ממלאך שאמר לגדעון :וכי תימא מלאך הוא
דקאמר ליה לגדעון .כלומר
לא שאל בשלומו ולא ברכו
יכול בל הברכות פלן תהא להן החלה
אלא בשליחות קאמר מאת
אחת? תלמוד לומר "ומרומם על כל
המקום לבשרו שהשכינה
עמו ולא גמרינן מיניה:
ברכה ותחלה" .על בל ברכה וברכה ,תן
ת״ש אל תבוז כי זקנה
והותקינזי קזיהא אדם שואל
לו תהלה.
אמך .אל תבוז את בועז
בשלום חברו ובו׳ .א מאי ׳ואומר׳? וכי
לאמר מדעתו עשה אלא
למוד מזקני ישראל כי יש לו
תימא :בעז  -מדעתיה זינפשיה קאמר? תא
על מי להסמך שנאמר עת
שמע" :ה׳ עמך גבור החיל" .וכי תימא:
מכיפיה
לה׳:
לעשות
מלאך הוא ךקאמר ליה לגדעון? תא
לרישיה כר .אס באת
שמע" :אל תבוז בי זקנה אמך" .ואומר:
לדרשו למקרא זה יש לדרשו

רבנן חתן כו׳ פטור מן
התפלה ומן התפילין
כד) לכך לא כתוב
למ״ד בספור ורקוד .עת
ופרש״י
מדריש
להשליך כד הוא דומם עניניס
אמר
תורתך".
הפרו
לה׳
לעשות
"עת
עת לחבוק הוא מדבר
עת
כו׳
לסיפיה
מרישיה
יפה בין ככתיבתו בין
«^בקש כו׳ הוא ג״ב
בהפוך :מרישיה לכיפיה.
לעשות לה׳ משוס הפרו
ויבא :בהאי קרא ,מרישיה לסיפיה ־
 \ Jמדבר וכנגד דומם.
עת לעשות לה׳ משוס הפרו
עת לקרוע כד הוא כנגד תורתך עתים הם לה׳
מרריש ,מסיפיה לרישיה  -מרריש.
תורתך עתיס הס לה׳
דומם עת לחשות כד לעשות משפט פורענות כו׳
מרישיה לסיפיה מדריש" ,עת לעשות
לעשות משפט פורעניות
הוא כנגד מדבר .והענין ע״ש והוא קצת דחוק דהיכן
לה׳" ,מה טעם? משום "הפרו תורתך".
בעוברי רצונו משום דהפרו
שחושב בפסוק אחד הוזכר משפט ונראה לפרש
שני דברים וחילופן והן
תורתך :מפיפיה לרישיה.
ענין אחד רק שזהו כדבסמוך אס ראית דור
מסיפיה לרישיה מדריש" ,הפרו תורתך",
הפרו תורתו עושי רצונו
בדומם וזהו במדבר או שאין התורה חביבה עליו
מה טעם? משום "עת לעשות לה"׳.
כגון אליהו בהר הכרמל
במדבר וצומח .אבל כנס שנאמר עת לעשות וגו׳
שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות משוס דעת לעשות
ענין אחד להם והפסיק דהיינו עת לעשות לה׳ לכונסה לשם שמיס משוס דהפרו
עת לקרוע ועת לתפור.
סייג וגדר בישראל לשמו של הקב״ה:
תורתך וק״ל:
עת לחשות ועת לדבר
אינו ענין אחד דמה ענין
הרי״ף
עיון יעקב
תפירה אצל דבור .אבל
תורתך אז עת לעשות לה׳ ולשאול שלום בשם ועיין
נראה שהדבור מחבר קלט וכי תימא מלאך הוא דקאמר .עיין פירש״י ועי״ל
אנשים יחד שאם לא
במסכת מכות פרק אלו הן הלוקין <כג :):אמר רכא האי
דהכי קאמר מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון
היה הדבור בעולם לא
קרא מרישיה לסיפיה מדריש וסו׳ .פירש״י ז״ל מרישיה
אבל לא מציגו שגדעון השיב למלאך ברכה בשם כמו
היה התחברות כלל.
לסיפיה עת לעשות לה׳ עתים הם לה׳ לעשות משפט
שמצינו שהקוצרים אומרים לבועז והשיב לו יברכך ה׳
והדבור הוא כמו תפירה
פורענות בעוברי רצונו משום דהפרו תורתך .מסיפיה
על זה קאמר אל תבוז כי זקנה אמך לומר שהקוצרים
®בחבר הבגד מכמה
לרישיה הפרו תורתך עושי רצונו יתברך כגון אליהו בהר
ם ועושה אחד אבל
השיבו לבועז שלא כדין זקניך ויאמר לך :האי קרא
הכרמל שהקריב בבמה בשעת איסור במות משום דעת
אם לא מדברים יחד מסיפא לרישא מדריש ומרישא לסיפא מדריש .עיין
הוא כמו קריעת בגדים
לעשות סייג וגדר בישראל לשמו של הקב״ה .ועוד
פירש״י ומהרש״א ועוד יש לפרש ע״ד דאיתא בנזיר דף
שכל אתר בפני עצמו
אפשר לי לומר מרישיה לסיפיה עת לעשות לה׳ שאע״פ
כ״ג גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וא״ב מאן
הוא .עת להשליך אבנים
שכתוב (יהושע א) והגית בו יומם ולילה מ״מ אם א״א לו
ועת כנוס אבנים כנגד דדריש עת לעשות לה׳ הפרו תורתך מיירי במצוה שלא
לעסוק יומם ולילה יקבע עתים לתורה עת לעשות לה׳
לשמה וזה עת לעשות לה׳ המצוה אף שבעשייתו הפרו
דומם עת לחבוק כד
הוא כנגד מדבר .ואיתא
מה טעם יקבע עתים ויבטל צווי הכתוב והגית בו יומם
תורתך שעשייתו שלא לשמה ומאן דדריש בהיפך הפרו
(עירובין נה ).שהתורה לא
ענף יוסף
נמצא לא בתגרנים ולא
במי
ולא
בסהרנים
אפילו אם המטיב עושה בהכרח עכ״פ מקבל הטוב.
קלט מסיפיה לרישיד .מדרש הפרו תורתך מ״ט משום
שנוסעים מעבר לים
עת לעשות לה׳ .להסביר זה נודע יש
אמנם הבורא יתברך אינו נצרך לשום דבר זולת לעשות
אחר אבנים טובות לכך
רצונו וכמ״ש בכתוב יקריב לרצונו .ואם אין הרצון אין
שמקיים מצות בהכרח בלי נדיבות נפש ורצון וחושבים
לא כתיב למ״ד אצל
טוב .לזה נצטוינו לעת הכושר להפר מצות התורה
כי זה נחשב קיים .דמיון אם אדם עושה טובה לזולת
כנוס אבנים .עת מלחמה
לא נאמר בה למ״ד
לצורך שעה משום שאין צריך לעיקר המצוה רק ברצון
אף אם אינו בנדיבות ורצון נחשב טובה לזולתו .אפס
שבשעת מלחמה אינו זה יתכן בין אדם לחברו .אחרי כי המקבל נצרך לטובה
ונדיבות נפש .לכך נדחית המצוה לעתים (מעין הברכות):
צריך ללמוד .דאיתא
במגילה (ג ).אמש בטלתם ,וכתב רש״י שם בד״ה אמש בטלתם כו׳ ועכשיו שהוא לילה היה לכם לעסוק בתורה שהרי אינכם נלחמין בלילה אלמא בשעת מלחמה
אינו צריך ללמוד .עת שלום לא נאמר בהן למ״ד שאמר מנין שיהא שואל בשם בו׳ עת לעשות לה׳ הפרו תורתך משום שלום מותר להפר את התורה היינו שיהא
שואל בשם לכך לא כתיב למ״ד (שנות אליהו) :ובי תימא בועז מדעתיח דנפשיד! קעביד .וקשה דמהי תיתי לומר כן .וי״ל משום דאין להזכיר את השם מקודם וא״ב
היה לו לומר עמכם ה׳ וז״ש אל תבוז דאפשר דבאמת הזכיר אח״ב רק הכתוב וכרו מסודם מפני כבוד ה׳ .וכמ״ש בפי׳ זרע אברהם ברבה פמ״ג (אהבת איתח:
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ברכות פרק תשיעי סג.

רש״י
כשעת המכנסין .שאין חכמי הדור מרביצים מורה
לתלמידים :פזר .אתה לשנות לתלמידים :כשעתא
המפזרים .שהגדולים שבדור מרביצים תורה :כנם .אתה
ולא מטול שררה עליהם דאף זו לכבוד שמיס הוא לאחוז

במדת הענוה וכתיב עת
לעשות לה׳ הפרו תורתך:
ואם ראית דור שאין
התורה חכיכה עליו כנס.
ואל תטיל דברי תורה
הפרו תורתך.
לבזיון:
מלפזרה בשעה שהכנוס
לשם שמים :הכי גרסינן

טהדש״א

תיג

ואם ראית דור כו׳ .נראה מפרש״י שהם ב׳ ענינים בשעת
המכנסים פזר ובשעת המפזרים כנס איירי בחכמי הדור
ואס ראית דור כו׳ איירי בתלמידים וקרא דמייתי עת
לעשות לה׳ וגו׳ קאי אתרוייהו אשעת המפזרים כנס עת
לעשות לה׳ במדת ענוה
מללמד
תורתך
הפרו
בשעת
אומר:
הזקן
הלל
אתמאי
לתלמידים כיון שיש חכמי
המכנסים  -פזר .בשעת הקפזרים  -כנס.
הדור אתרים המפזרים וקאי
אם ראית דור שהתורה חביבה עליו  -פזר.
נמי אאס ראית דור וכו׳
דהיינו שאין התורה חביבה
קז3אמר (משלי יא) "יש מפזר ונוסף עוד".
עליהם עת לעשות לה׳
ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו ■
מללמדם משוס בזיון התורה
פנס .שנאמר "עת לעשות לה׳ ,הפרו
כך נראה מפרש״י אבל
דחדא
מוכח
בירושלמי
תויהך״ .דרש בר קפרא :זלת ■ קפץ קנה
ובשעת
היא
מילתא
מינה .באתר דלית גבר  -חמן הוי גבר.

זלת קפוץ קנה מינה .אס
ראית פרקמטיא בזול קפוץ
וקנה מינה ואסוף שסופה
פשיטא .הא
להתיקר:
המכנסים פזר "קאי נמי
גבר,
דאית
באתרא
מינה,
שמע
אביי:
אמר
שלא
פשיטא
לי
למה
דאביי
אתלמידיס שחביבה התורה
נצרכה
לא
פשיטא?
גבר.
תהוי
לא
חמן
יורה אדם הלכה בפני רבו
עליהם להכניסה אליהם
למה ליה לאביי למשמע
פזר ללמד להן ובשעה
אלא כששניהם שוים .דרש בר קפרא:
מכללא :כששניהם שוין.
שהתלמידים מפזרים אותה
אס באת במקום ת״ח ואינך גדול ממנו אל תטול עטרה
ואינה חביבה להם כנס אתה ללמוד להן ודו״ק :תמן הוי
לדרוש במקומו:
גבר כו׳ .יש לדקדק מאי אשמועינן בר קפרא הא מתני׳

הרי״ף

עיון יעקב

ולילה משום דהפרו תורתך שאם לא יקבע עתים יתבטל
ממנו ת״ת לגמרי והפרו תורתך ולזה תפסת מועט תפסת
ומסיפיה לרישיה מדריש הפרו תורתך שהאדם העוסק
בתורה יש לו רשות להפר ולבטל התורה בזמן שרואה
שעת לעשות לה׳ בפיקוח נפשות .וכיוצא בזה יחלל
שבת אחת כדי לקיים נפש מישראל :תניא הלל אומר
כשעה שמפזרים בנס וכו׳ .ויש לדקדק ראשונה דלא
רישיה סיפיה דבתחלה אמר בשעה שמפזרים כנס וכו׳
ולא חילק בין דור שהתורה חביבה עליו לדור שאין
התורה חביבה עליו ואח״ס אמר אם ראית דור שהתורה
חביבה עליו וכו׳ ואם נאמר דתנא והדר מפרש היל״ל
כך במה דברים אמורים כשהתורה חביבה על הדור וכו׳ ,וע״ק דהיה לו להביא ראיה לזמן שאין התורה חביבה
כנס מסיפיה דקרא דיש מפזר דכתיב בו (משלי יא) וחושך מיושר דהיינו כשאין התורה חביבה דהיינו חושך מיושר
התורה אך למחסור .ועוד קשה דאיך מביא ראיה מעת לעשות לה׳ שאם אין תורה חביבה כנס שהרי זה הפסוק
מרישיה לסיפיה מדריש ומסיפיה לרישיה מדריש ולא משמע מידי .ונ״ל דהכי קאמר הלל בשעת המפזרים כנס
ובשעת המכנסים פזר וכי תיקשי לך דהא קרא כתיב איפכא יש מפזר ונוסף עוד דמשמע בשעת המפזרים פזר ונוסף
עוד וכן על מה שאמר בשעה שמכנסים פזר כתיב איפכא וחושך מיושר אך למחסור .לזה תירץ דלא קשיא כלל

תורתך דהיינו לעשות עבירה לשמה משום דעת לעשות
לה׳ וכיון דתרווייהו כאחד טובים כדמסיק שם בש״ס
לכן דרשינן כאן תרוייהו מחד פרוקא אבל כל זה אינו
מתיישב על לשון הש״ס כאן :שאין התורה חכיכה עליו
כנס .כי מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין :זלת קפוץ
קנה מינה .פי׳ אם ראית סחורה בזול קפוץ מהר קנה
מינה שסופו להתייקר וכן לענין התורה אף שהדור אין
התורה חביבה עליהם אפ״ה קנה מינה שסופו יהיה דבר
ה׳ יקר :אמר אכיי ש״מ כאתרא דאית גבר .מורה הוראה
תמן לא תיהוי גבר .הא דלא מדייק כן ממתניתין דפ״ב

עץ יוסף
אם ראית דור שהתורה כד .זהו מאמר אחר מהלל .וכן
איתא בהדיא בירושלמי (פ״ק) [פ״ט] דברכות <ה״ה)
שז״ל שם וכן היה הלל אומר אם ראית כר .וכן נראה
מפרש״י שהם ב׳ ענינים .בשעת המכנסים פזר ובשעת
המפזרים כנס זה איירי בחכמי הדור .ואם ראית דור
שהתורה כו׳ איירי בתלמידים כמו שאפרש לקמן .וקרא
דמייתי עת לעשות לה׳ וגו׳ קאי אתרווייהו אשעה
המפזרים כנס עת לעשות לה׳ במרת ענוה הפרו תורתך
מלמד לתלמידים כיון שיש חכמי הדור אחרים המפזרים
כמו שכתבתי לעיל .וקאי נמי אאם ראית דור שאין
התורה חביבה עליהם עת לעשות לה׳ מללמדה משום

בזיון התורה :אם ראית דור שהתורה חכיכה עליו.
שחביבה התורה על התלמידים .פזר להם את התורה
ותלמוד להם שעל ידם תתרבה לך ג״כ התורה שנאמר
יש מפזר ונוסף עוד .והיינו המלמד תורה לתלמיד הגון
ניתוסף חכמת הרב יותר וכמאמרם ז״ל (תענית ז).
ומתלמידי יותר מכולם :ואם ראית דור שאין התורה
הכיכח עליו .והמלמד תורה לתלמיד שאינו הגון נתמעט
חכמת הרב וכדאיתא בספר הפלאה .לכן כנס ולא תלמד
להם שנאמר עת לעשות לה׳ שלא להטיל דברי תורה
לבזיון .הפרו תורתך מלפזרה בשעה שהכניס לשם
שמים :כאתר דלית גכר .להיות מורה הוראה הוי גבר
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יד יוסף
א תוספחא פרק ו* :

ציונים
בשעת המכנסים פזר
וכר .עוללות אפרים
מאמר רצה .־-
אם ראית דור שאין
התורה חביבה עליו
כנס .משנת רבי אהרן
ח״א נג סה.

באתר דלית נבר.
מהר״ל דרך החיים פ.

ליקוטים
(לקמן) לעולם ילמד
אדם את כנו אומנות
נקיה וקלה .מאי היא
מחטא
יהודא
א״ר
דתלמיותא .וה הנן!
מזולת מה שכוון בר«ר
קפרא כפי פשיטות
בנו
דרשתו ללמוד
אומנות נקיה וקלה
כלומר נקיה מגזל וקלה
לפי שאין בה חסרון כיס
כמו שפירש הערוך .עוד
כוון בזולת מזה לתועלת
יותר גדול הערך והוא
כפי מה שידוע צורת זו
דקה
שהיא
המחט
ביותר ואינה לתפירה כי
אם מאחין בה את
הקרעים ונקב שלה צר
ביותר כמו שפירש רב
נתן בעל הערוך .הנה
רמז בזה בר קפרא
שילמד אדם בנו התורה
שהיא אומנות נקיה
וקלה כפשט פירושן r
היא נקיה מגזל י
עצמו
שירגיל
למי
ויתמיד ענינו עמה .ובזה
האופן הת״ח דומה
את
לחייט המאחה
הקרעים זה לזה וחורז
וחותך כן הת״ח חותך
וחורז מתורה לנביאים
לכתובים
ומנביאים
וכמו שנזכר בבן עזאי.
ורמז בוה המחט שיאחה
בה את הקרעים כמו
שביארנו ויתמיד וירגיל
לימודו עד שיהיה ענינו
כענין המחט שהיא דקה
ביותר ונקב שלה צר כן
יכנום עצמו בהתמדת
לימודו עד שידע להבין
דקות הענינים דרכי
התורה דקה מן הדקה
ועם היות שתחילת
כניסתו בזה האופן ועד

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רושלמי ברכות פרק נ

עץ יוסף
תנב
יד יוסף
א ירושלמי שקלים פ״ב הרי שבזכות המורה זכו לארץ .לכן ראוי להזטרה ואף
ומו״ק ס״ג שי׳ י״ג שכעת אנחנו בגלות .מכל מקום מחוייביס אנחנו להודות
אגדת שמואל פ׳ י״ע על תחלת ירושתה שמאז זכינו בה לדורות .אלא שהחטא
ועי׳ בבלי פ׳ האשה
גרס להפסיק איזה זמן .ומה שלא תיקנו חז״ל בה בקשה
רבה [יבמות] דף צ״ו:
"^לחזרתה .אפשר שסמכו על
מה שתיקנו בבונה ירושלים

ליקוטים

(יפה מראה):

סברת אומות העולם.
א״נ בהיות ישראל קורין
ב׳ פרשיות אלו עולה
על וכרונו מעמד הר
סיני שהניח הקב״ה כל
אומה ולשון ונתן תורתו
לישראל ,ובכלל חיבה
זו שלא נתנה למלאכי
השרת שנתאוו אותה,
גם עולה בזכרון ישראל
הכבוד שחלק להם
בנתינת עשרת הדברות
כבודו
הם את
™ ילהם
לדןראות
את כבויי
X
רצוננו
שאלו
לראות ™*מלכנו^ועל
לראות את מלכנו ,ועל
ידי כך מתירא ומתפחד
ונרתע לאחוריו ואינו

יוחנן הוה
רבי
ו
נשען
פי׳
מסתמיך.
ומתאכסן בבית רבי יעקב
(הכותב בע״י) והיפה מראה
פי׳ לפי שרבי יוחנן בעל
בשר היה כשהיה הולך היה
נשען על רבי יעקב בר אידי.

הכותב
בארץ נשארה בקנין חזק התורה רשומה ביד כל זרע ישראל

הבאים אחריהם כאשר היא עתה בדורותינו באופן שעם
היות שמפני חטאינו גלינו מארצנו ברית כרותה כי לא
תשכח התורה מפי זרענו והתכלית אחרון הזה מהיום
ולעולם חזק ומסובך אצלנו.
לפיכך אנחנו חייבים להודות
עליו ועל הענין הקודם אליו
ואס לא הזכיר בהודאתו זאת
התכלית
שהיא
התורה
ו
יוחנן הוה מסתמיך על רבי יעקב
אחרון מחזירין אותו .ומכאן
בר אידי ,והוה רבי אלעזר חמי
תשובה גס כן למה ששאלתי
ליה ומטמר מן קדמר .אמר :הא חרתין
בראשונה ט מדוע לא הזכיר
מילין עביר בי הדין בבלאי ,חרא רלא
רבי יהושע בן לוי ברית עס
תורה כמוזכר בגמרא שלנו
שאל בשלומי ,וחרא זילא אמר שמועתא

היד׳ קורא פרק שני

רבי

משמי .אמר ליה :כך אינון נהגין גביהון .זעירא לא שאיל בשלמא

שכיון שנתינת הברית היתה
קודם לנתינת הארץ בלי

ררבה ,דאינון מהןי-ימין (איוב כט) "ראוני נערים ונחבאו" וגו׳.
ספק אין בה טעם מספיק
מחייב זכירתה כמו בנתינת התורה שהיא תכלית אחרון ובהיותנו מחזיקים בה ובמצותיה זכינו וגם נזכה לטובת הארץ
שקדמה לה ולכל הטובות המדומות קודמות אליה כולם נבראו בעבורה ולה משפט הבכורה .ולא נעלם ממני שיש טענה

מה כנגד דברי אלה גס בכל זה בצדקתי החזקתי ולא ארפה ט יש סבה חזקה הביאתני לומר כן והיא להנצל מסברא
שאין להעלותה על לב אפילו על דרך מחשבה עוברת שהתורה והמצות ניתנו אל עם השם יתברך כדי שבסבתס יזכו
חוטאייואם חןטאח$״?^לחייס ארוכים וירושת הארץ דאדרבה איפכא מסתברא והאמונה אמיתית קבועה בנפשותינו היא שהארץ וכל אשר עליה
הן הנה הצעות קודמות לידיעת התורה וקיום מצותיה וכפי כונה זאת ראוי ומחויב אצלנו לפרש פסוק כל המצוה למען
בי מיי' א״גתיי״ג
בעשרת
יש
תיבות
הדברות כנגד תרי״ג
מצות התורה שהם כנגד
רמ״זז אברים ושס״ה
גירים שעולה תרי״ג כל
אבר כנגד מצות אחת
שהיא כנשמה בו לתת
לו חיות כנודע .וכפי זה
בהיות אדם קורא ב׳
פרשיות אלו שעשרת
הדברות כלולים בו
מתקדשים כל אבריו יען
שכל אות כנגד אבר
שלו שהם תרי״ג בין
*׳יו וגידיו כמדובר,חידושה מסייעתו אל
הדבקות עמו יתברך
(אגדת אליהו):

תחיון ורביתס ובאתם וירשתם את הארץ וגו׳ ואע״ם שראינו בלשון הרב רבינו מאור הגולה רש״י ז״ל שכתב בפירושו
בגמרא מה שכתבתי למעלה היה על דרך השלוח כדי להשוות פירוש תורה לברית כמו שנזכרים ביחד בגמרא שלנו והשכל
יחייב שפירוש הפסוק באמרו למען תחיון הוא כמו פירוש למען ירבו ימיכם שאין הכונה בו שטעם מצות ושמתם את
דברי אלה וקשרתם וגו׳ וכתבתם וגו׳ היא כדי שירבו ימיכם וגו׳ רק להודיע שימשך להם מקיום המצות ירבו ימיכם
וימי בניכם .אבל אין זה הטעם עצמי לצווי המצות ההם רק יש להם תכלית אחרון יותר מעולה ומשובח ואין ערוך אליו
שהוא נצחיות הנפש ולזכות לחיי עוה״ב .וכן ראוי לפרש למען חחיון וגו׳ שבא להודיענו שבודאי ימשך משמירת המצות
תחיון ורביתס ובאתם וירשתם את הארץ עם היות שהתכלית אחרון עצמי לשמירת המצות הוא יותר מעולה ונערך ואפילו
במצות התלויות בארץ אין להאמין דעת נפסד שהטעם שנצטווינו בהן כד שעל ידיהם נזכה תמיד לירושת הארץ .רק
הארץ במדרגת מה שקודם התכלית ובאמצעות קיום תורה ומצות התלויות בה נזכה לחיי העולם הבא .והרש״י עצמו
רמז לזה בפירוש למען ירבו ימיכם וזה לשונו אם עשיתם זה ירבו ימיכם וימי בניכם ואם לאו יתקצרו שדברי תורה
נדרשין מכלל לאו אתה שומע הן ומכלל הן אתה שומע לאו עד כאן .הנה גלה הרב בזה כוונת הפסוק שבא להודיע
שכר ועונש המצות בעוה״ז ש מקיומם יומשך שירבו ימיהם ומבטולס קצורס .אבל התכלית אחרון אמתי להם הוא בעולם
הגמול ואין ספק שבפרשת כל המצוה נרמזו שתי הכוונות הנזכרות ולזה פירש באמצעיתה ושמרת את מצות ה׳ אלהיך
ללכת בדרכיו וליראה אותו ולא חשש הרב בפירושו בגמרא להזטר אלא האחד להיותה מספקת בצד מה כיון שמסכמת
עם הנאמר בברית שבזכותו ירשו ארץ .אבל תלמידי רבינו יונה בפירושם להלכות הרי״ף לא נתקררה דעתם עד שהזכירו
שתיהן כשכתבו שתי הראיות והיותר עיקרית עולה באחרונה דכתיב ויתן להם ארצות גויס בעבור ישמרו חקיו ותורותיו.
ובקשתי ומצאתי סעד לדברי בפירוש הר״א ן׳ עזרא שכתב בפירוש פסוק כל המצוה הטעם אס רציתם לשמור המצות
למען תחיון זכרו את הדרך ובפירוש פסוק למען ירבו כתב ואס תשימון על לב לא תאבדון מעל הארץ רק תאריכו ימים
כימי השמים על הארץ .ואחשוב שכוונתו עצמית בשתי לשונות אלו לרמוז אל מה שאמרתי וכאשר היה אחד מגדולי
המדברים בעלי הלשון גלוי לפניו כי במקומות רבים תתפרש כן תיבת למען רצוני לומר שיודיע המדבר שימשך זה מזה
כמו כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת שפירושו שנמשך מעשיית העצבים שיכרת אבל לא שנאמר שכן עשוי
לבעבור יכרת וזה פשוט :ומלבד דקדוק כוונת לשון הירושלמי יצא לי תועלת גדול ממה שהארכתי בזה והוא לחזק ידים
רפות אל עם השם ית׳ אלה אשר ארצות גויס היו ארץ מולדתנו ואבותינו ואבות אבותינו שם נקברו וגס הס גס אנחנו
לא השתדלנו בחזקת היד לגור בארץ הקדושה ותהי זאת נחמתנו שקיום תורה ומצות בכל ארצות מגורינו כפי כחנו היא
שעמדה לאבותינו ולנו בהיות עיקר תלמודנו כעיון ובמעשה ככל המצות שהם חובת הגוף ובאמונת חובת הלבבות במצות
עשה ובמצות לא תעשה ועל הכל בצפיתנו צפינו לישועת נפשנו באמצעות משיח צדקנו כפי מאמרם ז״ל סבת לא ).צפית
לישועה אבינו אב הרחמן ימהר יחישה נבואת נביאיו ע״ה אשר עין בעין נראה בשוב ה׳ ציון:

ו רבי יוחנן הוי מסתמיך .פי׳ נשען ומתאכסן בבית ר׳ יעקב .והיה ר׳ אלעזר רואהו ומתחבא מפניו ולא היה מדבר
עמו כלל אפי׳ לשאול בשלומו וירע בעיני ר׳ יוחנן [ויאמר ט שני דברים בלתי הגונים היה עושה כנגדו הנער
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הכותב

«ץ •וסף

תנג

הזה והוא ר׳ אלעזר הא׳ שאינו שואל בשלומו] וחשב
והיה ר׳ אלעזר רואה בשוק כשהולך ונטמן בפניו ולא היה
שמגאוה היה עושה כן והשיב לו ר׳ יעקב [שאין הדבר
שואל בשלומו .ונתרעס ר' יוחנן עליו ואמר ב׳ דברים
כן אלא מנהגם הוא זה בדרך ענוה שהקטן אינו שואל
עושה לי זה הבבלי .האחד שאינו שואל בשלומי .והשני
בשלום הגדול ע״ד מה שהי׳ מספר איוב רבוי הכבוד שהיו
שאינו אומר ההלכות משמי .ולפייסו אמר לו רבי יעקב
נוהגים עמו ראוני נערים
כך הם נוהגים אצלם
מסופק
והנני
ונחבאו]
הבבלים שהקטן אינו שואל
ד1ר שאין בז ליצנים נקדוירר של
ז
בדקדוק הלשון אס אומר
בשלום הגדול שמקיימים
הויויר
פריצי
היו
קה
דוד].
בדליא ויהא פירוש נער או
מה שאמר הכתוב ראוני
אס אומר הדין בבלאה
עושין? היו הולכין אצל חלונותיו #ל
מדרך
ונחבאו
נערים
ופירושו שהיה בבלי אע״פ
המוסר:
דוד ,ואומרים לו :דוד ,מתי יבנה בית
שנקרא רבי ולא רב:
ז אין דור שאין בו
המקדש? אימתי (תהלים קכב) "בית ה׳
ליצנים .משוס דבעי מימר
ז מכאן למדנו תועלת
נלך"? והוא אומר :אף על פי שמתכונים
גדול והוא שראוי לכל איש
דבדורו של דוד היו ליצנים

אין

תם וישר שיהיה נכסף
ומשתוקק אל הטוב הכללי
עם היות שימשך ממנו לו
לבדו הפסד וצער כמו ענין

בנין הבית שאמר הש״י
לדוד רק אתה לא תבנה
הבית כי אס בנך [וכל
מי שיחפוץ להכעיסו היה
אומר בפניו טוב הוא שיבנה
הבית שנראה מזה שהיה
חפץ במיתתו והיה ראוי
שיכעיס כנגד האומר ולא
היה עושה כן אלא היה
שמח היינו דכתיב שמחתי
באומרים לי וגו׳]:

ח כד ד«ך רבי בון .דרך
חכמי התלמוד שלא להזכיר
לשון מיתה בחכמים צדיקים
אלא היו מדברים בלשון
כבוד כד דמך ר״ל כשיישן
שאין המיתה אצלם אלא

להכעיסני : -בא עלי# .אני שמח בלבי,

(שם) "שמחתי באומרים לי בית ה׳ נלך".

קאמר כי לא יפלא זה .כי
אין דור שאין בו ליצנים:

אימתי ’*׳*בנה.
דהקב״ה אמר (מלכים א׳ ח)
רק אתה לא תבנה הבית.
ונמצא חיי דוד מעכבים בנין
בית המקדש .היו אומרים
כך להכעיסו .כלומר מתי
משוס

ח ב כד

דמך רבי בון בר ח״יא ,על לגביה

רבי זעירא ,ואיפטר עלו־י( :קהלת

ה) "קתוקה שנת העובד" וגו׳: ,שן אין
כתיב כאן ,אלא "אם מעט ואם הךבה

ייאכל" .למה ה:ה רבי בון בן רבי חייא
דומה? לקלך ששכר פועלים הרבה ,וה:ה

שם פועל אחד ,וה:ה מתפשר במלאעתו
יותר מדאי& .ה עשה ה$לך? נטלו ,וה:ה

סטיל עמו ארבות וקצרות .ולעתותי ערב
באו אותם פועלים לטל שכין .ונתן לו
#כרו

עמהם

משלם.

והיו

הפועלים

מהרעמים ואומרים :אנו :גענוי כל היום,

וזה לא וגע אלא שתי שעות ביום ,ונתן לו

ימות כדי שיבנה בית
המקדש .וכתב בעל עין
יעקב שלמדנו מכאן שראוי
לכל איש תם וישר שישחוקק
אל הטוב הכללי עם שימשך
אצלו הפסד וצער מזה :יבא
עלי .לשון שבועה יבא עלי
כך וכך כו׳.
ח כד דמך .הלשון הזה
מורגל לחז״ל על המיתה.
דכי האי לישנא אשכחן

בב״ר ם׳ ס״ה גבי רשע
שכרו עמנו משלם .אמר להם המלך :וגע
אחד :ישן אין כתיב כאן.
דלפי פשוטיה דקרא דקאי
זה לשתי שעות יותר ממה שלא יגעתם
כדמות שינה ונהנה מזיו
על שינה של העובד ויגע
השכינה :ישן אין כתיב
אאם בל היום פלו .פך :גע רבי בון בתורה
במלאכה א״כ היה צריך
כאן אלא יאכל .ראוי לידע
לעשרים ושמונה שנה  -מה שאין תלמיד
לסייס כן אס מעט ואס
איך יתפרש הפסוק יפה אס
ותיק יכול ללמד למאה שנה.
הרבה ישן ומאי יאכל .לפיכך
יאמר יישן ועתה שאמר
דריש ליה על ענין השונה
יאכל איך יסכים עם ענין
ולומד ויגע במשנתו בזריזות ואס מעט ואס הרבה יאכל
המשל שהמשיל למלך ששכר פועלים .והנ״ל כי אס יאמר
הוא בשכרו כמו אלו שהיו יגעים בכל יום וימים הרבה.
יישן יבא מכוון עם סיפיה דקרא בשיאמר כי העשיר לרוב
שלפי זריזות והתאמצות שלו הוא משתלם כמו שסיים
השובע שיש לו בממון ונכסים איננו יכול לישן בלילה כי
במשל שהביא:
אס מעט כשינת הסוס לעמוד כשומר מה מלילה שלא
יבואו גנבים ושודדי לילה לגנוב ולגזול כל אשר לו ואס
שנתו תהיה ארוכה אחריתה מרה כלענה .אבל העובד הוא בהפך ר״ל הנזון ומתפרנס מיגיע כפיו מתוקה שנחו אע׳׳פ
שתהיה מתחלת הלילה עד הנץ החמה ויותר כי אין לו מאומה לשמור מן ההולכים בלילה .אבל עתה שאמר יאכל אין
פירושו כן אלא אס מעט ואס הרבה יהיה יגע במלאכתו כדי לאכול כלומר בין שיעשה השתדלנות הרבה או מעט כדי
לבקש מאכלו תתענג בדשן נפשו וערבה שנתו שהוא כנוי לפטירתו מן העולם הזה גס אס מת בחצי ימיו והשתדל מעט
להשיג מאכלו .וראיתי בפרש״י לקהלת שהביא מדרש זה ופירש תיבת יאכל כאילו יש הפסק בינה ובין תיבת הרבה וז״ל
מתוקה שנת העובד אם מעט ימי שניו ואס הרבה יאכל שכרו המועט כמרובה משה פרנס את ישראל ארבעים שנה
ושמואל מעט ונאמר ושמואל בקוראי שמו כך נדרש בתנתומא ע״כ :נטלו והיה מהלך עמו ובו׳ .כאן נרמז ענין גמול
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יד יוסף
א ירושלמי שקלים פ״ג
ירושלמי מו״ק פ״ג סי׳
י״ד דברים רבה פ׳ ה׳
בבלי מכוח דף י׳ ילקוט
מהליס רמז חחע״ד:
ב חזיח פ״ו סי׳ ח׳.
פסוק
רבה
קהלת

מחוקה:

ליקוטים
יגע רבי בון בתורה
לכ״ה שנים מה שאין
יבול
ותיק
תלמיד
ללמוד למאה שנים.
קשה שנראה שבא לתת
טעם למותו בקוצר
שאינו
לומר
שנים
מפסיד אחר שיגע וזכה
בזמן הזה כאחרים בכל
שנותיהם .אבל זה אינו
דמ״מ
מספיק
מפסיד שאילו הוא חי
יותר היה יגע יותר והיה
משיג כשלימות יותר
ויותר ,ונמצא שהפסיד
במותו בקוצר שנים.
שמוהר״ר
ושמעתי
שמואל סבא השיב,
שזה ודאי שלכל שכל
האנושי יש לו גבול
יעמוד אצלו שלא יוכל
לעלות יותר ,ורבי בון
כבר השיג בכ״ח שנים
כל הגבול שיכול השכל
האנושי להשיג ,א״ב לא
היה לו תועלת יותר
בתוספת החיים כי כבר
השיג כל מה שבכחו
להשיג (יפה מראה):

הודפס ע״י תכגת אוצר החכמה

קדושין פרק רביעי ע .ע:

רש״י
שסה וממכרן היה רב יהודה לתופסו בדבריו ולקנטרו
להודיעו״״סלא היה לו להתנשא עליו להזמינו לפניו:
אקרפיטא .ספסל :תילתא ברמות רוחא .ממוך ששליש

רוחו גסה הוא משנה בדיבורו :אנבגא .כוס שהוא
רביעית והיו רגילין לשתות
כוס אחד ממשקה העשוי
לשתותו שחרית וקורהו
אספרגוס במסכת ברכות
(נא :).אנפקא .כוס של
רביעית ולשון אנפקא היה

שגור בפיהם :תיתי דונג.
תבא בתי שכך שמה :אץ
משתמשין באשה .שלא
ילמדנה להיות רגילה בין
האנשים :קטנה היא .רב
נחמן קאמר ליה :לילתא.
שס אשתו :קול באשה
שנאמר (שה״ש ב)
!יעני את קולך ואס
אשאל בשלומה תשיבני:
א״ל .רב נחמן אפשר לשלוח
לה שאלת שלום ע״י שליח:
אין שואלין בשלום אשה.
שמא מתוך שאלת שלום יהיו
רגילין זה עם זה ע״י
שלותם ויבאו לידי חיבה:
א״ל רב נחמן ע״י בעלה.
אהיה אני שליח לדבר :אין דף

תוססות

מב אין שואלין בשלום אשד! כלל .והא דאמר בהשוכר
את הפועלים (כ״מ פז ).איה שרה אשתך (כראשית
יח) ששואלין בשלום האשה ע״י בעלה היינו דור,א בשאלת
שלום אבל לשלוח לה בשלום אפילו על ידי בעלה אסור:

ליה:

מר אקרפיטא .אמר
א׳אצטבא׳ האמור רבנן,

ומי

סניא

אך ב׳ספסל׳

דאמרי אינשי? אמר ליה :ליכול מר
אתרונגא .אמר ליה :הכי אמר שמואל :כל
האומר ׳אתרונגא׳ ־ תילתא ברמות רוחא
(דאית ביה ,לימא) ,או ׳אתרוג׳ כדקריוה
רבנן ,או ׳אתרוגא׳ כךאמרי אינשי .אמר
ליה :לישתי מר אנבגא .אמר ליה :מי
סניא

׳איספרגוס׳

תרמא

דקךיוה

רבנן.

אי

׳אנפקא׳ דאמרי אינשי .אמר ליה :תיתי

יד יוסף
הגמרא
גירשת
א
שפשל :ב גירשת הגמ׳
אצטבא :ג לקמן פא

ע״ב :ד ברכות כד
ע״א :ה ב״מ פז ע״א:

מהרש״א
ועיין סרש״י ויש לפרש דב׳
לשונות הם אתד לשון דרבנן
ואחד לשון שאר אינשי אבל
לשון שאמרת הוא לשון
רוחא
ברמות
שלישי
כדשמואל ועי״ל שהגאוה
מתחלקת לג׳ חלקים הא׳
במעשה כגון הולך טפוף
והב׳ במחשבה בדעתו שאין

ציונים
כל האומר אתרונגא
תילתא ברמות רוחא
וכו׳ .משנת רבי אהרן
ח״ב עו.

קול
תורה

באשה

ערוה.

תמימה
ב/יד.

שה״ש

איו שואלין בשלום
אשה .מהר״ל גור אריה

כמוהו והג׳ בדבורו שמדבר
שהוסיף
וזה
גבוהה
באתרונגא הנו״ן מדבור
הגבוהה שהנו״ן מאותיות
דטלנ״ת שהם כת הלשון
שעל ידה מדבר גדולות

בראשית יח/ט.

ליקוטים
I-

דונג תשקינן .אמר ליה :הכי גאמר
וליצנות ושקרים ולשון
הרע שונאי חנם בעלי עין
שמואל :אין משתמשין באשה( .אמר
דרע עושר עושר ולא
ליה ):קטנה היא .בפרוש אמר שמואל:
במשפט לוקח רבית
וגבוהה וק״ל :א״ל תיתי
בפרהסיא מבזים התורה
אין משתמשין באשה כלל ,בין גדולה בין
דונג תשקינן א״ל כר .יש
כל אלו בראותם שהשעה
רב
קאמר
מאי
בזה
לדקדק
משחקת להם בעושר
קטנה נשדד ..ליה מר שלמא לילתא .אמר
נחמן הכי לרב יהודה דהא
הקודם
כל
וכבוד
ליה :הכי יאמר שמואל :קול באשה
להתחתן בם קדוש יאמר
לסי דעתו שרי להשתמש
לו וחשש זה כבר נתברר
ערוה .אפשר על ידי שליח .אמר ליה:
מיהא באשה קטנה ודוחק
מכל חכמי הגולה אשר
לומר דדרך שאלה קא״ל
הכי ה אמר שמואל* :אין שואלין בשלום
היו מיום אשר נתפשט
יהודה
לרב
שהשיב
וי״ל
קול ענות זה שהקול
שואלין בשלום אשה כלל.
אשה .על ידי בעלה .אמר ליה :הכי אמר
ההוא בטל ומבוטל לא
אמאי דקאמר לישתי מר
ודעתה
לבה
שמרגיל
שמואל :אין שואלין בשלום אשה כלל.
היה בו ממש מעולם והיו
אנבגא בליש נא דלא אמרי
מקללין ומחרימין באלות
רבנן ולא אינשי כדלעיל ואהא השיב דלהכי אמרי בהאי לישנא בדי דתשמע בתי דונג ותיתי ותשקינן שהיא מורגלת
וקללות נמרצות לכל אשר
בהאי לישנא בבית ריש גלותא וק״ל :נאץ שואלין בשלום בר .מפורש פ׳ הפועלים (ב״מ פז ).בחי׳ אגדות ע״ש]:
ישמע על פיו כי אז יעשן
עליו אפו אחת ועברה
שתים ושבעתים יוקם
עיון יעקב
וקם לו ואם כן זהו בודאי
קריאת שמע וקול הזמר ולא קול הדיבור מכל מקום
אמר ליה הכי אמר שמואל קול באשה ערוה .ואף
אריכות גלות החל הזה
אפילו
דאפשר
מה
בכל
ליזהר
וראוי
שאני
חשוב
אדם
ע״ה
לאותן פוסקים שהובא בבית יוסף באו״ח סי׳
מצד הקללות הגדולות
שכתבו דהאי דקול באשה ערוה היינו דוקא לענין __ ,מקול דיבורה בלא ק״ש .ועי״ל שדרכם של הנשים היה
והנוראות אשר הניחו
חכמי הדור הקדושים
אשר בארץ המה ואין
ענף יוסף
איש שם על לב לחוש
«ב קול כאשה ערוה .עי׳ ברש״י .הנה בבאר שבע דף
לר״י לשדר ליה מר שלמא לילתא .קול באשה ערוה
לבית ישראל שלא יחולו
ופרש״י אם אשאל בשלומה תשיבני .הרי בהדיא
קיט הפליג לתמוה על אותם שפי׳ הא דאמר
האלות ההם חלילה
ואפילו
ק״ש
לענין
ולא
ערוה
באשה
קול
קאמר
דלשמוע
שמואל בברכות דף כד ע״א קול באשה ערוה שנאמר
ודעתי שדבר זה לא יקבל
<שה״ש ב> כי קולך ערב ומראך נאוה .היינו לענין ק״ש
תיקון עד בא מורה צדק
כשאינה מזמרת ע״כ דבריו בקצרה הובא באליהו רבה
וישב מצרף מטהר וטיהר
וכשמזמרת שהרי בפרק עשרה יוחסין אמר רב נחמן
סימן עה סק״ה .ונראה שזה ג״כ דעת הרא״ש שכתב
המרוחקים בזרוע ונראה
מגודל מעלתם אשר חלק ה׳ להם יותר מזולתם כי הם זרע ברך ה׳ ויוקח ראייה מן האילן על היניקה כאמור .ואם לחשך אדם לומר הלא ארז״ל ממזר ת״ח קודם לכ״ג עם הארץ
בו׳ א״כ הוא מצד האפשר שיהיה ממזר ות״ח כאחד .אדרבה מטונך אביא ראייה כי איך יבואו רז״ל לרחק מה שקירב הקב״ה בהדיא שאמר אצל הכהן וקדשתו (ויקרא כא> לכל
דבר שבקדושה כו׳ <מו״ק כה!) ולקרב מה שריחק הקב״ה באומרו (דברים בג) לא יבא ממזר בקהל ה׳ ואיך יבואו חז״ל להחליף השיטה בעבור פסוק יקרה היא מפנינים שאינו כי
אם דרך דרש אלא בודאי שלא בממזר ודאי דברו רז״ל כי אם במי שיצא עליו הקול ולא נתברר אמתהו ונתנו רז״ל סימן לדבר שאם אתה רואה שהוא תלמיד חכם וידוע שלא
יתואר בת״ח כי אם כשיהיו גם מעשיו נרצים לה׳ וא״ב כשהוא שלם בתורה ומעשים טובים אז הוא נקי מן החשד ההוא וראוי להקדימו לכ״ג כי הקב״ה אינו נותן מחכמתו
לבלתי הגונים .וזהו שאמרו (להלן עו ).אין בודקין מן המזבח ולמעלה ר״ל שאין בודקין לא במזבח ולא בדבר שהוא למעלה מן המזבח דהיינו התורה ע״ד ממזר ת״ח קודם לכ״ג
כו׳ וע״ד שאמרו גדולה תורה מן הכהונה כו׳ ווהו האמור למעלה שאין בודקין אחר דבר שהוא למעלה מן המזבח בק״ו מן המזבח כי במקום שהתורה מצויה שם הוא הייחס
האמיתי ואינו צריך לדרישה וחקירה עוד ואם בימי התנאי□ והאמוראים היו בודקין אחר מהות אב ואם וצוו לעשות כן לדורות הלא הוא בזמנם דוקא שהיו קורץ הדורות מראש
והיו נזכרים להם ואז מצוה לבדוק כי בודאי החקירה מצד שניהם דהיינו מצד עצמו ומצד גזעו טובים הם מן האחד אך בדורינו שספרי הייחס חלפו הלכו למו ונתקלקלו כי אין
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

יד יוסף
א לעיל יב ע״ב :ב עי,
מוס׳ יבמות נב ע״א
ד״ה דמתפקר :ג עי׳
מ״ש נעץ בשס רש״י
וזה קשה למ״ש רש״י
בסוטה מא ע״א אל
תתירא אגריפס כו׳
שאמו מישראל הרי
שנתנו להם ישראלית.
ומצאתי בריטב״א שה׳
דאף דאיכא מינייהו
שנשאו מינן והיה להו
אשה שהיא פסולה

תרמב

מהרש״א

קדושין פרק רביעי

רש״י

א״ל מאי שיאטיה דמר דוכא כו׳ .אפשר ששכח בהומנותו
דמלשא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה ודביתהו
דא״ל שרי ליה חיגרא ברישא אמרה כן דודאי איח ליה
מילתא הכא ודרך לומר כן לעשות בקשת איש כו׳ כפרש״י
וק״ל :מ״ט שמתיה מר
ציער שלוהא דרבנן כד.
דשמפיה
משמע
ולעיל
משוס דביזה את רב יהודה

ומנדין משוס כבוד הרב
כפרש״י לעיל ואפשר שרב
יהודה מדרך ענוה לא תלה
דהא
בכבודו
השמתא
קושטא נמי דציער שלוחא
לאכרוזי
וק״ל:
דרבנן
עליה מי אמר אדהכי והכי
כד .ר״ל אדהכי והכי שהיו

(לימשך) אצלו :שלחה ליה .ילתא לרב נחמן :שרי ליה
תיגריה .פטור אותו מלפניך זהו לשון התלמוד לומר
דמשרי ליה סיגריה כשממהר לעשות בקשת האיש או דינו
כדי להפטר ממנו :מאי שיאטיה דמר הכא .מה דרכו
של אדוני לשוט הלום כלומר
למה בא אדוני הנה :שותא
שלחה ליה דביתהו :עורי ליה סיגריה,
דמר לא ידענא .שיחתו של
דלא נישעך פשאר (אינשי) [עם־הארץ].
אדוני איני מבין לדבר
אמר ליה :מאי עדאטיה זימר הכא? אמר
לדינא
לשונו:
בצחות
בתמיה:
מזמינא ליה.
ליה :טס?ןא ך־הזמנותא שדר מר אבתראי.

אמר ליה :הא גברא והא טסקאי אמר

כי העי דלא לעירו
מחנכי רבנן אהדדי.

אפיק דיכקא דאזמנותא.
הוציא שטר הזמנה מחיקו
ששלח לו רב נחמן שיבא
לפניו :מבי חדייה .מתוך
חיקו :לימא מר מיליה.
ידבר דברי זכותו על ריבו
של אותו האיש :מצער
שלוחא דרבנן .ביזה שלורי
לפניו וחייב מלקות:

א דרב מנגיד על מאן דקצער שלוחא דרבנן! בדעדיף מיניה עבדי

שערי תשובה ש״ג אות
קצה.

ליה .מאי טעמא אבריז מר ?גליה דעבדא הוא? אמר ליה :זירגיל

מנגיד אמאן דמצער
שלוחא דרבנן .כדאמרינן

עבדות
בה
בשיש
כדאיתא בכתובות עכ״ל

ועי׳ ב״ב ג ע״ב תוס׳
ד״ה כל וביבמות מה
ע״ב חוס׳ ד״ה כיון
דאמו:

ציונים

אמר ליה :השתא ,שותא זימר לא ג?ןיךנא,

טסקא דהזמנותא משררנא למר? אפיק

זייסקא זיהזמנותא מבי חדייה ,ואחזי ליה.
ליה :הואיל ואתא מר להכא ,לישחעי

מיליה ,בי היכי זילא לימדו :מחנפי רבנן אהדדי .אמר ליה :מאי

טנגמא שמתיה מר לההוא גברא? צער שלוחא דרבנן .ונגדיה מר,

דקרי אינשי ׳עבדי׳; ,ותנןא :כל הפוסל  -פסול .ואינו מדבר בשבחה
ליקוטים

של עולם .ואמר שמואל :במומו פוסל .אימר דאמר קזמואל :למיחש

דעדיפא
לב:):
בפ״ק
ממנה
מיניה .חמורה
עשיתי לו לקנסו :אדהכי
אמר ההוא בר דיניה לרב
יהודה לדידי .דאתינא מבית
חשמונאי קרית לי עבד :כל

יחוס דורות אלו כי אם
העושר ויותרת הכבוד
והשררה לפיכך אין טוב מנהךדעא .אמר ליה ההוא בר דיניה לרב ןהודה :לדידי קרית לי
לאדם כי אם לחקור אחר
הנטיעה עצמה ועל כזה ׳עבזיא׳? דאתינא מבית חשמונאי מלכא?! אמר ליה :הכי אמר
דאמר מבית חשמונאי
אנא עבד הוא .שכל זרעו
נאמר (בראשית ב) על כן שמואל :גכל דאמר :מדבית חשמונאי האתינא  -עבדא הוא .אמר
י^זב איש את אביו ואת
אמו וגו׳ הנך רואה
עיון יעקב
שפסוק זה ציווי לדורות
שיעשו כן ויש לשאול זיל להשיב שאלת שלום ע״י קול זמר כדאיתא בכתובות דף טז באמהתא דבי קיסר ע״ש ובבית שמואל באהע״ז סימן
כא כתב בשם הרשב״א תירוץ אחר ע״ש:
בתר טעמא שהרי הטעם
כי מאיש לקחה זאת <שם)
עץ יוסף
ענף יוסף
והרי לדורות אין שום
שייכות לטעם זה כי רק
בברכות פ"ג סימן לד אמר שמואל קול באשה עררה
מב ד״דיפא מיניה .חמורה ממנה עשיתי לו לקמר
זאת הפעם היתה הבריאה
שנאמר כי קולך ערב פירש לשמוע ולא לענין ק״ש ע״ב.
דב״ד היו מכין ועונשין שלא מהדין
אבל
מעצמיו
עצם
כההיא (יבמות צ!) דרכב על הסוס והטיח אשתו וסקלוהו
ומשמע שס״ל דאחרים אסורים לשמוע קול אשה אפילו
לדורות שכל אחד נוצר
והלקוהו וכמו שכתב הרד״ך דרשאין ב״ד לשנות
שלא בשעת ק״ש ומכ״ש בשעת ק״ש .ובעלה מותר
מאב ואם אם כך היה לו
יותר לדבק באב ואם
מקילתא לחמירתא ומחמירתא לקילתא:
אפילו בשעת ק"ש .ומשו״ה לא הביא הטור דין זה
כרחך
מבאשתו אלא על
באו״ח הלכות ק״ש .כיון דבלא״ה אסור לו לשמוע קול
אתה צריך לומר שהכל
אשה אפילו בלא ק״ש .ובעלה מותר אפילו בשעת ק״ש .אבל זה לא מוכח מרבינו הרא״ש שס״ל דאפילו קול
מעשה
אחר
הולך
בראשית כי מאז הוטבע דיבורה לבד אסור די״ל דדוקא קול זמר וה״ה קול דיבורה של שאלת שלום או השבת שלום כמו שכתב רש״י ד״ה
אין שואלים בשלום א שה כלל .דאיכא קירוב הדעת ויכול להביאו לידי ערוה .אבל קול דיבורה בלא שאלת שלום
טבע זו לדורות שידבק
או השבת שלום מותר .וא״כ מתורץ קושית באר שבע .אבל בזה פליגי על הרא״ש והטור שס״ל דבעלה מותר
האדם באשתו זהו שאמר
ר״ל
כי מאיש לקחה זאת
אפילו בשעת ק״ש והם ס״ל דבק״ש גם בעלה אסור .ועיין בב״י:
הכל הולך אחר זאת.
ונראה שמזה הטעם ארז״ל (גיטין צ >:כל המגרש אשתו ראשונה אפילו המזבח מוריד עליו דמעות כו׳ ודורשי רשומות נתנו סמך לזה כי בפרשת התמיד מצינו כל אותיות האלפ״א
בית״א חוץ מן ג׳ ט׳ אותיות גט ור״ל שהתמידים של בוקר וערב הם עיקרו של המזבח לפיכך אין בפרשת התמיד אותיות גט לפי שהמזבח שונא גט כי נתינת גט לאשתו ראשונה
הוא הדבר אשר שנא המזבח .ונראה לי ליתן טעם לדבר לפי שזה מהידוע שאדם הראשון נברא דו פרצופים ולקיחת עפרו היה ממקום שנאמר בו (שמות כ> מזבח אדמה תעשה
לי כמו שפרש״י בפרשת בראשית בפסוק (בראשית ב) וייצר ה׳ את האדם עפר מן האדמה .וא״כ כל דמן שדו פרצופים אלו מחוברים אשר לוקחו מיסוד המזבח בקיום וחבור
היסוד אז גם המזבח שעליו קיים .ובהירוס היסוד גם הבנין שעליו יפול נמצא שהוא גורם סיבת הירוס המזבח זהו שמביא פסוק (מלאכי ב) כסות דמעה את מזבח ה׳ בכי ואנקה
וגו׳ אמרתם על מה וגו׳ אשת נעוריך אשר בגדת בה והיא חברתך וגו׳ ר״ל שנתחברה אליך ביצירה וגרמת ההירוס והפירוד כאמור .או שהמזבח מוריד דמעות לפי שגורם קללת
השדים שינק מהם ע״ד (בראשית ג) ארורה האדמה בעבורך .ואף על פי שיצירה ראשונה לבדה היתה ממקום המזבח מ״מ הכל הולך אחרי יצירה הראשונה .כמו כן בענין חקירת
הייחס אע״פ שראוי לחקור אחר אב ואם שהוא מקום יניקת שניהם לדורות ותולדותיהן כיוצא בהז מ״מ יותר ראוי לחפור אחרי מהות האיש או האשה כי טבע האשה באיש

ליה ,לאכרוזי ?גלידו_,מי אמר?! אדהכי והכי אתא ההוא בר דיניה
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

יד יוסף
אברהם היה עינו יפה
באורחין ולמה לא אמר
אלא
סולת.
הוא
היה ירא
דאברהס
משרה שמא מאמן .אבל
באמת הימה
שרה
צדיקת ונתנה סולת.
והא תינח בשרה .אבל
נשים אחרות עיניהן
צרה באורמין :א ב״ר
פמ״ח סי׳ ט״ו:

ציונים
אברהם אבינו אוכל
חוליו בטהרה היה
ושרה אמנו אותו היום
פרטה נרה" .־׳אלשיך
עה״ת בראשית יח/ט.
עה״ת
סופר
חתם
בראשית עם׳ עג.

ים מלאכי השרת
שרה וכו׳ .שיחות
מוסר ו ל״ב.

ליקוטים
כאורחים יותר מן
האיש .כתב הרב עיון
יעקב ז״ל יותר מן האיש
האיש
שגם
משמע
צרה
עינו
מסתמא
אעפ״י שאברהם היה
מכניס כל האורחים
מ״מ בשאר אנשים כן
הוא מסתמא להבי נקט
הש״ס הכי עכ״ל .ונראה
הטעם דכיון דהכנסת
מצוה
הוא
אורחים
שאוכלים
מהגדולות
^יבירותיהס בעוה״ו וכו׳
 vהיצה״ר מסית
יכניס
שלא
לאדם
אורחים ואם מוכרח
להכניסם שלא יעשה
עמהם כסי כח .אך
אברהם אבינו ע״ה כרב
גודלו ומה גם שעשה
היצה״ר טוב כמ״ש
בירושלמי פ״ט דברכות,
היה מפליא לעשות.
והחידוש הוא דהכנסת
אורחים האיש מצווה
ולא האשה והיצה״ר
הוא מסית לאיש כי
עליו מוטלת המצוה,
ועם כל זה האשה עינה
צרה יותר והטעם כי
האשה בחינת דינא
הוא
והדין
קשיא
בלי ויתור
בדקדוק
ומשו״ה האשה עינה
צרה יותר על פי מדתה.

קל

בבא מציעא פרק שביעי

מהיש״א

פז.

רש״י

וכתיב סלח בלא וי״ו לסי ששרה הביאה קמח מחת סלת שאמר אברהם דודאי אברהם לא היה עינו צרה שהרי אמר
מעכו ועשה הרבה כדאמרינן לעיל וק״ל :נאברהם אבינו אוכל חוליו בד .עי׳ בזה בחידושי אגדות בפ״ק דמס׳ נדה
(ו :ד״ה קבלה מיניה)] :יודעים היו מלאכי השרת ששרה וכד .יראה לפרש למ״ד להודיע כו׳ לא היו יודעים המלאכים
היכן היא אלא שאמר כי הכתוב לא סיפר כל זה ולא נכתב אלא להודיע לנו שצנועה הימה ולא באת במקום האורחים

עד שהוצרכו לשאול עליה כי
באהל היתה ומ״ד יודעים
היו כו׳ שהמלאכים עצמם
לא שאלו עליה אלא להודיע
לבעלה שצנועה היא ולחבבה
עליו ומ״ד כדי לשגר לה
כוס של ברכה כדאמרי׳
בפרק שלשה שאכלו (ברכות
נא ):ומשגר כו׳ כי היכי
דתתברך דביתהו עיין בזה

וכתיב "ויקדו חמאה וחלב [ובן הבקר]",
!־,

,־־־?

־•־! ז

‘TT

•י

והוא סלת :סירסה נדה.

חזר להיות לה אורח כנשים:

ואלו לחם לא אייתי לקמייהו .אמר אפרים

מקשאה תלמידו קזל רבי מאיר מעזמיה דרבי מאיר :א אברהם
אבינו  -אוכל הליו בטהרה היה ,ושרה אמנו  -אותו היום פרסה

נדה( .שם) "ויאמרו אליו :איה שרה [א^ף]? וייאמר :הפה באהל",

להודיע ששרה אמנו  -צנועה הןתה .אמד רב ןהודה אמר רב,
ואיתימא רבי יצחק :יודעים היו מלאכי־השרת ששרה אמנו באהל
הרי״ף

עיון יעקב

מו ויאמר הנה כאוהל להודיע ששרה אמנו צנועה
היתה .וראוי לדקדק כי במאי פליגי רב
יהודה ורבי יוסי ומה גם שמ״ש להודיע ששרה אמנו
היתה צנועה הם הם דברי רב יהודה שאמר לחבבה על
בעלה ומאי בינייהו ועוד למה הוצרך רב יהודה לומר
יודעים היו המלאכים וכו׳ מספיק לומר רב יהודה אמר
לחבבה על בעלה .ועוד קשה טובא שפתח רב יהודה
בשאלת יודעים היו שנראה כשואל ענין בדברי המלאך
שאמר איה שרה אשתך כי למה נצרכה שאלה זו כיון
שהיו יודעים היכן היתה ויצא רב יהודה בשאלת אלא
מאי באהל ולא היל״ל כי אם אלא מאי איה שרה אשתך.

מסתמא לכן נקט הש״ס הכי :ושרה אמנו אותו יום
פרפה נדה .ופי׳ מהרש״א פ״ק דנדה אע״ג דעדיין היה
קודם הבשורה ולא ראתה עדיין שהרי אמרה אחרי
בלותי היתה לי עדנה מ "מ כיון שמלאכים ידעו שבאותו
יום תפרוס נדה והגידו כץ לאברהם ממילא נטמא העיסה
במעלה שבנדה ע״כ תוכן דבריו שם וצ״ל לפ״ז
דאברהם קיים אפי׳ מצות דרבנן דהא מעלה שבנדה
דרבנן וכדאמרינן קיים אברהם אבינו אפי׳ עירוב
תבשילין :להודיע ששרה אמנו צנועה היתה .הא דהוצרך
להודיע היינו לפי שליצני הדור אמרו שמאבימלך
נתעברה שרה והם בשרו שתלד לכך הודיעו שצנועה
היא שלא זנתה עם אבימלך וזה שדקדק ואמר שרה
אמנו שלא יוציאו לעז על בניה ואף אם באונס כיון שצנועה היתה פורשת מן בעלה כדי להבחין ועוד כיון שצנועה
היתה ודאי לא אירע לה מקרה רעה כזו :יודעין היו מלאכי השרת ששרה אמנו כאהל היתה .היינו שהרי כל זמן

עץ יוסף
שהאשה עיניה צרה באורחים כו׳ .ופרש״י היא אמרה
קמח והוא אמר סלת .משמע שמפרש קרא הכי.
דאברהם לא אמר לשרה אלא מהרי שלש סאים סתמא
ותו לא .והא דנקט קרא קמח סלת משום דשרה היתה
שואלת לאברהם אם שלש סאין קמח קאמר .והשיב לה
סלת קאמינא .ש״מ ראשה עיניה צרה באורחים כיון דלא
נטלה סלת בעצמה :ואלו לחפ לא אייתי לקמייהו .נראה
דאין קושייתו על הלחם שאמר אברהם ואקחה פת לחם
וגו׳ רעל זה יש לומר מה אם דברים שלא אמר הביא
לפניהם .דברים שאמר היינו מים ופת על אחת כמה
וכמה שהביא לפניהם .ולהכי לא איצטריך למכתביה.
ועוד ראם לא אכלו לחם היאך נתחייבו בברכת המזון
וא״ב איך אמר לקמן כדי לשגר לה כוס של ברכה .אלא
דבוודאי הביא לפניהם פת .אלא דקושית הגמרא למה
לא כתיב שהביא לפניהם הלחם מסולת שאמר לשרה
לושי ועשי עוגות שהיא פת חמה ומסלת .וע״ז משני
שפירסה שרה נדה ונטמאת העיסה .ששרה לשה אותן
כמ״ש לושי וגו׳ (ועיין בב״ר פ׳ מ״ח סי׳ ט״ו .ואפשר
דס״ל לרבנן שם דגם זה בכלל לחם שאמר אברהם
ואקחה פת לחם ודו״ק) :אברהם אבינו אוכל חוליו
בטהרה היה .פי׳ שמרגיל בעצמו להבדל מהטומאה
כבמוקדשים שלא יבשל כשיאכל מוקדשים .אבל קשה

הא אמר לעיל סוף סימן מ״ד שחשדם בערביים .וא״ב
איך בא אברהם להחמיר בכך על אורחים כי אולי הם
לא הורגלו בכך .וי״ל דמסתמא גם אברהם עצמו היה
אוכל עם האורחים לכבודם כפי הדרך ארץ .והא דכתיב
והוא עומד עליהם לאו היינו עמידה כמשמעו .אלא
כתרגומו והוא משמש עליהם^ .בל מ״מ גם הוא ישב
עמהם לאכול אלא שבישיבתו עמהם היה ג״כ משמש
לפניהם באכילה לכל צרכם או שלפרקים היה עומד ג״כ
עליהם ממש לשמשם .ואחר שעשה להם כפי צרכו שוב
ישב עמהם לאכול .ולפיכך לא הביא לפניהם שמה אותו
הפת חמה מסלת .שנטמא ע״י שרה כשפירסה נדה לפי
שהוא היה אוכל חוליו בטהרה וגם הוא היה אוכל
עמהם .ולא היה מדרך ארץ שיאכל הוא פת אחר.
ולפיכך לא הביא כלל אותו הפת על השולחן :אותו
היום סירסה נדה .שחזר להיות לה אורח כנשים .והא
דכתיב בתר הכי חדל להיות לשרה אורח כנשים .לאו
על ההיא שעתא קאמר .אלא מאי דהוה עד יום ההוא.

ומ״ש בתר בשורת המלאך אחרי בלותי היתה לי עדנה.
פירושו בניחותא שכבר בא לה הווסת ולא ירחק העיבור
מצדה רק מאברהם .וזהו שאמרה ואדוני זקן :להודיע
ששרה אמנו צנועה היתה .ר״ל דע"כ שאלת המלאכים
איה שרה אשתך לא היתה שתעמוד לפניהם לבשר לה
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רש״יי

מהרש״א

פז.

קלא

כדי לחבבה על בעלה.
שם וראיתי מי שהקשה וכי
הןתה ,אלא מאי "באהל"? כדי לחבבה
להודיעו שהיא צנועה משאר
לא היה לו לאברהם לשגר
על בעלה .רבי יוסי ברבי חנינא
חברותיה שאינה נראית
כוס של ברכה והאריך בזה
ברכה.
של
פזם
לה
לשגר
פדי
אמר:
וצריך לשאול אחריה:
בדרכים דחוקים לאין צורך
כי גדול במלאכים היה
המברך כדאמרינן האורח הוא מברך והוא המשגר כוס של ברכה כדאמרינן התם בההיא עובדא דעולא כריך ריפתא
ברין הו׳ א״ל רב נחמן לישדר [לה] מר כסא דברכחא לילתא כו׳ וק״ל:

הרי״ןס

עיון יעקג

ועוד קשה שתירוץ לחבבה על בעלה לא שייך בתשובת
אברהם שאמר הנה באהל אלא בדברי המלאכים שאמרו
איה שרה לחבבה בפני בעלה ואיך הוא שואל אלא מאי
הנה באהל שהם דברי אברהם ומתרץ לחבבה בפני
בעלה שהם דברי המלאכים וע״ק בברייתא שאמר למה
נקוד על אי״ו למדה תורה דרך ארץ שישאל אדם
באכסניא והרי אי״ו לשרה על אברהם וישאל אדם
באכסניא שהוא על האשה כמו שפרש״י ז״ל באכסניא
אשת אושפיזו זהו מה ששאלו לבעלה איה שרה אשתך
ואיך דרשו זה במלת אי״ו .וע״ק שזה מעצמו הוא למד
מאיה שרה אשתך הרי שאלת אכסניא ולמה נקוד על
אי״ו ורש״י ז״ל כתב לימדה תורה והיינו נקוד אי״ו דלא
היו צריכין לשאול דיודעים שהיא באהל דכל נקודה
עוקרת התיבה שאינה אלא לדרשה־־זדרוש מינה דרך
ארץ עכ״ל ודברים אלו תמוהים הם שא״כ היה ראוי
לינקד על איה שרה אשתך שאינו כפשוטו כיון שיודעים
היו היכן היתה אלא בא הניקוד שהוא לדרשה לדרוש
דרך ארץ אבל הנקודה שבאי״ו אינה ענין לדרשה והנה
התוספות פירשו לקמן לרש״י כך וצריך לתת סברא
לפרש״י ז״ל .וגם נשאר מי הכניסו לרש״י ז״ל לפרש
בשלום אכסניא בשלום אשת אכסניא וגם לפי׳ התוס׳
שפי׳ עם מה שכתוב בב״ר אר״ש כל מקום שאתה מוצא
כתב רבה על הנקודה אתה דורש את הכתב וכאן שהנקודה רבה אתה דורש הנקודה אי״ו אברהם א״ר עזריה כשם
שאמרו לאברהם איה שרה אשתך כן אמרו לשרה אי״ו אברהם וה״נ הוי פירושא הכא וצריך להבין פי׳ דבריהם
איך מתייחס דרשה של ישאל אדם באכסניא שלו בנקודת אי״ו שהוא נדרש אי״ו אברהם וכמעט אין לזה הבנה.
ועוד נבאר איך למדה התורה דרך ארץ לשאול באכסניא שלא שאלו בשלום אכסניא אלא אמרו איה שרה שפירשו
היכן היא הן אמת דכפי פירוש התוס׳ שואלין בשלום אשה אפילו ע״י בעלה רק לומר לבעלה איה פלונית ניחא
דהכי נמי אמרו המלאכים לבעלה איה שרה וזהו שאלת שלום באכסניא אבל מ״מ קשה לדברי התוס׳ איך נמשכה
קושית והאמר שמואל אין שואלים בשלום אשה מתוך מה שא״ר יוסי דרך ארץ שישאל אדם באכסניא והרי בהדיא
כתיב איה שרה יש להקשות לשמואל .ולרש״י שפי׳ בשלום אכסניא בשלום אשה יש לומר דאקרא לא קשיא מידי
דאיה שרה לא הוי שאלת שלום אבל לרבי יוסי דאמר למדה תורה דרך ארץ שישאל אדם באכסניא קשה מה שאמר
שמואל אין שואלים בשלום אשה .ונראה לפי עניות דעתי שדקדקו בפסוק שאם כוונת המלאכים לשאול איה שרה
אשתך היה לדבר עמה איך אח״כ כשהשיב אברהם ואמר הנה באהל לא חזרו לקרות אותה אלא אמרו הבשורה
עם שלא היתה בפניה וכיון שכן מתחלה היה להם לומר הבשורה שהוא שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה
אשתך ולמה להם לשאול בראשונה איה שרה אשתך כיון שעתידים לומר הבשורה שלא בפניה .לזה דרשו שכוונתם
להודיע ששרה צנועה היתה ולכך שאלו איה שרה אשתך שאין אנו רואים אותה בודאי שנסתרה מפנינו מצד צניעות

שהיתה באהל היה ענן השכינה קשור על אוהלה
כפרש״י בחומש בם׳ חיי שרה על פסוק ויביאה יצחק
האהלה שרה אמו כדאיתא בב״ר :כדי לחבבה על בעלה.
פרש״י להודיע שהיא צנועה אך לפי מה דאיתא בפרש״י
בחומש פ׳ לך לך על פסוק הנה נא ידעתי כי אשה יפת
מראה את עד עכשיו לא הכיר בה מתוך צניעות
שבשניהם א״כ ידע אברהם מעיקרא שצנועה היתה א״כ
צ״ל כדי לחבבה היינו להזכיר שבחה מה שנעשה
בזכותה באהלה שענן קשור על האהל ונר דלוק מערב
שבת לערב שבת וברכה מצויה בעיסה :רבי יוסי אומר
כדי לשגר לה בום של כרבה .ופליג אמ״ד דס״ל בפ׳ ג׳
שאכלו דאין פרי בטנה של אשה מתברכת אלא מפרי
בטן של איש וכ״כ מהרש״א ובזה מתורץ מה שמקשה
מהרש״א כאן וז״ל וראיתי מי שהקשה וכי לא היה לו
לאברהם לשגר לה כוס של ברכה ע״ש ובאמת לא קשיא
מידי דאברהם לא היה צריך לשלוח לה שהרי היה סבור
שהיא עקרה שאינו מוליד א״כ מה צורך לברך פרי בטנה
משא״כ המלאכים שאלו אחריה לשגר לה כוס של ברכה
ותוך כדי דבור בשרו אותו על אודות בנים כדכתיב
ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך
כדי שלא יקשה לו למה שגרו לה כוס של ברכה:

ליקוטים
ומיהו אני עני אפתח "א
עינ״י ראתה דיש לומר
האברה□ אבינו ע״ה
להיות
קמח
אמר
דהאשה עינה צרה ושרה
השיבתו סלת כלומר גם
אני כמוך ותרנית ,וממה
שהכתוב משבחה וגם
מדאמר אברהם אבינו
למדנו
קמח
ע״ה
דהאשה דעלמא עינה
צרה ולא כן שרה אמנו
ע״ה .ושם כתבתי הטעם
רש״י ו״ל שלא כתב
כן היינו דכיון דעתה
מפרש דאברהם אבינו
ע״ה אמר קמח משום
דהאשה עיניה צרה א״כ
ידע אברהם אבינו ע״ה
דשרה גופה עינה צרה
וביודעה ומכירה קאמר,
זהו תורף דברי <בס׳ פתח
עינים) ע״ש בארי^ L.
ואפשר להליץ בעד
שרה אמנו ע״ה ולקיים
הדרך האמור ,דהויכוח
הזה לא היה כאן אלא
בתחילת זמן שהכניס
אורחים אברהם אבינו
ע״ה ,והכתוב השמיענו
במקום אחד ובפעם
אחת צדקת שרה אמנו
נשים
ומנהג
ע״ה,
דעלמא ,ונכתב כאן
דבמקום אחר לא הוה
שייך ,והשתא דהוצרך
הכתוב הזה לענינים
אחרים כתב הכתוב מאי
מקודם ,ודוק
דהוה
היטב כי קצרתי .ורז״ל
הפליגו בשבח שרה
אמנו ע״ה הכל זמן
שהיתה קיימת דלתות
וכו׳ ,ול
פתוחות
לפרש
דיש
אפשר
כדאמרן (מראית העין

עץ יוסף
בשורת הזרע שהרי אח"כ כשאמר להם אברהם הנה
באהל לא חזרו לקרות אותה .אלא אמרו הבשורה
אם שלא היתה בפניה .וא״כ למה שאלו המלאכים
עליה .אלא כוונתם היתה כדי שישיב אברהם הנה
באהל ולהודיע לכל ששרה אמנו צנועה היתה אבל
אברהם מעצמו ידע שהיא צנועה .ואברהם סבר
ששאלו עליה משום דרך ארץ כדאמר לקמן :אלא

מאי באהל .ר״ל אלא למאי שאלו עליה כדי שיצטרך
אברהם להשיב להם הנה באהל .כדי לחבבה על
בעלה .וכך אמרו לו איה שרה אשתך שמפורסמת
לגמ״ח ולמכנסת אורחים וא״כ איה היא .שהיה לה
לעסוק בהכנסת אורחים .ויאמר הנה באהל שכך
דרכה תמיד להיות באהל ושם מכינה כל הדברים
הצריכים להאורחים:
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להחיד״א):

יד יוסף
א בראשית רבה פ׳
מ״ח סי׳ י״ז ירושלמי
פ׳ מי שהיה טמא
חזית פסוק צוארך:
ב קידושין ע ע״ב:

ציונים
למה נקוד על איו
שבאליו ובו׳ .כלי יקר
בראשית יח/ט.

ליקוטים
למה נקוד על איו
שמאליו לימדה תורה
דרך ארץ שישאל אדם
מאכפניא שלו .וא״ת
מנ״ל דבא ללמוד דרך
ארץ שמא שאלו לשרה
שלא ידעו היכן הוא,
_לא_ ,קשיא דהא
מצר החכמה)
לאברהת“באו המלאכים
תחלה ואם כן ידעו היכן
הוא ,אלא לא שאלו רק
משום דרך ארץ .והא
דלא נקוד על למד
שבאליו והשתא היו
דורשין הכתב דוה לא
נקודה
דכל
קשיא
עוקרת הכתוב לומר
שאין כאן מקומו וכאן
עוקר
הנקודה
נמי
הכתוב למדרש איו,
אבל אין כאן מקומו
שהרי כאן היו מדברים
עם אברהם ושאלו איה
שרה אשתך ולא היו
שואלין על אברהם אלא
בעת שהיה אברהם
בסעודה ולא
עוסק
עם המלאכים אז
איה
לשרה
*/ו
אברהם (מהר״ל חידושי
אגדות):

בבא מציעא פרק שביעי

רש״י
תוספות
קלב
פז,
נקוד על איו שבאליו .איו שלו נקוד והלמ״ד אינה
מו למד! נקוד על איו שבאליו .בב״ר איו נקוד למ״ד
נקודה :למדה תורה וכר .והיינו נקוד איו דלא היו צריכין
אינו נקוד אמר ר״ש כל מקום שאתה מוצא כתב רבה על
לשאול דיודעין היו שהיא באהל דכל נקודה עוקרת התיבה
הנקודה אתה דורש את הכתב וכאן שהנקודה רבה אתה
שאינה אלא לדרשה ודרוש מינה דרך ארץ :באכסניא.
דורש את הנקודה איו אברהם א״ר עזריה כשם שאמרו לו
אשת אושפיזו :ע״י בעלה.
לאברהם איה שרה כך א״ל
לא שישאל לה לשלום
לשרה איו אברהם וה״נ הוה
א0ניא מעזום רבי יוסי :למה נקוד
אלא לבעלה ישאל מה שלום
פי׳ הכא אבל לפירוש

על

"איו"

קזב״אליו'"?

דרך

ארץ

עהקזאל

למדה

תורה

הגברת:

הקונטרס דפירש דמשוס
הכי נקוד דעל חנם שאלו לו
מהרש״א
קשה דהיה לו לנקוד על איה
שלו .והאמר שמואל :באין שואלץ
למדה תורה דרך ארץ בו׳.
שרה דהיא עיקר השאלה
בשלום אשה כלל?  -על ידי בעלה
בעלה.
ששאלו עליה :ע״י
עיין בדברי נמוקי יוסף בזה
(קאמר) [שאני].
״״
והרא״ס כתב על פירש״י
היינו דוקא לשאול איה
פלונית אבל לשאול בשלומה אפי׳ ע״י בעלה אסור
שבחומש ולאשה על האיש הוא שיבוש וראיותיו שם
בארוכה ותוכן דבריו שבאו הנקודות לעקור התיבה לדרוש
כדאמרי׳ בפ׳ עשרה יוחסין:
מיניה שישאל אדם באושפיזו היינו דוקא לאיש על האשה
אבל לאשה על האיש אסור ומה ששאלו לשרה איו אברהם שאני מלאכים דלית בהו יצה״ר ואין אלו אלא דברי נביאות
ותמוהין הן דאכתי קושית התוספות דבשמעתין במקומה עומדת דלמה באו הנקודות על תיבת אליו טפי הוה ליה
למנקד על איה שרה שהיא עיקר השאלה ששאלו עליה ונלמד מיניה דלא היו צריכין לשאול עליה אלא ללמוד דרך ארץ
שישאל אדם לאיש על האשה אבל נקודות אי״ו משמע ללמוד דרך ארץ לשאול לאשה על האיש והנראה לקיים כל פירושי
רש״י שלפנינו שבכלס כתוב ולאשה על האיש והשתא שפיר באו הנקודות על אי״ו ומיהו ה״ה דרך ארץ לשאול לאיש
על האשה דעיקר קרא בהם קמיירי ומה שהביא הרא״ס ראיה לדבריו לאסור לשאול לאשה על האיש משוס דקול באשה
ערוה לאו ראיה היא דודאי לצורך דבר מה מותר לדבר עם האשה דהא עלי דבר עם חנה ואלישע עם השונמית ולא
קאמר דבור באשה אלא קול בנהנה מקולה וכדקאמר בפרק עשרה יוחסין (קידושין ע ).לישדר שלמא לילתא משוס
דקאמר שמואל קול באשה ערוה היינו דמדמה שילוח שלום לאשה לקול אשה שמביא גס כן לידי חיבה כדמסיק דאפילו

-

אדם

באכסמא

עייז יעקב
למה נקוד על אי״ו שבאליו .עיין בתוספות ומהרש״א ולי
נראה דהכי פירושו דלכך נקוד על איו שבאליו ולא על
הלמ״ד של אליו להראות שלא תימא דרק אליו שאלו
כדי לחבבה או לשגר לה כוס של ברכה אבל אין הדרך

כן בכל אכסניא לכך נקוד על איו שבאליו להראות דרך
ארץ שישאל אדם באכסניא שלו א״כ ה״ה אם נשים הם
באכסניא אצל האשה שואלין על בעל הבית לכך נקוד
על איו ובזה מיושב הכל עיין במהרש״א:

הדי״ף
שיש בה וחוששים אנו עליה באיזה אהל נסתרה מפנינו
והיא בצער לכן נמהר ללכת מכאן כדי שלא תצטער
שרה הצנועה שכל זמן שאנחנו יושבים כאן היא בצער
ויאמר הנה באהל .כלומר הרחק לא תרחיקו ללכת
בעבור הדבר הזה כי הנה באהל היא ואין לשרה טלטול
בשבילכם אמר ר״י יודעים היו המלאכים היכן היתה
שרה שהיא באהל ולא שאלו איה שרה אשתך אלא דרך
חיבה שבאים לברך אותה ועכשיו שאל אלא מאי באהל
כלומר א״כ מה השיב אברהם הנה באהל שהרי לא נעלם
מהם שהיא באהל ואפ״ה שאלו איה שרה אשתך כדי
לברך אותה לזה אמר אלא כדי לחבבה על בעלה
שכוונתם היתה לחבב שרה על אברהם וכך אמרו לו
ראה כמה היא צנועה שרה אשתו שאנחנו יושבים נגד
פתח האהל ואינה נראית אלינו כי איה שרה אשתך
שאינה עומדת לפנינו ויאמר הנה באהל כי מעולם זה

דרכה להיות תמיד באהל ואין זה מפניכם בלבד אלא
כך הוא מנהגה תמיד להיות באהל ורבי יוסי אומר לא
שאלו איה שרה אלא כדי לשגר לה כוס של ברכה ויאמר
הנה באהל כי קרובה היא לנו ותשגרו לה כוס של
ברכה :תניא למה נקוד על אי״ו למדה תורה דרך ארץ

שישאל אדם כאכסניא שלו .ורש״י ז״ל פירש בשלום
הגברת מדפריך עלה והא אין שואלין בשלום אשה
משמע בשלום אכסניא דקאמר שלום הגברת ונראה
שלכך סמכו לזה קושיית והא אין שואלין בשלום אשה
ומשני ע״י בעלה שאני לפי טעם זה יתבאר מה שהוא
נקוד על איו כי לפי המובן נראה שאמרו לשרה איו
אברהם ולאברהם אמרו איה שרה אשתך וזה א״א לדבר
עם שרה ולומר איו אברהם דהא אין לשאול בשלום
אשה כי אם ע״י בעלה וכ״ש לשאול בשלום בעלה ע״י
האשה שאין רשות לדבר עם האשה כלל ולכך נקוד על
אי״ו שבאליו כדי שתדרוש איו ותעקור הדרשה ומעתה
נחזה אנן דמאחר שהוא נקוד כדי לעקור את דרשת איו
אם כן מעיקרו לא יהיה נקוד כלל כי בזה יש לנו לדרשו
כפשוטו ולומר ויאמרו אליו אל אברהם איה שרה אשתך
זאת ועוד שאם הכונה לדרוש אי״ו אברהם א״כ היה
ראוי לינקד הלמ״ד שבאליו ויהיה הכתב רבה שהוא
אי״ו ומדנקוט אי״ו שבאליו הוא לדרוש אי״ו וגם ננקד
לעקור הדרשה וכך תדרשנו ויאמרו לאברהם איה שרה
וגם בשאלת שלום זו של אשה הוא דוקא ע״י בעלה
ולכך אמרו המלאכים אי״ו אברהם כדי שנאמר לו איה
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

בבא מציעא פרק שכיןי

רש״י
ע״י בעלה אסור אנל לשאול באכסכיא לאשה על האיש כיון דדרך ארן הוא
דלית בהו יצה״ר דאס לא כן הא דהקשו בגמרא על התוספתא דלמדה דרך
אשה למה לא הקשו על המקרא עצמו דכתיב ויאמרו אליו איה גר אלא ע״כ
מקום קושיא דהמקרא אפשר לפרשו ששאלו איה שרה כדי לבשרה שיהיה לה

מז קמטין .פרנצא״ש* :יא שם מז * "אחרי

בלתי

הקדוש 3רןך הוא שהיא

(בראשית

אמרה ואדוני זקן .א״לאמרה ואני זקנתי:

חסדא:

אחר

קלג
טהיש״א
פז.
מקרי לצורך ג״כ ומ״ש דשאני מלאכים
ארץ כר מהא דאמר אין שואלין בשלום
לומר דשאני מלאכים כר עכ״ל אין כאן
בן אבל על התוספתא שאמרה דרך ארץ

היתה

לי עדנה"

יח).

רב

#נתבלה

אמר

הבעזר

ורבו

הקמטיץ  -נתעדן הבעזר ונתפ^טו הקמטיץ
וחזר יפי למקזמוי .כתיב (שם) "ואדני זקן" ,וכתיב "ואני זקנתי"?
רלא מותיב הקדועז ברוך הוא פדקאמרה איהי .תנא ךבי רבי

ישמעאל :אגדול שלום ,עזאפלו הקדועז ברוך הוא שנה בו# ,נאמר
(שם) "ותצחק שרה וגו׳ ,ואדני זקן" ,וכתיב (שם) "ויאמר ה׳ אל

אברהם" וגו׳ ,ואני זקנתי"( .שם כא) "ותאמר :מי מלל לאברהם,

היניקה בנים שרה" .כמה בנים היניקה שרה? אמר רבי לוי :באותו
היום שגמל אברהם את יצחק בנו ,עשה סעודה גדולה .היו כל עובדי

לשאול באכסניא שאינו אלא
שאלת שלום פריך שפיר
מדאמר שמואל ט׳ .גס
מ״ש הרא״ס מדברי התוס׳
דשמעתין כיון דשלא ע״י
בעלה (אלא) אפילו לשאול
איה פלונית אסור וכ״ש
שישאל לה איה בעלה וא״כ
מאי ולאשה על האיש כו׳
עכ״ל האי ק״ו אין לו עיקר
דודאי שלא ע״י בעלה אפילו
איה פלונית אסור דלאו ד״א
הוא ואדרבה איכא חשדא
אבל לאשה על האיש דרך
ארץ הוא וליכא חשדא כלל
ותו לא מידי ודו״ק:

מז [חזר היופי למקומו כר .דרשו ג״כ לשון עדנה מלשון עדי ויופי וכ״ה בב״ר וק״ל] :דלא מותיב הקב״ה כר.
מפי׳ הרמב״ן ואני זקנתי הוא פי׳ אחרי בלותי כו׳ ע״ש ואחרי בלותי עבר במקום עתיד ושרה גס על עצמה
צחקה אבל הרא״ס כ׳ המפרש שינה הכתוב מפני השלום שהיא אמרה ב׳ אחרי בלותי גס אדוני זקן והמלאך שינה ולא
אמר רק ואני זקנתי טועה דשינה לחוד וקצר לחוד ועוד דמלשון התוס׳ כו׳ עכ״ל ע״ש באורך אבל מפרש״י בחומש
עיון
מז כתיב ואדוני זקן וכתיב ואני זקנתי .זה קאי אדרוש
דלמעלה שקאמר אחר שנתבלה הבשר וכו׳
וחזר היופי למקומו א״ב לא התמיהה כלל וצחקה שרה

W
מכה זקנותה דהא ראתה שחזר היופי למקומו אלא
ששחקה לפי שאדוני זקן א״כ לזה שינה הקב״ה ואמר
ואני זקנתי אלא דלא מותיב הקב״ה כדקאמרה איהי

הרי״ך
שרה שאם אין אברהם עומד א״א לומר לאחר איה שרה
שאין שואלים בשלום אשה אלא ע״י בעלה וכפ״ז אין
לומר שלשרה אמרו איו אברהם אלא הם אמרו לעומדים
שם איו אברהם כדי שנשאל על ידו שהוא בעלה של
שרה איה שרה אשתך וכוונת המלאכים ללמד דרך ארץ
שישאל אדם באכסניא ע״י בעלה וכשרוצים לשאול
בשלום הגברת לא ישאלו ע״י אחר רק יאמרו איה הבעל
כדי שנשאלהו אחר אשתו איה היא .ובזה נתיישבו כל
הדקדוקים של מעלה ודייק רש״י שפי׳ בשלום האכסניא
שלום הגברת דמשמע שאין לשאול באשה בשלום
אכסניא שהוא שלום הבעל ולסברת התום׳ דדרשו מה
שאמרו במדרש רבה שלאברהם אמרו איה שרה ולשרה
אמרו איו אברהם דהיינו שואלים בשלום אכסניא שלום
האיש ושלום האשה ונקוד על איו לומר שאע״ם שכתוב
איו קודם איה שרה מכל מקום סרס המקרא לדרוש
בתחלה איה שרה ואח״ב איו אברהם שאינו דרך ארץ
לדבר עם האשה בתחלה אלא קודם דברו עם אברהם
לומר איה שרה ואח"כ דברו עם שרה לאמר איו אברהם

וכמו שהארכתי והרחבתי הביאור בזה בכסף נבחר
פרשת וירא ע״ש .והשתא דדרש רבי יוסי שואלים
בשלום אכסניא מקרא דאיה שרה אשתך קשיא ליה הא
דשמואל דאין שואלים בשלום אשה דמעיקרא סבירא לן
דאיה שרה אינה שאלת שלום ותירצו בגמ׳ ע״י בעלה
שאני ומה דכתבו התום׳ על ידי בעלה היינו דוקא
לשאול איה פלונית צריך לפרש דיש בכלל איה פלונית
שאלת שלומה לומר איה אשתך הטובה היא בשלום
ומישור ומה שכתבו התוס׳ אבל לשאול בשלומה אפילו
ע״י בעלה אסור הוא לומר לבעלה ושאל בשלום אשתך
מצדי וזהו אסור אפילו ע״י בעלה ויש ראיה לפי׳ זה
שפירשתי שהרי אמרו כאן התוספות אבל לשאול
בשלומה אפילו ע״י בעלה אסור כדאמרינן פ׳ י׳ יוחסין
ושם כתבו התום׳ אין שואלין בשלום אשה כלל והא
דאמרי׳ בהשוכר את הפועלים איה שרה אשתך
ששואלים בשלום האשה ע״י בעלה היינו דוקא בשאלת
שלום אבל לשלוח לה בשלום אפילו ע״י בעלה אסור
והנה נתבאר לך מה שפירשתי שהוא אמת ונכון:

עץ יוסף
מז אחר שנתכלה הבשר כר׳ .שפירש אחרי בלותי היתה
לי עדנה בניחותא .שהיתה לה עכשיו עדנה.
ופירש ואדוני זקן אבל אדוני זקן .ווי״ו ואדוני כוי״ו

ועבדיך באו לשבר אוכל .ולא כדמשמע מפשטיה שהוא
בתמיה והיתה לי עדנה עבר במקום עתיד וקא מתמה
מתרתי מדידה ומדידיה .וטעם הפירוש הזה משום
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יד יוסף
א ב״ר פרשה מ״ח
יבמות דף סה ע״ב
סוף מס׳ ד״א :ב ב״ר
פרשה נ״ג סי׳ י״ג:

ליקוטים
אחר שנתבלה הכשר
ורבו הקמטץ נתעדן
ונתפשטו
הכשר
הקמטין וחזר היופי
למקומו .קשה מה טעם
יש בתלונה זו ,ומה
שייכות לזה מה שאמרה
ואדוני זקן .ונ״ל בס״ד
כי כפי הטבע איש זקן
שבשרו כחוש ויש לו
אשה יפה מאד ובחורה,
תתגאה עליו ,וגם הוא
יבוש ממנה .ועל זה
התלוננה שרה אמני,
ח<
שהיא
ע״ה
לילדותה ויופיה והוא
נשאר זקן ,הנה עתה
חוששת שמא יחשוב
בלבו שאני לבי גס
ומתגאה עליו ,וכבודו
קל בעיני ,והיה מן
הראוי שגם הוא יחוור
לבחרותו .ולכן אמר
הקב״ה לאברהם אבינו
למה זה צחקה שרה
וכר ,כדי שיוכיח את
שרה ,ובודאי תכחיש
מפני כבודו ,ואו יבין
אברהם אבינו שלא
נתגאית עליו ,דהרי
כיחשה מפני כי 1יראה
ונראה לומר
ממנו.
בס״ד ,שרצה הקדוש
ברוך הוא לעשות סימן
ורמז ילישראל באי
הראשונה היא שחד
הצדקת
על
זיע״א,,
הנהגתם בעוה״ז .כי סוף
הכבוד לבא ותחזור
עטרה ",ליושנה ,ולא
יתיאשו מאורך הגלות
המר אשר באו מים עד
נפש ,כי כן היה בשרה
אמנו ע״ה אחר שנתבלה
הבשר ורבו הקמטים,
אפשר
שאי
באופן
הטבע
כפי
להיות
והשערת השכל שתחזור
עטרה ליושנה ,להיות
אשה בחורה ,ועם כ״ז
אחר הזקנה הגמורה
נתעדן הבשר תתפשטו
הקמטים ,וחזר היופי
למקומו ,כן יהיה לעתיד
במהרה בימינו אמן אצל
אומה הישראל בניה של
עוצם
שרה ,שאחר

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה
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למשפנז

מכות (כל)

ערוב והוצאה ביוה״ב ,וכן עי׳ בהגר״א שמטוגיא דיבמות שם
ראיה שאין עליה תשובה ע״ש ,אולם ההמב״ן מיישב את הסוגיא
שם גם אליבא דרש״י אע״ם שלהלכה ס״ל כתום /ועי׳ בסדור
רבי סעדיה גאון (עמוד קטס שב׳ דערוב אינו מותר ליוה״ב רק
לשבת בלבד ,ומשמע בד׳ רפרם שאמר אין ערוב כו׳ לא כרש״י
שמותר וא״צ לערוב ,אלא שאיבו מועיל ערוב להוצאה ,דכל עיקר
ערובי הצרות הוא בעיקר לשם אכילה וביוה״ב הרי אסור ,או
שגם ;הוא פסק דלא כרפרם ■דבדוחא היא וכדעת רוה״פ אלא
שביוה״ב ס״ל מסברא שאיגו מועיל ערוב.

ומכאן מוכה גמי דלמ״ד שאין איסור תוספת לשבת ,ה״ה
ליוה״ב לגבי מלאכה וכד׳ הר״מ שם (במצוין) ה״ו ,שגם בשבת
ס״ל דאין תוספת וכמ״ש המ״מ וכ״ה בהגר״א (אחוז סימן רסא),
וכ״ג בש״ע (או״ח סימן תרח מעיך א).

וד׳ הרי״ף ,הראב״ד ,הרא״ש ,הסמ״ג והמור דיש תוספת
ליוה״ב אן* למלאכה ומשום דס״ל שגם בשבת ויו״ט איכא איסור
תוספת ,וצ״ע מ״ש הרדב״ז (ללשונות הר״מ ח״ב סי׳ קיג) די״ל
שגם הר״מ ס״ל כהרי״ף לגבי שבת ויו״ט ,ומה שלא כתב כן בה׳
שבת משום שהתלמוד קבעו לעגין יוה״כ וכ״ש לשבת ע״ש,
ובר״מ שם הרי מפורש דליכא תוספת לאיסור מלאכה ביוה״ב

וע״כ מחוך משנתנו דאין בין כו׳ דס״ל גמי שבשבת  ,pוכמו״כ
מה שהקשה הלח״מ ועוד על הר״מ דמגין א לחלק ביוה״ב גופא
בין עינוי האכילה למלאכה ג״כ תמוה שכ״ז בלמד ממשנתנו
ועמ״ש בהי׳ ליבמות שם.

ג׳ דברים עשו כר יהסכי-מו ב״ד כר ,עי׳ ירושלמי
סוף ברכות ג׳ דברים כו׳ חרמה של ירהו ומגילת אסתר ושאילת
שלום כשם ,הרמה של ירהו הטא ישראל לא יהושע גזר כו׳,
ר״א בשם ריב״ל אף המעשרות ,וע׳ ה״ס (א״ח סי׳ חס שכתב
דש״ם דילן לא ס״ל  pדלא קחשיב האי דעת׳ וב׳ שתאי
בפלוגחא (סנהדרין מד) עמ״ש הקב״ה ליהושע קום לך והלכה
כרב דס״ל שנפל על שגרם איסורו של ירהו וחרם הוא מה״ת
ע״ש.
והנה הרימב״א כ׳ שחשב דברים שנראים כנגד התורה,
מקרא מגילה שהוסיפו מצוה מחודשת ואין נביא רשאי לחדש
^דבר׳ ושאילת שלום שנראה כמזכיר שם שמים לבטלה ורק

משום עת לעשות גו/והבאת מעשר שיביאו כ״א לאוצר ידוע
ויהארנחל^ע״י"ב״ד והתורה נתנה טובת הגאה לבעלים כו׳,
ולפ״ז אין הכרה לומר שפליגי אלא שס״ל לש״ם דידן שבדורם
אין כל הדוש שמאיזה טעם שהוא אפשר להטיל חרם וא״צ
להסכמה.

ומבואר מד׳ הריטב״א שההסכמה מלמעלה היתה על עצם
קריאת המגילה וכמ״ש ריב״ן וכדמוכה בגמ׳ (ואף גם על עצם
ימי הפורים ועי׳) ,אולם המאירי כ׳ על זה שרוה״ק העיד עליה
שלא תבטל קריאתה לעולם וכעין שאמרו (ירושלמי מגילה פ״ב
ה״ה) שכל הכתובים יבטלו ומקרא מגילה לא תבטל ,ולא שיבטל
ספר מן הספרים הנאמרים בנבואה או ברוה״ק ,אלא כך הוא
אומר שאפי׳ תבטל קריאתה בצבור מגילה זו לא תבטל שעיקר
תקנתה לקריאת צבור היתה ע״כ ,וכ*כ הראב״ד (סופ״ב מה׳
מגילה) בפי׳ הא דירושלמי ,ומד׳ הר״מ משמע בפשיטות ד׳
הירושלמי שב׳ «רבל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידין
ליבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר והרי היא קיימת
כחמשה חומשי תורה ובהלכות תשבע״ם שאינן בטלין לעולם
כו׳ ימי הפורים לא יבטלו כו׳ ,וע״ש מ״מ ובמגיה.

ע׳ תשובת מגאונים (מובא באוצה־ג

מקרא מגילה,
מגילת ח) שאין שבועה חל על מקרא מגילה כיון שהסכימו מן
השמים ע״ז.

שאילת שלים בשם ,ע׳ ר״מ פ״ה מה׳ דעות ה״ז,
פהמ״ש ברכות פ״ט ,וע״ע פ״ב מה׳ ק״ש הט״ו ,טז ,יז .וע״ש פ״ג
ה״ה ובכ״מ ,טוש״ע או״ח סימן פד ומג״א שם ובסי׳ פה סק״ג,
ש״ע י״ד סימן רעו סעיף יג מהגה ובש״ך.
הר״מ לא הזכיר שישאל בשם ה /אם לא שנאמר מ״ש
להקדים ״שלום״ — דוקא ,שהשלום הוא משמות ה׳ כמ״ש
כפהמ״ש שם( ,ובמ״ש במס׳ שבת דף יוד ן וע׳ תוס׳ סיטה דף
יוד) .וכ״כ הערוך <ערך עת) כי זהו התקון שלום עליכם דשלום

משמות של הקב״ה ,ובמ״ר ותנחומא (ר״ 9פינחס) איתא שהרית
וערבית ובכל זמן ע״ש ,אלא שהר״מ כתב זה לדרך של ת״ח
המקדים שלום לכל אדם כדי שתהא רוחן גוזזה הקמנו ,וכמשגה
דאבות פ״ב ,אבל לא כתב שזה חיוב לכל אדם.

אך הגה אם החרוש הוא שמותר ,ואינו כמוציא ש״ש

לבטא•״ או שהתקינו לחובה הרי איכא תרי לישנא בריב״ן ,וp
ד׳ הערוך שם שחייב וכת״ד ר״ה גאון מובא בספר הנר (ברכות
שם) ,ובריטב״א כ׳ שעשו בן משום עת לעשות גו׳ ששכחו שמו
של הקב״ה כו׳ ומשמע שעשו לחובר" (ולפ״ז קשה מ״ש שם לעיל
משקלקלו הצדוקים כו׳ אבל בפהמ״ש גרם התקינו בלא ויו וע״ש
ברכות סג) ,אולם ברש״י (ברכות נד) משמע שהתדוש הוא
שמותר וכ״ם הרע״ב וכ״ב ראבי״ה שם ("מותר") וכ״ב המאירי
ויש מפרשים שחייב ואין הדברים גראין( ,וצ״ע שמד׳ המאירי
ברכות שם משמע שחומה ע״ש) ,ו pהמהרש״א כ׳ מראה כפי׳
השני כדמוכח סוף ברכות ,ונראה שט״ס וצ״ל כפי׳ הראשון
•שמותר ,וכן הוכיח הגבו״א מגמ׳ דברכות שם כפי׳ הראשון
(וע״ש שלא ראה את הריטב״א והמאירי)׳  piמשמע מד׳ הר״מ
בפהמ״ש שם שהוא רק מותר וא״ש שלא כתב חובת לכל אדם,
ורשות שמעינן ממ״ש גבי ת״ח וממ״ש בה׳ ק״ש שם ,ועי׳ מהר״י
אסאד (או״ח מי׳ ם) ,ומה שנשאר המהרש״א בתימא שמעשה
דגדעון קדים למעשה דבועז ,בבר עמד ע״ז בתום׳ שנץ וכתב
דמוכח כן מבועז שרגילים היו כך למטה והסכימו מלמעלה
מדא״ל המלאך לגדעון כו׳ וע׳ ריטב״א.
והנה אם שלום הוא מהשמות שאינם נמחקין או לא,

התום׳ 5ס1םת י ).ס״ל דחמיר מחנון ורחום ואינו גמחק ,אבל
הרא״ש בתשובה (כלל ג אות טס כתב שאיגו שם העצם של
הקב״ה אלא ע״י הפעולה שעושה שלום ה״ל כמו הגדול הגבור
כו׳ ונמחק ,וד׳ הר״מ ,הגה בה׳ ק״ש פ״ג שם כתב דשמות
המיוחדים והן השמות שאינן גמחקין אסור להזכירם בבהכ״ס
כו׳ ,והקשה הכ״מ שלא הזכיר שאסור אמר שלום בבית המרחץ
זכמ״ש בגמ׳ (שבת שס) וכתב הקובץ נשם להם יהודה שטעם
הר״מ הוא דלא קימ״ל כהך סוגיא דשבת מדאמריגן בסוטה שם
כו׳ ,משמע דס״ל דשלום אינו אלא כינוי ,ודלא כתום׳ שם,
ומביא שם הפר״ח או״ח שם שס״ל להר״מ דפירוש הברייתא
שאם ה״ד בשם אבל שאם להודא את לן בד" ועי׳ ברכ״י ומטים
הקובץ בצע״ג ,ולפ״ד הלח״י א״ש שלא חשב הר״מ (בפ״ו מה׳
יסוה״ת n״ pגם שלום נין השמות שאינם נמחקים ,אלא שמהא
דה׳ ק״ש אין כ״כ הכרח די״ל שאדרבא מפגי שס״ל להר״מ
כתום׳ ע״ב גם שלום בכלל השמות שאינם גמהקין ולא צריך
לפרטו.
ונראה
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למשפט

מכות (מ)

ונראה אפר ששני הלשונות שבריב״ן כאן תאי בפאגתה
דוסים׳ והרא״ש דאם גימא ששאם הוא שם ממש צ״ל
שהתקנה הוא שמותר ואין באן הזכרת ש״ש לבטלה אבל אם
גימא שאינו אלא כנוי ע״כ דיל שהתקנה הוא שחייב ,ולפ״ז כל
הגי דס״ל הבי שחייב יסברו ששלום אינו אלא כנו? ומאן דט״ל
שמותר י״ל דס״ל שהוא שם דהרי כתבנו שמד׳ הר״מ כפהמ״ש
משמע רק שמוהר וע״כ לא כתב חובה על כל אדם ומשמע במ״ש.
ועי׳ רפ״א בש״ע י״ד שם שב׳ בשם מהרי״ל משם
התשב״ץ דנמזרין בשכותכין שלום שלא לגמור כתיבתו .וביב
הרדב״ז מסו״וז ח״א סימן רס שאין לכתוב שלום מלא ,אלא
שכתב שם דכ״ז תלוי בפוגתו שרע אם כדי לתת שלום להכירו
מאת כעל השלום כמו שאמר בועז לקוצרים ה׳ עמכם ,אבל בא
לכתוב שיש שאם בעולם ואינו מכוין לשם ולא חייל עלה קדושה
יכול לכתוב מאג ע״כ ,וע״כ צ״ל דכתיבה שאגי ,וע״ש ש״ד שב׳
דרוב העולם אין מהרץ מה וכד׳ הרא׳יש ,וכה״ד המג״א מי׳ מה
סק״ב ס־טלום נמחק) וביב הברב״י______ _____________ .

הבאת מעשר ,ר״מ פ״א מה׳ מעשר ה״ד ,פהמ״ש מון*
מע״ש ,סמ״ג לזמין קלה ,טוש״ע י״ד סימן שלא סעיף ים ובהגה
ועיש סעיף ב ובהגד״א.

ד׳ הר״מ וסמ״ג שעזרא קנם את הלוים לגמרי ושלא לתן
מעש״ר״אלא לכהגים (ומדסתמו בזה ש״ת שאף לעשירים וכ״ם
היש״ש יבמות פו) וכה״ד המאירי שם{ ,ופמכילהין הביא שתי
השיטות) ועי׳ תום׳ מי׳ הקונטרס כמו תרומה ,וכ״ה בתום׳ שנץ
בשם רשב״ם ומשמע כמו תרומת ממש שרק לכהנים ,ודאג
כריב״ן שס״ל דקגם לתן גם לכהנים כלוים ,ופה״ד חתום׳ יבמות
שם ,ובה״ד סמר התרומה ובה״ד הטור והרמ״א שם שאף לכהן,
וכ״ם היש״ש.
ומשמע מד׳ הר״מ שפאגתת ר״ע וראב״ע ביבמות שם
היא מה״ת ולד״ע מה״ת רק לאי וברש״י שם <ועי׳ כתובות כס
ותום׳ בב״ד ,ודאג ברשב״ם (ב״ב פא ):דס״ל שפליגי דבתר
דקניס עזרא ,זאע״פ שפסק הר״מ בר״ע מ״« ס״ל שקנס עזרא
שיותן רק לכהן והקשה ע״ז היש״ש ,אך י״ל שפ״ל דלגבי קנס
מודה ר״ע שקנסו את האים לגמרי  piפירש המאירי.
וד,כ״מ כתב שהר״מ ס״ל דעזרא רק לדורו קנם (שב׳
הר״מ "עזרא קנס בזמנו") ושיתנו רק לכהן ,אבל לדורות
אחריו קנם שיתנו לשניהם וכתום׳ וריב״ן׳ והגד״א כתב בשיטת

ד,ר״מ שעזרא לא קנס אלא לדורו  piע״ש ב״י ,ונסתר מה מ״ש
המרככת המשנה (ח״א פ״ו מה׳ מעשר ה״סא וכמ״ש במק״א,
וא״ש בזה מכל ועי דרכתי שהקשו בתום׳ ,ומחא דיבמות שם,
ומתא דיוהגן כה״ג שהעביר ודוי מעשר (מומת נוח) אף שהיה
אחר עזרא ,וע״ש ב״י משום שהורגא בזה מדורו של עזרא ,אך
הטור והרמ״א ס״ל דלסולי דדי קנם וכתום׳ וכ״פ היש״ש ,והנ״ח
כ׳ להחמיר לתן רק לאי ודאג כהרמ״א.
והנה הריטב״א שם מקשה לר״ע שממ״ת רק לאי איך
קנס עזרא ולא יובא ישראל לצאת במצות נתינה ,ותירץ כיון
דממונא הוא והפקר ב״ד הפקר ואוקימנהו למעשר ברשות
תמעים ועשאום כשלוחים של אים ע״ש .והמנ״ח (מ׳ שצר!)
הקשת  pמד״ע ועפ״ד המ״ז (בי״ד סי׳ קמס ובכ״מ נבפ״ב מור
מלכים ה״ז) שבדבר המפורש .כתורה אין כח ביד חכמים לעקור
ובגמול מצות נס חשעה״מ בריש ח׳ יסוה״ת ב״ב עפ״ד חשטמ״ק
סנהדרין ע״ש ,ותרץ משום דס״ל להר״מ שתרו״ט אף בימי עזרא

הוא מדרבנן והם אמרו והם אמרו ע״ש ,ואכתי תקשה דכעין
דאורייתא ה״ל לתקן.ומה יענה לשיטות דס״ל שהוא מה״ת ,ולד׳
הד״מ שמצות נתינה אינה מצוה מיוחדת ודלא כרמב״ן ,אמשד
דלא חשיב עקירה וכמו״כ ס״ל שמפרש ע״מ שלא לתן ג״כ מקיים
מנוה וכמ״ש האחרונים ,ודלא כמג״א בסה״ט (שורט יס ,ימ לד׳
הב״י והגר״א שרק לדורו קנם י״ל דהוי כהודאת שעה שבידם
לבטל וכמ״ש הר״מ בה׳ ממרים (פ״ב ה״ד) ובתום׳ (יבמות פח
ד״ה מתוך) ,ולד׳ שאר הראשונים י״ל כיון שעיקר הקנס הוא מה
שאינו נותן לאים וה״ל שוא״ת ולאו מיעקר הוא (וכמ״ש בגמ׳
(יבמות צ> ובתום׳ (מומה זז ד״ה אנס וע״ש בתום׳ (דף □),
ובשעה״ט (פ״ב משופר) ועי׳ פר״ה <סי׳ תקפה סק״ה)).
אלא אפי׳ אם נאמר דהוי עקירה בידים מה שנותן
לכהגים מ״מ גל״ל דאין כאן עקירה ובטול מצות כלל שהתורה
אמרה "ולבני אי נתתי כל מעשר בישראל לנחלה "חלף

"עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוה״ם" הרי שמפורש
*מה התנאי שהוא חלף עמדתם וכמ״ש בספרי "אם עבד ימול

ואם לא עבד לא יטול" וכן להא שם "ואכלתם גו׳ כי שכר הוא
לכס חלף עבודתכם באחז״מ" ואמרו כספרי "מכאן אמרו בן אי
שקבל על כל עבודת האים חוץ מדבר אחד אין א חלק בלויה"
וכיון דאג עא אין כאן מנזה כלל לתת להם וקבע עזרא לתן
לנהנים העובדים עמדתם ושאג תשכח תורת מעשר ,ומחא גופא
לקח ר,ר*מ שעזרא רק לדודו קנם  TfriKoשיעלו אח״ב ישובו
אמתם חלף עמדתם.
והגה הד״מ כתב שמע״ר ללוי מקרא דולבני לוי וגו׳ ולא
כדאיתא בגט׳ שלפנינו שם מקרא דואל מאים תדבר וגו׳ ,וי״ל
שבגט׳ הביאו יסוד הדרשה ,אבל הר״מ הביא קרא שממנו ילפי
המצוד .ושבו מפורש חלף עבודתם (וע״ע מ״ש בחי׳ ליבמות שם>.
והריטב״א כ׳ הבאת מעשר שיביאו כ״א לאוצר א׳ ונחלק
זדי ב״ד ,מסגי שיש שהיו מואלין בנתינת המעשר ויש שהיו
נותנים לאינו הגון וכן היה בימי עזרא ע״ש.

ריב״ן

ד״ה והבאת מעשר כו׳ מעשר ירט ומעשר
אילן כו׳ וכ״ה בחום׳ שנץ בשם דשב״ם.

עי׳ ר״מ ס״ב מה׳ תרומות ח״א וח״ו וראב״ד ,פ״א מה׳
מעשר ה״ט וראכ״ד ,פ״א מת׳ מע״ש ה״ג ודאב״ד ,פהמ״ש ריש
מעשרות .סמ״ג עשין קא ,טוש״ע י״ד סימן שאג סעיף יג וטז,
מג״א סי׳ קנה סק״ט ופרמ״ג.

כתב העל״ג דלפמש״ב בתום׳ הוא פירוש שגי בריב״ן
ולכאורה תלוי בפאגוזא דרבוזהא שלהר״מ מעשר איא מה״ת
ולהראב״ד דרבנן וכ״ה לפי׳ השני והא דמעשד ירק שלכ״ע
דרבנן ע״ב כדי נסבא ובמו שיתפרש בגט׳ (נדרים נח) ע״ש.
והנה מ״ש בפשיטות דלד׳ הראב״ד הוא מדרבנן ,שיטתו
אינה ברורה ולד׳ כמה רבוותיה ס״ל שכל פירות האיא של
שנעת המינים ולא רק תירוש ויצהר הוא מה״ת ובהשגות על
הרז״ה (ב״נס כ׳ דהא דאימעיט שאד סודות האילן ה״ד לגבי
חיוב מיתה אבל איסור אוו טה״ת איכא בכל האילנות ,וחזר בו
ממ״ש בהשגות פ״א דתרומות וע״ש ,ועמש״ל י» שעלתה בידו
תאנה בר ,וכמ״ש (בחי׳ לברכות דף לו ,).ושם מבודר כל השיטות
בעגין זח ע״ש ,ולפ״ד הר״ט ודעימיה ע״כ שיפרשו הא דהבאת
מעשר כפי׳ הראשון שם ,והא דמעשר ירק ג״כ לאו לכ״ע הוא
שלד׳ מיראים והסמ״ג מע״ש שלו מה״ת ומשום דאיכא רבוי
מקרא ד״וכל זרע הארץ״ וכיון דאיכא טרד מה״ת א״א לערש ,p

עינים למשפט ־ מכות אריאלי ,יצחק בן אביגדור עמוד מס 144הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

כח

ספר

טפכת כרכות

הערוך

כן נתמעטה האמונה של עולם הבא התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם
כלוט׳ מן העולם הזה ועד העולם הבא ובשביל כבוד המקום הפרו התיקון שהי׳
והוסיפו ועד העולם כלום׳ שיש עולם אחר( .ב״ב קעה) ערב היוצא אחר חיתום
(חתם)
שטרות גובה מנכסין בני חורין.
שואל אדם שלום חברו בשם .כבר פי׳ בערך עת( .סנהד׳ נה) המגדף אינו חייב עד
שיפרש את השם תנא עד שיברך בשם פי׳ עד שיברך עד שיקלל כלומר
יזכיר שם 7גמ׳) ויברך אותו השם בשם (שבת סז) הוא בשמה והיא בשמו אין בו
משום דרכי האמרי פי׳ אם קורא איש אשתו בשמו ואשתו קוראה את בעלה
בשמה( .ביצה יג) שמו טובלו לתרומת מעשר פי׳ כיון שנקרא מעשר ראשק חייב
להפריש ממנו תרומת מעשר_________________________________ .זשסז
\~ר' נתן“אומר הפרו תורתך עת לעשות לה׳ .פי׳ התקער שיהא אדם שואל לחבירו
בשם כמו שאמר ה׳ עמכם ה׳ עמך חה הוא התיקון הוא שלום עליכם ושלום
\
משמותיו של הקב״ה שנאמר יצר סמוך תצור שלום שלום ואומר אל תבוז כי זקנה
אמך אמרו למעלה שהתקינו שיהא אדם שואל שלום חברו בשם אמרו רבנן אם
אתה רואה שנארך הזמן ונמשך הגלות אל תאמר שזו התקנה היתה בימות
הראשונים ובעת מלכותם עכשיו אנחנו נבזים וכשהזקין הדבר אין אנו מאמינים
 /וחייבין בתקנה זו(היו הכהנים בתחלה עונים אחר כל ברכה וברכה ברוך ה׳ אלהי־

נקראת משוורתא כלומר בית קפיצה וכן נמי הטבעת שתולין בחמור ובסוס
שהרוכב בה מניח רגלו וקופץ באחרת ועולה על גבי בהמה נקראת משוורתא וכן
עושה זה מקפץ בני עליה וחוזר ומקפץ עד שתושש כהו של תינוק ונופל( .סנהד׳
צו) שוור בר שוורא שוור נבחראדן שוור דמטא זימנא( .ע״ז ע) אמר רבא חמרא
שרי רוב משיורי ישראל פי׳ קופצין ובוזזין מקפץ על הגבעות תרגום ושוור על
(שיור)
שעבודא ק״צ שנין על צדקתא דאמהתא דמתילן לגבעתה.
ארבעה צריכין להודות .שאלו לפני רב האי ז״ל הא דאמר רב יהודה ד׳ צריכין
להודות מאי טעמא לא אמרינן רבנן בסידורא דקראי והשיב הכי אית
לפרושי דקראי סדירין לפום דשכיח טפי להולכי דרכים ומדבריות הרבה מצחין
הולכין מעיר לעיר ואחריהן מי שהיה חבוש בבית האסורין דמעיטי מנהון והרבה
מצחין אפילו על אכרגא וטסקא ובתריהון מי שהיה חולה ונתרפא דמעיטין מן
מאן דמיתבשן לשלטונא ושכיחין נמי טובא ובתריהון יורדי הים המעיטין מן
כולהון דשמעתא סדירין לסוס הקרובים לסכנה יורדי הים טפי קרובין לסכנה
דבחד ריגעא אובדין ובתריהון הולכי מדבריות טועים ולא משכחו מאכל ולא
משקה וקרובין למיתה יותר מן החיים ובתריהון מי שהיה חולה ונתרפא אפילו
חושש בראשו ואפילו חושש בגרונו ובתריהון מי שהיה חבוש בבית האסורין
דמרחיק מן הסכנה טפי מכולהון וכל חד מן הני עדיף ניסיה מדבתריה רלוז).

ישראל מן העולם וכששמעו האפיקורסים אמרו אין עולם אלא אחד וכשראו
הכהנים שבשביל כן נתמעטה האמונה של עולם הבא התקינו שיהא אומרים מן
העולם ועד העולם כלומר מן העולם הזה ועד העולם הבא ובשביל כבוד המקום
הפרו התיקון שהיה והוסיפו ועד העולם( .יומא סט) איבעית אימא עת לעשות לה׳
הפרו תורתך כלומר עת סכנה היא ואין למדין הימנה( .תמורה יד) מעיינין בספר
^גדתא בשבתא אמרו עת לעשות לה׳ הפרו תורתך( .נדה מז) שנה האמורה
^^ידושין והאמורה בבתי ערי חומה ושתי שנים שבשדי אחחה שש בעבד עברי

(ארבע)

(עת)
• שבבן ושבבת כולן מעת לעת ושם מפורשים כולם.
נפל עליה גמלא פרצה .פ׳ גמל שהיה נושך איתפרק ליה אשיתא שנפל כותל אחד
ועל להתם( .מכות ה) מהו דתימא ניחוש לגמלא פרהא קמ״ל( .סנהדרין ק0
גמלא דאזל למיבעיא קרני אודני דהוו ליה גזוהי מיניה( .יבמות מה) גמלא במדי
(גמל)
אקבא דקראי ילי>.
והב תנא שני מצורעים היו וכו׳( .קדושין ל) בגמ׳ ללמדו תורה בענין אחד אמר
רבי חייא בר אבא א״ר יוחנן אפילו אב ובנו הרב ותלמידו עסוקין בתורה
בשער אחד נעשין אויבין זה לזה שנא׳ על כן יאמר בספר מלחמות ה׳ את והב
בסופה וגו׳ אמר רבא ואין זזק משם עד שנעשין אוהבין זה לזה שנאמר את והב
(את)
בסופה אל תקרי בסופה אלא בסץא.

דף נד ע״ב
שדר הקב״ה קןמצא ונקביה ונחחיה לצואריה( .סוטה לה) חזינן אנשי דדמו לקמצי
באילנ׳ פי׳ חגבים ילה)( .יבמות קכא) ודלמא קמצא בעלמא שכיב להו
(קמץ)
דאסיקו ליה שמא פלגי ילי).
אל תקרי שברת אלא שדיבבת .תרגום וישלחו את ירמיה בחבלים ושרבובו ית
(שרבב)
ירמיה ובלויי מלחים וישלחם.
שקל נרגא דחוה עשר אמות( .ר״ה יג) שדא ביה נרגא פי׳ חתכו כחתיכת אילן
(נרגא)
בגרזן( .כתובות י) תמרי מקמי נהמא כי נרגא לדיקלא יל.0
עשר אמין( .שבת קי) ואי לא לשוור נגרא( .פסחים קיג) לא תשוור נגרא.
(ב״ב צו) ושמואל אמר חמרא אכתפא דגברי שוור פי׳ כשנושאין אותר
מבית מוכר מדלג ומפיק טעמו ממנו( .סנהדרין סד) רבא אמר במשוורתא דפוריא
פי׳ אמר רב יהודה אינו חייב עד שיעבירנו העברה היכי אמר אביי שרגא דליבני
ביני מיצעי נורא מהאי גיסא ונורא מהאי גיסא פי׳ שורה אחת של לבנים באמצע
וחלקה היתה ונורא מהאי גיסא ומהאי גיסא ומעבירו על אותה שורה וחחר
ומעביר עד שתופס בו האור ונופל לתוכו פי׳ משוורתא בית קפיצה כי אדם שהוא
קופץ או קא משוור ואם קפץ אומר שוור ליה והקפצן שרגיל בקפיצה קורין
שוורא אפילו היין בזמן שממהר המחמיץ אומר קפץ בלשון ארמי אומר משל
חמרא אכפא דגברי שוור פוריא הא ימי הפורים מנהג בכל העולם כולו שבחורי׳
עושין צורה כדמות המן ותולין אותה על גגותיהן ד׳ וה׳ ימים ובימי הפורים
עושין מדורה ומשליכין אותה צורה לתוכה ועומדין סביבה ומזמרין חש להן
טבעת תלחה בתוך האש שנתלין וקופצין מצד האש לצד האש אותה טבעת

דף נה ע״א
י׳ דברים מביאין את האדם לידי תחתוניות האוכל עלי קנים ועלי גפנים ולולבי
גפנים וכו׳( .יומא ס) והשותה לולבי גפנים ככותבת( .שביעית פ׳ ז׳ מ״ה) ובסוף
עוקצין פ״ג מ״ד לולבי זרדין( .ב״ק נט) כשאכלה לולבי גפנים וייחודי תאנים.
(נדחס מט) לוליבא דקרא כסילקא לוליבא דכיתנא בכותחא פי׳ לולבין הפרחים
(לולב)
שעולין בשורש האילן ח״א לב האילן.
עשרה דברים מביאין את האדם לידי תחתוניות וכו׳ עד ומוריגי בהמה .פי׳ חיך
בהמה דבק לשון יונק אל חכו בצמא תרגומו אידבק לשון עולמי׳
למוריגיה בצחותא ופריו מתוק לחכי תרגו׳ ופיתגמי אורייתא בסימן על
(מהרג)
מוריגי.
כל חלום ולא טות .פי׳ כל חלום יש בו שום ממשות אבל חלום שהוא רואה
כשהוא צם אין בו ממשות רלט> וממאי דטות לישנא דצם הוא דכתיב ובת
(טות)
טות רם).
חלמא בישא מסיית עציבותיה ימא) .די מחסורו תרגום במיסת חוסרניה .וכן
(מסת)
בעברי מסת נדבת ידך.
חלמא בישא קשי מנגדנא .פי׳ ממלקות כלומר יותר שובר לבו( .כתובות לג)
דאמר מר אלמלא נגדוהי לחנניה מישאל ועזריה פלחו לצלמא( .יבמות נב
(נגד)
קדושין יב) רב מנגיד מאן דמקדש בשוקא ומאן דמקדש בביאה וכו׳.

דף נה ע״ב
ולא פילא דעייל בקופא דמחטא( .ב״מ לח) דלמא מפומבדיתא את דמעיילי פילא
בקופא דמחטא כלומר שאומרין דבר שאינו הוה( .חולין מת) חזינ׳ אי קופא
לבר נקובי נקב ואתאי פי׳ נקב של מחט( .כלים פי״ג מ״ג) נשבר מקופו טהור פי׳
(קף)
מקום שנכנס בו הקתא והוא הנקב דמב>.

דף נו ע״א
וטחני בך קשיאתא בפרהדיא דדהבא הרהר וחזא .ספר אחר בריחיא דדהבא.
(סרהדיא)

קרה חמרא ברומנא( .פסחים קטז) צריך להקהחה וצריך לסמוכיה( .ב״ב צז) מי
סברת חמרא הוא קיוהא בעלמא הוא( .כתובות סא) יושבת בקתידרא כללא
דמלתא כל דאית ליה ריחא ואית ליה קיוהא( .בחקרא רבה בסוף זאת תהיה פי״ט)
(קה)
אמר לה הקהיתה אזל לי׳ חמרא ימג).
(גהיט)
גהיט מתפילך .בעל הערוך גרים גחיט עיין שם.
(גחט)
פטר חמור גחיט מתפילך רמי).
הרי קילפי בלעת( .שם נח) הבו ליה קולפא וידון דינא ס״א קולפא( .מנחות ז
ערכין כב) אר״ח קולפי טבי בלעי בימי דאבימי עלה דהא שמעתא פירוש
שבט שמכין בו בני אדם וראשו עב ובלשון ישמעאל היא אלמקרע( .כתובות סה)

הגהות והערות
רלד) נוסחאותינו רקדא( .מוסף הערוך) :רלה) וקשיא לי שאין דרך חגבים לנקוב הר ורש״י ז״ל
פי׳ נמלים( .ב״ר פ׳ צ׳ ה״ג) א״ר יוחנן מן קמצא לריחיא ולא חסרין כלום פי׳ בכל יום היו
מוציאין מן הבור לטחון והבור איננו וזסר ורבנן אמרין דקמצתא ודלא קמצתא כלומר לא בבור
בלבד היתה ברכה זו להיות מקום סמוי מן העין בקרקע אלא אף בשאר מקומות ובכלים היתה
ברכה זו .קמצתא פי׳ בורות כמו חופר גומץ( .המעריך) :רלו) תרגום ונהי בעינינו כחגבים
והוינא בעיני נפשנא כקמצין( .מוסף הערוך) :רלז) תרגום לקש נחשבו תותח היך גילי אתחשבו
ליה נרגיא( .מוסף הערוך) :דלה) תום׳ ד׳ צריכין להודות .יורדי הים וכו׳ ובתהלים לא חשיב
כזה אלא חשיב הולכי מדברות ראשון דקרא נקט סדר המסוכנין יותר תחלה וגמר׳ נקיט המצויין
תחלה .ופליאה רתום׳ כתבו בכל הדבר הזה ההיפוך מסברת רב האי שנתן טעם על כל דבור ודבור
שזה שכיה ודה קרוב יותר לסכנה מחבירו .אבל דבריהם לכאורה הם כהלכתא בלא טעמא .והיותר
צ״ע מ״ש התום׳ (ריש מסכת שבת) ד״ה יציאות וכו׳ ור״ת מפרש דדבר ההוה רגיל הש״ס לשנות
תחלה וכן בריש בבא קמא השור והבור והמבעה וההבער ולא נקט כסדר הפרש׳ וכן מפרש רב

האי גבי ד׳ צריכין להודות בם׳ הרואה (דף נ״ר) דלא נקט הש״ס כסדר הפסוק עכ״ל .ואנן חזינן
הכא דקרא נקט דבר ההוה וגמר׳ לא חש לזה( .הפלאה שבערכין) :רלט) ואיני רואה ממשות
בפירוש זה ואדרבא חלום של כרס מליאה אין בו ממש .וגרסינן בשלישי דתעניות תענית דף כ״ד
רבא גזר תעניתא בעא רחמי ולא אתא מטרא אמר להו בייתו בתעניתכון .למחר אמר להו מי איכא
דוזזא מידי בחלמיה וכו׳ ע״ש( .ובפרק ארבע מיתות סנהדרין דף ס״ה) ומה המרעיב עצמו כדי
שתשרה עליו רוח טומאה שורה עליו רוח טומאה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טהרה
עאכ״ו פרש״י עאכ״ו שיהיה המרה נותנת שע״י תענית ובקש׳ תשרה עליו שכינה ע״כ ברם נראין
דברי רש״י שפי׳ כל החלומות יראה אדם ולא יראה סאות׳ שמתענין עליהם (המעריך) :רמ) ז״ל
רש״י כל חלום .כל חלומות יראה אדם ולא יראה אחד מאותן שהוא שרוי בתענית שאינו
טוב( .הפלאה שבערכין) :רמא) נוסהא ריק מסתייה( .מוסף הערוך) :רמב) פי׳ בל״י נקב
(מוסף הערוך) :רמג) אולי מלשק ושני בנים תקהינה פי׳ שיש בהם טעם חומץ (מוסף
הערוך) :רמד) בנוסחאות דידן כתוב גהיט מתפילך( .מוסף הערוך):
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(0

מאת

סימן כח

ישעקס ולא יססר .והלה שחר ומשיט לא מי
בלבד ראוי לברט שיישר ,אלא אדרבה כשן הוא
שאני סחר ומברכו שהוא יישר.

וכן יש לשרש הנהו קראי דבועז והקולרים .ט
בועז הקדים למסר אש השם ,כלומר
הבורא ימ״ש אשר הימנו בא כל כש יהי רצון
שיהא נם ממכס במלאכפכם וסצליסו בה ישה.
והקולרים שזרו והשיבו ,כבר הזכרת כי הבורא
יס״ש הוא מקור הכש ודבר זה הוא ששונו בעיס
טלנו ,אבל אנחט מברסס אומן כי אדרבה
הברכה של הכש ססול עליך ועל נכשין ,ומידי
מי ,מן הבורא יס״ש כמו שכבר הזכרת.
[ואגב אורסין הריני נושב דקשיין לי דברי
<ופז מנחש נש״ק דנדריס <דף י*מנין שלא יאמר אדם לה ,עולה לה׳
מנסה לה׳ שודה לה׳ שלמים שלמוד לומר קרבן
לה׳ ,היינו כמש״ש (עמוד א׳) דילמא אמר לה׳
ולא אנע^ןרבן וקא מסיק שם שמיס למולה.
ואולי יש לומר דאסמכסא היא והיה נועז לשני
התקנה ההיא ,ולא עבר בשקנש שכמיס ,ולא
היה שש מעצמו דילמא לא יגמור אס דבריו
משמש גודל במשונו בהשי״ת] .הא נששיק בהא
טנקיק דמגהג ישרשג סוסה המג
סימן כח

בענק הגותן שלום לחבית ואינו
משיב רק מנקנק בראשו אם יצא
יד* חובתו

שאלה :הנושן שלו׳ לסבירו והלה אינו משיב
לו בשיו ,אלא מנענע בראשו לשם
ששובה האם יצא יד שובשו.

מג

תשובה:גקסינן;בברטמ ^יף ר <דב> כל
מיודע בשסרו שהוא .רגיל לישן לו
שלו׳ יקדים וכר ,ואס ינק לו ולא התזיר נקרא
ר :ל
טלן שנאמר—׳גז^ט^מ^מימ״
והלא אף גזילמ3מאנשיה .גז<להוגילמ ;;>: .ר
לקש v $רצק
העני שאץ ^ ^.ס ^^31!4

;

5

אכל במסר שבלי הלקט (הל׳ מילה שנטף ס׳)
פירש בדרך אסרת דהייט דדרשיק מט
אדרבה
גזילס סענ<^^^
־:רד
דמה דאי}'לושר-ברוס&
י.

שהזסר אגב אומיה לא דמה) .והעסיק אס.
הדברים בספר התסא^הפוסק] **cjwi )1ף י'
כסא לברית^מילה],וקסירש אףהנר״אלפי מה
שהובאו הדברים בשפר אמד טעם למם׳ ברטנ4
י

ולענ״ד דלש״ילא הוה׳ניסאליהלפרושי הס ׳ ;
ך%־
לא־
עשוםידכל;הרמ^ש^זד
שוס שיטי
המישוש
או יסור בלשק הכשוב אבל הכא לשי פשוטו נישא
שיבש העני אף כמשמעה ואין שום צורך לדרשא.

והפוסקים הנזכרים קשיא להו נמי כמו
שהקשה רש״י ,והלא אף גזילס
העשיר גזילה היא משחה דךמיבן^ :ה [דהא
שיבש העני ישירא היא] דהחל למיכשב גזילה
בבסיסם ,ובזל־נכללו גזילס׳העסוהעשיריאלא י'
ודאי עני אייאחלמלרש W03

» "'4

מיהו ש״ל דהנביא הוצרך'להזהיר ביושר על
״ •ואס ה«סגלי־תממסה ושיראה
שאע״ש שאומה עסרהיוםילה׳היאלביןר3עסמןד" לשה
בעשיר אבל העסרמ1נשמלומ;מדמומרעניי5ם.

פאת שדך  -ב מונק ,שמואל דוד  pרפאל שלום שאול הכהן עמוד מס 68הודפ© ע״יתכנתאמגד ההכמה־ • י;

י י:אל ••לים \י\- .י ■־'.-־• ?.
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‘ €את

סימן  tea־

שדף

■j

לחוש לפירושו ואין הדברים ■אמורים לערן
פסק] .ועוד דהגר״א בפרא הוא ונברא רבא
טובא,ואיהוסיל דלאכסירש״יועוד דקיימא
לן כרבים נגד סיך5ד? שהוא ישיר ,ולבן ראוי
.הוא להכריע כדברי שבה< והשרא והגר״א,

היאז?׳»פידה ודינה קשה
ושומר?' גזילש
מומר .וכמ׳י׳ש שדל כמדרש מה ר״ס משלט,
א״להקב״ה לזע^ס אסיאלא<^! מקענר-במה
 j&jnWלהשאדאה j
עריה בש*1ד^;מדוללש^1ך 0כאן^יסור; y
ויש לפרה&סשס המד משממו .אכל הנן ;
שלף משמע ומפניי שרבים אינה זהירים בדבר! ,ואין אמר
דהמנהג מכריע כפירש״י ,דמסשמא
מפי[ ,אס לא נפרש דקאמר^שוס שומה
יפירא] אלא אס נפרש דמשום לשון יתירא דריש משמש ששרון ידעם הפוהקים נהט  pולא
.העני ^הע?ץן:,ץלרש.מ מאס להקדושק ■" ,משוס *שהכריעו לדינא] ,אולי י״ל דהמשמסוה
ממש אף בלא נגמם ־או  fr)fc6שלר 5איו; «ייף
?■C’: ( >^*1-5׳ <>'״?'/;! x i
;׳־;  iי* "■/*•/ר ׳׳*;
‘ נמי׳קהאומר
^ראיה<מרץ?«5ה‘
׳ מיו :דווקא ,וי״׳ל דסגי אה אף ראיין לומר דאינו נקרא גזלן אלא גבי שבירו
משובה כל1ה^ ואף^מעטע הרל<0אבל^
הרגיל לישן א שלף ,אבל נשאינו רגיל;
מרי שבה״ל ותניא והגר״א ,בעיקעניה דווקא בכך אינו נקרא נזלן .נוסמו שהיה אפשר לדקדק
ולא אשכחן לשק ענייה אלא גפה .מיהו י׳י׳ל דלא מלשק התלמוד] ,דהא קרא לא מפליג ומ״מ
ממן אן לסי קריהה״קל ,העוסקים הנזכרים
קשיא האי מילמא אסלמודא גופא וצ״נג
עריה בקול רה דווקא ,ואע״ג דאמדנן אץ עניק
אלא בקול רס ,שנאמר ועט הלוייסוגר קול רם,
אפשר דהיינו בדרן דרש של מה מציר דדרשינן
דוקא לענין שאר ענייה שבמקרא ,אבל במקוה
סימן כט
שהערה עצמה אינה מפורשת במקרא להדא,
תשובות קצרות בענייני תפילה וש״ץ
אלא דדרשינן העני כמו העניה ,י״ל דאין כאן מה
מצינו .ונמצא דלדברי הפוסקים הנזכרים לא סגי א) מה שנשבה בענין מעלת ופיקין ,שענינו
בנענוע ראש אלאכצרין ;אמירה.
לא סמיכת גאולה לתפילה כמבואר
נךם,לןכפירש״י,
י iV״7
מדל! דלש״י .פרשן הוא ולא פוסק,
ל^ז^ומדש הרב
סיד*אבשסהגדואםל<וזההיהששר לזשומהא
דהסוסקיס בדוכמינוובאסושביסגםשימת
שכדאי

בברכות שאשר שהסמיך גאולה למסילה ולא
פסיק סוכא מפומיה כל יומא ,והקשו נשוש׳
הלא בכל יוה אנו סומכץ גאולה לתפילה ,ופיק
שהמס; סמך טתיקק .ולק רצעו לומר שזה
>מעלש מרקין :,ולעני׳ד :מאה נ דאיקני מעלה
^ושיקץ היא ק״שכדמגן להדיא&רקמי שמם,
ירד לסבול :אם ימל לעלוס-ולהמכסום ולקרוא*

קפב

פני ברוך

דשאלת שלום שלנו לא מקרי שאלת שלום שבימיהם (לא).

בשבת
יב .אבל מותר לשאול בשלום אתרים בשבת ,שהוא מבלל
דברים

שבפרהסיא (לב),

בשלומו

ולשאול

—

יש

מקומות

שנוהגים לשאול בשלומו אפילו בתוך שבעה ,ויש מקומות

שנוהגים שאין שואלים בשלומו (לג).

משלוח דורונות
אסור לשלוח דורונות לאבל תוך ל׳ ולאבל על אביו ואמו
^יריו ™?li

I

:אוצר החכמה:

אסור כל י״ב חודש ,ואפילו בשבת במקומות שנוהגים שאין
שואלין בשלומו בשבת ,אבל במקומות שנוהגים לשאול בשלומו

בשבת מותר לשלוח לו דורונות בשבת (לד).
— בענין משלוח מנות בפורים יתבאר בסימן בט —

לברך חבירו
יד .מותר לו לברך את חברו בשאר מיני ברבות ,בגון באריכות
ימים ,רפואה ,ברבת מז״ט וכדומה ,ובן מותר לאחרים לברך את
האבל (לה) .ומותרים להושיט יד בשעה שמברכים זה את זה (לו).

בפני החיים
(לא) רמ״א שם .וראה לעיל בס״ק כ״ז.

(לב) שו״ע שם ס״ג בשם הרמב״ם ,וכתב בגשה״ח שם ואחרים משיבין לו.

(לג) שו״ע סי׳ שפ״ה ס״ג.ובגשה״ח פב״א ז— ד כתב ורובם נוהגים להחמיר
תוך שלשים ,ובדי שלא יראה באבלות דפרהסיא משתמטים מלהפגש בו

בשבת ואחר שלשים (תוך יב״ח לאו״א) נוהגים לשאול בשלומו ולומר לו

שבת שלום .מבש״ב בלשון אחר הנהוג אצלינו האשכנזים.
(לד) רמ״א שם ס״ג ,דהוי בשאילת שלום ,וכתב שם הט״ז בסק״א כתב מו״ח
ז״ל בשם הג״ה בשם רבינו יהודה ,אבל תוך ל׳ אינו יבול להזמין לאחרים ,או

להזמן עם אחרים ע״ב .ונראה דה״ה כל י״ב חודש על אביו ואמו עכ״ל.
(לה) גשה״ח שם .וב״ב בשו״ת שלמת חיים סי׳ תב״ה.

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

פני ברוך ־ אבלות בהלכה גולדברג ,חיים בנימין עמוד מס:
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קם

פני ברוך
נאה׳'׳וז4567ע’1ן

— בענין עליה לתורה בשבת יתבאר להלן בסימן כג —
— בענין עליה לתורה בתשעה באב יתבאר להלן בסימן כס —

שאלת שלום

י.

אבל אסור בשאלת שלום (כו) .ולענין מה נקרא שאלת שלום

ראה בהערה (בז).
:אוצר החכמה■

בפני החיים
(כו) במו״ק (דף טו ).ילפינן לה דקאמר רחמנא ליחזקאל "האנק דום" ,ופירש
רש״י כלומר בדבר זה תנהוג אבילות שתדום ולא תשאל לשלום.
(בז) הנה ברמ״א סי׳ שפ״ה ס״א כתב ויש מקילין האידנא בשאלת שלום
האבל לאחר ל׳ .ואין טעם להם אם לא שיחלקו לומר שזה מה שאנו נוהגים

לא מקרי שאלת שלום שבימיהם ,ובש״ך שם סק״ג כתב ובאמת אין זה טעם

נכון דא״כ תוך ל׳ נמי ולא מעינו לשום פוסק שחילק בכך .וכן הקשה במג״א
בסי׳ תקנ״ד ס״ק כ״א דהא בטור שם מביא הירושלמי שכתב בהדיא שלום

עליכם ,וגם בגמרא אמרי׳ כדי שאילת תלמיד לרב שלום עליך ר׳ ולכן אין
להקל .ובבאה״ט שם סק״ב כתב ומיהו אפשר לומר ביון שרוב שאילת שלום

שלנו אינו אלא שאומר צפרא טבא ,וזה מותר שאינו שאילת שלום ממש
כדאיתא בב״י בא״ח סי׳ פ״ט והביאו בש״ע שם .ולכאורה לפי פירוש זה

בדברי הרמ״א יהי׳ מותר רק לאחר ל׳ ,וכ״ב בא״ר בסי׳ תקנ״ד ס״ב לפרש כן
כונת הרמ״א וסיים גם נ״ל דבט״ב הכל אסור דלא עדיף מאבל תוך ל׳ דהבל
אסור .וכ״כ בפמ״ג שם בא״א ס״ק כ״א ,וכן פסק במ״ב שם ס״ק מ״א.
אולם בלקט יושר ע׳  110כתב וז״ל העתקתי ממהר״י אוברניק יצ״ו
שהעתיק ממהר״ר פנחס ששמע מהגאון זצ״ל (בעל תרומת הדשן) היכא

שאסור לשאול בשלום היינו דוקא בלשון שלום עליכם ,אבל "טוב שבת"

״טוב יום טוב״ אינו בכלל שאילת שלום .וכן פסק בכ״ב ע״א ח״ב ע׳  ,104וכן
פסק בשו״ת באר משה (שטרן) ח״ד סי׳ ק״ו ,אבל הוסיף דלמעשה טוב יותר

שלא לומר בלום (בתוך שבעה) אלא להכנס בדומיה ולצאת באמירת דברי

הניחום.
ולענין נענוע הראש הרגילים לעשות במקום אמירת שלום ,עיין בריטב״א

מו״ק (דף בז ):שכתב וז״ל ת״ר אבל כיון דנענע בראשו שוב אין מנחמין
רשאים לישב אצלו ,פי׳ הרי״ץ גיאות ז״ל לפי שהאבל אסור בנתינת שלום,
בזמן שפוטר את המנחמין שוחה לנגדם מעט וכו׳ ,ולמדנו מן הפי׳ הזה כי

האבל מותר לשחות בתוך ז׳ ,כדרך ששוחין נותנים שלום ,כיון שאינו נותן
שלום ממש ,ואע׳־פ שיש לדחות דבבוד המנחמים שאני ,סברא הוא דלא

הדפסה ברזולוציה מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן ןקתכנה
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סימן טז :איסור ת״ת ושאילת שלום סעיפים י—יא

הפא

הימים שאסור ומותר
שלשה ימים הראשונים אינו שואל בשלום כל אדם ,ואם

אחרים שאינם יודעים שהוא אבל שאלו בשלומו ,אל ישיב להם
עאה״ח 11234567

אלא יודיעם שהוא אבל .משלשה ועד שבעה אינו שואל ,ואם

אחרים

שאינם

יודעים

שהוא

אבל

שאלו

בשלומו

משיב

להם(כח) .משבעה ועד שלשים שואל בשלום אחרים שהם
שרויים בשלום ואין אחרים שואלים בשלומו ,וכ״ש שמשיב למי
ששואל בשלומו .לאחר שלשים הרי הוא כשאר כל אדם .על

אביו ואמו שואל בשלום אחרים אחר שבעה ,ואין אחרים
שואלים בשלומו עד אחר י״ב חודש(כט).
|אוצר החכמה|

יא .כשרבים באים לנחמו מותר לומר להם לכו לבתיכם לשלום,
דלכבוד רבים מותר (ל).

יש מקילין בשאלת שלום אחר שלשים יום באביו ואמו,

בפני החיים
למימר הכי דבכה״ג שרי למיעבד אפילו ליחיד עב״ל .ויעוי׳ בשו״ת שלמת

חיים סי׳ תכ״ב שכתב דאסור לומר שלום לאבל ע״י נענוע הראש מן הדין

ע״ש ,ודבריו צ״ע מהריטב״א הנ״ל.
(כח) שו״ע סי׳ שפ״ה ס״א ,ובדע״ת שם כתב בהגהות אמרי ברוך הביא
מהמרדכי ראם ידעו שהוא אבל ושאלו בשלומו לא ישיב ,וצ״ע מהא דט״ב
[באו״ח סי׳ תקנ״ד ס״ב] שהביא שם דהדיוטות משיבין להם בשפה רפה (אף

שיודעין שהוא ט״ב) ,ונראה דכוונת מרדכי רק במי שיודע שהוא אבל וגם

יודע ג״כ שאסור לשאול בשלומו ,אז לא ישיב לו ,אבל הדיוטות משיב להם
בשפה רפה משום איבה ,ובפרט אם אינו משיב לומר שלום רק נותן ידו

כנהוג ,בזה אין חשש לכ״ע ושרי.
(כט) שו״ע שם .וראה בשו״ת ציץ אליעזר ח״ח סי׳ ל״ג אות ג׳ שנשאל אם

מותר לאבל תוך יב״ח לומר שלום לאחר בשעה שהוא יודע שהלה ישיב
כמנהגו ,וא״כ האבל מכשיל להלה באיסור דרבנן ועובר לפני עור וכו׳ והשיב
כיון דברמ״א מוזכר מנהג להקל בשאלת שלום ,ובפרט שהרי אינו בטוח

באיזה שפה ובאיזה לשון יענה לו הנשאל ,והרי בלשון צפרא טבא או ערב
טוב בודאי ליכא איסור וכו׳ ,ואיך שלא יהי׳ נ״ל דאין בכה״ג שאלה של לפ״ע
כלל עיי״ש.

(ל) רמ״א שם .וכתב בגשה״ח פכ״א ז— ג דמותר אפילו בתוך ג׳ ימים.

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה-
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פני

יוסף

סימן מ״ו

קפה

סימן מ״ו

כענין איסור שאילת שלום בת״צ
תענית י״ד:
ובשאילת שלום :תנו רבנן חברים אין

מבואר דאין שאילת שלום ביניהן  -עכ״פ מה

שאילת שלום ביניהן .עמי הארץ ששואלין מחזירין

דמשמע מ״המאירי" דאסור בשאילת שלום אף

להם בשפה רפה ובכובד ראש .והן מתעטפין

לגבי עמי הארץ צ״ב מנין לו וכדלעיל.

ויושבין כאבלים וכמנודין כבני אדם הנזופין

למקום עד שירחמו עליהם מן השמים .ע״כ.

ממעטין .אמנם לגבי תלמידי חכמים לגביהם

והנה

יש להבין החילוק בין עמי הארץ

לתלמידי חכמים וכי פחותין הם מתלמידי חכמים.

והבה בלשון המשנה עצמה איתא :עברו אלו
ולא נענו ממעטין במשא ומתן בבנין ובנטיעה

דממעטין במשא ומתן ובבנין של שמחה ג״כ נימא

באירוסין ובנישואין ובשאילת שלום בין אדם

רעמי הארץ ממעטין ותלמידי חכמים אסורים

ואילו

בשאר

דברים

שנאסרו

במשנה

כגון

לחבירו כבני אדם הנזופין למקום .ע״כ .וכד נדקדק

לגמרי .ומדוע רק לגבי שאילת שלום משתנה

בלשון המשנה נראה דלא נאסר שאילת שלום אלא

הדין .ובפרט כשבמשנה לא מוזכר כלום לגבי עמי

ממעטין כתיב.

האח ותלמידי חכמים ורק בברייתא איתא הך
חילוק וצ״ב מנין להברייתא לחלק בהכי .ובפרט

וכיון שכן מן התימה הוא דברי "המאירי"
בסוגיין שכתב וו״ל :אע״פ שאסרו בשאילת

שאין לזה שום סברא דמאי שנא משאר דברים

שלום .אם שאלו עמי הארץ בשלום תלמידי

דג״כ אין בזה חילוק בין ת״ח לע״ה.

חכמים משיבין להם בשפה רפה ובכובד ראש

וראיתי

שב״ערוך השלחן" סימן תקע״ה

ומ״מ תלמידי חכמים עומדין כמנודין וכאבלים

סעיף ט׳ כתב וז״ל :ממעטין בשאילת שלום בין

כבני אדם הנזופין למקום .עכ״ל .ומשמעות לשונו

אדם לחבירו והיינו למעט בכל מאי דאפשר

היא דאסרו שאילת שלום והוא תימה דמנין לו

דלבטל לגמרי הוא מן הנמנעות אצל המון בני

דאסרו לגמרי .והרי רק "ממעטין" כתיב ותו לא.

אדם .אך תלמידי חכמים לא ישאלו כלל ויהיו

ובאמת בלשון הרמב״ם בפ״ג מהלכות תענית
הלכה כת׳ מבואר דרק ממעטין דז״ל שם:

כנזופין למקום שהרי צעקו ולא נענו ועם הארץ

שנתן שלום לת״ח משיבין לו בשפה רפה וכובד

וממעטין בשאילת שלום בין אדם לחבירו ותלמידי

ראש .עכ״ל.

חכמים לא ישאלו שלום אלא כנזופין ומנודין

ומבואר

בדבריו דפשר החילוק בין ע״ה

למקום ועם הארץ שנתן להם שלום מחזירין לו

לת״ח הוא משוס דבאמת היה צריך לאסור לגמרי

בשפה רפה וכובד ראש .עכ״ל .והכי פסק גם

אלא דמן הנמנעות הוא לבטל לגמרי אצל המון

המחבר בסימן תקע״ה סעיף ז׳ וז״ל שם באמצע

בני אדם ולכן גביהן התירו למעט בשאלת שלום

ההלכה :וממעטין בשאילת שלום בין אדם לחבירו

אמנם לגבי תלמדי חכמים בהם אפשר לאסור

ותלמידי חכמים לא ישאלו שלום אלא כנזופין

לגמרי החמירו ואסרו לחלוטין.

וכמנודין למקום .עכ״ל.

ויש לענ״ד להשיב על דבר זה דמנין לו לבעל
ערה "ש לומר דמעיקר הדין אסור לגמרי (שהרי כן

ומבואר הן ברמב״ם והן בשו״ע דלגבי עמי
האח אין איסור שאילת שלום מוחלטת אלא רק

יוסף  -תענית ריין ,יוסף ישי בן נתן עמוד מס 190
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פני

קפו

יוסף

סימן מ״ו

הנמנעות לאסור עליהם לגמרי ולכן הקילו להם)

דוקא לענין שמחה ע״ב צ״ל שאין שמחין כלל

אלא דמן הנמנעות הוא לבטל לגמרי .דאפשר

דאל״כ לא נדע שיעורו והו״ל לברייתא לפרש.

לפרש איפכא דאה״נ בודאי לא נאסר לגמרי כמו

משא״ב במשא ומתן הן לדעת האומרים דאין

שלא אסרו משא ומתן לגמרי אלא רק מיעוט

איסור כי אם מו״מ של שמחה  -הרי נתנה ברייתא

נאסר .ורק לגבי תלמידי חכמים בהם החמירו

שיעור .דתיבת "שמחה" דקתני בשו״ע קאי גם על

לגמרי אבל אה״נ מעיקר הדין אף לגבי תלמידי

מו״מ ובבריתא דלא הוזכר של שמחה מ״מ הרי

חכמים מותר בשאלת שלום .כשממעטין ודברי

גם בבנין לא הוזכר דדוקא של שמחה .וצ״ל

בעל "ערוך השלחן" צ״ע מנין לו לפרש כן.

דהברייתא סמכה את עצמה דמעצמינו נבין ונדע

והנה הבאנו לעיל דברי "המאירי" דמשמעות
דבריו הם דאף לגבי עמי הארץ אסור לגמרי

דלא אסור כי אם של שמחה .וה״ה דמהאי טעמא
לא הוזכר במו״מ של שמחה דגם כן נדע מעצמנו

והקשינו דמנין לו דבר זה והרי בלשון המשנה

מו״מ של שמחה וכן לאידך פוסקים דס״ל רכל

איתא דממעטין אבל לא דנאסרין לגמרי .ועלה
בדעתי לומר ד״המאירי" יפרש דממעטין דנזכר

מו״מ אפילו אינו של שמחה צריך למעט ולא

הותר כי אם כדי פרנסתינו .ג״כ לא הוזכר

במשנה הכונה דאין כלל שאילת שלום .ויש לזה

בברייתא ליתן שיעור דממילא נדע גבול להאי

ראיה מדברי התוס׳ במגילה דף ה׳ :דשם איתא על

מיעוט והיינו יותר מצורך פרנסתו .מה שא״כ
בשמחה ליכא גבול מצד הסברא עד כמה מותר

המשנה דעברו אלו ולא נענו דממעטין במשא
ומתן ובבנין של שמחה וכו׳ .וכתבו ע״ז התוס׳

ואי איכא שיעור הו״ל לברייתא לפרש אלא 'על

וז״ל :ממעטין רוצה לומר שלא יהו ששים כלל

כרחך דאין שמחין בו כלל .עכ״ל.

ותמיר מתשעה באב שמארסין בו .אבל אין לפרש
ממעטין אבל ששים קצת דא״כ היה לו לפרש

המורם מדברי "מחצית השקל" דיש חילוק
לגבי תעניות גשמים ולגבי ת״ב בין מו״מ ובין

השעור מה הוא קורא ממעט .עכ״ל.

ויעוין

שמחה דבשמחה אין גבול והיה לה להמשנה

בשו״ע הלכות תשעה באב סימן

להזכיר השיעור ומדלא הזכירו ש״מ רכל שמחה

תקנ״א בסעיף א׳ שפסק שם וז״ל :משנכנס אב

אסורה ואפילו מועט .משא״ב לגבי מו״מ נדע

ממעטין בשמחה וכו׳ .עכ״ל .וכתב שם המג״א

בעצמינו הגבול ולכן לא הוזכר שם ממעטים

דממעטין בשמחה פירושו שאין שמחין כלל במ״ש
תוס׳ פ״ק דמגילה ועכ״פ נאמר דזהו מקור דברי

בשמחה ויכול להיות דלגבי מו״מ יש שיעור

"המאירי" הנ״ל דאסר לגמרי שאלת שלום.

ויעוין

שם ב״מחצית השקל" ס "ק א׳ וז״ל:

דהותר רק כדי פרנסתנו.

והנה מכל האמור נראה דיש לצדד דממעטין
הכונה שאין כלל שאילת שלום (וזהו לדברינו

מקור דברי "המאירי") .אבל בודאי דבפשטות אינו

ממעטין כמ״ש תוס׳ פ״ק דמגילה דף ה׳ :שכתב
דע״כ ממעטין ר״ל שאין ששין כלל אבל אין לומר

כן לגבי תענית גשמים שהרי הבאנו לעיל דברי

ממעטין אבל ששין קצת דא״כ הו״ל לפרש השעור

הרמב״ם

מה הוא קורא מעט .עכ״ל .אע״ג דהתוס׳ כתבו כן

בשאילת שלום והכונה דרק ממעטין וראיה לזה

ראותן

שהרי פסקו דת״ח לא ישאלו כלל ש״מ דממעטין

אתענית

גשמים

והתום׳

שם

סוברים

והשו״ע

שפסקו

להדיא

דממעטין

התעניות חמירי מת״ב .אפ״ה יליף מיניה המג״א

הכונה דרק ממעטין אבל מותר בשאילת שלום.

דגם משנכנס אב הדין כן דהא גם משנכנס אב

וכיון שכן יש לענ״ד להקשות קושיה עצומה
דהנה מדוע לגבי ת״ב פסק המחבר וביאר המג״א

קתני מועטין .ואיכא ג״כ ראיית התוס׳ דאי אמרת
דמעט מותר הו״ל לפרש השיעור וכ״כ הרב בית

דהכונה ממעטין בשמחה היינו דאין שמחים בו

יוסף .ואע״ג דלפ״ז במשא ומתן דקתני ג״כ

כלל ואילו לגבי תעניות גשמים פסק המחבר
לגבי

שאילת

ממעטין במשא ומתן הו״ל לאסור כל משא ומתן

בסימן

ובהו ס״ל לאנשי בודן באמת כמ״ש הרב״י זה אינו

דממעטיז ושם לא העיר המג״א דהכונה דאיז כלל
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תקע״ה

סעיף

ז׳

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שלום

פני
שאילת

שלום

אלא

הסכים

יוסף

סימן מ״ו
היינו

דממעטין

קפז

דיש להתיר מ״מ פורים לא דמי לשבת שהרי
ריעות

דנוהג

אבילות

בפורים.

עכ״ל

כפשוטו .ולגבי תעניות גשמים פשוט דהכונה דרק

הרבה

ממעטין שהרי לגבי ת״ח הוזכר דאין כלל שאילת

ערוה״ש .ומבואר דלדעת ערוה״ש אע״ג דלגבי

שלום ־ ש״מ דלגבי סתם בני אדם רק ממעטין

שבת יש להתיר מ״מ פורים לא דמי לשבת משום

אבל מותר קצת בשאילת שלום וכדלעיל .וא״כ

שלהרבה דעות דנוהג אבילות בפורים ולכן אסור

צע״ג איך סתר המחבר (לפי דברי המג״א) דבריו

לשלוח לו מנות.

דלגבי תענית גשמים רק ממעט בשאילת שלום
ולגבי משנכנס אב ממעטין לגמרי בשמחה.

ולא

עוד אלא שיש לענ״ד תמיה יותר גדולה

דהנה בהלכות מגילה סימן תרצ״ו סעיף ו׳ פסק

המחבר וז״ל:

ויש

להעיר לדברינו דאדרבה לא מחוור אמאי

אסור שהרי רק ממעטין בשאילת שלום (חוץ
מת״ח) וא״כ היה לנו להתיר לשלוח מנות אלא
דימעטו ממה שרגילין בכל שנה וצ״ע.

מי שאומר שהאבל חייב

והנה לעיל הקשינו דאיך יתכן דלגבי תעניות
גשמים פסק המחבר דרק ממעטין ולא אסורין

כל י״ב חודש (מהרי״ל) וכמו שיתבאר ביור״ד

לגמרי( .חוץ מת״וז) ואילו לגבי תשעה באב גבי

סימן שפ״ג עיי״ש .ובמ״ב שם כתב דאין שולחין

ממעטין בשמחה כתב דלגמרי אסורין בשמחה.

יש

במשלוח מנות  -וברמ״א :אבל אין שולחין לאבל

לאבל כלל אפילו דבר שאינו של שמחה והכונה

וראיתי שלא רק לגבי ממעטין בשבוע שחל בו

לכל י״ב חודש על אביו ואמו ולשאר קרובים כל

תשעה באב דממעטין הכונה לגמרי אלא גם לגבי

ל׳ .והטעם אומר המ״ב כדין שאילת שלום שאסור

תשעה באב עצמו פסק המחבר בסימן תקנ״ד
(סעיף כ׳) דאין כלל שאילת שלום ואילו לגבי

ומבואר דלאבל אסור לשלוח מנות משום
דהוי כשאילת שלום ולענ״ד לפי דברינו לעיל

תעניות גשמים פסק המחבר בסימן תקע״ה (ס "ז)
רכל העם רק ממעטין ות״ח אין שואלין כלל .וא״כ

דבפשטות ממעטין בשאילת שלום היינו דלא

צ״ב מדוע לגבי ת״ב אסורין לגמרי .ובתעניות

י״ב חדש .ע״כ דבריו.

אסור לגמרי לגבי סתם אנשים (לאפוקי ת״ח) אלא

גשמים (רק ממעטין) איברא דהרמב״ם בהלכות

רק ממעטין .א״כ היה לנו להתיר משלוח מנות

תעניות פ״ג_לגבי תעניות גשמים פסק דממעטין

לאבל בתוך י״ב חודש שהרי רק ממעטין ולא

(חוץ מת״ח) וגם לגבי תשעה באב בפ״ה שם פסק

דנאסר לגמרי .והיה לנו לומר ראם היה רגיל

דרק ת״ח אסורים שאילת שלום ומשמע דשאר

לשלות לו ביתר הרחבה דימעט כיון דממעטין

העם מותרין עכ״פ אי ימעטו וא״כ לדעת הרמב״ם

בשאילת שלום ואמאי אסור במשלוח מנות לגמרי.

שוים הם ולא יקשה כלל ורק לדעת השו״ע צ״ב

והוא פלא עצום לענ״ד.

החילוק.

וראיתי

שבעל "ערוך השלחן" בסימן תרצ״ו

ולכאורה

היה מקום לומר דשאני ת״ב דהוא

סעיף ט׳ כתב ח״ל :ודע דביור״ד סוף סימן שפ״ה

רק יום אחד ואפשר להזהר בו לגמרי משא״כ

כתב רבינו רמ״א דאסור לשלוח מנות לאבל על

בתענית גשמים דנמשך זמן ארוך בזה אי אפשר

אביו ואמו כל י״ב חדש .ואפילו בשבת במקום

להחמיר לגמרי אלא רק למעט .ורק ת״ח אסורים

שלא נהגו לשאול בשלומו בשבת אבל במקום
שנהגו לשאול בשלומו בשבת מותר לשלוח לו

מנות .עב "ל.

ולפ״ז

לגמרי .וצ״ב אי דברינו נכונים.

ואשד

יראה בבאור הסוגיה דהנה ביסוד

איסור שאילת שלום יש לדון אי גידרו משום

יש מי שאומר דגם כאן כיון שנהגו

דצריך להיות בשתיקה ככל האפשר עיין במ״ק דף

שלא לנהוג אבילות בפורים מותר לשלוח לו מנות

ט״ו דאיתא התם אבל אסור בשאילת שלום

(מג״א סקי״ב) ושזהו כונת רבינו הרמ״א בכאן

דקאמר

שכתב וכמ״ש ביור״ד סימן שפ״ה .ולענ״ד נראה
אדרבה דכוונתו דאע״פ דלענין שבת נתבאר שם

דמשמע שתיקה משאילת שלום וגם מתלמוד תורה
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ליה

רחמנא

ליחזקאל

"האנק

דום"

נמי משמע בסמוך מ״האנק דום" דאסור בתלמוד
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פני

קפח

יוסף

סימן מ״ו

תורה .אמנם יש לענ״ד לצדד ולומר דאיסור

אשר ע״ב כתב דהיה צריך לאסור לגמרי אלא

שאילת שלום יסודו דמביא שמחה ורעות וחז״ל

דא״א לאסור לגמרי מהמון העם .אמנם אי נפרש

רצו למנוע שמחה ככל האפשר בימים אלו.

דאסור משום שתיקה בזה י״ל כדברינו דאה״נ

ויש
דאסרו

לענ״ד להביא קצת ראיה לזה מהא

מעיקר הדין מותר ע״י מיעוט שאילת שלום דגם

וכתבו

בזה יש שתיקה ורק לגבי ת״ח מחמרינן ואסרינן

הפוסקים

לשלוח

מנות לאבל

הפוסקים דהטעם כדין שאילת שלום שאסור.

ולכאורה אי האיסור משום שתיקה ליכא שום

לגמרי ודו״ק.

והנה

לעיל הבאנו דברי "המאירי" דס״ל דגם

דיבור במשלוח מנות ואמאי אסור וע״כ דשאילת

לגבי המון העם אסור לגמרי .וכתבנו דמקור דבריו

שלום גידרו משום שמחה ואשר ע״כ אסור לשלוח

הם דס״ל דממעטין הכונה דאסור לגמרי וכמו

מנות לאבל דמשמח אותו והוי בשאילת שלום

שכתב המ״א לגבי תשעה באב .ונראה לבאר דבריו

שג״כ משמח אותו ודו״ק.

מצד הסברא די״ל דס״ל כדברינו דיסוד איסור

ואפשר דבזה יבואר הנדון אי ממעטין או
דהכונה דלגמרי אסורין בשאילת שלום דאי נפרש

שאילת שלום הוא משום שמחה ואשר ע״כ י״ל

דאסור לגמרי שהרי מצד שמחה בודאי מסתבר

דאסור משום דצריך להיות בשתיקה ככל האפשר

דאסור לגמרי ודו״ק.

מסתבר דלא נאסר לגמרי אלא דצריך למעט .אמנם

ונראה

דלפ״ז יש לתרץ הסתירה במחבר

אי נפרש דאסור משום דמביא שמחה מסתבר

דלגבי ת״ב אסר לגמרי ואילו לגבי תעניות גשמים

דאסור לגמרי בשאילת שלום ודו״ק.

כתב דממעטין ותו לא .די״ל דס״ל דיסוד האיסור

ונראה

דבזה יבוארו דברי בעל ערוה״ש

משום שמחה ולכן לגבי ח״ב אסור לגמרי אמנם

שכתב דמעיקר הדין אסור בשאילת שלום אלא

לגבי תענית גשמים הגם שג״כ הוא מצד שמחה

דמן הנמנעות לאסור לגמרי ורק לגבי ת״ח אסרינן

מ״מ י״ל כיון שיש זמן ארוך לאיסור (דלא הוי

לגמרי והקשינו לעיל דמהכ״ת לומר כן דאפשר

כת״ב דהוי רק יזם אחד) בזה י״ל דאי אפשר

לפרש איפכא דמעיקר הדין מותר ע״י שממעטין

לאסור לגמרי אף שהוא מצד שמחה ולכן כל העם

ורק לגבי ת״ח מחמרינן .ונראה דהם הם דברינו

רק ממעטים ואילו ת״ח בהם מחמרינן ואסרינן

דבעל ערה״ש ס״ל דיסוד האיסור משום שמחה

לגמרי ודו״ק.
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

פנים

מאירות

הקדמה

<?rfc

המדמה

׳/S

מרגלא בסומיה דרבי מאיר גמור בכל לבבך ובכל נפשך
לדעת את דרכיך א .ולשמור מצות ה׳ אלהיך ותורתו

והנני משתטח מלא קומה ארצה אפים וכסי פרושות השמים
שאל יסול לב אדם לומר איך מילא לבו לפעמים לחלוק

כאישון עיניך .קשרם על אצבעותיך .כתבם על לוח לבך .כי

על אבות עולם הגדולים ראשונים ואחרונים ,אף אני אענה
ואשיב אמרי לו ט גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם

יקרה היא מפנינים ולא ישוו בה כל חפציך .ט היא חייך
ואורך ימיך .לחכמה תקשיב אזניך .תתן לראשך לוית חן

שגס בעיני היה קשה וצער גדול היה לי בדבר זה שהוכרחתי

וענקים לגרגרותיך .עטרת תפארת תמגניך .אל תתן שנה

לפעמים להשיב על הגדולים ,ותמיד לבי דואג בקרבי ,אבל

לעיניך ותנומה לעפעפיך .יפוצו מעינוחיך ונוזלים מתוך בארך.

מה אעשה תורה היא וללמוד אני צריך ,ולא כתבתי ללמוד

בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך .ברר הוראותיך .חקרם

ממני הלכה למעשה ,רק פתחתי פתח כחודה של מחט,

ודרשם עד מקום שמגיעים ידיך .ובין תבין את אשר לפניך.

וחכמים אשר לבבם רחב כפתחו של אולם הס אדוניס בדבר

עפעפיך יישירו נגדך במאור תורתך .וערבה עליך משנתך .צא

זה להכריע אס דברי נכונים ,ואס אין דברי לפני חכמים

ולמד מזקני אומתך אשר כבר קדמוך רבנן הגאונים זקני

נכונים משנה לא זזה ממקומה ,והדין חוזר לסיני זה רב יוסף י

הדורות .אשר לקטו אורות וקבעו משמרות .משמרת כהונה

המשביר סגדול אשר הוא תמיד לנו לפתח עיניס להורות לנו

ולויה הגאונים הט״ז ומג״א ,וכהני צדק הסמ״ע והש״ך

דרך החיים ,ובארו של משה אשר יצק על ידו מיס הגאון

ז״לנ ,הס החזיקו בדק הבית אשר בנה בית יוסף ,עמודיו

עוזינו מוהר״ר משה איסרלש נר״ו ,ואני לא כתבתי אלא דרך

עשה כסף צרוף בעליל ,בכל התלמוד ושאלות ותשובות ביתו

משא ומתן כתלמיד היושב לפני רבו.

בלול /וכל הני טילי דכליל עד שהאירו ברקיו תבל ,קבע

בשולחן ערוך הלכה לדורות להבין ולהורות ,ואחריו קמו
הגאונים גדולי המאורות ונתוכחו עמו בכמה מקומות אשר
פסק הב״י כאשר מצאוד ידו הגדולה בשאלות ותשובות

הקדמונים כן ,ובאמת היא אצלנו סתומה וחתומה מכל צד

שאינו שוה ,מטעם אחד שהרב הב״י לא הביא ראיות התשובה
ההיא ,ושנית שאף אס נבוא לבאר העיון נעלמה התשובה

ההיא מהעין ,הרואה יראה שלא נמצא לפעמים אף אחד

וכן כתבתי חידושי הלכות על מסכת זבחים וירדתי לתוך עמק
חידושים של מחותני הגאון מוהר״ר שמואל קאיידנובר׳
וראיתי שכמה דברים קשים להולמן ,ותליתי החסרון בי אולי

לא הבנתי דבריו ,והמעיין יראה ויבחר ,ט כן מדת התורה
נדרשת ,הפקר לכל היא ורשות נתונה לכל בעלי הדעת לחקור
עד מקום ששכלו ועיונו מגעת והדעת מכרעת שמחוחני
הגאון מהרש״ק דלה לי חספא ואי לאו דדלה לי חספא לא

אשכחיח מרגניתא חותיה.

בעיר ,ואמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני ,ולפעמים הוראת

שעה דחוקה בלי טעם כגזירה וחוקה והיא אינה בדוקה,

וגאכסדרה דבי רב נהורא אור גדול ראיתי ,ט כל ימי
בין הכלים נחבאתי לישב בקרן זויות בהיותי

ואחרי העיון היטב הדק אינה מעחקה ,ואין ספק אס היו
עומדים חכמי ישראל למנין היו דחו אוחו באמת הבנין כאשר

בבית חמי הראש והקצין פרנס ומנהיג המדינה דגליל פוזנא

כתבתי תהלה לאל בכמה מקומות בראיות ברורות?

כבוד מוהר״ר משה סאכטשוור ז״לי׳ אשר זן ופרנס אותי

ביאורים והערות
א .כרכות » ,>.ושם אי' ׳לדעת את דרכי׳ ,המשך הדברים הם רובם
פסוקים או מאמרי חז״ל בשבח התורה והחיוב לעסוק בה .רבינו פתח
בלשון זה לרמז על עצמו ששמו רבי מאיר .ב .משמרות כהונה ולויה
שפתח רבינו ,היינו הט״ז והמג״א שהיו לויס ,והסמ״ע והש״ך שהיו כהנים.
ג .הכית יוסף אשר יסד את השולחן ערוך ,ומרמז גם על ספרו ׳כסף
משנה׳ ,וכל ספריו בלולים מדברי התלמוד וספרי שו״ת הראשונים.
ד .לכאורה היה צריך להיות ׳מצאה׳ ידו ,והיינו שידו הגדולה של הב״י
מצאה כדבריו בדברי הראשונים .ה .רכינו מבאר מה שהפוסקים לפעמים
חולקים על דעת הב״י ,ואף שהב״י ודאי סמך דבריו על דברי הקדמונים,
אך כיון שלא הביא דברי התשובה בבירור ,ולא תמיד ציין מקור דבריו,
ע״ב לא הסכימו הגאונים עמו ,ואף לפעמים שציין למקור דבריו אך אין
לפנינו דברי התשובה ההיא [לדוגמא ,שו״ת הרשב״א שהב״י מרבה להביא
ולסמוך עליו ,לא היה כולו לפני הגאונים בזמן ההוא וחלקם נדפסו רק

בשנים מאוחרות יותר] ,לכן אין לדיין אלא מה שעיניו רואות ואין לנו
לסמוך על כך אף נמצאו בראשונים כדברי הב״י ,כיון דלדעת הפוסקים
אין הסברא כדבריו ,ועוד דיתכן שאף במקור התשובה מבואר שאין זה
הוראה לפסוק כן הלכה לדורות ושמא הוראת שעה לפי צורך הענין והזמן
היה ,ועכ״ס אין לסמוך על תשובה ההיא למעשה .ו .עפ״י מה שאמרו
בגמ׳ (ברכות סי ).דרב יוסף סיני ,אף הכא מרמז רבינו על הבית יוסף שהוא
סיני ,בקי בתורה ,ואמרו שם בגמ׳ דסיני קודם ,שהכל צריכין למרי חיטיא.
ז .בספרו ברכת הזבח .רבינו הרסיס את חידושיו על מסכת זבחים יחד
עם ח״א משו״ת פנים מאירות .ח .ראה אודותיו במבוא לספר .בעוד היות
רבינו סמוך על שולחן חותנו בעיר סוכוטשוב ,כבר נתמנה לדיין ,ראה
מש״כ דו״ז של רבינו רבי יונה נחום הכהן אב״ד סוכוטשוב [אחי הש״ך]
במכתב שנדפס כהסכמה לפמ״א עט"ס זבחים :החריף ועמוק שכלו הזך
ומעוין ,בכלי מלחמתה של תורה מצוין ומזוין ,שואב באר מים חיים ,נאה

פנים מאירות <מהדורה חדשה> ־ א אייזנשטאט ,מאיר בן יצחק עמוד מס 45

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ב

פנים

מאירות

הקדמה

ואח ביתי עשר שנים רצופים מזונות על שלחנו נתן לי לחם
לאכול ובגד ללבוש לי ולכל בני ,והייתי חבוש בבית מדרשו

וחדר מעולה שבביתו בית מלא ספרים ,וטוב עין הוא יברך
זה משה אשר ביתו היתה פתוחה לרווחה בהכנסת אורחים,

והרבה צדקות עשה עס ישראל וצדקתו עומדת לעד שהציל
כ״ד נפשות מישראל אשר בברזל בא נפשם במשפט הגדול

טריבנאל בלובלין מחמת עלילת שוא בעו״ה ,וזה ידוע
ומפורסם אשר כל באיה לא ישובין ולא ישיגו ארחות חיים
והוא כתוא מכמר אשר אין רחמים עליו נכמר ט ,וחמי הקצין
שס נפשו בכפו ,בחמלת ה׳ ברוב עוז השתדלותו נתן לו ה׳
חן בעיני המלך והשרים היושבים ראשונה במלכות פולין והציל

את כולם ,נכנסו בשלום ויצאו בשלום ושביב דנור לא שליט
באחד מהם ,ולא זו אף זו שהשיג קנסות גדולות על המעלילים

לאלפים ולרבבות ,אשר אין זכרון לראשונים וגס לאחרונים

החזיקו ידי בכל כחם ,כסלו לי שכרי מתרומת הלשכה והחזיקו

לי ישיבות חשובות ,ישלם ה׳ פעלם ומשכורתם לחיי העולם.
ורשמתי הכל בכתב אנוש מה שחדשתי לתלמידים בטור

יורה דעה בהגדות שעוטן חמידין כסדרן עד
אחר הלכות יין נסך ,וגס הרבה תשובות וחידושים וביאורים על

דבט תוספות החמורים ,וגס לקטתי שושנים מחוך הדרושים

לכל חפציהם אשר דרשתי דבר המתקבל אל הדעת וקרוב
לפשוט בקצת הגדות הש״ס בכל מסכת ומסכת ,וכעת לא
זטתי להביא כל חידושי על שו״ת ועל הטור יורה דעה ,ט דברי
תורה מעות קונות ,עד אשר ימלא ה׳ את ידי מלא כף נחת

וימצא ידי אחת לאחת להביאם לבית הדפוס שנית .וקטתי לספר
זה פנים מאירות ט בטחתי בה׳ שיאירו פני הקורא בהלכה,

תן לחכס ויחכם וממילא שמעתא רווחא ויוסיף לו ה׳ ברכה.

מהשתדלות הגדול שלא חס על נפשו ומאודו ,כאשר ידוע

ומהד מילי דאגדתא להוציא חלק אי אפשר יא ,ואציגה לפניך

ומפורסם למנהיגי קציני גליל פוזנא ולמנהיגי קציני ק״ק

ג׳ מאמרם אשר מעולס לא שמעתי פירוש מספיק
על הגדות אלו.

לובלין ,ועפ״ה גלגולי דברים אלו יצא נקי מכל נכסיו ונכסי
בניו ,ונתקבלתי לרב ומ״צ לק״ק שידלאווצי ואמרתי הנה נא
עיר קרובה אמלטה נא שמה וחתי נפשי ,והנה ראיתי שאין
משנתי סדורה וברורה מרוב טרדות הקהלה ,בפרטות בקהלות

קטנות אשר כל דבר קטן וגדול יביאון אל הרב העיר ,ובחרתי
לישב באהלה של תורה באיזה מקומן של שבחים בבי רבנן,

האם רצוי^המחבר ספר יכתוב שמו על ספרו

ותחילה אבאר שאלה קטנה אשר העיר לי ה׳ אוזן

בלימודים והרהרתי בלבי שקצת מחבר ספרם
העלימו שם מרוב ענוותנותם ,אס משנת חסידים הוא זה,
מהא דאמרנן (ינמויו צו ):׳אגורה באהליך עולמים׳ (פהליסשאה),

וקרבני לעבודת הקודש הרב הגאון הקצין והנגיד כבוד מוהר״ר

אמר דוד רבונו של עולם יהי רצון שיאמרו שמועה מסי
בעולם הזה כדי שיהיו שפחותי דובבות בקבר ,אס כן יש לומר

ווירמייזא עם שאר רבנים מופלגים ובתוכם מחותני הרב המובהק

דיותר טוב לקרות שמו על הספרי.3

שמשון ווינא נר״וי ,ונבחרתי לישב באוהל בית המדרש בק״ק

החסיד המפורסם כבוד מוהר״ר מיכאל ז״ל ,וישבתי שם ימים

ועשור והטיבו עמי ק״ק הנ״ל והחזיקו לי ישיבה חשובה.

ולברר דבר זה נבאר תחילה מאמר תמוה בירושלמי פרק
היה קורא (כרכום פ״נ ה״א) רבי יוחנן הוי מסתמך על

ואף גס שס לא מצאתי מנוח לכף רגלי ט מחמת רעש
מלחמות צרפת לא היה סיפק ביד הגאון הקצין מהר״ש

רבי יעקב בר אידי והיה ”ד“אלעזר חמי ליה ומיטמר מן

קדמוהי ,אמר הא תרתין מילי הדין בבלייא עביד בי /,חדא

לבנות בית לשמו ,ונתקבלתי לקהלה מסוארה ק״ק סרוסטיץ

דלא שאיל בשלומי ,וחדא דלא אמר שמועה משמי ,אמר ליה

וישבתי שם כמו עשר שנים ,ויד הגאון מהר״ש היה עם יד
האלופים הקהל להטיב עמי בכל מילי דמיטב ,עד שנתקבלתי
שנית לק״ק שידלאווצי ,וגדול חסדם האחרון מן הראשון הס

7

כך אינון נהיגין דזעירא לא שאיל בשלמא דרבה וכו׳| ובש׳׳ס
הובא מאמר זה יותר
דילן ביבמות סוף פרק האשה רבה
באטכוח ייי .ולכאורה יש לדקדק למה קפיד שלא אמר הלכה

—  —---------------------------------------ביאורים והערות —
דורש ונאה מקיים ,עמוד הימיני ,הדיין הגדול מקהלתינו פה ק״ק סאכטשוב
כבוד מו״ה מאיר בן הר״ר יצחק ,מלא תורה ומצוות כרמון ,ריחו הטוב
נודף כשמן אפרסמון וכו׳ .ט .עפ״י הגם׳ בב״ק וקיו ).ודריש שם מדכתיב
'בניך עולפו שכבו בראש כל חוצות כתוא מכמר׳ (ישא-הי נא כ> ,מה תוא זה
כיון שנפל במכמר אין מרחמין עליו ,אף ממון של ישראל כיון שנפל ביד
עובדי כוכבים אין מרחמין עליו .י .הוא הר״ר שמשון וורטהיימר ׳רב
מדינת אוסטריה׳ מטעם הקיסר ,תורה וגדולה התאחדו על שולחנו ,שמו
ידוע כשתדלן לטובת אחיו היהודים .יא .לשון מליצה המובא בספרים,
כלומר שאי אפשר להוציא הנייר חלם לגמרי מעניינים אלו ,ולא לכתוב

מזה כלום .יב .כדי שיזכירו שמו על שמועותיו וכך יהיו שפתי המחבר
דובבות בקבר .יג .ר״א בן פרת היה תלמידם של רב ושמואל בבבל,
ואוז״ב עלה לא״י ושם נעשה תלמידו של רבי יוחנן .יד .שם מבואר שר״א
הטמין עצמו מפני רבו כדי שלא יצטרך לשאול בשלומו ,משום שבבל
סברו שאין זה כבוד לשאול בשלום רבו .עוד הקפיד ר״י על כך שר״א
אומר שמועותיו של רבו ואינו מזכירו בשמו ,אמר לו ר' יעקב בר אידי,
שעושה כן מפני שכולי עלמא ידעי שר״א הוא תלמידו של ר״י וכל
שמועותיו ממנו ,ולכן אינו צריך להזכירו בשמו .טו .שם מבואר איזה
מימרא דר״י דרש ר״א ולא הזכיר שם רבו ,ובהמשך הסוגיא מובא שבאו
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ג

משמו ,הלוא קמי שמיא גליא מי חידש הלכה זו ,והגע בעצמך

בר אידי "סייס אוחו שהכל יודעים שר׳ אלעזר הוא תלמידך

וכי בשביל שהאומרו אינו מזכיר בשם מי ,יקפח ה׳ שכרו

וידעו שממך יצא הוראה זו ויסמכו על זה כאלו אמרה משמך.

הראוי לו ולא יהיו שסחוהיו דובבוח ,וכמו זר נחשב דבר זה.

וזה שפריך תלמודא ור׳ יוחנן מאי טעמא איקפד כולי האי,
הא על כל פנים קמי שמיא גליא שהוא אמרה ,ומתרץ

ולהבין הדבר נקדים גמרא דכחובוח דף כ״ה (ע"־) גבי
חילוק גרנוח ראיה לכהונה ,דחזייה ריש לקיש לר׳

הש״ס דאמר רב יהודא אמר רב מאי דכתיב ׳אגורה באהליך

אלעזר בישות ואמר ליה שמעח מילי דבר נפחא ולא אמרח

עולמים׳ וכו׳ אמר דוד יהי רצון שיאמרו הלכה משמי ,משוס

לי משמיה .ופירש רש״י <ד״ה <״*!> שהבין שמפי ר׳ יוחנן שמע

דגבי דוד כתיב !שמואל א׳ <ח יש) ׳וה׳ עמו׳ מלמד שהלכה כמותו

לשון זה וכשאמרה לא אמרה בשם ר׳ יוחנן לפיכך לא קיבל

(סנהדרין צג ):ואס יאמרו הלכה זו משמו יקבלו התלמידים ,ובכל

ממנו טז .עכ״ל .וט האי גוונא איתא בסרק במה מלליקין סנת

עת שילמדו הלכה זו יהיו שפתותיו דובבות בקבר ,מה שאין

־א ):דאמרו רבנן קמיה דאביי משמיה דר ,ירמיה ולא קיבלה,

כן אס לא יאמרו משמו אפשר שלא יקבלו התלמידים ולא

כי אתי רבין אמרוה רבנן משמיה דר׳ יוחנן וקיבלה .הרי

ישנו התלמידים בבית המדרש הלכה זו ,ומהאי טעמא איקסד

לפניך שלפעמים אינם מקבלים דבריו אבל אי אמר משמיה

נמי ר׳ יוחנן עד שפייס לו ר׳ יעקב בר אידי.

דגברא רבא מקבלים ממנו.
ביאור הענק שיש באומר דבר בשם אומרו

ובזה מבואר שאילתנו אשר שאלנו על גדולי המחברי ספרים
שהעלימו שמם ,דשפיר עבדו ,וכל לבבות דורש ה׳ יחד

ונראה דזה היה כוונת ר׳ יוחנן שאיקסד על ר׳ אלעזר שלא
אמר הלכה משמו ,אף דקמי שמיא גליא מכל מקום

אס מרוב ענוה עשו כן שפיר עבדו ,כיון דדבריהס נכתבים
בעט ברזל ונחפשטו חבוריהס בישראל ,וכל אימתי שילמדו

חשש שלא יקבלו התלמידים הלכה זו וישתכח הדבר לגמט ,ואילו

מתוך ספריהם יהיו שפתותיהם דובבות בקבר ,וקמי שמיא
גליא וה׳ לא יקפח שכרם ולא ימנע הטוב להולטס בתמים ’י.

היה אומר משמיה ,היו התלמידים מקבלים דבריו .ור׳ יעקב

ביאורים והערות
לפייס את ר״י בכך שהוכיחו לו מיהושע שדרש בשם משה ובינו ולא
הזכיר זאת ,משום שהכל יודעים שיהושע תלמידו של משה הוא .טז .שם
איתא שר״ל לא החזיק אדם בכהונה אלא אם העידו עליו שקיבל תרומה
בשעת הגרנות ,ותמה ר״א וכי במקום שאין גרנות לא נוכל להחזיק אדם
לכהונה .לאחר זמן שמע ר״ל סברא זו מפיו של ר״י ,והבין שר״א אמר
זאת לאחר ששמע כך מר״י ועל כך החזיר פניו לר״א והביט בו בעין רעה
שלא אמר לו הדברים בשם ר״י .יז .המבואר בדברי רבינו שהענין להזכיר
שם בעל המימרא הוא דוקא במקום שהלכה ודאי כבעל המימרא ,מטעם
שאם יזכיר שמו יקבלו דבריו להלכה ,ויבואו להזכיר דבריו בכל עת
שיעסקו בהלכה זו ונמצא שבהזכרת שמו גורם שיחזרו שוב ושוב על אותה
הלכה שאמר בעל המימרא וכך יהיו שפתותיו דובבות גם להבא ,אמנם
עיקר הגורם שיהיו שפתותיו דובבות הוא עצם הזכרת המימרא ,ומש״ה
באופן שאין זה ודאי שיפסקו הלכה כמימרא זו ,אין צורך להזכיר שמו,
שהרי בשעה זו שמוכיר את המימרא הרי שפתותיו של בעל המימרא
דובבות ,דהלא כלפי שמיא גליא מי הוא בעל המימרא ,ולעתיד לא יזכירו
שוב הלכה זו כיון שלא יקבלו דין זה להלכה .החיד״א הביא דברי רבינו
אלו בכמה מספריו ,בשם הגדולים (מערכת ספרי□ אות ז ספר הזביונית) האריך
להוכיח כדברי רבינו מהא שרבינו הקדוש בסדרו המשניות לא הקפיד
לשנות כל דין בשם אומרו אלא הרבה משניות כתב בסתם ,ולפי״ז אתי
שפיר כיון שידע רבינו הקדוש כי הלכה כסתם משנה ,א״כ אין לחשוש
שמא לא יקבלו הדברים בלא שם אומרם ,וכן הרמב״ם בספרו כתב כל
הדינים בסתם ולא כתב שמות האומרים .עיי״ש עוד מה שפירש לפי״ז כמה
מימרות .עוד הביא כן משם ספר חסידים (אות ® 00שחסידים הראשונים לא
כתבו שמם על ספריהם כדי שלא יהנו מעוה״ז ויפגום שכרם לעוה״ב .וראה
מש״כ החיד״א בספרו ברית עולם על ספר חסידים שם ,ובספרו הומת אנך
(תהלים פרק מ) .אמנם בשם הגדולים נתן טעם מדוע נהגו רוב המחברים
להזכיר שמם .וראה עוד בזכר יהוסף (יבמות » ).שהוכיח כדברי רבינו.
ובגליון הש״ס על הירושלמי שם ציין לדברי רבינו אלו .אמנם בהקדמת
בן המחבר לספר דברי נחמיה ,העתיק דברי רבינו אלו והרבה לתמוה

עליהם מכמה סוגיות בש״ס ,בגט׳ וסנהדרין « >:אמרו שנחמיה בן הכליה לא
זכה שיקרא ספרו על שמו ,הרי דזכות הוא למחבר שיקרא שמו על ספרו,
אף שזכה נחמיה שנתקבלו דבריו ונקבעו בספרי הקודש ,ולומדים בהם
בכל עת ,אפ״ה חשיב עונש שאין שמו נקרא על ספרו ,מוכח דאף שאין
בזה לצורך קביעות הלכה ,אפ״ה צריך שיקרא שמו על ספרו[ .וכתב שם:
ונפלאתי מאד על מאור עינים כמוהו דשפיר חזי ,איך לא שלטה עיונו על
הא דנחמיה הנ״ל] ,עוד הקשה מהא דאמרו והוריות  orדקנסו לר״נ ולר״מ
שלא יאמרו הלכה בשמם ,אף שפסקו הלכה כוותיהו ,כמבואר שם בגט׳
כשישבו בחוץ לביהמ״ד אמר ר׳ יוסי ׳תורה מבחוץ׳ ,ואף כמה דורות
אחריהם אמר רבי לר״ש מי הם הללו שמימיהם אנו שותים ושמותם אין
אנו מזכירים .הרי דאמרו שמועותיהם ונקטו הלכה כדבריהם ,ומ״מ חשיב
עונש שלא הזכירום בשמותיהם .עוד אמרו בגט׳ ופסחים קד ):שאמר רב יהודה
לרב יצחק בריה ׳רברבנותיה דמר וסררותיה דמר גרמא ליה למר דלא תימא
שמעתיה מפומיה׳ .ופירש הרשב״ם דר״י הקפיד עליו ולכן אמר לו דלא
תיגמר שמעתיה מפומיה דרב יצחק אלא מפומיה דאביי ,ואמרינן כל תלמיד
חכם שאומרים דבר שמועה מפיו שפתותיו דובבות בקבר .עוד אמרו (ס-ק
פא ).כל המוסר עצמו למות על דברי תורה ,אין אומרים דבר הלכה משמו.
הרי שאמרו ההלכה אך לא בשם אומרה ,והשיב עונש לבעל המימרא.
עיי״ש עוד הוכחות שאיכא מעלה בהזכרת שם בעל המימרא אף בלא הענין
שיפסקו הלכה כוותיה .וראה שם מה שביאר באריכות ענין שיהיו שפתותיו
דובבות בקבר .ויתכן ליישב דעת רבינו דודאי איכא מעלה וחשיבות
בהזכרת שם בעל המימרא ,אך אין זה קושיא על מחברי הספרים שהעלימו
שמותיהם ,משום דהם משום ענוה שהיתה בהם לא רצו שיכבדום בתורתם,
ועדיף היה להם להפסיד מעלה זו ,אלא שהוקשה לרבינו איך לא חששו
שיפסידו שיהיו שפתותיהם דובבות בקבר ,ע״ז  p’nרבינו דכיון שהספרים
נדפסים ודבריהם נלמדים ונאמרים בבית המדרש ,יהיו שפתותיהם דובבות
גם בלא הזכרת שמם ,כיון שכלפי שמיא גליא .וכספר עמק שאלה
בהקדמתו כתב ליישב דעת רבינו ,ובתחילה הקשה על בן המחבר דברי
נחמיה .דלדכריו יקשה מהירושלמי שהביא רבינו .דמה פייס ר׳ יעקב בר
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ד

פנים

הקדמה

ביאור הירושלמי ע״פ הנ״ל

והשתא נבוא גס כן לביאור הירושלמי הנ״ל ,ונקדים מה

מאירות

דחיוב גמור לשאול בשלום רבו ג ,והנה
ואיתא בירושלמי
מוכח מש״ס דילן לתלמיד חבר אין צריך לנהוג כבוד

שכתב בחידושי אגדוח מהרש״א (י«» צו :ז״ה אס) ,וזה
לשונו ,על הא דסייס אוחו ר׳ יעקב בר אידי ,אף שיש

ירמיה לרב מי בדלת ולא אמר מי בדל מר ,משוס דתלמיד

להסתפק דילמא מדעת עצמו אמר כן ,מכל מקום יש לומר

חבר הוי .ואמרינן איזה תלמיד חבר כגון רב אמי ורב אסי,

מסתמא מפי רבו מובהק אמרו .עכ״לי" .ונראה לי דמהאי

דלגמרא דרב הוי צריכי ולסברא דרב לא הוי צריכיכא.

אמר דבר שלא שמע מסי רבו מעולם יט .ופירש רש״י ,לא

ובזה יובן הענין ,דר׳ יוחנן אמר חרין מילי עביד לי הדין
בבלייא ,וממה נפשך אין לו תירוץ על אחד מהן ,חדא

ובסוכה שלאaw
טעמא גופיה אמרו בגמ׳ דיומא דף ס״ו ע״ב
על רבי אליעזר ,לא מפני שהפליגן בדברים אלא מפני

ברבו כדין רבו ,דאיתא בברכות דף כ״ז <«״« דקאמר ליה ר׳

שהפליגן בדברים כאדם המתכוון לדחות כשאינו יודע להשיב,

דלא שאיל בשלומי הלוא חיוב הוא לשאול בשלום רבו ,ואס

אלא יודע היה אבל לא אמר דבר שלא שמע מרבו .עכ״ל.

יאמר תירוץ לזה שהוא תלמיד חבר ואין צריך לנהוג בי כבוד

ולסוס ריהכוא קשה להבין למה באמת לא השיב אם היה יודע

כמו תלמיד לרב ,אס כן מדוע לא אמר הלכה משמי ,דאף

להשיב מסברא דנסשיה .אלא נראה ברור דרבי אליעזר נהג

דהכל יודעין שהוא תלמידי מכל מקום איך שעו שממני יצאו

ענוה יתירה בעצמו ולא החזיק עצמו כתלמיד חבר שאינו צריך

הדברים דילמא הוא חשש מסברא דנסשיה ,ואס כן ממה w

לסברות רבו אלא כתלמיד מובהק שצריך לסברות רבו ולא

נפשך אין לו תירוץ על אחד מהם .ור׳ יעקב בר אידי סייס

רצה לסמוך על סברתו אף על סי שהיה יודע להשיב .ולפי

אוחו הא דלא שאיל בשלמך לאו משוס דמחזיק עצמו כתלמיד

זה גס ר׳ אלעזר דהכא החזיק עצמו כתלמיד שאינו חבר

חבר ,אלא מרוב ענוה שכך אינון נהיגין דזעירא לא שאיל

דצריך לסברת

ולכך אין להסתפק דמדעח עצמו אמר

בשלמא דרבה ,ולפי זה אין עליו עון אשמה שלא אמר הלכה

משמך ,שהכל ישעין שהוא תלמידך כתלמיד הצריך לרב

דמסתמא מפי רבו מובהק אמרן ,וק״ל.

ביאורים והערות
אידי לר״י שר״א הוא תלמידו ,הא כל זה אינו מועיל להזכרת שמו של
בעל השמועה .ומה שהקשה מנחמיה שלא זכה שיקרא שמו על ספרו ,לא
קשה כלל ,דאף שלא נקרא שמו על ספרו ,אמנם שמועותיו ודבריו נאמרים

הנוגעים הלכה למעשה ,צריך לציין שם המחבר לידע אם הגון הוא לסמוך
על דבריו ולפסוק כוותיה ,אבל בענין אגדה ודברי תוכחה ,מה לנו מי הוא
המחבר ,הדברים בעצמן יתנו עדיהן אם יתקבלו על לב השומעים ויהיו

בשמו שהרי בתוך הספר מוזכר שמו ,וכשלומדים בפסוקים ,מזכירים שמו
של נחמיה .אך מה שהקשה מסוגיא דהוריות וכן סוגיא דירושלמי שמוכח
דר״י רצה שיזכירו שמו על שמועותיו ,אכן קשה על דעת רבינו .ולכן יצא
לחדש דשני ענינים יש ,האחד הוא שכל המחדש הלכה ושונים הלכה זו
בביר^ףמדרש ,נחשב כאילו הוא מלמד עתה שוב הלכה זו ,ואף אחר
מיתתו ,יהיה נחשב כאילו הוא בא ללמד את התלמידים ,וזה כלפי שמיא
גליא מי הוא בעל השמועה אף אם לא יאמרוה בשמו וכמש״ב רבינו .אך
ענין נוסף הוא שזוכה הנשמה לחזור ולהתגלות בוה העולם [עיי״ש שהביא
לכך מקורות מדברי חז״ל] ,וזהו דווקא כשמזכירים שמו על מימרתו .יש
להעיר דרבינו בכל דבריו אלו לא הוכיר מה שאמרו במשנה (אבות פ״י ס״ו)
שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם .ויש ליתן טעם שלא
הזכיר ענין חשוב זה .וכבר נתבאר זה במהרש״א (יבמות שם! על דברי הגט׳
שפירשו מה שר׳ יוחנן הקפיד שיאמרו דבר בשמו ,משום ששפתי בעל
השמועה דובבות בקבר ,וכתב מהרש״א דלא הזכירו כאן שמביא גאולה
לעולם ,משום שאין זה ענין ומעלה לבעל השמועה ,אלא דין הוא שהמזכיר
הלכה צריך שיאמר מי הוא בעל המימרא כדי שלא יתכבד בתורתו של
חבירו ,ודבר זה הוא גורם הבאת הגאולה ,ולכן אין זה ענין ומעלה לבעל
השמועה ואין הוא הגורם בהבאת הגאולה לעולם כשאומרים בשמו ,אלא
כל מי ששומע מפי חבירו שאומר מימרא צריך להקפיד שהאומר יאמר
זאת בשם אומרו כדי להביא גאולה לעולם [משא״ב ענין שפתותיו דובבות
הוא מעלה והשיבות לבעל המימרא] .וי״ל דרכינו ס״ל כהמהרש״א ולכן
אין ענין למחבר להזכיר שמו כדי שיאמרו בשמו ויביאו גאולה לעולם,
ואי משום הבאת הגאולה לעולם ,אין לחשוש שהרי כמה מימרות והלכות
יש בביהמ״ד שנשנו בשם אומרם ,וכשיקפידו הלומדים לומר בשם האומר,
יביאו הגאולה לעולם .ויש להוסיף מה שכתב הייטב לב בהקדמתו לספרו
לאחר שהביא דברי רבינו ודברי החיד״א .כתב להכריע דבדברי הלכה

נושאים חן בעיני שומעיהם או לאו .ע״ב תורף דבריו .יח .בגט׳ שם איתא
דריב״א פייס את ר״י ודרש מן הפסוק שיהושע בן נון היה דורש סתם
והכל יודעים שמתורתו של משה רבינו הוא .והקשה מהרש״א מאי ראיה
מיהושע ,הא לא היה לו ממי ללמוד תורה רק ממשה ,אבל בדורות
שלאחריו שיתכן כי התלמיד שמע דבר זה מאחרים ,צריך להזכיר שם רבו,
לכך הביא מהפסוק שהעיד על יהושע שכל מה שאמר מפי משה הוא ,ואם
הפסוק היה צריך להעיד על כך ,ע״כ דהיה מקום להסתפק אם שמע כך
מפי משה ואפ״ה לא חשש להזכיר שם רבו על שמועתיו ,כמו כן ר״א אף
שיש מקום להסתפק ממי שמע שמועה פלונית ,אפ״ה כל שמועה שאומר
בסתם ,מפי רבו שמעה .יט .בגט׳ שם אמרו ,ששאלו את ר״א כמה שאלות
ולא השיב להם על שאלותיהם אלא דחה אותם לדברים אחרים ,ופירשו
שעשה כן משום שלא שמע מפי רבו .נ .ז״ל הירושלמי :תני השואל

בשלום רבו או במי שהוא גדול ממנו בחכמה ,הרשות בידו ,הדא אמרה
שאדם צריך לשאול במי שהוא גדול ממנו בתורה .ופירש בעל ספר חרדים
מה״ס דכיון שאין זה זלזול בכבוד רבו אם שואל בשלומו ,אלא כבוד הוא
לשאול בשלום רבו ,א״ב חיוב הוא לעשות כן .והוסיף במראה הפנים,
דכוונת בעל המימרא בירושלמי לבאר מה שהתירו לשאול בשלום רבו
ולהפסיק לכך אף אם עומד באמצע ק״ש וברכותיה .וכל שכן לסי דעת

הראשונים שהובא בטור (או״ח ס" סי ,ונ״פ השו״ע שם ס״א) דמה שאמרו במשנה
׳באמצע שואל מפני היראה׳ אין הכוונה שירא שלא יהרגנו אם אינו שואל
בשלומו [כגון מלך ושר ,וכדעה רש״י] ,אלא יראה מאביו ורבו שצריך
לירא מהם ולכבדם .ולהלן נחית רבינו לבאר דברי הירושלמי .נא .בתום׳
(יבמות נז! ר־־ה אמר שמואל) הקשו על מה שמצאנו בגמ' (בוכות סב ).שקרא רב
כהנא לרב בשמו [אבא] ולא בתואר המקובל בש״ס ׳רב׳ ,והלא איתא
(סנהדרין ק ).מפני מה נענש גיחזי מפני שקרא רבו בשמו .ותירצו דשמא משום
דרב כהנא תלמיד חבר דרב הוה כדאמרינן <שם לוס כגון רב כהנא ורב אסי
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פנים

שלום לרבו כלל .וכן כסב הר׳ יונה ז״ל

(י» :ד״ה

יה־ימן) שמפרש

הממן שלום לרבו שמקדים לו שלום ,דאין לתלמיד להקדים

הלכה זו .וק״לכב.
וכזה יש לישב הפסוק (נמדנר ינו יד) ׳זאת התורה אדם כי ימות
"באהל׳ ,רצה לומר על ידי תורת אדם שזוכה ללמוד
ולהורות כהלכה ,יזכה אף כי ימות ,באהל ,רצה לומר באהל

בית המדרש ב?_ ועיין בירושלמי דשקליםכד

מאירות

הקדמה

ומסתמא לא אמרה מדעה עצמו ,והכל יודעין שממך שמע

ה

(פ״נ ה״ה).

האם ראוי לתלמיד ליתן שלום לרבו

והירושלמי הואיל ואתא לידן נימא ביה מילתא ,דתמיה לן
על הרב רמ״א ביו״ד סימן רמ״ב ועל רבינו

שוס דיבור לרבו מרוב המורא .עכ״לכה.
ונפלאתי מאד דמירושלמי משמע היפוך מזה ,דהא מייתי
החס פלוגתא דר׳ אלעזר ור׳ יוחנן בפוסק בק״ש

אס הוא יוצא ,וקתני מה סוגיין בק״ש שהוא עשוי פרקיס
פרקים ,אבל בהלל ובקריאת מגילה אף ר״א מודה דלא יצא.
תני השואל בשלום רבו או במי שהוא גדול ממנו בתורה

הרשות בידו ,הדא אמרה שאדם צריך לשאול בשלום רבו יי.

הרא״ש ז״ל ,דכחב רמ״א סעיף ט״ז בהג״ה ,וי״א דאין

ועוד מן הדא ,דכמה הוא תוך כדי דיבור ,רבי סימון בשס
רבי יהושע בן לוי כדי שאילת שלום בין אדס לחבירו ,ורבי

עכ״ל .והוא מדברי הרא״ש (ברכות ־"י ס״ה> שהביא תחילה פירוש

יוחנן אמר כדי שאלת שלוס בין רב לתלמיד ויאמר לו שלום

רש״י הנותן שלום לרבו גורס לשכינה שתסתלק מישראל ,פירש

עליך רבי .ר׳ יוחנן הוי מסתמך וכו׳ הך מעשה דלעיל .נשמע

רש״י ,שלום לרבו כשאר כל אדס שלום עליך ולא אמר שלוס

מזה דחיוב לשאול בשלום רבו ,וכן מוכח מר׳ יוחנן" .ואף

עליך רבי .וכתב הרא״ש ,בירושלמי משמע דתלמיד אינו נותן

ר׳ אלעזר גופיה היה מנומיר מקמיה דר׳ יוחנן שלא יראה

לתלמיד לשאול בשלום רבו כלל שנאמר ראוני נערים ונחבאו.

 .-- ------- -------------------- - --------------------ביאורים והערות ——------ -------------- -------- ---------------דלגמריה דרב הוו צריכי ולסבריה דרב לא הוו צריכי .ומזה הוכחת רבינו
כב .הוזיד״א בשם
דתלמיד חבר אי״צ לנהוג כבוד ברבו כדין רב.
הגדולים ושם) הוסיף לבאר לפי דברי הבינו ,דלפי פשטות משמעות הסוגיא
נראה” דר״י הקפיד על ר״א בתרתי [שאינו שואל בשלומו ,ואינו אומר
הלכה בשמו] ,ור׳ יעקב בר אידי השיב לו חדא נעל הא שאינו שואל
בשלומו] ורק לבסוף השיב על הא שאינו אומר בשמו ,וצריך ביאור שלא
ענה על שתי השאלות יחד .ולדברי הבינו מבואר דאכן השיב לו על שני
התמיהות יחד ,אלא שלבסוף הוסיף לבאר דבריו על התמיהה השניה.
בשערי ירושלמי (נינות שם> הקשה על דברי רבינו שפירש התלמיד חבר
אינו מחויב לשאול בשלום רבו ,דמהירושלמי משמע האף למי שגדול
ממנו בתורה חייב לשאול בשלומו ,ולפי״ז אף תלמיד חבר צריך להקדים
שלום לרבו [אמנם לעיל משמע דרבינו גרס בגמ׳ הדא אמרה שאדם צריך
לשאול בשלום רבו ,ולפי״ז ל״ק קושיא הנ״ל] .עוד הוכיח ממה שכתבו
התום׳ (ברכות « .ד־ה והנותן) בתירוצם השני דמה שאמרו תכ״ד כדי שאילת
תלמיד לרב היינו בתלמיד חבר ,ומשמע דאף תלמיד הבר מחויב לשאול
בשלומו ,ואין לומר דלעולם אינו חייב אלא שרשאי לשאול [וכדעת התוס׳
בתי׳ זה התלמיד מובהק אינו רשאי לשאול כלל] .שהרי ממה שהוכיח
הירושלמי מדין דתכ״ד שהוא כדי שאילת שלום תלמיד לרב ,מוכח הכל
שרשאי לשאול הרי הוא מחויב לשאול ,דאל״ב יש להקשות על הירושלמי
מה הוכיח מדק תכ״ד ,הא יתכן שאין זה אלא רשות ולא חובה [ואף
שלדעת רבינו התוס׳ הסברי שתלמיד שאינו הבר אינו רשאי לשאול בשלום
רבו ,ע״כ לא סכרי כהירושלמי ,מ״מ יש להוכיח מתוס׳ התלמיד חבר חייב
לשאול] .ובשערי ירושלמי ביאר דר״א ודאי היה תלמיד חבר ,ואדרבה
תלמיד חבר הוא זה שחייב בשאילת שלום ותלמיד שאינו חבר אסור
לשאול בשלום רבו [כתי׳ הב׳ בתוס׳] ,וזה מה שאמר ר׳ יוחנן שהרי ר״א
הוא תלמיד חבר וא״ב שתי רעות עשה עמו ,דהיה לו לשאול בשלומו
והיה צריך לומר המימרות בשם ר׳ יוחנן שלא יאמרו שאמרם מעצמו,
ולזה השיב ר׳ יעקב בר אידי שר״א מחשיב עצמו כתלמיד שאינו חבר
וצל כן אינו שואל בשלומו ואינו צריך לומר המימרות בשם ר׳ יוחנן.
מ .דברי ובינו אלו צריכים תלמוד ,דכפשוטו אין זה המשך לדבריו עד
כאן ,אלא דרש על מה שאמרו בגט׳ דבל שאומרים דבר הלכה בשמו

שפתותיו דובבות ,אך אין בדרש זה הוכחה שאין צריך להוכיר שמו ,ומה
זה שכתב רבינו ׳ובזה יש ליישב׳ .ולכאורה צריך לפרש כוונת הבינו,
דהמלמד תורה לאחרים ומעמיד תלמידים ,וזוכה שדברי תורתו יתקבלו

כפסק הלכה ,לכן אף כי ימות ישארו דברי תורתו באוהל ,דהיינו אף אס
לא יזכירו שמו בפירוש ,מ״מ כיון שדבריו יתקבלו להלכה יחזרו על דבריו
ויזכירו הלכותיו לעולם בבית המדרש ,וכך יהיו שפתותיו דובבות לעולם
אף בלא שידעו מי הוא בעל המימרא [והיינו לשיטת הבינו שהאריך לבאר
כל זאת לעיל] .וכך מדויק לשונו הזהב של רבינו שכתב ׳ללמוד ולהורות
כהלכה׳ דהיינו ללמוד ולהורות לתלמידיו ׳בהלכה׳ שדבריו יתקבלו
ובבבלי יבמות
להלכה .כד .שם איתא הא דאיתא בירושלמי ברכות
(שם> בשינוי קצת ,דאהר שר׳ יעקב בר אידי ענה לר׳ יוחנן שכך הם נוהגים
רועירא לא שאיל בשמיה הרבה ,אמר שוב ר׳ יוחנן ועוד עביה הדין
בבלאה הלא אמר שמעתא משמי וכו׳ .וביאר החיד״א בספרו ראש דוד
(פד חוקת) הרבינו נתכוון לרמוז בזה שפירושו זה אינו עולה יפה בגט׳
שקלים ,דלדברי רבינו אין מקום לטענה זו של ר׳ יוחנן ׳ועור עביר הדין
בבלאה הלא אמר שמעתא משמי׳ וכו׳ ,דהא ר׳ יעקב בר אידי כבר אמר
לו שאע״פ שהוא תלמיד מובהק מ״מ אינו שואל בשלומו דרך ענוה,
[ולביאור השערי ירושלמי הנ״ל אתי שפיר ,דיתכן שר׳ יוחנן סבר קודם
דאף תלמיד שאינו חבר צריך לומר המימרות בשם רבו עד שבאו רב כהנא
ורב אסי ור׳ יעקב בר אידי והוכיחו לו דאין צריך] .וראה בהערה להלן
ביאור הראש דוד בדברי הירושלמי להיפוך מדברי הבינו .ולהלן בהערה
הובאו דברי השערי ירושלמי הפליג על דברי רבינו ולדבריו אף הירושלמי
בשקלים אתי שפיר .כה .דעת רש״י דמה שאמרו שאין לתלמיד לשאול
בשלום רבו ,היינו דוקא כשאומר לו בלשון שאומר לשאר אדם ,אבל אם
אומר לרבו ׳שלום עליך רבי׳ מותר ואף מחויב לעשות כן ,והרא״ש ור״י
כתבו דבירושלמי מוכח שאף בלשון זה אסור .אמנם מהבבלי ("יד כ):
דאמרו ׳וכמה כדי שאלת שלום כדי שאומר שלום תלמיד לרב׳ הוכיח
הרא״ש כדברי רש״י ,שהרי מפורש אמרו שהתלמיד שואל בשלום רבו.
ורבינו יונה דחה אף הראיה מהבבלי ,ופירש דהתם איירי כשהרב שאל
בשלום התלמיד ,המותר לו להשיבו .כו .רבינו הוכיח מדברי הירושלמי
דמחויב התלמיד לשאול בשלום רבו ,דהא אסור להפסיק בק״ש אפילו
בלא דיבור ,וב״ש דאסור לדבר ,ואף שנחלקו ר״י ור״א בהפסיק בק״ש
אם יצא ,אך לכו״ע בהלל ובמגילה לא יצא ,ואפ״ה אמרו הצריך התלמיד
לשאול בשלום רבו ,הרי שאין זה איסור לתלמיד לשאול בשלום רבו ,אלא
אדרבה חיוב גמור יש בדבר .כז .ויבינו הוסיף להוכיח כדבריו ,מהא שר״י
הקפיד על ר״א שלא שאל בשלומו ,הרי החיוב הוא .ולהלן (ד״ה והא יכתב)
פירש רבינו כיצד ניתז להוכיח כדבריו מהירושלמי.
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a

פנים

הקדמה

מאירות

אותו ,ואי כדברי הת רבינו יוגה למה הוצרך ר׳ אלעזר
לאטמורי מקמיה דר׳ יוחנן ,תיסדק ליה בלאו הכי אסור לשאול

מדאמר ר׳ יוחנן דתוך כדי דיבור הוא כדי שאלת שלום

בשלום רבו ,לאסור להקדים שוס דיבור מסגי מורא רבו .אלא

תלמיד לרב ,ולכאורה אינו מובן איך מוכח מזה דצריך לשאול,

גראה ברור לאף ר׳ אלעזר דלא שאיל בשלום רבו דהוי מנומיר

דילמא הוא רשות ,רק אס שואל צריך לומר שלום עליך רבי

מקמיה ,אבל במי שעובר לפני הרב ואיגו גוחן שלום ביראה

אבל מי יימר שהוא חיוב לא .ונראה לישבו ממה שכתבו החום׳

ובכבוד שלום עליך רבי ומורי ,הוי דרך בורות לדעמינח.

והא לכתב הירושלמי ראיה שצריך אדם לשאול בשלום רבו

0

(י״י! והל־חא) והר״ן «מיק״י «! >:לכבסרק יש נוחלין «״ דף קכ״ט
ע״ב הא דתיקנו בכל דבר תוך כדי דיבור כדיבור ורשות

לחזור ,פירש ר״ת מפני שתלמיד פעמים שמוכר או קונה,

ועוד דהא סתמא תגן ברכוח דף י״ד ע״א הקורא שמע
ופגע בו רבו או גדול ממנו באמצע שואל מפני

ובתוף־-הדבריס רבו עובר וצריך לתת לו שלום ,ואי לא מצי

היראה ,"3וכן פסק בש״ע בא״ח סימן ס״ו (ס״א) ,ואי סלקא

למהדר ולפרש דבריו ,משום הפסק זה יפסיד בכך ויש בו

דעתך לאסור לשאול בשלום רבו איך התירו חז״ל להפסיק

תקנח השוק ,והשוו חכמים מדותיהם אף במקום שאין לחוש.

באמצע הסרק מפגי יראת רבו ,אדרבה זו היא יראתו כשלא
יחן לו שלום .אלא על כרחך כדכתיבנא דוקא בענין זה שעשה

ע״כ .ולפי זה ניחא מדאמר רבי יוחנן דחיקנו בכל מקום
שתוך כדי דיבור הוי בכדי שאלת שלום תלמיד לרב ,שמע

ר׳ אלעזר שמטמיר מקמי רבו ,אבל מי שעובר לפני רבו או

מינה שחיוב לתלמיד לשאול בשלום רבו ,דאי לא הוי חיוב

רבו עובר לפניו הוי כאפקרוחא אס אינו גוחן לו שלום,

לא היו תיקנו בכך ,דלא שייך האי טעמא דילמא ימכור או

ומתלמודא דידן ומירושלמי מוכח שצריך לשאול בשלומו?

יקנה ובתוך כך יעבור רבו ,דמה בכך ,כיון שאין חיוב לשאול,

---------------------------- —------־־  —- -------ביאורים והערותכה .כספר שערי ירושלמי (שם> תמה על דברי רבינו דקושיית רבינו על
 הרא״ש והרמ״א שהלך בדרכיו אינה מובנת ,דאדרבה מדברי הירושלמימשמע דאף שבני א״י נהגו לשאול בשלום רבם אך בבבל לא נהגו כן,
והוא מהפסוק ראוני נערים ונחבאו ,א״ב מיושב דעת הרא״ש דפסק כבני
בבל .ואמנם דרכינו ביאר קושייתו ,ראם היה כבוד לרבו כשאינו שואל
בשלומו ,לשם מה היו צריכים בני בבל להטמין עצמם כשראו את רבם,
אדרבה יעברו לפניו ולא ישאלו בשלומו כדי לכבדו ולהראות לו כי
תלמידים שלו הם .ע״ב דדוקא אם הטמין עצמו פטור מלשאול בשלום
רבו ,אבל כשנפגש התלמיד עם רבו מחויב לשאול בשלומו ,ולכן התירו
אף באמצע ק״ש והלל .ובשערי ירושלמי דחה אף ראיה זו ,דמדברי
הירושלמי בהמשך הסוגיא מבואר דהא דר״א איטמר לא היה כדי שלא
יצטרך לשאול בשלומו ,אלא רזה גופיה הוי כבוד לרבו ,שאינו מראה עצמו
לפניו ,וכדמוכח ממה שאמרו שם שמי שמקפיד לא לעבור לפני ע״ז הרי
וה מכבדה בכך ,אדרבה צריך לעבור לפניה ולא להביט בה .ובפירושו של
החרדים לירושלמי משמע כדברי השערי ירושלמי ,רבני בבל לא היו נוהגין
כלל לשאול בשלום רבס .והרמ״ס יפה בהגהותיו על דברי רכינו תמה דהא
והוצרכו לאטמורי ,היינו דאע״ג דאינו כבוד לשאול בשלומו מ״מ לכתחילה
צריך להתחבא וכדכתיב ראוני נערים ונחבאו .כיד שאול לתר שם סקי״ב)
העתיק דברי רבינו וכתב ליישב דעת הרא״ש דלכאורה קשה אף לשיטתו
דמהירושלמי משמע שאין לשאול בשלום רבו ,הלא הוכיח מהבבלי דלא
כהירושלמי ,וא״ב מה טעם פסק כהירושלמי נגד הבבלי .וכתב דביש״ש
אחר מסכת ב״ק אסף כל החילוקים שבק בני בבל לבני א״י ,ושם (אות לס
כתב רבני בבל אין תלמיד שואל בשלום רבו ,ובני א״י שואלים .ובהרבה
מן החילוקים המנויים שם אנן בתר בני בבל גררינן .ויתכן שלכן פסק
הרא״ש עפ״י המבואר בירושלמי מנהגם של בני בבל .החיד״א בספרו
ראש דוד (סו• חוקת) האריך בסוגיא וו ,ובתוך דבריו יישב דעת הרא״ש
מקושיות רבעו ,ותורף דבריו דאה״ג בתחילה נהגו שהתלמיד צריך לשאול
בשלום רבו ומש״ה הוצרך ר״א להטמין עצמו כדי שלא יפגוש בר״י,
ודמוכח מכל הני ראיות שהביא רבינו ,אבל בבבל נתחדש מנהג שאין
התלמיד שואל בשלום רבו ,ומעתה נתבטל הדין שמותר להפסיק בק״ש
וברכותיה לשאול בשלום הרב ,דביק שנהגו שאין זה כבוד לשאול ,השואל
בשלום רבו מזלזל בכבודו .ובזה מבואר מה שסיים הרא״ש שבתלמוד דידן
מוכח שמותר לשאול בשלום הרב ,דכוונתו לדחות מה שהוציא רבינו יונה

- -------- ----- ------ ------- —_—---------------

מן הירושלמי דנתפשט המנהג כבני בבל שלא לשאול ,דא״ב לא היו
אומרים בבבלי בפשטות ׳כרי שאילת שלום תלמיד לרב׳ ,אלא ע״ב או
שלא נתפשט כן המנהג רבני בבל או שאח״ב חזר המנהג ששואלים בשלום
הרב במורא ,וא״ב הדרינן למילתא קמייתא דמצוה לשאול בשלום הרב
במורא .ועפי״ז מעיר החיד״א דק״ק על הרמ״א דהלא מסקנת הרא״ש
דאיכא מצוה לשאול בשלום הרב ,ורבעו יונה דס״ל שאין לשאול הוא דעת

יחידאה ומדוע הביאו להלכה .כט .כגט׳ שם לא נזכר ד׳מפני היראה׳ היינו
רבו ,ובאמת הוא מחלוקת ראשונים אם מפני רבו נחשב מפני היראה או
מפני הכבוד אלא רבעו נקט כהשו״ע דס״ל כדעת רוב הראשונים שזה
מקרי מפני היראה [דאילו מפני מלך ושר שירא שיהרגהו פשיטא דשרי]
והובאו הדברים בהערה לעיל <על דברי יבינו בד״ה ואימא בירושלמי) .ל .ככר הקשה
קושיא זו במאירי (ברמת נו >:לאחר הזכיר דברי הירושלמי [ובדבריו מוכח
שהבין דהירושלמי נקט שאין לתלמיד לשאול בשלום רבו] ,ותירץ דמתני׳
שמותר לשאול היינו בתלמיד חבר ,או דאיירי בתלמיד שרואה שהרב נמנע
לשאול בשלומו כיון שעומד בק״ש ,ובלא זה היה הרב שואל בשלומו ,בזה
אמרו שצריך התלמיד לשאול מעצמו בשלום רבו .וכהתי׳ הא׳ כתבו גם
ביד שאול (שם) ובהגהות ר״ש טויבש (ברכות  >.tעל פי מה שהגיה התפארת
שמואל <על היא-ש פ״ב סי• יס בשם ר׳ שכנא מלובלין ,שגרס בגט׳ שם ׳ופגע
בו רבו שאינו מובהק׳ .לא .כירושלמי בהמשך הדברים איתא :ועוד מן
הדא [איכא הוכחה דצריך התלמיד לשאול בשלום רבו] דתני קרע וחזרה
בו נשמה אם על אתר אינו צריך לקרוע וכו׳ .וכמה הוא על אתר ,כדי
דיבור .וכמה הוא כדי דיבור וכו׳ ,אבא בר בר חנה בשם ר׳ יוחנן כדי
שאילת שלום בין הרב לתלמיד ויאמר לו שלום עליך רבי .ופירש הקרבן
העדה דמהכא נמי שמעינן דצריך התלמיד שישאל בשלום רבו ,ויאמר לו
שלום עליך רבי כדאמר לקמן .ותמה רבעו בשלמא כשהוכיחו מהא דמותר
להפסיק בק״ש וברכותיה כדי לשאול בשלום רבו איכא הוכחה ,ראם היה
זה רק רשות לשאול לא היו מתירים להפסיק ,אבל עדיין צ״ב הראיה מדברי
ר״י ששיעור תכ״ד הוא כדי שאילת שלום לרבו ,דשם א אין דד ,חיוב רק
רשות .לב .ראה מש״ב רבינו בקונטרס אחרון <ארת י> [במהדורתינו הובא
על הגליון בסימן ל״ז] שהתחלף לו הנמוק״י בר״ן ,׳הנה אודיעך שאני
למדתי מספרי אלפסי עם שלטי גיבורים ,ונרשם למעלה הר״ן .וע״ב צ״ל
כאן דכוונתו לדברי הנמוק״י ,משום שהר״ן בחידושיו לב״ב שם לא הזכיר
דבר וה .ועוד דהר״ו גופיה בפירושו לנדרים (פז .י׳ה והלבתזס דוחה פירוש
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מאירות

ז

אלא על כרחך שחיוב לשאול בשלום רבו ,וזה פשוט וברור

מ״ה ע״א .דפרין הש״ס ,ור׳ יוסי הצתת אליתא מנא ליה,

וק״ל_ל? ___ _________________

נפקא ליה מהיכא דנפקא ליה לרבי שמעון ,דתניא ׳ונתנו בני

אהרן הכהן אש על המזבח׳ ,לימד על הצתת אליתא שלא
ביאור דרשת חז״ל דמצוה להביא אש מן ההדיוט

תהיה אלא בכהן כשר ובכלי שרת דברי רבי יהודה ,אמר לו

ערובין דף ס״ג ע״א ,תניא רבי אליעזר אומר לא מתו בניו
של אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רבן ,מאי

0

דרוש ׳ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח׳ (ייקרא א אף על
פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט.

ולכאורה יש לדקדק מאי הוראה שייך כאן הלוא זיל קרי בי
רב הוא ,ולישנא דמאי דרוש נמי קשה ,דמאי דרוש שיין כיון

דכן מפורש בקרא ל? ומהרש״א בחידושי אגדות תירץ דאפשר
לפרש הקרא שיתנו אש על המזבח לאו משל הדיוט אלא

שיבערו אוחו מן האש הרבוצה על המזבח שהיא אש מן
השמים ,והס דרשו מהאי קרא ׳ונתנו בני אהרן אש׳ מן
הדיוט ממש .עכ״ל .ויש לדקדק בדבריו מנא להו לדרוש מהאי
קרא דמצוה להביא מן הדיוט טון דיש לפרש פשטיה דקרא

בענין אחר כדכתב מהרש״א.

רבי שמעון וט תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח ,אלא

לימד על הצתת אליתא שלא תהיה אלא בראשו של מזבח .ור׳

יהודא אי מהתס הוה אמינא קאי זר אארעא ועביד במפוחא
קמשמע לן ל? וכתבו המוס׳ ד״ה וט תעלה על דעתן וכו׳,
הקשה רש״י <ד״ה אצא) לדידיה נמי היקשי דמוקי קרא להצתת

אליתא ,׳הכהן/״לטה לי וכי תעלה על דעתך שזר קרב על
גבי המזבח ,ותירץ דאיצטריך משוס דדרשינן לעיל מא ):׳ונתנו

בני אהרן הכהן אש על המזבח׳ אף על פי שאש יורדת מן

השמים מצוה להביא מן הדיוט ,וסלקא דעתן אמינא שיהיה
כשר בזר דאפשר דקאי אארעא תריק אש של הדיוט למעלה.

עכ״ללי .נשמע מזה אס היינו מפרשים כפשטיה דקרא
שיבעירו אש של מעלה מן האש הרבוצה ,אס כן קשיא למה

לי למכתב כהונה בהאי קרא וט סלקא דעתך דזר קרב לגבי

ונראה לישב על פי ב׳ דרטס .דרך אחד על פי סברת
מהרש״א ,וצריכין אנו להקדים גמרא דיומא דף

מזבח ,אלא על כרתן שמצוה להביא מן הדיוט וסלקא דעתין
שיטלנה זר ויזרקנה למזבח

לז.

ועל סי זה מיושב גמרא הג״ל

ביאורים והערות
זה .לג .פי' ,אי לא היה זה רק רשות לשאול בשלום רבו ,לא היו זקוקים
חז״ל לתקן לצורך התלמיד ,שהרי כשעוסק במו״מ אם ירצה לא ישאל
בשלום רבו ,וע״ב דחיוב הוא לשאול בשלום רבו אפילו כשעוסק במו״מ,
מש״ה ראו זזז״ל לתקן שיעור תכ״ד במו״ם כדי שלא יפסיד התלמיד
כשישאל בשלום רבו .ראה בטל תורה (לר״מ אריק בהגהותיו לירושלמי) שכתב כעין
סברת רבינו אך תמה על זה דא״כ היה לירושלמי להביא ראיה משאר
תכ״ד הנזכרים בש״ס שבהם שייך עיקר התקנה הנ״ל ,ולא מדין תכ״ד של
קריעה על מת ,דהתם לא שייך סברת ר״ת הנ״ל [וע״ב אינו אלא משום
שהשוו חכמים מידותיהם בכל מקום כמ״ש ר״ת] .כדברי רבינו להלכה
דצריך לשאול בשלום הרב כתב גם הגר״א בביאורו לשו״ע לו־ד ש® והקשה
על הרמ״א מדברי הירושלמי ,עוד הוכיח ממש״ב התום׳ (ב״ק עג :ד״ה נדי)
דהקשו על הא דאמרו בגט׳ כדי שאילת שלום תלמיד לרב ,מהא דאמרו
••בגט׳ (בינות « >,הנותן שלום והמחזיר שלום לרבו גורם לשכינה שתסתלק
מישראל ,ותירצו דהיינו כשנותן שלום לרבו כמו להכירו שאומר לו שלום
עליך ולא אמר רבי .והא דאמרו בגט׳ !שנת פט ).כלום יש עבד שנותן שלום
לרבו ,עבד שאני שאימת רבו עליו ובשום ענין אין ליתן לו שלום .משמע
מדבריהם להדיא שצריך התלמיד לשאול בשלום רבו .ועיין שם בהגהות
הרעק״א שציין לדברי רבינו כאן .ובפתחי תשובה <ש□ ס״ק יא) כתב דלפי
דברי רבינו מיושב מה שהקשה בישועות יעקב »ו״ח סי׳ סי סק״א) דשם בשו״ע
מבואר שמותר להפסיק בק״ש וברכותיה כדי לשאול בשלום רבו ,ולדברי
הרמ״א ביו״ד שאין לתלמיד לשאול בשלום רבו ,היה לו להגיה גם
בהלכות ק״ש שאין להפסיק כדי לשאול בשלום רבו .וכן הקשה הפמ״ג
(מש־ז שם) .אך לדברי רבינו מבואר שאכן חיוב איכא לשאול בשלום רבו
ומש״ה התירו להפסיק אפילו בק״ש .נוצ״ל דאין כוונת הפ״ת ליישב דעת
הרמ״א עפ״י דברי רבינו ,דהא אף רבינו לא יישבו אלא פליג עליו ,ועדיין
קשה על הרמ״א שלא הגיה בשו״ע או״ח שם ,אלא ר״ל דלדברי רבינו
מיושב שהירושלמי לא פסק שאסור לתלמיד לשאול בשלום הרב ,ולא
קשה על המחבר שהתיר] .בברכי יוסף רו״ד ש□ סקי"® הביא דברי רבינו
והוסיף להקשות על דעת רבינו יונה הנ״ל ,דמלשון הש״ס שאמרו ׳כדי

שאילת שלום לרבו׳ משמע דהתלמיד עצמו מחויב לשאול .ועיי״ש בשיורי
ברכה שציין לדבריו בראש דוד והובאו הדברים לעיל בהערה .ויש להעיר
דהראבי״ה (נינוה סי׳ מס העתיק דברי הירושלמי שצריך התלמיד לשאול
בשלום רבו ,ולא הזכיר כלל דאיכא דעת בני בבל שלא לשאול ,ולכאורה
יש להוכיח מדבריו כדעת רבינו ,דאף הם לא עשו כן לכתחילה אלא
החביאו עצמם כדי שלא יבואו לשאול .לד .קושיא וו הקשו גם החתם
סופר בחידושיו לש״ס וכן במנחם משיב נפש ,עיי״ש מה שכתבו לתרץ.
לה .אליתא ,קסמים דקים (רש״ס .ר׳ יהודה ס״ל דקרא ד׳והאש על המזבח
תוקד בו׳ ללמד על הצתת אליתא שתהא בראשו של מזבח ולא יניח על
הרצפה ויעלם כשהם דולקים על המזבח (יש־׳י) .ור׳ יוסי ס״ל להא א״צ
לימוד מפסוק כדעת ר״ש כדלהלן ,וקרא ד׳והאש על המזבח׳ ללמד רבעי
מערכה על המזבח לקיום האש .ולדעת ר׳ יהודה בעינן תרי קראי ,הד
ללמד דהצתת אליתא תהא בראשו של מזבח וחד ללמד דעבודה זו דוקא
בכהן כשר ובכלי שרת ,דהיה מקום לומר שאף שמציתים האליתא בראשו
של מזבח מ״מ כשרה בזר ,והיינו שעומד על הרצפה ועביד במפוחא.
ור״ש ס״ל דמאחר שלימדה תורה רבעי בראשו של מזבח אין צריך עוד
קרא רבעי בכהן שרת וכו׳ ,וע״ב דקרא בתרא דכדר׳ יוסי הנ״ל .לו .בתום׳
מבואר דהבערת המערכה היתה מב׳ אישים ,הצתת אליתא היינו קסמים
דקים שהיו מדליקים אותם ע״ג המזבח ,ומאש של הדיוט .ולדעת ר״ש
דין הצתת אליתא אין צריך קרא לפרש דפסולה בזר ,משום שאין דרך
כבוד אי קאי אארעא ומצית במפוחא ,מ״מ בעי קרא לדין נתינת מן
ההדיוט ,דהו״א רזה כשר אף בזר דקאי אארעא וזורק על המזבח ,קמ״ל
רבעי כהונה .לז .היינו לדעת המהרש״א דהיה מקום לפרש קרא ד׳ונתנו
בני אהרן׳ בתרי גווני ,או דהכונה להביא מן ההדיוט ,או ללמד שצריך
להצית אש מן האש שירדה מהשמים ,ונפק״מ בין שניהם ,דאי הבונה
להביא מן ההדיוט אף זר יכול לעשותה [אי לאו קרא ד׳הכהן׳ ללמד רבעי
כהונה] ,אמנם להפי׳ דקרא ללמד שצריך להצית אש מן האש שירדה
מהשמים אין צריך ללמד שפסולה בזר ,דהא כיון שאין הזר עולה על
המזבח אינו יכול לעשות עבודה זו .וזה דרשו נדב ואביהוא דע״ב צריך
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לא מחו בני אהרן אלא שהורו הלכה בפני משה רכן ,דהיה

הוראה גדולה לאפשר לפרש פשטיה דקרא שישנו מן האש

מאירות

ונקדים גמרא דזבחיס דף י״ח (ע״&> דילפינן כהן שעבד
במחוסר בגדים עבודחו פסולה מהאי קרא (ויקרא נע

של מעלה והם הורו שישנו אש של הדיוט .וקאמר הש״ס

«> ׳וחגרש אוחס אבנט אהרן ובניו וגו׳ והישה להם כהונה

מאי דרוש דילמא האמש כפשטיה לקרא לישן מן האש

לחק עולם׳ בזמן שבגדיהם עליהם כהונחס עליהם ,אין

שלמעלה ,ואמרו שממקרא זה דרשו ,׳ונחנו בני אהרן הכהן/

בגדיהם עליהם אין כהונחס עליהם ,ופריך אכשי מהכא נפקא,

וקשה כהן למה לי וכי סלקא דעשך שזר קרב על המזבח,

מהתם נפקא ׳ונחנו בני אהרן הכהן׳ בכהונו ,כהן גדול שלבש

אלא שאי אפשר לומר כפשטיה שיבערו אוחו מן האש

בגדי כהן הדיוט ועבד עבודתו פסולה ,ומשני אי מהחם הוה

הרבוצה ,ועל כרחך אף על פי שאש יורדש מן השמים מצוה

אמינא עבודה דמעכבא כפרה אבל עבודה דלא מעכבא כפרה

להביא מן הדיוט וסלקא דעחין דקאי אארעא וזריק אש של

אימא לא ,קמ״ל .ופירש רש״י ,אי מהחם מ׳והיחה להם כהונה׳

הדיוט ,אס כן מוכח מזה דמצוה להביא מן הדיוט ,וק״ל.

הוי מוקמינא ליה ההוא בעבודה המעכבא כפרה ,אבל נחינח
אש דהדיוט דמצוה בעלמא היא שהרי יש שם אש שירדה מן

יישוב שני בדרשת בני אהק

.

,

השמים לא חבעי בגדים ,להט כחיב הכא ׳בני אהרן הכהן׳.

שני ניאה ישב׳ ואגב יתבאר די5ויו5ו אחי מנא ^^-נכ״ל .ואף שביומא «u
הדיומ דימא הכהוב  W5Pמשוס דאין כפרה אלא בדם ,מ״מ נראה דפירושו בזבחים
 .מר שמ יה הביא
חובה להביא מן הדיוט*׳ .ונראה לי לומר דפשטיה דקרא
פירש רש״י (י״היליס דלא מעכבא כפרה

שיתנו אש של הדיוט ,אבל לא מצינו רמז בחורה שירד אש

מן השמים אלא בשמיני למלואים ירד אש מן השמים,
ונסתפקו כל ישראל דיש לומר דהאי קרא ׳ונחנו בני אהרן׳

כשלא יהיה אש מן השמים ,אבל אם יהיה אש מן השמים יש

לומר דלא צריך להביא מן הדיוט ,והס לא ידעו עדיין שהאש

עיקר ,דומיא דאמרינן בזבחים דף נ״ב

לרבי יהודה אף

דשיריס אינם מכפרים מכל מקום מעכבי כפרה הכא נמי
דכווחיה" .ובזה ניחא דהא מסיק ביומא »ס) אלא מ׳וערכו

בני אהרן׳ ,ואף דשם גס כן אינו מעכב כפרה דאין כפרה
אלא בדם ולא באברים ,אלא על כרחך דאף דאינן מכפרים
מכל מקום מעכבי כפרה מה שאין כן באש של הדיוט

מן השמים יתקיים שם לעולם ,והם הורו הוראה גדולה שעל

כרחך מוכח מן המורה שאף על סי שהאש יורדת מן השמים
אפילו הכי מצוה להביא מן הדיוט ,ולכך קאמר שפיר מאי

ולפי זה מוכח מהאי קרא דעל כרחך דירד אש מן השמים
ואפילו הט מצוה להביא מן הדיוט ,דאס לא כן א״כ

דרוש דמנא להו דרוש זהלט.

על כרחך אי אפשר להקריב בלא אש והוי מצוה זו מעכבא

----------------- -------------־— ---------------ביאורים והערות — ------- —-------- ---------------------------להביא אש מן ההדיוט ולא להצית מהאש שמן השמים ,דאל״ב למאי בעי
קרא ד׳הכהן׳ הא עבודה זו אק הזר יכול לעשותה ,וע״ב דקרא ללמד בא
שצריך להביא אש מן ההדיוט ,וזה אף הזר יכול לעשות כשעומד על
הרצפה וזורק על המזבח ,ושפיר אתי קרא ד׳הכהן׳ ללמד שדוקא כהן

להוכיח הדין באופן אחר ממש״ב רבינו .מ .כדיני עבודה איכא ג׳
חילוקים ,א .עבודה שהיא מכפרת ,כגון הזאת דם על המזבח ,ב .עבודה
שאינה מכפרת בעצמה ,אך אם לא עשו עבודה זו חסר בכפרת הקרבן,
כגון שפיכת שירים ליסוד המזבח [לחד מ״ד] ,ג .עבודה שאינה אלא

צריך שיעשנה .וטיזשב בזה קושיות רבינו דלעיל ,דיש צורך לדרוש
שיביא מן ההדיוט ולא שיצית מהאש שמן השמים ,ואין זה מפורש בקרא,
וכן מיושב מה שהקשה על המהרש״א מנין להם לדרוש שצריך להביא
דוקא מן ההדיוט ,דאל״ב למאי בעי קרא ד׳הכהך .לח .מלשון הגט׳
משמע דאין וה אלא למצוה אך חיוב ליכא להביא מן ההדיוט ,ותמה
רבינו מנ״ל דאין וה חיוב גמור .לס .פי' ,אי הוי ידעי שלעולם תרד אש
מן השמים על המזבח ,ואפ״ה ילפינן מקרא רבעי אש של הדיוט ,מוכח

למצוה ,כגון נתינת אש מן ההדיוט .והנה בזבחים <יח ).אמרו בגס׳ דאי
לאו ב׳ פסוקים ללמד דכהן שעבד בלא בגדי כהונה פסולה עבודתו ,הו״א
דדוקא בעבודה שמעכבא כפרה נאמר דין זה ,לכך בעי ב׳ פסוקים ללמד
דאף בעבודה שאינה מעכבת כפרה בעי בגדי כהונה .ופירש רש״י עבודה
שאינה מעכבת היינו נתינת האש ,משמע מדבריו דמה שאמרו שם עבודה
שמעכבת היינו בין הזאת דם [שהיא עיקר הכפרה] ובין שפיכת שיירים
[אף שאין זה עבודה שמכפרת ,אמנם היא מעכבת את הכפרה] ,דאל״ה

מקרא שאע״ם שתרד אש מן השמים יצטרכו להביא גם מההדיוט ,אלא
מאחר שלא ידעו אם גם למחר תרד אש מן השמים ,היה מקום לומר
דקרא כפשטיה דצריך להביא אש מן ההדיוט כיון שאין אש מן השמים,
וזה חידשו נדב ואביהוא דילפינן מקרא שאף בזמן שתרד אש מן השמים
צריך להביא מן ההדיוט .ובזה מיושב ב׳ הקושיות שהקשה רבינו לעיל,
דמאחר שאין זה פשטיה דקרא יש כאן לדרוש ושייך בזה לשון הוראה.
ובהמשך הדברים מפרש רבינו מניין למדו נדב ואביהוא דין זה .וראה
בתורת חיים (עירובי! שם) שהקשה בקושיות רבינו וכתב לתרץ דפשטיה דקרא
משמע דאתי על הזמן שלא ירדה אש מן השמים כגון בבית שני ,וזה
לימד משה רבינו לישראל ראם מביאים אש מן ההדיוט צריך שיהא זה
בכהן כשר ובכלי שרת ,ואתו אינהו ודרשו דמצוה להביא מן ההדיוט
אפילו בשעה שהאש יורדת מן השמים .אמנם בהמשך הדברים כתב

הו״ל לרש״י לפרש עבודה שאינה מעכבת כגון שפיכת שירים .אך במסכת
יומא פירש רש״י דעבודה שמעכבת היינו זריקת הדם ,משמע דשפיכת
שירים נכלל בעבודה שאינה מעכבת .ומוכיח רבינו דעיקר הוא כמש״ב
רש״י בזבחים ,ממה שאמרו בגט׳ (זבחים נב־> אליבא דר״י דשירים השיבי
מעכבי כפרה אף שאין הם עיקר הכפרה כמו זריקת הדם[ .אף דרש״י התם
פירש דברי הגס׳ בענין אחר ,מ״ס רבינו מפרש כך דברי הגס׳ וכ״כ
בשפ״א שם לפרש כפשוטו] .ועיקר דברי רבינו להוכיח דנתינת אש מן
ההדיוט אין זה אלא למצוה אך אין בזה דין עיכוב כלל אף לא לעבודה
אחרת« .א .רמינו מוכיח עוד כדברי רש״י בזבחים ודלא כמש״ב ביומא,
מהא דאמרו במסכת יומא דהפשט וניתוח כשרים בזר מדכתיב בעריכת
אברים על המובח ׳וערכו בני אהרן׳ למעט דהפשט וניתוח א״צ בני אהרן.
ואי נימא רכל עבודה שאינה מכפרת בעצמה חשיבא עבודה דאינה מעכבת
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פסיקתא

פרשת שופטים

זוטרתא

במלחמה ( .קא) ואיש אחר יחנכנו .טן המשפחה:
פס׳ .ומי האיש אשר נטע כרם .אחד הנוטע כרם ואחד הנוטע חמש אילני מאכל
אפילו מחמשה המיניז .אחד הנוטע אחד המבריך אחד המרכיב אחד הלוקח
אחד היורש אחד הניתן לו במתנה .ולא חללו .פרט למרכיב שאינו טעון חילול
שנאמר (ויקרא יש) ונטעתם כל עץ מאכל פרט למרכיב ולמבריך ® ,י׳ קדש הלולים.
(קב) אחליח לקדושתיה והדר אכלית מפורש במם׳ כרכות  .פן ימות במלחמה .אם
אינו שומע לכהן סופו שהוא מת במלחמה ג
פס׳ .ומי האיש אשר ארש אשה  .אחד המארש בתולה אחד המארש אלמנה
ואפילו שומרת יבם ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה חוזר ובא לו  .ולא
לקחה .אשה הראויה לו פרט למחזיר גרושתו משנישאת  .ואלמנה לכהן גדול
גתשה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל .בת ישראל לממזר ולנתין.
כל אלו חוזרין מערכי המלחמה ומספקין מים ומזון לאחיהם שבמלחמה ומתקנין
את הדרכים .ואלו שאינם זזים ממקומן .בנה בית וחינכו .נטע כרם וחיללו ,הנושא
את ארוסתו .וכן הוא אומר (מרים כד) נקי יהיה לביתו שנה וגו׳ .מזה אתה
למד למחנך בית ולמחלל כרם ולנושא ארוסתו ששלשתן בדין אחד הן .אינן מספקין
מים ומזון ואינם מתקנים את הדרכים :
פס׳ .ויספו השוטרים לדבר אל העם .ר׳ עקיבא אומר הירא ורך הלבב כמשמעו
שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה שכיון שרואה הרב
שלופה מים שותתין לו על ברכיו .רבי יוסי הגלילי אומר הירא ורך הלבב
שיהא מתירא מן העבירות שבידו לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור
בגללן .וכן הוא אומר (ישעיה לג) פחדו בציון חטאים ונו׳ .וכן אמרו רבותינו ז״ל
שח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו וחוזר עליה מערכי המלחמה  .פירוש שח
בין תפלה לתפלה שדיבר בין ברכה של תפלה של יד לברכה של תפלה שמניחין
בראש  .הואיל וצריך לחזור ולברך על התפלה של ראש גורם ברכה שאינה צריכה
ואסור משום (שמוה כ) לא תשא את שם ה׳ וחוזר לו מפני שהוא ירא ורך הלבב
מחמת העבירה שעשה וכן הוא אומר (דברים ע) כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת
מכל דבר רע;
פס׳ .וחיה ככלות השוטרים .כיון שנומרין דבריהם מיד מעמידין זקפין לפניהם
ואחרים מאחריהם וכשילים של ברזל בידיהם וכל המבקש לחזור הרשות בידו
לנתח את שוקיו שתחלת נפילה ניסה  .שנאמר (ש״א ד) נם ישראל לפני פלשתים
ונם מגפה היתד .בעם בד״א במלחמת הרשות אבל במלחמת מצרה הכל יוצאין ואפי׳
חתן מחדרו וכלה מחופתה וכן הוא אומר (מ״א סי) והמלך אסא השמיע את יהודה אין
נקי .מאי אין נקי אפילו התן שנאמר בו נקי יהיה לביתו שנה אפי׳ הוא בא:
פס .כי תקרב אל עיר להלחם עליה( .קנ) במלחמת הרשות הכתוב מדבר .להלחם
עליה .לא להרעיבה ולא להצמיאה ולא להמיתה מיתת תחלואים  .וקראת
אליה לשלום .כמה גדול השלום שאפילו לשונאיהם הקדים להם שלום  .מיכן אמרו
חכמים מקדימין שלום לעובד כוכבים בשוק מפני דרכי שלום :
פס׳( .קל) וחיה אם שלום תענך ופתחה .תענך כולה ולא מקצתה .ופתחה לך ונו?
(קה) אלו כנענים שבתוכה שאם יקבלו עליהם שעבוד ומסים מחיים אותם:
פס׳ .ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה וצרת עליה  .אח להרעיבה אח
להצמיאה אף להמיתה מיתת תחלואים:
באור הרא״ם

(הי 5ממרחי)( :קא) ואיש אחר יחנכט יכול א ,פן המשפחה נאמר כאן אחר ונאמר להלן אחל (דברים כ״ח)
חשה מארש ואיש אחר וט' או הקרא בניך זבטתיך נחונים לעס אחר .מה להלן נכרי אף כאן נכרי כצ״ל
וכ״ה כספרי .ובכאן חסר* וצער יש לאדם יותר שביתו יטא לידי נכרי • ולא לידי אחד ממשפחתו:

יץי^יי׳ • ששעון פדיון (ברטת לה•)( :קג) במלחמת הרשות וכו' .כסו שמפורש
נעני! קתעשס לכל הערים הרחוקות שמך (רש״י) ועיין בלמב״ן( :קד) והיד .אס שלום תענך .יטל
פקצסן ת /ופתחה לך כולה ולא מקצתה כצ״ל( :קה) אלו כנענים שכתובה .מסיפא ד^רא והים
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קסד

ססקי .ר׳ ישעיה דטראגי (די״ד)

תבור ולא הטחון עמה .אשת חבר משאלת לאשת

[סב ,א] ומחזקין ידי גוים בשביעית .משמ׳
שעוזרין אותן למלאכתן ,223ומקשה והאט׳ רב

ומאי שנא סיפא .פי׳ הרי גם איסור טבל הוא

פרק האו«' המקבל

עם הארץ נפה וכבר׳ ריחים ותנור ,217ובוררת
וטוחנת ומרקדת עמה בזמן שהיא טמאה אבל דימי בר שישנא משמיה דרב אין עוררין עם
לא בזמן שהיא טהורה ,218אבל משתטיל את הגוי בשביעית ואין בופלין שלום לגוי ,לא
המים לא תיגע עמה לפי שאין מחזיקיף 21ידי צריכא למימר להו הוחזקו 224בעלמא ,כי הא
עוברי עבירה ,וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי דרב יהודה אמ׳ להו החזקו ,224רב ששת אמ׳
שלום ,ומחזקין 220ידי גוים בשביעי׳ אבל לא להו אשרו .225פי׳ כדרך שאומ׳ העולם תחזקנה
ידיכם לעושי המלאכה .ואין כופלין שלום לגוי,
ידי יש׳ ושואלין בשלומן מפגי דרכי שלום .פי׳
משאלת אשה לחברתה שהיא חשודה על רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא .פי׳ דרך
השביעית לזרוע ולוכל מה שזרעו בשביעית המקדי׳ שלא לכפול׳ והעונה כופל ,וכדי שלא
ולשמר את הפירות ,והפירות שגוטעו או יכפול היה מקדים לו שלום .רב נחמן בר
יצחק» 22אמ׳ להו שלמא למר .פי׳ ובלבו היה
שנשתמרו 221בשביעית הן אסורין באכילה ,אבל
לא תבור ולא תטחן עמה שאסור לסייע ידי על רבו .ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום,
עוברי עבירה בידים .אשת חבר משאלת לאשת ן ואע״פ שהשלום הוא שם שמים ומיחל שם שמים
עם הארץ-.־פי׳ סתם עם הארץ השוד על על גוי מותר מפני דרבי שלום ,ומקשה השתא
המעשרו׳ אבל לא על השביעית ומשום הכי חזוקי מחזקיג׳ דליש׳ אסור שואלין בשלומן
תני ברישא החשודה על השביעית דמסתמ׳ אין מיבעיא ,אמ׳ רבינא 227לא נצרכה אלא ביום
עם הארץ חשוד על השביעית עד שיוחזק לכך ,אידם ,228דתניא לא יכנס® *22לביתו של גוי
ולא אמריג׳ מיגו דחשיד על המעשרות השיד ביום אידו 229ויתן לו שלוםץמצאו בשוק אומ׳
לו בשפה רפה ובכובד ראש.
אשביעית בדתנן בבכורות בם׳ עד במה222
החשוד על המעשרו׳ אינו חשוד על השביעית.
ובוררת ’וטוחנת ומרקדת עמה ,מאי שנא רישא
מדאוריתא במו השביעית ,אמ׳ אביי רוב עמי
[סב ,ב] האוט׳ התקבל גט זה לאשתי או
הארץ מעשרין הן ,ומפני זה לא החמירו
חכמ׳ *222כמו שהחמירו על החשוד על השביעית הולך גט זה לאשתי אם רצה להחזיר יחזיר,1
שהוחזק להיות חשוד בה ,אבל עם הארץ לא (וכן) 2האשה שאמרה התקבל לי גיטי אם רצה
הוחזק להיות השוד על המעשרות אלא מסחמ׳ להחזיר לא יחזיר ,1לפיכך אם אמ׳ לו 3אי
חשדיגן להו ,וכיון דרובן מעשרין היקילו בהן •איפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה
חבט /אבל משתטיל בעיסה מים לא תיגע עמה להחזיר יחזיר .1רשב״ג אומ׳ אף האומרת טול
מפני שכבר הוטבלה העיסה לחלה ואסור לגרום לי גיטי מיד בעלי *3אם רצה להחזיר לא
טומ׳ לחלה ,לפי שאין מסייעין ידי עוברי יחזיר .1פי׳ בעל שאמ׳ התקבל גט זה לאשתי
עבירה .וכולן לא אמרו להשאיל להן נם׳ וכברה כך הוא כאילו אומ׳ הולך ,שאין הבעל ממנה
וכול׳ אלא מפני דרכי שלום.
שליח לקבלה בי אם להולכה ,הילכו בין אמ׳

 217כ״ה בדק״ס ,ולפנינו ובן בשני כתה״י ובנדפם
 218לפנינו ליתא ,ובן ליתא
ליתא ״ריהיים ותנור״.
בכיב״מ ,ועי׳ רש״י בזמן שהיא טמאה כו׳ לא גרסינן
 219לפנינו ובשני בתה״י ובנד׳ "מחזיקין" ,וראה
בו׳.
 220וכ״ה בכיב״מ ונד׳ .ולפנינו
במלאכת שלמה.
 221בנדפס:
ובבי״ב ״ומחזיקין״ ,וראה במלא״ש.
והפירות שנזרעו או שנסעו .ובכיב״ט :והפירות שנזרעו
או שנשמרו .ובכי״ב :והפירות שנשמרו או שנטעו.
 *222בבי״ב ונד׳ נוסף :במעשרות.
 222ל ,א.
 223נראה דצ״ל כמו בשני כת״י בר״מ "במלאכתו".

 225לפנינו
 224לפנינו ״אחזוקי״ ,וראה דק״ס.
 226כ״ה בדק״ס ,ולפנינו "רב כהנא".
"אשרתא".
 228בן הוא
 227כ״ה ברק״ס ,ולפנינו ״רב ייבא״,
 *228לפנינו ובכיב״ט נוסף
בדק״ם ,ולפנינו ״חגם״.
 229כ״ה בדק״ם ,ולפנינו :חגו.
״אדם״.

 2בכ״י
 1ב״ה בדק״ם ,ולפנינו :לחזור יחזור .
 3לפנינו נוסף "הבעל" ,וכ״ל בדק״ם,
בסי׳ מחיקה.
" *3מיד בעלי" ליתא לפנינו ,וכן ליתא בכונ״י ב
ונדפס.
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פשט

דף כ״ז ע״ב

ועי^

ערה

דף כ״ז ע״ב
מא 4אמר רב יהודה אמר רב לעולם
אל יתפלל ...אחורי רכו
אתה יוהרא הוא מה שמתפלל אחורי רפו

ופרשו רש״י ותום׳ משום יוהרה ,וי״ל

בזה בב׳ אופנים:

ואולם אם רבו שאל בשלומו פשיטא
דישיבנו ויאמר שלום עליך

מורי ורבי ,רק אם הוא תלמיד חבר
יכול לשאול בשלום רבו

(כמבואר בתירוץ

השני בתום׳) .וכ״פ הדמ״א שם בשם
הירושלמי דאין לתלמיד לפתוח בשלום

א .אפשר דהיוהרא משום שאצל
הרב היו מתפללים רק החשובים

רבו ,והגר״א שם כתב דמהירושלמי

וזה שנעמד סמוך לרב מראה דהוא

מוכח אפכא עי״ש.

בר הכי.
ב.

ועוד דאם מתפללים אחוריו
מראה דהוא שווה לו וזו יוהרה.

מט .והחולק על ישיבתו של רבו
מחמיר בפני דכו אסור ,וצריך לומר טעמו
לרכו והוא יחליט

מב 4והנותן שלום לרבו והמחזיר
לשכינה
שלום לרבו ...גורם
שתסתלק מישראל

כוזב המ״א בסי׳ ס״ג בשם היש״ש

שאם מחמיר בפני רבו בדבר
שרבו מקיל ,מנדין אותו אפילו עביר

לשם שמים ,ואפילו אם אין פשוט כל
דרך שאילת שלום מרבו ,וכתלמיד חכר

פרש״י

וכן תום׳ בפירוש הראשון
שנותן שלום לרבו כשאר

כך להתיר ,אם לא שיש לו ראיה ברורה
לסתור דבריו ע״ש .ולכאורה אם יש לו

ראיה ,צריך לאמרה לרבו והוא יחליט.

אדם ,וזה אסור אלא יש לו לומר שלום
עליך רבי ,ואם רבו שאלו בשלומו כיון

שרבו התחיל יש לו להוסיף ויאמר

שלום עליך מורי ורבי ,וכ״ב בשו״ע

(יו״ד רמ״ב סט״ס .והגרע״א בהגהותיו מביא
דהרי״ף והרא״ש לא גרסי ליה וסברי
דאין לו להקדים לשאול בשלום רבו
כלל ,דנראה דאין לו מורא ממנו (עיין
רבינו יונה).
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מד 4והאומר דבר שלא שמע מפי
רבו
שמצער את רכז כאילו אמרם

מפרש

הרמב״ם

שאינו מזכיר שם

האומר ,והיינו שאם מזכיר

סתם מדמין שזהו מרבו ,וע״ב חייב
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

תקעח

פשט

ועי•

הרואה

שכופר בקב״ה ולא עובד ע״ז עובר

דגם עליהם יש לכלוך .וכן מנהג

בעשה ולא בלאו ,וע״ז קאי בכל
מאודך ,דגם ע״ז יש לו למסור כל

הישמעאלים

ממונו.

לבתי

להכנס

תיפלתם

יחפים וק״ו למקדש דידן.

& • *2
ט 4ולא יעשנו קפנדריא

ז 4לא יקל אדם את ראשו כנגד
שער המזרח
האיסור המיוחד בקלות ראש כעד שער
המזרח

פרש״י• לא ינהג קלות ראש ויל״ע
דקלות ראש אסורה תמיד ולא
רק כנגד שער המזרח .וצ״ל דרש״י ס״ל
שחוק גרידא לא נאסר תמיד ,רק כנגד

שער המזרח ,או כשמניח תפילין דאסור
להסיח דעתו מהקב״ה.

חו .לא יכנס להד הכית במנעלו...
ובאבק שעל רגליו
אי מנעל האסור נת״כ אסור כהר הכית

המנ״ח ומצור ,ת״ד אוח !־׳> כתב דמה שנקרא
נעל לענין חליצה ויוכ״פ נאסר
ללכת בו בהר הבית והשאר שרי .ויל״ע
בדבריו דביוכ״פ האיסור משום עינוי,
ולכן כל היכא דמרגיש ע״י מה שלבוש

גדר איסור קפנדריא

לכאורה הטעם משום דהוי בזיון ,ועיין

בביהל״ב

בהלכות

ביהכ״נ

<קנ״א ס״ה) דהביא ראם יקרא פסוקים או

ישהה בביהכ״נ שרי ,והיינו משום

דעי״ז אינו בזיון.

ועיין ברמב״ם בפיהמ״ש דכתב בטעם
האיסור וז״ל כי אין ראוי להכנס
במקום הנכבד ההוא תחילה אלא לענין
מעניני תפילה ועבודה ,ולפי״ז לכאורה
אף אם יקרא פס׳ או ישתהה שם אין
לעשות קפנדריא .וכן דעת הרב ר׳ מאיר
שמחה לחלוק על המ״ב דכיון שניכר
שנכנם לצורך אחר ולא לצורך ביהכ״נ
יש לאסור.

י 4התקינו שיחו אומרים מן העולם
ועד העולם

ברגליו קושי הארץ שרי <עיין רמב״ם פ״ג

ביאור הלשון מן העולם עד העולם

משביתת עשיר ה״ז> ויש מהפוסקים שהתירו
כל מה שנהוג ללובשו ברגליו רק בבית
ולא בחוץ ,משא״ב בבהמ״ק דהאיסור

רש״י מפרש שהצדוקים אמרו אין עולם
אלא זה ,תיקן עזרא להזכיר שיש
עוד עולמות ,להוציא מלב הכופרים

משום כבוד המקדש ומוראו אפשר דגם
בנעלי בד אסור ואולי אף בגרבים יאסר

בתחיית המתים .ונראה שתחיית המתים
היינו עם גוף [המתאים לעתיד לבוא],
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®׳c

דף נ״ד ע״א

ועידן

תקעט

ויש לו להקב״ה עולמות בלי שיעור—> ,רשבת רומז לקדושה כמבואר בזוה "ק
ובתחיית המתים העצמות היבשות
יקומו לתחייה ,ומקומם של העצמות
מעולם עד עולם ,ולא רק בעולם הזה

והיינו שמיה דקודשא בריף הוא וא״כ
גם במילים גוט שבת נמצא שמו של

הקב״ה.

שלפנינו דוקא ,שעתיד ליחרב והקב״ה

בונה עולמות ומחריבם ,ומעולם עד
עולם יהיה ה׳ אלוקי ישראל ,והיינו

שאותו הגוף יהי׳ תחת אלקותו יח׳ גם
בעולם שלע״ל שיהיה עולם אחר.

משמותיו של הקדוש ברוך הוא ,וכיו״ב,
ומשום עת לעשות לה׳ הפרו תורתך

יא] .רש״י ד״ה התקינו .להוציא מלב
הצדוקים הכופרים כתחית המתים

ודבריו צ״ב דידוע דהם היו תלמידי
צדוק וביתוס שכפרו בקבלת
וזז״ל אבל מנלן שכפרו בתחית המתים,

ויותר נראה כגרסא שבמשנה וכן הביא
הרמב״ם בפיהמ״ש דגרם מינים ולא
צדוקים

והם

כפרו

בתחית

המתים.

רש״י במכות (כ״ג ):מביא ב׳ פירושים
למתניתין :א .דשרי לשאול בשם
ה׳,

והאומרים

שלום

הזכירו

ופירש הר״ן שמתוך שישיבו לו שלום
יגינו עליו מן היסורים ע״ש ,הרי שברכת
"שלום עליכם" לבד היא ברכה ,ולכן אם

למעשה מקילין דאינו חובה אמנם לכתחילה
כודאי ראוי לברך חכירו בשלום לך

במין אמידת גוט שבת

ב.

ח .שאם נידוהו בחלום תקנתו שיעמוד
בפרשת דרכים ,ויהיב שלמא לבי עשרה,

מגן בכך מן היסורים.

יט .והתקינו שיהא אדם שואל את
שלום חברו בשם

לשאול

ע״ש ,ועל סמך זה אנו מברכים זה לזה
ברכת שלום עליכם ,והכי איתא בנדרים

עשרה מברכים אותו בברכת שלום לבד,

§* • *2

דחייב

ובתשוה״ג ח״ד סימן מח כתבנו בזה עוד
וז״ל :במשנה סוף ברכות

שנינו שהתקינו לשאול את שלום חבירו
בשם ,והיינו כגון אמירת "שלום" שהוא

&י •

באמת

החובה לומר שלום לחבירו והוא זכות להנצל
מן היסורין

בשם

ה׳.

שמו של

הקב״ה ,דשלום אחד משמותיו .נ״מ
מהפירושים אי יש לומר בשבת שבת
שלום או גוט שבת ג״כ טוב .וי״א
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אמנם ברש״י מכות כג :איכא ב׳
לשונות בביאור התקנה הנ״ל,

אם זהו חיוב לשאול שלום תכירו בשם,
ואנו יוצאין בברכת שלום עליכם מפני
דשלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא,
או דלמא אינו אלא רשות ,ואנו נוהגין

שזהו רשות שאומרים גם צפרא טבא
<״גוס מארגן") ,אבל יש לחוש ללשון שני
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

פשט

תקפ

ועיון

הרואה

שפירש שזהו חובה ומשו״כ אנו
שואלים אהדדי ומזכירים שם בברכת
שלום ע״ש ,וכן פירש בערוך (ת״ע>
שתיקנו להזכיר שלום בברכה להכירו

על כל דבר "ברוך השם" וה״ט כדי
להזכירו בכל פעולה ופעולה כמבואר
בספה״ק ,ועי׳ בשע״ת לרבנו יונה ש״ג

אות כ״ז רעל זה הוזהרנו בהשמר לך

פן תשכח את ה׳ א ־ להיך ,ועיי׳ ריש

דהיינו דוקא בשם שמים ,ובמאירי
ברכות מביא שנוח להזכירו משלא

שו״ע או״ח .וכידוע-שהדיבור פועל

להזכירו והיינו לזכור השם אף שאינו

הרבה בקדושה

חיוב ממש ,וכיון שכן נאה הדבר ויאה
לומר "שלום לך" ולהזכיר בכך שמו
יתברך ,ולא להסתפק ב״צסרא טבא".

שכת הוא כהזכרת שטו ית׳ וע״ב אץ צריך
לומר שלום

" והנה

הספרדים נהגו לומר בשבת
"שבת שלום" ומקיימין בכך

התקנה ,אכן האשכנזים אומרים שבתא
טבא ("גוט שאכעס•׳) ,ויש לומר שהטעם
כמבואר

בזוה״ק

(כמובא במ״ב סימן ר״ס ר״נ).

להזכיר כמכתב כ״ה או כעזהשי״ת

ומה״ט נהגו להזכיר במכתבים "ב״ה"
להזכיר שם השם[ ,ויש
מדקדקין לכתוב "בעזהשי״ת" דוקא,
שאין כאן אות ה׳ דהוי׳ה כלל ,כדי
שלא יהא חשש דמחיקת השם ,לא כן

כשכותב ב״ה דהוי במקום השם עצמו
חשש הגאון בעל צפנת פענח זצ״ל
דהמוחקו הוי מחיקת השם].

(בתיקונים שבסידור ליום

השבת) מהו שבת שמא דקוב״ה שמא
דאיהו שלים מכל סטרוי ע״ש ,ואם כן

המילה "שבת" לבד הוא כהזכרת שמו
יתברך ,ואולי מספיק בו כמו שלום

לרמז להשם יתברך.

(ובמק״א יישבתי קושיית

החובה להזכיר שם במים ככל פעולה

ועכ״פ כבר ביארנו שראוי להזכיר
השם או כנויו ולרמז לו בכל
פעולה ופעולה ואפילו לברך לחבירו

ודו״ק היטב

בכ״ז (והעיר חכ״א שאלו הכותבים

הביאה״ל בסי׳ רע״א על רע״א שפוסק שאם אמר

במכתביהם "בם׳־ד" לא סגי לזה ,ששמים וארץ אינם

שבתא טבא לבד יוצא מה׳־ת חובת קידוש .ותמה

אלא ככינוי).

בביאה״ל הלוא צריך לקדשו ,ולדברינו ניחא שאם

מזכיר ששבת מזכיר קדושת היום ששבת גופא שם

לעמן לברך רבו בברכת שלום ,כתב

קדוש וכמבואר בזוה״ק).

הרמ״א ביו״ד (רמ״ב סעיף ט״ס וי״א
שאין לתלמיד לשאול בשלום רבו כלל

עיקר התקנה לומד שלום להכירו היינו להזכיר
שמו ית׳ בכל עת

ועיקר התקנה היא להזכיר את השם
יתברך בכל עת ,וכן נהגו לומר
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שנאמר ראוני נערים ונחבאו ,וע״ש
בהגהות רע״א ופתחי תשובה בשם
פמ״א שתמהו הלוא איתא בגמ׳ שיעור
תכ״ד הוא כדי שאילת שלום תלמיד
תודפס ע״י תכנת אוצר וז!

פשט

ועיון

דף נ״ד ע״א

מרב ,ואם עובר לפני הרב ואינו נותן לו
"שלום הוי דרך בורות ע״ש.

לא לומר לרשעים שלום כיון דאין שלום
לרשעים אמר וד

אמנם
יט .שואל את שלום חכרו כשם
לעניו אמירת שלום לגלוי ראש

וע״ע בתשוה״ג ח״א סימן יב בענין
שאילת שלום לחבירו שראשו
גלויע״ש בארוכה לענין אמירת שלום

בבית המרחץ וב׳ שם עוד וז״ל:

תקפא

שמעתי
שדקדק

מגדול אחד זצ״ל
לעולם לא לומר

לרשעים "שלום" שזהו שמו ית״ש,
והתירו רק מפני עת לעשות לה׳ ובקש
שלום ורדפהו ,אבל ברשעים כשאין

איבה ולא מרגישים ,הלוא אין שלום

אמר ה׳ לרשעים ,וכ״ש שאין לברך
אותם בשמו ית״ש שנקרא שלום ,ולכן
דקדק ונהג לומר להם רק בוקר או ערב

טוב!.
ובפרט נראה לצדד שאלו שנתפשט
אצלם היום שפה ה״עברית"
ככל הלשונות ,ולא מדברים לשון

ברכת שלום אינו אמירה בעלמא רק ברכה
ושפע של רהטים

הקדש כלל ,א״כ אין מכוונים לאמירת
שלום כלל להזכרת השם רק לברכת
שלום כפשוטו ,ובאלו וכיו״ב שהשפה

ויותר מזה מצינו בנדרים [ח ].במי
שנתנדה מהשמים ,שיקבץ
עשרה לומדים להתיר לו ,ואם אינו

שייך לומר שמכשילם בזה ,שהרי יסוד

מוצא קאמר התם. ,שישב בפרשת
דרכים ויגיד לי׳ אנשים שלום ,וישיבו

האיסור משום "את ד׳ אלקיך תירא",

לו ,ופי׳ הראשונים ז״ל שם שעל ידי

וזה הרי אינו מתכוין כלל להזכרת
השם ,ובזה נראה דלית מאן דמחמיר
כלל ובפרט כאן שהנדון בלפני עור

שאומרים לו שלום מגין לו בזה מן

אינה אמירה בעלמא ,אלא ברכה ושפע

ולדעת הגר״א והגרע״א לא שייך איסור

של רחמים ,ועל זה נאמר אין שלום

מדינא בזה ,א״ב מדין לפני עור בודאי

אמר ד׳ לרשעים.

המדוברת אצלם היא כך לכו״ע לא

היסורים עיין שם .הרי שברכת "שלום"

אין מקום לאסור.
לבן המחמיר לא לשאול שלום מחשש
שישיב לו ,מדת חסידות לעצמו
קעביד ,ואומר רק "בוקר טוב"
וכדומה ,אבל מדינא אין לנו חשש
לאסור.
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למעשה היום דדגילים לדבר כן ואין מתכוונים
להזכיר שם זד א״צ לחוש מעיקר הדין

שוב מצאתי ב״רבבות אפרים"
 nמביא מספר "מנחת קנאות" לא
לתת יד למי שהולך בגלוי ראש כי
יאמר שלום ואסור .ומביא משו״ת

<וז׳א סימן

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

פשט

תקפב
הלכה למשה

(יו״ד סימן י״ד)

הרואה

להתיר ,ולע״ד

נראה כמ״ש לעיל שיש גם לצדד באלו
.שנתפשט היום אצלם לדבר בשפה
"עברית" ככל הלשונות ,ולא מדברים
בלשון הקודש כלל ,הכוונה בשלום

כפשוטו ,ולא לקיים דברי חז״ל לומר
שלום ,שכלול בו ברכת השם ,ובאלו

דעי0

בתשוה״ג ה״ד סימן ריר בארוכה בזה

והועתק הענין בתשוה״נ שבועות].
&י •

״9

טוו .תוד״ה הרואה  -ונראה לרבנו
דדוקא לרואה משלושים יום
לשלושים יום וכר

וכיוצא בהם שהשפה המדובר אצלם
כן ,נראה שאינו מכשילם שלא נתכוונו
לזה ,וכה״ג לא החמירו הפוסקים כלל.

הודאה כמקום מס אינו משום דמתפעל
מהמקום רק הוא חובת הודאה

דעת תוס׳ דגם הרואה מקום שנעשו
גיסים דמברך היינו משלושים
יום לשלושים יום .ויל״ע דברמב״ם

ידו .עת לעשות לה׳ הפרו תורתך

בהלכות ברכות (פ״ו> מביא דדין דמברך
משלושים לשלושים נא׳ ברואה את

לשון רשי׳י ודעו דנראה איסור

נראה מרש״י שאין הכוונה לבטל זז״ו
אחד מדיני התורה ,רק רש״י
מדייק שמותר להפר ולעשות דבר

הנראה אסור ,והיינו דס״ד דתיבת
שלום הוא שם ה׳ ואין להשתמש בו
לשוא ,קמ״ל שזה אינו לשוא ,אבל לא

מתירין איסור ממש.
כמש״כ הדמכ״ם דזזתירו ללמד תורה כשכר
משום עת לעשות

ועיין רמב״ם פ״ד דאבות (מ׳ה> ,ובכ״מ
פ "ג דת״ת שהסכימו כל הדורות
גאוני ישראל לעבוד עבודת הקודש
לרבנים רמי״ם וכדומה בשכר אף

דמדינא אסור ללמד בשכר משום עת
לעשות לה׳ הפרו תורתך ,ומיהו אולי
גם שם לא נקרא ממש משתמש בכתר

תורה

כשמקבל

לפרנסתו.

[וע״ע
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חברו <שם ה״ס וברואה ימים והרים !שם
הט׳־ס ,ובאידך אינו מביא דיש חילוק בין
קודם שלושים ללאחר שלושים .ונראה

דס״ל לרמב״ם דהרואה חברו או ימים

והרים כשראה אותם תוך ל׳ יום אינו
מתפעל מהם ולכן יברך רק מל׳ ל-ל׳
יום ,משא״ב הרואה מקום שנעשו בו
ניסים ,אינו מתפעל מעצם המקום אלא
מודה לקב״ה על מה שעשה וע״ז יש

להודות תמיד ולכן שם לא הגבילו מל׳
ל-ל׳ יום.

מיושב כזה שי■ התום׳ דאומרו בלא שם
ומלכות דאעו כרכה רק הודאה

ונראה דוה ג״כ הביאור בדעה בתום׳
דמברך בלא שם ומלכות והיינו

כיון דהוי הודאה אין זו ברכה ומודה
תמיד ולכן ס "ד שם דאינו מל׳ ל-ל׳ יום
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

פשט

דף ס״ג ע״א

וע ).

תדכא

קבה] .של נעליך מעל רגליך

קכד .1ולא יעשנה קפנדריא

נעלי כית כיום הכיפורים
בנידון אם מותר לעבור בכית הכנסת
ולעשותו קסגדריא לצורך מצוה

בפמ״ג מסתפק האם לדבר מצוה מותר

כאן לכאורה נראה שבהר הבית צריך
שיגע באדמה ונעל חוצץ ,אמנם

לעבור בביהכנ״ם ולהשתמש

בבגדים כגון גרביים מותר ליכנם ,וע״ב

בו כקפנדריא ,ובבה״ל <קנ״א) שרק אם

דנעליים שאני והטעם לא משום חציצה

צריך להיות בבית הכנסת מותר ליכנס

אלא מפני שנכנסים בו גם ללכלוך

ולשמש בו כקפנדריא ,אבל אם מתכוון

ואינו ראוי לדרוך בו באדמת קודש,

לקצר דרכו והמצוה יכול לעשות גם

ועיין יבמות (ק״ד >:שמדמה איסור סנדל

ותמהני

ביוה״כ לאיסור סנדל בעזרה ,ושם

שבפשוטו הפמ״ג מיירי לדבר מצוה

משמע שבאנפילאות (!יביים) מותר ואין

בזה

להקדימה מתיר ,ולא כשיכול בדרך

איסור בעזרה ,והטעם כיון שאין נכנסים
בו למקום לכלוך ,וגם ביוה״ב נראה

דרך

שנעלי בית שאין רגילים" לצאת בו

בלי

זה

שממהר
אחר

מסתברא

דאסור,

לעשותה

למהר

ומרויח

להמצוה

כמו

בחוץ במקום מלוכלך ,מותר ביוה "כ

ביהכנ״ם.

שאינו כמנעל ,אבל בסנדלים שהולכים

3? • *s

בהם בחוץ ברה "ר אף שמלוכלך ,ראוי

לאסור ביוה״ב ,וכן שמענו שדקדק כן
—הגר״א זצ״ל.

דף ס״ג ע״א
קבה .התקינו שיהא אדם שואל
בשלום הכירו

קכת .כי כיתו
מי שמלוכלך ומון דנגדיו מלוכלכים אין ראוי
להמס ק לכהכ״ג

והוא הדין אם הוא מלוכלך באופן
שבבית אין סובלים אותו ,כגון

שהבגדים

מלוכלכים

וכדומה,

אינו

האם לומד להכירו דוקא שלום וכענין אמירת
שכת שלום

עיין רש״י מכות כג :שני פירושים או
שמותר לשאול בשם אף ששלום

ראוי ליכנם כן לבית הכנסת דלא גרע

היא משמותיו של הקב״ה ,או שצריך

מביתו.

דוקא לשאול בשם .ועיין ר״ן נדרים ח.

$ • *S

שאם נידוהו בחלום ולא מוצא עשרה
להתיר ,שצריך עשרה דגמרי הלכתא,
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הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

C:

תרכב

הרואה

ליתב בפרשת דרכים ויאמר שלום
לעשרה וזה יגן עליו מן הייסורים ,וכן
פירשו התום׳ שם שישיבו לו שלום ויגן
עליו מייסורים ,ומיירי בעשרה אנשים

פשוטים שלא תנו הלכתא ע״ש ,ומ״מ

ברכתם
מועיל.

והיינו שאומרים לו שלום
טעמא
שמהאי
ושמעתי

הספרדים אומרים בשבת "שבת שלום",
ולא כמנהג בני אשכנז שמברכים

ביידיש "גוט שבת" [שבת טובה] שלא
נזכר כלל תיבת שלום.
אבל נראה שאנן ס״ל כמבואר בתיקוני
זוהר דשבת הוא שמא דקוב״ה
ומועיל הזכרת תיבת שבת כמו ברכת
שלום ,ומ״מ נראה דעכ״ס בחול טוב

הדבר ונאה לברך ולקבל ברכת "שלום"

שהיא שמא דקוב״ה.

קבח .1הפרו
לעשות לה־

תורתך

משום

עת

ועידן.

שמפירים תורה אז הקב״ה אינו ממהר
להעניש ציבור ישראל ,רק מעט כאן
ומעט שם להראות שיש דין ודיין.

מעשה טדבינו הגר״א דנפטרה כתו ואמר יש
נספה בלא משפט והיינו להראות דיש משפט

ושמענו שאצל רבינו הגר״א זצ״ל
נפטרה בת צעירה סמוך
לנישואיה ,והגר״א אמר יש נספה בלי
משפט[ ,עי׳ היט^חגיגה ד :ובזוה״ק

דברים רפג ]:והיינו שלפעמים הקב״ה
לוקח ר״ל נפשות בלי משפט ,רק
לוקחים אותו או אותה כקרבן בשביל
להוכיח שבכל עת יהיו בגדיך לבנים

נער וזקן איש ואשה ,ואף אחד לא יכול
לידע עתידו ,ולכן לוקח צעירים כקרבן
והם בגנזי מרומים ,והדברים הם
למעלה מהשגותינו וכמו שמבאר
באריכות הרמב״ם כאן ,והעיקר לזכור
יום המיתה ולמהר לשוב לאבינו
שבשמים.

לפעמים אץ הקכ״ה מעניש מפני החטא רק
כדי להראות דאית דץ ודיין

ןןיק רמב״ם בפיהמ״ש שדבריו עמוקים
מאד ,ואין בידינו לפרש דבריו
הקדושים ,רק לכאורה כוונתו דבעת

שמפירים תורה ובא גזירה ר״ל על
ישראל ,אז הקב״ה גובה חובו ומעניש

כל אחד ,והיינו הפרו תורתך עת לעשות
לה׳ ,הכל כפי מדת המשפט של א-ל
אמונה ,והקב״ה מטהר בזה את ישראל
כעין טהרה המקוה ,אבל כשאינו זמן
פשט ועיון  -ברכות (החדש) שטרנבוך ,משה בן אשר עמוד מס 628

קבטן .ואם ראית דור שאין התורה
חביבה עליו כנם
כשטרביץ תורה לאחדים אינו מפסיד רק מרויח

הכוונה אם לימוד התורה הוא רק
כחכמה ולא מפני חביבות
קדושת התורה לידע דרך ה׳ לקיימה,

מוטב לכנס ולא לפזר תורה ותקבל ע״ז
שכר לפרוש ,אבל כשהזמן להרביץ
תורה ולפזר לא יפסיד רק להיפך
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ריד
ןאוצרהחכמה)

שו״ת

סימן לג
ההלכה

ומה מאד השכיל הבעל דרך החיים לכתוב

ציץ אליעזר ח״ח

ג) ערד מסתפק כת״ר ושואל :בענין שאילת

שלום

הזאת בלשון "על כל המתים יכול לקרוע בצינעא

שלא נמצא בפוסקים להדיא שמותר להנשאל להשיב

ועל אביו ואמו צריך קריעה בפרהסיא"׳ והיינו דר״ל

שלום לאבל אם האבל נותן לו שלום׳ אם נאמר שאסור

המתים

כנ״ל דכווגת ההלכה בזה דבמקום שעל כל

להלה להשיב האם מותר לאבל ליתן

שלום

לאחר

יכול להצניע א״ע ולקרוע׳ אצל או״א אסור לו לעשות

בשעה שהוא יודע שהלה ישיב כמנהגו וא״כ

האבל

זאת להצניע א״ע ,אלא צריך לקרוע בפרהסיא .וברור

מכשיל להלה באיסור דרבנן ,ועובר בלפני עור ,ולזה

דבפרהסיא בזה נקרא כל שקורע לעיני כל הנמצאים

לא יועיל אפילו אם האבל לא יתן שלו׳ להדי׳ רק

סביבו בעידנא דקריעה ,אבל אין עליו בל חיוב ללכת

ינענע בראשו דהרי כל סימן שיעשה האבל

לחפש המון העם העומדים אפילו בצידו השני
הרחוב כדי לקרוע לעיניהם .ואין ה״ג אם

של

עומדים

{אוצר החכמתן

ההוא תיכף ישיב שלום בפה

מלא,

צריכים

להתעלם לגמרי וזה בלתי מציאותי בפרט שנה שלימה

ע״י המון העם ונכנסים במתכוין לעבר שני מפניהם

בכדי שלא יראוהו כולם בקריעתו אזי אפי׳ אם בעבר

וא״כ

לאחר,

עב״ד.
והנה מדי קראי שאלתו זאת נזכרתי שבכדומה

השני ישנם ג״כ עו״ש מעט עם נראה דנקרא זה ג״כ כבר

לזה

ראש

ראיתי בספר קטן הנקרא בשם

מנשה

כקורע בפנים בהיות דמצניע א״ע מההמון׳ אבל כל

(גראסבערג) שהגאון הגר״ח ברלין ז״ל נשאל ממחבר

שמזדמן הדבר כך בלי כל כוונה מיוחדת שבעת שרוצה

הספר שם אם מותר לשאול מחבירו איזה ענין שיש

לקרוע הוא עומד בעבר השני ואין כל מניעה

למי

לחוש שישקר בתשובתו ,או שודאי ישקר ,אם יש בזה

צריך

משוס לאו דלפ״ע .והשיב לו ,דאם אין הדבר ברור

לחזור אל העם ויכול שפיר לקרוע על מעמדו לעיני

להשואל שחבירו ישקר בתשובתו אין לו לחוש כלל

שהוא להתקרב בשם ,בכל כה״ג נראה

דאינו

העו״ש דשם ,ובלבד שלא יכנס בפנים להצניע

א״ע.

ויוכל לתלות שלא ישקר׳ דכל שיש לתלות

בהיתר

ויעוין ברש״י שבועות ד׳ כ״ה ע״ב ד״ה והוא, ,שכותב

מותר ,אך אם יודע השואל בודאי

דמי די דידעו ביה תלתא בגי אדס הוי מפורסם ,וגם

בתשובתו אז יש חילוק בדבר דאם רק על שאלה

בשו״ע יו״ד סי׳ שע״א סעי׳ ד׳ מבו׳ דכל דאיכא אחרים

שרוצה לשאול ממנו עתה ברור לו שחבירו ישקר לו,

לאו צינעא הוא אלא פרהסיא ע״ש ובש״ך סק״ה ,ועיין

ואם לא ישאל ממנו עתה שאלה זו לא יוציא חבירו

מ״ש בזה גם הערוך השלחן אה״ע סי׳ קכ״ג סעיף י״ז

שקר מפיו א״כ הר״ז דומה כקאי בתרי עברי

עיי״ש ואכמ״ל ,ועכ״פ בנדוגנו

כה״ג

מיקרי

ודאי

בפרהסיא.

ועל

שחבירו

זו

דנהרא

ואז ודאי יש בזה משום לפ״ע׳ אך אם חבירו זה הוחזק

כפרן ושקרן בכל דיבוריו עם כל אדם אז באגו בזה

כן ינוח דעת כת״ר עליו ובהחלט יצא ידי חובת

קריעה ,ולא יוסיף לדאבה עוד.

למחלוקת הפ״מ והמשל״מ המבואר במשנה למלך פ״ד
ממלוה ה״ב עיי״ש .ולפעג״ד יש להנדז

ד) מה ששואל עוד אם לתת ספר שלו

לאחר

בסיפא

של

שבא

דברי הגר״ח ברלין ז״ל ,די״ל דבכה״ג גם הפ״מ יודה

לנחמו בתוך שבעה אם זה דמי למשלוח מנות

דאסור ,ולא דמי לההיא דמלוה בריבית ,דבשם אותם

שאסור לו.

לדעתי

ישקר

יש באמת מקום לדקדק בזה דהרי הבעל מנות

הדמים שלא ילוה ממנו ילוה בין כך לאחרינא,

אבל

בכאן גם כשישקר בין כך לאנשים אחרים׳ אבל

כל

הלוי מבאר דטעמא דמשלוה מנות בפורים הוא

כמה שימעט הוא לשאול ממנו הרי ימעט במידת מה

משום אחוה וריעות ,ועפי״ז מבאר בשו״ת כתב סופר

באמירת שקרים והרי אין המדובר באיש שעומד כל

חאו״ח סי׳ ק״מ דהיינו טעמא דאסור לשלוח

לאבל

משום דשמחה היא לו והוא כדורש שלומו ע״ש ,וכן

היום ומדבר שקרים בלי הרף ופשוט.

אולם

כותב מזדיא גם המג״א באו״ח סי׳ תקנ״ד ס״ק כ״א

לגבי ת״ב דמכיון דאסור בשאילת שלום אסור

ג״כ

בנידוגגו נראה דליכא לפני עור משום דהרי

מדבר מנהג בזה להקל בשאלת שלום

לאבל

כבר נזכר ברמ״א גופא בסי׳ שפ״ה .ואף מיישב המנהג

לשלוח דורון לחבירו מהו בכלל שאלת שלום ע״ש,

דאולי הוא זה מפני שמה שאנו נוהגים

וא״כ לפי״ז מסתבר בודאי לומר דה״ה אם האבל נותן

שאלת שלום בימיהם .ויעוין שם בבאה״ט שכותב ג״כ

לאחר מתנה של ספר להוקרה ה״ז ג״כ כדורש בשלומו,

כמה טעמי היתר לבך ,ובספרי אבן יעקב סי׳ נ״ה

והרי בתוך ז׳ דינא הוא דאבל אינו
אחרים כנפסק ביו״ד סי׳

שפ״ה.

לא

מקרי

שואל

בשלום

הוספתי להביא עוד טעמי היתר כיעו״ש ,וא״ב

נהי

וזכורני

שבימי

דהמחמיר

שסומך

על

ממני

מספרי,

המנהג

אבלי על אבי דיל היו כמה שבקשו

בזה

לשאול

תע״ב,
בשלום

אבל
גם

מי
כן

אינו

עובר

על

ונמנעתי מלתת להם אז .ואולי אם יתכוון רק בכדי

איסור ,וא״כ על אחת כמה שאין על האבל שמקדים

על

לשאול בשלום שום איסור של לפ״ע׳ ובפרט שהרי

שלא שמענו שנזהרים שלא לשלוח לאבל כל ל׳ או אפי׳

אינו בטוח באיזה שפה ובאיזה לשון יענה לו הנשאל,

שמקילין

והרי על לשון צפרא טבא או ערב טוב בודאי ליכא

שדןלה ילמד בספרו מותר- ,ובזה נוכל

להמליץ

כל יב״ח ספר במתנה ,אך אולי זה מפני
בכלל האידנא בשאילת שלום

שום איסור ,יעוין שם בבאה״ט .ולכל היותר

........י ...................יי ...............׳הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה ....................................

ציץ אליעזר ־ ח ולדנברג ,אליעזר יהודה בן יעקב גדליהו עמוד מס:

zzz

הודפס ע״י אוצר החכמה

יכול

!אוצרהחלמה•

שר׳ ,ת

סימן לג

האבל לדקדק בעצמו להקדים בשאילת השלום
מהלשונות הג״ז ,דאזי הרי יכול כבר

להיות

שגם

לו,

אבל מדינא א״צ לעשות בכזאת .ואיך שלא יהי׳ ג״ל
דאין בכה״ג שאלה של לפ״ע כלל[ .ויעוין בספר שו״ת

שערי דעה ח״א סי׳ קפ״ח שכותב בכלל לומר ,דאע״ג
דבכה״ת כולה שגגת לאו בעי כפרה וכו /אבל לאו

דלפ״ע לת״מ עיקר האזהרה באה על הכוונה

בפועל

ואם לא נתכוין לזה אין כאן שום איסור כלל עיי״ש].

ד)

סימן לד

באחד

הנשאל יענה לו עפ״י רוב באותה השפה ששאל

ועל

ציץ אליעזר ח״ח

רמו

אודות לגמור על שכ״ד עם השכנים .הנה אם

לא יפסיד כלל אם ימתין עד לאחר ל׳ בודאי

אם מותר לאיש להגיד קדיש אחרי אשתו
הראשונה לאחר שנשא שנית׳ אם בפניה
של אשתו השניה ואם שלא בפניה׳ וכן
להזכיר נשמתה .וכמו״ב אם מותר לאשה
לאחר שנשאה שנית לבקר על קבר בעלה
הראשון או להדליק נר יא״צ עבורו.
ב״ה .ער״ח אלול תשכ״ד.

לכמוד התורני יושב באהלה של תורה וכו׳ הר״ר

כדאי וכדאי לעשות בכזאת כי בספרי הפוסקים נזכר

שמואל הירשמן שליט״א

לא רק ממיעוט בסחורה כל ל׳ על או״א כי אם גם

שלום וברכה.

במיעוט מו״מ .עיין בספר שבט יהודה סי׳ ש״צ ועוד.
ה) ומ״ש על אודות מ״ש בספרי אבן יעקב סי׳

ירושלים עיה״ק תובב״א.

בשובי

הביתה מצאתי לפני

המכתבים

יתר

בין

מכתב־שאלתו ,ונענה למבוקשו אשיב לו בזה

מ״ג

הנלפענ״ד.

בנוגע לדין דאין אבל וחולה חייבין לעמוד

אפילו מפני נשיא אם רשאין לעמוד אם ירצו .דמצא ”?!דבף שאלתו היא .היות דבבכה״ב שהוא מתפלל
איש אחד שמתה עליו אשתו ונשא אשה בשניה
ראי׳ מפורשת לכך דאין רשאין מדברי רבינו ירוחם
ואומר קדיש על הראשונה ,ובשעת שהשני׳ נמצאת
(נתיב כ״ח) שגורם להדיא בלשון" :אבל אינו רשאי
יש

לעמוד אפילו לפני נשיא" ,ומשמע מלשון

זה

של

"אינו רשאי" שהוא אסור .ולכאו׳ היא באמת ראי׳ נכונה.

אבל

לאחר העיון נראה לע״ד דאי משום

הא

בעזרת נשים ,ואנשים מלחשים ע״ז אם רשאי או לא.

א) והנה

מדברי ה,גמ׳ במו״ק ד׳ כ״א

לא

אריא ,כי ראיתי בתורת האדם להרמב״ן בפרק

יפה הביא כבו׳ המקור לפתרון שאלה זאת

ע״ב

דאיתא

מתה אשתו ונשא אחרת אינו רשאי ליכגס לביתו לדבר

"ענין האבילות" דגרים בכזאת :אמר רבי יוחנן הכל

עמו תנחומין ,ופרש״י משום

רשאין לעמוד מפני נשיא חוץ מאבל וחולה עכ״ל ,ואם

אחרונה .ונפסק כן להלכה ביו״ד סי׳ שפ״ה סעיף ב׳.

נפרש דהמכוון של רשאין הנאמר בכאן הוא דמותרין,

לו

א״כ הרי יצא לגו לפי גירסת הרמב״ן

דכולם

ליכא חוץ מאבל וחולה שאינן רשאין ואסורין

(ומדוע

לא הוכיח כת״ר גם מהרמב״ן הג״ז ?) וזה יקשה לנו עד

מאד ,דכולם וכי רק רשאין ומותרין לעמוד מפגי נשיא

אבל חיובא ליכאי׳ הרי חיובא נמי

איכא.

ובע״ב

דעת

והגם דבשם איתא דאבל אם מצאו בשוק אומר

רק

רשאין ומותרין לעמוד מפני נשיא אם ירצו אבל חיובא

חלישת

דאשה

בשפה רפה ובכובד ראש .ואפשר א״כ

לכאו׳

מיהת ללמוד משם דשלא בפניה של האחרונה מותר.

אבל

זה ליתא דבשם שאני שהוא בשב ואל

ושומע רק מה שאחרים אומרים לו׳

תעשה

ומשא״ב

לומר

בהיכא שהמדובר בקום ועשה מצידו בזה יש

דאזי גם שלא בפניה אסור בהיות דעושה עי״כ מעשה

דהפירוש של רשאין הנאמר בכאן ר״ל מחויבין ,וא״ב

התעוררות לעורר נפשו לזכור את

דון מינה דגם האין רשאין הנאמר בכאן ג״כ ר״ל אין

משום טעמא שלא יהא ב׳ דעות במטה ,או מפני שעי״ז

מחויבין ,וא״כ אין מזה שוב ראיה לענין אם איכא גם

יבוא להזכיר לשניה אהבת אשתו הראשונה לקנטרה,

גם

ובדומה למ״ש התום׳ במו״ק שס ד׳ כ״ג ע״א ד״ה עד

איסורא ,ואותו הדבר אפשר א״כ ממילא לפרש

בכוונת רבינו ירוחם דז״ש "אינו רשאי" ר״ל

אינו

מחויב ,ואין ממילא להביא ממנו ראי׳ לענין אי איכא גם

ובכה״ג

דהפירוש של רשאים ואינן

ביותר

בהגהת

מיימונית לה׳ שמחות סי׳ כ׳ ,דאיכא טעמא

דדעות

שיעברו ,ע״ש׳ וכן מסביר

הדבר

שזה אסור אפילו בשתי נשיו ,וגם

איסורא.

רשאים

הוא

הראשונה,

וזה

טעמא

דקטטה

שזוכר באהבתה ועצב במיתתה ולא יהיה שמח

עם

דרצוגו לומר לענין חיובא ,אי איבא

חיובא

השניה ואיכא קטטה עיי״ש ,וטעמים אלה איכא בכל

מקומות

בתום׳

היכא שעושה מעשה מצי דו לעורר רגשותיו להעלות

שפירשו כן ,עיין לדוגמא בתום' תענית ד׳ י״ג ע״ב

לפמו זכרון מיתתה דעי״כ זוכר באהבתה,

יש

ד״ה אין הבוגרת ותום׳ קדושין ד׳ ל״ג ע״א ד״ה אין

למונעו מאמירת קדיש על הראשונה גם שלא בפני

בעלי אומניות ,ובעוד כמה מקומות עיי״ש .ואקצר.

השניה.

וליכא חיובא׳ מצינו בהדיא בכמה

ריה״ף

ונזכה לראות במהרה בגחמת ציון וירושלים

וימחה דמעה מעל כל פנים ,אמן.

בכבוד רב ובהוקרה מרובה

אליעזר יהודא וולדינברג

וא״כ

ב) אף אולי יש לחלק ולומר דשאני בההיא

דתום׳

והגהת מיימוני שהמדובר על תוך שלש רגלים,

דבשם זכרונה עולה לפניו מאליו ,באופן טבעי ובאופן
שאין הדבר בידו להשכיחה׳ ומשא״ב בהיכא שהוא זה

....הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מך התכנה־ ....
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עיז

פרק ג׳

שלמה

פרק ג׳
דין שאילת שלום

ענף א׳
א .מותר לברך עכו״ם בלשון "שלום" [מפני דרכי שלום] ואע״פ ששלום
:אוצר החכמה:

תוא שמו של

תקב״ת .רש״י גיטין ס«א,ד״ה ושואלין י1״ד קס״חס״י

א .מתניתין בגיטין ס״א .ושואלין בשלומם מפני דרכי שלום ,ופירש״י ואע״פ שמטיל
שם שמים על הנכרי ,שהשלום שמו של הקב״ה .ע״כ .ואמרינן בגמ׳ ס״ב .דהא

ששואלים בשלומם כבר ידעינן מהדין הקודם במשנה שמחזיקים ידם נע״י דיבור]
בשביעית ,וכ״ש ששואלים בשלומם כל השנה ,ומפרקינן אמר ר׳ ייבאלא נצרכה אלא
ליום אידם דמצאו בשוק מותר לומר לו שלום בשפה רפה ופירש״י דלא חיישינן שאזיל

ומודי .ע״כ.
ולכאורה צ״ב דלפי מסקנת הגמי החידוש הוא דמותר לברכו ביום אידם ולא חיישינן

דאזיל ומודי וא״כ מנין לרש״י במשנה דהתירו אפילו לומר "שלום" שבזה יש חידושא
רבתי ,שמטיל שם שמים על הגוי[ ,ובמהר״ם שיף הקשה דהא ביום חגם החידוש הוא
גם בשאר לשונות ,אמנם בש״ך סק״ז הביא דעות אחרות בזה דס״ל שמותר וא״כ ל״ק

על רש״י דהחידוש דביום אידו בשוק שרי אפי׳ "שלום" אמנם צ״ב כנ״ל מנין שזה

חידוש המשנה] ואמנם יש לומר דהלשון "שואלים בשלומם" משמע בלשון "שלום",
וביותר נראה דהא הרמב״ם בפיהמ״ש כאן כתב דמחזיקין ידם ע״י דיבור היינו שאפי׳
מברכם בשם ,כמו דאמרינן בברכות שבועז תיקן לברך בשם ,וא״כ הדרכי שלום שמתיר
לאחזוקי ידם ,מתיר גם להחזיקם בשם ,וא״כ פשוט ,דהא דאמרינן בגמ׳ דכל שכן

דמותר לשאול בשלומם [דהא ההיתר להחזיקם אף כשעבדי מלאכה בשביעית שאסורה

לישראל ,כדפרש״י בגמ׳] היינו בשם[ ,וכפי הרגילות לומר ,היינו שלום].
ונראה פשוט דהיינו דווקא כשהגוי יודע מעלת לברך בשם ,ולכן מדרכי שלום צריך

לברכו גם כן בשם ,דאם הגוי לא יודע זאת ,א״כ אין צורך להתיר לברכו בשם וסגי לן

שנתיר לברכו בסתם.

ואולי לאחר שהתירו בכללות לברך בשם ,שבזמנם היו יודעים הגויים במעלת הברכה
בשם .יתכן שנשאר ההיתר גם כשאינו יודע ,ונפ״מ בזמן הזה שאינם מבדילים במעלת

הברכה בשם ,האם לכתחילה עדיף שלא להטיל עליהם שם שמים ,או דלמא כיון
שהותר ,הותר .ומדלא הזכירו הפוסקים חילוק בזה נראה שמותר ,וצ״ע למעשה.
הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה־

ציץ שלמה מונק ,אליהו בן מאיר הכהן עמוד מס:
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שלמה

ב .וביום חגו ,אסור ליכנס לביתו וליוגן לו שלום [אפילו מפני דרכי שלום]

ואם מצאו בחוץ מותר ,אבל יאמר לו בשפה רפח ובכובד

ראש .קמ״חט<

ג .כשהתירו לברכו ב״שלום" ,לא התירו לכפול לו שלום קע״תה״ג.

ד .ואם הקדימו חעכו״ם ב״שלום" ,צריך לכפול.

ברכי יוסף שם .וכן משמעות

רש״י ור״ן.

ב .הא דהוספנו דביום אידם אסור לברכו בביתו אפילו מפני דרכי שלום ,הוא משום

דכל ההיתר הוא מפני דרכי שלום ,ולכן מה שאסור ,לכאורה אף מפני דרכי שלום
אסור .אמנם היכא דיש חשש איבה [דחמיר טפי מדרכי שלום] נראה דמותו־ ,וכן משמע

מביאור הגר״א סקט״ו בשם הר״ן דאפי׳ אולודי בשבת הי׳ מותר משום איבה ,אי לאו
משום דאית ליה לאישתמוטי.

ג .הטעם דלא התירו לכפול שלום פירש״י בגיטין ס״ב ד״ה ואין כופלים י׳דהא דנותנים

שלום לעובד כוכבים מפני דרכי שלום הוא דשרי ,ומשם דרכי שלום בחדא זימנא סגי".
והיינו דבעצם הי׳ אסור כלל לברכם וכמו דפסק המגן אברהם דכשאוכל עם העכו״ם

יאמר כן יברך אותנו כולנו בני ברית ,ורק מפני דרכי שלום התירו .ובפרט להטיל ש״ש
עליהם בברכת שלום וודאי דהוא דיעבד גדול ,ולכן אם אין צורך הוי איסור גמור.

ואמנם בהמשך הסוגיא הגמ׳ מביאה שגניבא פגש ברב הונא ור׳ חסדא וא״ל שלמא

עלייכו מלכי ,תרי זימני ,א״ל מנא לך דרבנן איקרו מלכי אמר להו דכתיב בי מלכים
ימלוכו וכו׳ א״ל ומנא לך דכפלינן שלמא למלכי ,אמר להו דאר״י א״ר מנין שכופלין

שלום למלך שנא׳ ורוח לבשה את עמשי ראש השלישים לך דוד ועמך בן ישי שלום שלום
לך ע״כ ,ומזה חזינן דענין לכפול שלום הוא דווקא בעם ישראל שהם בני מלכים בניו של

מקום ,ואולם על גויים שהם בני שפחות וודאי דאין ראוי לכפול להם שלום.

והנפ״מ האם שרי לכפול בלשון אחר ,דאם הטעם רק כפירש״י א״כ בלשון אחר יש
דיעות בפוסקים שאינו בכלל האיסור ,וכל ההיתר הוא רק בשלום ולכן כפילת לשון

אחר תהי׳ מותרת ,ואולם אם זה ענין שלכפול שלום כופלים רק למלכים ,א״כ מסתבר
דאין זה דווקא בלשון שלום אלא בכל לשון יש כבוד מלכות לכפול להם הברכה וא״כ
יהי׳ אסור לכפול גם בשאר לשונות וצ״ע .ועי׳ הערה ט׳ בס״ד.

ד .אמרינן בגמ׳ ואין כופלין שלום לעכו״ם ,רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא,
ובפשטות הכוונה דכיון דאסור לכפול והרי הדרך שמי שהקדימו לו כופל לפיכך נהג ר׳
חסדא להקדים [ולפ״ז אין ראי׳ מלשון הגט׳ שאם העכו״ם הקדימו יהי׳ מותר לכפול]
אמנם מלשון רש״י דכתב דכל האיסור לכפול הוא רק דמפני דרכי שלום סגי בחד שלום

ולכן אסור להוסיף יותר א״כ לכאורה באופן שהדרכי שלום מחייב לכפול כגון
שהקדימו הגוי משמע דשרי .אמנם זה עדיין לא מוכרח דיתכן דאין מספיק דרכי שלום
...........................................................הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הרפס ישירות מן התכנה
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ה ,לפיכך הרואה עכו״ם שמכירו חייב להקדים לו שלום ,כדי שלא יצטרך

לכפול .שס.
במנהג לכפול שלום למקדים ,וגם אם לא יכפול לו כמנהג ,מ״מ לא יפריע לדרכי שלום.

ואמנם מקור ההיתר לזה ציין הגר״א סקי״ג הוא מלשון הרשב״א הר״ן והטור דרב
חסדא מקדים ויהיב להו שלמא "כדי שלא יצטרך לכופלו אם ישאילוהו הם תחילה"

ע״כ ומוכח מזה שאם יקדימו לו יצטרך לכופלו ,ומפורש ההיתר שאם הקדימו הגוי
שצריך לכפול.

לשון השו״ע שמשמע שאם כבר
שדייק
המהריק״ש
יוסף על השו״ע הביא
והנה בברכי
י
’
י
י
ואוצר הוזכמה'

התחיל העכו״ם יכול לכפול לו שלום ,וכ״ש במקום איבה ,גם בזה״ז דלא בקיאים
בעבודת כוכבים ,ע״כ .ומדיוק לשונו דכתב יכול לכפול משמע דאי״ז חיוב אלא אם יש

צורך בכך .והוסיף כ״ש בחשש איבה ,ועוד קולא דבזה״ז אינם עכו״ם ,ולכאורה כ״ז
מיותר דממשמעות הראשונים הנ״ל צריך לכפול ,ולא תלו זאת באיבה.

ובאמת נתעוררתי מדוע באמת ביהודי צריך לכפול בכלל ,והנראה מדאמרינן בגמי
דהנותן ירק לחבירו צריך להשיב לו בשר ,כיון דהראשון נתן בלי שהי׳ לו סיבה והשני

רק מחזיר וכדי שישתווה לטובת הראשון שנתן בלי סיבה צריך להוסיף ,ולפ״ז גם כאן
כיון דאמרינן בברכות ו :שאם הקדים שלום ולא ענהו הרי זה גזלן א״כ לא רק שצריך
נתן לו ברכה בלי סיבה והוא
שהראשון
גזלן
צרידגכנלכפול ואם לא הריהו
לענות אלא
י
י
׳
י
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רק מחזיר ,אמנם יש לדון בזה דברגע שהחזיר לו כבר פרע החיוב ,ומה שצריך להוסיף

יותר זה רק כדי להשתוות למעשה טוב של חבירו אבל אין זה דין ממון.
ולפ״ז חשבתי לבאר המחלוקת הנ״ל אם צריך לכפול או רק יכול דאם נאמר דיש חיוב

ממוני לשני להיטיב יותר כדי להשתוות לטובת הראשון א״כ זה חיוב אף לגוי ואם

נאמר דזה רק ענין מידה טובה א״כ הוי רק יכול ,וצ״ע בזה.
ה .לכאורה פשוט דחיוב להקדים לו שלום ,דהא המחבר פסק דאסור לכפול לו שלום

ואם יקדימו הגוי יצטרך לכפול ,א״כ חייב להקדימו.
אמנם לשון המחבר טוב להקדים ,ומשמע שזה מנהג טוב אבל לא חיוב גמור וצ״ל
דהמחבר נקט דהאיסור הוא לכפול שלא לצורך וכדפירש״י שכל ההיתר לברכו בשלום

הוא מפני דרכי שלום וסגי בחד שלום ,ולפ״ז אם באמת מקדימו הנכרי אין איסור כלל
לכפול לו וכדכתבנו בהערה ו׳ וא״כ מה איפכת לן שיקדים הגוי ויצטרך לכפול ,וצריך
לומר דכיון דלכתחילה חז״ל גזרו ההיתר לחד שלום ולא רצו להשתמש פעמיים בש״ש
על הגוי א״כ אף דאם הקדימו הגוי שרי ,מ״מ בצורת התקנה של חז״ל מוכח דלא רצו

שיכפלו להם שלום ,ולכן טוב לנהוג כך ,אבל אין איסור ,אמנם יש לתמוה ,דאם חז״ל
גדרו התקנה בצורה זו זאת אומרת שכך קבעו להתנהג ורק בנאנס והקדימו נאלצו
להתיר לכפול אבל מדוע זה רק טוב ,הרי זה חיוב שכך קבעו חז״ל ההיתר ולא יותר,
הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה־

ציץ שלמה מונק ,אליהו בן מאיר הכהן עמוד מס:

64

הודפס ע״י אוצר החכמה

עיץ

פיק ג׳

שלמה

ו .ר^וחנן בן זכאי נשתבח שהקדים לכל גוי [אף שאינו מכירו] ,כי חשש
ואוצר החכמרל

שמא יקדימו הגוי .ט״ז קק׳א.
ומנין למחבר שזה רק "טוב".
והנראה בזה ע״פ קושית האחרונים ובט״ז סק״ו דאם כל אדם צריך להקדים לגוי א״כ
מדוע שיבחו לרבן יוחנן בן זכאי שמעולם לא הקדימו נכרי בשוק [ולענ״ד הי׳ אפשר

לומר שמעלת ריב״ז שמעולם לא הקדימו ,והיינו שכ״כ נזהר בזה] ובהערה ח׳ בס״ד

נדבר בתירוץ הט״ז והאחרונים ,ומ״מ נראה דהמחבר באמת הסיק דזו מידה טובה

בלבד ולכן נשתבח בה ריב״ז ,ומ״מ "טוב" לנהוג כמנהג הזה ,ואולי אפשר להוסיף
כתירוץ הנ״ל שמעלת ריב״ז הי׳ שמעולם לא הקדימו ומזה משמע דכל אדם גם צריך
לנהוג כן[ .אמנם אם זה חיוב גמרו ,וודאי שהי׳ ריב״ז נזהר בזה מאד ולא הי׳ משבחו

שנזהר מאיסור ,ובהכרח שזה רק מנהג טוב שכל אדם צריך וריב״ז נזהר מאד אף

במנהג זה] היוצא מהנ״ל שמזה דשיבחו לריב״ז מוכח דאין חיוב גמור על האדם בכך
ורק מנהג היינו שהתקנה היתה שכשאין צורך ,לא לכפול ואם יש צורך מותר לכפול,
ואין כאן קביעת חיוב להמנע ממצב של לכפול.
ומ״מ כתבנו חיוב להקדים דמשמע מהט״ז והאחרונים ,דלא הבינו כך ,ומוכח דהם

נקטו דזה חיוב ,וגם הלשון ״טוב״ יתכן דהוא לשון של חיוב ,וצ״ע.
ו .והט״ז תירץ מדוע שיבחו לריב״ז בזה [שהקדים לכל אדם ואפי׳ לגוי הא חזינן שזה
חיוב לכל אדם מישראל] ,מפני שריב״ז הקדים אף לגוי שאינו מכירו מתוך שחשש שמא

יקדימו ,ודייק הט״ז שמעולם לא הקדימו אדם ואפי׳ נכרי בשוק ומהמילה בשוק משמע

דגם בלא מכירו הקפיד ,ומזה מוכח שדעת הט״ז דרק היכא דמכירו יש את החיוב
להקדים ,ולכן כתבנו דין זה דווקא במכירו .עוד כ׳ הט״ז לתרץ ע״פ הסמ״ק קל״ג
[ובאמת לפנינו זה הגהת סמ״ק [שראיתי מייחסים לרבינו פרץ] והוא בסי׳ קל״ה ולא
קל״ג] שמשמע בלשונו דבלשון אחר מותר לכפול ולפ״ז תירץ הט״ז דריב״ז הקדים אפי׳
בלשון אחר כדי שלא יצטרך לכפול אפי׳ בלשון אחר והיינו כנראה דכך הי׳ מנהגם שם

לברך בלשון אחר ואעפ״כ נזהר שלא לכפול וסיים הט״ז ודבר זה נכון.

ולכאורה צ״ע דהא הט״ז דייק נפלא דהחיוב הוא רק במכירו וריב״ז החמיר אף בשאינו

מכירו וא״כ לפי התירוץ השני יוצא דאף באינו מכירו חייב כל אדם להקדים כדי שלא
יכפול [אם הדרך לברך ב״שלום"] וזה דבר שאין מסתבר כ״כ.

והנראה או דחזר בו הט״ז מדיוקו הקודם שריב״ז הקדים לכל גוי אף שאינו מכירו.
כלומר ,דגם ריב״ז הקדים רק במכירו ,ולפ״ז גם לתרוץ הט״ז השני אין חיוב כלל

להקדים באינו מכירו.
ועוד י״ל דאף אי נימא דריב״ז הקדים באינו מכירו ,מ״מ יש להעיר דזה חשש רחוק
מאד שמי שאינו מכירו יקדים לו ,עד כדי כך שריב״ז הקיל להקדים "שלום" לכולם
הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה־

ציץ שלמה מונק ,אליהו בן מאיר הכהן עמוד מס:
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ז .לומר לגוי "שלמא למר" ,ואתו מתכוון לברכו ,אלא לברך את רבו ,מותר.
רש״י ר״ן,זהר פרשת בשלח ולדעת

התוספות  /WJHו;יטין ס״ח תוד״ה שלמא.

ולקרוא ש״ש על כל אחד ורק מפני החשש שמא יקדים ויצטרך לכפול ,והרי בזה יוצא

שכרו הפסדו שהקדים שלום להמונים שלא היו בכלל מקדימים ,ואולי חסך לכפול

לאחד שהי׳ מקדימו[ .ויש מקום לומר דלאחר שהתירו אין בכלל ענין להמנע מלקרוא
ש״ש על גוי ,ודוחק]

ואלא בהכרח דרק בריב״ז שהי׳ גדול בדורו מאד ,ולכן היו רגילים להקדימו אף נכרי
שאינו מכירו ,ובזה היתה מעלת ריב" ז שנזדרז להקדים לכל אחד אפי׳ לנכרי סתם

בשוק ,ומ״מ אין מכאן כלל ראי׳ לכל אדם שיקדים למי שאינו מכירו.
ולפ״ז גם מובן שהט״ז לא נשאר כ״כ עם התירוץ הראשון שכן לפ״ז הי׳ באמת צורך
לריב״ז להקדים גם למי שאינו מכירו ואין בה כ״כ שבח.

ז .איתא בגמ׳ רב כהנא א״ל שלמא למר ופירש״י "ולא הי׳ מתכוון לברכו אלא לבו
לרבו" ,ומוכח דדעת רש״י דמותר להטעות הגוי בכך שחושב שמברכו ובאמת אין

מתכוון אליו כלל .וכן כתב הר״ן שלמא למר "והי׳ לבו על רבו" ,ובאמת צ״ב מה הצורך

לכוון לרבו הרי התירו לברכו בשם ,האם גם אחרי ההיתר ,חייב להמנע מלברך כל
היכא דיכול [א״כ מדוע לא הוזכר דין זה בשום מקום] ואם נאמר דיש ענין לכוון לרבו

א״כ נפל כל ההיתר לברך העכו״ם בשם ,כיון דתמיד נחייבו לומר בלשון שלמא למר
ולכוון לרבו .ובפרט שמסוגיית הגמרא משמע דהחידוש הוא לענין לכפול ,דאמרינן

"ואין כופלים להם שלום ר״ח מקדים להו שלמא ור׳ כהנא א״ל שלמא למר" .ע״כ
ומשמע ברור דזה חידוש לענין כפילות שלום ולא לעצם הברכה שצריך לכוון לשם .והנה

מה דהקשינו דמשמע דרב כהנא פתר הבעי׳ של לכפול בהאי לשון ,יש לבאר דבזה
דהוסיף וא״ל לשון יתרת כבוד שלמא "למר" והוי במקום לכפול ,והיינו דבאופן

דהקדימו הגוי במקום לכפול שלום הי׳ מכפיל הכבוד [ולפ״ז יש ראי׳ למש״כ בהערה
ענף ב׳־א׳ דמותר לכפול בלשון אחר אף שהקדימו לשלום] אמנם כיון דהוי מכבד לרשע

בחינם דהרי מותר לכפול ולכן פירש״י דדוקא בלשון הזה בירכו רב כהנא ,שיכול לכוון
על רבו ולא על הגוי ובכך הרויח תרתי דגם לא הי׳ צריך לכפול ,וגם לא כיבדו יותר

מהצורך כיון שליבו על רבו][ ,ואולי אין דברי ר׳ כהנא ענין לכפול ,אלא לענין דגוי חשוב

שצריך לכבדו ביותר יש עיצה לכוון לרבו ומ״מ העיקר חסר מהספר בהסבר זה הן בגמ׳
דלא הוזכר כלום והן ברש״י דסתם ולא ביאר הצורך בזה ,ולכן נראה כנ״ל].

והתוספות בד״ה שלמא הקשו שיש בכך גניבת דעת הבריות ,ואיך שרי ,ולכן פי׳ דרב
כהנא בא לומר דאין כופלין לו שלום ,ומשמע בתוס׳ כמו שכתבנו לעיל דלשון "למר"

שהוא לשון כבוד הוי במקום לכפול .ובאמת קושית התוס׳ על רש״י היא קושיה עצומה
דהא בחולין צ״ד .אמרינן "ואיבעית אימא משום דגניב ליה לדעתיה [של גוי] דאמר
הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה־
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שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעתו של עכו״ם" ונפסק כן בשו״ע חו״מ רכ״ח

ס״ו ,ואין לתרץ דשם איירי לענין גניבת דעת בממון דהא הסמ״ע סק״ז כתב "פירוש

אעפ״י דאין בו הונאת ממון מ״מ הוי ליה לאודועי ליה והוא דומה לגניבת דעת דאסור

אע״פ דאין בו חסרון ממון" עכ״ל ,וא״כ מוכח דהאיסור הוא אף גניבת דעת הגוי ,ואף
רש״י מסכים בזה דפירש״י חולין צ״ד .ד״ה משום דגונב דעתו" ,דעכו״ם כסבור

^ביוראל זה אוהבו מאד שתקנה וטרח בה ליטול גידה עד שנראית לעצמו ,ואח״כ נתנה
לו [לעכו״ם] וכו׳ ונמצא מחזיק לו טובה חינם" עכ״ל ,ומוכח מרש״י דעצם מה
שמטעיהו לגוי שיחשוב שהוא אוהבו בטעות ומחזיק לו טובה בחינם זה האיסור בגניבת
דעת של עכו״ם ,ודוחק גדול לומר דרב כהנא פליג אשמואל בהאי.

ואולי רש״י סובר שיש חילוק בין היכא דמטעהו בדבר של ממון אף שאין בזה נזק ממון
לבין היכא דרק מטעהו בדברים דזה שרי בעכו״ם ,וכן משמע קצת בלשון השו״ע רכ״ח

ס״ו דהתחיל "אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם כגון אם יש מום
במקחו [והסמ״ע הנ״ל ביאר דאין כאן אונאת ממון] צריך להודיע אף אם הוא עכו״ם

לא ימכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה ואיו לגנוב דעת הבריות בדברים שמראה
שעושה בשבילו ואין עושה וכו׳ עכ״ל הרי דחילק בין לרמות בנ״א במו״מ או לגנוב

דעתם דבזה כלל גם גוילבין ההמשך שאסור לגנוב דעת הבריות בדברים שמכאן משמע
שהתחיל ענין חדש .ולפ״ז יש מחלוקת רש״י ותוס׳ בזה אם גניבת דעת הגוי בדברים

בלבד׳ נמי אסור או לא.
ועוד יש לומר דגם רש״י יודה דאסור לגנוב דעת הגוי ורק היכא דיש צורך מותר ,אמנם
יש לומר דכאן גם הוי צורך מכיון דיש בעיה להזכיר ש״ש על הגוי בכפילות א״כ שרי

להטעותו בכך מחמת שאינו רוצה לזלזל בשמו יתברך ואמנם זה צ״ב דאמנס מצאנו
דיעקב הרחיב הדרך לעשיו עד אשר אבוא אל אדוני שעירה ונפסק כן ביו״ד קנ״ג ,מ״מ

הני מילי כשיש חשש סכנה מהגוי אבל כאן הבעיה היא של היהודי ומדוע יותר לו לגנוב

דעת הגוי.

אמנם ב״מלא הרועים" הביא דבזהר פר׳ וישלח איתא דאין בזה גניבת דעת וכן עשה

יעקב בהשחוואתו לעשיו לבו להקב״ה וכן דוד שאמר לנבל ואמרתם כה לחי וכוונתו
להקב״ה וכן דניאל לנבוכדנצאר ,ע״כ והנה הראיה מדניאל ויעקב יש לדחות כנ״ל דהוי
סכנה ואולם דוד בפשטות לא פחד מנבל ואעפ״כ א״ל כן ומוכח דהיכא דיש צורך לכבד
הרשע מותר לו להמנע ע״י שיכוון ליבו לשמים.

ודעת התוספות צריך לומר ,דכיון דבאמת אם צריך לכפול מותר לכפול ורק דרב כהנא
חיפש אופן להמנע מלכפול ובזה אין היתר "לכוון לרבו" שבכך גונב לדעתו של עכו״ם

שלא לצורך ולכן פירשו התוס׳ דחידושו של ר״כ הוא רק דבמשיב בלשון הזה אין צורך

לכפול ולא צריך להוסיף שליבו על רבו ,כן נראה לי.
י י י.................. )........................ ,הדפסה ברזולוצית מסך-להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה׳
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ח .אמנם לקללו באופן שיחשוב הגוי שמברכו ,נראה שלכו״ע אסיר.

עיי

הערות

ט .ררן ארץ לומר לארם שעוסק במלאכה תצלח מלאכתן ואפי׳ לעכו״ם
מגן אברהם שמייז סוף ס?״ד.

י .ומותר לברכו בשם ,כגון אלקים יהי׳

בעזרך .רמ״איו״ד קמ״ז ס״ה

ח .דיש חילוק גדול בין היכא דמברכו ובאמת מתכוון לרבו דבזה אין הגוי יכול לדעת

לעולם כוונתו ולא נפיק חורבה מינה ,ואולם כשאומר לשון קללה לגוי אף דכעת אין
הגוי מבין מ״מ יכול להתברר לו לאחר זמן ,והוי חשש איבה.

ומעשה לפני כ־  50שנה ביהודי בר אורין נכבד מאד מותיקי בני ברק ופנה אליו ערבי

שמכר ירקות בשכונת זכרון מאיר ושאלו מה בדיוק הברכה הגדולה שכולם מברכות
אותו דע דע דע ומצורת האמירה הבין היהודי הנכבד שהנשים מקללות אותו באידיש

גיי אין ערד אריין ומראות לו פנים כמברכות אותו ולולי חכמת היהודי שתפס מיד את

העניו הי׳ עלול לצאת מכך חורבה גדולה ,רח״ל .ופשוט.

ועיין שו״ת מהר״י ברונא קי״ג לענין לקלל באופן שחושב שמברך.
ט .עי׳ מה שכתבתי לעיל פ״א א׳־י״ב.
י^בקב הרמ״א קמ״ז ס״ה מותר לומר לעכו״ם אלוהיך יהי׳ בעזרך או יצליח מעשיך

ומקורו ברמב״ם בפירוש המשניות סוף פ״ה בגיטין גבי מחזיקין ידי עכו״ם בשביעית
וכתב הלבוש בטעם ההיתר משום דבאמת מתכוון להתלוצץ עליו שהרי אין בע״ז ממש,

ואינו יכול לעוזרו כלומר ,דלא נחשב דהיהודי מודי בע״ז משום דהוי כדרך מתלוצץ
וסייעתא ללבוש דהרמ״א כתב דין זה על דברי המחבר שמותר להתלוצץ באלילים
ובהכרח דההיתר מכח זה.

אמנם בט״ז הרעיש על זה וכתב דבדפוסים חדשים יש גירסא אחרת בלשון הרמב״ם
שם והיינו דאלוקים יהי׳ בעזרך כלומר ,דמותר לחזק ידיו במלאכתו בשם[ ,ועי׳ לעיל

שהבאנו הוכחת הרש״ש דהכל הוא ענין של דרכי שלום וכין דלישראל תקנו שיברך
בשם כשעוסק במלאכה ה״ה לגוי] וסיים דכבר הצעתי כן לפני מו״ר הב״ח ז״ל וקבע כן
להלכה בשמי .ובהגהות הט״ז כתב "שוב מצאתי כן ברמב״ן פרשת משפטים עה״פ ושם

אלוהים אחרים לא תזכירו וז״ל שלא יזכיר אותו לעובדיו לאמר באלהיך עשה עימי

חסד עכ״ל ומכח כנ״ל דאסור להחזיקו בע״ז שלו גם באופן זה .אמנם הט״ז דחה דברי

הלבוש שיש בזה התלוצצות מפני שאה״נ שהוא מתלוצץ מ״מ כיון שהעכו״ם סובר
שאינו מתלוצץ נמצא מחזיק ידי עכו״ם בע״ז שלו.

ולגבי זה אין ראיה מהרמב״ן כ״כ דשם מבקש ממנו טובה ומה שמזכיר שם ע״ז באמת
נשמע לטובה ,ואולם כאן שא״ל יהי׳ בעזרך היינו ליצנות ,כאומר מה שהוא יכול יעשה,
...........................................................׳הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה
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ענף ב׳

א .ובלשון שאינה של שם׳ מותר

לכפול .שם בשם הסמ״ק קלייה ,ובאמת הוא הגהת

תסמ״ק מרבינו פרץ

והיינו כלום ,ובלשון הזה אין הוכחה מתוך דבריו שאומר לטוב לכן יתכן דלא נחשב
כמחזיק.

כיון
נזדמן לרמ״א
וכבגב_בהגר״א דגירסא משובשת
י
י
|אוצר החכמה|
אלוקים יהי׳ בעזרך .וכנ״ל.

שהגירסא הנכונה ברמב״ם זה

א .דבר זה נתבאר בפוסקים בפירוש ,הט״ז הביא לשון הגהת הסמ״ק קל״ה "ואסור
לכפול להם שלום ודווקא שלום שהוא שמו של הקב״ה או ברכה בלשון שם אבל ברכה

אחרת אין קפידה" וכן הברכי יוסף הביא המהריק״ש בהגהותיו שכתב בא״ח בשם

הר״ם דווקא שלום שהוא שמו של הקב״ה אסור לכפול אבל ברכה דליכא שם ,אין

קפידא ,והוסיף המהריק״ש ואע״פ שאינו נראה כן מדברי הפוסקים סמכו העולם על זה
וכן נהגו ע״כ.

ועי׳ לעיל הערה ד׳ מה שדייקנו בשינוי הלשון בין הסמ״ק לא״ח בשם הר״ם לענין לברך

בשם בלשון לע״ז.
ומקור הדין צריך לומר דהנה לא מצאנו שחז״ל הגבילו במחזק ידו בשעת מלאכה מה

מותר לומר ,או שאסור לכפול ,ורק לענין שאילת שלום אסור לכפול ומזה נראה דרק
ענין הזכרת השם הוא דחמיר לן טפי ,אבל כל שאר לשון של חיזוק וברכת שלום אין

איסור לכפול.
והנה הש״ך סק״ז הביא הא״ח הנ״ל בשם הבדק הבית והשמיט הא דאיירי לענין כפילת
שלום ,והביא הש״ך מזה היתר להכנס לביתו ביום אידם ולברכו בלשון אחר[ .ורצינו

לדייק שם דרק לענין להכנס בביתו יש היתר של לשון אחר שאינו שמח כ״כ כמו בברכת

שלום שהוא שמו של הקב״ה וחיישינן שילך ומודי ,אבל בכפילת שלום אין ראי׳
שמותר ,גם נסתמכנו על כך שבהמשך הגמ׳ מבואר שרק למלכים כופלים ,ולא הוזכר
החילוק בין לשון אחר ללשון הקודש ,אמנם בגירסא שהביא הברכי יוסף מפורש שגם

לענין כפילת שלום שרי בלשון אחר].

הש״ך שם נסתפק בהא דהא חזינן ,דגם בלשון "שלמא" אמרינן בגמי דיש ענין שלא

לכפול דרב חסדא מקדים להו "שלמא" והרי שלמא זה לשון אחר ומסיק הש״ך דשמא
"שלמא" הוא גם מענין שלום[ ,ולענ״ד עוד י״ל דהגמ׳ אמרה "שלמא" בארמית אולם
הוא הי׳ מקדים "שלום" ,אמנם יש לדחות דאי איכא למיטעי ולומר דאסור גם בלשון

אחר הי׳ על הגמ׳ לדייק ולומר מקדים שלום] ולכאורה ספיקו של הש״ך הוא גם לענין
כפילת שלום [ולא רק לענין לברכו בביתו ביום אידם] דהא ראייתו מאיסור כפילת
הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הרפס ישירות מן התכנה
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ב .יש אומרים שלברכו בברכת בלי שם ,מותר אפי׳ ליכנס לביתו במם
חגו .ש״ך סק״ 1ועיי״ש ,מחר״ם שיף גיטין ס״א
אוצר החכמה

שלום דגם בלשון אחר אסור.
ואשר יש להעיר בזה דהנה בהמשך הגמי בירך גניבא לר״ה ור״ח וכפל להם "שלמא"

לשון אחר א״כ חזינן דיש
ומזההסיקו דכופלים שלום למלכים ואם נאמר דשלמא הוי
י
ואוצרהחכמה!
עניו גם לכפול בלשון אחר ,ולפ״ז גם האיסור לכפול לעכו״ם אזיל על לשון אחר .ואלא
מוכח דאין שייכות בין הדברים דהאיסור לכפול בשאילת שלום הוא רק מחמת ש״ש.

והענין לכפול למלכים הוא בכל לשון שזה דרך גדולה ,ומטעם גדולה לבד לא היינו

אוסרים לכפול לעכו״ם .כך מוכח דעת הראשונים הנ״ל [ולכן הש״ך לא הקשה מהא
דיש מעלה לכפול ב״שלמא" למלכים וא״כ אף אי נימא דזה לשון אחר מ״מ יש ענין

בהכפלה ,ויהי׳ אסור לכפול לגוי בלשון אחר ומוכח דענין הכפילות למלכים לא אוסר
לכפול לגוי ,וצ״ע].

ויש להביא ראיה ברורה דלרש״י לשון "שלמא" הוא כמו שלום ממש ,דאמרינן בגמי

דרב כהנא אמר להו שלמא למר ופירש״י "ולא היה מתכוון לברכו אלא ליבו הי׳ לרבו",

ואם נימא ד״שלמא" זה לשון אחר מה איכפת לו לברכו ,הא בלשון שאינה של שם,
פשיטא דמותר ,דרק להטיל ש״ש על הגוי היו צריכים היתר ,אבל סתם ברכה הי׳
פשיטא דמותר מפני דרכי שלום ,ואלא בהכרח דדעת רש״י ד״שלמא" זה לשון שלום.
ב .מקור ההיתר הובא בש״ך סק״ז וז״ל כתוב בבדק הבית בשם א״ח בשם הר״מ דווקא
שלום שהוא שמו של הקב״ה אבל ברכה דליכא שם ליכא קפידא עכ״ל והוסיף הש״ך

דכן משמע קצת מפרש״י וכנראה דכוונת הש״ך דהא רש״י פירש במשנה דהחידוש הוא

דמותר להטיל ש״ש על הגוי ומסקינן בגמ׳ דכוונת המשנה להתיר ביום אידו בשוק

ומוכח דכל ההיתר נצרך רק להזכיר שם שמים ,ובלי זה מותר אפי׳ בביתו .ואמנם צ״ב

דאם כל החשש ביום אידו [יותר מבכל יום] הוא משם דאזיל ומודי ,א״כ מה נפ״מ אם
מברכו בשם או ברכה אחריתי ,הא מ״מ מה שמודה זה עצם החשיבות דמחשיבו

היהודי ,וכמו דפירש״י דהאיסור ליכנס לביתו לברכו ביום אידו [אף דבשוק מותר]

משום דכיון דאחשביה כולי האי דלמא אזיל ומודי וא״כ לפ״ז בכל לשון צריך להיות
אסור ,ומהיכי תיתי להתיר בשאר לשון.

ומכאן יש ראיה ,למה שכתבתי הערה א׳ שבזמן חז״ל היו יודעים הגויים מעלת הברכה

בשם ,ולכן התירו לברכם בשם אע״פ שמטיל ש״ש עליהם ,וא״כ ניחא שפיר דכל החשש
דאזיל ומודי הוא רק באופן שמברכו בשם ,אולם סתם ברכה מטעם נימוס גרידה ,אין
זה סיבה שהגוי יתרגש ואזיל ומודי.

לסיכום :מזה דהתירו לברך בשם ולא סגי להתיר ברכה סתם בהכרח דהגויים הקפידו
דווקא על ברכה בשם ולפ״ז כשמסקנת הגמ׳ דהחידוש הוא ביום אידו ,א״כ גם האיסור
־..........................................................הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה׳
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ג .צ״ע כשאומר שם שמים בלשון לעז.

שלמה
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להיכנס לביתו ולברכו הוא רק כשמברכו בשם דאז חיישינן שמודי.
והש״ך כתב דהיתר זה צ״ע דהא בש״ס אמרינן עלה דאין כופלין שלום דרב חסדא

מקדים ויהיב להו שלמא ורב כהנא א״ל שלמא למר ,ומשמע דלשון "שלמא" נמי הוי

בכלל האיסור לכפול[ ,וחזינן מהש״ך דכמו דאין היתר לכפול שלמא ה״ה דאין היתר

ליכנס ולומר שלמא כלומר ,דדינם שוה] ,והרי שלמא זה לשון אחר ,וכי הש״ך דשמא
שלמא בכלל שלום .וכיון שלא הכריע הש״ך כתבנו יש אומרים.
אמנם מה דמשמע מהש״ך דאם אסור לכפול שלום בלשון אחר ה״ה דאסור בביתו ביום

אידם בלשון אחר ,יעויין לקמן בהערה
ג .לשון רש״י במשנה "ואע״פ שמטיל על הנכרי שם שמים ,שהשלום שמו של הקב״ה"

והנה יש לדון בדבריו האם עצם זה שמברך העכו״ם בשם הוי חסרון שמזכיר השם
הנעלה על העכו״ם ,ולא משנה באיזה לשון שמזכיר את השם ,מ״מ פחיתות הוא

להזכיר את השם ,עבור ברכת גוי .או דלמא דווקא לשון "שלום" שהוא שם משמותיו
של הקב״ה לא נאה להטיל על העכו״ם אבל לברכו בלע״ז בכינוי שמתכוונים לקב״ה לא
איכפת לן .וברש״י יש משמעות לכאן ולכאן דמצד אחד הגדיר רש״י שמטיל ש״ש על

הנכרי ובכלל זה לכאורה כל כינוי שמשתמש בו על הנכרי ואילו מהמשך לשונו
ד״שלו□" הוא שמו של הקב״ה משמע דווקא אותו שם דבלשון הקודש הוא שמו של

הקב״ה אולם בלע״ז אין איסור .ואמנם אפ״ל דרש״י רק מסביר מדוע לומר שלום זה

נקרא שמטיל ש״ש על הנכרי מפני ששלום זה שמו של הקב״ה ,ואין כוונתו לומר דרק
שם ממש אסור ,אלא כל כינוי נמי אסור ,ורק דהשמיענו דשלום גם שם הוא ,וצ״ע.
והנה הרש״ש בסוגיין על הגמ׳ דהקשתה השתא אחזוקי מחזקינן ,שואלין בשלומם

מבעי׳ ,והק׳ הרש״ש דהא החידוש לענין שואלים בשלומם הוא דאפי׳ בשם שואלים,

ומה הראיה מזה דמחזיקים ידם בדיבור ,שיהא מותר לשאול בשם ,ותירץ "דגם
אחזוקי הכוונה בשם ,וכמו שאמר בועז לקוצרים ד׳ עמכם ומלאך לגדעון ד׳ עמך" וכמו

כן בלשון העמים" ומדסיים הרש״ש דכ״כ בלשום העמים הרי דפשיטא ליה דגם כינוי
בלשון העמי□ נמי בכלל האי היתר ,ולפ״ז מה שלא הותר ,אסור נמי בלשון העמים,

ולכן נראה דעת הרש״ש דגם בלע״ז אסור לברכם בביתו.

ובלשון הבדק הבית שהביא הש״ך יש לדקדק ולא ברירא לי דכ׳ "דוקא שלום שהוא
שמו של הקב״ה אבל ברכה דליכא שם ליכא קפידא" והספק בלשונו כמו שנסתפקנו

בלשון רש״י הנ״ל .שו״ר בלשון הגהת סמ״ק [והוא מרבינו פרץ והט״ז סק״ו הביאו
בשם סמ״ק] "ודווקא שלום שהוא שמו של הקב״ה ,או ברכה בלשון שם ,אבל ברכה

אחרת אין קפידה} .ע״כ ומהלשון ברכה בלשון שם ,קצת משמע אפי׳ בלשון העמים,

ומ״מ לא כ״כ מוכרע אצלי שהרי יתכן שכוונתו ללשון "אלקים יעזרך" והיינו שלא קרא
־ ..........................................................הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה׳
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יצקי

שילכרה

ר .ונראה שאם העכו״ם אינו מכיר במעלת "שלום׳ /יכול לככול בלשון
אחר .מסברא

ה .מותר להקדים שלום לגוי ,אף כשחושש שלא יענה[ ,ונמצא מכשילו
בגזל] מחרש "א ברבות ובישראל בכה״ג

אסור .שם

|אוצר החכמה|

עליו שם אלוקים אלא ברכו בלשון שם ,ואילו "שלום" קורא עליו ממש ,ויש לפלפל

וצ״ע למעשה.

ד .בהערה א׳ דננו מדוע היו צריכים להתיר לברך בשם את הגוי ,הרי סגי שמפני דרכי

שלום נתיר לברכו בלי הטלת ש״ש על הגוי ,ויש בזה ב׳ צדדים או דכיון דכן הדרך לברך
ב״שלום" ואם ישנה הברכה ישים הגוי לב לכך שאינו חפץ לומר לו "שלום" ויחסר

בדרכי שלום .או דרך אחר ,דהגויים בזמנם הכירו במעלת המברך בשם ורצו דווקא
ברכה זו ולכן התירו ,ורצינו להוכיח מהא דלהכנס לביתו ביום חגו אסור רק אם מברכו

בשם (עיין ש״ך סק״ז) והרי שם החשש רק דאזיל ומודי ומדוע יודי יותר כשמברכו בשם

מאשר כשמברכו שלא בשם ,ואלא מוכח דדוקא משום מעלת השם רצו הגויים ברכה זו
דוקא ,ולפ״ז נתספקנו אם הגוי שאינו יודע מעלת השם אם מותר לברכו בשם ,דכאן

הרי אין צורך בכך ,או דלמא דכיון דהתירו ,מותר בכל אחד.

ואכתי יש להמשיך ולהסתפק ,דהא לא התירו לכפול לעכו״ם אלא בדיעבד וא״כ
כשהקדימו העכו״ם וצריך לכפול ,ואין הגוקגודע מעלת הברכה בשם ,א״כ אין היתר
לכפול בשם אלא יכול בלשון אחר ,ומצד שני יתכן דכיון דהגוי בירכו ב״שלום" א״כ
כשכופל לו צריך לכפול באותו לשון שהקדימו.
ויש לתלות ספק זה ,בנידון הקודם האם יש חיוב לכפול ליהודי המקדים שלום ליהודי,

או זה מנהג דרך ארץ ,שאם זה חיוב להחזיר הברכה כמו דאיתא ברכות ו :כדי שלא
יקרא גזלן א״כ יתכן דגם חייב להוסיף לכפול וכמו שכתבנו בערה ו׳ ,ודווקא בלשון
המשובח שברכו בו [דהיינו בשם] וה״ה בגוי אף כשאינו מבין ,ואם אין זה חיוב א״כ גם

בגוי אין צריך לכפול בשם וסגי בכל לשון אם אין הגוי מקפיד .ואולם יתכן דאף אם

ביהודי יש חיוב לכפול ,מ״מ בגוי מעיקר הדין פטור מלכפול מתרי טעמי חדא דכזו
גזילה אין איסור מגוי ,ועוד דכיון דאסור להטיל עליהם ש״ש ,א״כ פטור מלהשיב לו על

ברכתו באותה לשון [רק אחרי דהתירו לברכו מותר לכופלו ,ומ״מ אין חיוב בכך] ולכן

יותר נוטה דיכול להשיבו ולכפול בלשון אחר.
ה .איתא בברכות ו :וא״ר חלבו אמר רב הונא כל היודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו

שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו ,ואם נתן לו ולא החזיר לו נקרא גזלן

שנאמר ואתם בערתם הכרם גזילת העני בתוככם ופירש״י דגזילת עני היינו שלא השיב
לו שלום שהרי אין מה לגזול מהעני ,ודייק המהרש״א בחידושי אגדות דאם אינו רגיל
הדפסה ברזולוציות מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנון
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ליתן לו שלום אסור להקדימו ,דשמא חבירו לא ישיבנו ויקרא גזלן והקשה על כך

דמשמע קצת בגיטין ס״ב דרב חסדא הקדים גם לעכו״ם שאינו מכירו ותירץ או דכן
הכירו לעכו״ם או דאף בעכו״ם שאינו מכירו מותר להקדים שלום מפני דרכי שלום

ומ״מ גם אם לא ישיב העכו״ם שלום לא איכפת לן שיקרא גזלן ,ובאמת צ״ב בדבריו

דמדוע לא איכפת לן .מהגוי הא בן נח מצווה על הגזל וא״כ הוי כעין לפני עוור דמכשילו
לגוי ,ונראה לומר דהגוי בכלל לא מצווה על גזל כזה דאין בו דין ממון ואעפ״כ נקרא

גזלן כיון שלא השיב ובזה לא איכפת לן שכך נקרא ,ורק בישראל דמחויב בדבר אסור
להכשילו בכך וגם מדין "ערבות" ,לא לתת לו שיקרא גזלן.
ועוד י״ל דכל לפני עוור היינו רק כגורם לו להכשל וכאן כיון דיכול הגוי לענות לא עובר

בכך בלפני עוור .ואיסור מסייע אין בגוי כן משמע מהט״ז יו״ד קמ״ח סק״ג דכתב
"דאין שייך לפני עוור אלא במקום שא״א לעכו״ם לעשות זולת הישראל וכו׳ אבל אם

הי׳ אפשר לו רק שהישראל מסייע ומקרב לו הדבר אין כאן לפני עוור" אמנם הוסיף
אח״כ דיתכן דיש איסור מדרבנן[ ,והוא מלשון הרמ״א קנ״א סוף ס״א והש״ך שם חולק

דבגוי אין איסור וכ״כ המ״א או״ח שמ״ז סוף סק״ד עיי״ש ].אמנם כל דבריו היכא
דבאמת מושיט לו איסור אך היכא דרק מקדים ואולי לא יענה אין בכלל חשש שיגרם

תקלה לגוי על ידינו ,אולם בישראל אף בכהאי גוונא צריך להזהר שלא יצא דבר תקלה
ליהודי על ידינו.
י
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השלם

הכל ללמד לתלמידים והם יושבים .ועיין בלחם משנה שם,
כדק בין השמשות שלא גזרו על השבותין בין השמשות,
ועיין בש״ך יורה דעה סימן רמ״ו ס״ק י״א .וא״ב רבי יהושע
ורבי שרחץ והזיע היינו דבר שאינו רק משום שבות .ונראה
רעל מלאכה דאורייתא ודאי לא היה מסתםק ר׳ ירמיה בר ־™™מלא מתלמידים היה וכן שאר החבורה ,ולכן היו יושבים
כולם ,רק עתה שרצה ר״ג לצערו לרבי יהושע הניחו עומד.
אבא ,שזה בודאי כיק שהזכיר שבת בתפלתו אפי׳ לא כיוק
ואמנם השואל הזה כאן תלמיד היה כמבואר בשמעתין ,לא
לקבל עליו ע״י כן איסור מלאכות אפ״ה ממילא חל עליו
הוצרכו התום׳ ליתן טעם למה עמד ושאל ,שהתלמידים אפי׳
קדושת היום ,וכ״ב הב״י בסימן רס״ג שע״י התפלה אפי׳ אם
שלא שאלו היו צריכים לעמוד .אבל בבכורות רבי צדוק היה
אינו רוצה לקבל עליו איסור מלאכה אפ״ה על ברתך חל
השואל והוא לא מן התלמידים היה ,שהרי בימי רק יוחנן
עליו קדושת השבת ,וכן פסק בשלחן ערוך שם סעיף י״א.
וא״ב על כרחך רבי ירמיה ששאל מי בדלת ,על השבות
בן זכאי היה ,והוא התענה ארבעים יום קודם חורק הבית
שאלו ,ועל" זה השיבו אק בדילנא ,ושפיר הקשה ממעשה
כמבואר בגיטין באגדות החורבן [נ״ו ע״א] ,ואעפ״ב עמד
ושאל ,הוצרכו התום׳ ליתן טעם של הירושלמי דילפינן
דרבי שנכנס למרחץ .והא דהקשה אח״ב מאביי דשרי
מקרא שהשואל צריך לעמוד .ובזה נלע״ד דמה שאמר רבן
לכברויי סלי ,אינו רוצה לומר שהחיר להניח הגפרית על
גמליאל לרבי יהושע עמוד על רגליך ,וכתבו התוס׳ בבכורות
הגחלים שזה מלאכה דאורייתא ,אלא שכבר היה הגפרית על
[ד״ה עמוד] דלא גרסתן ויעידו בך ,ע״ש .והיא גופה קשיא
הגחלים והתיר להניח הסל שיקבל עשן הגסרית ,ואק כאן
דלמה צוהו לעמוד ,וק מה שהניחו כל זמן שדרש ,לא
רק משום שבות שמוליד ריח בסל .ולמסקנא דטעותא שאני,
בשביל צער הרגלים כיוון ,רק רמז לו כאילו ח״ו עדיין לא
אפי׳ מלאכה גמורה מותרת.
הגיע להוראה ושאיננו עדיף מכל שאר התלמידים שלומדים
ועיקר הקושיא מרבי על רב ,לכאורה קשה ,ודלמא רבי
מעומד בימי רבן גמליאל.
לשיטתו שלא גזרו על השבות בין השמשות והוא
הדין מבעוד יום אף שהתפלל תפלת שבת ,ובפרט לדעה
אחר שכתבתי זה נתיישבתי ששגיתי ,ורבן גמליאל
דשמעתק שעשה מחלוקת עם רבי יהושע אינו רבן
קמייתא בסי׳ שצ״ג סעיף ב׳ דמה שקיבל שבת איטי חמור
גמליאל הזקן רק נכדו של רבן גמליאל הזקן ,וכן מפורש
מבין השמשות ,ורב ס״ל כרבנן דפליגי על רבי וסברי שגורו
ברש״י במס׳ שבת דף ט״ו ע״א [ד״ה הלל] ,ורק גמליאל
על השבות בין השמשות כמבואר בעירובין דף ל״ג [ע״א],
הזקן היה ק בנו של הלל .ואמנם אעפ״׳ב מה שכתבתי לתרץ
ומזה יש להוכיח דברי הרמב״ם בפרק כ״ד מהל׳ שבת
[הלכה י׳] שאף רבי אינו מקיל אלא לצורך מצוה.
דברי התום׳ הוא נכון ,כי אע״ס שכבר אתר מיתת ר״ג הזקן
התחילו גם התלמידים ללמוד מיושב ,היינו שהיה רשות
שם מאי אץ לה קבע וכו׳ ,ליתני תפלת הערב כל
הלילה .מכאן מוכח דתפלת ערבית אינה אלא בלילה,
להם לעשות כן מחמת חולי שירד לעולם מחלו הרבנים על
כבודם בזה ,אבל אעס״ב התלמידים אשר היו בריאים היו
אלא לכל מר כדאית ליה ,לר׳ יהודה מתחיל מדת הלילה
מעצמם עושים כבוד לתורה ולמדו מעומד ,ולא עוד אלא
לענק תפלה מפלג המנחה ,ולרבנן מלילה ממש ,ולהני תנאי
שלא לכל התלמידים היה רשות לישב רק אותן שהגיעו
דריש מכילתין משעה שקידש היום או משעה שנכנסים
לכלל תלמד חבר .וראיה לדבר העירני הרב מוהר״ר יודא
להסב .ועיין בתום׳ בדיבור הראשק במכילתק .ועכ״פ אי
אפשר שיהיה שום שעה שיהיה ראוי למנחה ולמעריב ,ודלא
אויש ממה שאמר רבי יוחנן בחולין דף נ״ד ע״א שכל אותן
כהגאק בעל פני יהושע .וגם אי אפשר לחלק בין שבח לחול
שנים ששימש רב בישיבה שימש הוא בעמידה ,וא״ב רשב״י
כדעת המג״א בסימן רס״ז ס״ק א׳ ,דאל״ב נסתר קושיית
אז אפשר שהיה מצעירי התלמידים.
הגמרא דאיך נתני כל הלילה ,הלא זמנה אף קודם הלילה,
שם עמד רבי יהושע וכו׳ ואמר אלמלא אני וזי
ולהכי תני אק לה קבע .אלא ודאי כמ״ש דתלוי בשעה
וכו׳ .ובבכורות הנוסח עמד רבי יהושע וכו׳ ואמר
שנקרא ערבית שהוא לילה.
היאך אעשה אלמלא אני חי ,וכאן לא אמר היאך אעשה.
שם עמד השואל ושאל .בבכורות [ל״ו ע״א] במעשה
ונראה דשם נתחרט רבי יהושע באמת על עיקר ההוראה,
דרבי צדוק אמרו ג״ב האי לישנא דעמד השואל,
וכמו שסירש״י שם בד״ה היאך יכול החי וכו׳ ,ודאי כך
וכתבו התוס׳ שם [ד״ה עמד] בשם הירושלמי דדרשי
אמרתי וחוזדני בי ולק אמר היאך אעשה .אבל כאן לא
מדכתיב ועמדו שני האנשים בוי״ו דשואל הלכות והגדות
נתחרט על הוראתו כי אדרבה כיון את ההלכה שהרי קיי״ל
צריך לעמוד .וכאן לא הזכירו התום׳ מזה כלום .ונראה על
ק ,רק מפני כבודו של רבן גמליאל היה רצונו להכחישו.
פי שאמרו במס׳ מגילה ריש פרק הקורא עומד [כ״א ע״א]
ובזה ניחא שכאן באמת לא כתב רש״י לשון וחתרני בי.
שמימות משה עד רבן גמליאל לא היו לומדין תורה אלא
ומתוח קושיית התוס׳ על רש״י שם בבכורות בד״ה היאך
מעומד ,משמת רק גמליאל יוד חולי לעולם והיו לומדים
החי וכו׳.
מיושב ,והיינו דתנן בשלהי סוטה [מ״ט ע״א] משמת רבן
תום ,ד״ה והנותן וכו׳ ,והיינו דאמרינן וכו׳ .פירוש
גמליאל הזקן בטל כבוד התורה .והנה רבן גמליאל הזקן הוא
דמצינו שתלמיד נותן שלום לרבו ,וא״ב על כרחך
הגדול
ניהו רק גמליאל שהיה בימי רבי יהושע ור׳ אליעזר
הא דאמר כאן והנותן וכו׳ היינו שאינו אומר שלום עליך
תלמידי רבן יוחנן ק זכאי .והוא רק גמליאל הזה שהוזכר
רבי.
כאן .וקשה לי מה דאמר כאן שהיה רבי יהושע עומד .מכלל
בא״ד אי נמי וכו׳ .רצונם בזה דתלמיד גמור בכל עגין

שהיו שאר חכמים יושבים .ואמנם האמת הוא שמה שאמרו
שעד שמת רק גמליאל היו לומדים מעומד ,היינו
התלמידים ,וק הוא מפורש בדברי הרמב״ם פ״ד מהל׳
תלמוד תורה הל׳ ב׳ ,כיצד מלמדים וכו׳ ,ובראשונה היה
הרב יושב והתלמידים עומדים ,ומקודם חורבן בית שני נהגו

אסור ליתן שלום לרבו ,ומה שאמרו כדי שאילת
תלמיד לרב ,היינו בתלמיד חבר .ומה שמשמע בשמעתין
דתלמיד חבר אין צריך לומר רבי ,שהרי רבי ירמיה לא אסר
מר ,ושם אמרינן כדי שאילת תלמד לרק ועל כרחך שאומר
שלום עליך רבי ,דאל״ב למה תלה ככדי שאילת תלמד לרב
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אם הוא שוה כשאילת כל אדם ,ההוא דהתם לכתחלה קאמד,
דודאי גם תלמיד חבר אף שאינו אפקרותא אם אינו אומר
רבי מ״מ לכתחלה דרך אח הוא שיאמר שלום עליך רבי.
ורבי ירמיה שלא אמר מר ,היינו משום שרצה לידע אם קיבל
רב שבת בתפלתו והיה רצונו לקבל גם הוא תיכף שבת
שזריזין מקדימין למצות להוסיף מחול על הקודש ,דלכץ
קיצר בלשונו בתכלית הקיצור האפשר ,ואמר מי בדלת ,ולא
האריך לומר מר .וכל זה בתלמיד חבר ,אבל בתלמיד גמור
הוא אפקרותא ממש אם אומר לנוכח מי בדלת .ושפיר
הוכית דר׳ ירמיה תלמיד חבר הוה.
ד״ה הואיל והתפללו וכו׳ ,הכא נמי וכו׳ .נלע״ד
דכוונתם דודאי הני דצלו של מוצאי שכת כשבת ע״י
שתשבו שחשיבה ,ודאי שאמרו הבדלה בחונן הדעת ,והורה
להם רבי הואיל והתפללו התפללו ועלתה להם הבדלה
שאמרו בחונן הדעת שהיו מותרים חיכף משדזשיכה במלאכה
קודם שיבדילו ,ועי׳ במס׳ שבת דף ק״נ ןע״ב] ובש״ע סוף
סימן רצ״ט [סעיף י׳] ,וא״כ עלתה להם תפלת של מוצאי
שבת בשבת לקולא ,הכא נמי תועיל תפלת שבת בערב שבת
להיות קבלה אפי׳ בטעות .וזהו כוונת התוס׳ בדיבור שאח״ז
שכתבו אע״ג דלא מטא זמן אין איסורם איסור בעשיית
מלאכה וכו׳ ,היינו קודם שיבדילו מחדש .אע״ג דטעותא
היא ,היינו שההבדלה שבאותה התפלה היתה כטעות.
דף כ״ח ע״א א״ר יוחנן הלכה מתפלל וכו׳ .הא
דלא אמר ר׳ יוחנן דבריו על עיקר
""פלוגתייהו במשנתינו בזמנה של מוספין דהלכה כרבנן,
וממילא הוה ידעיגן דמתפלל של מנחה תחלה כיון שגם של
מוסף אינה עוברת .ועוד יותר תמוה ,לפמ״ש התום׳ לעיל דף
כ״ז ע״א בד״ה תא שמע דלא גרסינן דברי רב יהודה
במשנתינו ,א״ב סתם לן תנא כרבנן ,וכבר אמר ר׳ יוחנן
הלכה כסתם משנה ,ולמה הוצרך כאן לומר הלכה מתפלל
וכו׳ .ונראה דאפילו לרבנן דשל מוסף כל היום ,אעפ״ב יש
רבותא במה שמתפלל מנחה תחלה .דבזבחים דף י״ב ע״א
קמקשה ומי איכא מידי דאילו שהים ליה מצפרא אמרת
תמניה הוא וכי מטי בין הערבים אמרת (יוקדם) [יאותר]
וכו׳ ,ומשני אין דאמר ר׳ יוחנן הלכה מתפלל של מנחה
ואח״ב של מוספין ,ע״ש .וא״כ היא גופה קמ״ל ר׳ יוחנן
דאף דשל מוספין מצפרא זמניה הוא והתחיל זמנה קודם
לשל מנתה ,אפ״ה כשהגיע זמן מנחה מנהה קודמת .ועוד
יש לומר שהוא רבותא אפי׳ אם כבר ידענו מסשנחינו דשל
מוספין כל העם ,ע״פ מ״ש בזבחים דף צ׳ ע״ב איבעיא להו
תדיר ומקודש אתה מהם קדים ,וקאמר התם [צ״א ע״א] תא
שמע דא״ר יוחנן הלכה מתפלל של מנהה וכו׳ ,ומשני אטו
שבת למוספין אהני למנחה לא אהני ,ע״ש .וא״ב היא גופה
קמ״ל ר׳ יוחנן שלא תימא דמוספץ איקרי מקודש עד מנחה.
ודע שבשני המקומות שם בזבחים קשה לי על שהביא
דברי ר׳ יוחנן ולא הביא הברייתא ז־כאן דקאמר היו
לפניו שתי תפלות וכר ,ואפי׳ ר׳ יהודה לא פליג אלא משוס
שהיא עוברת .וכן עוד שם בדף צ״א ע״א בבעיא דתדיר
ושאינו תדיר וקדם ושחט לשאתו תדיר ,מביא ג״ב למיפשט
מדברי ר׳ יוחנן דאמר הלכה מתפלל אדם של מנחה וכר,
ולא הביא הברייתא .ונלע״ד דכאן בשלהי פרקין [ל׳ ע״א]
במשנה פליגי תנאי ,דראב״ע אסר אין תפלת המוספין אלא
בחבר עיר וחכמים אומרים בחבר ושלא בחבר וכר ,ומסיק

השלם

קה

שם דהלכה כחכמים ,ומביא דר׳ יוחנן אסהיד שראה את ר׳
ינאי דצלי והדד צלי וכר ,ע״ש.
ומעתה בזבחים דף י״ב ,וכן בהאי דקרים ושחט לשאינו
תדיר ,לא היה יכול למיפשט מברייתא ,דאולי הך
ברייתא ס״ל כראב״ע ,ומיירי שלא נמצא קיבוץ חבר עיר עד
שהגיע זמן מנחה ונמצא התחיל זמן מוסף ומנחה כאחת,
ולמנחה יש מעלה דתדיר לכך מנחה קדים .ולכך הביא
מדברי ר׳ יוחנן דאיהו גופיה אסהיד רלא כראב״ע ואפ״ה
אמר מתפלל של מנחה תחלה.

ובהך רדף צ״א לענין תדיר ומקודש ,נלע״ד ע״פ מה
שהביא שם בתחלה [צ׳ ע״ב] למפשט בעיא דתדיר
ומקודש איזו קדים ,הביא תא שמע תמידין קודמין למוספין
ואע״ג דמוספין קרישי ,ודחי אטו שבת למוספין אהני
לתמידין לא אהני ,ושוב הביא כמה ת״ש ,ובכולם דחי כה״ג,
ואח "כ מביא ת״ש דאמר ר׳ יוחנן הלכה מתפלל של מנחה
תחלה ואח״כ של מוספין ,ודחי ג״ב בזה דאטו שבת לתפלת
המוספץ אהני לתפלת המנחה לא אהני .וכתבו שם התוס׳
בד״ה תא שמע וכו׳ ,בכל הני תא שמע צריך טעם מה קס״ד
מאחר דכבר שני אטו שבח למוססין אהני לתמידין לא אהני,
ע״ש .והנה בודאי יש איזה סברא בהו ,ואמנם בהך דר׳ יוחנן
בתפלת המוספץ עם תפלת המנחה לכאורה קשה להמציא
אתה סברא ,דהרי התפלות במקום תמידין עומדים ,דאפי׳
למאן דאמר אבות תיקנום מודה דעכ״ם אסמבינהו רבנן
אקרבנות ,וא״כ כיון רכבו־ שני דשבת אהני לתמידין כמו
למוספק ,מהי תיתי לא יהא שבת אהני לתפלה שכנגד
התמיד כמו לתפלה שכנגד המוסף ,ואפי׳ ק״ו יש ,מה קרבן
תמיד שאין שבת ניכר בהקרבתו שהדי אץ שום הפרש
בהקרבתו בין שבח לחול וכמעשהו בחול כך מעשהו בשבת,
אפ״ה אהני ליה קדושת השבת לחשוב לו מעלת מקודש,
תפלה שניכר שבת בפירוש בתפלתו שלא כנוסח התפלה
בחול ,ק״ו דנימא דאהני ליה שבת להיות נחשב מקודש.
וא״ב כאן ודאי קשה קושית התוס׳ מאי קס״ד לפשוט מזה.
וצריך לומר דסברת התא שמע היא שיש הפרש בין
תמידין לתפלה ,דבשלמא גוף התמיד של יום
השבת אי אפשר להקריבו רק בעצם יום השבת ,ואם עבר
יומו בטל קרבנו ואין לו תשלומין בחול ,ולכן שפיר אהני
ליה קדושת שבח כמו דאהני לקרק מוסף ,אבל התפלה אף
שהיום הוא של יום השבת ,מ״מ אם שכח ולא התפלל מנחה
בשבת יש לו תשלומין במוצאי שבת ,ויש הפרש בין תפלת
מנחה למוסף ,דמוסף אץ לו תשלומין בלילה כמפורש בריש
פרקץ [כ״ו ע״א] בתום׳ ד״ה איבעיא להו ,ולכך היה סובר
דלמוסף אהני קדושת שבת משא״ב למנחה.

והנה לעיל כריש פרקין [כ״ו ע״א] בחידושינו בדיבור
המתחיל טעה ולא התפלל וכו׳ ,ביארנו שבעל
הבעיא הזה היה סבור דהך ברייתא דהכא דמתפלל מנחה
ואח״ב מוסף פליג אהך ברייתא דתני טעה ולא התפלל
מנחה ,דברייתא סוברת דיש תשלומץ למנתה בערבית ,והך
ברייתא דכאן סוברת שאץ תשלומין למנחה ,דגם בתפלה
אמרינן עבר יומו בטל קרבנו .וא״ב שפיר ניחא סוגיא
וזבחים ,דמהברייתא לא יכול למפשט דתדיר עדיף
ממקודש ,כיץ דכבר שני ליה על מה דתמידץ קודמין
למוספץ דשבת אהני לחמידין כמו למוספין ,ק״ו דאמרינן
בתפלת מנחה דאהני ליה שבת כמו לתפלת מוסף ,ואי משום
דשאני תפלת המנחה שיש לו תשלומץ במוצאי שבת ,דהיא

צל״ח השלם החדש  -א לאנדא ,יחזקאל בן יהודה הלוי עמוד מס 118
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כג

תשובות הראב״י אב״ד

בקדרה וחסרו מאיבריהן אותן האיברים בטלים בששים בזמן שאין

מוצ(י)א(י)4

אבל בזמן שמכירן זורקן .ובזמן שאין מכירן אפילו לא נימוחו בטלין בששים
ולא אמריבן ברי(א)[ה] לא בטיל אלא היכא דאיתא בעינא וידעינן דלא נימוחה

דאשכחינן לה כגון גיד הגשה שנתבשל עם

הגידים»! ,אבל

היכא תתערב

הגוף מן השרץ וידעינן ביה דנימוח דודאי אם איתא דהכא הוא נימוחה היא
כגון שמעבירין במסננת

דגופיה לא איפשר דניהוי קיים אבל איכא למימר

דנימוח ,מאחר שנימוח שרי .והא מי לתא דנימוח שרי גמריגן לה בפ׳ הערל
דאמרינן התם דאפילו דבר שדרכו לימנות דקי״ל אפילו באלף לא בטיל היכא
דנימוח

שרי ובטיל®!

(הם) ,הכי

נמי

לענין ברי(א)[ה] היכא

דבימוח בטיל.

והדדינן לענין קמא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה®! הילכתא

כותיה  *°דהכי פסק רב אחא משבחא» ז״ל /דאע״ג דאמרינן בסוף אלו טרפות
דיקא נמי דקתני שבעיקרי זתים ושבעיקרי גפנים,

לא קיימא בהאי

דוקיא,

אלא הילכתא כשמואל דאמר שמואל הני ת(י)מרי דכדא וכו׳ .ובאלו הן הלוקין

אמרי האי מאן דאכיל ביניתא דבי כרבא לוקה משום השרץ השורץ על הארץ נ®.

והגי זיזי שבחטה אם הן מועטין משליכן ,ואם החטה כולה מותלעת ואין אדם
יכול לבררה ולקנחה ודאי אסורה® 2מדין אין מבטלין איסור לכתחלה*.2

ר.
גרסינן בפרק

הרואה התקינו שיהא אדם שואל בשלום

חברו

בשם! שג׳

והנה בועז בא מבית לחם וגו׳  ,2ואומר יי׳ עמך גבור החיל«,

 16טס גט כ.
 17קטע זה לא ברור ,שכבר אמר לעיל בסמוך שאם אינו מכירן אפילו לא נימוחו בטלין,
ונראה לי לתקן "אבל היכא דנתערב הגוף מן השרץ וידעינך ביה דלא נימוח אלא שאינו
ניכר כגון שיש כמוהו מבשר הכשר הדומה לו (כגון סיבי הבשר שנתבשל הרבה> או
שנתבשל הרבה שיש לומר דודאי נימוח דאם איתה דהוא קיים היה נראה כגון שהעבירו
במסננת וכו׳ " הגעתי תיקון זה על פי דברי הרי״ף שכתב רבינו באשכול הלכות תערובת
איסור סי׳ לה.
 19חולין נת
 13יבמות פא ב.
 20וכ״ם בה״ג ,והרי״ף ,רהרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות פ*ב הל׳ סו ,והתרומות /וכ״נ
דעת הרשב״א בחידושיו סוף ס׳ אלו טרסות ,וכ״ד הר*ן והגמ״י.
 21בשאלתות ס׳ שמיני פיס׳ סד .ודלא כר״ת ור״ן וריב״א שפסקו שאין הלכה כשמואל.
ועיין תוס׳ חולין סז ב ד״ה דיקא.
 24בתה ד□ ,
 23ודלא כת״ה הובא בש״ך יו״ד סי׳ סד סק״גנ
 22מכות טז ב.

ו.
1

ברכות נד א .ולפנינו ,את שלום״.

2

רות בד.

3

שופטים ו יב.
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תשובות הראב״י אב״ד

בד

ואומר אל תבוז כי זקנה

אמך3

ואומר עת לעשות לה׳ הפרו תורתך® .וראית*

פי׳ צרפתי שמעתי בזה הלשון התקינו שיהא אדם שואל בשלום חבידו בשם

שג׳ והנה בועז בא מבית לתם וגו׳ כדי שלא לפרוק שם שמים מעליהם ושלא

ישתכח שם שמים מפיהם .ואנו אומרים שיהיו שואלים בשם ,/שלום

עליך״ 3

שהב״ה נקרא שלום כדכתיב ויקרא לו יי׳ שלום ז והכי אמרינן בפ״ק דשבת’.

ואומר אל תבוז כי זקנה אמך לענין תפלה ומצות נאמר פסוק זה ,דאע״פ דישן

נושן הוא אל תבוז® ,כלומר אע״פ שהמקום ותורתנו מימי קדם הוא ומרחוק

לא תהא יראתו קלה בעיניך אלא הרגילה בפיך ותהא תדיר אצלו .ואומר עת
לא ישאלו בשם לפי שאין מוציאין שם

לעשות ליי׳ וגו׳ דכי תימא

לבטלה והויא מצוה הבאה

בעבירה ®3

מפני שרבו פורקי עול שמים

לעשות

ליי׳ הפרו תורתך,

שיהו מזכירין

אותו אע״פ שהפרו

ת״ש

רצו לתקן

שמים

עת

תורתך כדאמרינן בעלמא מעשה באחד שרכב על הסום בשבת וכ׳ עד מפני

שהשעה צריכה לכך .11מאי

ואומר וכ״ת

בועז מדעתיה

דנפשיה

עבד 12

לא

סמכינן עליה (ה״ג) [ח״ש] ואומר יי׳ עמך גבור החיל ואומר אל תבוז כי זקנה
אמך ואומר עת לעשות לה׳ הפרו תורתך ,נמצא שחוזר ומפרש בגמרא ואומר

על תקנת שאלת שלום ,אע״פ שאינו מפרש למה הוצרכו אלו השני פסוקים.

וראיתי בספר אחד ספרדי שמוסיף בו

הוא דקאמר®1

וכ״ת מלאך

ת״ש אל

תבוז כי זקנה אמך ותו לא כתיב ביה .וגמ׳ דבני מערבא מסייעא להדין פירושא

דפי׳

חכם צרפתי

וכמה ימים

יש שנקשה לי

זה

הדבר

אע״פ

שראיתי

בברצילונה ספר המפתח® 1היה קשה אצלי כמו שהוקשה לך ,אך נראה בעיני
דלהכי לא פירש בגמ׳ מאי ואומר על(י) אלו שני הפסוקים דלאו על שאלת

שלום בלבד הובאו

במשנה

כי על

זו

התקנה

ועל

התקנה שלמעלה הימנה

שהתקינו מן העולם (ומס [ועד] העולם ועל כל התקנות שב״ד מתקניו לפי השעה

שצריכה להם ,כמו שמפורש

בגמ׳ דבגי

מערבא

אם ראית שנתיישנו

דברי

תורה בפיך אל תבוז עליהם ,כלומר אל יהיו קלים בעיניך (כי אדם) [כאדם]

4

מעלי כג ב.

6

וכ״ב הערוך ערך עת .וכ״ב הרמב״ם בפיהמ״ש•

5

תהלים קיט קכו,

דף י ,ב.

 7שופטים ו כד.
 9והערוך עם פירש דקאי על תקנה זו כלומר שאילת שלום .והרמב״ם בפיהמ״ש פירש
דקאי על כל תקנות וגזרות הז״ל.
 12כרכות סג.
 11סנהדרין מו.
 10ברכות מז ב.
 13וכ״ה נום׳ הש״ס לפנינו.
 14כפי פשט נוסח הירושלמי לפנינו בסוף ברכות נבצר ממגי להכין הסיוע.
 15פירוש רבינו נסים גאון לש״ם ע״ע ברכות טג
8
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כה

תשובות הראב*י אב*ד

!53רגיל בדבר ומרוב רגילות קץ בו .אלא חדש^ליהם תקנות וחידושיו טובים

כדי שיתחזקו ור׳ זעירא וכו׳ .ונחזור לראשונות כיון דקים לו מן התקנה לשאול
שלום בשם ,ושלום עצמו הוא שם כדאמרינן בפ״ק דשבת אסור לאדם ליתן

שלום לחבירו בבית המרחץ ובבית הכסא דשם גופיה איקרי שלום»! ,יש לנו

ללמוד מזח הדבר דהוא שם שאינו נמחק 17דהא חזינן בפ׳ שבועת העדות*1

אשר מנו אלו השמות שאין נמחקין אמרו נמי כל שלמה האמור בשיר השירים
קדש שנ׳ שיר השירים אשד לשלמה׳ למי שהשלום שלו׳

קראום קדש שאינן

בלשון קדש שנ׳ אנת מלכא מלך מלכיא20׳ ונ״ל דלהכי
נמחקין ,21וגם נמי שלום

בשיטרי הדיוטות

קדש הוא ואינו

כדאמור

למחר

הוא

וכן מלכיא» מנו

נמחק •22וגם

פורע

את

חובו

י״ל שאין לכותבו

ונמצא

שטר

מוטל

באשפה* .2אלא שאנו רואים חכמת הראשונים שהיו כותביו בשטריהן כדאמור

לדזיו

ליה

כבד בתיה שלום*2׳

וטול

אגרתא

וכתב

שלמכון יסגא לעלם28׳

ושמא על שאלת שלום חתמו » .2וי״ל אחר שתקנ(ת)[ו) שאלת שלום לא ןנ]מנעו
לכתבו בכל מקום כי גדול כח השלום׳ וגם נמי שאלת שלום אין לו שיעור

כי אפילו מאה פעמים ביום בין לאחד בין לשני בני אדם בין לאלף והתירוהו

לגוים מפני דרבי שלום  ,27כי עת לעשות הוא .ואני רואה כמו כן כשגזרה יון
הרשעה שלא להזכיר שם שמים עד שעמדו בית חשמונאי כשנצחום היו כותבין
בשנת כך וכך ליהונתן* 2שהוא כהן לאל עליון ,29נמצא מפני השעה הצריכה

להם לא חשו לשטר מוטל באשפה׳ כי בשעה שכתבו מקום נקי הוא .אך זה
צריך

אדם

ליזהר

שלא

יזכרגו במקום הטנופת׳ כאשר הזכירו

אסור

לאדם

שיחן שלום לחבירו בבית המרחץ ובבית הכסא וכשם שהתירו לומר הימגותא
בבית הכסא דשם גופיה

לא

איקרי נאמן׳ (הם) הכי נמי

לעניות(’)

(דעני)

[דעתי] רחמנותא וחנינותא ואריכות אף ורובי חסדים דהוא תרגום רחום וחנון
ארך אפים ורב חסד ,דכי מתרגמינן נאמן מהימנא הני

נמי

רחמנא וחנינא,

ואי שם גופיה שלום והתירוהו לגוים ובשטרי הדיוטות ובבקור חולים אפילו
ק״פ<י* דביקור חולים אין לו שיעור ,*1למה נחלק בין שלום והמקום׳ ומי

ז׳ 1וכ״ב התום׳ סוטה י׳ א .ד״ב אלא.
 16שבת י׳ ב.
 20דניאל כ לזי
 19ורש*י פי׳ כל מקום שנאמר שם ״מלך״.
 21וכ״ד רב מצליח גאון הובא בשו״ת הרא״ש כלל ג סי׳ טו .וראה כסף משנה ד׳לנות
תלמוד תורה פ״ו הל ,ט .ואין כן דעת ד״רמב״ם שם .יעיין שו״ת הרשב״ץ סי׳ קעז
שהאריך וכתב עוד כמה שמות שאין נמחקין.
 24סנהדרין לא ב.
 23ראש השנה יח ב.
 22וכ״כ נה״ב יו״ד סי׳ רעו.
 27שביעית פ״ה מ״ט.
 26גטין פז א .בבא בחרא קעו א.
 25שם יא פ.
 31נדרים לט □
 30מאה פעמים,
 29ראש דישנה יה ב.
 28לפנינו :ליוחנן.
18

הדפסה ברוולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

שבועות לד׳ ב.

שו״ת ראב״י אב״ד אברהם בן יצחק מנארבונה והראב״ד השני) עמוד מס 23 :הודפס ע״י אוצר החכמה

תשובות הראב״י אב״ד

בי

שאמר והיה העולם ,ובורא עולם ,וצור .מדוע באמור את האדם שלא יאמר
בעזר הבורא אעשה דבר זה שהוא דרך אדם לבקש רחמים על מה שיש בלבו

לעשות שיצליההו

בוראן» .אבל

משאר

השמות

שהוזכרו

המיוחדין

שאינן

נמחקין אין להם התר לגוים ולא לכותבם בשטרי הדיוטות ,כי איו לגלות לגוים

שמות שאינן יודעים ולא מכירין» ,אלא בשלום ובשאר כינוי הלעז הרגילים
בהם ,אע״פ שהשלום שהתירו להם הוא קדש אין למדין ממנו ,כי בו היו רגילים

והתירוהו מפני דרכי שלום .וכן בזמן הזה אין לשאול בשלומם בלשון שלום
ממש (דכתבו) [ככתבו] כי אין בקיאין ורגילים בו אלא בלעז שלהם .אבל נ״ל
שכל אלו רחום וחנון ,וארך אפים ,ונאמן ,ומי שאמר והיה העולם ,ובורא עולם,

וצור ,ויוצר הכל-,אין להזכירם

במקום

הטנופת ,כי אע״פ

שהתירו

הימנותא

למימר ליה לחבריה בבית הכסא הוא כאדם שאומר לחברו הנני עמך באמונה.
אבל אדם המתכוין להזכיר

שם

יוצרו צריך

להשמר

ממקום הטנופת ,אבל

בשלום אין לומר כי כאשר אומר שלום עליך שם גופיה מזכיר עליו >» .״וריב״»

המזכירין בלעז מאחר שמתכוין לברך
הטנופת».

ולישראל חברו

את חברו

שישראל כולם

בשם

צריך

להזהר

בקיאין בשמות(ם)[יו]

ממקום

של

הב״ה

מותר אפילו בשם ממש כתקנת בועז .אלא שיחלוק הבעל דין ויאמר

מאחד

שתקנת שלום הוא נטוע בפי כל הבריות אין להזכיר שם ממש .וסבורני שיחלק
עלי בעל דין על מה שכתבתי ששלום אינו נמחק שהרי רבותינו לא הזכירוהו

בם׳ שבועת העדות בשמות שאין נמחקין׳ וגם ידקדק בלשון ויאמר שם גופיה

איקרי שלום אבל אינו שם גופיה .ואני איני יבול לצלול באותן מים אדירים,
כי נראה לי מאחד שאמרו בל שלמה האמור בשיר השירים קדש אנו מבינין
שהשלום קדש הוא ,ומי שמדקדק שם גופיה איקרי שלום אבל אינו שם גופיה
אינו דקדוק ,בי המקום שמו ובו שמו

אחר שכתבתי זה מצאתי פירכא למה שכתבתי

לך ״ריב״ המזכירין בלע״ז צייד ליזהר ממקום הטנופת דגרסינן בם׳ ר׳ ישמעאל »

אומר שאל (פרקנום) [פרוקלוס] בןפלוספום וכו׳ עד ובי תימא בלשון חול קאמרליה

והאמר אביי דברים של קדש אסור לאומרן בלשון חול ודברים של חול מותר לאומה

 32אין הדברים ברורים לי אם המדובר במקום נקי אמאי תסק אדעתין שאסור ,כיון שמבקש
רחמים אפילו בשם המיוהד מוהר .ואם במקום טנוף אף הרהור אסור וכמ״ש לקמן בסמוך.
 33מקורו נצלם ממני.
 34עיין שו״ת רדב״ז החדשות סי׳ רב שאין דעתו כן .ועיין שע״ת או״ח סי׳ פז םק״ב.
 35ראה רמב״ם הלכות סנהדרין סכ״ו הל׳ a
 36עיין שו״ת חו״י שאסור למחקו .ודלא כש״ך יו״ד סי׳ קעט סקי״א.
 37עיין דיוק לשונו באשכול (מהד׳ אויערבס הלכות תפלה וק״ש ססי׳ ח.
 38ע״ל בפרק כל העלמים .עבודה ורה מד ב.

הדפסה ברוולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

שו״ת ראב״י אב״ד אברהם בן יצחק מנארבונה גהראב״ד השני) עמוד מס 24 :הודפס ע״י אוצר החכמה

תשובות הראב״י אב״ד

ס

בלשון קודש ,תנא כשיצא אמר לו איו משיבין בבית ממרחץ .מכאן למדנו שד״ת

[ש]אםור לאומרן במקום הטנופת ,היכא דאמרן בלשון חול ליכא איסורא של

מקום הטנופת אע״ג דאיכא איסורא מדברים של קדש שאסור לאומה •י בלשון

חול ,מ״מ אין
שכתבתי,

כי

בו איסור מקום

רבותינו

הטנופת.

הראשונים

היו

ושמא יחלוק עלי בעל
כותבים

בשטריהם

שלום

חדין

למה

כדאמריגן

לדזיו ליה כבר בתיה שלום ,ושלמכון יסגא לעולם ,ויחלוק עלי ויאמר כי
לשון ארמי לשון חול הוא ,וא״כ דבר זה אינו נראה כי ארמי קרוב לשונו

ללשון

חורה

ואינו לשון חול  ,*°דאלת״ה

התרגום

דיה שאגו מתרגמין כל

התורה כלה היכי עבדינן ,והאמר אביי דברים של קדש אסור לאומה בלשון

חול .אך ממה דגרסינן בפ׳ כירה» נראה דארמי לשון חול הוא דגרסינן התם

ר׳ זירא הוה מישתמיט מיניה [ד]רב יהודא [הוה] בעי למיסק לארץ ישראל
אשכחיה דקאי (ביני ביני) [בי באני וקאמר ליה לשמעיה הביאו לי נתר הביאו לי

מסרק פתחו פומייכו ואפיקו הבלא ואשתו ממיא דבי באני] א״ל אילמלא לא באתי
אלא לשמוע דבר זה דיי ,בשלמא הביאו לי נתר הביאו לי מסרק הא קאמר דברים

של חול מותר לאומרן בלשון קדש וכו /ומיהא מיתחזי דארמי לשון חול הוא»,
דאמרי׳ בעלמא אין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי» ,ודבר ברור הוא דכלשון חול

מדאמרינן מפגי שקרוב לשונם ללשון תורה» ,קרוב הוא דהוי לשון תורה ממש
לא הוי* אך קשה לן הא דתרגום דיה כי הא דאמרינן דברים של קדש אסור

לאומרן בלשון חול ,ועוד דאמרינן גבי אבני הירדן וכתבו עליהם את כל התורה

כלה בשבעים לשון» שג׳ באר היטב» ,ואמריגן כל דבור ודבור שיצא מסי

הב״ה מתחלק לשבעים לשון ז* שג׳ יפוצץ םלע» .וצריכים אנו לחזור על זה
הדבר כי צריכים אנו לאיסור והיתר .ונתרץ בזה הענין ,דבורו של הב״ה שהיה
מתחלק לשבעים לשון הוא האוסר והוא המתיר ,וכדי

שלא יתו פתחון פה

לאומות העולם [לומר מפני] שלא היו יודעים הלשון לא היו מקבלים את התורה,
רצה להודיעם שלא יהא להם תקומה ליום הדין וכל ישראל יש להם חלק

לעד,״ב» .ואבני הירדן בקש להעניש האומות שראו התורה כתובה בשבעים
לשון והיו יכולים ללמדה ולא עשו כדאמרינן 80וכתבו להם למטה למען אשר

לא ילמדו אתכם לעשות כבל חועבותם וגו׳» ,הא למדת שאם חזרו בתשובה

39

ואם בן מותר לגמרי להרהר בדברי תורה בשפה זרה .ותורה שבע״ס ראה בסוף התשובה•
השוד ,רמ״א אה-ע סי׳ קבו ס״יא .והמקור ספרי פרשת וזאת הברכה לפסוק ה׳ מסיני בא.
 42מדלא אמר המקשה על ,פתחו פומיכו" דברים של קדש.
שבת מא א.
 46דברים כז ה.
 45סוטה לו.
 44פסחים פז ב.
שם יב ב.
 x.סוסה לה כ.
 49סנהדרין 50
 48ירמיה בג פס.
שבת סח כ,

51

דברים כ יח.

40

41
43
47

הדפסה ברזולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה

שו״ת ראב״י אב״ד אברהם בן יצחק מנארבונה זהראב״ד השני) עמוד מס 25 :הודפס ע״י אוצר החכמה

תשובות הראב״י אב״ד

כת

היו מקבלין אותם .והתרגום שהותר כמו כן קבלת היה בידם שעתידין ישראל

לבלות מארצם

ולגלות לבבל (ולשגרם)

ובעונות עתידה התורה

ולשון הקדש

להשתכח מהם ,והותקן התרגום לפרש התורה לרוב העם שאין מבינים

הקדש וכדי שלא (י)[ת]שתכח התורה ,והתרגום

קרוב ללשון התורה

התלמוד וכתבו הגמ׳ בלשון ארמית.

ותקנוהו ,ועל זה סמכו בעלי

לשון

התירוהו
ועל

אלו

הדברים אנו מסופקים כי עדיין אין אנו יודעים אם נאמד שלשון ארמי כלשון
הקדש מאחר שקחב לשונו כלשון התורה׳ ונראה שהתרגום וגמ׳ של תלמוד

אסור לאומרן

במקום הטנופת,

שמאחר שהתירוהו חשוב

הוא כלשון הקדש

לענין תרגום ותלמוד לכל מילי נמי כלשון הקדש (נ)[ד]מי ,איגמי איכא למימר

דשמא הקבלה בכל לשון אסור לאומרו במקום הטגופת ולא דמי לד״ת׳ או איכא
למימר שזה הלעז אינו משבעים לשון ואינו חשוב לכלום כדאמרינן אין להם

לא כתב ולא לשון 52י ואתה עיין כל אלו הדברים וחבר כל הדברים .והיו כתובין
תרגום ובכל לשון דבכל כתבי הקודש 53אמרינן ונימא קסבר ר׳ דכל התורה

כולה בכל לשון נאמרה ורבנן סברי בלשון הקדש ,כל אלו הדברים חבר .ולא
תדמה ענין שבועה לאלו הדברים ,שהרי אגו רואין לעניו קונמות דאיפליגו בה

בפ״ק דגדרים* 5קונמות ר׳ יוחנן אומר לשון גוים הם ריש לקיש אמר לשון

שבדו להם חכמים להיות

גודר

בו .אחר

שכתבתי

כל זה דברתי

עם רוב

החכמים של כאן ר״מ» בר׳ יוסף ז״ל ור׳ משולם בר׳ נתן ז״ל ור׳ יצחק בר

שמואל ז״ל וד׳ חזקיד .בר אברהם ז״ל ור׳ דוד בר׳ יהודה ז״ל» והם אומרים
דהא מילתא דאביי דברים של קדש אסור לאמרן בלשון
ובב״ה איתמר,57

כלומר דברים

של

קדש

היכא

דהוא

בבית המרחץ

חול

בבית המרחץ

אסור

לאומרן אפילו בלשון חול .ויש מן החכמים אחרים שאין מודים בזה הדבר ,וגם
רבי המובהק ר׳ משה בר׳

יוסף ז״ל אינו

מודה לדבריהם

כי הלשון אינו

מדוקדק כדבריהם .ע״כ טרחתי וכתבתי לן.

ז.
ואדם

שמקיים
לאחרים!

מצות ואינו מקיים
אע״פ

שאינו

 53שבת קמו.
 53עבודה זרד .י,
 56סרטים על אישים אלה ראה במבוא.

כל המצות ,באותן

מקיים

כולן

ואין

בזה

המקיים
משום

חייב להוכיח
קשוט

עצמך

 55ר׳ מאיר אחיו של ח משה דלקמן.
 54דף י.
 57וכ״ם רש״י ורמב״ם והתוססות■

ז.
1

ושמא זוהי מחלוקת ח טרסון ור״י בן גורי בערכין טז בי דר״ם סבר כיון שיכול לומר
טול קורה לא יוכיח ,אמנם לפנינו איתא "תמהני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחת" שמשמע
שהחסרון הוא מצד המקבל .אך עיין שם בשיטה מקובצת תריס "תמהני אם יש ברור הזה
שיבול להוכיח אסילו אם אמר לו מול וכו* " ור״י בן נורי סבר כשטת רבינו.
הדפסה ברוולוצית מסך  -להדפסה איכותית הדפס ישירות מן התכנה -------------------------------------------
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ז
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ברכות

ע״ב,

לבני אדם ,דברים שעומדים ברומו של עולם
ובני אדם מזלזים בהם וזהו בית הכנסת שהוא
מעין בית המקדש ואהי להם למקדש מעט
בגוים (יחזקאל יא טס ,ובית המקדש מכוון כנגד
כסא הכבוד שנא׳ (ירמיה  rיב> כסא כבוד מרום
מראשון מקום מקדשינו .אמר ר׳ יוחנן
המתפלל בתוך בית הכנסתנט כאילו מתפלל
בבית המקדש תניא בשם ד״י צריך אדם
להתפלל במקום המיוהד לתפלה ר׳ אבהו אמר
,כאן ביחיד כאן בציבור ,פי׳ ביחיד במקום
שאין עשרה.
וכשהולך לבית הכנסת ימהר לרוץ וכן
לדרשה ואפילו בשבת אבל בצאתו לא.

יג
א״ר זעירא אגרא דבלה דוחקא א״ר אבא
אגרא דשמעתא סברא א״ר ספרא אגרא
דפירקא ריהטא א״ר ששת אגרא דתעניתא
צדקתא אמר מר זוטרא אגרא דהספדא דלויי,
פירוש שמגביה קולו .ושמעתי שיש גורסין דל
ווייס ,דל כמו מדלה את הגפן ,פי׳ מגביה
קולו לומר ווי .אגרא דבי טמיא טעמאסא
שתיקותא.

יד

ח

יח

ז

ע״א

והרגיל ליתן שלום לחבירו ואינו נותן עובר
משום בקש שלום ורדפהו (תהלים לד טו) .וכל
שיודע בחבירו שרגיל ליתן לו צריך להקדים
לו שלום®?

טז
[ז ע״א] וצריך אדם שלא יכוין בשעה
שהקב״ה כועס להעניש חבירו שנא׳ (משלי יז
כס גם ענוש לצדיק לא טוב ,פי׳ מפני שהוא
בהורגו בידים שאז בברור נענש ,אבל בענין
אחר שפיר דמי היכא דלית ליה דינא בארעא
וכענין תפי׳ למשומדים םהוכמו שנמצא בספר
תהלים שקלל דוד אויביו.

יז
!ז ע״ב] וקשה תרבות רעה בתוך ביתו של
אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג.
וצדיק גמור מותר להתגרות ברשעים בעולם
הזה ובלבד שלא תהא השעה משחקת לו
לרשע ,ושאינו צדיק גמור אל יתגרה בו אלא
ידום ויתהולל לו.
וכל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים
תחתיו.

והמתפלל אחורי בה״כ דלא מיהדר אפיה
לבי כנישתא נקרא רשע .וצריך להיותסב בכל
התפלות שכן מצינו באבות העולם .וכןסג
האוכל מסעודת חתן חייב לשמחו .וכל אדם
שיש בו יראת שמים שקול כנגד כל העולם
כולו ,שנא׳ (קהלת יב יס סוף דבר הכל נשמע
את האלהים ירא וגו׳ כי זה כל האדם.

[ז ע״ב ,ח ע״א] וגדולה שימושה יותר
מלימודה מפני שלמד ממנו הלכה למעשה.
א״ל רב יצחק לרב נחמן ניתי מר לבי
כנישתא וניצלי א "ל לא יכילנא א "ל ניכנוףסר
ליה למר בי עשרה וניצלי א״ל טריהא לי

נ« .כ״ה כסי שהועתק בילק״ש תהלים ר׳ תרנט :רב
הונא אמר כל שאינו נכנס לבית הכנסת וכו׳ אמר ר׳
יוחנן וכו׳ והמתפלל בתוכה בעוה״ז כאלו מתפלל
בבית המקדש שנאמר ואהי להם וכו׳ .אבל לקמן סי׳
צ העתיק רבינו בתוך גיתו וכעי״ז לפנינו בירושלמי:
א״ר יוחנן המתפלל בתוך ביתו כאילו מקיפו חומת
ס .ר״ל בשתי תיבות [כ״ה בכי״ל.
של ברזל.
במהדו״ק ובכי״א ׳דלווי׳ ואינו נכון שהרי לא כפילות
פא .כך בכתה״י וזה כנראה הרכבה
ווי״ן קדריש].
של שתי גרסאות ׳טמיא׳ דטעמא׳ [עי׳ רש״י סנהדרין

קיג ע״א ודק״ס כאן ואוצה״ג עט׳ יג וחלק הסי׳ עמ׳
סב .ז״ל הגהה
ח] .ואין לדעת מה גירסת רבינו.
הכתובה על גליון כי״ל :נ״ל דה״ג וצריך להיות זהיר
בכל התפלות .והיינו מדר׳ חלבו ור׳ יוחנן ורנב״י דף
ו ע״ב[ .וכנ׳ הגהת רצ״ה ברלין היא כמש״ב לעיל].
סד .כך הנוסח בס׳ אגדרת
פג .בכי״ל הוגה וכל_ .
התלמוד [הובא בדק״ם אות ה] לפנינו בגמרא נוסח
פה .כ״ה הנוסח הישן והאמיתי של ברכת
אחר.
המינים במקום ׳ולמלשינים׳ .עי׳ מש״כ הגר״ד הילמן
סו .לפנינו ליכנוף.
ב׳צפונות׳ ש״א חוברות ב׳ וג׳.

ידו
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סימן

כא

נא

א

שהה לגמור את כולה ,ואין לחלק בין הפסק־" ^לח פי׳ קטו) תניא יכול יהא קורא ג׳ בערב
ששותק להפסק הדיבור כדפרי׳ בהלכות כדרך שקורא שלש בשחר תלמוד לומר
מגילה;
וראיתם אותו.

מדו
אסיקנא דמותר להטעים הקדירה ביום
ששרוי בתענית עד רביעית הלוגיא .פר״ח’ב
ובלבד שלא יגיע למטה מן החיך .ולא’ג
שיטעום הרביעית בבת אחת .ולא שרינן לה
אלא למתרחק מן האיסור הרבה .ובהלכות
תענית (סי׳ תחסא) פי׳ לה .וגם אינו צריך לברך
(בשם)יי כשטועם ופולט דגרע מבשמים
דמברך דאסמכתא מכל הנשמה תהלל יהטו.
ויש מפרשיםטו שמיירי שטועם הרביעית
בב״א .וגם יש מחמירים יי בתענית צבור
ואומרים דמדנקט או דילמא הנאה קביל
עלויה דבתענית יחיד מיידי ,ואינו נכון
בעיניי".

מט
וקיימא לן שאסור לאדם להשכים לפתחו
של תכירו כדי לתת לו שלום קודם שיתפלל,
אבלי" אם פגעו בדרך מותר .ואסור לו לאדם
שיעשה חפציו קודם שיתפלל וכל המתפלל
ואח״ב יוצא לדרך הקדוש ברוך הוא עושה לו
חפציו שנאמר (תהלים פה יד) צדק לפניו יהלך
וישם לדרך פעמיו.

נ
[יד ע״ב] וקיי״ל דאתחולי מתחלינן וכיון
דאתחלינן מיגמר נמי גמרינן לכולה פרשה
דציצית ,ובערכין מיירי .ונהוג עלמא למימר
בערבין כמו בשחרית .ובספרי בם׳ ציצית (פ׳
יא .כ״פ רש״י.
י .עי׳ הערה דלעיל.
בכתה״י].
יג .הובא באו״ז הל׳ ק״ש סי׳
ועי׳ ב״י רס״י תקסז.
מה ובתוס׳ כאן ועוד[ .וברי״ף תענית ד״ד ע״א בשם
ומפרשי רבנן והוא שהובא לקמן סי׳ תתסא] .וקשה
לעמוד עד היכן דברי ר״ח ,עיין המובאות משמו בספרי
הראשונים שנדפסו בליקוטי פר״ח שבסוף אוצה״ג.
ועכ״פ מלשון רבינו נראה שענין תענית יחיד לא היה
בפירוש ר״וז שלפניו דא״ב לא היה מביאו בשם ׳יש
מחמירים׳.

יג .ב״ה ברוקח סי׳ רט (וממנו בהגמ״י

יד .ליתא
פ״א מהל׳ תענית הג׳ ל) כנראה בשם ר״ח.
טז .וכ״ד רשב״א
טו .במכילתין מג ע״ב.
בכי״ל.

נא

וכל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו
מעיד עדות שקר בעצמו .א"ר יוחנן הרוצה
לקבל עול מלכות שמים שלימה יפנה ויטול
ידיו ויניח תפילין ומברך וקורא ק״ש ויתפלל.
ירושלמי (פ״ב סה״ג) אמר ר׳ יוחנן לא יעמוד
אדם ויתפלל וצריך לנקביו שנא׳ (עמוס  nהכון
לקראת ה׳ אלהיך ישראל ,ובפרק קמא דשבת
ל ע״א) נפקא לן מהאי דרמי פוזמקי ומצלי.
גרסינן בירושלמי (שם) א״ר אלכסנדרי שמור
רגליך כאשר תלך אל בית האלהים (קהלת ה
שמור עצמך מן הטיפין היוצאים מבין רגליך
הדתמר בדקין אבל לא בגסין ובגסין אם יכול
לסבול יסבול רב אתא אמר שמור עצמך
כשתהא נקרא אל בית האלהים שתהא טהור
ונקי.
[טו א] וקיימא לן דמי שאין לו מים לרתק
ידיו יקנח ידיו בצרור או בקיסם דכתיב (תהלים
כו  0ארחץ בנקיון כפי ,בכל מידי דמנקי מדלא
כתיב במים .ונ״לכ דהני מילי שלא הסיח דעתו
אלא שנתלכלכו בטיט .ויש שאמרו רק שלא
יהיו מלוכלכים כא ,והסיח דעת לא שייך אלא
באכילה אבל לק"ש ולתפלה לא.
רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן
צלותא ,והני מילי לקריאת שמע אבל לתפלה
לא .ובם׳ אלו עוברין <מו ע״א) מפו׳ דלתפלה
ממתין למים עד פרסה אבל טפי לא ומתפלל
בלא נטילת ידים והני מילי שישכב מוצא לפניו
יז .כ״ה
בחי׳ ובתשו׳ הובא בב״י סי׳ תקסז ס״ב.
באגודה כאן סי׳ לח אחרי הבאת דברי ר״ח [ואולי ג״ז
יח .וכמש״ב בהל׳
משמיה] וכ״ה בתוס׳ ד״ה או.
תענית סי׳ תתסא דאף בשאר תעניות הדין כן.
כ .עד סוף הדיבור הובא בטור סי׳ צב
יט .רש״י.
ובמרדכי ר׳ מה ובהגמ״י פ״ד מהל׳ תפלה הג׳ ב .וכתב
ב״י שם ׳וכיון דהרמב״ם ורבינו ואבי העזרי מסכימים
דירים של הסה״ד צריכים נטילה לתפילה וכו׳ הכי
נקטינן׳ .ועי׳ מש״כ רבינו לקמן סס״י אלף

וקט.

כא .כלומר רק משום לכלוך צריך לרחוץ ולא משום
5ב .בכי״ל ישנה כאו תיבה לא ברורה.
הסה״ד.
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יד

צריכה כונה .ואיפלגו בה רברבתא ,יש שפסקו
כרבא דאמר רב יהודהפא שמע ישראל ה׳
אלהינו ה׳ אחד זו היא קריאת שמע של ר״י
הנשיא ,ובשאלתות פרשת ואתחנן (רס״י קמג)
ור״חפב ורב אלפס פסקו כולם כרבא .וכן נ״ל
.אם/העזרי®? ואמרינן נמי בפסוקא קמא צערן
טפי ‘לא תצערן .ויש שפסקו כר׳ יוחנן"?
תניא ספקספה בן יוסף אומר כל המאריך
באחד מאריכים לו ימיו ושנותיו א״ר אחא בר
יעקב בדל״ת א״ר אשי ובלבד שלא יחטוף
בחית ר׳ ירמיה הוי יתיב קמיה דר׳ זעירא
חזיה דהוה מאריך טובא א״ל לא צריכת אלא
כדי שתמליכהו בשמים ובארץ ובד׳ רוחות.
ולכך נהגו לנענע בענין זה בראשו ,וצריך
להרהר בלבו בכל הענין הזה ולהמליכופי
בקרותו הפסוק ולהרהר שהש״י היה והוה
ועתיד להיות .ומה ששוחח מידפז למטה כדי
שלא יסתכל הנה והנה ויסיח דעתו ,כדאמרינן
א״ל בשעה שמעביר ידיו על עיניו™ מקבל
[עול] מלכות שמים .אבל ר״ה פי׳ כשהיה
מעביר ידיו לרחוץ עיניופט.
ומה שנהגו לומר אחר פסוק של שמע
בשכמל״ו מפורש בם׳ מקום שנהגו (נו ע״א)
דצריך לאומרו בחשאי.
בירושלמי <ה״א) תני צריך להאריך באחד ר״נ
בר יצחק אמר ובלבד שידגיש צ בדלי״ת.
ואמרינן נמי בירושלמי בפירקין הלכה הקורא
את שמע (ה״ד) א״ר לוי וצריך להתיז בז׳ של
פא .כגירסת דק״ס .ושם א״ר יהודה אמר שמואל.
פג .וכ״פ רבינו
פג .הובא באו״ז הל׳ ק״ש סי׳ לא.
לעיל סי׳ לא ולקמן סי׳ נג והו״ד בהגמ״י פ״ב מהל׳
פד .כ״ס היראים סי׳ רנב ורוקח סי׳
ק״ש הגהה ה.
פה .כגי׳ דק״ס אות ע [שם
שב בשמו (רא״א).
פו .בכי״א ובמהדו״ק ׳להמליכהו׳.
ספקוס].
פח .כגי׳ הרא״ש רפ״ג וכ״ה
פז .אולי צ״ל מעט.
בטור סי׳ סא [מנח ידיה אעיניה] ועוד בדק״ס.
פט .הובא בערוך ע׳ בר פחתי ובאו״ז הל׳ ק״ש סי׳ לה.
צ .לפנינו ליתא להדגיש .ונמצא כן בשם ירושלמי בטור
סי׳ סא ובמרדכי רמז רלח [גם בבתה״י .ומש״ב הר״ב
שתי ידות דק״ו ע״א שבמרדכי כתוב ובלבד שלא
ידגיש ,ספר מוטעה נזדמן לו] .וכ״ה בילקו״ש פ׳
צא .וכ״ה בטור סי׳ סג.
ואתחנן ר׳ תתלו.
צג .לפנינו בירושלמי ׳לדבר בם׳ .ועי׳ לקמן סי׳ קנא
צג .כגי׳ דק״ס וראשונים שהובאו שם.
אות לח.
צד .וכ״ד רה״ג שהובא בס׳ ההשלמה ובשם ׳גאק׳

סימן

יט

מז

ע "א

למען תזכרו וצריך נמי להתיז בסמך דכי
לעולם חסדו.
א״ר יוסף פרקדן לא יקרא ק"ש ,ומסקי׳
אע״ג דמצלי אסור ,פי׳ מוטה על צירו,
ופרכינן והא ר׳ יוחנן מצלי וקרי ומשני שאני
ר׳ יוחנן דבעל בשר היה .והוא הדין לכל
אונס™.
והילכתא הקורא את שמע ופגע בו רבו או
מי שגדול ממנו אפילו באמצע הפרק משיב לו
מפני הכבוד אבל אינו שואל .ובירושלמי (ה״א)
אמרינן הדא אמר׳ שצריך אדם לשאול בשלום
מי שגדול ממנו בתורה .ומפני היראה שואל
כגון לגוי אנס ואפילו באמצע הפסוק כדאיתא
בירושלמי (סה״א) שנאמר ודברת בם יש לך
רשות לדבר בשעת הדחק™ .ובפרקים שואל
מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם ,דהלכה
כר׳ יהודה לגבי ר׳ מאיר.

מז
[יד ע״א] והלכה כרבאצג דאמר ימים שהיחיד
גומר בהם את ההלל בין פרק לפרק פוסק,
פירוש כדרך שפסקנו בק״ש™ ,באמצע הפרק
אינו פוסק ,כדין ק"ש ,וימים שאין היחיד גומר
בהם את ההלל אפילו באמצע הפרק פוסק.
ומיהו™ היכא דאינו מפני הכבוד לאצו
כדאמרינן שאני רב בר שבא דלא חשיב עליה
דרבינא .וכיון דמסקנא דמשום פרסומי ניסא
שוה לק״שצז דהוא™ הדין למגילה .וכן
ברשב״א וברשב״ץ ומ״מ בשם רוב המפרשים שדין
הלל כק״ש .וכ״פ בטושו״ע רס״י תפח .ודלא כהרמב״ם
פ״ג ה״ט שמקל ש׳פוסק׳ היינו לכל דבר עי״ש במ״מ
ובהגמ״י .ודלא כתר״י שמחמיר שבאמצע הפרק אינו
צה .וכ״כ בתוס׳ ר״י
מפסיק אפי׳ מפני היראה.
שירליאון וכ״פ הרא״ש סי׳ ה אבל לא מטעמיה דרבינו
צו .וממה שהשוה לעיל
אלא ממה שהושוה לק״ש.
הלל לק״ש צ״ל שאינו בא לאפוקי משיב שלום לכל
אדם בין פרק לפרק ובתוך הפרק בימים שאינו גומר.
וגם במעשה דרב בר שבא דלא פסיק ליה צריך לפרש
לפי״ז שלא שאל לו [וכדפי׳ הרשב״א ד״ה ימים ועי׳
דק״ס אות ל] דאילו להשיב הרי מותר לכל אדם.
צז .צ״ב הרי לכאו׳ לא משום פרסומי ניסא הושוה
לק״ש אלא למרות שיש בו פרסומי ניסא .שהרי הוה
אמינא דפרסומי ניסא עדיף וקמ״ל דלא .וכך הן דברי

רבינו להלן ׳ולא אמרינן עדיף׳ [וכמו שפי׳ תר״י
צח .אולי נראה דהוא הדין.
והרשב״ץ ועוד].
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ברכות

לד

יתחיל ממקום שפסק אמרין ליה והתנן
מהחלת ברכה שטעה זה אמר להון מכיון
דעניתוץ קדושתא כמי שהיא תחלת ברכה.
ואינה ראיה בעיני ,דרב הונא מודה בהא אלא
דאיהו חשיב לכולהו אמצעיתא כחדא
ברכתאסג .ואני פירשתי בזה דעתי בראש
הלכות תענית (סי׳ תתמו).
אמר ר׳ יוחנן כל המבקש רחמים על חבירו
אין צריך להזכיר שמו מנא לן ממשה שנאמר
(במד׳ יב יג) אל נא רפא נא לה.
[לד ע״ב] ת״ר אלו ברכות שאדם שוחה בהם
באבות תחלה וסוף™ אבל אם בא לשחות
בסוף כלםה ברכה וברכה מלמדין אותו שלא
ישחה .ותני מילי בי״ח ברכות ,אבל בשאר
תחנונים הא אמרינן לעיל (לא ע״א> כשהיה ר׳
עקיבא מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו
בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת מפני
השתחוואות וכריעות .ובירושלמי פרק קמא
דמכילתיןםו גרסינן תני ר׳ חלפתא בן שאול
הכל שוחחין עם שליח צבור במודים .וקורץ
מודים דרבנן ,והוא מפורש נמי במסכת סוטה
(מ ע״א).

ושיעור כריעת מודים פירשתי לעיל בם׳
תפלת השחר (סי׳ פה) .והכורע בהודאה של
הלל ובהודאה של ברכת המזון הרי זה מגונה.
וביום תענית ובימים הנוראים כל עיקר

סימן

צו

ע "ב

בכריעה

משום

דיומי

תסלותיהן
נינהוםז.
המתפלל וטעה באבות סימן רע לו ואם
שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו מפני
ששלוחו של אדם כמותו .וכששגורה תפלתו
בפיו סימן טוב לו שמקובל תפלתו כר׳ חנינא
בן דוסא .בירושלמי™ מפרש מה טעם תכין
לבם תקשיב אזניך (תהלים י מ) ,אמר ר׳_.יהישע
בן לוי אם עשו שפתותיו של אדם תנובדר׳יהיה
מבושר שנשמעת תפלתו מאי טעמא בורא ניב
שפתים (ישעי׳ מ יט> .ובגמרא דידץ נמי יליף לה
מבורא ניב שפתים.
וצריך לכוון לבו בכל י״ח ברכות ואם אינו
יכול לכוון באבות בחד ויש אומ׳ אמורא
שמפרש בהדייה™.
דרחמי

צו
בפרק הוציאו לו׳ 5גרסינן א״ר אלכסנדרי
אמר ר׳ יהושע בן לוי המתפלל צריך שיפסיע
ג׳ פסיעות לאחוריו ואחר כן יתן שלום ואם
לא עשה כן ראוי לו כאלו לא התפלל וכשהוא
נותן שלום נותן שלום לימינו ואחר כך
לשמאלו שנא׳ (דברים לג ב) מימינו אש דת למו
רבא חזייה לאביי דהוה יהיב לימיניה ברישא
א״ל מי סברת לימין דידך לימין של הקב״ה
שהוא שמאל דידך אר״ח בר אבין חזינא להו
לאביי ורבא דפסעי להנך שלש פסיעות

סג .וכמו שדחו בבבלי בסוגיין .אבל עי׳ בפי׳ ר״ח
(באו״ז ובנדמ״ח) שכתב על הדחיה שבבבלי ׳ואע״ג
דשני אשנויי לא סמכינן׳ ורק אח״כ הביא גם הראיה
פד .לפנינו ובהודאה תחלה וסוף.
מהירושלמי.
ואפשר שדילג המעתיק מסוף אל סוף ,אבל כנוסח
ספרנו כ״ה בכי״ט שבדק״ס וכתב עלה הר״ב דק״ס
באות ר שגירסא מוטעית היא דהא אלו ברכות קתני.
פה .כגי׳ הרבה ראשונים שהובאו בדק״ס אות ש (אלא
שבכתה״י בטעות בסוף של ברכה) .לפנינו בתחלה
פו .ה״ה והובא לעיל סי׳ לח
וסוף של כל ברכה.
וסי׳ סו וסי׳ פה[ .ומהם שגרס ׳בהודאה׳ במקום
פח .בסוף
פז .וכ״ב רביגו לעיל סי׳ מ.
במודים].
פרקין .ותחילת המאמר אם כוונת את לבך בתפלה
פט .כך בכי״ל .בכי״א :׳וצריך לכוין באבות
וכו׳.

שמפרש בהודאה .ועי׳ לעיל סי׳ פט ובהערה ד שם
שרמז רבינו לגירסא זו .ומצינו עוד כעין גירסא זו
בראשונים (הובאו בהגהות לוית חן ובמקו״צ לרמב״ם
מהד׳ הרש״ף) :בס׳ האגודה ס״פ אין עומדין גרים
בברייתא שם ׳חד אמר באבות וחד אמר בהודאה׳.
ובהגמ״י רפ״י מהל׳ תפלה גרים כפה״נ ׳רב ספרא
משום רבי אמי באבות רב תסדא אמר בהודאה׳ .וכ״פ
הרוקח (שרש זכירת ה׳ ד״י עט׳ ט) וס׳ חסידים סי׳
קנח .והם כתבו באבות או במודים .וכ״כ הסמ״ק סי׳
שהובא בב״י סי׳ קא הביאו בא״ח הל׳ תפילה סי׳ לז
ובכ״ב רה״ל תפילה .ושם כת׳ באבות ובמודים ואס
אינו יכול יכוין באבות .לפנינו בגמ׳ המתפלל צריך
שיכוין את לבו בכולן ואם אינו יכול לכוין בכולן יבוין
את לבו באחת א״ר חייאא״ר ספרא משום חד דבי

בחד ויש אמורין שמפרש בהדיא׳ .ונראה לשער שכך

רבי באבות .וע״ע ב״י וב״ח ופרישה וא״ר סי׳ קא.

צ״ל :וצריך לכוון לבו בכל י״ח ברפות ואם אמו יכול
לכוון [בכולן יכוון] באבות כחד [דבי רבי]  .ויש אטורא

[הנוסח שנדפס במהדורות הקודמות אין לו יסוד
ע .נג ע״ב והובא ברי״ף כאן.
בכתה״י].
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לה

בכריעה אחת ,ואמרינף* כיון שפסע ג׳
פסיעות התם איבעי ליה למיקם כתלמיד
הנפטר מרבו ואם חזר לאלתר דומה לכלב
ששב על קיאו .ורבינו האלפסי כתב קאים עד
דפתח שליח ציבור [וכד פתח שליח צבור]
הדר לדוכתיה ואית דאמר עד דמטי שליח
צבור לקדוש.
והורגלו™ רבים לומר שלום בשמאלי
ושלום בימיני .ואני המחבר לא כך קבלתי ,כי
שגו במה שכתוב במחזורים ונותן שלום
בשמאלו כדלעיל בו׳ וסבורים כזה הלשון
לומר ,וליתא דנותן שלום הכי פירושו
כשיאמר עושה שלום במרומיו הוא משתחוה
לשמאלו וכשהוא אומר הוא יעשה שלום
עלינו משתחוה לימינו .ומסיים ועל כל ישראל
והורגלו להשתהות לפניהם כעבד הנפטר

מרבו ,תדע שמה נשתנה סוף י״ח ברכות מסוף
הקדיש של כל התפלות.55

צז
[לד ע״ב] אמר ר׳ יוחנן אל יתפלל אדם אלא
בבית שיש לו תלונות שנאמר (דניאל ו יא) וכוין
פתיחין ליה וגר ואמר רב כהנא חציף עלי מאן
דמצלי בפקתא™ ,פי׳ כיון שיכול להתפלל
בביתו הרי הוא כמראה עצמו לכל שהוא רגיל
בתחנונים .ואמר רב ששת הציף עלי מאן
דמפרש חטאי׳ שנאמר <תהלים לב א) אשרי נשוי
פשע כסוי חטאה.

עא .לפנינו בגט׳ בשם רב מרדכי .ועי׳ ברי״ף כאן
עב .כל הדבור הובא במרדכי סוף
ובהגהת הב״ח.
פרקין ובטור סי׳ קכג וכ״ב מהר״ם בשם רבינו
בתשב״ץ סי׳ דלה .וכן הובאה דעת רבינו גם בהג׳
סמ״ק סס״י יא .ובארחות חיים הל׳ תפלה סי׳ כו
הובא שהר״ף הגיה על דברי מהר״ם ונקט כהני
שהורגלו ושכן נהג הרשב״א .והנוסח המלא הובא
בסדר עבודת ישראל מסדור כת״י( .רא״א).
עג .תדע שהרי בקדוש וברכת המזון שנותן לשמאלו
ולימינו כמו [כן] אינו אומר שלום בשמאלי ושלום
בימיני וכו׳ אלא מסיים בעושה שלום במרומיו ונוטה
ראשו לכאן וכאן יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
עד .כגי׳
(סדור הדוקה עט׳ שסה עי״ש בהערה).

סימן

נה

צח

ע״א

פרק ששי
צח
[לה ע״א] כיצד מברכין על הפירות .על
פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ חוץ
מן היין שעל היין אומר בורא פרי הגפן ועל
פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה חוץ
מעל הפת שעל הפת הוא אומר המוציא
לחם מן הארץ ועל הירקות הוא אומר בורא
פרי האדמה ר׳ יהודה אומר בורא מיני
דשאים .וכל הני ברכות צריכות הזכרת השם
ומלכות.
ת״ר™ קדש הלולים לה׳ מלמד שטעון
ברכה לפניו ולאחריו מכאן אמר ר׳ עקיבא
אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך.
ישעו שטעון ברכה לפניו ולאחריו ,לפניו
מדרבנן ולאחריו מן התורהעז ,ויש דבר שטעון
ברכה לפניו מן התורה ולאחריו מדרבנן™,
ויש דבר שלא טעון ברכה כלל לא לפניו ולא
לאחריו אלא מדרבנן וקרא אסמכתא
בעלמא™ .ותנןפ כל הטעון ברכה לאחריו
טעון ברכה לפניו.
ולפי חשיבותי׳ הן הברכות .כגון על לחם
שמברכים לפניו המוציא שלא נקבעה ברכה זו
אלא על הלחם וגם אחריו מברכים שלש
ברכות הזן על הארץ ועל המזון בונה
ירושלים .והטוב והמטיב אינה נחשבת עמהם

עה .כגי׳
דק״ס .בכי״ל בבקתא וכ״ה לפנינו בגם׳.
עו .בכי״ל הלשון :ומסק׳
דק״ס .בכי״ל פרי קדש.
דיש דבר שטעק ברכה לפניו מן התורה ולאחריו
מדרבנן ויש דבר שטעון ברכה לפניו מדרבנן ולאחריו
עז .פת ,שלפניה
מה״ת ויש דבר שאין טעון וכר.
עדו .ברכת התורה.
המוציא ולאחריה בהמ״ז.
ולפי״ז סובר רבינו כשיטת הראשונים דבה״ת
דאורייתא.

כמבואר

בשאג״א

סי׳

כד

ועוד.

כ״כ

בהגהות לוית חן .ואכן כן מפורש בדברי רבינו לקמן
סי׳ תקנג ד״ה ואם תאמר .ועי׳ גם לעיל רס״י סד.
עט .שאר דברים חוץ מן הפת (ע״ל סי׳ קכד וקכט
שאף פת הבאה בכיסנין בר״א דידה דרבנן).
פ .נדה נא ע״ב והובאה במכילתיז דמ״ד ע״ב.
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מועד

קטן

-

סימן

תתמא

הלכות אבל

ולה] ראיתי שרבינו זקיני כתב בספרו (ראב״ן הולכים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ואנשי
דקפ״ג סע״ג) לפי שמתפללים עם האבל בימות המקום כולם רואין את החתן ושמחין עמו
החול הוי פרהסיא ולא נהוג בשבת והולך ורואין את האבל ויושבין עמו לאח כדי
לבית הכנסת .ואף על פי שהקהל מלוין אותו שיצאו כל ישראל ידי חובתן בגמילות חסדים.
לביתו כיון דלא הוי כי נחמה דחול לא הו ,5י־~והואכו אומר ברוך נותן שכר טוב לגומלי
פרהסיא .ועוד שאמרו (שבת יב ע״ב) בקושי חסדים .עד כאן לשון המדרש.
התירו לנחם אבילים בשבת ,לפי שהוא כענין
ואף על גב דפרהסיא הוא ,משום מצוה
פרהסיא .ומיהו כיון שאין יושבין על האח
שאני .ומשום פרהסיא אמרינן (שבת יב ע״ב)
אין נראין ביאתם שם כנחמה .ודברים בקושי התירו לנחם אבלים בשבת .והאי
דחוקים.
דקאמר שיושבין עמו לאח ,משום שלרוב עם
ונראהכד בעיני שכהלכה עושין ,דתנן בפרק לא סגי בלאו הכי .ומשנה מקומו כדי שירגישו
שני דמדות (מ״ב) דכל הנכנסין להר הבית הכל ,וכדאמרינן לעיל (סעיף ט) שנייה יוצא
נכנסין דרך ימין ומקיפיץ ויוצאין דרך שמאל ואינו יושב במקומו ,ובשבת נמי שיוצא אינו
חוץ ממי שאירעו דבר שהוא מקיף לשמאל יושב במקומו .ונהגו משום כבוד המת שגם
מה לך מקיף לשמאל שאני אבל השוכן בבית שאר קרוביו משנין את מקומםכז .וקיימא לןכח
הזה וכר .ואף על גב דהתם לא מפרש דאין אבילות בשבת .ומה שנהגו לומר מיד
שבשבת עושין בן ,בפרקי דרבי אליעזר בן
אחרי ברכת חתנים ישמח חתן עם כלהכט מן
הורקנוס בסוף פרק י״ו מפורש כן .והכי איתא
המדרש הזהיסודו _________________"
התם ,ראה שלמה שמדת גמילות חסדים
נלח מסקנאל דהילבתא דאבל אסור בשאילת
גדולה לפני הקדוש ברוך הוא כשבנה שלמה
שלום שלשה ימים הראשונים .והגי מילי
את בית המקדש בנה שני שערים אחד של
חתנים ואחד של אכילים ושל מנודין והיו לשאול בשלום יחיד אבל לרבים משום כבודם
ישראל הולכים בשבתות בין שני השערים כשבאים להספיד או לנחמו ונפטרים ממנו
הללו ויושבים שם .והנכנס בשער החתנים היו אומר להם לכו לבתיכם לשלום ושכרכם כפול.
יודעין שהוא חתן ואומרים לו מי ששיכן שמו ומשלשה ועד שבעהלא משיב לשאינם יודעים
בבית הזה ישמחך בבנים ובבנות .והנכנס באבלו ואינו שואל .מכאן ואילך משיב
בשער אבלים והיה שפמו מכוסה היו יודעין ושואללב אל בני אדם שאינם יודעים שהוא
שהוא אבל ואומרים לו מי ששיכן שמו בבית אבל .ושואל לאחרים שהם שרויין בשלום.
הוה הוא^נחמך .והנכנס בשער אבלים ואין אבל אחרים אינם שואלים בשלומו עד שלשים
שפמו מכוסה היו יודעין שהוא מנודה והן יום אם הם יודעים באבלו ,שהוא אינו שרוי
אומרים לו מיכה ששיכן שמו בבית הזה יתן בשלום .והני מילי לחמשה מתי מצוה אבל על
בלבך לשמוע לדברי חבריך ויתן בלבם אביו ועל אמו אין שואלין בשלומו עד שנים
שיקרבוך .כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתן עשר חודש.
ונראה לי ראם יודע שהוא אבל ושואל
בגמילות חסדים .ומשחרב בית המקדש
התקינו חכמי ישראל שיהו החתנים והאבלים בשלומו מפני שאינו יודע ההלכה אי נמי
כד .הלכות שמחות למהר״ם
יום שלישי יוצא עמהם.
כה .בכי״ל השוכן
סי׳ ס (פג) ומרדכי רמז תתצו.
כו .בפרקי דר״א :ועליהם הוא אומר.
בבית וכו׳.
כז .והובא בתרה״ד סי׳ רצא וכתב עלה דהיינו פסולי
כה .עי׳ לקמן
עדות והו״ד בד״מ סי׳ שעד סק״ה.
כ« .בכי״א הכלה .והובא הפיוט והמנהג
סעיף נא.
לאומרו במחז״ו סי׳ פג וסי׳ תצ וסי׳ תצו ובסדור רס״ג
עט׳ קת ובסדרע״ג סו״ס ארוסין ונשואין .ושם ישמח

f

חתן ככלה( .ולא נתבררה שייכות המנהג אל המדרש בין ,.׳?׳»*?
ל .כא
מצד תוכן הפיוט בין מצד המנהג לאמרו).
ע״ב .ועד סוף הדבור הועתק בהלכות שמחות סי׳ סא
לא .כ״ה
(פה) ובמרדכי ר׳ תתצז ובהגמ״י פ״ה הג׳ צ.
בהל׳ שמחות .בכתה״י ובמהדו״ק ששה וטס״ה שנתחלף
לג .במרדכי הנוסח מרווח ?ותר :מכאן ואילך
ו׳ בז׳.
שואל ומשיב לשאינם יודעין שהוא אבל ושואל לאחרים
שהם שרוים בשלום אפילו יודעין שהוא אבל.
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ספר

ראבי״ה

מועד
הלכות

קטן

-

סימן

תתמ א

שסה

אבל

ששכח שהוא אבל ,משיב לולג .אבל בשלשה
ימים הראשונים מודיע להו ולא מהדר להו.
אבל לבתר שלשה לא צריך לאודעינהו
ומשיב ,ומיהו אינו שואל עד לאחר שבעה
והאי דנקט לבתר שבעהלד משיב ,לא צריך
אלא אגב שואל נקט משיב.
נלז] ירושלמילה בפרק היה קורא (0ה״ז) תנא
מקום שנהגו לשאול בשלום אבלים בשבת
שואלים ובדרום נהגו להיות שואלים רבי
הושעיא רבה אזל לחד אתרא וחמא אבלייה
בשבתא־ושאל בהון אמר לון אני איני יודע
מנהג ’מקומכם אבל שלום עליכם כמנהג
ארצינו וכמנהג מקומינו .ומסיק בא להודיענו
שאין אבילות בשבת הה״ד (משלי י כב) ברכת
ה׳ היא תעשיר זו שבת דכתיב (בראשית ב ג)
ויברך אלהים את יום השביעי ולא יוסיף עצב
בהלו שאין בה אבילות כד״א (ש״ב יט ג) נעצב
המלך על בנו .ולעיל (סעיף ג) כתבתי נמי
שבשבת פורס אבל ונותןלז לאחרים.
[לזז]'גרסינןלח בפירקיץ (כג ע״ב) ובפרק מי שמתו
לז ע״ב) מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר
אם אין לו בית אחר אוכל בבית חבירו ,ואם
אין לחבירו בית עושה מחיצה עשרה ואוכל
ואם אין לו דבר לעשות מחיצה הופךלט פניו
ואוכל ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר
ואינו שותה יין ואינו מברך ואינו מזמן ואין
מברכין עליו ואין מזמנין עליו ופטור מקריאת
שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות
האמורות בתורה ובשבת מיסב ואוכל בשר
ושותה יין ומברך ומזמן ומברכיף ומזמנין
עליו וחייב בכל המצות האמורות בתורה ר״ש

בן גמליאל אומר מתוך שנתחייב באילו
נתחייב בכולן ר״ש בן גמליאל היינו תנא קמא
אמר רבי יוהנן תשמיש המטה איכא ביגייהו.
ובירושלמי דהתםמא איתא נמי ומסיים בחול
אם בירך אין עונין אחריו אמן ואחרים שבירכו
אין עונה אחריהם אמן ,ובשבת אם בירך
עונים אחריו אמן ואחרים שבירכו עונה
אחריהם אמן .ונראה לי דאין מברכין לא הוא
ולא אחרים ברכת אבילים בשבתמב ,ולא יוסיף
עצב בה כתיב (משלי י כב).
[לס] ופליאהמג היא בעיני דמשמע דאונן אסור
בתשמיש המטהמד ובפרק קמא דכתובות (ד
ע״ב) גרסינן אבילות דהכא קולא ופריך מאי
קולא אילמא דקתני בועל בעילת מצוה ופורש
התם משום דאבתי לא חל עליה אבילות כלל
אי לרבי אליעזר דאמר עד שיצא מפתח ביתו
אי לרבי יהושע דאמר משיסתם הגולל .וניחא
לי דהכי פירושו מאי קולא דאבילות הלא אונן
הוא בין לרבי אליעזר בין לרבי יהושע ,וקולא
דאנינות הוא ולא קולא דאבילות .אי נמי יש
לומר דלר״ש בן גמליאל חובה עליו דאונן
בשבת תשמיש המטה משום מצות עונה
ולרבנן רשות ,אבל בחול דכולי עלמא
רשות™ .ותפוס לשון ראשוןמי.
נח] ומסקנא בברכות <יח ע״א) רב אשי אמר כל
זמן שמוטל עליו לקברו כמוטל לפניו דמי.
ירושלמי (בסרקין ה״ה וברכות רפ״ג) רבי יהושע בן
לוי אמר הלכה כר״ש בן גמליאל נמסר לרבים
אוכל בשר ושותה יין נמסר לכתפים כמי
שנמסר לרבים .וקיימא לן מתו אף על פי

לג .קאי על ומשלשה ועד שבעה דלעיל .וקאמר דלאו
דוקא ׳לשאינם יודעים באבלו׳ אלא ה״ה שאינן יודעין
ההלכה וכו׳ .והו״ד רבינו בהגמ״י פ״ה מהל׳ אבל הג׳
לד .לעיל ׳מכאן ואילך וכו" .בכי״א
ק עי״ש.
לה .הלכות שמחות
ובמהדו״ק לבתר שלשה וטס״ה.
לו .במקרא עמה .ע״ל סעיף
סי׳ סב ומרדכי ר׳ תתצז.
לז .לעיל לא הזכיר רבינו שנותן לאחרים אלא
ג.
לט .לפנינו
לח .הלכות שמחות סי׳ סג.
׳פריס הוא׳.
בגט׳ מחזיר וכ״ג רבינו לעיל סי׳ נח וכ״ה בהל׳ שמחות.
והלשון ׳הופך׳ במס׳ שמחות פ״י ה״ג ובירושלמי
מ .בכי״ל ומברכין עליו.
ברכות רפ״ג..
טכ .עיין לעיל
מא .בפירקין הל׳ ה ובברכות רפ״ג.
מג .כבר הקשה כן רבינו לעיל סימן נח.
סעיף ד.

מד .קאי על מה שאמרו (הובא בסעיף דלעיל) חשה״ס
איכא בינייהו .וז״ל הל׳ שמתות סי׳ סו :ור׳ אבי העזרי
הקשה דמשמע משום שהוא שבת איכא תשה״ט דקאמר
תשה״ם איכא בינייהו הא בחול אסור .וכן הביא
הרמב״ן בתוה״א עמ׳ עג ראיה זו .ועיין שיטות
מה .ונפק״מ לדינא
הראשונים בטוב״י יו״ד סי׳ שמא.
בין שני התירוצים ,לתירוץ קמא אסור ולתירוץ בתרא
שרי .ולעיל בסי׳ נח (שם הביא רבינו רק תי׳ קמא) כתב

׳והמחמיר יברכנו יוצרינו׳[ .ותי׳ בתרא הובא ברבינו
יונה לברכות די״א ע״א בשם רבי יוסף הלוי .וצ״ע
להבין ,אם אסורא ליכא למה לרבנן הוי רשות מאי שנא
מכל מצות האמורות בתורה וכן לאידך גיסא לרשב״ג
מו .ואכן מהר״ם בהלכות שמחות
מאי קמ״ל שחייב].
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הודפס ע"

שו״ת ררב״ז חלל! ו סימן ב אלפים פט
* עוד שאלת על פסוק אל תגזול דל וכו׳ ואמרו רז״ל הוי מקדים שלום לכל אדם וכל ישראל בכלל אדם אפי׳ עמי
* הארץ ור״ל היה מקדים שלום לכל אדם אבל לא היה מדבר בשאר דברים עם כל אדם עד שישאלוהו ואז היה משיב
להם ושאלת שלום לחוד ודבור לחוד.

** נא לשמור על קדושת הגליון  /הודפס מתוך תקליטור פרוייקט השו״ת  -את׳ בר-אילן**

־  1־

רבבות

אורח חיים

חלק ה׳ סימן ב׳ מ״ש כ״כ בנכנס לבית הבסא אם
צריך ליטול ידיו וה״ה ליוצא מבית המרחץ.

אפרים
_____ ....___ a----------לקרא לאדם ששמו שלום כבית המרחץ

ועיין בשו״ת מנחת יצחק ח*ד סימן ל״ו .רעית כף

נשאלתי אם בבית המרחץ מותר לקרא לאדם

החיים סימן זד סי״ח שכתב בנכנס כולו בעי גטילד.
ומשמע א״כ בגפגס דק הלק מגופו לא בעי נטילה ,וא״ב

ששמו שלום .ואולי לתת שם שלום אי אפשר אבל

להלכה בהכנים רק ידיו לא בעי נטילה.

לקרא מותר והוא כשנותן שלום אז מתכון לדרוש

בשלומו בשם הקב״ה ששמו שלום ,אבל לקרא לו
בשמו מותר כי אין מתכון בזה .ועיין בספר דברות משה

הקם מחמטח ולא ישן אי בעי גט״י
נראה הא דמבואר בשו״ע סי׳ ד׳ ם׳׳ק י״ה .אלו

על שבת פ״א בהערה נ״ח שכתב פשוט שאף ששלום
הוא משמות של הקב״ה מותר לקרא לאדם שנקרא

דברים שצריכים נט״י במים הקם מהמטה רזה רק

בשם שלום בבית המרחץ מאתר דשם שלום שקורא הוא

בישן אבל שכב סתם בלי שיבה מסתבר דאין צריך

לאדם שהוא הול וליכא בשם שקורא שום קדושה ובו׳

ליטול ידיו .אבל כעת ראיתי בתהלה לדוד סקט״ו כתב

וסיים דליתן שלום בבית המרחץ דאסור

ואפשר בקם מהמטה אף שלא ישן צריך נטילה פעם
אהת ובישן יצריך ג׳ פעמים .וא״ב לדעתו יש ליטול

שמים ממש והוא מהתקנת דברכות שתקנו לברך את

הוא שם

^חברו בשם ע״ב .וא״ב לקרא שלום לאדם בבית המרחץ

בשבב ולא ישן פעם אהוב ואולי בלילה כששכב לישון

מותר אבל לתת שלום אסור וכן לקרא לאהד במספרה

ולא ישן בעי נטילה וביום דוקא בישן .וידידי הרד",ג
ר׳ חיים קנינסקי שליט״א כתב לי בזה לי פשיטא

בגילוי ראש מותר .ובמ״ב סי׳ פ״ד סק״ו כתב דיש
להחמיר ולא לקרא לאדם ששמו שלום בבית המרחץ.

דדוקא בישן וכן מוכח במ״ב בסקל״ט עכ״ל .וא״ב בשכב

סתם משמע דלא בעי גט״י.

נ

ליטל ידיו במספרה אחרי שהסתפר
נסתפקתי בנוטל שערות ראשו דצריך ליטול ידיו.

סימן ז
א

לתת שלום לאחד שיושב במספרה

איך הדק בהלך למספרה להסתפר האם צריך לרחוץ

ידיו רק כשיוצא משם .או דיכול לרחוץ ידיו במספרד-
ומסתבר דיכול ליטול שם ידיו דלא מצינו מי שנוטל

צפרניו דלא יכול ליטול ידיו במקום שנטלם .וידידי

נכנסתי למספרה ופגשתי שם אחד .ונסתפקתי אם
אפשר לתת לו שם שלום .והרב פינסקי זצ״ל אמר לי

לרחוץ ידיו כי אין המקום נחשב למקום מטונף המסתפר

שא״א לתת שאם למי שיושב שם בגילוי ראש .ואה״ב

דומה לתופף ראשו או נוטל צפרגיו ע״ס וא*כ אפשר

ראיתי בספר מנחת קנאות על סוטה דף י׳ שהביא מספר
שדי המד דאסוד לתת יד למי שהולד בגילוי ראש

במספרה ליטול ידיו.

כי יאמר שלום בגילוי ראש וא״ב ג״ב פה הלא יושב
בגילוי ראש וא״ב מסתבר דא״א לתת לו שלום.
וידידי וער״י שרביטנר שליט״א בעמח״ם פאר יוסף
כתב א בזה אם מותר לומר שאם לאחד היושב

הרב קארנמהל שליט״א נתב לי במספרה בודאי יבול

סימן ח

א
לא להניח אוכלים ומשקים ונחת המטח
בהא דאחד לא רצה לאכול מאוכל שהי׳ מונח בלילה

במספרה בגילוי ראש חושבני דשפיר דימה מעכת״ה
לד,ך דינא דהשד״ח בענין הושטת יד למי שהולך בגילוי

תחת מטה שישנו שם ,בודאי .הוא צודק .וכמבואר ביור״ד

ראש עכ״ל .וא״ב אין לתת שם שלום למי שמסתפר .ומי

סימן קט״ז ס״ח שלא יתן תבשיל ומשקים תחת המטה

שלא מסת®■ מותר כי שם לא נקרא מקום מטונף.

וכתב הש״ך אפילו מכוסים .ובדיעבד אם נתן הביא

וכעת ראיתי בשו״ת הלכה למשה יור״ך סי׳ י״ד
ונסתפק אם מותר לתת שאם ברחוב למי שהולך בגילוי

הפ״ת בשם שבות יעקב ח״ב סימן ק״ה דמותרים ,ופ״ת

הראש וסיים מבמה טעמים להתיר .וכן ידידי הרה״ג
ר׳ שמעון הרירי בתשובה אלי כת״י ביאר בארוכה
דביום אין מתכונים לשם השם ולכן מותר .ובפרט ייצא
מחלוקת דאוזד אומר א שאם ואין עונה לו ועיין בזה.
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כתב מהגו״׳א דה״ה לאובלין חיץ .ובדרכי תשובה
סק״לז בתב דבין כר לכסת ,שפיר דמי ובן כתב דרק
בשעה שישינים שם .ואין גפ״מ בין מטתו של ישראל
או עכו״ם ,והביא להקל בשל עכו״ם .וצריך ביאור
בדברי הרב פעלים בח״ד ■בקונטרס סוד ישרים סיפן ה׳

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רבבות

בדו

אפרים

אורח חיים

סימן יב

שמו של אותו אדם ובדברי סופרים הלך אחר המיקל.
וידידי הרד",ג ר״ג פלדר שליט״א כתב לי דיש להתיר

כווטיל מים ולא חידו לו מים לרחוץ ידיו

לתה שלום למי שיושב בגילוי ראש משום דמתכוין בזה

לשם ריעות וידידות ולא בא להזכיר ש״ש .ועיין בשחת

בדבר שאלת התלמיד מרובי חי .בהטיל מים ולא
היד ,לו מים ליטול תיו .ולא בירך ,ואח״ב הטיל שנית
ויש לכ&י_ם_במה ברבות יש לו לברך .נראה דההלכד,

מהרש״ם ה״ד סימן קמ״ח בדבר עניית אמן בכה״ב ועי׳
שחת שער שמעון אהד ח״ב סימן ד׳ שכתב דלא מתכונים

לשם השם ומותי•

היא נמו שכתב הט״ב בסימן ז׳ מק׳ו ודעתו דהרבה
פוסקים פליגי בזה והם סוברים בוזטיל מים והסיח דעתו
ונמלך והטיל דסגי בברכה אחת שהיא ברכת הודאה
שמודה אחת על הרבה פעמים ויש להקל בספק ברכות.
וכן פסק בשאילת משה (וסרמן) אור-ח מי׳ י״ה דהורה
לברך פעם אהת .וסיים המ״ב ולכתחילה נכון ליזהר לברך

במ״ש בח״א סימן ח׳ אות ב׳ שאין לבדוק חמץ

תיכף אשד מר אהד הטלת מים דשמא יצטרך עוד אח״כ

בבית הכסא העיר לי ידידי הרה״ג ר׳ צבי כהן שליט״א

&
בדיקת חמץ כבית כפא

להטיל מים וה״ד ,בגדולים .ומקורו צויין משלחן שלמה.

מחל דאי״צ לבדוק הרי שמא ילדים קטנים הכניסו לשם

ועיינתי וראיתי שם שכתב דסגי בברכה אחת .ועיין חיי
אדם פלל ז׳ סימן ז׳ .וארחות היים סימן ז׳ הרבה דינים

חמץ ועליהם לא שייך לומר אין רגילים ומאד יתכן

מזב ועיין יין הטוב (גיסים) סימן ט״ז שכתב עד כמר,
זמן יכול לבדך .ובמאמר מרדכי סק״ג שהאריך בדי״ז.
ועיין שאילת יעב״ץ ה״ד סימן ט״ו ,ופסק דמברך רק

שהילדים באמצע אכילתן יצטרכו להכנס לנקביהם אך
שמא יש לבדוק שם רק כשגומר כל בדיקתו ולא באמצע

מצוה עב״ל .ושוב הוסיף במ״ש בענין הכנסת אוכלים
בבית אמבטיא דאין השאלה רק בענין הכנסת אוכל אלא

ברכה אחת .ובקם בבקר ואף שלא עשה צרכיו צריך

גם בענין אם צריך ליטול ידיו סשיוצא מבית אמבטיה
יש לדמות זה אה עכ׳יל .ועיין כ״כ בשחת בצל החכמה

ויבול לברך .וכמבואר ברמ׳א ריש סימן ה׳ .ועיין מ״ש

ח״ג □ימן י״א.

לברך לפי שבכל יום נעשה בדיה חדשה וכך המנהג

בבדי השולחן על קצות השולחן סימן ה׳ סק״ב .ועיק

שערים המצוינים בהלכה סימן ד׳ סק״א .ושונה הלכות

נ

סי״ז סק״ז .ומדוע מברך אשר יצר ולא אאשר ברא׳ עי׳
באורח נאמן סימן ז׳ דד,סביר הטעם .ועיין ערוך השולחן

לענות אמן קודם נט״י

סימן ד׳ סק״א.
במ״ש בח״א סימן ט׳ לענות אמן קודם נטילת ידים.

סימן יג

עיין בשחת תפארת אדם סימן א׳ ושחת באר משה ה״ד
סימן ג׳ שכתב כמו כן דבעודו שוכב על מטתו שוסע

לענות אמן כמפפרח
א

ברכה יענה אז אמן .וידידי הרב ג .שוהאט שליט״א כתב
לי בזה לשמוע מאחר עי׳י הרהור בדבור לפני ננחי
נראה דמותר משום דאז א״א להיות הענין דשומע כעונה.

דראה בשחע הרב סימן ע״ה ס״י וחל .ומ״מ אץ לו
במ״ש בזז״א סימן ז׳ כתב לי ידידי הרה״ג ר׳

לשמוע ברבה מזזבירו ולצאת י״ח כי א״א שומע בעונה

יואל שורץ שליט׳יא הלא יכול לענות לו במספרה במקום

כיון שא״א לענות עב״ל (החד בספר באר יעקב וכה״זו

שלום בקר טוב .ובעיקר הדבר הלא אין נתכוין.
ובמ״ש באות ג׳ ליטול ידיו במספרה כתב לי ידידי

וכ״ב במ״ב) מזה מוכה דביון שא״א לו לענות אין כאן

הענין דשומע כעונה וראה גם בערך ש״י סימן פ״ה אבל

הרה״ג ר׳ צבי בהן שליט״א כן נראה פשוט וכן עמא

ראה בשחע הרב יור״ד סימן א׳ שכתב וז״ל כיון שהוא
מתבוין לצאת י״ה בשמיעה זו מפני ששומע כעוגה ה״ז

ובמ״ש באות ב׳ לקרא אדם ששמו שלום בבית

כמוציא מפיו ואסור עכ״ל.
ובענין לשמוע ברכה מחבירו שאין ידיו נקיות העירני

דבר.
המרחץ עייז מ״ש בזה בשחת באר משה ח״א סימן ה׳.
ועיין שחע הרב סס״י פ״ד יש אוסרין לקרות בשמו ויש
סתירין ביון שאין מתבוין על ענין השלום אלא להזכרת
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ידידי הרב ר׳ שלום דובער לעריו שליט״א ,מדוע לא
הזכיר מ״ש בשחע הרב סימן ע״ה כשהוא עתם וכו׳ אין

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

רבבות

נו

אפרים

אורח חיים

סימן סג

פמ״ג בא׳־א סי׳ קס״ז דלאו של מאכלו הוא רק מדרבנן
ועי׳ שדי חמד כללים א׳ אות שמ״זג
והנה בשו״ע סי׳ פ״ט כתוב אסור וכו׳ לא לאכול
ולא לשתות ובסימן תרנ״ב בדיני לולב כתוב אסור

לאכול קודם שיטלנו ומשמע דלשתות מותר ואולי ג״ב

להקדים שלום לפני התפלח
ברכות דף י״ד« ,אמר רב בל ועדתו שלום לחבירו
קודם שיתפלל

כאלו

עשאו במה .תרגמה

לבפתחו׳ ,וכתב

רש״י!

ר׳

אבא

,אבל פגעו בדרך

לשתות אסור דשתיה בכלל אכילה ,ועי׳ ספר ברמת

במשכים

אהרן לברכות דף ל׳׳ד ,מדף הספר מ״ש בזה .וא״ב צ״ע

שואל׳ .ובספר בית יעקב להרב מעסקיו זצ״ל בסימן י׳
גסתפק אם דין זה הוא רק בשחרית או ג׳׳כ במנחה

סי׳ י״ז דכתב דאם מצטער ואינו עושה לתענוג ולא

ובמעריב .והנד .הרמב״ם כתב^בפ״ו מהל' תפלה הל״ד!

יוכל להשיג בנקל לצאת י״ח בנטילת לולב אז המקיל

,וכן לא ישכים לפתח תברו לשאול בשלומו קודם

אמאי בהל' תפלה כתוב לשתות .ועי׳ בם׳ השיב משה

-לא הפסיד .אמנם להלכה אסור גם שתיה משא״כ במנחה

שיתפלל תפלת שחרית׳ — והרי דעיקר הקפידא היא

רק טעימה מותרת וא״ב יתכן דשתיה הוי כטעימה

בשחרית מדלא הזכיר לגמרי מנחה ומעריב .ולדעתי

והנה צ׳ל דלא יאכל אחר התפלה קודם הנטילה דלפגי

זד ,דיוק גדול .ובשיטה מקובצת (שנדפס בברכה משולשת)

האכילה בלא״ה הלא א״א ,וראיתי בשו״ת ראשי בשמים

כתב! ,אמאי לא אוקמי מתגי׳ בתפלה של ערבית ז

סי׳ ע״ד דהשיב דלאכול קודם התפלה בין כך אסור

וי״ל דלא איפשר לאוקמה בשל ערבית לפי שאין שאילת

מטעם הלאו ובשאר מצות אסור לעשות סעודה קודם
שיעשה המצות ובלולב אמרינו בהדיא בג׳ אמגם טעימא

שלום בלילה ,ע״ב .א״כ משמע דתוא רק בשחרית אבל

בעלמא אין איסור זא״כ הביאור אחרי התפלה קודם
הנטילה שלא יאבל וטעימה או שתית משסע דמותר.

לא במעריב .ומ״ש שאין שאילת שלום בלילה נראה

דכונתו להא דמבואר בברכות דף ז׳! ׳אסור לאדם שיתן
שלום לחברו בלילה שמא שד הוא׳ .ועי׳ חום׳ מגילה דף

ג׳ -ותום׳ סנהדרין דף מ״ד .ושם בפסקי תדס׳ שאין

וברמ״א כתב ואם התחיל לאכול יותר מהצי שעה וכו׳
א*« להפסיק והקשה הט״ז דהלא צריך להפסיק מטעם

מכירו .ובתום׳ עיטין ס״ו דבמכירו בלילה מותר .ועיי״ש

תפלה כמבואר בסי׳ פ״ט והיא קושיה ,חזקת ועי׳ בבכורי

בגליון הש״ם דהקשה על לשון מבית .יעיין מרגליות

יעקב אות ט׳ מה שתירץ וא״כ יצטרך להפסיק מטעם

הים בסנהדרין דף מ״ד אות י״ז .יא״כ הלא משמע

התפלה .ובא״ר תירץ דשאגי תפלה דכתיב לא תאכלו.

דמותו־ לומר שלום במכירו ובמקרים לחברו בודאי

ולכאורה מדמפסיקין לתפלה א״׳ב שיטול ואולי סזבד
דיתפלל וימשיך לאכול ואה״ב יטול .ובס׳ היראה כתב

מכירי וצ״ע.
בשיטה הביא עוד פירוש שזה שהתפלל משבים

אל תאכל עד לאחר תפלת הערב כדרשו ואותי השלכת
ומשמע דסובר דקאי ג״כ התפלת מעדיב ועיי״ש במקיר
היראה אות רפ״ט ובמקור הלכה ה״ב דף ח׳ כתב דלא

לפתחו לזה שעדיין לא התפלל אז ראוי לשאול לו
שלום ובכה״ג איבון המשנה .ולפי״ז מ״ש המ״ב בסי׳
פ״ט סקל״ז וב״ש דמי שכבר התפלל מותר להשכים

מצא בש״ם דזה קאי גם המעריב והוא באמת חידוש

לפתחו של חברו שלא התפלל ליתן לו שלום אע״&

גדול ועיי״ש ג״כ בהשמטות .אמנם לפי מ״ש לעיל

שיצטרך להשיבו לכאורה יש ראיה לדבריו מדברי

יתכן היות שבמעריב מתחיל היום וממילא אסור ג״כ
אז לאכול קודם שיתפלל.

שטעונים

ולעשות מלאכה לפני התפלה אסור .אבל שאלתי

בהיותי בישיבה איד אפשר לסדר המטה בבקר לפגי
התפלה והושב לי אז כי יהי׳ בטול תורה אם יצטרך
לחזור אבל כעת ראיתי בפאר הדור ח״ד עמוד רי״ג
שהובא מפי הרה״ג ד׳ דזב יפה שליט״א דמותר לסדר

כלי המטה לפני התפלה כי זה שייך לעגיני דרך ארץ
זאינה מלאכה.
Z

השיטה מקובצת .ובדברי

המאירי

ראיתי

ביאור ביעוין בדבריו .והלביש בסימן פ״ט ס״ב כתב!

שיהא אדם זהיר וזריז להקדים תפלתו אחז״ל מיד
כשהגיע זמן התפלה אסור להקדים לפתה חברו ליחן

לו שלום׳ .ולפי״ז משמע כדברי הרמב״ם דהאיסיר הוא
רק בשחרית כי דק שם שייך שיהי׳ זריז משא״כ

מנחה ומעריב אין לו זמן קבוע כמו שחרית ,ודו״ק בזת
ובאליהו רבה סי׳ פ״ט סק״ז כתב וז״ל! ,כתב פסקי

תוס׳ יש לחוש למעשה לאסור כל אלו גם משהגיע זמן
ק״ש או תפלה של ערבית אבל קודם מוסף או מנחה

כן יש להרחיב הדברים איו הדין באחד שאיחר
להתפלל עד חצות דמתפלל מנחה שתים אם מותר לאכול

מותר .אבל בפסקי תום׳ שלפנינו לא מצאתי דין זה.
וראיתי בפרי מגדים בא״א סי׳ פ״ט סק״ו שכתב

קודם מנחת ומדברי העמק הלכה סימן ל*א משמע
דמותר ועיין בזה.

על דברי הא״ר ח״ל! ׳וא״י מדג ולא מצאתיו כעת
דמשמע כל שהתפלל פעם אחת ביום שרי להשכים
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מ

לפתתו׳ ע״כ .עכ״פ כפי שכתבנו מוכח מהר&ב״ם ומפסקי

בבית תפלתם האם מותר להכגם שם .והנה אם שמים

תום׳ דהאיסור הוא רק בשחרית .וידידי הרב עובדיה
הדאיה (שליט״א) כתב לי ■בזה וציין לדברי האורח נאמן

את בית הקלפי לא במקום הטומאה אלא באחד סן

בס׳ פיט ועיינתי שם וראיתי שכתב דבזמן תפלת
ערבית ליכא איסורא ,וכן בזמן מגהה משסע דליכא

איסורא והבא לאיר והעיר מד .החילוק בין שחרית
וערבית דאסור למגחה ומוסף דמותר ,ובהגהות מבן
המחבר שם חילק משום דבשחדית וערבית יש להם

החדרים יתכן דמותר להכנם שם .אבל אם זה ממש
במקום הטומאה נראה דסבל הנ״ל אסור להכנס שם

וכמו שכתב הרמב״ם בפירוש המשניות בפ״ק דע״ז
במ״ד וז״ל בית עבודת כותבים עצמו אסור לגו כמעט

לראותו וכ״ש ליכגם כו .וכן ביור״ד סימן קנ״ז ס״ג
מבואר דרק משום פיקוח נפש מותר ליכנם שם אבל

זמן קבוע משא״כ מנחה ומוסף אין להם זמן קבוע
עיי״ש .עכ״׳ם מבואר שבמוסף ומנחה אין איסור והשאלה __ףפלתם למטרת בהירות .וידידי הרב עובדיה הראיה
רק נשארה במעריב כי בשהרית אסור לכו״ע( .ועי׳123
(שליט״יא) כתב לי בזה הדבר ברור שאסור כי ה״ז
הלכות קטנות ה״ב סי׳ ד׳ ישבות יעקב ה״ב סי׳ כ״ב
בבחינת פתה לא תקרב כי שם שורה הטומאה והסט״זג
בלאו הכי לא• וא״כ יש ליזהר שלא להבנס לבית

ובני ציון סק״ה ובישועות יעקב סק״ג ומ״ב סקי״ה אם

והנכנס שם נדבקת בו הסט״א וקשה אה״ב להפרידה

רק בחברו או ג״כ במי שגדול ממגו בתודה ועיין עינים
למשפט ברכות י״ד) והרב הדאיה (שליט״א) הוסיף לי

ועיין במגיד משדים שפעם נבנם מרן עם חבריו למקום

כזה והוכיחו המגיד ע״ז שנכשל בזה ע״ב• וידידי הרב

בזה וז״ל» ,אם הלכה רופפת בידך פוק חזי מאי עמא

גתן צבי פרידמן שליט״א כתב לי בזה עיין בשמת

דבר .ומעולם לא ראינו למי שגזהר בזה בערבית בפרם

פרי השדה חלק ב׳ סימן ד׳ שהתמרמר מאוזד על מי

הכן נראה פשט תג׳ דרק במשבים לפתהו בבוקר העוד
לא קבל עומ״ש אבל במנחה מוסף וערבית שכבר קיבל

שהורה להתיר במקום שאץ פיקוח גפש ולא משום
איבה ואין הוראתו בקדושה וצריך כפרה וסליחה

עומ-ש בתפלה בבוקר ודאי דאין בזה ענין של מקדים

אוי לדור שכך עלתה בימיו עיי״ש בדבריו עכ״ל׳ וא״כ

^.,בבוד הברו לכבוד שמים .ועב׳״פ דברי הפסקי תוס׳ נראה

בודאי אסור להכנם לשם .ועיין בדרכי תשובה סימן
קנ״ז סקס״ו שכתב שם בשם ספר תוספות ירושלים דדק

מפני שמכיון שעתה בתפילת ערבית הוא עומד לקבל
עליו עומ״ש בק׳־ש אף שתפילת ערבית הוא רשות אבל
ק״ש של ערבית הוא מה״ת משום ,ובשכבך׳ א״כ מכיון
שהוא עתה עומד לקבל עליו עומ״ש בקריאת ק״ש עתה

עליו להקדים כבוד שמים קודם כבוד תכרו ,וזה ל*ש

במקום סכנה מותר להכנם לשם אבל לא אם מתיירא
מפני הלסטים או מפני רוה רעה .וכן נשאלתי מפועל
אם יכול להכנס ולתקן דבר בבית תפלתם ,ונראה לי
דבל מה שכתבנו בתשובה אוזרת הוא רק בהתחלת

במנחה ובמוסף שאין שם ק״ש ל״ש בהם מקדים כבוד

הבניה לפני שהם השתמשו שם וכמו שהביא בדרכי
תשובה סימן קמ״ג סק״ה זסק״ו לסדר הרצפה ובדומה

פרק כ״ז פסוק י״ד ,מברך רעהו כקול גדול בבקר

מותר אבל שאני הכא דכבר השתמשו שם ואם כן
חל על המקום טומאה ואז אסור להכנם לגמרי

הברו לכבוד שמים׳ ,עכ׳יל .ובביאור הגר״א על משלי
השכם קללה יחשב לו׳ — כתב הוא! ,כמ״ש רז״ל
כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל וכו׳ וזהו בבוקר
קודם התפלה ואומר השכם וסו׳ במשבים לפתחו ,כלומר

שאינו אסור אלא במשבים לפתתו וזהו בבוקר השכם/
ע״ב .וק שם בבית יעקב בהשמטות ציין לדברי הגר״א.
וא״ב מוכה כ״ב מדבריו דהדין דאסור להקדים שלום

לפתהו של חברו הוא רק בשחרית בלכד.

וכמו

שכתבנו

ואם

כן

אין

פועל

יכול

להכנס

ולעשות שם מלאכתו .עוד נראה לפי מה שמבואר
ביור״ד סימן קמ״ב סט״ו דאסור לשמוע כלי שיר של

אלילים או להסתכל בנוי אלילים כיון שנהנה בראיה
וא״כ אם יכנס אז יהגה וא״׳ב אסור להכנם .ומשום האי
טעמא אמרתי לאחד שרצה לד,כנס לבית תפלתם לחתונה

של שכינו הגדי שהוזמן שאסור להכנם משום שיהגה

סימן סד

מכלי השיר ומהגוי .ודיוק גדול ג״ל מדברי המחבר

להכנס לכית תפלתם

שכתב דאסור להסתכל מפני שנהנה בראייה .וקשה
הלא חוץ מההנאה יש לאו של אל תפנו אל האלילים

נשאלתי ממודד ,אחד אם יכול לקהת את הילדים
לביקור לבית תפלתם.

וכן מאחד

שהוזמן לאסיפה

שתתקיים בבית תפלתם .וכן במדינה זאת כשהולכים
לבחור בכמה מקומזת שמים את בית הקלפי לפעמים

והיא הערה גדולה ,והעיר כבר בזה בשו״ת מד הקודש
יור״ד סימן י״ח ונתב ואפשר שכוגת המוזכר באופן
שמסתכל רק על הגוי ואין דעתו ומחשבתו על עצם
ע-ז ורק תתכון על הגוי ובהגה מזה כטבע האדם שנהנה
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אות ג׳ דכתב באופן הנ״ל וכיבוס שרי מיד כליל מוצאי

בעיר קראקא ויש שם הביהמ״ד של הרמ״א ז״ל ,וצריך

ט״ב משא״ב סיפור ורחיצה אין שרי אלא מיום ו׳ בבקר
דאז רק הוי לכבוד שבת וצ״ע עב״ל .וידידי הגר״ש
ציגלהיים שליט״א הראני בסוריה תשרי תשיל מ״ש ידידי

עיון אם מותר להתפלל אז שם בבגדי שבת ודחק.
תשובה! מקורו לדין זה מבואר בדברי הרמ״א

(באו״ח סימן תקנ-א סעיף א') שכתב אפילו בשבת של

הגר״י נובירט שליט״א דבאופן זה דת*ב שחל להיות ביום

חזון אין מחליפין ללבוש בגדי שבת כי אם הכתונת לבד,

ה׳ יש להתיר לכבס ולהסתפר תיכף בלילה עיי״ש .וא״ב

(בשם מרדכי וכר) ,ע״ב .וז״ל ד,מרדכי בתחלת מועד קטן,

מתיר ג״ב להסתפר ועיין מ״ש באות ה׳ .

וכן בשבת של חזון ישעי׳ אין מחליפין כליהם אלא
הכתונת בלבד ופי׳ הכתונת הוא מעיל ולא חלוק וכן

______

ns

_____

אמירת לילה טוב כט״כ
איך הדין אם בליל ט״ב מותר לומר לילה טוב.
והנד .במ״ב סימן תקנ״ד סקמ״א כתב על הדין דאין שאילת

די׳ ר׳ דוד קמתי ומה שכתב כתונת המעיל עמים קורא
שניהם כאהד ע״כ .וז״ל הג״ה אשרי (סוף מם׳ תענית)
בשם א״ז ובן שבת של חזון אין מחליפין כלים רק הכתונת
בלבד ,ועיין במג״א שאילו הטלית של שבת אין מחליין,
ולהלן (בס״ק כ׳) כתב הטעם שמה״ט נהגו איסור בבגדי

שלום דלומר צפרא טבא ג״כ אסור לומר .ולפי״ז ג״כ

שבת דאע" שלבשן כמה שבתות עדייו גיד,וצם ניכר ע״ב.

אסור לומר לילה טוב .אבל ידידי ר׳ שמעון ציגלהיים

אמנם הב״י (בסימן תקנ״ב) מביא בשם הג״מ הדשות

שליט״א הראה לי בספר לקט יושר עמוד ק״י דכתב מד,
שאמר אחד להכירו בליל ט״ב גומא גאכט אין זה שאילת

שנהגו לשנות קצת בגדי שבת בשבת זו ,ואין מחליפין
כל בגדיהם שבת זו ,כבשאר שבתות להראות קצת סימני

שלום אבל מ״ם הוא לא אמר עכ״ל וצ״ע לפי״ז .ואולי

אבילות עכ״ל .וכיוצא בזה כתוב במרדכי במתק ,ולא נהגו

הוא לשיטתו דכתב שם היכא שאסור לשאול שלום היינו
דוקא בלשון שלום עליכם אבל טוב שבת .טוב יום טוב.
אינו בכלל ש״ש עכ״ל וא*כ לילה טוב מותר ועיין בזה.

כוו עכ״ל הב״י .אלמא שהב״י חולק על דין זה וסבר
שמחליפין כל בגדיהם גם בשבת זו .ועל דברי הב״י ולא
נהגו כן ,כתב השייכה״ג (באות ד,׳) נ״ב כתוב בדרשות

סימן קנו

מהרי״ל בשם מהרא״ק ז״ל אין מחליפין כל בגדיהם כשאר
שבתות להראות קצת סימני אבלות אבל בשם המהרי״ל

כתב שלא שינה שום דבר בשבת של חזון גם טלית

בלבשח כובע חדש בהשקת הימים

המיוחד לשבת לא לבש ונתעטף בו כי אם של הול ע*כ.

והש״ת (אות ד׳) הכתונת עבד",ט ועיין במג״א שאילו

נשאלתי מאשת שהלכה לחנות וראתה במחיר זול
כובע אחרי ד״ח אב .ולבשה בהגות ולא הורידה ,והלנה
כך הביתה אם יכולה להמשיך בט׳ הימים ללבוש את
הכובע .ומסתבר דלא .וידידי הדה״ג ר״א ראטער שליט״א

של שבת אם אינם הדשות מותר ועיין ם״מ עכ״ל .ולצורך

השיב לי בזה עיין מ״ב סימן תקנ״א טקמ״ד דמה*ט נהגו

העניו אעתיק הלשון של הרדב״ז והוא (בה״א סימן וזרצ״ג)

הטלית של שבת אין מחליפין ועיין מ-ש בסידור עמודי
שמים בשם אביו הגאון ובתשובת חדשות להרדב״ז,
ובמדינתינו נהגו כשו״ע ואין לשגות ,ומנעלים ופומקאות

איסור בבגדי שבת ללבשן דאע״ג שלבשן כבר כמה

אחר מביא המקורות שסברו שאסור להחליף הבגדים

שבתות עדית גיהוצו ניכר והוי כחדשים ע״ב .וזהו הכלל

כתב בזה״ל ,וכל גלילות ישראל אשר שמענו לא מנהג

בכל בגד שעדיין גיהוצו ניכר דינו כחדש ואסור ללבוש

זה ויפה עשו לפי שאני סובר שהוא נגד הדין וכו׳ ובשבת

ולא איכפת לי במה שלבשו כבר במה פעמים עכ״ל.
ולפי״ז עניתי לאהד ששאל שיש לו חליפה של שבת

זה לובש בגדי החול ופרהסיא נמצא נוהג אבילות בשבת

ונמצא מחמיר בשבת זו יותר מאבילות הדשה ,וכתב אנהגו

ורוצה לעשותה לימות ההול אם אפשר בט׳ הימים ולהג״ל
משמע דלא .דרק באין לו בגד אחר מותר וביש לו אסור.

לא נחוש למנהג זה לפי שהוא כנגד כבוד השבת ועושה
מהקדש הול וכו׳ עכ״ל.
ומצאתי טעם להיתר שלובשים בגדי שבת בשבת

סימן קנז

חזון ,באשל אברהם (בהג״ה מ״ש באו״ח סימן תקג״א)

אסור ללבוש בגדי שבת ק׳ בשבת חזון ,פשיטא שאין
שאלה! .היות שזה איזה שנים שנתייסר חברותא

הכוונה רק בגדים המיוחדים לשבת״ק ,משא״ב בגדי

שבכל שנה נוסעים למקומות הקדושים שנמצאים בעיר

הוה״ט

פולין ועוד .ונמצא בבר איזה פעמים שבשבת חזון היד,

שלובשים גם כן בהוה״ט ובפורים ,וכן שאר בגדים
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עם כלי נשקו ולהיות חזק כנמר וכארי ,ואז יוכל לקיים

דברי הש״ע בלי שונאים ,כי הנמר יבריחו ,וכך הם

דלהברו לא יתן שלום ולרבו או אדונו שדי ,ועיין הלנות
קטבות י׳״ב סימז י'•

—............... ............. -... -...

הצדיקים שהם חזקים בדעתם ולוהטים ואין היצר הרע
שולט בהם .ויהי רצון שזה יכנם בלב כל יהודי להיות
כנמר ,ובפרט בימים קשים אלו ,שבשנה הזאת הלנו
הרבה ראשי ישיבות וגדולי רבותינו לעולם הנצהי ,ואין
מי שיקה מקומם וזה סימן מהשמים שעליט לחזור
בתשובה ולעשות היל בתורה ולהקים גדולים נמו הגדולים
אוצר החכמת
*18®'5שהלכו .ויהי רצון שיבולע המות לנצח ,ונהיה חזקים

במבשר שלום עמוד כ״ד שכתב ,וז״לו נסתפקתי היות
שלפעמים יש מנעלים שנתחברו ע״י מהדק (קפיץ) האם

כארי ,ונקים גדולי תורה ביסוד עוד כוללים של תורה

נם בזה יקדים הקשירה בשמאל ,שלפי המדרש משמע

עד שנוכל לגדל דור של גדולים ומנהיגים שיוכלו להנהיג
אותנו כמו הדור שהלך לעולם הבא ,ובזכות זה יבוא

אפשר דוקא רצועות שהן בכלל חוט או שרוך ,וצ״ע.

משיה צדקנו ,בכ׳א.

סימן ג
ללבוש נעל ימיו קודם
כבר כתבנו בח״א ובח״ב מעגין זה .אבל ראיתי כעת

ובשערי שלום כתב שם מזה דנתי בבתי ידים שקורין
(הענטשוכעם) ויש להם קשירה דאין להקפיד בזה רק

בנעל משום שרוך נעל ולא בבתי ידים ובר.
והתרת הקשר של שרוך נעלים של ימין קודם או

סימן ב

שמאל ,עיין אז נדברו ח״ה סימן כ״ז דשל שמאל יתיר

לתת מתנה קודם התפלח

קודם.

סימן ד

כבוד הנכבד ר׳ יונה כהן נ״י ,בדבר שאלתך אם
מותר לתת מתנה קודם התפלה .תפשתי ומצאתי בספר

ללברנז נעל ימין קודם

שערי שלום (שניטצלער) על הקיצור שולחן ערוך סימן

ה׳ אות ל״ב שכתב! עיין בכף החיים (סי׳ פ״ט םק״כ)

ראיתי חידוש דין בספר נחלת אליהו (ז־ושניצר

פתח תקוה) שכתב בעמוד כ״ז בח״א בחידושי דינים,
וז״ל! בהא דאסור לחלוץ מנעל רגל של ימין (אור״ח
סימן ב׳ ס״ה) נראה פשוט דאם חולץ מנעל של ימין של

דד",ה דאסור לשלוח דורון לחברו קודם תפלת שהרית
דזהו בכלל שאילת שלום ,עכ״ל .ועיינתי בכה״ח וראיתי
שהביאו מספר יפ״ל .עכ״פ נלמד שלא יתן מתנה קודם
התפלה .וז״ל היפה ללב בסימן פ״ם סק״ד! ומדברי
המג״א בסי׳ תקנ״ד סקכ׳־א נראה דאסור ג״ב לתת דורון

כן בשל שמאל שחולץ מנעל של שמאל של חול ולובש

לחברו קודם תפלת שהרית ,דזהו בכלל שאילת שלום.

מנעל של שבת של שמאל שאין בזה איסור במה שפשט

ומ״ש כדי שיתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים
קודם שיתפלל הוא אפילו בדבור ,וכרב׳ בס׳ חסידים

מנעל של ימין קודם לשמאל ,דאין הקפידא בזה לחלוק

סי׳ קנ״ח שלא תדבר עם אדם קודם שתעמוד בתפלה,
ועיין בס׳ מו״ב אות ס״ג ,עכ״ל .ועיי״ש במחצית השקל
__ ___ ____
מה שהעיר על המג״א ועיין בזה.
ולהקדים שלום לפגי התפלה ,עיין מה שכתבנו בח״א
סימן ס״ג .ועיין תשובות הגאונים שערי תשובה ר״ד
שמ״ט ,נחלת בנימין סימן ל״ו ,ויצבור יוסף סימן

הול ומחליף ולובש תיכף מנעל של ימין ואח״כ עושה

כבוד להמנעל רק שיתן כבוד להרגל של ימין שלא
תהי׳ יהף קודם לשל שמאל ,וא״ב כיון דתיכף לבש
מנעל של ימין חדש והי׳ לבוש רגל של ימין קודם שעסק
ברגל של שמאל אין בזה בזיון לרגל של ימין ומותר
לעשות כן לכתחילה ,עכ״ל .ועיין מגן גבורים בשלטי
הגבורים סימן ב׳ סעיף קטן ב׳.

1׳

סימן ה

אות ח׳ .ולומר צפרא טבא .עיין בשלמת חיים ח״ד סי׳

ו׳ (י״ג) י״א (א),

ואם הביאו לקבוצת אנשים

קפה

ל!יפול השרוול כאיזה יד יתחיל

אם רשאים לומר זה לזה בכבוד ,עיין בספר ויען אברהם

סי׳ י״א .ועיין קצות השולחן סימן פ״ט אות א׳ ,ובברי
השולחן אות ו׳ ,וז״ל! ויש להסתפק אם מותר קודם
-התפלה שרפים מתוקים או לגמוע ביצה היה כדי להנעים

מה שכתבנו בח״ב סימן ג׳ באיזה יד יתחיל לקפל
השרוול ,כתב לי ידידי הרב חנוך העניך קרלנשטיין
שליט״א ,דשאל להרה״ג ר״ש ואזנר שליט״א ,וענה לו

הקול דלא שייך בזה גאוה ,וצ״ע .זעיר תורת היים

דיכול להתחיל באיזה יד שירצה כיון דלא הוי בלבישה

(סופר) סי׳ פ״ט אות ו׳ ,ושבות יעקב ח״ב סימן כ״ב

ולא בפשיטה ,עכ״ד.
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רבבות

אורח

אני נוטלה שאני בכור וכו׳ עיי״ש ומשמע מזה
שהראשוגהכן נשאה להבל עיי״ש ,ואמאי היו צריכים
להתקוטט היו נותנים אותה לאביהם לפי הנ״ל ,אך בחי׳
לסוטה רשמתי שי״א שמלשון הגס׳ ביבמות ס״ב ע״ב
ררש״י בטעמא דר״ג אליבא דב״ש רבעי ב׳ וכרים וב׳
נקבות דכתיב את אחיו את הבל הבל ואחותו קץ
ואחותו עיי״ש דלא היתה תאומה יתירא ,ואכ״מ בזה,
וא״כ יקשה מאברהם שמתה שרה למה לא נשא את
בתו שמותרת לו ולפי מאי דאמרי׳ שמתה הבת ניחא,
ועי׳ בתום׳ נזיר כ״ג א׳ בלוט ובנותיו דהוא שנתכוון
לעבירה ופושעים יכשלו בם שכתבו והיינו כמ״ד
(סנהדרין נ״ח) עכו״ם אסור בבתו ואפי׳ למ״ד מותר
כבר פירשו האומות מעצמן מעריות ע״כ .וקצ״ע דלא
תי׳ התוס׳ כן גבי יצחק שלא נשא אחותו ,ועוד הרי
לוט וכנותו חשבו שכל העולם חרב וכמו שאמרו ואיש
אין בארץ לבאו עלינו וכו׳ ואמאי הי׳ אסור וצ״ל דעיקר

הפשיעה ממה שבא על שתיהן דאפי׳ למ״ד מותר לא
שחים ביחד דזה כבר בגדר תועבה ואכ״ט ,ובאמת י״ל
דלא אברהם רצה לישא את בתו ולא יצחק את אחותו
כיון דעתידה תורה לאסור אע״פ שעכשיו מותר מ״מ
כון דאפשר להם באחרות יותר ניחא ושאני יעקב שנשא
ב׳ אחיות וי״א שגם בלהה וזלפה היא בנוח לבן עי׳
כבעה״ת שם ובמפרשים ,לא הי׳ אפשר באחרות וכך
גזרה חכמתו יתברך ואעפ״כ חשבה יעקב לאיזה חס1ון
כדאיתא בפסחים קי״ט ב׳ עתיד הקב״ה לעשות סעודה
לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק וכו׳ אומר
לו ליעקב טול וברך אומר להם איני מברך שנשאתי
שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאסור עלי עייש״ה
ואע״פ שגם אברהם ויצחק לא ברכו בגלל סיבה אחרת
מה שלא יכלו למנוע אבל מסיבה זו שזה נשא את בתו
או שזה נשא את■ אחותו שעתידה תורה לאסור יכלו
למנוע לכן נמנעו'(ודוד שבירך ואמר לי נאה לברך
משום דאמרי׳ בשבת נ״ה דכל האומר דוד חטא אינו
אלא טועה עיי״ש ובע״ז ג׳ שהי׳ כדי להורות תשובה
ליחיד עיי״ש) ,ועי׳ ברמב״ן בס׳ חיי שרה עה״ס
ואברהם זקן דלר״מ שלא היתה לו בת זו היא הברכה
כי לא הי׳ יכול להשיאה רק לבני כנען הארורים ואם
ישלחנה לארצו ג״כ תעבוד שם ע״ז כמותם כי האשה
ברשות בעלה ואברהם לא יחפוץ שיצא זרעו הכשר
משרה אשתו חו״ל ואף כי יעבוד ע״ז עיי״ש ומשמע
מהרמב״ן שהיחה בתו משרה( ,ועיי״ש עוד מש״כ לפרש
כל ענין זה מכוונתם הפשוטה) ולכן אולי ניחא גם מה
שמתה הבת במקום שתצא לת״ר ולפוקה ולמכשול
וכעין מעשה בתענית כ״ד ע״א בר״י דמן יקרת דהוית
לי ברתא בעלת יופי יומא חד חזיא להווא גברא דהוה

כריא בהוצאה (שהוא מפריד בין עצי הגדר של הבית)
וקא חזי לה (מסתכל בה ביופיה) א״ל מאי האי א״ל אם

אפרים

חיים

תלז

ללוקחה לא זכיתי ,לראותה לא אזכה? א״ל (אביה ר״י
דמן יוקרת) לבתי שובי לעפרייך ואל יכשלו כיך בני
אדם עיי״ש ,צדקות נוראה למעלה מהשגחתו (ולא

יקשה הגר״מ פיינשטיין :ולמה יענש בעונש כזה היותר
גדולי) ,וה׳ שנותינו יאריך וליו״ח בכט״ם ולע״ע

אסתפק בזה ואי״ה כשנשמע מב׳ נכתוב עוד בעה״י.
כ״ד יתדו ומוקירו.

ישעי׳ אפשטיין
עכ״ל שליט״א.

סימן תב.

J

להשתמש באשה

הנני מעתיק פה דברי ידידי; הרב יוסף מוגרבי
שליט "א וז״ל:
בס״ד ,יום רביעי י״ד תמוז תנש״א שנת "באבדתו
יסך לך" לפ״ק ,פעיה״ק טבריא תובב״א.
נשאלתי מכמה אברכים מיראי ה׳ וחושבי שמו מה
הם הגדרים והאופנים שבהם מותר לדבר עם אשה,
והאם בגיסותיו דודותיו יש יותר להקל מפני דרכי שלום

וכדו׳ ,ואמרתי לכתוב בזה בביאור נרחב כמסת הפנאי
והיה ה׳ עמי עזת ומגיני ,כעת בהחלי.

תשובה :בגמרא מסכת קידושץ (ע ).אמר שמואל
אין משתמשים באשה כלל בין גדולה בין קטנה ,נשדד
ליה מר שלמא לא א״ל הכי אמר שמואל קול באשה
עררה אפשר ע״י שליח א "ל הכי אמר שמואל אין
שואלץ בשלום אשה ע״י בעלה ,אמר ליה אמר שמואל
אין שואלין בשלום אשה כלל וכר ע״כ .ופרש״י (שם):

אין שואלין בשלום אשה שמא מתוך שאילת שלום יהיו
זה עם זה ע״י שלוחם ויבוא לידי חיבה .אץ שואלין
בשלום אשה כלל שמרגיל לידה ודעתיה אצלו ,עכ״ל,
והקשו התוספות (שם ד״ה אץ שואלין) דהרי מצאנו
ששאלו המלאכים איה שרה אשתך והת אסור לשאול
בשלום האשה אפילו ע״י בעלה ,ותירצו דמה שאסור

הוא לשלוח לה שלום תה גם ע״י בעלה אסור .אך כאן
ששאלו בשלומה אץ איסור ע״י בעלה ,והתוספות
במסכת בבא מציעא (פז .ד״ה על ית בעלה) כתבו דמה
שהתיר הוא לשאול איה פלונית אך לשאול בשלומה
אסור ,וכן כתב הרא״ש בקידושין (פרק ד׳ סי׳ ד׳)
דבאמת לימדה תורה דרך אח לשאול בשלום אכסניא
שלו כמעשה המלאכים לאברהם .אבל דרישת שלום

וכדו׳ אסור ,ומדבת הגמרא והראשונים מתבאר דאסור
לשאול בשלום אשה אף ע״י בעלה אך אם מגיע
להתארח מותר לשאול בשלום האשה ונהוגה וכדר ,אך
לשאול □שלומה או לדבר עמה יש לאסור משם שמרגיל
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תלה

רכבות

אורה חיים

עצמו אליה ויכולים לבא לידי חיבה ,וכן מצינו בסשנה
באבות (פרק א׳ משנה ה׳) :אל תרבה שיחה עם האשה
באשתו אמרו ק״ו באשת חבירו מכאן אמרו חכמים כל
זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה גורם רעה לעצמו
ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גהינם .ובמסכת נדה
(כ״ו) אמרו כל הרגיל בשיחה עם אשה סופו בא לידי

ניאוף ,וכן מצאנו במסכת עירובין (ע ):רבי יוסי
הגלילה הוא קא אזיל באורחא אשכחה לברוריה אמר
לה באמו דרך נלך ללוד אמרה ליה גלילי שוטה לא כך
אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה ,הי׳ לך לומר
באמה ללוד ,ע״כ .וא״כ יוצא דיש איסור גמור להרבות
בשיחה עם האשה ואף אם צריך ידבר בקצרה דכך
לכאורה רבי יוסי הגלילי דיבר לצורך ,אך גם לצורך

ידבר דווקא בדברים הצריכים לו ולא יוסיף .וע״ע בספר
המקנה בחידושיו קדושין (פרק רביעי דף כה ).והרמב״ם
(פרק כ״א מהל׳ איסורי ביאה הל׳ ה׳) כתב :ואץ
שואלין בשלום אשה כלל ואפי׳ ע״י שליח ,וכן היא
גירסת הרי״ף בקידושין (ע ,):וכן נפסק להלכה ולמעשה
בשלחן ערוך אבן העזר (סי׳ כ״א סע׳ ו׳) בזה״ל :אין
שואלין בשלום אשה כלל אפי׳ ע״י שליח ואפי׳ ע״י
בעלה אסור לשלוח לה שלומים אבל מותר לשאול
לבעלה איך שלומה".

אפרים

מגיע לדברים אחרים ,אך לדבר לצורך יש להקל ובלבד
שגם בה ישתדל לקצר כמה שאפשר ,וכן ראיתי עתה
למהרש״ל בספר ים של שלמה על קידושין (פרק ד׳ סי׳
כ״ה) שהק׳ דאין להקל בדיבור עם נשים ובשאר דברים
אלא למי שבטוח שלא יחטא והוא חסיד גדול המכיר
ביצרו ,אך לא כל אחד גובר על יצרו וכר ,וא״כ מי
מאתנו יכול להעיד על עצמו כי נקי הוא מהרהורים ומה
גם כי על זה נאמר ויראת מאלהיך אני ה׳ ,וא״כ על כן
אני אומר כי בדבר זה יש בדורינו היתר גדול שלא
ידעתי ומצאתי מהיכן לקחוהו ודבר זה חמור הוא עד
מאוד שגורם לו זאת ,וכמ״ש בשו״ת באר שבע (סי׳
כ״א) ומי אשר דובר אמת בלבבו ומוח בראשו שלא
יודה למציאות מרה זו שדבר זה גורם לפריצות ,ועל
אחת כמה וכמה יש לחוש לדברי הפוסקים שהוזכרו
בבית יוסף אורח חיים (סי׳ ע״ה) שקול באשה ערוה
הוא גם בדברים וכמו שהביאו בעיון יעקב ובענף יוסף
(בספר עין יעקב בקידושין ע ):ובעיון יעקב הביא ראיה
מהגמרא בכתובות (טז) שדרך הנשים היה להשיב שלום
בנגינה ,ואף אם לא פוסקים כדעה זו דקול באשה עררה
הוא דוקא בקריאת שמע ובקול זמר ,מ״מ יש לחוש
מדברי הרב שאסרו לדבר עם האשה שלא לצורך
ומכ״ש שאלת שלום שגורמת לעניינים אחרים ולקירוב
הדעת .וכן מצינו בתורה (פרשת אמור ספר ויקרא פרק
כ״ד פסוק י״א) גבי שלומית בת דברי למטה דן ופרש״י
שם שלומית דהוח פטפטה שלום עלך שלום עלך שלום
עליך מפטפטת בדברים ושואלת בשלום הכל ,בת דברי
דברנית היתה מדברת עם כל אדם לפיכך קילקלה,
עכ״ל .ואם  pמי אשר כל אלה ולא יחדל ממעשיו

ועתה לאחר נגלות אור יקרות דברי רוב הראשונים
המאירים כספירים בחומרת עוץ השיחה עם הנשים
דבקושי התירו לומר שלום ואף בדיבור לצורך הצריכו
לקצר עד מאוד ,על מה סמכו רוב העולם ומהם
אברכים ובני תורה להקל בדבר זה שהעידו חכמים
שסופו לבוא לידי ניאוף ובוטל מדברי תורה וסופו יורש
גהינם .אלא דוודאי הדבר דהיצר משיא את האדם בכל
מעי דרכים ואופנים כי אין איסור בדבר וכל דיבור הוא
לצורך ,אך בעוונות הרבים חמור הדבר עד מאוד,
וכדברי המאירי בקידושין (ע ).ד״ה ואשת איש דבכל זה
נאמר ויראת מאלקיך אני ה׳ וידוע הדבר כי רבים
מתירים לעצמם בטענה שאין הדבר גורם להם הרהורים
והנאה וכדר ולכן על זה נאמר ויראת מאלה 7אני ה׳
הבוחן כליות ולב ויודע האמת ,ובפרושו לאבות (פרק
א׳ סי׳ ה׳) כתב בזה״ל :אבל הזהיר על הדיבור שאין בו
צורך בדברי שלום ודברי הבאי כסיפור המאורעות
וכיוצא באלו ,ועיקר הטעם דכל שמדבר לצורך אין
יצה״ר שולט בו דטרוד בדרכו ,וכן מצעו למהרש״א
בקידושץ (ע ):ובבא מציעא (צז ).שהקשה שהרי מצעו
שדיבר משה לבנות צלסחד ודיבר א׳ לצרפיח ואלישע
לשונמית ועלי לחנה והרי אמרו דאסור לשאול בשלום

הרעים ,והרי רק משום שחטאה בדיבור עם השאר
ואמרה שלום לכל אחד קלקלה ופירסמה התורה חטאה
למען נלמד ונמהר מדברים המתועבים והמשוקצים לפני
השי״ת ,ובאמת שכואב הלב בראותינו אנשים חשובים
המקילים בדבר זה מחוסר שימת לב ואף אם תוכיחם
לא ישמעו לך משום דהא נמצאים כבר בתוך הטומאה
ובתוך העבירה עצמה וקשה להם לפרוש מהדבר כפורש
מן החיים ורחמנא ליצלן ,והדברים פעמים רבות באים
מחמת חסרץ ידיעה בחומרת העץ ,ואם דורות שעברו
אסרו בזה ואף שהיו אבותינו ואמותינו בצניעות גדולה
בכל זאת אסרו ,א״כ מה נענה אנן יתמי דיתמי דבדורינו
הדבר נפרץ מאוד והנשים דברניות הם ואם תפתח
בשיחה אף לצורך ימשכו אותך הן לשיחה ,ומכ״ש
שיושבים בחבורות וכנופיות דבר פשוט שהיצר מרקד
ביגיהם ,ואם יושבים לדבר בצוותא אוי להם מיום הדין
ואוי להם מיום התוכחה ,שפעמים רבות מביא אח״כ

אשה ואסור להרבות בשיחה וכדו׳ ותירץ רכל דיבור

לידי הרהורים רעים ומביאים לעצמם קישוי לדעת ואחלי

שהוא מותר א״כ שאלת שלום אסור ,ועיקר הטעם
משום ששואל בשלומה גורם לקירבה ומתוך שלום

מגיעים להוצאת זרע לבטלה שחייבים עליה מיתה ובעץ
קשוי לדעת גוזרים עליו נידוי ואץ תפילותיו מתקבלת
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וכמובא בגמרא מסכת נדה (יג ).א״כ ילפת השומע
בשמעו דברים אלה הלא למשמע אוץ דאבה נפשינו,
וכבר האריך בזה בספר יעלזו חסידים (מהדורת תשמ״ט,
עמ׳ פ״ח) דאסור להרבות בדברים בטלים אף בעמדו
בץ אנשים וכ״ש ליד נשים ולקמן <עמ׳ קכ״ח) הביא
מעשה נורא באחד שהלך במדבר והיה מוליך עגלים
במקום בהמה וכשמתעיף יורד אחר במקומו וכך עושים
יום ולילה וכשניגש אותו אדם לראות הדבר המוזר ראה
והזכיר שכמה מהאנשים כבר מתו ושואלים לפרש
הדבר ,והשיבוהו דנעשו כך משום שבעולם הזה נהגו
לשחוק עם נשים ובתולות ולכן נענשים הם כך לקיים
הכתוב "הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה"
והכתוב "הוי מושכי העוון בחלבי השוא וכעבות העגלה
חטאה" והמלאכים מכים בהם לקיים הכתוב "וירדו בם
ישרים לבקר וכו׳ נמשל כבהמות נדמו" ע״כ.

ואנכי הרואה לב״ח באבן העזר (סי׳ כ״א) שהתיר
לשלוח דברי שלומים ע״י שליח לדעת איך היא
מרגישה וכן במכתב רשאי לכתוב לחבירו ושלום רעיתו
וכדו׳ ,וכבר השיג עליו החלקת מחוקק (שם סק״ז)
דהוא מפורש נגד הגמרא ואיך השווה הב״ח אחרים
לבעלה ,ולכן כתבו שם החלקת מחוקק ראם רוצה
לשאול לבעלה מותר אך ע״י שליח יש לאסור מחשש
שמא ילך ויספר לה שפלוני שאל לשלומה ,ויבא לידי
חיבה .וכן כתבו הבית שמואל (שם סקי״ג) והבאר היטב
(שם סקי״א) והטורי זהב (סק״א) אך לסיים באיגרת
מוסר דרישת שלום לרעיתו ולשאול בשלומה מותר,
ומדברי הפוסקים יש ללמוד קל וחמר דאם במכתב יש
לדק כ״ש בדיבור דבזה לא דנו ובזה לא הוא דכל בר
דעת יבק וישכיל כי דבר זה חומר ואסור ובפרט
שיושבים בכנופיות או מתארחים באתה מקום ומדברים
בחוסשית נשים עם גברים רכזה עושים עבירה במקום
מצוה שמכניסים אורחים לביתם אך מדברים עמו על
דא ועל הא ובזה עבירה גוררת על המצוה ,ובפרט
שיושבת האשה עמם בשולחן ומוזגת השתיה וכדו׳
שבזה יש חיבה כדברי הרמב״ם (פרק כ״א מאיסורי
ביאה הל׳ ה׳) ואף שמזיגח הכוס שם היא ביק דוקא,
מ״מ הדבר שייך גם בשאר מקום אמרו חז״ל במסכת
כלה ,כל הלוקח כוס מהכלה אין לו חלק ונחלה ,והלום
ראיתי בספר זהרי חמה (עט׳ פ״ו) שהביא ספר הולך
תמים (מאמר ניבול פה) וזו לשונו :וחם ליבי בקרבי על
דבר מנהג הרע אשר התחילו העם להביא שאם נכנס
אצל עמיתו מוציא לו שכר ומיני מתיקה ומסיים הכיבוד
שנותן לו ע״י אשתו ולא ידעו תועי רוח שמהכיבוד
יבוא לידי מעשה כמי שאמרו חז״ל במסכת כלה כי
אפי׳ מיד הכלה אסור ליקח הכוס ואק לו חלק ונחלה
בעוה״ב ונפשו אומללה ,כמו שאמרו שם .וכ״ש באשת

אפריים

תלט

איש אפי׳ לפני בעלה ואוי לאזנים שכך שומעות כי
בדבר הזה חוטאים ומחטיאים נעים ונדים עכ״ל ועל

אחת כמה וכמה יש להזהר שלא ישבו הנשים עם
הגברים ויצחקו בקול רעש גדול ,ואף אם יש הכרח
לשבת יחד כגק בסעודת שבת ,חג וכדו׳ או שמתארחים
לסעודה אצל חברים ישבו באותו שולחן אך ימנעו כלל
מדיבורים שאינם לצורך אף בעל הבית ידאג כי הוא
ימזוג ויגש לגברים ואשתו לנשים כדי שלא יגיעו
חלילה לידי חיבה הנ״ע בבן יהוידע בחידושיו לגיטין
(ע ,).וכן כתב הגאק רבי חיים פלאג׳י בספר כף החיים
(סי׳ ד׳ וסע׳ ו׳) בזה״ל יזהר האדם לבל יניח לאשתו
ובנותיו וכלותיו לצחק עם נערים קטנים ולעשות עמהם
געגועים כשיהיו מבני שמתה שנים ומעלה עכ״ל.
ומדבריו נראה דאם אסר בקטנים ובפניות וכדו׳ על אחת
כמה וכמה יש לאסור בנשים וגברים נשואים דבזה
גורמים להרהורים רבים ,וכמו ששמענו ממגידי אמת
ואץ אפוטרופוס לעריות כי עוק זה עונשו רע ומר ,ואץ
להקל אלא לדיבור לצורך גמור ובקיצור ככל האפשר
והיה הקצר אמיץ .וביותר יש להזהיר לנשים שיזהרו
לבל יחטיאו הגברים כי כל כבודן בנות מלך פנימה
וכדברי הגמרא במסכת בבא מציעא (פז ).שרה צנועה
היתה שנאמר הנה שרה באהליך ואיך יוצאות יהיו
צנועות ולא יביטו אלא לקרקע ולא יהיו דברניות
ופטפטניות ודורשות בשלום הכל דבזה תתגלה ברשתן
כשלומית בת דברי ,ומה גם כי יחרב שלום בית כי במה
שמצאה בשכן לא תמצא בבעלה ובכל אחד יתרונות
וחסרונות וכמה בתים נחרבו בגלל דברים כעץ אלו ואף
גם זאת כי רבים נכשלו בעבירות חמורות בגלל דבר דה
אע״פ שגם תלמידי חכמים כי בעוון זה לא משתלטים
על היצר והעיקר למנוע זאת מעיקרא ולא לעשות זאת
אלא לצורך שבזה חזקה שלא יחטא משום דטרוד
בדרכו וכדברי המאירי בקידושין (ע ).עיי״ש ואכמ״ל.
וע״ע בספר שדי חמד חלק ד׳ (מע׳ מ׳ כלל כ׳ דף קיז).
והאריך והרחיב בעניני הרהור ,וכתב דכל דיבור עם
אישה יש לו הנאה ממנו עתיד ליחן עליו את הדין
עכת״ד ,וע״ע בשו״ת שלמת חיים (סי׳ תמ״ב) ודו״ק.
וראיתי מזמן רב לראשון לציץ הגאק רבי בן ציון מאיר
חי עוזיאל בשו״ת משפט עוזיאיל <חחו״מ סי׳ ו׳) שכתב
דלא אמרו אל תרבה שיחה עם האשה אלא בדיבור
שאינו לצורך אך בדיבור לצורך מותר ,וכן בדיבור עם
פקידה בבנק או במכולת וכדו׳ יש להקל משם שהוא
לצורך ושכ״כ בשו״ת אז נדברו חלק י״ב (סי׳ נ״ו) ועי׳
בקיצור שלחן ערוך (סי׳ קנ״ב סע׳ ט׳) ובחכמת אדם
(כלל קכ״ה ה׳) ובשו״ת שמש ומגן (חאהע״ז סי׳ י״ח)
וכן מותר לומר בקר טוב ושלום בכובד ראש וברפיק,
ולומר מזל טוב וכדו׳ מותר וכמ״ש בשו״ת בצל החכמה
חלק ה׳ (סי׳ מ״ח) ובשו״ת מנחת יצחק חלק ח׳ (סי׳
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קכ״ו) ובשו״ת שבט הלוי חלק ה׳ (סי׳ ר״ז אות י״ז)
ובשד״ת באר משה חלק ד׳ (סי׳ ד) דבשו״ת דברי
חכמים (עם׳ רנ״ח) ועי״ע בשו״ת מהר״ם שיק (חאהע״ז
סי׳ נ״ג) .וסמוך לחתימה ראיתי בספר מקור חיים השלם
ח״ה (סי׳ רל״ה סע׳ ד) שהתיר בשלום אשה שחלתה
יצייץ למקור הט״ז ,והוא ממה שהבאנו לעיל דברי הט״ז

באבן העזר (סי׳ כ״א) שהתיר לשאול ע״י בעלה מה
שלומה ,אך לשאלה עצמה מאן דכר שמיה ולכן אין
להקל בזה ,ואף מש״כ בספר מקור חיים בוודאי חיבה
הוא ואין להקל בזה להלכה ,וע״ע בשו״ת משנה הלכות
חלק ט׳ (סי׳ קפ״ס וחלק י׳ (סי׳ רי״ח) ורק לצורך או
משום איבה אפשר להקל באמירת שלום וכדו׳ וכמ״ש
בשו״ת אמרי  pnהלוי (סי׳ נ״א) וכן ראיתי שהאריך
והרחיב בדינים אלו ידידי הרה״ג אהק זכאי בספר
טהרת משפחה (סי ,כ״א) והניף ידו בשנית בספר שלום
בית (סי׳ ע׳) וע״ע בגם׳ סוכה (נא ).בתחילה תקנו חז״ל
נשים בפנים גברים בחוץ ,וראה בספר שער שמעון אחד
(ח״ה סי׳ ד׳) ,ובספר שלום באהלך חלק א׳ (ע׳ ל׳) ושם
(ע׳ ל״ד) הביא דאין להקל לשבת יחד אלא היא תקרא
הנשים למטבח וכדר והוא ישב עם הגברים וטוב בכלל
להמנע מלהביא רעים לביתו והיא חברות לביתה וע״ז
נאמר איש רעים להתרועע וע״ע בגמרא במם׳ יבמות

(סג ).וסנהדרין (ק ):והמזהיר והנזהר ירבה שלומם
כנהר.
לסיכום:
א) אין שואלין בשלום אשה כלל ,ומותר לכתוב
בכמתב מה שלום רעיתך ,אך אסור לכתוב מסור ד״ש
בשמי לרעיתך ,אלא אשתי דורשת או פורסת שלום
לרעיתך.

אפרים

מותר לבקר חולה או לנחם אבלה .ובלבד
ז)
שישבו בצניעות גמורה ובכיסה עליהן.
הסכימו עמי ידידי הרה״ג אפרים גרינבלאט
שליט "א והרה״ג בן ציון מוצפי שליט״א והרה״ג נתן בן
סניור שליט״א.
כ״ז משנלע״ד והשי״ת יגדור גדרות ופרצות עמו
ישראל החדרנו בתשובה שלימה הטהר לבנו לעובדו
באמת ,והשי״ת יאיר עינינו במאור תורתו ,יצלינו
משגיאות הראנו נפלאות.

ע״ה מוגרבי יוסף ס״ט

סימן תג.
מכתב מהרב מאיר רום שלימ״א
יום ב׳ ט״ז טבת תשנ״ב.
אל מעלת כבוד הגאון המופלא כמוה״ר ר׳ אפרים
גרינבלט שליט״א מחבר הספרים רבבות אפרים ה׳
חלקים ידיו רב לו בכל מקצועות התוה״ק.

אתמול קיבלתי מכתבו ובו בקשת רשות שידפיס

דברי בח״ו ,וודאי שאני מסכים והרשות נתונה בזה לכל
המכתבים ששלחתי ואשלח עוד אי״ה .שאם רוצה
להדפיס יוכל ,וכיון שמדפיס אז אערוך את הענץ מחדש
ובאריכות.
העולם נוהגים כשאוכלים עוגה עם משקה ושאר
דברים מברכים קודם מזונות ואח״כ שהכל משום
דמקדימים מזונות לשהכל.

ב) דיבור שהוא לצורך מותר וגם בזה יקצר ככל
האפשר השתדל שלא להביט בפניה שמדברת עמו,
ומכלל זה מותר לדבר עם מוכרת או פקידה ,משום הוא
לצורך הזהר מלדבר מתאווה וכדומה.

אבל לענ״ד צע״ג דהנה בשו״ע או״ח סימן קס״ח
סעיף ז׳ מביא השר׳ע ב׳ שיטות מהו נקרא סח הבאה
בכיסנין והרמ״א מביא עוד שיטה וא״כ כל העוגות
היום הם ספק לחם ולמעשה פסק השו״ע שם שמספק
מברכים בורא מ״מ דיוצאים בדיעבד על לחם וכן ברכה
א׳ מעץ ג׳ מדאו׳ יוצאים על לחם ולגבי הדדבנן זהו
ספק דרבנן לקולא וע״כ יברך שלאחריה ברכה א׳ מעץ
ג׳ [כן ביאר הגרעק״א בגליון השו״ע] ,וא״כ כיון שכל
מה שנפסק בשו״ע שיברך מזונות הוא רק מחמת ספק
לחם ע״כ יברך מזונות ,א״כ כשאוכל עוגה ואח״כ אוכל
דבר אחר או שוחה משקה א״כ זהו ספק לחם ולשיטות
שזה לחם אז נפטר כל מה שבתוך הסעודה ,ונפסק
מספק להחמיר כמו כולם א״כ שהיא אסור לשתות
משקץ כשאוכל עוגה והעולם לא נוהגים כן אלא

ו) אץ לקרוא לאשה נשואה בשמה וכן לגבר נשה
בשמו כי הדבר גורם לחיבה.

מברכיס מזונות ואח׳׳כ שהכל תהו צע״ג דהויא ברכה

ג) סותר לומר בוקר טוב ,ערב טוב ,שלום וכדו׳
וכן לומר מזל טוב ליולדת.

ד) אין חילוק בין גיסותיו לדורותיו דדינא הן זרות
לו ואץ להתחכם בדבר זה דעונשו כמדבר עם זרה
ממש.
ה) אע״פ שמותר לשאול לאשר .מה שלומכם
ברבים שמתכוץ על כל המשפחה ,מ״מ בדורינו טוב
להחמיר מה.

לבטלה 1לכאר מהנכון לברך קודם שהכל ולשתות
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אלא ודאי אפילו בבולעת “6וכדפרישנא עד

הכבוד ,מותר ואפילו בין הפרקים .ומשיב שלום
לכל אדם ,דינו כשואל מפני הכבוד.122

אמר רב כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל
כאלו עשאו במה שנאמר 117חדלו לכם מן האדם
אשר נשמה באפו כי כמה נחשב הוא ,אל תקרי
[במה] "8אלא במה .ודוקא במשבים לפתחו,
אבל כשאינו משכים לפתחו שרי ,דתגן בפרקים
שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם .פי׳
ומיהו דוקא מפני הדחק כגון שואל מפני הכבוד
או משיב בכל אדם ,אבל לשאול בשלום חברו
דרך רשות בודאי אסור ולאו מפני הכבוד.119
ואף על פי שאינו מתפלל עדין .120ומינה אמרי
ר׳ יוגה ור׳ זירא בגמרא דאסור לאדם ליתן שלום
לחברו קודם שיתפלל .121הילכך תלתא דינין
נינהו ,במשכים ,לפתחו ,כאלו עשאו במה.
בשאינו משכים לפתחו ושואל בשלום חברו דרך
רשות ולאו מפני הכבוד ,אסור .כל היכא דמפני

אמר ר ,יצחק בר אשיאן אסור לאדם לצאת
לדרך קודם שיתפלל .שנאמר 123צדק לפניו יהלך
וישם לדרך פעמיו ,ואמר רב אידי בר אבין כל
המתפלל ואחר כך יוצא לדרך הקדוש ברוך הוא
עושה לו חפציו ,שנאמר צדק לפניו יהלך וישם
לדרך פעמיו .כלומר ,מעיקרא צדק לפניו ואחר
כך וישם לדרך פעמיו.
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מתני .,אלו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה
לשניה ,בין שניה לשמע ,בין שמע לוהיה אם
שמוע ,בין והיה אם שמרע לויאמר ,בין ויאמר
לאמת ויציב ,ר ,יהודה אומר בין ויאמר לאמת
ויציב לא יפסיק .פי .,מדחשבינן בין הפרקים
בין אהבת עולם לשמע ישראל ,שמעינן מינה,
דלא חשבינן אהבת עולם לגבי קרית שמע
— __ _____
ץ■"
כדי שלא יפנה ליבו לשום דבר עד שיתפלל .ובריטב״א
כ׳ :אסור להתעכב בדרכים וליתן שלום וכו׳ אלא ימהר
כדי שלא יתיאש מן התפילה .ובאוה״ם שער ק״ש דרך
ד ,ובם׳ האשכול משמע דמדינא אק כאן איסור ,אלא
שלכתחילה אק ראוי לעשות  .pובס׳ השולחן ה׳ תפילה
ש״ג כ׳ שאפי׳ בזה שייך כאילו עשאו במה .אבל דעת
רוב הראשונים דדווקא במשכים לפתחו אסור אבל פגעו
בדרך שואל אפי׳ לכל אדם .ובטושו״ע או״ח סי׳ פט
הובאו ב׳ הדיעות ,וע״ע מאירי ,וריבב״ן .ומ״ש רבינו:
ומיהו דווקא מפני הדחק וכו׳ צ״ב דאם יש בזה איסור
גמור איך מותר בכה״ג ,וראה בדברי רבינו ריש פירקק \

דין הנאת מעיים או הנאת גרץ עי׳ ב״י או״ח סי׳ רי,
מנ״ח מ׳ שיג ,או״ש פ״ב משביתת עשור ה״ד ,ובשו״ת
חת״ם או״ח סי׳ קכז 116 .ע׳ בשו״ת הריב״ש סי׳ רפז
מה שהעלה בדברי רבינו ,וז״ל  :דאפי׳ אכל במזיד פחות
מככותבת וחזר ואכל וחזר ואכל ,כל ששהה בין אכילה
לאכילה יותר מכדי אכילת פרס ,לא אבד תעניתו ויצא
ידי נדרו ,ועיי״ש באריכות .וכדעת רבינו כ׳ ג״כ בפסקי
רי״ד ,ובס׳ האגור סי׳ רצד בשם הר״מ .ולהלכה :עיין
בטושו״ע סי׳ רי לענין ברכה שב׳ שם ב׳ דיעות בזה,
דעת ר״ח דבולע אפי׳ משהו טעץ ברכה .ודעת הרי״ף
והר״מ ,דבולע נמי אינו מברך בפחות מרביעית .ומסיק
הרס״א דספק ברכות להקל ,וע״ע מ״א שם סק״י .ברם
הע׳  .10ועיק אבודרהם סדר שחרית שב׳ דבפגע בו אנוס
בסי׳ תקסז פ׳ הטושו״ע דדוקא פולט שרי בתענית עד
הוא .וע״ע רשב״א יד ,ב ד״ה ור״י .ולכאורה משמע דה״ה
רביעית ,אבל בולע אסור בכ״ש ,וס״ל להב״י דהרמב״ם
קודם שאר תפילות דשייך בהו נמי הני טעמי דלעיל
והרי״ף חילקו בזה בין תענית לברכה ,עיי״ש .והרשב״ץ
דהיסח הדעת וכו׳ ,וע׳ א״ר סי׳ פט סק״ז ,ובפמ״ג א״א
סק״ו ויש לדייק דבל׳ הגט׳ "במשכים" משמע בשחריח
בדעת הרמב״ם כ׳ דה״ה לענק ברכה דבולע כ״ש טעון
ברכה .ועיין בשע״ת שם לענין מי ששכח ובירך על
דווקא ,וכ״ט שדק זה הובא בראשונים רק לענק תפילוז
המאכל ביום ומנית אם יכולים להקל לבלוע מעט לינצל
שחרית ,וע״ע ריטב״א כאן ד״ה תירגמא ,ובס׳ הבתים ה׳
מברכה לבטלה ,וראה עוד ,מקו״ח לבעל החו״י ,שם.
ק״ש שער ג ס״ח .ובארחות חיים ה׳ תפילה סי׳ יד,
שו״ת הלק״ט ח״א סי׳ רכב ובס׳ טל אורות שם .והאריך
 121ר״ל דממתניתק דבפרקים שואל וכו׳ ,משמע
בזה בשד״ח מכתב לחזקיהו סי׳ ה .וע״ע בשו״ת הריב״ש
דלשאול בשלום כל אדם אסור .ולרבינו היתה גירסא
סי׳ רסח שלמד מדברי רבינו לענק טעימת דבר איסור
אחרת לפניו{,ובאו״ז ה׳ ק״ש סי׳ מו גרס :אמר ר׳ יונה ׳
1א״ר זירא כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאלו.
לידע אם יש בו טעם איסור ,ויל״ע בזה לפמ״ש במ״א
הו״ד הע׳  113דטועם לידע אם המאכל טוב חשיב מתכוון
ועשאו במה א״ל במה קאמרת א״ל אסור קאמינא כמאן)
לאכול .וע״ע שו״ת מהר״ם שיק חאו״ח סי׳ 1 .pכרב אידי בר אבק דא״ר אידי וכו׳ ,וראה בדק״ס ושם
 118ליתא בכת״י ,ואיתא לפנינו.
 117ישעיה ב ,כב.
 119לכאו׳ יש כאן שיבוש ,ונדצ״ל :אבל לשאול בשלום
חבירו דרך רשות ולאו מפני הכבוד בודאי אסור! .אות פ 122 \ .מדלא חילק רביגו במשבים לפתחו,
( 120כ״ק בעוד ראשונים .ובטעמא דמילתא כ׳ הרשב״א:
משמע דאף מפני הכבוד ,אסור .וכ״פ הפמ״ג שם בא״א
ס״ק ט ,ודלא כצל״ח ושבו״י ח״ב סכ״ב 123 .תהלים
פה ,יד.
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ור׳ האי גאון ז״ל 87כתב דאפילו כפעם אחת
אם הוא אדם שיכול להעמיד עצמו שלא יבלע
כלום______________________________ ,
תרגמה ר׳ אבא ממשכים לפתחו[ .פירש״י ז״ל88
דהא דרב ושמואל במשבים לפתחו] אבל פגעו
בדרך שואל .ויש מפרשים 89דאותו שהתפלל
משכים לפתחו של שואל שלא התפלל עדיין,
לו
וכיון דהשכים לפתחו ראוי הוא לשאול
מפני היראה ומשיב מפני הכבוד .וי״א  97שאינו
לשלום ,ומתניתין דקתני שואל מפני הכבוד מפסיק כלל ,שמיד שיאמר אני ד׳ אלוהיכם יאמר
מיידי בכי האי גוובא ,וא״ת אמאי לא אוקים אמת ,כדכתיב 98קרא בהדיא וה׳ אלקים אמת,
מתביתין בתפלה של ערבית ותו לא קשיא ולאחר שיאמר אמת אם יצטרך לשאול מפני
[מידי] .וי״ל דלא איפשר לאוקמה בשל ערבית ,היראה או להשיב מפני הכבוד יפסיק כמו
לפי שאין שאילת שלום בלילה".
באמצע פרקים.
אמר׳
דרב.
היינו
אמרו ליה היפי אמרת  .91כלומר
[יד ,ב] חוזר ואומר אמת .כלומר 99היכא
להו אסור אמרי כדרב אידי .כלומר ,כשם שאסור שפסק מפגי היראה או מפגי הכבוד אחר שאמר
לצאת לדרך ולעשות חפציו קודם שיתפלל ,כך אמת .א״נ ,כגון שסיים ק״ש קודם שליח צבור,
אסור להתעכב בדרכים וליתן שלום לפוגעים בו ,וסמך אלקיכם עם אמת וממתין שיתחיל החזן
אלא שימהר לבית הכנסת ויתפלל כדי שלא שיאמר עמו ,צריך לחזור [אמת פעם אחרת או
יתיאש מן התפלה  .92וכתב הראב״ד  98דעל כן לא .והלכתא ,שאין צריך לחזור ולומר פעם
נהגו לומר מי שפוגע חברו בבקר יאמר לו צפרא אחרת אמת] אלא מתחיל מויציב ואילך.
דמרי טב ,דכיון שהוא משנה ,נראה כמי שהוא כמה מעליא הא שמעתתא וכה .כלומר הא
טרוד ועומד לתפלה ,ויתן לבו שלא יעכב דאמרינן השתא ,ואיכא דכותה בתלמודא.
בדרכים אחרים כלל עד שיתפלל ,ויזכור מתוך שהיו מתחילין דבר אל פני ישראל והיו מדלגין
השינוי .ויש אומרים  94דאינו אסור אלא עד אני ה ,אלהיכם ,ודוקא בתפלת ערבית,
כשמזכיר לו שלום ,משום דשמו של הקב״ד.
שלום ,98וכיון דכן כשאומר צפרא דמרי טב
ואינו מזכיר שלום מותר.
אלו הן הפרקים וכר ר׳ ~יהודדר~אומ׳ ביו כר?
[יש] מפרשים  98דלא יפסיק כמו בין פרק לפרק
שאינו שואל מפגי הכבוד ואינו משיב י*כל
אדם ,אבל מפסיק כמו באמצע הפרקים ששואל

הלוג וראה "גנזי ראשונים" לתענית עמוד רה די״מ
 87כ״ה ברשב״א כאן וכן
רביעית הביצה.
באשכול וארחות חיים ,וראה הלכות פסוקות סי׳ קצב
 88ד״ה
ושערי תשובה סי׳ שכד וראבי״ה שם.
 89פי׳ מחודש שהשכים הנשאל
במשכים•
 90כיון שאין
ולכן מותר ובהא מיירי מתני׳.
שואלים שלום בלילה שמא שד הוא כדאמרי׳ מגילה
ג ,א וע״כ המשנה דמיירי בהפסק בשחרית קאי,
וב״ספר הבתים" שערי ברכות סוף ש״ג <עמ׳ עו)
כתב בשם הראב״ד שבק״ש של ערבית אינו שואל
מפני הכבוד אלא מפני היראה ,ונראה שלדעת זו
כיון רבנו ועיין שם מה שכתבתי בזה בהערה
 92עי׳
 91ראה דק״ם ומהרש״א.
.183
רשב״א וכן הגי׳ בדק״ס ,ועי׳ רש״י וב״י סי׳ פט ,וצ״ע.
 93כ״כ הרשב״א בשם הראב״ד ,המנוחה (עם׳ קט),
א״ח סי׳ יד .בהבתים בית תפלה שער ו ה״א בארוכה
 94תר״י בשם חכמי פרוביגציא
ובמילואם.
ולפ״ז אפילו במשכים לפתחו מותר לומר לו צפרא
מבא ,אבל תר״י כ׳ דזה דוקא באקראי ,ועי׳ שו״ע
 96בתר״י
 95שבת י ,ב.
סי׳ סט סעיף ב.
הביא ב׳ הדעות ,ודעה ראשונה דעת הרמב״ם בפ״ב
מהלכות ק״ש הי״ז שכתב דהא דבבין ויאמר לאמת

ויציב לא יפסיק היינו כדין בין הפרקים ,דשמעה ר׳
יהודה לחכמים דס״ל דהוי בין הפרקים ואתא לחלוק
דהרי זה כאמצע הפרק ולא פסיק אלא לשאול מפני
היראה ולהשיב מפני הכבוד .אבל הרא״ש כתב
בסוגיין דלא יפסיק כלל אפילו להשיב מפני היראה
והכבוד ,דחמיר מבאמצע הפרק ,וכ״מ מדקאמר טעמא
משום וה׳ אלקים אמת משמע דלא יפסיק כלל אלא
אומר אמת ויציב ואח״כ מפסיק כמו באמצע הפרק,
וכן כתב בתר״י בשם חכמי צרפת שאינו מפסיק כלל
אלא שמיד שיאמר אלקיכם יאמר אמת כמו שמצינו
אותי בפסוק ,ואחר שיאמר אמת שואל מפני היראה
כבאמצע הפרק ע״ש .וביאור המחלוקת ,דהר״ם סבר
דמה דילפי מקרא דה׳ א׳ אמת הוא דצריד שיהא
חיבור ביניהם ,ולפי״ז פרשת אמת ויציב הוי כמחוברת
לפרשת ויאמר וכפסוק אחד והוי כאמצע הברכה.
אבל הרא״ש ותר״י ס״ל דהפסוק אתא לחדש דאיכא
איסור להפסיק ביניהם דכ״מ שמזכירים שמו יש
לומר אמיתותו ואסור להפסיק אפילו מן היראה.
 97בתר״י הביא כן בשם
ועי׳ א״ח ור״ב.
 98ירמיה י ,י,
חכמי צרפת ועי׳ לעיל.
 99כ״ה בתר״י וכן ברא״ש שפירשו הבעיא אי חוזר
ואומר אמת היינו בשהה בינתיים עד שיסיים הש״ץ,

חיא

חידושי הריטב״א

תיב

ברוד אתה מן העולם וכד או עד העולם*® /שלא ישכחו שם שמים ויהא שם עבודת כוכבים
ומשקלקלו המיבין תקנו מן העולם ועד העולם .שגור בפיהם אנו מתירין להזכיר שם שמים
וכל כך למה לפי שאין עוגין אמן במקדש .פי , ,לבטלה_________________ ___ ________ /70
במקדש לא היו עוניו אמן ,אלא כל העוגין והא דאמרינן שהיו מעבדיו בחוצה לארץ .לאו
אומרים ברוד שם כבודו לעולם ועד ,וכיון דוקא מעברין בח״ל דהא אמרינן בסנהדרין171
שהעוגין מאריכין ואומרים ברוך וכו׳ לעולם דאין מעברין את השנה אלא בארץ ,אבל ממשבין
כדאיתא במס ,תענית /84בדין הוא שיאריכו היו והעיבוד לא היה אלא בארץ ,ואפילו על
המברכין ויאמרו מן העולם ועד העולם  /88ומבין החשבון היו מקפידין ,כדכתיב  172כי מציון תצא
שאין עונין אמן במקדש דכתיב בעזרא  188ויקם תורה ודבר ה ,מירושלים.178
על מעלה הלוים ישוע וקדמיאל וכו ,ויזעקו וכו,
[סג ,ב] חמות ושמונה כלותיה ילדו ששה בכרס
ויאמרו [בו ],קומו וברכו וכו ,ויברכו וכו .,קומו
אהד .תימה א״כ היכי אמר ויוגד לדוד כי בירך
וברכו אמרו למברכים ,ויברכו לעונין ,והיינו ברוך
ה ,את בית עובד ,והלא לא עמד שם עדיין אלא
שם כבוד ,והיינו ויברכו ולא סגי בעניית אמן/87
ג ,חדשים ,פירש בירושלמי 174שהיו יולדות מט״ו
ודוקא לתפלה אבל לשאר ברכות ,אמן היו עובין,
יום לט״ו יום ,יולדת ז ,וטמאה ז ,,וחוזרת
שהרי מציגו בעזרא עצמו כשבירך על התורה ענו
ומתעברת ויולדת לשבעה ,נמצא כי לג ,חדשים
אתריו אמן ,כדכתיב  188ויברך עזרא את ה׳
שהוא זמן הכרת העובר ילדו ששה וזהו כרס
הגדול ויענו כל העם אמן במועל ידיהם וכר/88
אחד/78
נ״ל
ת״ש אל תפוז פי זקנה אמך .כתב הר״א
כי בעבור שבטל המנהג ,ונעשה כזקן שתשש [סד ,א] ויתרו אמר לו למשה לד לשלום הלד
כחו הביא זה הפסוק.
והצליח שנאמר ויאמר יתרו למשה לד לשלום,
[ואומר עת לקשות לה ,ופר .פירוש ומפני חשש ושלום על ישראל .שלום רב לאוהבי תורתך.

סליק פרק הרואה
וסליקא מספת ברפות כס״ד

 163כנראה
שכד ושו״ת הרשב״א סי׳ רפה.
שב׳ הנוסחאות נכונות ,ולפנינו במשנה "עד העולם"
וכן ברש״י ,אבל בנוסחאות [עי׳ בגליון המשגה] מן
 164טז ,ב.
העולם .והתיקון לומר תרווייהו.
 165כ״כ גם במכתם כאן (עט׳ קכא) .ובמהרש״א
סוסה מ ,ב וצל״ח כאן נתהבטו בביאור עגין זה.
 167כלומר ,דענין
 166נחמיה ט ,א־ב.
עניית אמן הוא גדר של הסכמה ושבח ,עי׳ שבת
קיט ,ב .אבל במקדש היה דין מיוחד שהעונץ חייבים
לענות בברכה ונמצא שמכיון שהעוגים אינם יכולים
לומר אמן אלא צריכים להאריך בברכה בדין הוא
שיאריכו המברכים ויאמרו מן העולם כו׳ ,וכמו שכתב
רבנו לעיל דמתבאר בזה הא דלעיל דאמר׳ וכל כך
למה לסי שאין עונין אמן במקדש ,כלומר והעונים
צריכים לענות בברכה ומשום כך התקינו שגם המברכים
יענו .ובזה מיושב מה שתמה בצל״ח על מה שאמרו
כ״כ למה פו׳ דתמוה מה נתינת טעם הוא לדברי

המשגה שהרי לא נזכר במשנה מעניית האמן רק
מאריכות חתימות הברכה .ועי׳ ביכורי ארץ כאן סי׳ יג.
 169כ״כ הראב״ד הובא
 168נחמי׳ ח ,ו.
ברשב״א ומאירי .ועי׳ רמב״ם תפלה פי״ד ה״ט ותענית
פ״ד הט״ו .ואע״ג דעזרא ברחוב בירך ,עי׳ ביכורי
 170עי׳ מאירי.
ארץ שם דהוה בהר הבית.
 171סנהדרין יא ,ב.
ועי׳ רש״י מכות כג ,ב.
 173וכעי״ז במאירי כאן.
 172ישעיה ב ,ג.
ועי׳ תום׳ סנהדרין שם ד״ה איו שכתבו דמשמע
דהכא קביעות עבדו .ולרבנו דהיו רק מחשביו ,ניחא
קושית תוספות שם דהכא ילפי׳ מקרא דכי מציון
תצא כו׳ והתם מייתי מלשכנו כו׳ .דבסנהדרין קאי
על קביעות העיבור ולפי׳ מלשכנו תדרשו שכל
דרישות יהיו בשכנו של מקום ,וכן דייק רש״י בסוגיין.
אבל עובדא דהכא דהוי רק דקדוק חשבונות וזה
 174יבמות
גדר תורה אייתינן מקרא דכי מציון כו׳.
 175וכ״כ במכתם (עם׳ קכב).
פ״ד הי״ב.

רנה

אמרינן מהיכן מצאו לזה סמך מן התורה ומאי

מדהא קא מרחמתא והא לא מרחמת* כלומר

__ ____________ __

דנהי דרחמותא דהא אינה ראייה דאפשר דמערמא,
מכל מקום אידך דלא מרחמנא ואמרה גזורו לאו

דרוש.

'

חידושי הריטב״א

שאלת שלום כש 43פירוש אע״פ שנראה כמזכיר
שם שמים לבטלה שיש בו לא תשא ,781אלא

אמה היא ,וכיון דאיהי לאו אמה לא סגיא דלא

עשו כן משום  782עת לעשות לה ,הפרו תורתך 788

תהוי איה* אמה ,דהא האי ברא מחדא מינייהו

לפי ששכחו שמו של הקב״ה * ,78כמו שנאמר 785

הוא.

ואמר הס כי לא הזכיר בשם ה׳ ,וכבר פירשתי

/

רנו

בסוף מסכת ברכות  782בארוכה

בס״ד• _______I

והבאת מעשר .פירוש שיביאו כל אחד מעשרותיו

לאוצר ידוע והיה נחלק שם על ידי בית דין,
והתורה נתנה טובת הגאה לבעלים לתתו לכל
כהן שירצה כדכתיב 788ונתת ללוי וגר .וכתיב ועשו
כן מפני שיש שהיו מזלזלין בנתינת מעשרותיהם,
ויש שהיו נותגין אותם למי שאינו הגון וזה היה
בימי חזקיה  ,787ולכך הכין לשכות להביא שם

המעשרות .788וכן היה בימי עזרא כדקגסינהו
ללוים כדאיתא ביבמות .788

ה ,עמך גכור החיל מאי ואומד וכ״ת וכר .ותימא
מהו שואל מאי ואומר ,דהא בלאו ואומר לא

[כד ,א] כגון רב ספרא ,ובנון ר׳ ישמעאל כר׳
יוסי ,וכגון ר ,ישמעאל כן אלישע .עובדא דרב
ספרא גמרא .741דר׳ ישמעאל בר׳ יוסי ור׳
ישמעאל בן אלישע איתנהו בפרק שני דייני

גזירות  742ומפורשים בפירושין  ,748וכן במהדורא

קמא דידי בס״ד.
אוטם אזנו משמוע דמים ,דלא שמע כזילותא
דצורכא מרכנן ושתיק .יש שפירש דדריש דמים
ממש ,שכל האומר זילותא בצורבא מרבנן חשיב
כשופך דמים ,ויש שפירש דדריש דמים כלשון

דומם שהיא שתיקה.

שאינו מסתכל

כנשים כשעה שעומדות על

הככיסה .פירושו אע״פ שצריך לעבור דרך שם
ולית ליה דרכא אחריגא .744

ידענו שהסכים הקב״ה על ידו וכדמתרץ ואזיל.

בא חבקוק והעמידו על אחת ,שהמקיים אותה
מקיים כל התורה ,והיא האמורה בשם כראוי

היה אומר אי לא דידע דאסכים  740הכי הקב״ה

בקבלת אלהותו ויחודו ועול

מקמי הכין ,להכי שיילה מאי ואומר ,ופרקינן
אע״ג דבועז גברא רבה הוא ,הוד .סלקא דעתך

שנצטוינו בפרשת קריאת שמע שכוללת כל התורה,

וי״ל דאגן סלקא דעתן דגברא רבה כבועז לא

דעבד מדעתיה לעשות לה׳ אבל הקב״ה לא
הסכים עליה על ידי מעשה ,קמ״ל ואומר.

מלכותו כדרך

והיינו דכתיב  745וצדיק באמונתו יחיה ,כדרך
שנאמר בכל המצות אשר יעשה אותם האדם וחי

בהם .748

פליק פרק חלוקת ,וסליקא מספת מכות

 731רביגו כתב בשיטות הסוברים שבהזכרת שם שמים
לבטלה עובר על לאו דלא תשא ,ועיין בפירוש פערלא
על הרס״ג עשה א (ח״א דף לט ,א מדפי הספר) מה
 732ברכות סג ,א.
שהקשה על שיטות אלו.
 734משמע מרבינו שלמד
 733תהלים קיט ,קכו.
שלכן חייב הוא להזכיר את השם בשאלות שלום ,וב״ה
בפירוש ב ברש״י ד״ה ושאלת שלום .וכן הביא
 735עמוס ו ,י.
המאירי בשם יש מפרשים.
 737כמבואר בדברי הימים ב
 736דברים כו ,יב.

 738לפי פירוש רבינו עיקר הרבותא
לא ,יא.
בתקנה זו היתד .שלקחו זכות טובת הנאה מהבעלים
ותקנו שהב״ד יחלק את המעשרות ועיין בזה פירוש
 739סו,
הריב״ן שכתב שגי פירושים אחרים לפרש.
 740עיין בערול״ג כאן ד״ה ת״ש ואומר מש״ב
ב.
 741עיין שאלתות דרב
לתרץ לפי דברי רבינו.
 743ריב״ן
 742קה ,א־ב.
אחאי ,שאילתא לו.
 744ב״ב גז ,א.
ד״ה כגון ישמעאל ברבי יוסי.
 746ויקרא ית ,ה.
 745חבקוק א ,ד.

פירושי ריבכ״ן

קפה

יצא מקום נמוד .ובשאין גרד מפסיק ,בינו להד הבית .ובזמן שהשכינה שורה ,שבית
המקדש קיים.

לא י3נה מזרח ומערב■• ,שלא יהא פידועו וגילוייו®” כעד ירושלם .ובגליל צפון
ודרום אסור שהוא כנגד ירושלם.

שלא יפרע ולא יגלה בגדיו עד שישב ,משו׳ צגיעותא .אין מקנחין בימין ,לפי
שניתנה תורה בימין ,ושמראה בה טעמי תורה*” .היעזת פניד ברבך ,לראותו
בשעה שהוא גפנה .תום׳ ,אחורי גדר אחורי הבית נפנה מיד ואין צריך להתרחק.
ובקעה צריד להתרחק כדי שלא ישמע חבירו עיטושו מלמטה*” .שמתעטש ,מפיח
ואין קול הנפיחה נשמעת .רואה את פירועו ,גילוי בגדיו.
עמוד הזזתי*” .כשנצרך לגדולים ואינו הולד*” .הדרקון .חולי הבטן .סילון
החוזר ,כשנצרך להשתין ואינו הולד*” .ירקון ,פניו מוריקות.
אדמקיפנא בהא •”׳ בעיר שאני מקיף כל זו הדרך .אידרי ,אקפוץ ואכנס בזה כדי
לקצר הדרך.
הרוקק בזמן הזה ,אפי׳ בזמן שבית המקדש חרב .והיו עיני ולבי שם*” ,כדי

לבנותו.

ילכו מחיל אל חיל•” ,מבית המדרש לבית הכנסת .יראה אל אלהים בציון ,יזכה
ליראות לפגי השכינה בירושלים.
סליק* מסכתא
בסייעתא דשמיא

 V' Yי
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 100בכיב״ם נוסף :מלפנים ומאחור
 09שם.
לא אמדו אלא מן הפופים ולפנים כר.
 102בכיב״ם :ע״כ תום׳
 101בגם׳ סב ,א.
הנפנה כר.
וראה רש״י
 105שם .שאינו הולן להשתין מיד שפרין
 104בכיב״ט :נפנה.
 ,30 103כ.
 108סד
 107מלכיפ-א ס ,ג.
 106שם ,מאי קפנדריא כר אדמקיפנא אדרי איעול בהא.
א היופא מבהכ״ג ונכנס לבהמ״ד ועוסק בתורה זוכה ומקבל פני שכינה שנ׳ ילכו מתיל אל היל

ד״ה

גנזי ראשונים ־ ברכות גנזי ראשונים עמוד מס (197הודפס יג״י תכנת אוצר החכמה (0

ברכות

פרק

תשיעי

הרואה

'jj-d
Plfi

יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובאפונדתוא) ובאבק שעל רגליו .ולא יעשנו
!ז} כל חותםא) הברכות שהיו במקדש היו 0
קפנדריא .ורקיקה מקל וחומר.
מן העולם .משקלקלו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד ,התקינו שיהו אומרין
מן העולם ועד העולם .התקינו ג) שיהא אדם שואל את שלוםד) חבירו בשם שג׳
והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם ויאמרו לו יברכך ה( ,רות ב ה,
ואומר ה׳ עמך גבור החיל (שופטים ו יב) .ואומר אל תבוז כי זקנה אמך (משלי כג בבא ואומר
[ו] א) וו ,ונפונדתו.
 )7נ .נשלוס.

[!ז] א) וו .חותמי.

הידוע שער ניקנור .וקדש הקדשים במערב
העזרה ,מול אותו השער .וביאור מכוון ,מקביל.
ומקלו ,מטהו .ואפונדתו ,בגד שאדם לובשו על
בשרו להזיע בו שלא יתלכלכו בגדיו העליונים ?3
בזיעה ,ואין דרך שום אדם לצאת בו לבדו אלא
עד שילבש עליו בגד אחר .ובאור קפנדריא,
שיעשהו מעבר לקרב הדרך ,כגון שיכנס בפתח
זה ויצא בפתח אחר שכנגדו כדי שיגיע לאיזה
מקום ,לפי שאסור להבנם לכתחלה לאותו ההר

 )3וו .היו אומרים.

ג) ק* .ל ,והתקינו.

על אותם התקנות חייב עונש ויסורים לפי שהפר
תורה ,וזהו ענין אמרו הפרו תורתך עת לעשות

לה׳ .אבל מי שמניח הכתוב כמו שהוא ומבארו

ואומר עת לעשות לה׳ הפרו תורתיך ,יאמר,
שכשגגזרת עת עונש ונקמה יבואו סבות לבני
אדם שיפרו תורה כדי שתחול עליהם הגזירה
כשהם חייבים ,וענין זה ארוך ורחוק עמוק עמוק
מי ימצאנו ,כי נצא מזה לשאלת השכר והעונש «.2

ואל תבקש ממני בענין שאנחנו עכשיו בו
זולתי ביאור הדברים בלבד ,כלומר ביאור
פשטי הדברים ,לפי שיש סתירות הרבה במקראות

הנכבד אלא לאיזה ענין מעניני העבודה .ואמרו
ורקיקה מקל וחומר ,ביאורו שתיאסר הרקיקה
באות! ההר * 2בדרך קל וחומר ,ומה אם מנעל
שעשוי להגנה שהוא מגן על הרגל אסור להכנס
בו לאותו ההר ,קל וחומר שתיאסר הרקיקה שהיא
דבר מגועל____________ _______ .
[ז] מינים ,הם הכופרים בתורה שאינם מאמינים
בחיי העולם הבא ,ואני עתיד לבאר העה״ב
במקומו במסכת סנהדרין  .25וביאור קלקלו,
השחיתו ,כלומר השחיתו  20האמונות .וכיון

וצדקו בכל מה שעשה ויעשה והוא אמרו כי

שהזכיר בכלל התקנות שהתקינו שיהא אדם

כאשר גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם

שואל בשלום חברו בשם ה׳ לפי שמלת שלום

עשאוה משמותיו של הקב״ה ,27לפיכך 28בא
להביא ראיה שזה מותר מבועז שאמר ה׳ עמכם
והשיבוהו הם יברכך ה׳ .ואמרו אח״כ ואומר אל
תבוז כי זקנה אמך ,איגו ראיה על מה שלפניו
כלומר שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם,
אלא בא ללמד שלא להקל בתקנות חכמים אע׳׳פ
שנתישנו ורחק זמן אותה תקנה ,ועל זה הזהיר

לכן סמוך על העיקר
ומחשבותי ממחשבותיכם
הזה ואל תטריד עצמך לחקור בענין זה ,לפי
שכל מי שחקר בענין זה מאנשי אמונתינו
וזולתם לא השיג גדולות ,אלא נשאר כמו
שאומרים עליהם השלום צלל במים אדירים
והעלה חרס בידו  .32ואם תראה בדברי המדברים
בענין זה איזה דמיון והרצאת דבר מה שנדמה
כראיה ,ואינו כן ,אלא אם תיטיב להתבונן אז
יוסר המסוה 33ויבואו הקושיות ,ויחזור הדבר

" 23אלרפיעה" אפשר לתרגם
 22לעיל פ״ר ,מ״א.
 24בב״י ק.
העליונים ,יאפשר לתרגם החשובים.
 25פרק כל
"אלגבל אלמכרם" ההר המוכס־.
 26במה״ק "אנפקוא" כפרו באמונה,
ישראל מ״א.
 27שבת י ,ב.
ונמחק ותוקן "אפסדוא".

 28במה״ק "אסתדל עלי פוך ותוקן "אכ׳ד׳ אן יסתדל"
• 29בנדפס "לעניו הדין הנגזר
ושפור לשון הוא
 30דברים
מהקב״ה על האדם״ ׳אין לזה יסוד במקור.
 32ראה בבא קמא
 31ישעיה נד ,ט.
לב ד.
 33בנדפס הוסיף משלו "שהוא בסף סיגים
צא א.

שלמה במשל זד 1 -ואח״ב הביא ראיה שהעובר

גב

בענין זה ,וכן במאמרי חכמים .אבל העיקר הוא
שתקב״ה גומל לצדיקים ומעניש את הרשעים,
וכל זה בצדק ,שכן העיד על עצמו שהכל בצדק
 .30ונקודת הצדק בזה
כי כל דרכיו משפט וכו׳ *
אין כה באדם להשיגה ,כמו שאין בכה השכל
האנושי להשיג הקיף ידיעתו יתעלה ,וכבר
הודיענו יתעלה שאין בכה תבונתנו להשיג חכמתו

חידושי הר״ן

נדף י״ד ע״בז

דבמיתה בשעת עבודה*) אלהא האי קרא להיובא דבני אהרן סשתמע ובשעת עבודה הוא,
וכן  noשאמרו’) אבל שלא סרס ולא פרע חייב מיתה ,כאותה שאתרוג אבל ששמש מסתר
הייב מיתה ,והתם ודאי בכל ז׳ קאמר ומאי מיתה עונש חכמים כענק כל העובר על דברי

חכמים הייב םיתה*>.
דכתיב) )5*Iויעמידו•) עליו גל אבנים גדול.
כגלו של עכן פי" * * **
) *IIולא אתפרש
בעלמא*9
8
אלא ב״ד שולחק וטנייחין אבן אחתי) פי׳ דבהכי סגי לזכר 12
מהיכא נפקא ליה.
לא תעמה על שפם פי׳ וקרא בפודעגותן של רשעים משמעי שלא יהו סופדין ומתאבלין
זה על זה מרוב מתים שיהו בהם ולא יוכלו להתאבל עליהם ומרוב הפורענות הניתן עליהם
_____________ __
בחייהם ישמחו כל א׳ וא׳ במיתתו של קברו ולא יקשור אבל עליו.

ץ——אבל־אםוד"בשאלת שלום  )443מדאמר רחמנא ליחזקאל פ״ה האנק דוספיי'
שאמר לו רחמנא אע״ם שאמרתי לן שלא תתאבל אפ״ה עשה קצת אבלות כלומר האבק
ומאנה כדרך שצועקים על המתים כשיעבוד אדם לפניך .ותרום דממת המתים כדרך שעושין
למתים שלא תשאל בשלום שום אדם להודיע למי שאינו יודע שהוא אבל שאם לא כן לא
יהא נזכר לשום אדם שהוא אבל שהרי מגיה תפילין ולא עביד עטיפת הראש וכל זה להודיע
לכל שלא יתאבלו ישראל על מתיהן ,וי*מ•) דבכל ענין צוה עליו שלא יתאבל כלל .והכי
משמעתיה דקרא מהאבק ומדדם שהוא אכל של מתים לא תעשה אותו כלומר כל דבר שאסור
לשאר אבל לעשות אני מצוד .לך שלא תעשה כנץ שאלת שלום ודברי תורה ,ולא גהידא
בעיני דא״כ כי היכי דאמרינן בגמרא גבי דברי תורה מכלל דלכו״ע אסירי®*) ה״ג הוה ליה
למימר גבי שאלת שלום מכלל דכו״ע אסירי.
אבל אסור בדברי תורה וכר .האנק¥ופ~ פירוש האנק ותצעק ממה שהעולם דוממיך
ושותקין וזהר דברי תורה כנ״ל.
בפקתא דערבותפי׳ בקעת פלונית הקרועה להם והיא יבשה ארץ שאין נמצאין שם מים**)
ונתן לו עצה שיביא לשם וימכרם לעוברים ושבים ומהם תהא פרנסתו שאין לו במה שיתפרנס
אלא במלאכה זו שהרי אסור לאדם שישכרנו וגם הוא אסור לשכור אחרים ומי יעבוד קרקעותיו
ונמצא שהוא צריך למכור את שלו מעט מעט ולכך התירו לו בדבר זה כדי פרנסתו.

אסור בתכבוסח

פירוש

זי ופירוש במים צוננין* )1ומז׳ ועד ל׳ דוקא גיהוץ

 )Iעי׳ חי׳ הרץ סנהדרין כ״ב ב׳ שתמר ,רהא מרועי ראש דבמיתה ילסינן מקרא דיחזקאל ,ומביא מדברי
הרמב״ן בספר המצות ל״ת קס״ג קס״ד שחזר בו ועיין במגילת אסתר שם ועיין בתוה״ה שעד הקריעה (דמום
ויניציא כ׳ ב׳) שהרגיש בזה וכתב "דמ״מ קרא לבני אהרן למחוסרי בגדים ששימשו דבמיתה אתא• עייש״ה.
 )4ברכות ד׳ א׳ ועי׳ בתום׳ לקמן כ״ד א׳ ד״ה ר״א.
 )3שם.
 >2לקמן כ״ד א״.
 )7כ״ה בכי״ט ,אבל בגמ׳ אבץ גדולה ,וכן הדמב״ם בפ״ז
 )6צ״ל :ויקימו.
 )5יהושע ז׳ כ״ו.
מת״ת הל״ד לא הזכיר גדולה" וכן ליתא בבה״ג הל׳ נידוי ,ובר״ח ורי״ף ורא״ש ,וריצביג (ח״ב עמוד ע׳)
ובתשובת הרשב״א (תשס״ג) הובא בב״י א״ד של״ד.

 )8בדמב״ם ס״ז מת״ת חל״ד כ׳ בטעם הדבר "כלומר שהן רוגמין אותו לסי שהוא מובדל מן הציבור"
ואולי גם רבנו כיון לזה ,ודלא כד,ב״ח של״ד שב׳ שהוא כדי לכפר עליו ,ועי׳ דרו״ס משיב בזה.

 )9כפי׳ הר״ח והרא״ש סי׳ ד׳ ,והג״י בשם הר״מ הלוי ,ומלשון הר״ח והרא״ש נראה שגורסין גם
 )10לפנינו ליתא  pבגמרא ,ואף גם אלה
בשאילת שלום מכלל דכו״ע אסירי ,וסרה בזה קושית רבנו.
שמפרשים גבי שאילת שלום כרבנו (ראה הערה הקודמת) פירשו גבי ת״ת שיחי׳ גוהג ביחזקאל עיי״ש.

 )IIכ״כרש״יברי״ף .מהא דחולין ק״ז א׳ א״ל רב אוינא לבני סקתא כגון אתון דלא שכיחא לכו מיא.

 )12לקמן י״ו ב׳ אמר ר״ח זאת אומדת ,ועיי״ש בדברי רבנו.

חידושי הר״ן ־ מו״ק ניסים בן ראובן גירונדי (ר״ן) עמוד מס (49תודפס ע״י תכנת אוצר

החכמת (0

חרושי רבי

מסכת גיטין פרק שש

שפיר דלא איתא בגמרא טומנת ס״ד כמו דפרכינן

בכתובות]:
דןש ס״ב ע״א גמרא ואין כופלין שלום לעכו״ם,
רב תסדא מקדים ויהיב להו שלמא ,רב כהנא
א״ל שלמא למר ,הפירוש בזה בכדי שלא לכפול שלום
לעכו״ס ע״כ רב תסדא הי׳ מקדים והעכו״ם הי׳

דף ס״ב

עסיבא איגר

כופל לישראל דכן המנהג למי שאומר שלום המשיב
הי׳ כופל ,ומשו״ה הי׳ מקדים עצמו ,ורב כהנא לא
הקדים ,ובכדי׳לשמירת עצמו מכפילות האריך בדיבורו
כשהי׳ משיב שלום אמר תיבה אמרת למר" וממילא
לא הי' כופל כיון שמזכיר עוד תיבת למר אין קפידא
אם אינו כופל מלת שלום ,ועי׳ ברכות (דף ו׳ ע״ב)
ובמהרש״א בתידושי אגדות שם:

---------- •------ --

האומר פרס ששי
דה ם״ב ע״ב מתני׳ האומר כו׳ האשה שאמרה
התקבל לי גיטי אם רצה למזור לא יחזור
לפיכך אם אתר לו הנעל אי אפשי שתקבל לה אלא
הולך ותן לה אם רצה לחזור יחזור ,ועי׳ בכל הסוגיא
ונר״ן כתב ועדיין צריך תיקון דאיך ס״ד לומר
דכוונת הבעל דאין רצונו שיקבלנו מכת שליחות אלא

שמזכה בו מיד מחמת הבעל הא גס ענין זכיה
היינו שנעשה שלוחה ,בפרט לכל הפוסקים דס״ל
דזכי׳ מטעם שלימות אתרבאי ,וא׳׳כ מה הפרש יש
בין בתורת שליחות תמנה או בתורת זכי׳ ,וגם מה
נפ״מ לו לבעל בזה בענין הגירושין כיון דבין כך

שעשתה מעשם במפורש לשווי׳ שליח שעל אופן זה
מתרצית ודאי כל שיש איזהו שינוי אין לדון על
עשייתה ומקרי רק גילוי דעת ולא מהני ,ולפי דברי
הר״ן הי' בראה הדין אם עשאו המקבל שליח לקבל
והנותן אמר אי אפשי שתקבל אלא הולך ותן ,דתדין
דאס רוצה לחזור לא יחזור דיש לפרש דבריו א״א
שתקבל השליחות אלא שיזכה נו מחמת הנותן דהא
מתנה בעצמותה הוי זכות:

לשיטת הרי״ף בפ״ק דנתן כזכי דחי ,מ״מ
בעי דלתטי לידה ואס מת לא יתנו לאתר

אמנם באמת יש לדון בי' טובא די״ל דגם בגט הוי
זכות גמור כיון שעשאתו שלית במפורש והא
דלא מפרשינן דבריו א״א שתקבל אלא שזכתה היינו
לפמ״ש התום׳ והר״ן לתרץ הא די״ל לרבי במתנה
הולך לאו כזכי דתי ובגט הולך כזכי היינו כיון
דעשאתו שליח לקבל עדיף וא״כ י״ל דעיקר הסברא

מיתה מרוות טפי די״ל דכוונת הבעל דאין רצונו

דכל דאפשר בשום אופן לפרש הולך כזכי כדחזינן

שיקבלנו תטעם שליחות ותהי מגורשת מיד ולא
בעי דמטי לידה אלא דיזכה מכת הבעל ובעי דלמטי
לידה מ״מ אינו יכול לחזור ,והנה הא דבאתת לא
מפרשינן כן כתב הר״ן דאפילו גלי׳ דעתה לא מקרי
זכות דלמא חזרה בה כדאיתא בירושלמי עיי״ש.
ובאמת יש לדון דדוקא בההיא דירושלמי דצוותת
להתגרש בזה אמרינן שמא חזרה ,אבל בעשאתו שליח
במפורש שיקבל לה הרי דרצונה בכך שיקבל לה,
י״ל דודאי זכות הוא לה ,דהא אלו קבל השליח
בשליחותא הי׳ חהני ולא תיישינן לחזרה כל זמן דלא

בחוב ,י״ל בודאי היכא דאמר השליח אשתך אמרה
התקבל דתסכים לדבריו ומה דאמר הולך היינו כזכי

ובין כך מתגרשת מיד:

אמנם

ידענו דחזרה במפורש ,וא״כ חזינן דעדיין ניחא לה
שיקבל לה וא״כ ממילא מקרי זכות דתה לה שיקבל
לה בשליחותה או ע״י זכות ,ולפי מה שביארנו בדברי
הר״ן לשיטת הרי״ף די״ל דגם זה ניחא כיון דיש

שינוי ביסוד הגירושין בין זכי׳ לשליחות דמדין
שליחות מתגרשת מיד ולא בעי דמטא לידה ,ומדין
זכי׳ בעינן דלמטי לידה י״ל דעל אופן זה לא ניחא
לה ,אלא דהי' ראוי לדון כיון דעכ״פ חזינן דניחא
נה בגירושין ממילא מקרי זכית ,ודמי לדברי הירושלמי
דגלי׳ דעתה בזה לא תהני ,ואין אנו דנין רק על מה

חידושי רבי עקיבא איגר איגר ,עקיבא בן משה עמוד מס 89

דמסתמא לא בא לעקור ולבטל השליחות ,והיינו הכל
אס חסכים לשליחותה אבל באומר א״א שתקבל לה

כיון דאינו מסכים בשליחותה ממילא הוי ענין חדש
והוי כמתנה דהולך לאו כזכי ,וא״כ י״ל דגם במתנה
כה״ג באומר א״א שתקבל אלא הולך לא אתרינן
הולך כזכי דכל שאתר א״א שתקבל הוי כלא עשאו

וממילא הולך לאו כזכי:
ובזה יש לפרש מה דאמרינן בסוגיין א״א אתא
לאשתעינן היינו דפליגי באי אפשי דת״ק
אפשר דסבר דגם במתנה הולך כזכי ,א״כ אף דאתר
א״א שתקבלנו ת״מ דעתו להולך כזכי וא״י לחזור,

ור׳ לשיטתיה דס״ל במתנה הולך לאו כזכי אלא

דהכא עדיף כיון שעשאתו שליח לקבל ממילא כל
שאמר א״א שתקבל ועקר שליחותה שוב הוי כמתנה

והולך לאו כזכי:
וגם בזה יש לפרש הא דאתר שליח מתנה הרי הוא
כשליח הגט להולך לאו כזכי דנדחקו התוס׳

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

קצי

ריבב"ן ברכות

גנזי ראש^ף/ברכות

פיס׳ .חייב לברך על הרעה ברוך דייו האמת כשם שמברך על הטובה הטוב
בשני יצריך׳ ביצר טוב וביצר רע׳ כשיצר הרע [שולט בו!®• משליטו
והמיטיב
עליו יצר טוב וכו&יהו.
ומקבלה עליו בשמחה ולברך  •1על מידת פורענות בלב שלם*» .חסד ומשפט •»׳
מידת הסד ומידת הדין׳ אם מידת הדת מקטרגת עליו יש לו לקבל ולברך להקב״ה
בלב שלם.

דבריו של אדם נועטין>•׳ שלא יטיח דברים כלפי למעלה••.

והעובר אחרי אשוז בנהר ,כדי להסתכל בה»».
אחרי ארי ולא אחרי אשה ,שאפי׳ אם הארי ימיתיגו׳ ימיתנו «• בעולם הזה׳ אבל
אחרי אשה שמא יכשל בה וימות לעולם הבא •« .אחרי אשה שאפי׳ הוא היה רוצה ••
שמא אין האשה נשמעת לו׳ ולא אחרי ציבור בשעה שמתפלליו׳ שהוא מוחזק כרשע.
"ךלא דדי טונא ,שאינו מוליד משוי עליו.
המרצה מעות מידו לידה ,כדי להסתכל בה .יד ליד׳ אם היה כמשה שקיבל תורה
מידו של הקב״ה לידו .ומרצה מעות מידו לידה®• לא ינקה רע ,ואיו רעה אלא
גיהנם*• שנ׳»• ונם רשע ליום רעה.

פיס .,לא יקל אדם ראשו ליפנות כנגד שעד המזרח שהוא מטת כנגד בית קודש
הקדשים .פ״א•• לא יקל לא יגהוג קלות ראש .באפוגדתו ,כים גדול ••א שעשוי
למעות ,וכל הגי אסור דגראה כאילו הוא מקום חול .ורקיקה אסור מקל וחומר׳ ומה
הגי דלא מאיסי «״ב אסור *•׳ רקיקה דמאיסה לא כל שכן.
תוס׳ ,כל חותמי ברכות שהיו במקדש כול׳ ,במסכת תעגייות •• אמרי׳ אין עוגין
אמן במקדש ,והמברך אומר בסוף כל ברכה ברוך אתה י״י אלהי ישראל מן העולם
ועד העולם ברוד מגן אברהם •• וכן מלם׳ והעונין אום׳ ברוך שם כבוד מלכותו
לעולם ועד׳ ואשמעינן הכא דבמקדש ראשון לא היו אום ,אלא ברוד י״י אלהי
ישראל מן העולם ,וקילקלו המיגין ואמרו איו עולם אלא אחד1,התקינו עזרא וסיעתו

0ציהיו אומ׳ מן העולם ועד העולם לומר ששני עולמות יש .ושיהא אדם שואל שלום
חבירו בשם׳ ואיו באן משום זילזול להוציא שם שמים עליו ולמדו מבועז ומן
והמלאך .ואום׳ אל תבוז כי זקנה אמך ,למוד מדברי זקני אומתך׳ ובגם׳
\ואומ׳ .עת לעשות לי״י אף זה המתכוין לשלום חבירו זהו רצונו של מקו
 1להפר ומרה ולעשות דבר הנראה איסור י®.

סן הצופה•• ,כפר סמוך לירושלים .וברואה ,שיכול לראות בית המקדש משם,
 81בכיב״ם נוסף :ויין האטת.
 80ההוספה על סי כתב יד בריטיש מוזיאות.
019׳ ב.
 85ראה רא״ה וצל״ח ובה״א מהרש״א
 84סא׳ א.
 83תהלים קא ,א.
 82רש״י.
 87בכיב״ט :והרגנו יהרגנו.
רש״י ותום׳ שם.
 96ראה
שסי׳ באופנים שוגים.
 90שם נוטף:
 89שם נוסף :לעבור.
 88שם׳ אבל אם יבשל באשר׳ יהרגנו גם לעוה״ב.
 93כ״ם כל הראשונים׳
 92משלי טז׳ ד.
 91נדרים 3כ׳ א.
מ* להסתכל בת
 93שם׳ ומה שק דלא מאים
 93בכיב״ם :ארוך.
ולפי׳ הראשון ראה מ«״כ המאירי.
95
 94ראה גמ׳ סב׳ ב.
דכת׳ כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק.
 98סא׳ ב
 97בכיב״ם :ע״כ תום׳ .והוא מרש״י במשגה.
 96ברש״י ,ברוך הונן הדעת.
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ילקוט מפרשים החדש קל מסכת נכא קטא
[דף
ממלה רק יעשה כל ההשתדלות המועילות הי לא
במהרה יזדמן לו שעהץ מוכשרת פאת ועיקר כזה
הוא כי דלת הננעלת לא גמהרה מסתת כמו שהיה
העטן כשמיכה כיון דאדתי השעה ונתמנה מר מ*
רב אשי לנשיא אע״ס ,שכולם השכימו למנות את רב
אשא מדפסי (ב״ב *ב ע״ )3מ״מ כיון דננעלה
הדלת למעשה לא  ,במהרה מפתת ולא במהרה
ייטיט לו עוד ובאו להתעורר ג״כ על השמיכה
שבמלה בזמניהם ע״י גזירות יזגדר ובעו רשמי
ובלעגא תנינא ליוגדר ובטל הגזרה וימהרו וישלטו
לסמוך איש אתרוגי אולי יגיע ימי הרעה עוד ולא
במהרה הסתת .וכן הן דמשריעין על הסיכון
אפילו בשבת משום דאוני עתה שעה של רתמים
ואולי מעטר השעה ס״ו ואזי לא יועיל הסרעסס
ומפ״ז מומר אפילו בשבת וכן דכומבין אוט אפילו
בשבת ג״כ הטעם כיון דעתה נתרצה למכור לכן
ישתדלו לגמור המנץ ואולי ימזור אס״כ ולא ירצה
למכור לכן בטלן לא ירשו לעטר השעה ונכון:
[פחי׳ץ חיותן

שם כופין אותו כו׳ משום ישוב א״י .נ״ב
להזריס הדרן לעוברים ושטם ללכת אל עיר
מושב:

דף שא ק״א

זה מה הבריות כר ש״מ' דלית ליה פסידא כלל
משעת שכלו סירותיו עד רטעה שט ,ואפילו אם
נפרש דההיא-דשבת שפרש״י סרישה ראשונה הייט
שתכף לה ז?רפ ואותו של קין שט׳ הוא שאינה
כ״א להמית עשטס ושרשים רעים כמ״ש רש״י
ב״ב דף כ״ד ע״ב מ״מ ק׳ דמשמע הכא דאסילו
סריעה אסר הסרישה איט מזיק ודוסק לומר
דקודם הזריעה מזיק יותר מן אסר שכבר נזרעה
דמשמע הכא דאין איסור ככל עד רטעה שט׳
ומיהו י״ל דההיא דשמו בס״ל נאמרה ותקנת
יהושע בא״י שההרקע קשה ואיט מזיק כ״כ אמנם
לקמן אמריק דססילו מגל איט מזיק כ״א עד
שמרד עליה טל משמע משדה טר איט מזיק ונ״ל
 1לומר דהאי ירידת טל הייט אף שעדיין לא נזרע
רק שנסרש וירד הטל עליה וע״י הקרקע מחרכן
וכשהולן עליה היא ממעבה וממגבלח ובהט נמי
מייד ההיא דשבת ומיהו לפי׳ יש״ש דבמר זריעה
[כמד שורן
קאי הדרא קושי׳ לדוכמא:

רש״י

שם כא״ד משמע שאץ אפור בהנאתו .נ״ב
בס׳ בטין אריאל סלק בית מלמוד בסוסו דמ״ב
ע״א הגיה דצ״ל בהנסחו ממת בהנאתו וע״ש:
[גליתי הש״סן

שם גא״ד א״נ אפילו לרבנן אצטריך כד .נ״ב
וכן הוא טרושלמי עי׳ ר״ש פ״ס דכלאיס ועי׳
מוס׳ ע״ז סד א׳ ד״ה ר״ע וכר ועי׳ באור הגר״א
 piאריה!
ז״ל יו״ד סי׳ רצ״ו ס״ק [י״ז]:

דף פא ק״ב
גטי

וממגד תבואות שמש .ע׳ ר״ה ט״ו מוס׳
[סלתודה]
ד״ה דסדשים:

שם

ת״ר בראשונה .ג״ב קודם שמלקו האק
[ר׳ יעקב עפדין]
להתיישב 5ה:

שם רשב״א אומר תלושין שבהרים .ג״ב עטם
מלושין שמצאו בעת שכבשו את האק כל
השבטים אבל מסוכרים בסזקת אומו השבט שיפלו לו
ני׳ יעקב עמדין]
ולא היו רשאים לקץ מסוכרים:

שם

רשב״א אומר תלושץ שבהרים .ע׳
בשט״נג הגירסא עטם מלושין שבהרים:
[טל תודה]

[ר׳ יעקב «םדיןן

גט׳ ומהלכין בשבילי הדשות כר .מימא לי
דאמד׳ ס״פ המוציא יין והוא בא״ס סימן
שי״ב דלסטת בשדה טר סטרו אסור משום דוושא
^^י־ש״י טר היינו סרישה ראשונה ועומדת לזריעה
משמע דאפילו בלא זריעה מזיק לו ההילוך
משעת הטר שהוא טמות הקיץ כדפי׳ רש״י בכמה
דוכמי שהיו סורשים הקרקע ס״א בקיץ שהוא
שעת הטר ופ״א במרסשון שהוא שעת הזרע עיין
רשץ ספ״א דן ז׳ וב״ב גט ט רדו יומא דף י״ב

ד״ה עד שתרד רביעד ,כ׳ זמנה בי״ז
במרחשוון .עי׳ פ״ס דסאה משנה א׳
[פלא הרועים]

^|^וי״ט שם:

^ום׳ ד״ה אומר כד (המססיל בדף ס ע״)5

שם יהודה בן קנופא תלמידי הוא .נ״ב ט״ס
כאן וצ״ל ק נקוסי וכן שמו בכ״מ (לעיל מט
ע״ב) וסולם אע״פ שכאן משמע שלא היה רק
תלמיד ר׳ סייא ולא של רט בכל זאס (ב״ב עא
ע״א) אמרינן סי׳ ר׳ יהודה  pנקוסי לסט רט
משמע שהיה ג״כ חלנטד רט ובסה״ד משיב ליה
ג״כ למלגדד של רט ומכאן לא משמע ק:
[סהר״ץ חיותן

שם השבת גופו מנין שנא׳ והשבותו .ג״ב
מכאן הוציא הרמב״ם דבריו סי׳ המשנה על
נדרים הטדר מרפא אומו שט מרפא אומו רפואת
הנפש וזה נכלל מלל והשמתו לו ע״ש והייט מאן
דסייב להציל אומו שלא יטבע בנהר ע" (סנהדרין
עג ע״ב) וכאן אמרו שמודו ג״כ שאם טעה בדרן
אתה צדן להעלותו ומכ״ש שמטה לרפאות אותו
[סהר״ץ חית]:
להצילו מסולי הגוף:

שם מהלכץ בשבילי הדרכים שלמה אמרה
!כרן דכתיב אל תמנע טוב מבעליו
בהיות לאל ידך .ג״ב מפרי חורת נטאים
תמהתי על הרמב״ם ס״ה מהל׳ מקי ממון הל״ד
שכתב שלמה מקן שמומר להלן בשטלי דרכים
ובאמת זה איט מקנת שלמה רק נלמד מקרא
דמשלי אבל לא מקן זאת בפרטות .וט כל הנהגות
טובות שאט למידים מספד נטאים יוצדק עליהם
לומר דהם מקטח נטאים ולשון מקנה איננה טפלת
רש על מקנה פרטית אבל מה שנכלל במשלי מוסר
של גטא והאסרוטם כללו זאח בכוונת הנטא אין זה
בכלל תקנה שוב ראיתי לבעל מסבר יוססין אות
שלמה דהתעורר ג״כ על רטט בזה .אולם עמה
ראיתי ט נכוטס דברי רטט דהש״ס מקשה הנהו
עשרה אסד עשר הוו ומשני מהלטן בשטלי דרטם
שלמה אמרה מכלל שהימה מקנה פרטית משלמה.
כמו עשרה מקנות דיהושע דאל״ה אין מקום
[סהר״ץ חיזת]
לכוללה בתקנות יהושע:

שם

ולמאי דפרישנא א״ש דליכא ק״ו .עיין
מוס׳ גיטין (דן ס ע״ב) ד״ה אע״ג:

ומציל "דבשנו" .כצ״ל ונ״ב דלי״ת מרוקה
[ח יעקב עסדץ]
בכיטי כמו דבשי:

pj

בהנאה]:

אריה!

ע״א:

[גליזניחש״ס]

שם ושתהא אשד .חוגרת בסינר משום
צניעותא .נ״ב בעל עין משפט לא ציין
מקומו ברמב״ם ואנט מצאתי זאת ברמב״ם ס׳ כ״ד
מהל׳ אישות הלי״ג שהטא עזרא מקן שתהא אשה

מוגרת בסינר בבימה כן והגה הרמב״ם הוסיף תיבת
נטתה שלא נזכר בש״ס ע״כ צ״ל דהרמב״ם סמן
על הירושלמי ס״ד דמגילה שאמר עזרא תיקן
שתהא אשה סוגרת בסינר טן מלסטה ובין
מלאסדה משום מעשה שהיה שרבעה קוף
מאמוד׳ ע״ש ומטעם זה למד הרמב״ם דגם
מימה אסור משא״כ לטעם ש״ס דלן דמשום
צניעות מקן עזרא א״כ מיתה לא שיין צטעוס עי׳
כמוטת (עב ע״א) לעמן פרוע ראש דבטתה שד
ע״ש .וכן ראינו שסמן הד״ף על הירושלמי במ״ש
שעזרא מקן שיהיו קודן בשט ובסנטשי .והרב מק
אברהם סי׳ קל״ה ס״ק א׳ תפסו מש״ס דמרובה.
אולם טרושלמי ס״ד דמגילה סוף הל״א נאמר
בפשיטות עזרא חיקן שיהיו קורץ מט וסמישי
ועי׳ טרושלמי פ״ק דמגילה (סוף הל״א) דאמר
בפשיטות דעזרא תיקן קריאה מ׳ וה׳ ונט׳ קרק
עדה ע״ש .ומה שיש להתעורר על דברי הרמב״ם
בהקדמתו למשנה שסישב שתהא אשה סוגרת בסינר
הלכה למשה מסיט .כבר כמבמי בזה באדמת
[סהר־ץ מיחש
בספרי מורס נביאים ואכ״מ:

תום׳

ד״ה כדי דתניא בסדר עולם .נ״ב ע״ס
עולם ברור:

[ר׳ יעקב עטדין]

שם בא״ד ובכ״ם באב כר מל׳ באב כר .נ״ב
כל זה איט בס״ע שלט אלא בכ״ט עלה .וע״ס
[ר׳ יעקב במדין]
יא״ל:
שם כא״ד ונאסר שהיה אב חפר כר .נ״ב
כדי שימול י״כ בשט .אמנם אט אומר מלא
כדרכו היה ואז הדבר מכק שעמד באסרונה מ׳
יזם ומ׳ לילה שלמים כראשונה כמשמעו של כסוב
נמצא ירד טוה״כ .וכ״ה ש״ע ועמ״ש בסי׳ שם
[ר׳ יעקב עמדץ]
5ס״ד:
שם בא״ד ובי״ם עלה .ג״ב לא נמצא כן אלא
!ד׳ יעקב עמדי!)
בעשרים עלה:

רש״י ד״ה חפיפה במפרק כר .נ״ב ע׳ שו״ת
שבות יעקב ס״ב סי׳ ע״ס ממה ממשנה
גזיר ,נזיר מוסף ומפספס אבל לא סורק הד
[גליתי חש״ס]
דסדקה איט בכלל ססיפה וע״ש:
תום׳ ד״ה אתא והא דאמר וכר נכי בניהו
דתבר גזיזא דברדא וכר לא לדברי
תורה ובר .נ״ב ובפרטם רב יוסף בד״ה א׳ י״א
אימא דדסקת רגליה בסדרונא דמית וסבר גזיזא
דברדא וטבל וכו׳ ולפי זה ע״כ צ״ל דהטטלה לא
היה אלא לטהרות דהד מקנת עזרא איט טהג ט

אס 93ע״ק:

דף פב ע״א
נם׳ ושתהא אשה חופפת וטובלת .ג״ב עי׳
בספר המרומה לרטט ברור ז״ל בהל׳ גדה
שהעיר דלמה מקן מפיסה דוקס בנשים ולא גם
לאנשים הטובלין למרומה וקדשים ומה שמי׳ שם
דאנשים רגילי בטטלה מצד דסוכלין מרומה וקדשים
ולא שטס מציצה בהו והביא ראיה מהא דסמד׳
טרושלמי בפססים ס״ב הלכה ז׳ דכהנת אינה
סורקת וטובלת משום דרגילה במטלה [ורק בנדה

גם׳ עשרה דברים נאסרו בירושלים .נ״ב ע׳
שו״ת רדב״ז ס״ב סי׳ מרל״ג טעם מדוע אין
נזהרים עסה בדברים אלו טרושלים לדעת
הרמב״ם דרושליס קדושה גס עמה ע״ש אדמת:

[חשק שלמח)

תום׳ ד״ה ואינה מביאה וכו׳ וגם אומות
העולם היו באין לד .לסחורה שקרוי׳
רוכלת עמים .וכ״כ מוס׳ עוד ב״ב כ״ג .ד״ה
טושבת וכו׳ וגס א״ה היו באין שם בססורה שקרוי׳
רוכלת עמים .לכאורה לא ידעגא אנא מצא מוס׳
דרושליס נקראת רוכלת עמים .וזה לא מצינו
במנ״ן אלא גט צור טסזקאל כ״ד ס״ג ואמרת לצור
היושבס על מבואת ים רוכלס העמים אל איים
רטם ופרש״י כן הי׳ מנהגם סוסריס הבאים לה זה
מצפון וזה מדרום לא היו רשאים לעשות סמורה
זה עם זה אלא יושט העיר לקמין מזה ומוכדן
לזה עכ״ל אבל טרושלים לא מצאתי כזה .ומצוה
גדולה לטון דעת מוס׳ באלה .וכדי לטון דעתם
אמרתו אולי צדן להיות דלתות העמים .והייט
קרא דכמיב טמזקאל כ״ו פסוק ט יען אשר אמרה
צור על ירושלים האס נשברה דלתות העמים וגו׳
ופרש״י נשברה דלתות העמים עיר שכל האומות
נכנסים לה לססורה וכר נסבה אלי מעמה הוסבה
ססורוס העמים אלי עכ״ל מעמה צא ולמד
דרושליס נקרא דלתות העמיס בשטל שכל האומות
נכנסים לשם לססורה .ויחכט כעס טונס המוס׳
[חידושי הש״ס לר׳ ישעי׳ פיק]
היטיב:

תום׳ ד״ה ואין מטמא שנתנו דושנה של
יריחו תחתיו כדאמר התם .נ׳*ב שם
טומא לימא כלל דגמט משנה של ידמו ט׳ .רק
הוא בספרי פ ,ראה סימן ס״ב ע״ש אבל באמת
מפורש שם דדושנה של יריסו היה רק בעטר
מקום המקדש לבד ולא בעד ירושלים כלל ע״ש
בספרי:

[פוחח כהן]

תום׳ ד״ה לא וכל חלב מותר למכור .כוונת
המוס׳ לסלב בהמה טמאה דסלב בהמה
טהורה אפילו עומד לאטלה שד ע״י ב״י יו״ד ס׳
קי״ז:

[טל תודה]

תום׳ ד״ה ועל כר לא היה כי אם כר .נ״ב
וזה היה בסוף ימי מלט משמונאי קרוב
[ר" יעקב עמדין)
למאה שנה אמר המסלסם:

דף פג ק״א
גט׳ וא״ר יופי .בסוטה אימא קמר רב יוסף:
[רב״פ תאומים]

שם

דף פב ק״ב

[&צסה זדתן]

תום׳ ד״ה אין טחייגין כד שאץ אסור
בהנאתו כר .ג״ב צ״ע דהא כלאי זרעים
מומר בהנאה כדאימא טש פ״ס דכלאיס ועיין
מוי״ט כלאים פ״ב מ״ה סד״ה אין מסייטן .ויותר
נראה דט״ס במוס׳ וצ״ל בהנתמו .ומשוס מקיים
נלאים דאסור אף זרעים עי׳ רפ״ס מלאים [א״ה
דמנו שם כלאי זרעים אסור לזורען ולקיימן ומומר
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ע*ב • 9ג ע׳־א]
כהגת איכא סלוגמא שם אי בעי ססיפה דלסד מ״ד
שם בפיא ספיסה משום דלא מסלק טן נדה לנדה]
הדברים מממיהין דהא אדרבה טרושלמי משמע
דדוקא כהטם רגילי בטטלה אבל זדם דלא טבלי
רק לקדשים טן אנשים ק נשים לא רגילי דאל״כ
לא משכמת לה תסיסה כלל דהא אפי׳ אשת ישראל
רגילה מוטלה דהא אוכלת קדשים ומד סה״ת
ממוהין בזה וצ״ע ואכן לעג״ד י״ל משום דיהיה
רוב שערות מלוכלר או קשור זה לא שטס למימש
כל כן וליכא סששא רק על מיעוט וסתם איש אין
דרכו להקפיד בזה והו״ל מיעוטו שאיט מקפיד
ודומה לזה מק במקוואות ס״ט משנה ג׳ דקלקי
הראש וטת השסי באיש איט מוצץ ובאשה מוצץ
ע״ש .ועוד י״ל דאפשר מעת שתקן מקנה זו
עדין לא נבנה טס שט ולא עלה מ«נ ועדין לא
היו עוסקין בטהרות ולא היה טהג טטלה אז ט
! pvnשלבה]
אס באשה לבעלה כמו האידנא:
שם עזרא תיקן והא מעיקרא חוה מיתקנא.
ג״ב ע׳ שו״ת סיים שאל ס״ב סי׳ ל״ס אות

שם ארבע מאות פרפה על א״ם קר$ג נ״ב
כמו שהיא מדמה כלומר מלה [ודוגמת זה
אימא במגילה ג׳ א׳ ונזדעזעה א״י אמ״ס על
[ד׳ יעקב במדין]
אמ״ס]:

ואר״י יופי "בבל" .צ״ל בבבל:
(ר׳ יעקב במדין]

[גליוני השים]

שם

היה הורקנוס סבפנים ואריספובלוס
מבחוץ .עיץ במגלה עמקות ס׳ קרס:
[מעפה איחן!

שם ללמדך שאץ שכינה שורד .על ישראל
פחות משני אלפים ושני רבבות .ג״ב עי׳
יבמות סד ע״א .הגי׳ מלמד שאין שטנה שורה על
ישראל פסות מט אלפים וג׳ רמות הרי שהיו
ישראל שט אלפים ושמי רמות ססר אסד .וזה לא
עסק בפריה ורטה לא נמצא טרם לשטנה
שמסתלק מישראל והנה כפי הגי׳ שם הפי׳ דאם
היו ישראל ב״א וב״ר מסר אסד וזה לא עסק

הגהות ודודושי
אומר כ״ש מילה כר .כדפי׳ בה״ג שרי נמי כר .כצ״ל בל״ו:

וצ״ע .ועוד קשה דלסגס נקטי הכא שדומה כו׳ דהא הט קראי כמיט על עלייתו לקבל לוחית

תד״ה אק משמע שאין אסור בהבאתו .עי׳ מוי״ט פ״ב דכלאים מ״ה
סד״ה אין ודומק שהרי המוס׳ עצמן (בג״ב צד) דמו סי׳ הרשב״ם וגס סי׳ המהרש״א דחוק

אחרונות גופה :בא״ד דתניא בם״ע נמצא עולה בד כסיון .כצ״ל :בא״ד שנאמר ויאמר

תד״ה

דף פא

בדבריהם ול״נ דט״ס הוא וצ״ל בהנממו .ושוב מצאתי כן בשעה״מ פ״א מהל׳ כלאים ה״ז:

\ ד״ה כאן

J

רש״י ד״ה דמירכבא

שהתילתן עומדת לזרע .כצ״ל:
כצ״ל:

רש״י

כעין דלית של כרם.

דף פא

גמרא

דף פב ק״א

גמרא עשרה תקטת תקן עזרא כרי ק״ל מדוע לא תשיב הא דהמקין
שיהיו אומרים מן העולם ועה״ע דפרק הרואה במשגה ע״ש בסרש״י (וק״ק

״

וכן אתה מוצא כו׳ (ובאמוריים שלפניהם) .ב״ת אלו מסקס
המהרש״א ש״א------ ------------------------------:״

דהד כבר מצאנו טסת זה דמה״ע ועה״ע בהודיות דוד (ד״ה א טז לו) ועוד משמע שם דגם

הא שיהא אדם שואל א״ש מטרו בשם הוא התקין .ועף מוס׳ (ב״ב ר״ד כס וברמב״ם סי״ד
^,מהל׳ מסלה ה״ו ובכ״מ ומהא דשלהי מגילה רשבא״א עזרא מקן ט׳ ל״ק דא״ל יסידאה היא:
תד״ה כדי ואע״ם שעלה בהשכמה כדכתיב ועלית בבוקר שדומה שכה״ע היד .כבוקר
כד .עף (שבת סו) משה בהשכמה עלה ט׳ דכמיב וישכם משה כו׳ ופרש״י כל עלומיו כו׳

ה׳ סלחתי כדבריך .עמש״כ בש״ר סג״א במ״ת אות ד :בא״ד וא״ת כשלמא לד׳ יומי
דאמר כף .כצ״ל :בא״ד דלרבנן בי״ז בתמוז שרף את העגל כף ובו ביום עלה .צ״ע דהא
כתיב בפרשה ויהי ממנורת כו׳ ועמה אעלה כו׳ :כא״ד וביום כ״ח ירד בהשכמה .נ״ל דמינת
בהשכמה צ״ל להלן באו נאמר שכ״ט באב ירד דטון דר״ל שט טוס עלה ג״כ והעליה הימה
בהשכמה לכ״ע כנ״ל לכן הוכרחו לומר דהידדה היתה בהשכמה ודע שדבריהם בדטר זה דומה
שנעלמו מהרא״ס ס׳ עקב בפסוק ואתנפל ע״ש ועוד שגה שם בממכ״ת בהטאו הגמרא דשלהי
תעטת דממוז דהאי שמא מלוי מליוה דשם איירי מנה שטה דשלוס מרגלים וכאן איידנן מנה הא׳

דהיה משה בהר:

דף פב ק״ב גמרא מגנות הצריפין .עמש״ם מלהי סוטה :רש״י ד״ה אק הבית
יוצא ביובל כבתי ערי הצרים .כצ״ל מ׳ :תד״ה ואינה שקרויה
רוכלת העמים .אמת דהוא לישנא דקרא (טסזקאל כז ג) אבל שם נאמר על צור :תד״ה ואסור
לאדם .ט״ס וצ״ל וארור האדם :תד״ה ועל דכית חשמונאי לא היו כי אם ר״ו שנים.

תלמוד בבלי עמוד מס (541מודפס ע״י תכנת אוצר

תלמוד בבלי <עוז והדר> ־ כב
ר
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כצ״ל:

מחכמת (0

ין;
נר מרבי

DDVB

אמונת יוסף

בראשונה פרק רביעי שביעית

ר״ש סיריליאו

אוי לי שנחכבדתי בכתרה של תורה .שיכול הייתי לפייסן
בדמים ולא לפטור עצמו בכטד תורתו ולכך כיה מתענה
נטמון ובס׳ קינה יק איתא נגמ׳ דילן מובדא דר' טרסון
כל ימיו טל כדבר כזה ואומר אוי לי שנחכבדתי בכתרה
גני כוקפלו המקצועות ושמא תרתי עובדי הוו:
של תורה וא״ת ומאחר שחזר בו ר״ט בפה שנהג א״ע
לון
פתני׳ מוכרין נירין סן כגוים בשביעית .מקבל מליו שדה
)ftמיי׳ פ״ח מהל' ננ״ם ככא גני אכילת סירות פנימית פלא מן הטונה א״כ
בכך וכך כורים לשנה ומתנה
שמשה הל' ח׳ היאך נהג א״ע נק״ש כדברי ב״ש
לו
סמי שיתמה לו חרושה וקתני
ג) מיי׳  ft»p esנפ״ק דברנות (דף י ):וחסילו כל יפיו של ר׳ מרפק היה מתענה על
מתני׳ שיכול ללקחה מן כגוי
תימא דככיא פונדא דהתה מקמי
בשכיעית חרושה לזורפה למיצאי
נ) מיי׳לזשסש״ח כך עונדא הואי מ״מ קשיא הדבר הזה ואוסר אוי לי שנתככדרתי
שכימית אמ״ג שגורם לגוי למורשה
הל׳ ה׳ דמאחר שאמרו לו חכמיה לר׳
בכתרה של חורה.
בשביעית :אבל לא מישראל.
טרפון גבי ק״ם כדאי היית לחוב
הגויס
פן
נירין
חוכרין
•) ם־א הלנה נ׳
מישראל כחשוד בשביעית אע״פ
בעצמך שעברת מל דברי 3״כ כיאך
בשביעיות ב) אבל ל»
שיש שהות במוצאי שביעים למורשה
חזר כאן ומנר טל דברי ב״ה ומל
קודם זמן כזרימה כיון דישראצ
דברי חבריו שכזכירוכו מלעשות פישראל .ג) פחזיקין ירי גויס בשביעית
חשוד הוא חיישינן שמא ימרשנה
כן וי״ל דמטיקרא כוכ ס״ל לר'
אבל
בשביעית :ומחזיקי! ידי גויס
טרפו[ דלא משיב עובר מל דברי
נשטעית .בגמ׳ פליגי בה אמוראי מפום דקיי״ל אין
נ״ם גבי ק״ש דכא תניא (ברכות יא  ).ב״ה אומרים
פודרין מם כגוי בשביעית דאס״ג דגוי במל כקרקע אסור
פומדין וקירין יושבי! דקוי־ין ומטין וקורין וכו' ומשי״ה
ישראל
רצה ר׳ טרפין להחמיר על עצמו גני ק׳ש ולהטות ולקרות
נדי לצאת נמי נדטת נ״ש וכשבא לידי סכנה ואמרו לו נדי היית לחוב בטציזך אנשי הוה סבר דדוקא נסטה
פסורת הש״ם וקרא חשיב כעובר טל דברי נ״ה משוס דסעיקרא כיה זקיף והשתא סוטה ונראה הדבר שנא לפשות כדברי ב״ש ואילו
לנ״ה לא אמרינן מטי! וקורי! אלא כיכא דממה ואחא מעיקרא כדאיתא נס״ק דברנות (דף יא ).אבל בכך עובדא
( )ftפי׳ הר׳ש דככא כיון באין כדבר נראה שבא לעפות כדברי נ׳יש דלא מיננרי כנך קציפות אי גדלי בפנימית או בשמינית בין
כאז משנה נ׳
חשרי לט״ו בשבט לכך אחמיר אנפשיה לנהוג כב״ש וכשנסתכן גם בדבר כזה מזר ט לגמרי וקינל ע״ע שלא לנהוג
(נ) פיוש׳ם כאן כביש במקום ב״ה כצום והא דקאמר ר׳ טרפון בס״ק דיבמוח (דף טו  ).תאנני מתי מבא צרם כנת לידי ואשאנה
ד״ה ומחזיקין י״ל דככיא מקמי דסכין נכדא ונק״ש כואי אי נמי ואשיאנה לשוק הוא דקאמר ככי ולאסוקי מדר' יוחנן בן נורי דאמר
כחם בואו ונתקן לה! לצרות שיכו חולצות ולא מתיינמוח  :הוברק נירין מן כנוים נשביסית .סיר״ש ז״ל (א) חוכרי! מקבל
מליו בכך וכך כורין לשנה שדה חרישה בשביעית לזורטה למוצאי שביעית אט״ס שגורס לגוי למורשה בשביטים וא״ת
והיאך מוהר לישראל לגרום לגוי שיחרוש בשביעית כאמר רב דימי נר שישנא אפר רב בס״ס כניזקין (ניטין סב ).אי!
עודרי! טס כנכרי גשטטיח ומפרש רפ״ם ז״ל (ב) דטממא משום דקרקע אינה נגזלת וכוי ישראל עודר של ישראל ובפ״ק
דע״ז (דף טו ):אמריק וכרי שדה דאדם סציוה טל שטתת שדכו בשביעית וככא נמי כשמוכר נירין מ! כגוים בשביעית
כרי כוא גירה לנטל שניתח שדה של ישראל בשביעית וי״ל דס״ל להאי תנא■ כככוא תגא דכלאיס (פ״ח כל׳ א׳) דאמר
אין לוקין אחרישה בשביעית ואפילו משה אי! בו וטעמא כדר׳ יוסי דאמר כתם דקרא דושבתה כארץ שנת לה' לעני!
לא תעשה שט נאמר ולמדיה אין אדם מצווה טל שביתת שדכו אלא אכני מלאכות דכתיבי בקראי להדיח אבל לא
אמלאכיז חרישה וטעמא דלא נצטוה אדם אשניתש שדכו אלא מקרא דושכחה כארץ ינו׳ ואיהור חרישה לא נפקא לן אלא
או מקרא דבמריש ובקציר חשבות או מכללמ״ט דעשר נטיעות כדמוכח בס״ק דמ״ק (דף ד ).ואינה נכלל קרא דושבתה
כארן וגו׳ נופריפים ומיכו ממיזני׳ וסרק המבריך (כלאים פ 0מ״ו) דתנן מאימתי נקרא אנס משישקע ופיר״ש ז״ל
מאימתי נקרא אנס שנחשב כשלו לאסור משמט דקרקע נגזלת מיכת לאחר שנשתקעו שם כבעלים והנא נמי מסתמא בנשחקעו
שם כבעלים מיירי ושמא לא אמרו קרקע אינה נגזלת גבי אין עודרין פס כנכרי בשביעית אלא בנוי שגזל מישראל דלא
אלים קניניה דגוי לכפקיע קנין של כל ישראל שיש לכן נא״י ומשו״ם מתשבינן ליה כחורש בשדה של ישראל משא״ב
בככיא דכלאיס דמיירי בישראל שגזל מישראל דכיון דקנין של כגזלן לא אתא לכפקיע קנינן של כל ישראל אלא שבא
להוציא כשדה מרשות ישראל זה לרשות ישראל אמר אמרינן שפיר דשיקיע שם כנמלים מועיל בקרקע פחכא נגזלת מיהו
מסיגיא דפרק לונב הנזיל '(סוכם ל ).משמע קצת דאפילו בחו״ל נמי אין מועיל גזל בקרקע של ישראל לקניתה אפילו
לאחר סנשתקטו שם כבטלים ממנה דגרסינן כתם אמר לכו רב כונא לכנכו אוונכרי כי זבניהו אסא מכותים לא חנזזו
אחון אלא לגזזוה אינכו ויכט לכו מ״ט סתם כושים גזלי ארעתא נינהו וקרקע אינה נגזלת ופירש״י ז״ל מ״ט כחס
כותים גזלי ארעחא מישראל נינהו ושמא אותו קרקע מישראל הוה ומשמע מחוך סירש״י ז״ל דאילו כוחיס לא הוו
גזלי ארעסא מישראל אלא מכותים אחריני למודייכו לא כיה מצריך רב הונא דלגזזוה אינהו וטטמא משום דמסתמא
כנר נשתקעו שם כבעלים מן כקרקע וחיילא טלה כנר קנין גזלה כדתנן גני נלאים נפרק המבריך (פ״ז מ״ו) ואלא
משיה דסתס כותים גזלי ארמחא מישראל נינכו ואין גזל כגוי מכני בקרקע ישראל לקנותה אפילו לאחר שנשתקעו שם
כבעלים לכך כצריך דצגזזוה אינכו אלפא דאסילו נחו״ל לא מכני גזל בקרקע של ישראל ע״י שיקוע שם כבטלים דכא
רב כונא בבבל כוא דכוי כדאיתא נסרק מרובה (ב״ק פ:).
ופהזיקין ידי גויס בשביעית .וא״ת ומאחר דאפילו לחכור מכן נירין בשביעית מותר א״כ כ״ש דמותר לכמזיק ירי נוים
נשניטית ולומר לכן חרוש בה טטח ואנא נסיב לה מינך נתר שמיטה או לומר לכן איישר וכדאמרי ר׳
סייא ור׳ אמי בגס' ולמאי איצטריך ליכ למיחני לכך בנא ומיהו הא לא קשיא אמאי דקחני סיפא ושואלין בשלומה
מפני דרכי שלום דכא אמר רב ייבא נפרק כניזקין (ניטין סב ).לא נצרכה אלא ליום חנם דחניא לא יכנס אדם לביתו
של נכרי ויחן לו שלים מצאו בשוק נוח; לו בשפה רפה ובכובד ראש וי״ל דאיצטריך לטיתני ומחזיקי! ידי גייס בשביעית
ולומר לו חרוש בה טטת כי כיני דלאשמומינן דלא התירו לו לומר כן אלא כיכא שלא שכר עדיין את כשדה מן הטי
בפביטיח לצורך מוצאי שביעית אגל אס בא לשכור ממנו את כשדה בשביטים שיחן לו שדה חרושה ומוכשרת
לזריעה למוצאי שביעית כייז אסור להחזיק את ידי כגוי בשביעית משום דמיהזי נפושכו שליח לחרוש בשביעית את
כשדה השכורה לו ונראה דכאי דקחני סונרין גירין מן כגוים בשביעית כיינו בטני! שים שכוס לגוי לחורשה לאחר
שביעית אבל אס בא להתנות עם כגוי שיחן לו שדה חרושה במוצאי פנימית מיד ודאי אסור דהוי כשוכר אס הטי
לחרוש

*) מתני׳ א)
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בראשונה פרה רביעי שביעית

אמונת יוסף

נט

ישראל לסיימו דקיי״ל קרקע כרשוח ישראל היא דקרקע
לחרוש לו שדה בשביעית לצורך מוצאי שביעית ודומיא
אינה נגזלת וכוי ישראל עודר של ישראל ומשו״ה נדחקו
דככי אסרו למכור נירין מישראל כחשוד על השביעית
לחרצכ איכא מ״ד אומרים לכן חרוש בטוב ואנו נקח
וכיינו אפילו בפנין שיש שכוח במוצאי שביעית לחורשה
כשדם מכם כמכירות אחר השביעית ואיכא מ״ד איישר
קודם זמן כזרע כדסירש רא״ש ז״ל(ד):
אומר לכם חזק כמו אשרתא
ט״ד חרוש בה טבות וכו׳ מהו
דדייני :ושיאלין כשלומן .משמע
בשלימן איישר.
שואלי!
אבל א)לא ירי ישראל“ .ב) ושואל“ין
בגט׳ דלישראל חשודי[ קאי ומס'
פירש״ס ז״ל במתני' דלישראל
נגמ׳ בשלמא למ״ד חרוש טכוח
:
שלום
דרכי
מפני
בשלומם
חשודין קאי וככי נמי משמע
שואלין בשלומן כיינו איישר אלא
מההיא פובדא דמייתי בסמיך
גט׳ (א) ר' חייא ור׳ אמי חד אמר
למד איישר מאי שואלין בשצומן
ר׳ חיננא בר ספא ור' שמואל
חרוש בה טבות׳ ואנא נסיב לה
ומשני דאשמועינן כשלום ישראל
בר נחמן עברון על חד מחורשי
ואישראל כמשודין קאי דשואלין
שביעית א״ל ר׳ שמואל בר נחמן
מינך בתר שמיטה .וחרינא אמר
בשלומן כשלום ישראל ככשרים
איישר דבישראל מיירי וקשה
ג) איישר .מאן דאמר חרוש בה טבות
דהיינו שלום עליכם וכיינו שנא
דהיאך מותרין לחזק ידי עוברי
ואנא נסב לה מינך וכו׳ מהו שואלין
בשעת ענירה וסנרא קמא איתא
סבירה אפילו בדברים וי״ל דהך
נס׳ כניזקין כגמ' דילן דסריך
סיגיא דככא אית לכ כככיא דר׳
בשלומן ,איישר .וט״ד איישר מהו
אחזוקי מחזקינן לכו
כשתא
זעירא בירושלמי דתענית (פ״ג
שואלין בשלומן ,כשלום ישראל שלום
שואלי! בשלומן מיבעיא ומשני
כל׳ א׳) דחניא כשם שמתריעין
לא נצרכה אלא ליום אידם עליכם .דלמא ,ר׳ חיננא בר פפא
עליהן בשאר ימי שבוע כך
כדתניא לא יכנס אדם לביתו של
מתריסין עליהן בשביעית מפני
ור׳ שמואל בר נחמן עברון על חד
נכרי ביום אידס ויחן לו שלום
פרנסת אחרים וא״ר זעירא מאי
מחורשי שביעית א״ל ר׳ שמואל בר
מצאו בשיק נותן לו שלום בשפה
פרנסת אחרים פ*נםת חשודים
נחמן איישר .א״ל ר׳ חיננא בר tsss
רפה ובכובד ראש :
ומסיק התם דטעמיה דר׳ זעירא
גט׳ כשלום ישראל .שלום עליכם
כר׳ דמד ספר כוה חשוד על
לא כן אילפן ר׳ (תכלים קנט) ולא אמרו
דמזכיר לו כשם
אע״ג
פירות שמיטתא אייתונים גבי
העוברים ברכת ה׳ עליכם מכאן
שנקרא שלום כדכתיב ויקרא לו
ר׳ אמר לון ומאי יעביד פלובא
שאסור לובר לחודשי שביעית איישר.
כ׳ שלום כדאיחא ס״ק דפבת:
ובגין חייו הוא עבד ומשו״ה
דא
דלמא .מעשה אירע כלומר
מוחרין נמי לומר לו איישר דתלינן
א״ל לקרות אתה יודע לדרוש אי
לימא זאת לכגיד לאנשים שילמדו
ליה שהיא חורש בגין חייו ובגמי
אתה יודע .ולא אטרו העוברים אלו
דילן סרק הניזקין (גיטין סב).
מוסר ממנו :חד מחירשי שביעית.
אומות העולם שהן עוברין מן העולם.
ישראלי חשוד הוה :אסור לומר
מוקי לה להאי דקחני ושואלין
למורשי שביעית .דס״ל כפי' קמא
את
בשלומן בגויה כעובדין
ולא אמרו לישראל“ ברכת ה׳ עליכם
שדותיהן בשביעית ולכך הוה
דאגויס קאי מתני׳ ובשפה רפה
מה ישראל“ אומרים להם (תכלים ק:ט)
קשיא ליה כתם כשתא אמזוקי
וכדפרישית :פיסין .אישפינייא
דייכבם
ברבנו אתכם בשם ה/
מחזקינן שואלין בשלומן מיבעיא
בלשון יון :גולגולת .כמם של
:
גולגולת שקורין כארג׳ו בלע״ז
ודחק רב ייבא אפשיה ואוקי
שכל הברכות הבאות לעולם בשבילנו
לה לכך בבא במילתא אחרית א
ארנונא .ארוחת דורון לשלטון
הן באות ואי אתם אומרים לנו
והיינו דקמ״ל כאי תנא ככא
כעובר ממדינה למדינה מתנין
לשלטון בכל עיר שעובר בה בואו וטולו לכם מן הברכות הללו ולא
דמותר לשאול בשלום כגוים ביום
מגס דתניא לא יכנס אום לביתו
ארוחה :זימיוח .מיני אנגריא
עוד אלא שאתם מנלגלין עלינו פיסין
של נכרי ביום חגו ויתן לו פלוס
כלומר והכל יבא לסיף לידי
וארגוניות גולגליוה וזימיוח( .ב) הורי
מצאו בשוק נותן לו בשפה רפה
חשבון :לרדות עמו .פירש כרמב״ס
ר׳ אמי ד) לרדות עמו:
ובכיבד ראש ונראה דהכיא סיגיא
ז״ל פ״ח ומותר לרדות עמכן
דהתם פליגא אההיא דר' זעירא
כפירות אע״ג דאסיר לסייען
*) מחני׳ (ג) הפדל בזתים בש״א
ומשו״ה לא אוקמוה לכך בבא
ניד פי׳ אותו מן רדיית כסת
ינום .וב״ה אומרים כ) ישרש.
דושואלין בשלומן בישראל כחשוד סל
שהוא לשין נסיחת כדבוק ר״ל
השביעית דאסור להחזיק ידי עוברי
ובורים
לכסיח דבלות או צמוקים דבוקים
סבירה אפילו בדברים כדפרישית:
זה נזה :
המדל בזיתים בש״א יגיס ובכ״א יפרש .סיר״ש ז״ל (כ) מדל
מתני׳ כמדל בזיתים .בפ״ק דמ״ק מפרש דלישנא דשניפי
לפון דלדול שהזיתים מקירבין יותר מדאי נוטל
כוא דהיינו כשהאילנות של זיתים מפירבין ומקירבין
אחד ומניח שנים או ניטל שנים ומגיח אחד כדי שיגדלו
יותר מדאי יניקתן מוכחשת ושולף מבנתים א׳ או שנים

ופעמים ג׳ כדי להרחיבן ולהרבות לכן יניקה:

יגיס מעל

עץ משפם
נר פערני

לח

א) מיי׳ פיח
מהל׳ שמפה
הל׳ א׳

לס
נ) מיי׳ ס׳י

מהל׳ ס׳ו הל' ה׳

&
ג) מיי׳ פיח
מהל׳ שממה
הל׳ ח׳

פא
ד) מיי'

פב
ה) מיי׳ שם פ׳א
הל׳ י״ח

מסורת הש״ם
(א) לקמן פיה
הל׳ ד׳ ירושלמי
גיט־ן פ״ה הל׳ י׳
כלהסוגיא ומיץ
נחום׳ ג־מין דף
פג  .דיה
אישרמא

(נ) עיין נרי׳
י,ירקי ס פ״ח
מהל׳ שממה
הל' ח׳

(נ) למיל נג .
(ד) פי׳ הראיש
מאן משנה ג׳
(ה) פי׳ הר״ש
כאן משנה ד׳

•) ס״א הלנה ד׳

וא״ת והיאך התירו לכדל כא משביח הוא אח כזיתים
שיגדלו יותר ובהיפא קתני אין קוצצין בתולת שקמה

כארץ .ולא ישרש דנראה כעודר :ישרש .אם ירצה אף ישרש:
בשביעית מפני שהיא עבודה ר׳ יהודה אומר כדרכה
ומודים
אסור אלא או מגביה עשרה טפחים או גומה מעם האדן ומס׳ טעמא בפרק כספינה (ב״ב פ ):משום דגבי שביעית
לא פבדינן אלא מידי דודאי קשי לה וי״ל דטפמא דנא אחמירו ככא גבי מדל כמו גבי קציצת כשקמה מפום דלא דמיא
כך עבידה לזמירה שהרי אינו משביח בקציצתו זיתים כאלו שהדל בהן אלא פפ״י קציצתן יתגדלו שאר כזיתים שהניח
וכל כי כאי עבודה לאו דאורייתא היא ולא אסירא מדרבנן אלא כיכא שהוא מכוין לשים עבודה אבל היכא שהוא מחכוין
לשוס עצים לא ומיהו כיכא שבא להחליק את כקרקע וכגון לשרש שלשה זיחיס זה בצד זה כיון שהוא משביח בהשרשתן
גופה של קרקע שהוא משרש אותן מתוכה ה״ז כחורש ממש ואפילו מתכוין לשוס פצים נמי אסור וא״ת ואמאי התירו
לקמן
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שדי חמי

מערכת התא כלל ה -ח

כלל ?1׳) תנאי היא והדר יהי ממאי דילמא ונו׳ ונראה
הכונה דממיקרא הזה בעי למימר דדגרי
האמורא אמי סיהא כחד מהנך יונאי וכי דחי ממאי וט׳רוצה
דדילמא האמורא צא אחי כשום חד מנייהי כן הוא שיטת
הש״ם על הריב ומציגו רדתי ובינתו לאוקימיה מילמיה דההוא
אמורא אליבא רכולי עלמא עיין .ככא מציעא ס״ב עמוד א*
רש״י ד״ה לא לעולם ונו׳ ועיין שם בתופפיח:
בלי  flתניא רבי פלוני אומר וכו׳ מצינו לשון זה• אף נשמכיא
דברי תנא שלא הוזכר שמי במשנה נשום מקום
עיין מנחות דף ע״א עמוד א׳ תניא רבי בנימין אומר וכו׳ ולא
כמי שנראה מדברי מרן בסוף כלליו כשם הריטב״א דנני האי
ניבא אומר איתמר .ולא תניא וכבר האריך נזה הרב יד מלאכי
באית ה׳ ומסיק דהוא טעית סיפר ימיין שם באורך:
כלל  )1תקלה דאין הקב״ה מביא טל ירי הצדיקים עיין במה
שרשמתי במערכת האל״ף אוח רמ״ב ורמ״ג:
כלל ח׳) תוך כדי דביר כרכור דמי אי אמרינן בהקדש ומצי
הדר ביה או אמרינן אמירתו לגבוה זנו׳ שנוי
במחלוקת עיין להגאוניס ש״ך משן משפט סימן הר״ן סעיף קטן
ה׳ משנה למלך ושער המלך פרק ט״ז ממעשה הקרבנוח והסברא
פשוטה דגם בהקרש אמריגן כן אלא שהם ז״ל מליצי יישר ליישב
סברת הרמב״ם ממאי יקשה עליו מש״ס דחרובה עיין שם הא
מיהא מאן דסבירא ליה דנהקרש נמי אמרינן תונ׳ד נד״ד ודאי
לא משתבש ונראה בעליל דזה דעת הג׳ בכריתות נל״ל ש״ג סימן
פ״ח שהביא הרב מקנה אברהם במהדורא בחרא אוח ער״ה
ונטלם ממנו גל הנז״ל ואמטי להכי קשיא ליה ממה שכתב
הרמב״ס כיעוין שם והוא פלא שלא ראה דכרי התוספות דתמירה
נסוגיא ההיא דנראה גס כן דסבירא ליה דאין חילוק בין שאר
מילי להקדש דבכולהו אמרינן תיכ״ד נד״ר וגם על הר׳ ש״ך יש
להעיר שלא יזכר רכריהם כיעוין שם ועיין מה שהאריך בענין
זה מרן מוהריט״א בספר קהלת יעקב בתוספת דרבנן אוח
שי״ח דף קל״ו עמוד ג׳ (מדפוס אשכנז) וממה שכחכ הרב זכור
לאברהם חלק ג׳ דף צ״ו עמוד א' כשם הרב ישב הכהן סימן
ח״י נראה דמסי.ק נהרמב״ם דלא אמרינן בהקדש חיכ״ד נד״ד
ואין הספר מצוי אצלי .ורביגו עקיבא איגר בתשובותיו סימן
קמ״ה כתב דהירישלמי סבירא ליה דלא .מהני בהקדש ואנן
^,"-קימא לן דמהגי כמסקנת הש״ם דנבא בחרא וני׳ עיין שם שלא
’ זכר מכל הנז״ל ועיין להרבניס מחנה אפרים הלכות צדקה סימן
מ׳ ומוהרא״ע בקונטרס .דבר אליהו אשר בסוף ספר משנח רבי
אליעזר חלק ב׳ ברף ה׳ עמוד נ׳ אות ד׳ וצמח צדק הניפם
מחדש בחלק אבן העזר סימן קכ״א וסי׳ פר״ח ואהלי יהורה
במערכת הצר״י רף קי״ד עמוד נ׳ הגאון מוהר״ן הירש חיות
לנזיר דף ט׳ ולהגאון חקרי לב בקונטרס אחרון שבספר ישרי
לב מערכת זו אות י״ג ובשו״ח שואל ומשיב מהדורא ה׳ סימן
נ״ן שבות יעקב חלק ג׳ סימן קי״ח מלבושי יום טוב סימן י״ז:

ושיטור חיך כדי דבור דקימא לן דהוא כדי שאלת שלום
.תלמיד לרב כתב בסלפולא חריפתא עלדברי הרא/ן
r
נסרק מרובה סי׳ זיי״ן דמה שכתוב בש״ס בגירסא שלפנינו
שהוא ד׳ תיבות שלום עליך רבי ומורי אינו עיקר אצא העיקר
בוא כגירסת הרא״ש שם ובפרק שבועת העדות שלום עליך רבי
שהוא ג׳ חיבות כלבד ושכן כתב רש״י שס ורש״י ותוספות בנזיר
דף כ׳ ובהגהות בן אריה (בדפוס ראם) ציין עוד רשב״ם בבא
בתרא קכ״ט עמוד ב׳ (ולפלא בעיני שלא ציין שכן כתבו המוספות
שם בד״ה והלכתא וכן כתוב בפסקי תוספות שם סימן ש״א)
והרמב״ם הלכות תלמוד חורה פרק ה׳ הלכה ה׳ וירושלמי פרק
ב׳ דכרכית הלכה א" ונעלם כל זה מרניני עקיבא איגר מחידושיו
ליורם רעה סימן רמ׳ב סעיף י״י שציין שם שכתב דהרמב״ם
בחב שלום עליך רבי ואילי בש״ם דבבא קמא אחריכן שלום
עליך רבי ומורי וחידוש שלא העירו בזה האחרונים מיין שם
ועיין עוד בברמב״ם סרק ב׳ מהלכות שבועות הלכה י״ז ששם

כללים

Af
תרע

גס כן כמב שלום עליך רני ובשיירי קרנן על הירושלמי פרק
ד׳ רמסכח נזיר הלכה א׳ שקיל ומרי בדברי הרמנ״ם הנ״ל
ובדברי המשגה למלך שם וכתב גם כן דבש״ם יילן בכנא קמא
הנ״ל נפל טעות וצריך לומר שלום עליך רבי ובגיליון הש״ס
לירושלמי דכרכות פרק ב׳ הלכה א׳ הנ״ל ציין נזה ננסח
הגדולה משן משפט סימן ל״ח (ושיורי כנסי 4הגדולה סימן ר״ל
ואינו מצוי אצלי לראות דכ״ק) ועיינתי נכנסת הגדילה חשן
משפט והוא בהגהיח בית יוסף אות ת׳ וראיתי שאחר שכתב מה
שכתב מרן הביס יוסף  qpדהרמב״ם בפרק ב׳ מהלכות עדות
נתב דיווכ״ו הוא נדי שאלת שלום והוא שלום עליך רני ומורי
נתב דהכי אמרינן בב״ק דף ע״ג וממה על דברי רש״י בפרק
תפלח השחר ובפרק שבועת העדות שכתב שהוא שלום עליך
רבי ונעלם מעיני דמר דברי רש״י ורשב״ם ותוספוח זהרא״ש
והאמח הוא דלשיטמם צריך לומר לנפל 'טעות בש״ם כמי שנסב
הסלפולא חריעתא ואדרבא טל דברי מק הבית יוסף היה לו
לתמוה דלפי מה שכתב הרמב״ם בהלכות שבועות דמונ״ד הוא
שלש תיבות אס כן אס נפרש דמה שאמר בפרח ב׳ דעדות
שאלת שלום רוצה לומר שלום עליך רבי ומורי אם  pדברי
הרמב״ם סותרים ומי מזקיקנו לזה ובש״ך משן משפט סימן
הר״ן סעיף קטן ה׳ (ד״ה אכן חמיסני) כתוב בחצי לבנה וז״ל
ועיין בתוספות שם (בנא קמא הנ״ל) ד״ה כי ליח ליה שכתבו
דאנן קימא לן כבריחא דנזיר דמיך כר״ד הוי שלש תיבות עד
כאן לשונו ועין רואה ובתוספות לא כתבו רהיא שלש חיבות רק
כחנו דקימא לן נכריחא דנזיר דמיך כדי דיבור כדיבור דמי
ואפשר רגיגרוס שם ארבע חיבות ומפני זה לא ציין בפלפולא
חריפחא דברי התוספות דב״ק בכלל המקומות שהראה נזה:
ערך השלחן בארח חיים סימן ר״ו צדד במה שכתבו
התוספות בב״ק הנ״ל (בד״ה ר״י) כשם ר״ת דסבירא
ליס רשאלח שלום תלמיד לרב היינו החזרת שלום שלים עליך
רבי ומורי וכן כתב רבינז יונה בפרק תפלת השחר ושוב דחה
דשמא סבירא ליה והחזרת שלום נמי הוא שלום עליך רבי לבד
דלא כהרמב״ס ולא זכר דברי הש״ך הנ״ל גמייחס להחוספות
דנבבא קמא שם בדיבור הסמוך דמונ״ד הוא ג׳־תיביח .ומסיק
שם דהכי נקיטינן כמו שהזכיר מכמה ,מקומות ולא כהרב תבואות
שור ביורה דעה סימן י״ט בסעיף קטן י״ב שכחב רמיכ״ד הוא
ארבע תיבות אף שכן מתבאר ממה שכתב הרב רבינו יונס בריש
סרק היה קורא ולענות ברוך ה׳ המבורך מותר דאין בו כדי שאלת
תלמיד לרב רתוכ״ד כד״ר וכו׳ והצריך מיון דברי התר״י מיין
שם דב״ק ולפלא במיני שלא העיר על וברי הטורי זהב שלפניו
באותו סרק באומו מקום בסימן ר״ו סעיף קטן נ׳ שכתב גם
כן דהוא שלום עליך רני ומורי וכבר העיר על דבריו הר׳ אליה
רבא הביאו דבריו הרבנים מחצית השקל ופרי מגדים במשבצות
זהב טי״ש .ומה מאד חמיה לי על הרבנים באר היטב ומסד
לאלפים וברך את אברהם (פריסקי) בסימן ר״ו שכמנו נס כן
רהוא שלום עליך רבי ומורי ובהיות לפניהם דברי הטורי זהב
והמגן אברהם היה להם לתפוס לחומרא נמו שכן עשה נאמת
הגאון מוהרש״ז בשלחן ערוך שלי שכתב שהן שלש תיבות שצום
עליך רבי כמו שנתב הרב מגן אברהם סעיף קטן ד׳ וכן כתב
הרב חיי אדם (בדין מעות נכרכות) בכלל ח״ן אות ז׳  piכמוכ
בקיצור שלחן עריך להגאון מוהרש״ג נ״י בכללים שבסוף הספר
עיין שם .ומצאתי את שאהבה נפשי ידידי הגאון בעל ספר עמודי
אש יצ״ו בא לו בארוכה בענין זה כסימן ב׳ איש ט׳ דף י״א
עמוד 3׳ בבקיאות הפלא ופלא וכוליה ש״ס נבלי וירושלמי ודברי
הפוסקים והמפרשים ראשונים ואחרונים כמאן דמנחז נכסשיה
דמו והביא דהרמב״ס בחבורו פ״ד דשבוטות (טעות סופר הוא
וצריך לומר פרק ב׳) הלכה י״ז ובפירוש המשנה סרק ד
דשבומות ופרק ד׳ ינזיר כחב דמוכ״ד הוא שאלת תלמיד שלוס
עליך רבי וכתב (בד״ה ומזה) יטה מאד נפלאתי על מינו הבית
יוסף בחשן משפט סימן ל״ט שכתב נתב הרמב״ם סרק ב׳
מהלכות עדות .דחוכ״ד הוא כיי שאלת שלום תלמיד לרב שהוא
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נמןרכת הרדיו כלל ח-יז

כללים

שלום מלין דגי ומורי עד כאן לשונו ותמיהגי איך כמג  pכדעת כקושיה התוספות שס ד״ס אמר ויישב כדבריהם עיין שם ובתה
סרמב״ס הלא שפפיו ברור מללז נפייוש המשנה ובחבורו דהזא הגאון בהגהותיו דמשמע מתוספות דלא גרסינן ור״י תני ונו׳
רק ג׳ מיבומ מד כאן לשונו .והאמת שהיא מסיהה עצומה אד עיין שם אולם צריה״ח הנ״ל יגריס מירסתיני ואפילו סכי נרגש
ניכל לחלום רעעום סופר הוא כמו שכתבו הרבנים פלפלא מקישית התוספות על כרמך לומר רסבירא ליה דאינו מגיס
חריפחא ושיירי קרק הנ״ל .אמנם על הרב כנסת הגדילה ודאי
אלא מפרש זק״ל ועיין יי מלאכי אוח חרס״ה:
יש להפליא למתבאר לסבר וקביל לברי מק הבית יוסף כמות כלל י״ן•) תוך כיי דבור כד״ד לא אחרינן כהודאה שמודה
ארס לחברו על ידי מכיפתו וחוזר נו תוכד״ד
שהם ולדעת הרחב״ס ק הוא שלום מלין רבי ומורי ווה לא
ישכן כמבואר בדבריי שבחבורי ובפירושו הנז״ל ובשו״ת יבשר הרב יד המלך הלכה ד׳ פסחי משובה אבן העזר סימן מ״ז סעיף
סיב סימן ב״ב האריך במנין זה ישם בסימן כ״א נסתפק אס
קשן ג׳ (ד״ה ועיין) עיי״ש נד״ק:
תוכד״ר משעריק בכל אדם נפי דבורי או משעריק באדם בינוני כלל ט״ 0תקלה אי חיישינן לתקלה כגאון מלא הרועים לרגל
מלאכתו עמד בפד״ש עלי נא״ר מי וסי
ישקיל ומרי נזה ומסיק דמסתברא דכל איס בדידיה משפרינן
נדאשכחן בירושלמי לענין אס שהה נדי לנמור אח נזלה דבקזרא הסוברים דמ״שינן למקלה והסוברים רלא חיישינן ועל רבי
מאיר ורבי יהודה סגר עציהם המיב״ר כיעי״ש ועיין מסכת
משעריגן:
כלל ט׳) תוך נדי דבור דכדנור דמי יש להסתפק אי נדרים ש׳ עמוד ב׳ ויז״ד עמוד א׳ יקאחר הש״ס וסבירא לסו
מדאיריתא או מדרבנן ועמד בחקירה זו וחיישינן לתקלה ועיין להגאון מוהר״ן הירש חיות שם שהקשה
הרב קרית מלן רב חלק ב׳ דף ד׳ ומשס באר״ה עד כאן לשון דבפסחיס כ״א ויומא ס״ז עמוד א׳ אמרינן דפליגי תנאי נזה
מק חיד״א ביעיר אזן אות ז״ן וספר קרית מלך רב אין מלוי ואיך קאמר הנא בפשישות יחיישינן ונסב לחלק רבשב ואל מעשה
אצלי ומדברי התוספות וסר״ן שהביא הג׳ מוהריס״א נספר קהלת לנולי עלמא חיישיק עיק שם ולפי זה אין הכרח היכי סבירא
להז י״מ ור״י בעלמא .אך לפי מניות דעת• חמיה וביומא שם
יעקב בתוספת דרבנן ריש אוח שי״ד מבואר דהוא מחלוקת לר״ת
הוא מדרבק ולתוספות והר״ן הוא מדאוריתא ועיין בשרת צמח מבואר דאליבא דרבי יהודה אמרינן דחיישינן לתקלה והחס לאו
צדק הנדפס מחדש באבן העור סימן קכ״א בשס הגאון מכתב שב ואל תעשה הוא ועיין עיר פסחים דף .פ״ב עמוד א׳ ינקיע
מאליהו שער ז׳ סימן ג* דהוא מדאוריחת ואין מלוי אללי לראות הש״ם הכי והחס הוי קים עפה וכן בפרק כל שמה ל״ג עמוד נ׳
אם הזכיר דברי הראשונים הנ״ל שז״ר שם בסימן קכ״ו הביא פריך הנדס לרבי יוחנן דאמר אפילו חמי נמי זאמאי ניחיש
דעות הראשונים ושקיל ומק בזה ולא הזכיר מנתב מאליהו הנ״ל למקלה עי״ש שמע מינה דסיגיין הכי אזלא דחיישינן לתקלה ומאי
ואחר זמן ראיתי .לסרב דרך ־המלך דף ז״ל עמוד נ׳ שהעמיק דקשיא ליה דאיך פשימא ליה לש״ס וכו׳ לא זכיתי להכין מאי
הרחיב בענק זה עיין שם ובשו״ת שואל ומשיב מהדורא ה׳ סימן קושיא דהגם דגטלחא פליני תנאי בזה מצי הש״ס למיסבר מעמייהו
ב״ן ומיין בספר הנחמד מלבושי יזם מיב הנדפס מחדש לאחד דהני תנאי כמאן דאמר חיישינן לתקלה ואין אנו צריכים לומר
מגאוני דורש יצ״ו בסימן י״ו מה שנתב בןנרי הראשונים חילוקים שלא נאמרו בש״ם ועיין פרי חרש יודה דעה סימן ז״ן
סעיף קטן נץ וק״ל:
בענין זה:
נלל ירד) תוך כד״ד כדבור דמי לנד מעבידה זרה ומקדש לכל דבר שאסור משוס חשש תקלה אס הוא מדרבנן רשמתי
במערכת החי״ת אוח צ״ג (ועיין לרנינו בשאת השדי להנז׳
זנו׳ עיין צמרן מוהרימ״א נספר קהלת
יעקב בתוספת דן־ננן אות שי״ד דהני מילי דאמיר רבנן דלאי
אות ה׳):
כדבור דחי לרוב הפוסקים הוא מדאיריתא ולרשב״ס הוא חומרא כלל ט״ץ) תקלה לזמן מועש לא חיישיק לתקלה  pכתב
מדרבנן ועיין צמח צדק הנז״ל באות ש׳:
הגאון מלא הרועים באות ה׳ כשם הגאון
כלל י״א) תוך כדי דבור מהני לבעל מעשה איסור שאס שפמי כהן יורה דעה סי׳ ז״ן סעיף קטן ח״ז ושם מבואר דכ״א
קנה חמן בפסח במשיכה ובתוכ״ר חזר וביעל יום חשיב זמן מועט וצריך פיק ממה שנתב בשפתי כהן יורה
הקנק או נשבע על העבר לשקר ותינף חזר והודה הוי כאלו לא דעה סי׳ כדש סעיף קטן ב״ן דבג׳ ימים חיישינן דלמא אשחלי
עבר כלל דאין לחלק בין דברים שאין נטשיימס איסור לדברים ואמי לידיה תקלת נישול מיין שם ונראה רלזה כיון הרב נרם שלמה
שיש איסור בעשייתם כן כתב הגאון מוהרימ״א הגז׳ לעיל באות (חאאס) שציינו עי״ש ועיין עוד ש״ך סי׳ כ״ג סעיף קטן י״ש
מ׳ ולכאורה לענין משיכה אפילו ביבר שאין בו איסור אינו יט״ז סי׳ פ״ו ס״ק י״ז (והרב באר היסב הניא בשם הרב בית
פשוע שיכול לחזור תוכ״ד עיין למרן הבית יוסף משן משפע הלל דחוצק ועיין פרי חדש בקונטרס אחרון ימ״ז ס״ק י״ט)
סימן קצ״ה מחודש ד׳ אלא דלפי מה שדחה זה מרן הכית יוסף ומצאתי להגאק חתם סופר יורה דמה סי׳ ט״ן נשם הגאין מנחת
וסחס כן בשלחן ערוך שם סעיף ו׳ רבשאר דרכי הקנאה אינו יעקב שהקשה מההיא דסי׳ ס״ט וחילק רבודאי איסור חיישינן
חוזר לאחר נדי דבור הא בכיי דבור חוזר בכולם אמי שפיר מה אפילו לזמן מימש ומיין ש<״ת נודע ביהודה מהדורא תניינא יירה
שכתב הנאה מוהריש״א נקנין חמץ על ירי משיכה יודאי אין דעה סי׳ י״ג ולפי מה שכתב שם מר בריס לחלק בעגין זה יש
לחוש לסברא ההיא אפילו לענק איסורא ועיין להנאזן צמח צדק למרץ ההיא דבשר בסי' ס״ש הנ״ל כמו שיראה הרואה .שוב
הנו״ל נאות ע׳ מה שכתב בסיסן קכ״א סוף אוח א׳ דלא כספר מצאתי וראיתי מה שכתב הרב כיס שלמה הנ״ל נסי׳ צ״ז (ד״ה
המקנה וכו׳ עיין שם ועיין להגאון חתם סופר ארח חיים סימן מעשה) מי״ש ועיין מה שהאריך נזה הרג עריך משלחן סי׳
עמ״א אות ה׳ ושם כתב אס יש לחלק בין איסורי חזרה לאיסורין
קי״ו דכור המתחיל והנה לפי מה שכתב רשב״א זכו׳:
כלל י □,תוך נרי רטר וכו׳ .הא ובקידושין וגירושין לאו דרנק מיין שם כאורך יעיין לממן חיר״א ממיר אזן מערכת
בדבור דמי כתב הרב בית חדש אבן העזר החי״ת אות יו״ד באר יעקב ביורה דעה סי׳ צ״ט (עיין מס
שכתב רכיני בפאת השדי מערכת החי״ח כלל ג׳):
סימן ח״ל סיף סעיף ב׳ לדעת הרחכ״ס דאם מפרש דבריו שלכך
נחנוק מתחלה ולא שחוזי בו מהני חוכ״ד ועיין מה שכתב על  "OTIהנמאס נשימנהו בכלי מאים באיזה ענק לא ח״שיק
למקלה מיין פרי חדש אורח חיים סיף סימן חרע״ז:
דבריו הנאון כשו״ס צמת צדק הנדפס מחדש בחלק אבן העזר
כלל י״ץ) תרומת ממאה מומרת בהנאה חבל בהנאה של
סימן קכ״א אום נ׳:
טלי' אסור ואס איסורו מדאוריחא אז
כלל י״□ תני כך  piאיני מגיס אצא מפרש תוספות ממא
רף מ' עמוד א' ובנא קמא דף מ״ע מסור ב ,אינו אלא מדרבנן מיין להגאון ישועות יעקב אירח חיים שימן
ומכתב לתזקיהז דף נ״ן עמוד ב׳ ומדברי ריהית בתוספותיו רמ״ו סעיף קטן ג׳ ונעלם ממנו דברי הגאון משנה למלך פרק
לברכות בספר נרכס המשולשת על דף מ׳ עמיד ב׳ אמס שאמרו
ב׳ דסרומוח הלכה י״ד עי״שופיק לסרבנים ערך השלחן סימן
נש״ס ור״י מצי לא שנתתי מלהזכיר שמן ופלמתך עליו שהקשת תיפ״ג אות א׳ מפס אהרן דף ש״ס עמוד ג׳ מראה הפנים סוף
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נדיב לב עולות ואיך אפשר לומר ואמירה לגבוה מגרט גרע ואינו אצא
מדרבנן ותיק ולא אמרו דהוא מדרבנן אלא באמירה דמקח וממכר
שאומר למטר דבר להקדש דכיון שאין מנתו להקדיש דבר לא הוי
אמירתו כמסורה אלא מדרבנן אבל האומר להקדיש דבר כוי אמירתו
כמשורה מדאורייתא עיי״ש .ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ככן מתבאר
מדברי הריטב״א בחי ,לקידושין אמ״ש בש״ס דף כ״ח ע״ב כיצד רשות
כגבוה בכסף וש׳ תמיה לי למה לי כסף בלא כסף נמי קנה ואמירתו
לגבוה וכו׳ והנכון דמדינא קציצת דמים לאיחשיבא אמירה לגבוה
ולא נחים להכי וט׳ אלא דרבנן הוא דגזור שיקיים דברו משוס דדמי
כאמירה לגבוה וכו׳ טי״ש וה״דמרן החבי״בבתשו׳ בעיחיימ״מ ח״א
סי׳ קכ״א (ד״ה ועוד) הרי מבואר דטיקרהדין דאמירה לגבוה וט׳הוא
מדאורייתא ורק בדרך מקח וממכר דלא נחים להכי לאקדושי מידי
הוא רק מדרבק דמדמו ליה לאמיר׳ לגטה וע׳ בתו׳ קידושין ד׳ כ״ט ע״א
וב״ב ד׳ קל״ג ד״ה ולא ועיין במ״ש הרב אהלי יהודה הכהן ד׳ כ׳ ע״ד
דהא הא דאמרי׳ אמירתו לגבוה וט׳ אינו אלא מדרבנן וכו׳ וק״ל וראיתי
להרב כסף נבחר כלל כ״ג אית ד׳ שאחר שהביא דברי הרב המגיד ומרן
כ״ע דהל׳ מכירה הנ״ל כ׳ ח״ל ועיין רשב״ס ב״ב ד׳ מל״ג שכ׳ דנפקא לן
ממוצא שפתיך תשמור מכ״ד מחשבתו ניכרת שטנתו לומר דדברי רשב״ם
הם היפך דבלי ה״ה וכ״מ שהם כתבו שהוא מדבריכם ורשב״ס יליף
מקרא ורשב״ס סיירי בעובדא דיוסף בן יועזר והיינו דרך מקח וממכר
ושמעינן לפי זה דגם במקח וממכר אמירה לגבוה מדאורייתא ואפשר
לדחות דכונתו רק על עיקר דבר זה שאמרו דאמירה לגבוה כמש״ל
שזה למדנו ממוצא שפתיך אבל גם הוא מודה דבמקח וממכר הוא רק
מדרבנן ועיין חידושי דינים בכלל זה ביד מצאכי בכללי הדינים אותל״ו
וע״ו ואות צ׳ ומקנה אברהם במ״א אות נ׳ ונרד הריטנ״א הנ״ל מיין
שו״מ מהדו׳ ב׳ ח*ב סי׳ ט״ל וע״ע ממנה אפרים בהל׳ צדקה סי׳ ב׳
ובס׳ מתן סופר ד׳ ד״ן האריך בעניינים אלו טנא הא מילחא דאמור
רבק אמירה לגמה וט׳ אם מקרא דכי יקדיש איש ביתו או מקרא
דמוצא שפתיך כמ״ש רשב״ם בב״ב הנ׳ל והראיש בפירושו לנדרים ד׳
כ״ט והנפקותזת שביניהם ואם נאמר במתנות כהונה ובממון עניים
ואסנאמר גס במכר ואי מהני ביה שאלה א׳ חשיב כאלו בא ציד
גזבר ואיט יכול לישאל עליו טיש״ב :
'־־־־־"
ואי בצדקה לעניים אמריק אמירתו לגבוה וכו׳ עיין בפוס׳ ביו״ד סי׳
מל״ן ולהרב ממנה אפרים בהלטת צדקה סי׳ ב׳ ולכרבנים צרור
החיים ד׳ קמ״א ע*ב  .מלאכת שלמה חכים ד׳ ס״א ע״א רבינו
מוהרימ״ס בח״א סי׳ כ׳ב (ד׳ה ואין להקשות) ומשרי לב ד׳ מ״ו אות א׳
ציין גזק״ל ח״ב יו״ד סי׳ י“ג וג׳ן יד״ן וח״ג סי׳ קי״א ובחשו׳ הרדב״ז
(גדעום יזאנשא היא) במ״ב סי׳ שת״ב כתב שהרשב״א יחיד הוא בסברתו
שהרי׳“כל גאוני עולם ס״ל דבאמירה לחוד קנו העניים ומחייב עליה
לאלתר ואס לא נתן עובר בבל תאמר דאעילה לגמה כמסירה להדיוט
וכבר ראיתי מי שהפריז טל המדה דאפי׳ במחשבה חל ההקדש עכ״ל
ומשמע קצת דלא ס״לכהטפריז דאפילו במחשבה וכו׳ דממה שאמרו
בלשון אמירתו וט׳ משמע אמירה בפה ממש ולא מחשבה וכ״ס הרב
יד מלאכי בכלל הדינים אות ן' בשם הרב מוהר״ס גאלנטי סי׳ י״ג
דדוקא אמירה בפה אבל בכתב בלא הזכרה בפה לאו כלום הוא עי״ש
וכ״כ הרב באר המים במיו״ד שי׳ מ“ב (ד״ה אמנם) .ועיין מה שרשמתי
לעיל אות קס״ח בלשון אמירה בדברי מז״ל אי ר״ל בלב או נכתב :
ת״ח שאינו עני אי אמרינן אמירתו לגבוה וכו׳ כרב פ״ת
ביו״ד סי׳ חר״ן ס״ק י״ג ובמ׳מ סי׳ קכ״ה סק״ג הביא
מחלוקת .הכנה״ג ושבו״י בדעת הרב העבי״ט והרב ממנה אפרים
בהלכות שלוחין סי׳ ד׳ כשב כיון דלוי הוא ת׳ח אעפ״י שאינו עני
הו׳ל כנודר לעני וט׳ ובשכנה״ג ליו״ד סי׳ מר״ן אות י״ב כתב בשם
מוהר״א ן׳ יעי״ש דאמירה לת״ח שאינו נ5רך לאו'כמסירה להדיוט דמי
וק יש לדקדק מדברי הרב מוהריט״ן בסי׳רס״ד דיוקא אס הת״ח הוא
עני הוי האמירה כמסירה (הרב הגדול מוהרא״ף נרו בט׳ תנופה חיים
ד׳ שי׳ב ע״ג כזטר מחלוקת זה וכתב דהרב מוהרימ ן כתג דמקא
אם הוא טני וכו׳ עי״ש נראה שאין כונחו לומר שכן כתב מפורש אלא
ר״ל שק מוכח מדבריו כמו שכתבתי והרב מר אב ו בס׳ <שמס כל
סי ס״א סי׳ ס״& כתג איגרא דמוברי הרב מוהריט״ץ סי׳ רפ״ד מתבאר

ולגבי

כללים

ב!ב

(מבואר כתוב שם אך צ״ל מתבאר) דלוקא בת״ח מני הוא דאמריק אמירתי
לגטה וכו׳ הא לא״ה שהת״ח עשיר לא מתייב באמירה טכ״ל והאמת
שכן מתבאר דעתו מדיהיב מעמא בנדונו שהרי הת״ח עני וט׳ עי״ש
אבל עכ״פ לא כתב מפורש לחלק ק) ובספר אברהם אס ידו כנד״ט
ראיתי שכתב בדרוש ד׳ להלבשה ד׳ מיו ע״ר דהרב מוכריט״ן כשב
להדיא דדוקא בח״ח מני הוא דאמרינן אמירה לגבוה וכו׳ עי״ש ואיט
כן כאמור ומה שתמה על הכנה״ג שלא זכר דברי הרב מוהרימ״ץ כבר
כתבחי בקונסרים כללי הפוסקים סי׳ מ״ו אות ה׳ דנטלס ממנו עדות
הרב יד אהרן שהכגהיג לא ראה ספרו ואיט מזכירו כלל):
היה תלמיד רבא ולכן דוקא פליגי אליבא דנפשייהו
שיא
הוא דקי״ל כרבא לגבי אביימשוס דאין הלכה כתלמיד.
במקום הרב אבל ט פליגי אליבא •דאחריני קי״ל כאביי דבתרא הוא
כ’כ הרב ברכות המיס ד׳ ב׳ והרבבע״ס משק ביתי הובאו דבריו בם׳
בית אהרן קריספין בדף אחרון שבס׳ אמר לוח הטעיות הרבה להשיב על
דבריו דלא יתכן דאביי תלמידי׳ דרגא ואדרב׳ היה גדול ממנו וכו׳ יעי״ם:
והא דקי״ל כרבא לגבי אביי אם הוא דוקא כי פליגי לדינא או
אף אי פליגי בטעמא רשמתי במערכת הה״א אות ס״ה:
לבני ישראל שיפרשו מנשותיהם סמוך לוסתן עיין
לקמן במערכת הסה אוח כ׳:
הרבנים יד מלאט באות ס״ט ויעיר אזן אות מ״א
ונרכ״י יו״ד סימן טר״ו האריכו להוכיח דגם
שם אלקים וטוצא נקרא אזכרס ולאו דווקא שם הוי״ה ב״ה דלא
כהרדב״ז שהביאו שם טי״ש ומתשובת הריב״ש סימן ס״ח שהזכיר
הרב משל״ע בסיז מהלכות ברטס לענין שם אלהיט ומתשו׳ הרמ״ה
שהביא הריב״ה נטא׳ח סי׳ ס״א לערן שם אל שהם בכלל.מוציא ש״ש
לבטלה מתבאר דסברי דהם בכלל אזכרות לענין קדושתם  .ומיין בברכ׳י
שם שהחליט לומר דמ״ש הירוש׳ פרק אין טומדין ה״א היה טחב 3׳
ג׳ כמות כגון אל אלהים ה׳ וכו׳ הם דברי איזה מפרש והכניסוהו
נפנים עי״ש שהלין כן לדעת המסר׳ הירוש׳ שהניח שמות הרבה
מלכותבם ונלע״ד דאע״ג דהרמב״ס כתב דין זה בחסלין ס״א הס׳ו
ובשפלין אי אפ״ל כן דהו״ל שלא כשדרן י״ל דהרמב״ם באותה בבא
נקט דינו בכולל שתו״מ וכתב מה .ששייך לסתו״ס ואח*כ כ׳ מה ששייך
לם״ת ועיין להרב מראה הפנים שם וק״ל והרבנים מוהרש״ק בשו״ח
חכמת שלמה הנספח לס' הר המור סי' י״א (ד"ה ומש״כ להשיג על
הרדב׳ת) בגדי ישע בשו״ת יו״ד סי׳ למ״ד ויקרא אברהם בד׳ ב׳ ע״ב
וזכור לאברהם בח״ג ד״א ע״א נשאו ונתט בסברת הרדב״ז עי״ש ומ״ש
הרב הלבוש באה״ע סי׳ ל׳ד ס׳ג שלא להזכיר ל בפירוש רק השס
אלהינו מה״ע דנראה דס״ל דאלהינו איט אזכרה כבר חמה ע״ד הרב
טל אורות ד׳ ה׳ ע״ג ועיין להרבניס דברי מנחם סי׳ ד׳ אות ד׳ פתח
הדביר מ׳ב סי׳ קצ״ט אות י״א ד׳ כ״בע׳גוע״ד :
ולסגין שם שלום אם יש בו קדושה משום שהוא שמו שלהקב״ה
י כמ״ש בא״ח סי' פ״ס ס״ב מיין למק מיד״א בברכיי א״ת
ס־׳ פ״ה שהביא מחלוקת אם ניתן לימחק דלר׳ יחיאל הובא בחי׳
מק לשבת על ד׳ יו״ד ע״ב אסור וכ״מ מתוס׳ סוטה ולהרא״ש והריטנ״א
שרי ורמז מ״ש הש״ך בנקה״כ ע״ד הרמ״א סס״י רע״ו עי׳ש והובא
בשע״ח סי׳ פ״ד ובפ״ת יו״ד סי׳ רע״ו ע״ד הרמ״א בסוף הסי׳ ומשם
באר״ה וקצת יש להעיר ט״ד הרמ״א דביו״ד שם כתב דיש נזהרים
מלכתוב באגרות ונטיות שם שלום שלם כדי שלא יבואו לידי בזיון
וכ״כ הרב הלבוש ואילו בא״ח סי׳ של״ד םי״ג שפסק מרן מ״ש הרב
המרדכי דמגלח אסתר שלא נכתבה כמשפטה אשורית וכו׳ אין בה
קדושה להצילה מפני הדליקה לא הי יה כלום והרב הלבוש העתיק דברי
מרן ואמאי הא במגילה כתוב בה דברי שלום ואמת וא״כ להנזהרים
שהזכירו ביו״ד נראה דה״ה דיש להצילם מפני הדליקה והיה להם
להגיה בסי׳ של״ד ואולי ־ש לחלק בין קום עשה לשואת״ע דלא החמירו
אלא שלא לכתוב לכחחלה כדי שלא יבא לידי בזיון ובמכתב לחזקיהו
בחלק השיטה ד׳ מ׳ ע״ב וע״ג כ׳ קצת בענין זה אי שלום חשיב הזכרת
ש״ש מי״ש ובמסה אפרים סי׳ תקס״א באלף למטה אות ט׳ וראיתי בס׳
מר ואהלות הנד״מ בד' ה' בהגהה (ז״ה ועלה בצבי) שאמר שציין דברי
הפ״ש בשם ברכ״י הנ״ל כשב וקצת י״ל ראיה דלא חשיב אזכרה ממ״ש

אביי

עיב אזהרה
שיג אזכרה
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I

שדיחטד

מערכת האקה

בא״ח סי* שלד סי׳ו דמגלס אסתר אץ בה אזכרה ואין מצילץ מפני
הדליקה ..אח דיש בה.שלום ולענ״ד .אינו צודק בזה לשון ראיהדהשא
דסי' של״ד לאו רבינא ורב אשי חתימי עלה והס רק דברי רב המרדני
שהובא בב׳י ומם זו ראיה להרא״ש והשטב״א מהמרדכי והכי הול״ל
דהרב .המרדני קאי בסברם אמתיריס זעי״ש שצדד לאשור ליק יד
להאנשים המסירים לעצמם לישב בגילוי ראש ולומר להם שלום כי
גס סס ישיבו פלוס ואסור להזכיר בראש מטלה ופסיק דבכקום
צורך גדול .יש להסיר למטן השלום והאריך הרב הגדול המחבר כר״ו
בדברים נטניסכדרט נס׳ הנחמד ש״ש :
־
לענץ מלכות (מלך העולם) נראה לכאורה דאין שום משש
הזכרת שם המלטת אינו שם וק מתבאר לענ״ד ממ שנשו״ס
חס״ס איח סי׳ קנ״ו נשם הג׳ שהר״ד כץ דפשום שהיה מסומק אם
לברך פל בנין מכין שהסיינו או הטוב נההמיב אמר כקורא מקרא
ויברך דוד וט׳ ויאמר דוד ברוך אתה ה׳ אלקי״נו מלך העולם נשוב
והמטיב .והנה על מ״ש אלקי"נו שאינו לפון המקרא יש קלס לפקפק
כמו שכמכתי בקושרים אסיפס דימם במערכת ביס הכנסת אות י״ג
וי׳ל דכיון דיש במקרא סמוך לסיבת ס׳ אלקיישראל והוא אמר סמוך
לסינס ה׳ אלקינו משיב שסיר כקורא מקרא אך מה שאמר מלך
העולם אך דכתיב שם לך ה* הממלכה פ*מ שון שמופלג מתיבת ה׳
והוא אמר ה׳ אלקיינו מהע״ו אם איסא דיש בזה נדנוד לא היה לו לומר
אצא בלשץ הכתוב לך ס׳ הממלכה וט׳ ולא מלך הפילם ועיין בשיט
א״ח פי׳ מיו סייס כל הברטת וט׳ אומר אותה ברכה בלא הזכרת
שם ומדלא כתב בלא שם ומלכות מוכס דבטצטס ציכא קפידא  .וכבר
כ״כ נפי׳ בחשו׳ הריב״ש כי׳ ם״מ שהביא הרב טל אורות שם שתמה
"על הסכמים שמונעים עלהזכיר מלטש (במקום שיש ספק כנרכה) וכתב
ואיני מבין טעמם שאין המלכות ש״ש רמל לברך ברוך אתה השם מלך
השלם וט' (דסונר משאינו מזכיר ה׳ כלשון אדנוס רק אוסר השס ל 6הוי
הזכרת שם שמיס עיין מה שרשמתי כקונפרים אסיפת דינים מערכת ברכות שי׳
6׳ אות י׳ג) ומזה שמה הרב ט״א שם טל מרן דנכפה מקומות ומהם
בסי׳ ר׳"נו פסק דכשיש ספק סוב לברך כלא שם ומלטה דלמה לא יאמר
מלטס אמו אם יאמר מלך העולם כמה פעמים מי איכא משום סרך
נרכס כלל עי״ש ולענ׳ד י״ל דטון דמצינו לאותם הסכמים שהזכיר
הריב״ש דלא ניחא לסו להזכיר מלטת אך דלא נקיטיק הכי דכבר דמה
דבריהם הרינ׳שט׳מ אין לסטוס אם באנו להסתלק מכל חשש ספק
ולק בכל כי האי ההעדר טוב ממציאותו  .ולפי הנראה נטלם מהרב
מ״א דברי הרבנים ספיח וב׳ש סי׳ ל׳ד סק״ו שנרגשו מזה ומדברי
הריב׳ש משמע דמלטס .מזכירי! ונדוכתי אמרינו אמריקסוב לברך
בלא שם ומלכות והובא בגאה״ט ש״ש שנראה שלא ראו דבשו שבסי׳
מ״מכ״א מ״ש נסי׳ פ׳ב וראיתי שם להרבפ״ס שכ׳ובדוכתי אחריתי
לאו דוקא הוא ט לא נמצא כן בשום מקום נש׳ע זולת פעם אמת בא״ח
סי׳ רכ״ה ס״ב מ*ב ונממכ׳ס לא נמן בעיני להמליט ק ט מי יוכל
לזסר כל הכתוב בד׳ שלחנות להעיד כן ומלבד שכבר נמצא עוד בסי׳
רי״ח כמ״ש הרב ט״א והעיד שכ״ה מרן 3כ’מ מזיל ובאמס ק הוא
נש״עאה״ע סי׳ קס״ט נסוך סדר חליצה כשיטמודו .אמר הרב ו©׳ ויש
לאמרו כלא הזכרת שם וטלטש ע’פ (וכ׳ב כל המסדרים וכן הוא מנהגנו נידזע)
ושד ימצא,כהנה וכהנה ונההיא דש׳ מ״ו סש׳ח לפי הנראה צ׳ל שנשמט
בדברי מרן תיבסומלטת ולא ראיתי מי כנרגש בזה רק אח והראיתי
להרג יפה ללב מ*ו בשי' רי״ס שכתב (למאי דעסיק שם) ואני אומר
דטוב שיברך בלי שם ומלטם טיין בט׳ מ״ו ס׳ח ובסי׳ רי״ס וסי׳ רי״ט
ס״ט (ומיד שם נם־׳ג) וסי׳ רטה כדג עכ*ד מדמחתינהו בחדא ממשא
נראהדס״ל דגם מ״ש נסי מ׳ו בלא הזכרת השם צ״ל בלא הוכרח שס
ומלכות ולפי דרכנו ראינו שד שסי מקומות שכסוכ כש״ט כלא שם
ומלטת וסד_כאן ממש מקושת ותגדל התימה על הרב סיס שהחליט
^־־־ שלא נמצא אלא במקום אחד:
זמ׳ר קבלתי סה'.נ מלאכת מרש ח״ב די שדר לן הרב המחבר
ז״ל וראיתי נד׳ מ״ג מ״ד אות ט״ו שהתפלא ט״ד• הרב פ״ח
מ״ל ומלבד מקומות הנ׳ל כתב שם בטף השי׳ ככ'כ הטורא״ח בט׳
פ״ח (לפי הנראה יש ע״ס כציון הסיק ולא  wrכעת תקוע כי .עני אני תפשתי
ולא מצאתי שם «מ כיעי׳ש) בשם הראכ״ד וז״ל וכתב שד שאין .לומר בהן

ודינור

אחר

כללים

לא שם ולא מלטס ושם בהשמטות הספר בד׳ ביו ט״ב הניא מ ; נש‘
ברכס משה (נרלץ סקצ״ג) שכתב כדברי הפ״ס וז״ל ואאלה אתפלא על
החט״חוב״ש וט׳ ובאמת לא יראה ולא ימצא בראשונים ואחרונים בכל
השלחנותרק ואת הפעם בברוך שפטרני (היינו הך מזי׳ רכ״ה שכפ״ת)
והרב המחבר נר׳ו כשב ע״ז תוכחת מגולה מטם שיח עי׳ש דבריו
מעמים סיים וקיימים:
שד שם במל״ח הנ״ל באום יו״ד הביא דברי החמ״ח וכ״ש
דסשמט לש מדברי הריב״ם דש״ד לומר מלך כשלם ותמה
ע״ד דטסיגנון דברי הריב״ש שהובא בב״י מבואר להדיא שגס מלטש
אין להזכיר שהרי כשב שלא היו מזכירים ש״ש וכו׳ ואומר ברוך אתה
הפס אקביו על הטריות וט׳ .וק תמס ע״ד הבית הלל של דמשמע
מתשו' הריכ׳ש ש״ל פלך השלם דהא כלשץ סריכ״ש ששכא בצ״י
מבואר דלא טו אומרים מכמ״ז וס׳ ש״ש ושמיה לי איך נעלה מניה
דפר דכרי הריב״ש שכסי׳ ת״מ(שהכיא מרו מק הכ״י שם כקיצור) דקרי כטל
דאין שום חשש כאשרש מלך השלם ויטל לומר כרוך אתה השם מלך
השלם כנז״ל ומאחר שק פשיטא ודאי דגם כתשו׳ דש׳ טכ כסיגנון
שהביא מרן כב״י אץ לט לומר דכדקדוק כתכ לומר ב״א השסאקג״ו
וט׳ כלא מלך השלם דא״כ ישו דבריומסריסלמ״שכש׳ ס׳חובמ״כ
שבקיה לקרח דדטק ושלך אנפשיה דלאו כדוקא קאמר .איכרא דשכח
ודאי דהרגנים הנ״ל לא ראו כגוף משו׳ הריכ״ש סי׳ ס״ח דא״ב לא
שו צריכים לדקדק ממ״ש כלא הזכרת ש״ש מכלל דפלך השלם אומרים
דהרי ק משרש בדברי הריב׳ש וכבר כסב ק הרב המו״ל מחדש שו״ס
הריכ״ש דכרבניס הנ״ל לא ראו שית הריב״ש מ־ל אלא שהא מאי
דסברי מרנן לדקדק מדברי הריבים דמלך השלם אומרים שון שאין
נמהמ״ו שס הזכרת ש״ש שטר קאמרי וכמבואר בדברי הריבים עצש
ולק נצע״ד דאף דודאי מהון הוא שלא להזכיר מלטס בספק בברכה
כמו שהוזכר ק בסוס׳ (ואפשר שחששו לדעת החכמים שהניא הריב׳ש שנמנעו
ממכיר פלך כעולם) מ״מ לדינא אץ שם אישר לאפר מלך השלם נ״כ
וכד&שיט״ל להרג טל אורות מ״ל וכ״כ כרב סרמ״ג נמ״ז ש׳ רי׳מ
םק״ג ומם ששמה שם ע״ד הרב הלבוש דמוסר לומר אלקינו והרי
בדברי הריב״ש מטאר דאין לומר אלקינ״ו כבר כתבתי למעלה שק
הקשה הרב מל אורות אן מה פשסיף לתפוס שכך כתב כרמ״א נד״מ
שהביא הביש הלל לענ״ד אין כ״כ מהתימה אס לא ראה בזה דבש
סד״מ דאפשר דלא ראה •כלל אש ספר ד״מ כש שלא ראש הרב כנה״ג
כידוע או שלא שה שמיד בידו כש ששמט בקונטריס כללי הפוסקים
ש׳ ס״ו אות גימ׳ל מל הרב ביס חדש ש״ש וט׳ם שד נמל״ח הנ״ל
פל אמירת השם עיין מה ששמתי נקונפריס אסיפת שנים במערכת
ברמת סי׳ א׳ אות י״ג :
*ד אק אדם לומד שרה אלא במקום שלט מפץשין מה שהאריך
י כעשן זה סרב דבר משה בח״ג כשו״ס ח״פ ש׳ י״ט מפקח
שנה שכא לטנין שן שוכר מלמד ועיין צהרב משת רכי אליעזר ח״ב
כזכרוטס ד׳כ״ג אוסק״ו ולהרב שער אשר כטו״ד סי׳י״כ ד׳ שד
מףע״כ:
מכר סש שא כמכר אי איכא טובא דאורייתא או
׳““י
דר׳ לקום מפני׳ או אינו אלא מדם חסידות בעלמא
שץ למרן טד״א בברכיי ח״מ סי׳ י״ז אות ה׳ רמזו בס׳ בריס שלם (נד׳
על סה׳ת) ש׳ סקמ״ח ועיין להרב דגו ליעקב מישקיו לשנושת ד׳ ל׳
ולעשן אשה חכמה שאינה אשת חבר נסתפק הרב פר״ח אי טיבים לקום
מפניה מצד חכמתה ולא פשימא ליה והרב שהר״י טטייה בם׳ זרע
יצחק בקונטריק פלפלת כל שהוא ד׳ פ״ח ע״ד פשיט׳ל דאחד האיש
ואחד האשה חכמה שוום מה ש״ש ומשמע דס״ל דאיכא טובא
דאושיתא והן דעת הרב בית יהודה נטו״דש׳ כיח שלא לחלק בין
מכם לחכמה ש״ש  .ולענין אשת חבר שין להרב מעשה אברהם
כטו״ד סי׳ ח׳ן ושקו״ט באשת מבר שמח בעלה או שגדשה שלא מחמס
קשטה וכיוצא כ״א בהיותו פכ״מ לשמרה מחליצה .אם חייבים בכטדש.
ע® אישתטטיתיחהרננהרשלוםבתשו׳שבאהבם׳מכסם
לדוד נא׳ח סי* י׳־א ןד’ה יכל) כתב על
הרב מג״א דאישחמשטה דברי הרמבים ש״ש ומר רט מדן מוהרד״ף
גש' י׳ב דיה הגש משלשל נצער״ו ע״ז דאין  ¥ל׳ של זהורייס ולא זו המן

וראיתי

אשת

שתפסו
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שדי חמד

טערכת האל׳יף

כללים

מג

שספש בה שפסי הסוגיה והוכיחי לס שכחם מגולה מאהבה כאשר
ייסר איש אס בנו דלסשס שיל לומר ונלע׳ד דאישסמטשה וט' ולא
להחליש וכו' וסיים לק מי הוי זהיר להבא ק יקרך שן בזה ע״כ
ובמרמנושה דפר אמינא דנלע״ד דאישסמשיסיה פ״ש הרב מוש השני
סי׳ ל והביא דבריו הרב יד פלאט באום ל״א דמא לשון נקיה ודרך
כבוד לומר דבאוסה שמה נשמש ממש הדבר ,ההוא ט השכמה היא
שבע אנושיסטללס כל האישים ואם יש שלוקטניהם טן רב למעש
ע'נ והטא ראיה לדברו טמי״ש וק ניצול אוש צדיק סלמידיה דרב
זיל (אסר לנצח סצמיזז «ןק היז׳ עיין כיעיל אזן סער׳ האצ״ף אוח י״ג) :
®רה נשאלט ואיסור דרבנן נקום עשה ולא יבצר
מלעטר מל אחד מהם הימנייהו יודמה מפנו־ חברו
הנה לענין ספק בכלג טינו ספק אישר ®רה בשואנדע וספק אישר
דרבק נקוה עשה ראי® בזכור לאברהם מיג ל טב לא דבססר
ד*3מ הביא בשה רב אסד שכ׳ דללד ד ברכה שאינה צריכה איש ®בר י
5ל*ס  bibמדרבנן .אי כול ג'נ דנרכה מעין ג' דאוריסא אס מסחפק
בכרכס סיג אם טח* או לא יש לו לבלן דאהי ספק דאורייסא ודמי
ספק דרבנן והרב דרס ®לק פליווש״ל דשפי עדיף לדחוס ס'איסור
®רה בשואס׳ע מלעבור פל ספק אישור דרבנן נקום עשה ®*מ
ולכאורה גס טדאי ®רה בשוא׳ס וודאי דרבנן בקום עשה יהיה הדין
כן למר כדאיס ליה ולמר כדא׳ל וטין בלש נמכשב לחזקיהו בסשו׳ סי׳
ה׳ ד׳ כ״ח שם מבא מחלוקס רבני האחרונים בפי שנדר להספשס
ושכח וטרך מל האוכל ונזכר מרס שיאכל אס אפשר לחקן שיאכל כל
ש® דאיש אלא איסור דרבק כדי שלא סהיה נרכ® לנמלה ושם בלס
וכל היד וס׳ מבא פיש הרב מוהר״י עייאש בקונמריס שנס יהודה
דטוז דאיסור ברכה לבשלה מא מדרבנן ונדחה נשואח״ע ואיסור
אטלס כל שמ מא נקום משה ®סב שידחה דרבנן בשואלע ולא
לדחוס אימי דרבק בקוס פשה ®’ש וטסה אלא ס׳ הנ׳ל ומדקדוק
לשונו המובא בפכס׳ל משמע קצס דאם היה אי«ר ברכה לבשלה
פדאורייסא לא מה דמינן ליה אף בשזאס״ע נגד אימר דרבנן אף
שהוא נקום משה רש לדמק דקוששא דמלפא קאפר דסרווייהו מו
דרבנן ואלן דאף אס איסור הברכה מה מדאו׳ טון שמא בכוא׳ס
היה נדחה מפני איסור אכילה דרבנן נקום פשה ובאפס הסברא פשוטה
נראה כלש בפכפיל שס דיוסר יש לש לחוש שלא לפטר איסור דרנק
בקו״ע מלעבור אאימר ®רה נשואיח דכללא מא שואסיע רש כח
בידם לעקור דבר ממס ולהעמיד דבריהם במקום איסור ®רה
בשואס׳ע וק קייל טו׳ד ®׳ רל׳ס ס״ו דהנפבט לעטר פל ליס דרבנן
אין שטעה חלה עליו דש״מ דדהיק אישר ®רה בשואסיע פפני
איסור דרבנן גקום עשה וטין נש׳ח פני יהושע חיא מ'מ מ׳ ס׳ ובקובץ
-----יגדיל ®רה קונשריס מ׳ סי׳ קיא ד׳ בקיע ע ב:דקללד פדאפריק בשבס קלח טיב מבשל כלי מהיכנו מדרבנן
וצב׳ח דאורייסא אלמא דחיק איסור דרבק נקוה עשה מפני
אישר ®רה בשואס״ע ונההיא דיו״ד ש׳ רליס יש ®נרים דיעבור
אדרבנן נקויע ולא יעבור אדאוריי׳ בשואס׳ע טין גשו״ס ®הרלנ״ח ש׳
ק׳ג בנשבע לפרוש רטס דרבנן (ונטית פפה יוסף ח׳׳נ ייד סי׳ י״ד פקיך «י6
דבלי שהללנ״ח אך נ׳ דסיב ספכייע מיא סי׳ לא »לק עלז ולכ׳ע לא יעבוד
אדרנק נקים עשה) ומיין משל’מ הל' מלוה פ׳ד טיב דיה עוד' כסב
הרשב׳א וס׳ וארפא דרבנן אוס סריג ונשו׳ח שבמים אבני טלואיס
סי׳ י׳ד דיה ונראה וערוך השלחן איח סי׳ הפיה ולשום ריהסא מססייעא
מלמיימ מההיא דשבס קלח דדחיק אישר דרבק טדיס משוס צלח
בשיאים ולא שחיל לומר דטון שיש נידו להציל הצב׳ח ואיש מציל משיב
כטשה מעשה טדיס ומציע כיוצא בזה של הריעביא לד מרן לס
נשף הלכוס כלאים דכיון שש בידו לפשוש הכלאים ואיש ®שש משיב

הנהמה נפלה מאליה אינו דומה בלל לההיא דשהיה בכלאים ובאהל
המס דמא גורם להאיסור אהכי מא דאמרינן טון שש טדו לסקן
ואיש מסקן חשיב כטשה ממשה ומה גם דבההיא טון שש טדו לסקן
ואין ט שמעכב על ידו י״ל דחשיב שפיר עושה מעשה משאיכ כשהוא
ממוכב מצד איסור דרבנן שה לש לומר דאין לו שום אישר אס
מבשל דאורייסא בשואסיע דוגמא לס׳שהשס׳נשבס ד׳ ד׳ דיה קודם
שיבא דהיכא דמחמס האישר דרבנן מא שעשה המלאכה פשור
מסקילה טון שעיי מה שאסרו לו מזיל מא שנטשס מלאכ® טיש ולכ
קצסטסמים גט איסר בל יראה טין מגיא ש׳סלוסק״ב הטנמי
שה לש לומר דידחה אישר שרה בשאיס ואין לו טן אשר חשא בזה
ט כדי שלא לעטר מל איסור דרבנן מא עושה וצריך טון בכל זה
ואני אמר® בחפזי אמר כמה שנים ראיסי דמה שהפירוש מההיא דשבס
קלח ע״ב כנר קדמני הרב ארעא דרבנן במ׳ב אוס ס' והרב טהר׳י
טיאש בפפרא דארמא שם ל ליישב ההיא דשבס דדוקא במקום נימול
מצוה דאורייסא כשופר ולולב אמרינן דיש כח טד מזיל לדמם דאורייסא
בשואחיע אבל צלח מי אישר דאורייסא נרמה אש' בפואסיע ושד
דמה שמניח כל היום הבהמה בצלח מי כדי«י נקום פשה ולא דט
לטשל פצוה מ*כ והנה מאי דפשמיל לחלק טן פצוה לאישר לש
הנראה איש פשוש לומר ק טין בדברי השל בש׳ סמיו גט חמץ
שנסחפץ טו״ש שלא שה בכלל הנימול שיש שברים שאיש ימל לטלמלו
אף שעובר בלי טון שהוא נשואס״מ ואשם מכח גזרס חזיל ליס לן בה
ומיש דטון דמנימה כל שום מי כקוס משה אם טנש דדוקא כשמניחה
כל שוס ר״ל שנפלה לאמס המים במקרשאם לא יק כרים וכסשס
סמפוד נצלח כל שום מא דאעור רנק להניח כרים וכסמוס דבכלג
מא דמשיב הצלחבקוס ששה לא ידפשמנ״להא ומאן פלג לן בהט
ולא ראי® רמז מזה בדברי הפוסקים ואם טנחו לומר כמ’ש נעניושן
דטון שיש טדו לסקן חשב בקוס נמה הנה מלבד דיש לפקפק
הפשיל גם לא ידפסי למהלולסלוס הדבר במה שספמוד כל שום
נצלח וט׳ מגיא סי׳ ש״ה סקי״א דאין לדמום גורות דרבנן אהדדי ופי׳
בערוך הפלחן שם אוח ו׳ ובמה שציין נזה בדברי מנחם שס ויש להחיישב
בלז והדברים ארוכים ומ״ע פס בשלד לש ליישב השא דש׳רליש
דלענין חלוס השבועה שאני וט׳ ושם אסה רואה דמה שכחב® למעלה
דמלש במטה ימדה שכח דלל דשש עדיף לעבור אדרבנן בקוס
עשה מלטמר אדאורייסא בשוא׳ס ק מא האמס בדע® כמו שמסבאר
שמיש בעפרא  b&7b7הנ*ל (ויישב os 0הי 6דסי׳ רליע דש6ני לעכץ חלוה
שמעיז מ׳ עי״ש) ולש מישהרשניא שהטא היה בסוף לה מהל׳ שנס
דלאו ודאי מבשל כלי משכנו מא אלא דילמא מנמל כלי משכנו קאמר
אין שום מכחה משה דודאי כשאישר ®רה ודאי ודרבנן אינו אלא
ספק אף דשל ®רה נשואס״ע ודרבנן במם משה אין ספק מוציא מידי
ודאי ואהט אמריקששר דצב׳חדומה לספק טשל כלי משכנו.אך
הרמלס משמע ליה דודאי מבשל כלי משכנו מא ול דמפוס צלח צא
גזרו אבל להמלוסה טדיס אשר ט״ש נראה דלל דרק אישר דמבשל
כלי משכט דגוף המעשה בשעס מעשה דשינו בשעה שמשליכה למים
אינו עושה אישר נעס השלכסו למיס רק גורם מא שאחר שפלו ויושרו
במי -מסלחלחים ואין ראויס למלאכסם אהכי באיסור ט האי לא גזרו
אבל להפלוחה בידים דטף המעשה מא אישר לא החירו לעשוס
מעשה בא'שר דרבנן משם צב׳ח וידחה צלח בשוא״ס ולא לדמם אישר
דרצק ט דים .וטין נקונמריס אסיפם דינים במעדכס אכילה או מ
ד׳ לה וט :
דקייל בה’מ ש׳ זכיר סליג דהשוכר אס מטרו אין
לו אונאה חדש הרב השואל בשיח מים שים להג׳
שסלח רפשרס 3ח״פ סי׳ כיו דדוקא כשוכר ליוסר משלם שנים חשוב

לאי שיש מ מעשה ועיין למ'מ פ״ג היד מהל׳ אבל לעשן כהן כמשסהה

כמגד ואין לו עליו אונאה אבל בפחום משלש שנים יש לו אונאה והוא

באהל המס דלוקה דמשב לאו שש בו מעשה מה׳ש וכדברי הריסביא
כסבו הסו׳ שר ד׳ גרז ש׳ ע״א ט׳ נקהלס יעקב במענה לשון חיג ש׳
ספלו ובששנס הממקיס כלל ו׳ דיה סוף דבר וכו׳ וכט נמי שמא כיון
דיש טדו להציל הצער לח חשיב כעושה מעשה ואהט דין מא שדחה
אישר שרה לאישר דרבק היק דחרוויימ קום משה שנמ דזה איש
טון דמא עצמו ל 6עשה שם דבר ואינו מא הגורס הצפר לח ט

זיל השיג פ״ד טיש ובדין אונאה לקרקעוס רשמשי באונן קמ״ח .
ונאונאס ממק ואונאת דברים אס ים חילוק טן אדם כשר לרשע
רשמסי לקק אוס סיג:
לפעטס יספרש לשון אפילו כ״כ לה בס׳ אוח שא לשלם
לב ד׳ קיד לד בשם הרב שהלם אבוהב נש׳ דלש

 wאיסור
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פ״בה״ג-דף כב ע״א

אלא מעתה ,הימנותא נמי אסור למימר בבית המרחץ ,משום
דכתיב :האל הנאמן ,וכ״ת ה״נ ,והאמר רב חמא בר גוריא אמר
רב :שרי ליה לאיניש למימר לחבריה הימנותא בבית המרחץ .התם
שם גופיה לא איקרי :נאמן ,דכתיב :האל הנאמן ,ומתרגמינן:
אלהא מהימנא ,הכא שם גופיה איקרי :שלום ,דכתיב :ויקרא לו ה׳
שלום .והקשה ר״י :ה׳ שלום ,שם גופיה נמי לא איקרי שלום ,אלא

וע״ע בשו״ת אגרות משה (או״וז חלק ו סימן ה) ,וז״ל :הנה איתא
בשבת דף י׳ ע״ב שא״ר המנונא משמיה דעולא דאסור
לאדם שיתן שלום לחבירו בבית המרחץ ,דשם גופיה איקרי שלום
דכתיב ויקרא לו ה׳ שלום .אבל פשוט שאף ששלום הוא משמות
של הקדוש ברוך הוא מותר לקרא לאדם שנקרא בשם שלום בבית
המרחץ מאחר דשם שלום שקורא הוא לאדם שהוא חול וליכא

שנקרא כך על שם שעושה השלום ,ומתרגמינן :דעביד שלמא!
ותירץ :מדלא כתיב :ה׳ שלמן ,משמע דשם גופיה איקרי שלום.
הרי מוכיח ,דאף על פי שהשם עצמו נקרא שלום ,כיון שאינו שם
העצם ,אלא על ידי הפעולה נקרא כך ,הוה ליה כמו :הגדול תגבור

בשם שקורא שום קדושה ,והא פשוט שאלתים אחרים כשם
שרשאי למחוק רשאי לומר במרחץ ,וא״ב מ״ש כשנקרא אדם
שהוא הדיוט בשם שלום שלכן פשוט שליכא שום איסור ,ולע״ד
לא שייך שיהיה אפילו מדת חסידות שהרי נמצא כמחשיב ח"ו שם
הדיוט .ולכן תמוה מה שראיתי בספר תולדות אדם בשבחי הגאון
־“ד׳”זלמן מוואלאזין שלא רצה להשתמש במרחץ באדם ששמו

והנורא האדיר האמיץ והחזק חנון ורחום ארך אפרים ורב חסד,
שנמחקין .וכל שכן שלמה ,שאינו קדוש אלא בשביל שהשלום

שלום כדי שלא יבא לקרותו ,ומשמע שם שגם לדינא חשש בזה
והוא דבר מוקשה אף אם היה זה רק למדת חסידות ,ול״ד למה

שלו ,שהוא נמחק ,עכ״ד.

גט' ,שם .בשלחן ערוך (סימן פד) כתב :שאסור לומר שלום בבית
המרחץ בחדר הפנימי .וכן פסקו הב״ח והמגן אברהם ושאר
אחרונים.
וכתב הט״ז (0ק״ג> ,משמע מזה דדוקא בענין שמכוין באמרו
שלום על השלום ממש כדרך נותני שלום להבאים מן

הדרך אבל אם יש אדם ששמו שלום ודאי אין איסור להזכיר שמו
בבית המרחץ או ב״ה דאינו מתכוין על ענין השלום אלא הזכרת
שמו של אותו אדם ע״כ לא אמרו בגמ׳ אסור לומר שלום במרחץ
אלא אסור ליתן שלום וכן אח״ב אלא מעתה הימנות׳ נמי כו׳ לא

אמר נאמן אלא הימנות׳ דהוא ענין נאמנות משא״ב בהזכרת
התיבה דרך סי׳ בעלמ׳ לא עלה אפי׳ על דעת המקשן לאסור וכן
הטור וש״ע לא זכרו אלא שאילת שלום ולא אמירת שלום,ועוד
ראיה מדכתב הרמב״ם שמותר לומר במרחץ רחום וכתב ע״ז
הראב״ד לא מצינו שם רחום כי אם על הבורא ואסור לאומרו
בב״ה עכ״ל והביאו בכ״מ שהרר״י חולק ע״ז דהרי כתיב חנון
ורחום וצדיק הרי לפניך דכל שיש לאדם ג״כ אותו תואר כמו שיש
להש״י מותר לאמרו כ״ש מקריאת שם בלבד שאין מכוון אלא
לסי׳ קריאת האדם שפשיט׳ דמותר .ומו״ח ז״ל כתב דאסור לקרות
לאדם במרחץ אם שמו שלום ואינו מכוון לפע״ד .ע״כ דברי הט״ז.
אך המג״א הביא להלכה דברי הב״ח ,דאדם ששמו שלום אסור
לקרותו בשמו אבל בלשון לעז שרי לקרותו.

והטשנה ברורה (סק״ו) כתב ,ואדם ששמו שלום יש אוסרין בבית
המרחץ לקרותו בשמו אלא בלשון לע״ז ויש מתירין
כיון שאינו מתכוין על ענין השלום אלא להזכרת שמו של אותו
אדם ובדברי סופרים הלך אחר המיקל וכן נוהגין,וירא שמים יש
לו להחמיר יען כי הרבה מאחרונים אוסרין ויבלע המ״ם ויאמר רק
שלו בלא מ״ם או שלון בנו״ן וגם באגרת הרשות נכון שלא לכתוב
שלום עם וא״ו רק שלם שמצוי לזרוק באשפות .ע״כ.
ובספר הליכות עולם ח״א (עמוד מג) הביא מה שכתב הבן איש חי
(פר׳ ויצא אות טז) שיזהר בבית המרחץ שלא יזכיר שם אדם
הנקרא שלום•

I'Sklraiti

ובתולדות אדם כתב ,שהגו/״ז לא הסכים לקבל בלן לבית
המרחץ שלו איש ששמו שלום.

ועיין בכסא אליהו (סי׳ פד אות ד׳) שכתב להקל כדברי הט״ז .וכן
משמע מדברי מהר״א הלוי בשו״ת זקן אהרון (סי׳ עב),
כמ״ש החיד״א שם .ועיין בשו״ת נטע נעמנים (חיו״ד סי׳ לד),
ובשו״ת משנה שכיר (וז״ב חאו״וז סי׳ טו) ,ובשו״ת בית ישראל
הורוביץ (וזיו״ד ס׳ לו) .ועיין בילקוט יוסף (סימן פד).

שא״ר המנונא משמיה דעולא אסור לאדם שיתן שלום לחברו
בבית המרחץ דשם הוא שם שמים ממש והוא מהתקנה שבברכות
דף נ״ד ע״א שתקנו לברך את חברו בשם ,ועיין שם בפירוש
המשנה להרמב״ם ,וצ״ע .ע״כ.
ובקובץ מוריה (שנה י״ז גליון א-ד ע׳ רכב) כתב הגאון ר׳ משה
הלבערשטאם ,וז״ל :ובההיא ענינא זכור אזכרנו את
אשר האריכו הפוסקים ע״ד אמירת שלו׳ בבית המרחץ ,ובמק״א

הארכתי בזה ,ומעשה רב ידענא מכ״ק אהר״ן קדוש ה׳ מרן
אדמו״ר הרה״ק טוהר״א מבעלזא זי״ע כי בהיותו במקוה הקפיד
לקרוא את המשב״ק הרה״ח כש״ת מוה״ר שלו׳ פויגיל זצ״ל
בלשון לע״ז בשם ר׳ פרידיל( ,שהוא תרגומו של שלו׳ בלע״ז) ,ולא

קראו בשמו ,כדי למנוע להזכיר שלו׳ בבית המרחץ ,וכאשר אמנם
כן דעת זקננו הב״ח

זי״ע כמבואר (באו״ח סימן פ״)1

עיין שם .עכ״ד

ודפח״ח.

גט׳ .שם .עיין חשוקי חמד עמ״ס פסחים <קיז ע״א) שדן באדם
ששמו ידידיה ,האם מותר לקרותו בבית המרחץ .וכותב:
נאמר במסכת פסחים דף קיז ע״א אמר רב ידידיה נחלק לשנים,
לפיכך ידיד חול ,י״ה קודש .ובשו״ע (אבהע״ז סימן קכט סעיף לג)
כתב :שם "ידידיה" ,אם יחלק לשני תיבות ,כשר .ובהגהות הגר״א
(ס״ק נב) כתוב :ומכל מקום נוכל לומר דמש״ב ידידיה נחלק לשנים
היינו אם ירצה ,אבל אם יכתוב תיבה אחת שפיר דמי.

ולכן נראה שאם אותו אדם נוהג לכתוב שמו בשתי תיבות ,אסור
לקראו כך בבית המרחץ כיון שנאמר בגמרא י״ה קודש.
אבל אם קוראים לו בתיבה אחת ,יתכן שהדבר תלוי במחלוקת
הפוסקים לגבי לקרוא לאדם שלום בבית המרחץ ,וצ״ע.

*

גט׳ .שם .בדין ברכת הטבילה אם מותר לברך אותה בתוך
המקוה ,או יש לברך דוקא בבית החיצון .עיין בשו״ע יו״ד
(סי׳ ר) שב׳ וז״ל :כשפושטת מלבושיה כשעומדת בחלוקה תברך
אקב״ו על הטבילה ,ותפשוט חלוקה ותטבול .ואם לא בירכה אז
תברך לאחר שתכנס עד צוארה במים .ואם הם צלולים עוכרתן
ברגליה .עכ״ל .הרי להדיא שמתיר לברך בבית הטבילה .ועיין
בש״ע או״ח (סי׳ פד ס״א) דמרחץ ישן בבית החיצון שכולם עומדים
שם לבושים ,מותר לקרוא ק״ש ,ובאמצעי שקצת העומדים
לבושים וקצתם ערומים ,יש שם שאילת שלום ,ולא ק״ש ותפלה,
ובפנימי שכלם ערומים אפילו שאלת שלום אסור .וב׳ ע״ז הט״ז
(סק״ב) ,ובישן בבית החיצון וכו׳ ,בכ״מ כ׳ בשם ה״ר מנוח וכו׳,
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לאחוריהם כדין תלמיד ברבו מובהק ,ואלו בזה לא נזהרין.
והגה״צ רבי יעקב אבד״ק נאשלעסק כשנסע לאחיו הרה״ק רבי
וואלף לסטריקוב כשנתן לו הרה״ק ז״ל שלום ,ענה עליכם שלום
אחי רבי ומורי לפי ההלכה ,וגם במ״ש הרמב״ם ושוחה לפניו לא

קידושיה ,ואח״ב רצתה לחזור בין באמירה בין בזריקה אינה
יכולה לחזור בה אפילו בתכ״ד ,אבל כשלא אמרה כלום ,מעולם
לא נתרצית בקידושין כלל כיון שזרקתן בתכ״ד .אבל אם לא
זרקתן בתכ״ד עד לאח״ב אמרינן שכבר נתרצית והשתא מיהדר קא
הדרה בה ,ואינה יכולה לחזור כלל .עכת״ד .וכן הובא בקצרה

ראיתי מדקדקין בזה וצ״ע.

בהגהות רעק״א הו״ד בפתחי תשובה .וע״ע שם בשם החת״ם (סי׳

ולבסוף כתב להעיר על מסכת ד״א רבא פ״ה מעשה בארבעה

*

זקנים ר״ג ור״י וראב״ע ור״ע שהלכו לקבל פני
פילוסופם אחד וכו׳ והיה הפילוסופוס מחשב בדעתו ואומר איך
אתן שלום לחכמי ישראל אם אומר אני שלום עליך (ושוב שלום

פד).

גט׳ .כדי שאילת שלום בין הרב לתלמיד ויאמר לו שלום
עליך רבי .כלשון זה הוא במו״ק פ״ג ה״ז ונזיר פ״ד ה״א.
והמילים "ויאמר לו" צריכים ביאור ,שדי באומרו כדי שאילת
שלום בין תלמיד לרב שלום עליך רבי .ואכן כ״ה הלשון בשבועות
פ״ד ה״ז .וכתב בעלי תמר ,די״ל דהנה לכאורה יש סתירה מהבבלי
להירושלמי ,מב״ק ע״ג :כדזרשאילת התלמיד לרב שלום עליך רבי
ומורי ואינו נראה שהיה קיים מחלוקת במציאות לכן נראה שהיו
תלמידים ששאילת שלום לרבם היה שלום עליך רבי ומורי והיו
כאלו שהיו אומרים רק שלום עליך רבי ולזה התכוון הירושלמי
ויאמר לו שלום עליך רבי היינו שהמדובר הוא משאילה שלום
לרב מתלמיד שאומר רק שלום עליך רבי בשלש תיבות.

והנה הרמב״ם פסק בהלכות שבועות פ״ב הי״ז ששאילת שלום
מתלמיד לרב הוא שלום עליך רבי וכן בהלכות תלמוד
תורה פ״ה ה״ה כתב שבשואל בשלום רבו אומר לו שלום עליך
רבי ואם נתן לו רבו שלום יחזיר לו שלום עליך רבי ומורי ותימא
שהוא נגד סוגיה הבבלי בב״ק ע״ג :ואולי היה בזה חילופי
נוסחאות והיו נוסחאות גמרא בב״ק שלום עליך רבי וסמך
הרמב״ם על נוסחאות אלו מאחר שכ״ה נמי דעת הירושלמי בכל

עליכם חכמי ישראל) נמצא מבזה את חכמי ישראל שהקדים לשאול
בשלום ר״ג ואח״ב שאל בשלומם ,אם אומר אני שלום עליכם
חכמי ישראל נמצא מבזה את ר״ג שכלל רבן גמליאל בשלום
שאלת שאר חכמי ישראל ואמר להם שלום עליכם חכמי ישראל
ור״ג בראש כלומר שבאופן זה חלק הכבוד לכולם בשוה לחכמי
ישראל שכן הקדימן לר״ג ולר״ג שאמר ולר״ג בראש וזה מטבע

הענין שר״ג היה נשיא .א״ב יש לעין מי שהוא בנאומו נוטל רשות
מהרב הראשי ומשאר רבני העיר וכפי הרגיל אומר כבוד הרב
הראשי וכבוד הרבנים שליט״א ,ולפי הנ״ל יתכן שיש לו לומר
כבוד הרבנים והרב הראשי בראש כדי לחלוק כבוד לכולם בשוה

וכנ״ל.
שוב הביא בשם בנו נ״י ,שיתכן שזהו דוקא כשכולם שוים
במעלות החכמה וכעובדא הנ״ל רכל הנהו תנאים היו שוים
במעלות החכמה משא״ב אם מעלת הרב הראשי בתורה גדול יותר
יתכן שיכול לומר כרגיל כבוד הרב הראשי וכבוד הרבנים

שליט״א .אבל י״ל שכפי המנהג והרגשה של היום אם יאמר והרב
הראשי בראש זה משפיל כבוד הרבנים.
*

המקומות הנ״ל.
והנה לפי דעת הרמב״ם שיש הבדל בין שאילת שלום לחזרת
שלום מתלמיד לרב שבחזרת שלום צריך לומר שלום עליך
רבי ומורי מדוייק הלשון כדי שאילת שלום בין הרב לתלמיד
ויאמר לו שלום עליך רבי ולא נאמר סתם נתינת שלום בין הרב
לתלמיד ויאמר לו שלום עליך רבי ויהיה כולל בין השאלה ובין
החזרה אולם לפי דברי הרמב״ם מדויק שדווקא בשאילת שלום
אומר שלום עליך רבי אבל בחזרה אומר שלום עליך רבי ומורי.
*
גט' .שם .בבן יהוידע (בבלי ב״ק עג ע״ב> פירש לפי דברי התוס׳ שם
את הפסוק (תהלים קיט ,קסה) ,׳שלום רב לאוהבי תורתך׳,
ודייק לומר ׳רב׳ ,משום שמאריך לומר שלום עליך רבי ומורי ,ואז
׳אין למו מכשול׳ ,שלא יענש בעבור השלום.

עוד ביאר לפי זה מה שאמרו חז״ל (בבלי ברכות סד ע״א) ,׳תלמידי
חכמים מרבים שלום בעולם׳ ,תלמידי דייקא ,שאין יכול
לקצר הלשון ,אלא מרבים דברים לומר בו שלום עליך רבי ומורי,
וזה שבח ישראל לעתיד ,דאף על גב שלא יצטרכו לבקש זה מזה
שילמדו חכמה ,כי כולם הם למורי ה׳ ורוח ה׳ ידבר בם ,עם כל זה
ינהגו זה עם זה כמנהג תלמיד לרבו ,שאומרים חד לחד שלום
עליך רבי ומורי .וזהו שאמרו ,אף על פי דבל בניך הם למורי ה׳,
עם כל זה ׳ורב שלום בניך׳ ,שמרבין נוסח השלום לומר בו רבי
ומורי.

*

גמ׳ .שם .בספר עלי תמר כתב להתפלא על מה דעכשיו תלמיד
שואל לרב כמו לכל אדם "שלום עליכם" ,והרי מדינא צריך
לומר שלום עליך רבי ואפילו החסידים כשנפטרים מרבם פוסעים

גמ׳ .שם .עיין חשוקי חמד עמ״ס גיטין (יד ע״א) שדן מהו השיעור
של תוך כדי דיבור באדם שמגמגם .וז״ל :נאמר בנדרים (דף
פז ע״א) הילכתא תוך כדי דבור כדבור דמי ,חוץ ממגדף ,ועובד
עבודת כוכבים ,ומקדש ,ומגרש ,יעו״ש .וביאר הר״ן דבשאר מילי
דלא המירי כולי האי ,כשאדם עושה אותם לא בגמר דעתו הוא
עושה אלא דעתו שיכול לחזור בו תוך כדי דבור ,אבל הני כיון
דחמירי כולי האי ,אין אדם עושה אותם אלא בהסכמה גמורה,

ומשום הכי חזרה אפי׳ תוך כדי דבור לא מהני .ומביא בשם ר״ת
*^תוך כדי דבור כדבור דמי ,תקנתא הוא דתקון רבנן ,משום תלמיד
הלוקח מקח ופגע בו רבו שיוכל ליתן לו שלום ,והשוו מדותיהן
בכל מילי בר מהני ,יעו״ש שחלק על דבריו .ואם כן היה מקום
לומר שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים הנ״ל ,שאם הטעם הוא
כדי לומר שלום לרבו ,הרי שהשיעור נמדד לפי כל אדם ,ובאדם
מגמגם השיעור ארוך יותר ,מאידך לדעת הר״ן שאדם לא גומר
בלבו עד שעובר כדי דיבור ,סברא זו שייכת בכל אדם.

1הנה

למעשה יעוין בשדי חמד (כרך ה עט׳ שכז טור א ,כללים מערכת

תי״ו סוף כלל ח) ,שהביא משו״ת יבשר טוב (סימן כא)

שנסתפק בנידון זה ,האם משערינן את השיעור של תוך כדי דיבור
בדידיה או באדם בינוני ,והביא כמה ראיות לנידון זה .וכתב שאין
להביא ראיה מהנאמר בגיטין דף יד ע״א ׳נתת דבריך לשיעורין׳,
דהתם חז״ל קבעו שמעמד שלשתן מועיל ,ואין לומר בזה שפעם
יועיל ופעם לא .משא״ב כשחז״ל נתנו את שיעור בדיבור ,יתכן
שהשיעור נמדד בדיבור של כל אחד ואחד .ולמעשה הסיק שם
דאזילנן בתר דידיה ,וכמו דאמרינן לגבי שהה כדי לגמור את כולה
דאזלינן בתר הקורא ,ולא בתר רוב בני אדם כמבואר בשו״ע (או״ח
סימן סה).
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פ״ב ה״ז  -דף כט ע״ב

הדמיון עולה יפה ,חדא דשאני התם בט״ב עצמו כאשר הרגיש
כבודו ,אבל יותר מזה דהתם הו״ל גם פס״ר דתענוג ,וכהאי דר״ה
כ״ח ע״א דהמודר הנאה ממעין טובל בו בימות הגשמים אבל לא
בימות החמה ,משום הנאת הגוף בהדי מצוה ,ולזה צריכים לטעם
מצוה בסי׳ תקנ״ד ,סו״ד פשוט דלהעביר זוהמת הזיעה מותר
רחיצה גם בבוריה אםגצךך לכך ,מכ״ש בימים ובמקומות החמין,
אבל כנראה רק בצונן שזה מספיק לכך ,ואין להאריך בפשוט.

ע״כ.

גט׳ .תני אבל ומנודה שהיו מהלכין בדרך מותרין בנעילת
הפנדל .לכשיבואו אל העיר יחלוצו כתב בשו״ע או״ה (סי־
תקנ״ד סי״ז) ,אבל ומנודה שמהלכים בדרך מותרים בנעילת הסנדל,
וכשיגיעו לעיר יחלוצו ,וכן בת״ב .הגה :וכן במקום שדרים בין
הא״י ,לא יחלוץ כי אם ברחוב היהודים ,וכן נהגו (טור והגהות
מיימוני והגהות מרדכי רפ״ק).

והביא המ״ב בשם המ״א ,הטעם דטורח גדול הוא לילך יחף דרך
רחוק אבל כשהולך לשדה סמוך לעיר אסור לנעול וה״ה

ומוכח נמי דמדינא מותר לשאול אבל בשלומו בשבת ,דאל״ב מה

מועל מנהג להתיר איסור כמבואר בפד״ח בהלכות יום טוב.
ומוכח נמי דכשאין יודע המנהג מותר ,דהא איתא בירושלמי
53ץשם) ר׳ הושעיא אזל לחד אתר וחזא אבלים בשבת ושאיל
בשלומם ,אמר להם אני איני יודע מנהג מקומכם אלא שלום
עליכם כמנהג מקומי ,ואם איתא דאם אין יודע המנהג אסור ,מה
מהני לו מנהג מקומו ,הא נותנין עליו המקום שהלך לשם לחומרא
כדאיתא במשנה ר״פ מקום שנהגו ,ומה שאמר אלא שלום עליכם
כמנהג מקומי דאל״ה נותנין עליו גם כן חומרא מקום שיצא משם,
וכן הוא מן הדין ,דאם יש ספק במנהג מוקמינן אדינא ,וכ״ב
ברב״י ביו״ד (סימן רט״ס .ולא עוד דגם אין צריך לשאול ולברר
מדלא שאלם איך המנהג אצלם ,וא״ב ה״נ כשאין ידוע המנהג
מותר לומר כל הפזמון שלום עליכם וברכוני לשלום לכאורה.

ועיין שם עוד שפלפל הרבה בדין זה ,ומסקנתו שאין לאבל לומר
בשבת שלום עליכם וברכתי לשלום ,ע״ש.

ועי׳ בס׳ פני ברוך שהביא מדברי נחמי׳ שכשמקדש הלבנה ג״ב
לא יאמר שלום עליכם.

לבית הקברות אא״ב יש טיט ורפש או בין העכו״ט ולפ״ז כשיושב

על העגלה או רוכב צריך לחלוץ אף בדרך רחוק.
עוד כתב המ״ב ,דאף במקום שמותר בנעילת הסנדל מ״מ טוב

שאז יתן עפר במנעלים.
כתב המ״א נ״ל דאם הרבה עכו״מ עוברים שם מותר וא״ר צידד
להחמיר לענין רחוב היהודים אף באופן זה דהבו דלא
להוסיף על המנהג .ובעוה״ר הרבה מהמון מקילין באיסור נעילת

הסנדל כל היום אף כשיושבין בביתם ועוון גדול הוא דאף כשנקיל
בזה בעת שהולך ברחוב שמצוי שם עכו״ם מ״מ תיכף כשבא

לביתו מחוייב לחלק אותם .מ״ב.

כתב הח״א ההולכים בין העכו״מ ונוהגין ללבוש המנעלים אף
שאין למחות בידם שיש גדולים המתירים מ״מ אין לזה
טעם דמה בכך שילעיגו עלינו בלא״ה מלעיגים עלינו ומ״מ אותן
היושבים בחנות ודאי אסורים דאיך ידעו הנכרים אם ילכו בלא
מנעלים .מ״ב.

גט׳ .ר״ה רובא אזל לחד אתר וחזא אביליא בשובתא ושאיל
בון אמר להון אני איני יודע מנהג מקומכם אלא שלום
עליכם כמנהג מקומינו .עיין בעלי תמר ,דמכאן משמע שאם
מישהו בא למקום שאינו יודע מנהגם שאינו צריך לטרוח לדעת
מנהג המקום בכדי לא לשנות את המנהג ,ויש לו עצה זו לומר אני
איני יודע מנהג מקומכם ועושה אני כמנהג מקומינו.
עוד כתב דקמ״ל שאין צריך לחקור אחר מנהג המקום דבדרבנן
עבדינן עובדא והדר שאלינין כמ״ש וכ״ש במנהג .אלא
שלום עליכם כמנהג מקומנו.

גט' .שם .כתב בשו״ת תשורת שי (ח״ב סי׳ קעב) :וששאל אם יאמר
האבל בשבת פזמון "שלום עליכם" .הנה מן הדין מותרין
בשאילת שלום כדאיתא בירושלמי (פ״ק דברכות ה״ז) ר״מ חמא
אבלים בשבת ושאל בשלומן שאין אבל בשבת דכתיב ברכת ד׳
היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה ,ברכת ד׳ זו ברכת שבת ,ולא
יוסיף עצב עמה זו אבלות ,והובא ברא"ש (פרק ואלו מגלהין)
ובטוש״ע ויו״ד סימז שפ״הז רק תלוי במנהג מקומות כדאיתא התם,

גט׳ .ר׳ יוסי בירכי חלפתא משבח כדר׳ מאיר קומי ציפוראי
אדם גדול אדם קדוש אדם צנוע .יתכן שיהיה אדם גדול
במוחו ולבו אבל אינו אדם קדוש בהנהגתו ובהליכותיו ,ויש שהוא
אדם קדוש אבל אינו גדול במוחו ולבו ,ויש אף שהוא אדם גדול
ואדם קדוש אינו אדם צנוע במעשיו אלא אוהב הפרסום והכבוד

אולם ר״מ היה אדם גדול אדם קדוש ואדם צנוע .ע״ת.

*
גט׳ .חד זמן חזא אבילייא כשבתא ושאל כון .כתב בשו״ע
יו״ד (סי׳ שפ״ה ס״ג> מקום שנהגו להיות שואלים בשלום
אבלים בשבת ,שואלים .וכתב הרמב״ם שהאבל נותן שלום לכל
אדם בשבת ,שהוא מכלל דברים שבפרהסיא .הגה ,ואסור לשלוח
מנות לאבל על אביו ואמו כל י״ב חודש ,ואפילו בשבת ,במקום
שנהגו שלא לשאול בשלומו בשבת (תשובת מהרי״ל סי׳ ל״א); אבל

במקום שנהגו לשאול בשלומו בשבת ,גם זה שרי.
וראה בש״ך שם (סק״ד> שציין לדברי הירושלמי כאן ,וז״ל:
ואיתא בירושלמי הובא בפוסקים ר׳ אושעיא רבא אזל לחד
אתר וחמא תמן אבלים בשבתא ושאל בהון ואמר להון איני יודע
מנהג מקומכם אבל שלום עליכם כמנהג מקומי ועיין בא״ח סימן

רפ"ז .ע"כ.
ובתשובות והנהגות (ה״ה סימן שט אות ל״א) כתב(דבאת היותו אבל
אמרו לו "גוט שבת" ,ונענע גם הוא לעומתם ,ואף

I

שבמחבר (סי׳ שפ״ה ס״ג) מביא שיש מקומות שנהגו איסור בשאילת
שלום לאבל אפילו בשבת ,מ"מ נלענ״ד ש״גוט שבת" מותר לאמר
לאבל אף תוך ז׳ ,שהכוונה בזה שיזכה כראוי לעניינים הרוחניים
של שבת ,וברכה על עניינים רוחניים אינו בכלל איסור שאילת
שלום.

דף כט ע״ב
גט׳ .א״ל דעי אתון מידע מה חיליד בא להודיעכם שאין
אכל כשבת .בע״ת מבאר שגדולתו היה בזה שלא אמר להם
מפורש שעושים שלא כהלכה ,אלא שאל בשלומם וממילא ידעו
מעצמם שאין אבל בשבת .וכענין שאמרו בקידושין ל״א ראה
אביו עובר על ד״ת אומר מקרא כתוב בתורה .ובשבת (פט״ו ה״ג)
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יכול ,השחית אבריו .ונתחברה לכל אחד מהם כת אחת נקראים
בלשון חכמים צדוקים ביתומים ,ויש כת אחרת מאמינים בתחיית

המתים ואינם מאמינים במדרשי החכמים והם נקראים היום
קראים ,והם במזרח מחזיקים בפשוטי הכתובים וחולקים על
מדבשי החכמים המקובלים .ע״ב.

חבירו ,ותקנה זו היא דומיא דאידך תקנות המוזכרות במשנה
בברכות שהיו מפני המינים שהיו כופרים בתחיית המתים ולכן
התקינו להזכיר שם שמים אפילו שם העצם [של הקדוש ברוך
הוא] על בשר ודם ,כדי לאמת ולחזק על ידי זה את אמונת תחיית

דף צג ע״א

המתים ,והיינו עת לעשות לד׳ לכן הפרו תורתך[ ,ויש להביא ראיה
לדבריו מדברי המדרש רבה (רות פרשה ד) וז״ל :שאילת שלום
מניין ,שנאמר (ירמיה כג> החושבים להשכיח את עמי שמי ,אימתי
תשבו בימי עתליהו ,...ועמד בועז ובית דינו והתקינו לשאול

מתני׳ .והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם וכו׳.
רש״י במכות נכג ע״ב] ביאר תקנה זו היו בשני אופנים:
א .שחייב לברך את חברו בשם ,ואין לו לחוש שמזלזל בכבוד
המקום ,כשמשתמש בשמו לצורך כבוד הבריות .ב .שמותר לברך
בשם ,ואין לחוש לאיסור הוצאת שם שמים לבטלה.

"

והשמ״ק מבאר יותר ,מפני שעע״ז בדור ההוא היה שאיפתם
שישכח מישראל שם שמים ויהא שם עכו״ם שגור
בפיהם ולפיכך עת לעשות לה׳ להזכיר שם שמים אף בשאילת
שלום ואין בזה חשש של הזכרות שם שמים לבטלה.
וכדבריו מפורש במגילת רות פ״ד ס״ו שהביא על זה הפסוק
בירמיה ב״ג כ״ה שמעתי את אשר אמרו הנביאים
הנכאים בשמי שקר החושבים להשכיח את עמי שמי כאשר שכחו

אבותם את שמי בבעל.
וכזה היה בימי היונים כמ״ש במגילת תענית (פ״ס שגזרה מלכות
יון הרשעה ואמרו להם אין לכם חלק באלוקי ישראל ולא
היה שם שמים שגור בפיהם וכשגברו בית חשמונאים ונצחום
התקינו שיהו כותבים שם שמים אפילו בשטרות וכו׳.

*

והנה הפוגש את חברו בבוקר לפני התפילה ,עדיף לומר בוקר
טוב ולא שלום ,כמבואר בשו״ע (או״ח סימן פט ס״ב) .ויש
לדון כאשר פוגש את תכירו לאחר התפילה ,האם יאמר לו בוקר
טוב או שלום.
וי״ל דהנה הריב״ן במכות דף בג ע״ב (ד״ה ושאילת שלום בשם) כתב

וז״ל :דמותו־ לאדם לשאול בשלום חבירו בשם ...ואין בו
משום מוציא שם שמים לבטלה .לישנא אחרינא ,...דחייב אדם

׳׳

דובירו בשם ,...יעו״ש .ובמהר״י אסאד (או״זז סימן ט) האריך מאוד
בשאלה זו ,והעלה דהתקנה היתה להזכיר שם שמים ממש על

לשאול בשלום תכירו בשם .ואנו נמי כי שיילינן אהדדי מדכרינן
שם ,דשלום שמו של הקדוש ברוך הוא דכתיב (שופטים ו) ויקרא לו
ה׳ שלום ,עכ״ל.
וכתב על כך הגבורת ארי שהפירוש הראשון שאין חובה לשאול
לשלום חבירו בשם אלא שרשאי ,הוא עיקר ,דהא תנן
בברכות דהתקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם
שנאמר ...ואומר עת לעשות לד׳ הפרו תורתך ,ומדמביא את
הפסוק דעת לעשות לד׳ ,שמע מינה דסלקא דעתך אמינא דאסור
לשאול בשם ,קא משמע לן דעת לעשות לד׳ הפרו תורתך,
וכדפירש רש״י התם דפעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות
לד׳ ,אף זה המתכוין לשאול בשלום חבירו ,זהו רצונו של מקום,
שנאמר בקש שלום ורדפהו ,מותר להפר תורה ולעשות דבר
הנראה אסור ,עכ״ד .נמצא שלפי תגבורת ארי ,אין חובה לברך את

חבירו בשם ,אבל רשאי לעשות כן ,ומשמע מדברי הריב״ן שכן
הוא המנהג.
והנה הקשו האחרונים מדוע לא הביאו הפוסקים להלכה ,את
הגמרא בברכות שחכמים תיקנו לברך את חבירו בשם,
יעוין בבית אפרים (באה״ע סימן פו) שכתב בתוך התשובה וז״ל:
וצ״ע על הפוסקים שלא הזכירו הך דהתקינו שיהא שואל בשלום

שלום בשם .ויעוין גם במאירי בברכות שכתב שהתקינו שיהא
אדם שואל בשלום חברו בשם ,כדי שיודו שהשלום ושאר הברכות
מגיעות מכבודו] ,ולכן עכשיו שבטלו תרעומת המינים הכופרים

בתחיית המתים אוקמינן אדינא דאסור לשאול בשם .לכן השמיטו

הרמב״ם והפוסקים תקנה זו.
ומכל מקום גם לאחר שבוטלה התקנה ,ואסור לקרוא לחבירו

בשם העצם של הקדוש ברוך הוא ,מותר לברך את חבירו
בשאר השמות של הקדוש ברוך הוא ,וזהו הדין של ר׳ מתיא בן
חרש במסכת אבות ,שאמר הוי מקדים בשלום כל אדם .עוד כתב
המרי״א מהלך נוסף שרבי מתיא בן חרש תיקן שיש מצות להקדים
שלום לכל אדם[ ,ודין זה הזכיר הרמב״ם (בפ״ה מדעות ה״ס] ,ועוד
כתב שיתכן שהרמב״ם לשיטתו דשלום אינו נמחק ,א״ב י״ל
דעזרא תיקן לשאול בשם שלום להוראת שעה ,משום גדול השלום
כמו בסוטה שנמחק השם ,ולכן השמיטו הרמב״ם ,יעו״ש.

לסיכום :יש אומרים שהיתה תקנה שחייבים לברך את חבירו
בשם ,ודעת הרבה פוסקים שהתקנה היתה רק שרשאי
לברך את חבירו בשם ,ובאמירת שלום מתקיימת התקנה ,אך אין
חובה לומר דוקא שלום .ויתכן שיש בזה מצוה גם בימינו.

ויעוין באגרו״מ (יו״ד ח״ד סימן נא) שכתב להוכיח שתפילה של כל
אדם שייך שתתקבל ,אף כשהיא לא מתפילות המחוייבות

ומסודרות מאנשי כנה״ג .דהא כיון דתפילה שלא מתקבלת היא
לבטלה ,קשה איך תיקנו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם,
ואסמכהו אקרא דבועז וגדעון ,הא סתם אינשי ,רובן אנשים
פשוטים הן ,שמסתבר שלא יחוש הקדוש ברוך הוא לברכותיהם,
וימצא שהזכירו שם שמים לבטלה .ובשביל השלום [כפרש״י שם,
המתכוין לשאול לשלום חברו זה רצונו של מקום שנאמר בקש
שלום ורדפהו] לא היה הכרח שיברכו בשם ,מכיון שאם יקבעו
בלשון יברכך בורא העולם או רבונו של עולם או יברכך אדון

הברכות וכעין זה ,הרי נמי סגי לענין השלום .ואם הוא להורות
בזה גודל השלום שמותר אף לברך בשם ,הרי בשביל שיש לחוש
שלא יצא עי״ז הזכרת שם שמים לבטלה ,היה עדיף שלא יברכו
בשם .אלא הוא מטעם שאף תפילות וברכות שלא נצטוו בחיוב
נוסח מאנשי כנה״ג ,יכולין ג״ב כולי אינשי להזכיר את השם
בברכותיהם ,משום דאפשר להתקבל תפילות וברכות דכולהו
אינשי ,אף מאלה שאינן ראויין כלל לסברותינו ,עכ״ד( .חשוקי חמד
עמ״ס מכות).

וע״ק בשו״ת שיח יצחק (סימן לט) ושו״ת בצל החכמה <חלק ה סימן
מח) ושם (סימן ע).

*

_ _____-

מתני' .שם .עיין תפארת שלמה (פרשת חיי שרה) וז״ל :הנה אמר
בתד״א מפני מה זכה משה למאור פנים וכו׳ מפני שכל
ימיו היה מחכה ומצפה על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן
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הודפס ע״י תכנת אוצר החב

שיח

שדה

צופים

פרק תפלת השחר

להודיע שהפלח ערביה רשוח היא וכונה המוס׳ כך הוא

והתקרב אליו יש לו לתבוע צרטו מיד רק אס אינו רוצה

דחפלח ערביה רשוח וכיון דאס אינו רוצה אינו מחויב

להתפלל כלל או אפילו אם תסלח נעילה סטר לתפלה ש״ע

להחפלל ,משו״ה הקנו הפשוקים ללמדנו שאם הוא אינו רוצה

ושוב אינו צריך להתפלל אז אינו שייך סמיכה זו ולס״ז שפיר

אינו מחויב אבל אס רוצה להתפלל צריך לסמוך וחהר״י

הביא רה״ג ראיה לדינו דמשוס תפלה בציבור אינו צריך לסמוך

הוסיפו לחח טעם להמנהג שנהגו לאמר הני פסוקים דמהחלה

גאולה לתפלה מרב מהא דצלי של שבח בע״ש ובודאי לא היה

קבעו לאמרס משום דהיה להם מפלת ערבית רשות היו

קורא ק״ש באותה שעה נמצא שלא היה סומך גאולה לתפלה

אומרים אלו הפסוקים שיש בהם י״ח אזכרות בנגד י״ת ברכות

ובאמת אף לרב דסובר ת״ע רשות צריך לסמוך כמו שפירשנו

וחוחמין עליהם ואומרים קדיש ויוצאין ,ואח׳׳כ אע״פ שקבעוהו

אלא משוס שהיה עושה כן למצוה לקבל שבח מבע״י לא היה

חובה מכ״מ צריך לאמרם וכ״ז דלא כשיטת רע״ג שכתבו

חושש לסמוך גאולה לחסלה וכן נמי לענין תפלה בציבור,

בשמו בזה״ל מה שאנו אומרים כו׳ לאשמועינן דלא בעינן

ודברי רה״ג ברור .ע״כ.

למסמך גאולה לתפלה משוס דח״ע רשות ומבואר מדבריו

דאפילו

גט .,אסור לעכור כנגד המתפללין .כתב בשולחן ערוך

להתפלל אין בו משום דין סמיכה כלל ,וזה
ודאי ליחא.

אורח

חיים

המתפללים בתוך ד׳ אמות ,ודווקא לפניהם ,אבל בצדיהם

מותר לעבור ולעמוד.

**:אמת לולא דמסתפינא הייתי אומר דחסר בדבריו תיבת
או משוס דחסלח ערבית רשות ,ותרי טעמי נינהו,

(סימן ק 3שעיף י)

אסור

לעבור

כנגד

ועיין מגן אברהם שמביא בשם הזוהר (חיי שרה ע׳ שי״ג) דלכל

חדא לאשמועינן דלא בעינן מסמך גאולה לתפלה של ערבית

צד אסור.

פי׳ אפי׳ אי נימא תפ״ע חובה מכ״מ קיי״ל דלא בעינן כו׳

והטעם דאסור לעבור ,מפגי שמבטל כונחו עי״ז .וכתב

כריב״ל דקיי״ל כווחי׳ נגד ר״י ונהי דבזה דפליגי אי תפלות

המ״ב דלכן אסור אפילו עוסק אז בק״ש .וכ״כ

באמצע תיקנום או להיפך קיי״ל כר״י דתניא כוותיה בברייתא

בביאה״ל בשם א״ר בשם של״ה ,דה״ה דיש ליזהר שלא לעבור

וקורא ק״ש ומתפלל ,מכ״מ בהא דסליגי בסברא אי שייך

בעת שקורץ שמע ישראל.

גאולה באורמא אפשר דקיי״ל כריב״ל דע״ו ליכא הוכחה

מהברייתא דלא תני רק וקורא ק״ש ומתפלל היינו דלא כריב״ל
דאית ליה תפלות באמצע תיקנום אבל להפסיק יכול להיות

דמותר ומשום הכי תיקנו לאמרס הני פסוקים והכי נראה
באמת דעת רש״י בריש ברכות במחניתין שהרי כתב הטעם
שקורין ק״ש של ערבית מבע״י לפני תפלה כדי לעמוד בתפלה
מתוך דברי תורה וקשה נימא כמשמעו שהוא כדי לסמוך

וקח״א כתב הטעם ,מפני שמפסיק בין המתפלל להשטנה.

וכתב בספר מאמר מרדט ,וו״ל :הטעם מפני שמבטל כונת
המתפלל ולס״ז נראה דאם המתפלל משלשל הטלית
על פניו כמו שנוהגים הרבה דמותר לעבור על פניו ודוגמא
לדבר לקמן בסי׳ קכ״ח ס״ג דכמב רמ״א דגם הכהנים לא

יסתכלו טדיהס ושע״כ נהגו לשלשל הטלית .ואימא עוד שם

*לה לחסלה שהרי הברכות קורין מבע״י עיין במהר״י ד״ה

בענין המומין דאס מנהג הכהניס לשלשל הטלית דשרי לישא

אלא בריש פרקין וכן משמע מתוס׳ ד״ה מאימתי ועוד קשה

כפיו אפי׳ יש לו כמה מומין וה״נ י״ל דמועיל שלשול הטליח

דצריך לברך כו׳ אלא פשיטא ליה לרש״י דקיי״ל שאין חיוב

ומ״מ ראוי לחוש ולהחמיר עכ״ל.

בתפלה ש״ע לסמוך גאולה לחסלה ומפני זה לא היו מקדימין

גט? שם .עיין בספר מילי דחסידומא להגה״ק מבוטשוטש

לקרות זהו טעם ראשון של רע״ג וכתבו עוד טעם אי משוס

זצ״ל (עמוד ל) בדין לעבור לפני חבירו בתפילה בבית

דתס״ע רשות סי׳ להט תקנו לומר הני פסוקי ללמדנו שאין

חבירו בעה״ב ,וכן מהו הדין לפני אשה ,ואס יודע בתחילת

חיוב להתפלל ערבית ונ״מ בין הני שני הטעמים ,דלטעס

עמידתו שחבירו רגיל לעבור לפניו ,עיי״ש.

הראשון רשאין להפסיק אף בד״א דקיי״ל כריב״ל משא״כ

לטעם השני דעיקר תקנו לאשמועינן דרשות ,ואם אינו רוצה
אינו מחויב לכן אינו רשאי רק להפסיק באלו הפסוקים דתקנו
ותו לא.

גט׳ .שם .כתב בשולחן ערוך אורח חיים (סימן ק 3סעיף ה)

אס השלים תסלחו והיה אדם אחר מתפלל אחריו ,אסור
לפסוע ג׳ פסיעות עד שיגמור מי שאחריו אח תפלתו ,שאס
יעשה זה הרי הוא כעובר כנגד המתפלל ,וצריך לדקדק בזה,

נחזור לעניננו דפשיטא דאסי׳ למ״ד דחפ״ע רשות מ״מ אס

אפי׳ אס האחרון המחיל להתפלל אמריו ,מאחר שכבר התחיל.

רוצה להתפלל צריך לסמוך גאולה לתפלה כסשיטת
התוס׳ דף ד׳ שהבאנו לעיל ולפי טעם הירושלמי שהביא רש״י

וכתב המגן אברהם :ולפי סירש״י משמע דמות׳ לפסוע
לאחריו רק שאסו׳ לעבור לפגי המתפלל שוב למקומו

דף ב׳ ד״ה זה הסומך משל לאוהבו של מלך ליכא חילוק בין

ע״ש ,ואפשר דרש״י ס״ל דר״י הי׳ עומד קצתו רחוק מרב

שחריח לערבית ובודאי אפילו למ״ד חס״ע רשות אס התפלל

שהיה

יכול

ערבית וריצהו להקב״ה בתשבחות וחלוסין של יציאת מצרים

שדה צופים ־ ברכות פרידמן ,שמואל דוד בן יום טוב ליפא הכהן עמוד מס 325

לפסוע

ג״ס

וא״כ

אין

ראיה

מהירושלמי יש ראיה .עב״י.

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

משם.

ומ״מ

שדה

צופים

ברכות כז ע״ב

ועיין משנה ברורה לאס אינו אחריו ממש רק מרוחק לצדדין
נראה דשרי להא״ר.

ולא נקרא בא בגבולו ואפילו אס האחרון מאריך במסילתו

דאדרבה זה שפוסע הוא בא עכשיו בגבולו .מ״ב.
גט /שם .כתב בשו״ח הלכות קטנות (סלק נ סימן מס ח״ל:
שאלה ,הא לאסור לישב נגד המתפללים ,היינו לוקא

להפסיק כנגל פניו או אפילו מן הצללין כל שהוא רואה.

שיט

כתב דבמוך האלמעמרע מותר אפילו בסמוך דרשוחא אחריחא
הוא.

גט׳ .והנותן שלום לרבו וכו׳ .כתבו המוס׳ ,פירוש כשאר

בני אדס שאינו אומר שלום עליך רבי כו׳ א״נ האי
לכחמלה וכו׳ .לשון "להתחלה" מגומגם קצת ועיין במהרש״א.
ועיין פנ״י שכתב לפרש ,נראה משוס לודאי דמסברא י״ל

כתירוץ הראשון של התוס׳ להא דאמרין בברייתא

תשובה :מההיא למצלל אצלולי משמע שאין אסור אלא

דהנותן שלוס לרבו כו׳ גורם לשכינה שתסתלק מישראל היינו

כנגד פניו לוקא אבל לצפונו או לדרומו ליכא

דוקא כשאין אומר שלום עליך רבי לנמצא שמזלזל בכבוד רבו

קפילא מיהו ללעח המחמירין כנגל פניו אפי׳ כמלא עיניו

וכיון למורא רבך כמורא שמיס הוי כמזלזל בכבוד המקום מה

יש לומר למחמיר נמי מן הצללין כל שהוא לפניו .אמר

שאין בן כשאומר שלום עליך רבי אין כאן זלזול שהרי אדרבה

המני״ח אשכחן כנגל שר״ל בצלו כגון ההיא לסרק תפלת

חולק לו כבוד ואין בו איסור כ״כ .אלא דאס״ה נראה מצד

השחר ,אל יתפלל תלמול לא לפני רבו ולא לאחורי רבו ולא

הסברא דלכתחלה אין לעשות כן לפי ששלום שמו של הקב"'
ואין להזכיר שם שמים בחנם אלא שבקושי התירו לשאול בשלום“*‘'

כנגר רבו ומייחי לה הרי״ף רף כ׳ וה״נ מחפרש קרא לס׳

וישלח נסעה ונלכה ואלכה לנגדך עי״ש לסרש״י לנגדך בשוה

חבירו בשם כלאיחא לקמן בסרק הרואה [נ״ל ע״א] שנמצא

לך .ע״כ.

כן בקראי לדברי קבלה ומשמע שם להדיא לעיקר שאילת

וע״ע בשו״ח סרח שושן (סלק או״ס כלל א סימן יא) שהאריך
"בדין לאסור לישב בתוך ד׳ אמות של מתפלל ,אם הוא

לוקא כנגדו ממש שמפסיק בינו לבין הכותל אבל אס הוא

משוך קמעא שאינו מפסיק שרי ,או דלמא לא שנא ובכל גוונא

אסור.

דף כז ע״ב
גט; לא כנגד רבו וכר .כתב בשולחן ערוך אורח חיים
(סימן צ סעיף נד) לא יתפלל בצד רבו ולא אחורי רבו
ולא לפניו( ,יש אומרים דכל זה לא מיירי אלא להחפלל כיחיד ,אצל גצכור

שלום היינו כענין חסלה שמתפלל על חבירו שיהא בשלום וא״ב
לסי״ז משמע דלא שייך כן אלא באדם לחבירו משא״כ לרבו

זילא מלחא שיתפלל התלמיד על רבו לנהי דאמרינן לעיל
לעולם לא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך כדאשכחן נמי

בדניאל לברכיה דריוש היינו לבליעבד יש תועלח בברכה זו.
משא״ה לכתחלה ודאי מחזי כיוהרא וחוצסא ,והיינו דתנן
להתקינו שיהא אדם שואל בשלום חבירו ולא אמר שיהא שואל

בשלום רבו אלא על כרחך כלסרישיח וכדאיחא נמי להדיא
בירושלמי לחמן הוו נהיגי דזעירא לא שאל בשלמא לרבה.
נטצא דלסי״ז לתירוץ הראשון של חוס׳ כאן על כרחך הא

דאמרינן כדי שאילת שלום תלמיד לרב לאו משיי

אס כך הוא סדר ישיגמו ,אין למוש אס ממסלל לפניו) או אחריו( ,צ״י

דאורחא דמלתא הכי הוא אלא לענין שיעורא לתוך כדי דיבור

בשם מהרי״א ואוהל מועד) (ואע״פ שטוכ להממיר המנהג להקל) ,אס

איירי ולאסוקי מתוך כדי דיבור לכדי שאילת שלום לחבירו

הרחיק ד׳ אמות ,מוחר.

דהוי שיעורא זוטא שאומר שלום עליך ,נמצא דלסי״ז אתי

ועיין משנה ברורה ד״רבו" היינו שרוב חכמתו הימנו או
גלול הדור.

שסיר דחוס׳ דהכא בתירוצם השני לא ניחא להו לפרש הך
לכלי שאילת שלום תלמיד לרב לאיירי לענין דיעבל כיון

דאורחא דמלתא לאו הכי הוא ,ומש״ה ניחא להו לפרש בענין

וכתב החיי אלס דנ״ל דה״ה אביו.

אחר דאסילו לכחחלה מותר לשאול בשלום רבו כשהוא תלמיד

והטעם לאסור אחורי רבו ,פרש״י דמיחזי כיוהרא ,וחוס׳

מובהק ולא מחזי כיוהרא דמסתמא ניחא ליה לרביה בברכתיה

כתבו שנראה כמשחחוה לרבו בתפילתו .והמ״ב

ועל זה כחבו שסיר לשרי ככל הני דלקמן והיינו משוס

הביא כועס אחרת ,מסני שהוא מצער לרבו דשמא יצטרך

דמסתמא תלמיד חבר רשאי לחלוק על רבו כדאשכחן כה״ג

לפסוע ג׳ פסיעות לאחריו בעוד שהוא יתפלל ויצטרך להמתין

טובא בר״ה ור״ח בסוף סרק אלו מציאות ןב״מ ל״ג ע״א]

עליו.

וברב כהנא ורב בפ״ק לביצה .ע״כ.

והטעם להרחיק ל׳ אמוח למותר ,משוס דרשות אחרת היא.
ועיין בפמ״ג שכתב בשס הפר״ח ללפניו סגי בל״א

ובספר עול יוסף סי כתב :א״נ ההוא לכתחלה קאמר ותלמיד

חבר שרי וכו׳ עכ״ל כצ״ל ,ר״ל ההוא דאמרינן כדי

מצומצמות אבל לאחורי רבו בעינן ד״א וג׳ פסיעות כדי שיהיה

שאלת תלמיד לרב היינו לכתחלה כלומר היינו לאם התחיל

יוכל רבו לפסוע ג׳ פסיעות לאחריו ולא יצטרך להמתין עליו

הרב לשאול אבל אס לא התחיל הרב אפילו שלום עליך רבי

ובתוך ד׳ אמותיו הלא אסור לפסוע כדלקמן בסימן ק״ב .עוד

אסור והא דאמרינן כדי שאלח לאו דוהא אלא כלומר כלי
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שדה

צופים

ברכות יז ע״א

קעט

בהמה לשחיטה כר וכונמינו שם שאי אסשר לאדם לקבל חלף

לעשות הוא רצוי להש״י כמו המרבה .וכ״מ מהראי׳ שמביא

שכרו ולעלות במעלוח רמות אס לא ע״י המיחה שאז מחפשט

מעולת העוף העני שנאמר בו ג״כ ריח ניחוח כמו עולת

מן החומר ומזדכך ברוחניות וקדושה יתירה לחזות בנועם ה׳

בהמה שמביא העשיר .ע״כ.

ולבקר בהיכלו ועל כן אמר סוף אדם למות שלהגיע אל תכליתו

והמשנה ברורה (ס״ק יס כותב :וכן לענין ת״ח הענין כן

ולמעלתו האחרונה הלא לא יתכן אלא ע״י המיתה וגס

כי הכל תלוי לפני הש״י אם עושה כל אשר בכוחו

הבהמה א״א לה להשיג מעלה ושלימות רק על ידי השחיטה

לעשות[ .ויש לציין מה שכותב עוד שם :ומי שהוא בעל תורה

שבזה הוכשרה והותקנה למאכל לפיהן של צדיקים וכן שאר

ויש לו לב להבין וללמוד יכול למנוע מלומר הרבה תחנות

הנמצאין שלמותן ותכליתן לעלות מדבר לדבר כי הדומם עולה *^ובקשות הנדפסות בסידורים וטוב יותר שילמוד במקומם.
להיות צומח והצומח כשנאכל לבעלי חיים עולה מעלה חשובה
וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום
ממנו והבעלי חיים בלתי מדברים עולין למעלה חשובה להיות
חלף לאדם שהוא תכלית ושלמות הנמצאו׳ השפלים וזהו סוד

אס מעט ואם הרבה כי הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו.
ותבלין היצה״ר הוא תוכחת מאמרי חז״ל].

הגלגול והוא עיקר גדול בשרשי האמונה.

גנו׳ .שם .כתב בקיצור שולחן ערוך (סימן לד סעיף נ) וז״ל:

גנו׳ .מרגלא .עיין שו״ת חשב״ץ (חלק < fסימן פד) דיש שפירשו
לשון "מרגליות" ,והפירוש הנכון הוא רגילות שהי׳ רגיל

המחפרנס מן הצדקה ,וכגון שיש לו מעט ממון שלו ,ואינו

לומר דבר זה.

נושא ונותן בהם ,דמותר לו ליטול מן הצדקה ,כיון שאין לו

גנו׳ .שמור פיך מכל חטא ומהר וקדש עצמך ונו׳.

קרן כדי להתפרנס מן הריוח ,מכל מקום כיון שיש לו במה

בשו״ח מנחת יצחק (חלק ד סימן סא) נשאל בענין דבור

להתפרנס ,חייב ליתן צדקה ממה שיתנו לו .ואפילו אינו יכול

בבית המרחץ .ומביא מדברי הירושלמי (פ״ג דע״ז ה״ד) שהובא

ליתן אלא דבר מועט אל ימנע אח עצמו ,כי המעט משלו

בדע״ת (סי׳ ס״ה) ,והראשית חכמה (פרק דרך ארץ) ,דימעט
בדבור בבית המרחץ וכו׳ עיי״ש ,וכ״ז אף בנוגע לסתם מרחץ,

חשוב כמו הרבה מן העשיר .וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה,
נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח ,ובעולת עוף אשה ריח

ומכל שכן לצורך טבילת טהרה וקדושה ,כמבואר בכל הדברים

ניחוח ,ובמנחה אשה ריח ניחוח ,לומר לך ,אחד המרבה ואחד

ותיקונים הגדולים ,הנעשים ע״י טהרת הקומה אותיות מקוה,

הממעיט ובלבד שיכוין לבו לאביו שבשמים .ע״כ.

שכ׳ בשלה״ק (נשער האומיוח) ,אשר בסגולת קדושת הקומה
נאמר ,דיהי׳ נזהר במעשה בדיבור במחשבה ,מכל כיעור
ותועבה וכו׳ עיי״ש ,ומרגלא בפומי׳ דר״מ וכו׳ שמור פיך

מכל חטא וטהר וקדש עצמך מכל אשמה ועון וכו׳ ,א״כ
בודאל2צריך ליזהר למעט בדיבור בכל האפשרות ,ואף דאין
העולם נזהרים בזה ,בודאי אין דעת חכמים נוחה מזה.

דעייץ בספר דרכי חיים

ושלום (נסדר ערג שנח אוח שנ״ו),

בזה״ל ,לא הי׳ רוחו נוחה מאותן אנשים שהולכים
למקוה לטבול בין בחול בין בש״ק ,והן שוהין שעה אחח או
יותר בתוך המיס ,ומפטפטין בדברי הבל וריק ופוליטי״ק
וכיוצא ,ובפרט קודם התפילה בבוקר ,לבלות הזמן היקר,

שצריכין אז לקבל עול מלכות שמים בעת התפלה וק״ש ,רק

לטבול ולכוון איש לפוס דרגא דילי׳ ,ויצא אדם לפעלו לעבודת
הבורא יתברך שמו ,עכ״ל.

גנו׳ .אחד המרבה ואחד הממעיט וכו׳ .עיין פתח עיניס
להחיד״א (מנמיח קי ע״א) ובספר דברי שאול שם ,וכספר
דברי חורה להגה״צ ממונקאטש (ח״ד אוח קו) בזה.

כל אדם חייב ליתן צדקה כסי השגת ידו ,ואפילו עני

גנז׳ .ואפילו עם נכרי בשוק .בשו״ת משנה הלכות (חלק

יג סימן קמז) כתב לדקדק ,מאחר שאמר מרבה שלום עם
כל אדם א״כ גם נכרי בכלל ולמה חוזר ואפילו עם נכרי

בשוק ,שנית יש לדייק דמאחר דמצוה להרבות שלום אפילו

עם נכרי א״כ למה ציין עליו בשוק ולא קאמר סתם ואפי׳
עם נכרי ,וכן ר׳ יוחנן בן זכאי דייקו שאמרו עליו שלא

הקדימו אדם שלום מעולם ואפי׳ נכרי בשוק.

וכתב לתרץ ,דלכאורה הרי כתיב ומשנאיך ה׳ אשנא והלא
אח עשו ליעקב ואוהב אח יעקב ואת עשו שנאתי
וגס יש לאו דלא תחנם ,עיין (ע״ז דף כ׳ וגינוין דף ס״ג ע״א

מחלוקת רש״י יחוס׳) ואיך ירבה שלום אדרבה יתרחק מהם ואחה
יראה הוא לעשות שלום עם כל הגויס ,אבל נראה דדוקא

דייק אביי אס נכרי בשוק וזה יהא ערום ביראה ופרש״י
להערים בכל מיני ערמה ליראת ה׳ שבאמת יש כאן ערמה
שמראה לו שלום בשוק אבל בבית אין שלום לרשעים אמר ה׳

וכ״ש ליתן להם התורה ולהעתיקה ויראו אח כל הערמה
וכנ״ל וגורמים

רעה

לעצמן

ולכל

העולם

המעתיקים

כל

גנז׳ שם .עיין שולחן ערוך אורח חיים (סימן א סעיף ד) וו״ל:

התורה.

טוב מעט תחנונים בכוונה ,מהרבות בלא כוונה .וכתב
המגן אברהם שם (ס״ק  0וז״ל :ובגמרא אמרינן אחד המרבה

גנו׳ .שם .עיין בשו״ח בית יהודה עייאש חיו״ד (סי׳ ד) שכתב
לבאר בהא דמסרנסין עניי עכו״ם עם עניי ישראל מפני

ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים כלומר אף ע״ס

דרכי שלום ,דאין בזה לא תחנם של איסור מתנת חינם לגוי,

שהמרב׳ כוון לבו ג״כ מ״מ אס הממעיט לא היה ספק בידו

כיון שיש לו טעם וסיבה בדבר שעושה כן משום דרכי שלום
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ספ

שדה

פיה

צופים

היה הורא

ומניעת איבה .ע״ש .וכ״כ בשו״ח המבי״ט ח״ב (סי׳ ק« ד״ה

שמיס לבטלה ,ושלום שמו של הקב״ה .ע״כ .וע״ע בהגהותי

משוכה) שלכךמפרנסין עניי עכו״ס וכו׳ ואין בזה משום לא

לתענית (דף כ).

חחנס שהיות ויש בו טעם דדרכי שלום אין זה מתנת חינם.

עיי״ש.

ועיין להחיד״א בפתח עיניס (לעיל דף ג) שכ׳ ע״ד העיון
יעקב ,ואינו מחוור ,דהתס שא״ל כי אני שר צבא ה׳

ובשרת מכתם ללוד חאו״ח (סי׳ ז> כתב דמהאי טעמא נמי

לא אפשר דמשקר ומסיק ש״ש לבטלה ,אבל הכא כי קאמר

שואלים בשלומן מפני דרכי שלום ,ואע״ס שמטיל

נמי שלום עליך רבי ,אין ראיה ,שאינו ש״ש לבטלה .ותו

שם שמיס עליהם אין בזה משוס לא תחנם ,שיש לו טעם

דאליהו הוה שכיח גביה דר׳ יוסי כדאמרי׳ בסוף סנהדרין.

וסיבה שעושה כן מפני דרס שלום .וכ״כ בשו״ח יהודה יעלה

עכ״ל.

(או״ש סי׳ ט) דמהאי טעמא שואלים בשלומם ואין בזה משוס

לא תחנם .עיי״ש.

ובספר רוב דגן (לעיל ג) כ׳ על הפתח עילם הנ״ל ,ואינו
מובן ,דאמאי לא הוי שלום בכלל הזכרת ש״ש לבטלה,

גט׳ .שלא הקדימו אדם שלום מעולם וכו׳ .יש להסתפק
אס מותר להקדים שלום לאדם שמכירו ,והוא בגילוי

ששמו של הקב״ה שלום ,ומה״ט אין שואלים שלום בבית

ראש ,אס יש לחוש שהוא כנותן לו מכשול כשיענה לו שלום

המרחץ .ובק״ק דמשק המנהג שאין אומרים שלום ברה״ר

בגילוי ראש ,ואמרינן בשבת (י ע״ב) ,אמר עולא ,אסור לאדם

שמא יהא המקום מטונף ולא אדעחיה ,אלא אומרים צסרא

שיתן שלום להבירו בבית המרחץ ,שנא׳ ויקרא לו ה׳ שלום,

דמרי טב ,ורמשא טבא ,והוא מנהג טוב וישר ,וה״ג לענין

דשם גופיה אקרי שלוס ,ונמצא שהוא כמזכיר את השס בגילוי

זה אפשר שאסור להזכירו לבטלה ,וכד׳ העיון יעקב .ע״כ.

ראש.

ועיין במכתב לחזקיהו (ברנוח ג) מ״ש עליו.

ועיין בזה בס׳ מור ואהלות (דף ה סע״א) שכ׳ ,ועלה בלבי

גט׳ .שם .עיין למהר״ל מפראג בדרך חיים על אבות (ס״ד

לומר שכשרואה חבירו בראש מגולה אסור מדינא לומר

מט״ס אמחל׳ דר׳ מחיא בן חרש ,הוי מקדים בשלום

לו שלוס ,שהוא נותן יד לפושעים ,כי ישיב לו שלום ,וקי״ל

כל אדם ,וכתב ,ור״ל אע״ס שהוא רשע ,יקדים לו שלום,

שאסור לומר הזכרה בראש מגולה .ואפשר דמה״ט נהגו כעת

שהרי הרשע אינו מחזיק עצמו לרשע ואם לא יקדים לו שלום

לתת שלום בנתינת יד זל״ז ואין אומרים שלום וכו׳ ,אך שוב

יחשוב הרשע שהוא מבזה הבריות ,ואין הבריות נחשבין אצלו,

בינותי שיש להתיר מצד ס״ס ,שמא הלכה כת״ק דמס׳ סופרים

לפיכך יקדים שלום אף לרשע ,ואין לשאול סוף סוף איך יברך

פי״ד שמותר לומר אזכרה בראש מגולה ,ושמא שלום לא חשיב

הרשע בשלום ,הא לק״מ ,דאמרי׳ בסוטה (מא >:מותר להחניף

אזכרה .ולכן במקום צורך גדול יש להתיר למען השלום.

לרשעים בעוה״ז וכו׳ ,והא דכחיב אין שלום אמר ה׳ לרשעים,

עכת״ד.

ד״ז אינו בעוה״ז ,כדאיתא בשבח (קנא ):שנא׳ זה על נפש

גט׳ .שם .כתב החיד״א בברכי יוסף א״ח (סי׳ קט סק״א),

הרשעים לאחר מיתה ,אבל בעוה״ז יש שלום לרשעים .ע״כ.

הרב האר״י ז״ל כשהיה הולך בדרך ונתנו לו שלום,

היה מסתכל סביבו ,אס היה במקום נקי וטהור היה משיב

עליכם שלום ,ואס היה מקום מטונף היה משיב ברכה וטובה.
מהר״י צמח בהגהותיו כת״י .עכ״ל .וע״ע בס' שתילי זתיס
(סי׳ פד סק״ד).
גט׳ .שם .עיין בדעת זקנים מבעלי התוס׳ (ס״ס שוטפים)

בפסוק וקראת אליה לשלום ,שכתבו :והמקדים שלום
לחבירו צריך חבירו לכפול לו שלום ,ולומר לו :שלום וברכה
טובה ,וסמך לזה מדכתיב כי הקדמנו ברכות טוב ,כלומר ,כי
תקדמנו בשלום ,אז צריך להחזיר לו ברכה וטובה .ע״ש

גט׳ .שם .עיין להגאון בעל שבות יעקב ,בספרו עיון יעקב
(לעיל דף ג) ,במעשה של ר׳ יוסי שנכנס להתפלל בחורבה,

והמתין לו אליהו עד שסיים תפלתו ,והקדים לו אליהו שלום,
וכו׳ ,וכתב ע״ז ,והא דלא הקדים לו ר׳ יוסי שלום ,י״ל ע״ס

מ״ש במגילה ( ,0אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה,

חיישי׳ שמא שד הוא ,וא״ב ה״ה בחורבה דשכיחי מזיקים,
לכו המתין לו עד שהקדים לו שלום ,וגמירי דלא מסקי שם

כיון שכ׳ הפוסקים שאסור לומר שלום לחבירו במקום מטונף,

גט׳ .שם .כתב בס׳ חסידים (סי׳ גא) :וכל מה שנוכל למעט
בשאלת שלום לרשע יש לנו למעט ,אך מפני דרכי שלום

נוכל להקדים שלום לגדולים שבהם ,ועוד שלא יצטרך לכפול
להם שלום ,שדרך העולם שהמשיב כופל שלום .ע״כ .ועיין בן
יהוידע כאן .ובשו״ת באר שבע (סי׳ גט).
גט׳ .שם .כתב במגן אבות להתשב״ץ על אבות (פרק ד משנה

כא) וז״ל :ואמר שיקדים שלום לכל אדם ואפילו קטן

ממנו ,ובזה יהיה טוב לבריות .וכן היה משתבח רבן יוחנן,
מעולם לא הקדימני אדם בשלום ואפילו גוי בשוק ,בפרק היה
קורא .ע״כ.

גט׳ .וכל העושה שלא לשמה וכו׳ .עיין חוס׳ כאן ותענית
(ז ע״א) דהא דאמרו נח לו שלא נברא מיירי באופן

שלומד על מגת לקנטר אח חבריו ורבותיו .ועיין להש״ך יורה
דעה (סימן רמ״ו ס״ק י״ט) ,שהביא דברי התוספות להלכה.

ועיין רמב״ס (פרק י׳ מהלנוח משובה הלכה ד׳) שכתב ,וז״ל:
אמרו חכמים הראשונים ,שמא תאמר הריני לומד תורה
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דף ס׳ ע״א

ההולך למוד גרנו אומר יהי רצון שתשלח ברכה במעשה ידי.
התחיל למוד אומר ברוך שולח ברכה בכרי זה[ .צידה לירך
מאמר ראשון בלל שני פב״דו].
הנכנס ^ביוז המרחץ אומר יהו רצץ מלפניך יי׳ אלהי
שתכניסני לשלום ותוציאני לשלום [ותצילני] מזה ומכיוצא
בזה לעתיד לבוא ואל יארע בי תקלה ועון ,וכד נפיק אומר
מודה אני לפניך שהוצאתני מן האור[ .ראב״ן סימן ר״ג].

הנבנם לבית המרחץ אומר יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי
ואלהי אבותי שתכניסני לשלו׳ ותוציאני לשלום ותצילני מזה
ומכיוצא בזה לעתיד לבא .וכשיוצ׳ מבית המרחץ אומ׳ מודה
אני לפניך ה׳ אלהי ואלהי אבותי שהצלתני מן האור .הנכנס
להקיז דם אומר יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי ואלהי אבותי שיהא
עסק זה לרפוא׳ ותרפאני כי רופא חנם אתה ואחר ההקזה
אומר ברוך אתה א׳ רופא חנם[ .כל בו הלב׳ ברכות סימן פ״ז].
הנכנס לבית המרחץ אומר יהי רצון מלפניך ה׳ אלקי
ואלקי אבותי שתכניסני לשלום ותוציאני לשלום ותצילני מזה
ומכיוצא בזה לעתיד לבוא ,וכשיצא מבית המרחץ אומר
מודה אני לפניך ה׳ אלקי ואלקי אבותי שהוצאתני והצלתני
מן האור ,הנכנס להקיז דם אומר יהי רצון מלפניך ה׳ אלקי
ואלקי אבותי שיהא עסק זה לי לרפואה שלימה לחיים
ולשלום כי רופא חנם אתה ,הקת דם אומר בא״י רופא חנם.
ההולך למוד גרנו אומר יהי רצון מלפניך ה׳ אלקי ואלקי
אבותי שתשלח לי ברכה בכדי הזה מדד ואחר כך בירך הרי זו
תפלת שוא ,הנכנס לכרך אומר יר״מ ה׳ אלקי ואלקי אבותי
שתכניסני לכרך זה לשלום נכנס אומר מודה אני לפניך ה׳
אלקי ואלקי אבותי שהכנסתי לכרך זה לשלום בקש לצאת
אומר יר״מ ה׳ אלקי ואלקי אבותי שתוציאני מכרך זה לשלום
יצא אומר מודה אני לפניך ה׳ אלקי ואלקי אבותי שהוצאתני
מכרך זה לשלום וכשם שהוצאתני לשלום כן תוליכני לשלום.
[סמ״ק הלב׳ ברכות סימן קנ״א].

הנכנס למרחץ אומר יהי רצון מלפניך ה׳ אלהי ואלהי
אבותי שתכניסני לשלום ותוציאני לשלום ותצילנו מזה
וכיוצא בזה לעתיד לבא וכשיצא מן המרחץ אומר מודה אני
לפניך ה׳ שהצלתני מן האור הנכנס להקיז דם אומר יהי רצון
מלפניך ה׳ אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה שלימה כי רופא
חנם אתה וכשיוצא אומר ברוך אתה ה׳ רופא חולים תנו רבנן
בפי המפקיד [דף מ״ג] ובתענית [דף ח׳] ההולך למוד את גרנו
אמר י״ר מלפניך ה׳ אלהי שתשלח ברכה במעשי ידי התחיל
למוד אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה מדד ובקש רחמים
אחר כך הרי זה תפלת שוא[ .סמ״ג עשין סימן כ״ז].

הנכנס לבית המרחץ אומר ירמי״א שתכניסני לשלום
ותוציאני לשלום ותצילני מזה ומכיוצא בזה לעתיד לבא יצא
אומר מודה אני לפניך י״א שהוצאתני והצילני מזה האור.
הנכנס להקיז דם אומר ירמי״א שיהא עסק זה לי לרפואה
שלמה כי רופא חנם אתה ברוך אתה ה׳ רופא חנם .הקיז דם
אומר .ברוך רופא חנם .הנכנס לכרך אומר ירמי״א שתכניסני
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מסי

בכרך הזה לשלו־
שהכנסתני לשלו!.
הזה לשלום יצא .
שהוצאתני לשלום וכש.
[ריקאנטי סימן ע״ח].
עם הכל רוחץ אדם חוץ מעם .
פשוט בפסחים נכנס למרה׳ אומר ין,
שתכניסני לשלום ותוציאני לשלום ותצ
ומכיוצא בו לעתיד לבא וכשיוצא מן המ>/
שהצילני מן האור הזה .מקום שבני אדם עומדק
שם שאלת שלום ואפי׳ במקום שמקצתן עומרי,
ומקצתן עומדין לבושי׳ מקום שבני אדם עומדין ערומים
שם שאלת שלום כך פשוט בשבת .ועוד פשוט בברכות מות,
לומר נאמן בבית המרחץ או להזכיר אמונה שאינו שם ואף על
גב דכתיב אל אמונה האל הנאמן אלהא מהימנא כי נאמן אינו
שם ולפי׳ אסור ליתן שלום בבית המרחץ כי שלום שמו של
הב״ה שר ויקרא לו יי׳ שלום פי׳ כי בבית המרחץ ג׳ בתים.
הפנימי עומדין שם ערומין להשתטף ולהזיע .אמצעי יוצא בו
ערו׳ ולובש מיד .חיצון עומדין שם לבושי׳ ונתין שם מיגיעת
המרחץ .ועוד פשוט בשבת כי בבית המרחץ דברי׳ של קדש
אסור לאמרם בלשון חול ודברי׳ של חול מותר לאמרם בלשון
קדש ולהפרי׳ אדם מאיסור אפילו בלשון קדש יכול לאומרו
ובכל מקו׳ מותר להרהר בד״ת חוץ מבית הכסא ובית
המרחץ[ .רנינו ירוחם ני״ג ה״ב].
הנכנס לבית המרחץ אומר י״ר מלפניך ד׳ אלהי שתכניסני
לשלום ותוציאני לשלום ותצילני מזה ומכיוצא בו לעתיד לבא,
פי׳ ואינו פותח ואינו מסיים בברוך ,וכד נפיק מאי אומר אמר
רב אחא ברוך שהצלתני מן האור פי׳ ובהזכרת שם ומלכות
הנכנס להקיז אומר י״ר מלפניך ד׳ אלהי שיהא עסק זה לי
לרפואה כי רופא חנם אתה פי׳ ואינו פותח ואינה מסיימת
בברוך וכד נפק מאי אומר אמר רבא ברוך רופא חיים פי׳
ובהזכרת שם ומלכות[ .חרושי הרא״ה].

הנכנס לבית המרחץ אומר יהי רצון מלפניך ה׳ או״א
שתכניסני לשלום ותוציאני לשלום ,ותצילני מזו ומכיוצא בה
לעתיד לבא ,והצילני משריפת אש ומשקיעת מים וממפולת
אבנים ואל יארע לי דבר קלקלה ועון מעתה ועד עולם.
כשיצא מאי ,אמר רב אחא בר יעקב ,מודה אני לפניך ה׳
אלהי שהצלתני מן האור .כדרב אבהו כי הוה עאיל לבי בני,
הוו סמכין ליה תרין עבדין ,איפחות בי בני מתותיה ,איתרמי
קם אתרי שישי ואצילנהו לתרין עבדיה ,ואציל מאה וחד
גברא בחד אבריה .ומאה והד באידך אברא .אמר היינו דר׳
אחא[ .סדר רב עמרם גאון].
הנכנס לבית המרחץ אומר יהי רצון מלפניך ה׳ אלקי
ואלקי אבותי שתצילני מאור זה ומכיוצא בו לעתיד לבא,
וכדנפיק מאי אמר רב אחא בא״י אמ״ה שהצלתני מן האור,
אבל הר״ם במז״ל מודה אני לפניך ה׳ אלקי ואלקי אבותי
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מסכת ברכות

דף ס״א ע״כ

יהודה למזרח עד סוף אח ישראל ,שאין יהודה על פני כל
אורך ארץ ישראל ומן המזרח למערב ברצועה ארוכה וקצרה.
ואם יפנה מזרח ומערב יהיה פירועו לצד ירושלם .ממש
בדרומה של אח יהודה .ובגליל ,שהיא בצפונה של אח
ישראל לא יחזיר פניו לצפון ודרום אלא מזרח ומערב.
הלבתא כר׳ עקיבא דאסר אפילו בחוץ לארץ .זה הנפנה
בלילה כירך שנפנה ביום ,כלומר ,בצניעות כדאמר׳ במגלה
מאחריו טפח ומלפניו טפחיים .ובאשה מלפניה ולא כלום
ומיושב .ואפילו בלילה שאין אדם רואה אותו מתנהג
בצניעות .עמוד החוזר מיירי בגדולים .סילון החוזר ,מיירי
בקלות השתן[ .רבינו יהונתן מלוניל].
מתני׳ .לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח ,סי׳ שער
המזרחי היה בבהמ״ק וקאמר שלא ינהג אדם שום קלות ראש
בכ״מ שהוא כנגד שער המזרחי מפני שהוא מכוון כנגד קדשי
הקדשים ,לא יכנס אדם להר הבית ,פי׳ הוא כל אותו הר
שביהמ״ק בנוי עליו ,במקלו במנעלו ובסנדלו ובאפונדתו פי׳
בכיסו ובאבק שע״ג רגליו ,פי׳ והכל מפני מורא המקדש
שבתוכו דכתיב (ויקרא י״ט) ומקדשי תיראו ,ולא יעשנו
קפנדריא פי׳ שלא יקצר הלוכו שם ,ורקיקה מק״ו פי׳ אסורה
בו הואיל וכל הני איסורין בו אמר רב יהודה אמר רב לא
אסרו אלא מן הצופה (צ״ל הצופים) ולפנים וברואה ,פי׳
ארישא דמתני׳ קאי דלא יקל אדם ראשו דלא אסרו לנהוג
קלות ראש כנגד שער המזרחי אלא מן המקום שהוא חוץ
לירושלם ששמו צופים שיכולין משם לראות הר הבית ומשם
והלאה אינן יכולין לראותו משם[ ,וכרואה] לאפוקי אם הוא
עומד במקום נמוך .אמר׳ יוחנן ובמקום שאץ בו גדר פי׳
שאפי׳ במקום שוה אם יש בו כותל או גדר מפסיק בין
המקום שהוא עומד שם להר הבית מותר ובזמן שהשכינה
שורה לאפוקי בזמן שאין בהמ״ק קיים דאע״ג דליכא חד
מהני שרי[ .חרושי הרא״ה].
ת״ר הנפנה בכ״מ לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום,
פי׳ לא יפנה למזרח שיהיו אחוריו [למזרח] ופניו למערב וכן
לא יפנה מערב שיהו אחוריו למערב ופניו למזרח מפני שאם
יפנה בענין זה פירועו שלפניו או שלאחריו לצד ירושלם,
ובגליל אסור צפון ודרום ,פי׳ מפני שהגליל הוא בצפונה של
א״י ואם יפנה לצפון או לדרום יהא פירועו לצד ירושלם ור׳
יוסי מתיר שהיה ר׳ יוסי אומר לא אסרו אלא ברואה פי׳
במקום שרואין משם ירושלם .ר׳ יהודה אומר בזמן שביהמ״ק
קיים אסור אין ביהמ״ק קיים מותר ר״ע אוסר בב״מ ר״ע הינו
ת״ק איבא ביניהו חוצה לאח ת״ק סבר חוצה לארץ מותר
ור״ע סבר חו״ל אסור .רבא (צ״ל רבה) הוו רמיאן ליה הנהו
ליבנא מזרח ומערב כי היבי דליפני צפון ודרום פי׳ לבנים
שיושבין שם לפנות היו מתקנות ומסודרות אחת למזרח
ואחת למערב והוא יושב עליהם ונמצא נפנה צפון ודרום
וכדי שלא יהא פירועו שלפניו ושלאחריו למזרח ולמערב
עשה כן אע״פ שהיה בבבל שהוא חו״ל לפי שבבל למזרחה
של א״י ,עאל אביי הפכינהו פי׳ הפכם לצפון [ו]לדרום כדי
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שיפנה מזרח ומערב לראות אם יקפיד בו רבו על כך אי ס״ל
כר״ע דאמר אף בחו״ל אסור עאל רבה תרצינהו כאשר
בתחילה אמר מאן האי דקא מצער לי .הילכתא כר״ע ,פי׳
וכתב הראב״ד ז״ל שלא אסרו אלא בבית הכסא שבשדות
אבל שבבית שהכותלים מקיפין לית לן בה[ .חרושי הרא״ה].

לא יקל אדם את ראשו בנגד שער מזרח מפני שהוא מכוון
כנגד בית קדשי הקדשים .ולא אסרו אלא מן הצופה ולפנים
ובמקום שאין שם גדר ובזמן שהשכינה שורה .ירושלמי
המסיך רגליו הופך פניו כלפי הדרום ומן הצופים ולפנים
ובלבד במקום שאין שם כותל ,הנפנה בכל מקום לא יפנה
מזרח ומערב אלא צפון ודרום ,ואפילו בחוצה לאח.
[המאורות].
לא יקל אדם ראשו בנגד שער המזרח ,שמכוון כנגד בית
קודש הקדשים ,והוא הרוח שמתפללין בו .ואפילו כשהוא
נפנה בחוצה לארץ לא יהא נפנה כנגד אותו הרוח ,אלא מקום
[שמתפללין בו לצד מזרח או לצד מערב תהא] ישיבתו
כשהוא נפנה צפון ודרום ,ואם היו לדרום ארץ ישראל או
לצפונו ומתפללין לצפון או לדרום תהא ישיבתו מזרח
ומערב .וכן העומד במזרח אח ישראל או במערב אח
ישראל ישתדל שתהא מטתו נתונה צפון ודרום ,כמו שמבואר
בפרק ראשון[ .פסקי ריא״ז].
אוצר החבטה!

(

(

*

פיס׳ .לא יקל אדם ראשו ליפנות כנגד שער המזרח שהוא
מכוון כנגד ביתלןודש הקדשים .פ״א לא יקל לא ינהוג קלות

ראש .באפונדתו ,כיס גדול שעשוי למעות ,וכל הני אסור
תראה כאילו הוא מקום חול .ורקיקה אסור מקל וחומד ,ומה
הני דלא מאיסי אסור ,רקיקה דמאיסה לא כל שכן .תום' ,כל
חותמי ברבות שהיו במקדש כול' ,במסכת תענייות אמרי׳ אין
עונין אמן במקדש ,והמברך אומר בסוף כל ברכה ברוך אתה
י״י אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך מגן אברהם וכן
כולם ,והעונין אומ׳ ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד,
ואשמעינן הכא דבמקדש ראשון לא היו אומ׳ אלא ברוך י״י
אלהי ישראל מן העולם ,וקילקלו המינין ואמרו אין עולם
אלא אחד ,התקינו עזרא ,.וסיעתו שיהיו אומ׳ מן העולם ועד
העולם לומר ששני עולמות יש .ושיהא אדם שואל שלום
חבירו בשם ,ואין כאן משום זילזול להוציא שם שמים עליו
ולמדו מבועז ומן המלאך .ואומ׳ אל תבוז כי זקנה אמך ,למוד
מדברי זקני אומתך ,ובגמ׳ מפרש מאי ואומ׳ .עת לעשות לי״י
אף זה המתכוין לשלום חבירו זהו רצונו של מקום ומותר
להפר תורה ולעשות דבר הנראה איסור .מן הצופה ,כפר
סמוך לירושלים .וברואה ,שיכול לראות בית המקדש משם.
יצא מקום נמוך .וכשאין גדר מפסיק ,בינו להר הבית .ובזמן
שהשכינה שורה ,שבית המקדש קיים[ .ריבב״ן].
מתני׳ .לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח ,שהוא
מכוון כנגד בית קדשי הקדשים .לא יכנס אדם להר הבית
במקלו ובמנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו ,ולא
יעשנו קפנדרי׳ ורקיקה מקל וחומר ,ומה אם נעילה שהיא
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אסור לנהוג קלות ראש כבית הכנסת כגון אלו שנכנסין
שם בקלות הראש בשעת תפלה ומגביהין את קולם לדבר
ברחובות יקריה ,והם הולכים בשרירות לבם הרע
כאלו היד
א1נרהוזנםיל
ולא ישיתו אל לבם קדושת המקום ,וכן דרשו ז״ל בפרק
בני העיר ,בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהם קלות
ראש ,אין אוכלים בהם ואין שותין בהן ,ואין נאותין בהן
ואין מטיילין בהן ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה
ובגשמים מפני הגשמים ,אבל קורין בהן ושונין בהן,
ומספידין בהן הספד של רבים ,ומכבדין אותן ומרביצין
אותן .אמר רבי !,הודה אימתי ביישובן ,אבל בחורבנן מניחין
אותן ועולין בהן עשבים מפני עגמת נפש .אמר רב אסי בתי
כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויות ,ואעפ״ב אין נוהגין
בהן קלות ראש ,ומאי ניהו חשבונות .אמר רב ששת בית
הכנסת שמחשבין בו חשבונות לסוף מלינין בו מת מצוה.
ואין עושין אותו קפנדריא ,לפי שזה דרך בזיון שמשמש בו
כמי שמשתמש באחד הבתים ,אבל אם נכנס שם להתפלל
מותר לעשותו קפנדריא[ .כד הקמח לרכינו בחיי ערך בית
הכנסת].
כל מקום שיש כו עשרה מישראל צריך להכין בו בית
שיכנסו בתוכו להתפלל וקונין להם ס״ת נביאי׳ וכתובי׳ ואם
לא ירצה כופין אות׳ להכין מקום להתפלל ולקנות ספר תורה
נביאים וכתובים וכן דעת הר״ם במז״ל .בבית זה אין נוהגין
בו קלות ראש כגון שחוק והתול ושיחה בטלה .אין אוכלין
בהם ואין שונין בהם ואין נכנסין בו בחמה מפני החמה
ובגשמי׳ מפני הגשמים וחכמים ותלמידיהם מותרין לאהל
שם מפני הדחק .והר״ם נ״ע כתב שאסור ליכנס שם עם סכין
ארוך לפי שתפלה מארי׳ ימיו של אדם והסכין מקצ׳ ימיו
וכמו כן כתוב שאסור ליכנס שם בכיסו כדאיתא במסכת
יבמות פרק ה׳ לא יכנס אדם להר הבית לא באפונדתו וכו׳
והגיה עליו הר״ף ז״ל מיהו אין לחוש כי אם בגלוי עכ״ל.
וכתב הרבי אשר ז״ל נהגו כל העולם להדליק נר בבית
הכנסת קודם שיכנס אדם שם להתפלל ונראה בעיני כי טעם
המנהג הזה משום הא דאמרינן בברכות עשרה קדמא שכינה
ואתיא על כן צריך להדליק הנר ולהקדים ועוד מפני שכן היו
עושין במקדש .וגם נהגו כל ישר׳ שלא להדליק נר מנ׳ בית
הכנס׳ משום דהוקצ׳ למצותו הוקצה לאיסורו .ומצאתי
בספר ילמדנו בפרשת בהעלתך אע״פ שהקרבנות בטלו
הנרות לא בטלו שמעינן מהא שהקדש מנהג נהגו בהם
ושמענו שהקדמונים ז״ל נהגו בהם איסור גדול ואין מניחין
להדליק מהן אפילו לכתוב או ללמוד עכ״ל .ואין מחשבין
בהם אלא חשבונות של מצוה כגון קופה של צדקה ופדיון
שבויי׳ וכיוצ׳ בהן ואין מספידין בהן אלא הספד של רבים
כגון שהיה שם הספד גדולי העי׳ שכל העם מתקבצים ובאים
בגללם .היו לבית הכנסת שני פתחי׳ לא יעשנו דרך שיכנס
בפתח אחד ויצ׳ בפתח שכנגדו אם לא ישהא מעט או יקרא
פסוק אחד או יאמר לאחד מן התנוקות שיקראו לו אם לא
ידע לקרות נכנס לקרא שם או להתפלל מותר לו לצאת
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בפתח שכנגדו .ומותר ליכנס שם במקלו ובמנעלו ובאפונדתו
ואם היה צריך לרוק רוקק בתוכו ואין נכנסים בו בשביל
חפצו בלבד כגון לקרא לחברו אם לא יעשה מה שכתבנו.
בתים וחצרות שהעם מתקבצים כהם אין בהם קדוש׳ אם לא
קבעו אות׳ לתפלה בלבד לא דרך עראי והרי הם כשאר
בתים שאדם מתפלל בהם לפעמים .נשלמו עניני תפלה
ת״ל[ .כל בו סימן י״ז].

ומוחה לילך בסכין ארוך לבית הכנסת לפי שהתפילה
מארכת ימיו וזה מקצר ימיו .וכן מוחה לילך עם כיסו לבית
הכנסת כדאיתא בברכות פרק הרואה (דף סב) לא יכנס אדם
להר הבית באפונדתו כולי .הג״ה מיהו אין לחוש כי אם
בגלוי[ .התשב״ץ סימן ר״ב].
ס״ג ע״א .פירו׳ כל חותמי הברכות .מפרש בגמ׳ שאין
עונין אמן במקדש אלא ברוך שם כבוד מלכותו והמברך
שהוא חותם הברכות היה אומ׳ ברוך י״י אלהי ישראל מן
העולם והתקינו שיוסיף ועד העולם ומפרש בתוספתא [פ״ו
הכ״ז] שתקנו מן העולם להודיע שאין העולם הזה לפני
העולם הבא כלום אלא כפרוזדור לפני הטרקלין כלומ׳
הנהיגו ברכותיו בעולם הזה כדי להיות רגילין לעולם
הארוך :שואל וכו׳ בשם .אע׳׳פ שמצוה להזהר מלישא השם
תמיד בשפתיו רצו להתיר משום שאלת שלום כמו שעשה
בועז :ואומי י״י עמך .שראו המלאך שאמר כן ומשום
דאיפשר לדחות שלא בא המלאך להבי לשאול בשלומו
אלא לבשרו מאת המקום לפיכך מביא ראיה מבועז :אל
תבוז .לומר בועז מדעתו עשה :עת לעשות .נותן טעם
דבועז יש לו סמך מן הכתוב דכתי׳ עת לעשות לי״י :ר׳ נתן
אומר .משמע שאינו מן הראוי כדאמרן אלא שראו לתקן כן.
פירו׳ יכול על כל וכו׳ .לא יענו ברוך שם כבוד אלא פעם
אחת בסוף כל הברכות ת״ל על כל ברכה ותהלה וכו׳,
וכתב הראב״ד ז״ל הני מילי דוקא לתפלה אבל לשאר
ברכות לא היו המברכין מאריכין ולא העונין שהרי מצינו
בעזרא עצמו כשברך על התורה ענו אחריו אמן כרכתי׳
[שם] ויברך עזרא את י״י [האלהים] הגדול ויענו כל העם
אמן ,משמע שלא היו מאריכין לומר ברוך שם כבוד וכו׳
ולא המברך גם כן[ .נמוקי יוסף].

מתני׳ .כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו [אומרים] עד
העולם ,משקלקלו המינים שאמרו אין עולם אלא אחד,
התקינו שיהו אומ׳ מן העולם ועד העולם .פי׳ במסכת תענית
אמרי׳ אין עונין אמן במקדש ,והמברך או׳ בסוף כל הברכה
ברוך י״י אלהי יש׳ מן העולם ועד העולם מגן אברהם,
והעונה או׳ ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,וילפי׳ לה
מקראי דתפילת עזרא .ואשמעי׳ הכא דבמקד׳ ראשון לא היו
אומ׳ אלא ברוך י״י אלהי ישראל עד העולם ,ומשקלקלו
המינים ואמרו אין עולם אלא זה ,התקינו עזרא וסיעתו שיהיו
אומ׳ מן העולם ועד העול׳ ,לומר ב׳ עולמות הן ,להוציא
מליבן של כופרין בתחית המתים[ .פסקי הרי״ד].
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כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים ברוך ה׳ מן
העולם שאין עונין אמן במקדש .משקילקלו המינין ואמרו אין
העולם אלא אחד התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד
העולם :התקינו שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם כמו
שאמר בועז[ .האגודה].

כל חותמי כרכות שבמקדש וכו /שהיו אומרי׳ במקדש
ברוך יי׳ אלהי ישראל עד העולם גאל ישראל ,וכן בסוף כל
הברכות ,והעם עונין ברוך שם כבוד מלכותו ,כדאיתא במס׳
תענית ,התקינו בימי עזרא ,שיהו אומרים מן העולם וכו׳ ,וכל
כך למה לפי שאין עונין אמן במקדש .פי׳ ,וכמה שהעונין
מאריכין כן המברכים מאריכין ,כדכתיב בעזרא ויקם על
מעלה ישוע וקדמיאל וגו׳ ויזעקו בקול גדול ויאמרו הלוים
ישוע וקדמיאל קומו וברכו את ה׳ אלוקיכם מן העולם ועד
העולם .ויברכו שם כבוד מלכותך ומרומם על כל ברכה
ותהלה .פי׳ ,קומו וברכו אמרו למברכין ,ויברכו שם כבודך
אמרו לעם העונין ,והיינו ברוך שם כבוד מלכותו .ומדאמר
ברכו מן העולם ועד העולם ,ואמ׳ ויברכו שם כבודך ,משמע
דמן העולם ועד העולם היה ציווי לאותה [שעה] ומשם ואילך
אבל ויברכו שם כבודך ,משמע ,שכבר נהגו לומר כן .ודוקא
לתפילה ,אבל לשאר ברכות לא היו מאריכין לא המברכין
ולא העונין ,שהרי מצינו בעזרא עצמו כשמברך על התורה
ענו ואמרו אמן ,כדכתיב ויברך עזרא את יי׳ וגו׳ ויענו כל
העם במועל ידיהם[ .המכתם].

ת״ר ,מניין שאין עונק אמן כמקדש ,שנ׳ קומו וברכו את
י״י אלהיכם מן העולם ועד העולם ויברכו שם כבודך ,ומרמם
על כל ברכה ותהילה .פי׳ עזרא צוה למברכי׳ שיברכו את י״י
ויאמרו מן העולם ועד העולם ,ולעונין צוה שיברכו שם
כבודו ,שנ׳ ויברכו ,פי׳ ויברכו שם כבודך לענות ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד .יכול כל הברכות כולן תהא תהילה
אחת .ולא יענו אלא אחר סיום כל הברכות ,אלמ׳ על כל
ברכה ותהילה על כל ברכה וברכה תן תהילה[ .פסקי הרי״ד].
אין עונין אמן במקדש ,אלא המברך אומר בחתימת
הברכה ברוך ה׳ אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ,והן
עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ,וזה מבואר
בתענייות ,בפרק שיני .אבל בגבולין המברך אומר ברוך אתה
ה׳ בלבד [וחותם] ,ועונין אחריו אמן .תלמיד חכם שבא
במקום תלמיד חכם אחר שהוא שוה לו ,לא יטול עטרה
לדרוש במקומו .כל המרפה עצמו מדברי תורה ,ואפילו
ממצוה קלה ,אין בו כח לעמוד ביום צרה ,שנ׳ התרפית ביום
צרה צר כחכה[ .פסקי ריא״ז].
ונתבאר מזה כי לפי גודל המצוה בכונה העליונה הזאת
הוא גודל עונש למזלזל בה ,וזה [דומה] לענין אמן ,כי כשם
שהעונה אמן שכרו גדול כן המזלזל בו עונשו גדול וכפול,
והוא שדרשו רז״ל כל הזהיר לענות אמן בעוה״ז זוכה לענית
אמן לעוה״ב ,ועל זה אמר דוד ע״ה ברוך ה׳ לעולם אמן
ואמן ,אמן בעה״ז ואמן בעוה״ב ,שכל העונה אמן זוכה
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לשני עולמות ,העולם הזה והעולם הבא .ובמקדש שהיה
השם נזכר ככתבו לא היו עונין אמן ,אבל בגבולין שאין
רשאין להזכיר ככתבו מזכירין אמן במקום השם ,כי יש רמז
במלת אמן לאותיות השם[ .שולחן של ארבע לרבינו כחיי
שער ראשון].
מתני׳ .התקינו שיהא אדם שואל שלום חבירו בשם ,שנ׳
והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים י״י עמכם ,ואו׳ י״י
עמך גבור החיל ,ואום׳ אל תבוז כי זקנה אמך ,ואו׳ עת
לעשות לי״י הפרו תורתך .פי׳ התקינו שיהא אדם שואל שלום
הקב״ה ,ולא אמרי׳ מזלזל הוא בשמו של
דעצדובשם של
י
ןאוצרוזחכםוז1
הקב "ה בשביל כבוד הבריות להוציא שם שמים עליו ,ולמדו
מבועז ומן המלאך שאמ׳ לגדעון י״י עמך ,ואו׳ אל תבורכי■
זקנה אמך ,למוד מדרכי אומתך לעשות שראית כי הם עשו.
ואו׳ עת לעשות לי״י הפרו תורתך .פעמ׳ שמבטלין דברי'
תורה כדי לעשות לי״י ,אף זה המתכוין לשאול שלום חבירו
זה רצונו שלמקום ,שנ׳ בקש שלום ורדפהו .מותר להפר דברי
תורה ולעשו׳ דבר הנראה לאלהים .מאי ואו׳ ,וכי תימא בועז
מדעתיהעבד .ת״ש מדקאמ׳ מלאך לגדעון י״י עמך גבור

~~—
החיל[ .פסקי הרי״זך>4
התקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו .איני יודע מתי
היתה זה [ה]תקנה .כי לא היתה תקנה זו אלא מפני שהיו
אדוקין לע״ז ,ואומ׳ הם כי לא להזכיר בשם יי׳ ,והחסידים
שבהם היו מזכירין אותו אפילו בשאלת שלום ,ובבית שני
לא היתה אדיקות ע״ז ,ואולי בימי בועז היתה תקנה זו
ואע״פ שהיא מאוחרת במשנה .או שמא בימי יוונים היה,
שהיו גוזרין על ישראל ,וכשגברה ידם של בית חשמונאי
תקנו זו ,ולמדוה מן הראשונים שנאמר ,והנה בועז בא מבית
לחם .וכן בירושלמי משמע דבעז תקנה .ובתוספתא הזקנים
הראשונים כשהיו רואין שהתורה משתכחת לישראל היו
מבליעין אותה ביניה׳ שנ׳ והנה בועז וגו׳( .פ״א) נראה שלא
היתה תקנה זו מימי בועז ,אבל החסידים שבדור היו עושין
לעצמן[ .המכתם].
ומותר לש^ול בשלום חבית בשם שנאמר ה׳ עמכם ואומר
ה׳ עמך גבור החיל :אמר ר׳ לוי בר חייא כל היוצא מבית
הכנסת ונכנס לבית המדרש ועוסק בתורה זוכה לראות פני
שכינה שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון.
____
[ראבי״ה סימן קמ״ז].
מימות הקדמונים התקינו שיהא אדם שואל את שלום
חבירו בשם ,ואין בזה משום הזכרת שם שמים לבטלה ,שנ׳
ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם .אם ראית דור שהתורה חביבה עליו
פזר [להם דברי תורה] ,שנ׳ יש מפזר ונוסף עוד ,ואם ראית
דור שאין התורה חביבה עליו כנס ,שנ׳ עת לעשות לה׳ הפרו
תורתך .אי זו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה ,זה
הוא שאומר בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך ,שכל
מעשיו יהיו לשם שמים ,אפילו לעבור עבירה ,כגון אליהו
בהר הכרמל ששחט קדשים בחוץ ,לפי שהשעה צריכה לכך
כדי להשיב את ישראל לאביהן שבשמים .וכן יעל שמסרה

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמת

שיטות קמאי

דף ס״ג ע״ב  -ס״ד ע״א

מסכת ברכות

אלף תשלז

עצמה לסיסרא כדי להורגו ולהושיע את ישראל ,כמו
שמבואר בפרק מי שאמר הריני נזיר .לעולם ילמד אדם את
בנו אומנות נקייה וקלה ,כגון מחט של (סופרים) [תופרים].
לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו ,שנ׳ איש רעים
להתרועע .ואל ימנה אדם אפיטרופוס בתוך ביתו ,שמא ינהיג
את אשתו לדבר עבירה ,כמו שבקשה אשת פוטיפר לעשות
ליוסף .למה נסמכה פרשת נדר לפרשת סוטה ,לומר לך שכל
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ,שהשכרות מביא
לידי זנות[ .פסקי ריא״ז].

ראוין לקבל התורה ,אך לימוד התורה והחכמה מתוך התענוג
אין לה קיום ,וסוף שישתכח ממנו ,ומטעם זה אמרו ז״ל אף
חכמתי עמדה לי ,חכמה שלמדתי באף היא עמדה לי .ואמרו
במדרש ולא תמצא בארץ החיים ,לא תמצא במי שמחיה את
עצמו עליה אלא במי שממית עצמו עליה ,שנאמר אדם כי
ימות באוהל .ומטעם זה אחר שהזכיר ולא תמצא בארץ
החיים ,אמר אבדון ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה ,כלומר
מי שמאבד הנאת הגוף וממית עצמו עליה הוא ששומע
שמעה[ .רבינו בחיי אבות פ״ו].

אל תבוז כי זקנה אמך .ירושלמי אם ראית שנתישבו דברי
תורה שבפיך אל תבוז להם .אמ״ר זעירא אם נזדקנה אומתיך
עמוד וגברה כמו שעשה אלקנה שהיה מדריך את יש׳ לפעמי
רגלים[ .המכתם].

הע[ו]סקץ בתורה יעסקו בה כתות בתות ואל יעסקו
ביחידות שנ׳ חרב על הבדים ונואלו .ואין דברי תורה מצויין
אלא במי שממית עצמו עליהם ,שנ׳ וזאת התורה אדם כי
ימות באהל ,וכל (הממית) [המנבל] עצמו על דברי תורה סוף
שמתנשא בהם ,שנ׳ אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה.
[פסקי ריא״ז].

אמר רבא לא נצרכה אפי׳ לדבר עבירה .פי׳ כעין שאמרו
גדולה עבירה לשמה וכו׳ במעשה יעל ובנות לוט[ .המכתם].
הילל הזקן אומר בשעת המכנסין פזר בשעת המפזרין כנס:
לעולם ילמוד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה :כל המשתתף
שם הקב״ה בצערו כופלין לו פרנסתו[ .האגודה]~ .
דרש בר קפרא זלת קפוץ קני מניה פי׳ סחורה שהיא בזול
קפוץ קנה מינה שסופה להתעלות[ .הערוך ערך זל].

לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה ,מאי היא,
מחטא דתלמיותא פי׳ מחט של סדקית שאינה של תפירה
אלא שמאחין בה את הקרעים ודקה היא ביותר ונקב שלה צר
והיא מחטא דתלמיותא ,ולמה ילמוד אותה ,שהיא נקייה
וקלה נקיה מגזל וקלה דאין בה חסרון כיס[ .העריך עיר
תלמיותא].
בל שרוח עצמו נוחה הימנו בשלו סימן יפה לו .אם בונת
לבך בתפלה תהא מבושר שנשמעה תפלתך כל המשתתף שם
שמים בצערו פי׳ שמברך על הרעה דיין האמת ,כופלין לו
פרנסתו שנ׳ והי׳ שדי בצריך וכסף תועפות לך .כל המרפה
עצמו מד״ת ואפי׳ ממצוה קלה אין בו כח לעמוד ביום צרה
שנ׳ התרפית ביום צרה צר כחכה .המתפלל וחוזר ומתפלל
מבושר שנשמע תפלתו[ .האשכול  -רצב״א ,הלב׳ תפילת
מנחה וערבית].
ס״ג ע״ב .אחיה יבנה המזבח חנניה ינגן בבנור פי׳ יבנה
מזבח בבבל ויהיה זה כהן וזה לוי[ .הערוך ערך אחיה].

לכרם ביבנה — ירושלמי (ברכות פ״ד ה״א) וכי כרם היה
שם אלא אלו תלמידי חכמים שהיו עשויין שורות שורות
ככרם[ .הערוך ערך כרם].
לפום צערא אגרא ,כפי הצער שאדם מצטער בעסק התורה
והמצות יהיה השכר .ובספר המוסר אמרו ,לא נתקיים מן
החכמה אלא מה שאדם למד מתוך הטורח והעמל וכתישת
החומר ,כמו השמן שאין אדם זוכה לו אלא מתוך כתישת
הזית ,וכן מצינו בישראל שלא קבלו את התורה עד שנידלדל
וניתש החומר שלהם בשעבוד מצרים בחומר ובלבנים ואז היו
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ולא הביישן למד ,מי שמתבייש לשאול מרבו לא ילמד
חכמה לעולם ,וכן דרשו רז״ל אם נבלת בהתנשא ,כל המנבל
עצמו על דברי תורה סופו שמתנשא ,שנאמר אם נבלת
בהתנשא ,ואם זמות ואם הניח זמם על פיו שאינו רוצה
ללמוד ,סוף שמניח ידו על פיו ,כששאולין ממנו ואינו יודע.
[רבינו בחיי אבות פ״ב].

שילדו ששה בבדם אחד .פי׳ הארון לא עמד בבית עובד
אדום כי אם שלשה חדשים ,ואיך ידע דוד כי ברכו אלוקים
ברכה זו בעבור הארון ,פרשו בירושלמי שהיו יולדות לשבעה
וטמאה שבעה וחוזרת ומתעברת ויולדת לשבעה וטמאה
שבעה ,ועולה לחשבון בכרס אחד ,כי לשלשה חדשים העובר
נכר ,והן ילדו בשלשה חדשים כל אחת ששה בנים בשש
לידות ,לא שהיו כל הששה בפעם אחת ולא אפילו כתאומים.
ונמצאו לשמנה כלות מ״ח בנים ,ובעליהן שמנה והן נ״ו,
וחמותיהן אשת עובד אדום גם כן ו׳ בנים ,והם ס״ב לבית
שכר אדום[ .המכתם].
ס״ד ע״א .כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו ,וכל
הנדחה מפני השעה השעה נדחית מפניו .כל הנהנה מסעודה
שתלמיד חבם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו שכינה .כל

היוצא מבית הכנסת לבית המדרש לעסוק בתורה זוכה
להקביל פני שכינה ,שנ׳ ילכו מחיל אל חיל יראה אל
אלהים בציון[ .פסקי ריא״ז].

סיני ועוקר הרים פי׳ בידו גמר התלמוד כהלכה למשה
מסיני[ .הערוך ערך סן ג׳] .מבאן לבעל הקורה שנכנס
בעוביה של קורה כלומר יעקב שהוליד בנים הרבה והכל
בניו ובני בניו הוא מבקש רחמים יותר מאבותיו שלא
הולידו אלא מעט[ .הערוך ערך בעל קורה] .כלדאי פירוש
חוזים בכוכבים[ .הערוך ערך כלדאי].
הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא לך
בשלום שנאמר תבא אל אבותיך בשלום .והנפטר מחבירו
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אל יאמר לו לך בשלום שהרי דוד אמר לו לאבשלום לך
בשלום הלך ולא הצליח .יתרו אמר לו למשה לך לשלום
והצליח[ .האגודה].

אחי ורעי אדברה נא שלום בך .למען בית ה׳ אלהינו אבקשה
טוב לך .וראה בנים לבניך שלום על ישראל .ואומר קדיש.
[סדר רב עמרם גאון].

הנפטר מן המר -פי׳ שהיה מלוהו בדרך ונפטר מנושאיו,
וחוזר לו אל יאמר למת לך לשלום ,מפני שהקבר אין בו
שלום ולא מלחמה ,אלא שילך בשלום ,והוא ברכה לו עם
נושאיו שלא יקרא שום פגע רע בהוליכם אותו ,כמו שנ׳
לאברהם ואתה תבוא אל אבותיך בשלום ,שיהיה לו עד יום
מותו ויעמוד ויקום לגורלו בשלום[ .המכתם].

אמר רב חייא בר אשי אמר רב היוצא מבית הכנסת
ונכנס לבית המדרש זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר ילכו
מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון :ואמר רב מתתיה
שליח צבור מותר לו לעמוד על מקום גבוה להשמיע קולו.
[האשכול  -דפוס י־ם].

ילכו מחיל אל חיל ,מבית המדרש לבית הכנסת .יראה אל
אלהים כציון ,יזכה ליראות לפני השכינה בירושלים[ .ריבב״ן].

ולאחר שמקדשין בבית הכנסת אומר פרק אחד ממס׳
שבת ,וזה הוא הפרק ,במה מדליקין וגו׳ עד סוף פרקא .אמר
ר׳ חנינא ת״ח מרבים שלום בקולם שנאמר וכל בניך למורי ה׳
ורב שלום בניך ,יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך למען
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היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש זוכה ומקבל פני
שכינה שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון.
[המאורות].

אמר ר׳ אלעזר אמר ר׳ חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום
בעולם ,שנאמר וכל בניך למורי ה׳ ורב שלום בניך וכו׳ וראה
בנים לבניך שלום על ישראל .ואומר קדיש עד דאמירן
בעלמא ואמרו אמן .יהא שלמא רבא עד עושה שלום[ .סדר
רב עמרם גאון].

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

אלף ק<!ו

שיטות קמאי

דף ם״ב ע״א

עם אשת עם הארץ בזמן שהיא טהורה דחיישינן שמא תגע
בחטין .ולא מיבעיא שלא תהא נתפסת בגניבתה אם תיגע
אלא אפי׳ על פניה ועל ברחה תיגע כיק שהיא טוחנת ברחיים
שלה .אבל התם יהא נתפס כגנב .וכל אותה [סוגיא] דע״ז לא
דמיא למוסר מפתחותיו של עם האח כו׳ דטעמא דהתם
משום דלא מסר לו אלא שמירת מפתח וכן לגגו של חבר
בצד גגו של עם הארץ לא דמי דהתם נמי נתפס כגנב .אבל
בכאן תיגע בעל כרחה כדפרישית .אבל לפי פי׳ רבי׳ שלמה
איכא־־פירכי טובא .חרא שאם כן בזמן שאשת חבר טמאה

היה לו לומר .אבל הוא אומר עם אשת עם האח בזמן שהיא
טמאה .תוספת .ועוד כיון שהיא אוכלת על ידי אשת עם
האח ואינה חוששת בנגיעתה גם בלא נתינתה היא נוגעת
ואינה זהירה כל כך ואמאי נקט שחברתה נותנת לה .ועוד
והלא תבואת עם הארץ טמאה וכי אינה רגילה ליגע בדברים
1ןמאים שהיא עסוקה בהן הלא כל מעשה ידיה טמאים הואיל
־,,יא טמאה .י׳צ׳ב׳ר׳ .ועוד מי קח תלמודא אשת עם האח
חברתה דאשת חבר .אבל לפי פי׳ דלעיל קח שפחתה ובת
ביתה של אשת עם האח חברתה של אשת עם האח לפי
שהיא דומה לה .ועוד אי זו גזילה הוא שהיא נותנת משל
בעלה גזל זה לא מצעו בכל התלמוד שכן אנו אומרים
,כהגוזל בתרא דמקבלין מהן דבר מועט .דתנן [ב״ק קי״ח
ע״ב] לוקחיץ מן הנשים בלי צמר ביהודה כר .ועובדא דרבינא
איקלע לבי מחחא ואתיין הני נשי (בכליו ושרו) [כבלי ושיח]
קמיה וקביל מינייהו עד דאמר ליה הני לבני מחוזא כדבר
מועט דמי וליכא למימר דמטמוניות .וכל שכן הכא שדבר
מועט הוא דלית ביה משום גזל .ועוד לא היה לו לומר מיגזל
גזילה אלא מיגנב גניבה שגזילה אינה אלא בגלוי .מגזל גזל
(ש) פי׳ ששפחתה של אשת עם האח תקח בעל כרחה של
אשת חבר .כץ פי׳ רבעו תם מפי הערוך[ .ספר הישר לר״ת -

ן

•ושים סימן קב״ב].

ס״ב ע״א .אבל עושק חולק בטהרה ונוטל הימנה כח חלה
ומניחה בבפישה או באנחותא — פי׳ כפישה בלאי חמתות
מקורעין שטהרו מלקבל טומאה .פ״א ,היא קרטליתא והיא
קפיזא בלישנא דרבנן והוא כעין סל גדול שכובשין בו זתים
לכומרן ,כדתנץ בזתים פ״ט בטהרות (מ״ה) המניח זתים
בכופש וכו׳ ,ונותן בו ענבים כדתנן (אהלות פי״ח מ״א) ונותן
לתוך הכפישה ומוליכה לגת ,ובית מושבה רחב ,ותניא הבור
והרות בחצר וכפישה נתונה עליו טהור ,ואנחותא נמי כלי
הוא[ .הערוך ערך בפש] .בכפישה או בנחותה — פי׳ בע׳
כפש .פ״א ,חתיכה של לוח שנופל מן הנגרים[ .הערוך ערך
נחותה] .רב יהודה אמר להו ,הוחזקו .רב ששת אמר לחו,
אשרתא — פי׳ אשרתא יישר כחכם היינו הוחזקו אלא שבל׳
הזה היה אומר[ .הערוך ערך אשר א] .שלמא עלייבו מלבי,
שלמא עלייכו מלכי ומניין דרבנן איקרו מלבי ,שנא׳ "בי
מלכים ימלכו" (משלי ח׳ ,ט״ו) ומנלן דכפלינן שלמא למלכי.
[הערוך ערך שלם].
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לכתהלה יזהר וישתדל אדם לטהר הוא וכליו לעשות חלה

בטהרה .בינו ובין המים ד׳ מילין יעשנה בטומאה .אין עושין
חלת עם הארץ בטהרה ,אבל עושה עיסתו חולק .כיצד ,מגבל
העיסה זה החבר ומפריש כדי חלה ומניחה בכלי גללים
ואבנים שאין מקבלין טומאה ,וכשיבא עם הארץ נוטל
שתיהן ,העיסה והחלה ,אומר לו ,הזהר שלא תגע בחלה שלא
תחזור לטבלה .והתירו זה משום כדי חייו של גבל[ .עץ חיים
לרבינו יעקב ב״ר יהודה חזן מלונדרץ הלב׳ חלה פ״ב].

מחזקין ידי גרם ,השתא משמע מסייעין ממש ועל זה
מקשי ממאי דאמר אק עודרק וכו׳ .עוררין ,חופרין .רבנו
שמשון ז״ל ,והא דמסיק בירושלמי הורי ר׳ אמי לרדות עמו,
לא שיהא מותר לחרוש עם הגוי אלא להחזיקו בשעת חרישה
קאמר לרדות מלשק רדיא[ .רבעו יהודה אלמדארי].
ומחזיקק ידי גרם בשביעית לומר תחזקנה (ידיהן) [ידיכם]
אבל אין עוזרין להן ,ואץ מחזיקין ידי ישראל בשביעית
שאסור לחזק ידי עוברי עבירה[ .פסקי ריא״ז].

ומותר לאדם לחזק ידי עוברי עבירה להציל נפשו ,ומעשה
בחכם אחד שנתלוו עמו בדרך שני אנשים ועמד האחד והרג
את חבירו ,ואמר לו לחכם יפה עשיתי ,ואמ׳ לו כן יפה
עשית ,הואיל והרגו כבר לא היה לו לסכן בעצמו ,כמו
שמבואר בפרק ארבעה נדרים [כ״ב ע״א] .שוב מעשה בשני
חכמים שקיבלו פקדון להשיבו לבעליו מיד בני אדם שהיו
קרובים למלכות ,ומפני שלא רצו לקבל עליהם אונס הדרך
היו כופתין אותן להשיב הפקדון ,האחד שמע להן והאחד
שלא שמע להן היו [מכין] אותו ,והיה אומר להן חבירו תכו
אותו יפה כדי להציל נפשו מהן ,שהיו מאויימין ובידן לכוף
ולהרוג ,כמו שמבואר למעלה בפרק ראשק [י״ד ע״ב].
[פסקי ריא״ז].

בדרך שאסור לעבוד את האח בשביעית בך אסור לחזק
ידי ישראל שעובדים אותה או למכור להם כלי עבודה לפי
שאסור לחזק ידי עוברי עבירה (רמב״ם שמו״י פ״ח ה״א)
כדאיתא בפרק ה׳ דשביעית (מ "ו) .ומחזיקים ידי גוים
בשביעית בדברים בלבד כגון שראו אותו חורש או זורע
אומר לו תתחזק או תצליח כדאיתא בפרק הניזקין (גיטיץ
ס״ב א׳) וכיוצא בדברים אלו מפני שאינם מצווים על שביתת
האח ,אבל לא יסעדנו ביד (ע״פ רמב״ם שם ה״ח) .ומפרש
עוד בירושלמי (שביעית דף ט״ו ב׳) שיכול לומר לו עדור
חרוש והתבואה שתצא מ 1האח הזאת אקננה אחר
השביעית .ודברים הם מפני דרכי שלום[ .סמ״ג עשק
סימנים קמ״ז-קמ״ח].
מחדקק ידי גוים בשביעית .לומר החזיקו ואק עוררין עם
הכותי ,בשביעית ואק בופלק בשלום לכותי .רב חסדא מקדים
ויהיב להק שלמא רב נחמן אמר להו שלמ׳ למר .פירש בקו׳
לא היה מתכוין לברכו אלא לרבו .פריך ר״י קצת קשה דהוי
גונב דעת הבריות אלא פירש ר״י לא היה כופל לו שלום והא
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דאמר ל^למא למר שלמא למר פי׳ לכל אחד אמר כך .תניא
לא יכנס אדם בתוך ביתו של כותי ביום אידו ויתץ לו שלום.
מצאו בשוק נותן לו בשפה רפה[ .האגודה].
גמרא .מחזיקין' ידי גויים וכו /מחזיקין והא אמר רב דימי

בר שישנא משמיה דרב אין עודדין עם הגוי בשביעית ואין
כופליין שלום לגוי ,לא צריבא למימר להו אחווקו בעלמא בי
הא דרב יהודה אמר להו הוחזקו רב ששת אמר להו אשרתא.
ואין כופלין שלום לגר ,רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא ,רב
נחמן בר יצחק אמר ליה שלמא למר שלמא למר .תניא לא
יכנס אדם לביתו של גוי ביום אידו ויתן לו שלום מצאו בשוק
נותן לו שלום בשפה רפה ובכובד ראש .פירוש .מחזיקין,
משמע ליה מסייעיץ ממש .עדדריין ,חופרין .ואין כופלין דהאי
דנותנין שלום לגוי מפני דרכי שלום הוא דשרי ומשום דרכי

שלום בחדא זימנא סגי .למימר להו אחזוקו ,כדרך שאומרים
לעושי המלאכה העוברים עליהם אומרים להם תחזקנה
ידיכם .אשרתא ,אף הוא לשק חזוק כמו אשרנוהו .שלמא
למר ,לא היה מתכוין לברכו אלא לרבו היה מתכוין .לא יכנס
וכר ,דכיון מושלחה קרי ביה ושלחה שכן היא עצמה מקבלת
גיטה .מאי ,מי אמרינן דאחשביה כולי האי חישינן דילמא
אזיל ומודה[ .נמוקי יוסף].
ואין כופלין ,דהאי דנותנין שלום לגוי מפני דרכי שלום
הוא דשרי ומשום דרכי שלום בחדא זמנא סגי .למימרא להו
הוחזקו ,כדרך שאומר לעושי מלאכה העוברין עליהן אומר
להם תחזקנה ידיכם .אשרתא ,אף הוא לשון חיזוק כמו
אשרנוהי[ .רבינו יהודה אלמדארי].

ואסור לכפול להם שלום דאמרו [על] ר׳ יוחנן לעולם (לא
הקדימני) [לא הקדימו] אדם שלום בעולם ואפילו גוי בשוק
פי׳ שאם הקדים היה צריך לכפול לו שלום ואמרינן פ׳ הנזקין
(דף ס״ב) אין כופלין שלום לגוי .ואמרינן נמי התם רב חסדא
מקדים ויהיב להו שלמא רב נחמן בר׳ יצחק אמר להן שלמא
למר .וכתב הרמנ״ע דוקא שלום שהוא שמו של הקב״ה אסור
לכפול אבל ברכה דליכא שם ליכא (פסידא) [קפידא][ .ארחות
חיים הלב׳ עבודה זרה סימן ט״ו].
רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא רב כהנא אמר ליה

שלמא למר[ .וי״ס דגרסי] שלמה למר שלמה למר ,לא שהיה
כופלו אלא היה נותן שלום לכל אחד ואחד .גליון[ .שיטה
מקובצת].
שלמא למר ,ולא היה מתכוין לברכו אלא לבו היה לרבו.
תום׳ ,מה שפירש ר״ש צ״ע שלא יהא בזה משום גונב דעת
הבריות ועל חנם פירש כן דלא קאמר אלא דאין כופלק לו
שלום[ .רבינו יהודה אלמדארי].

מותר לשאול כשלום הגוי אעפ״י שמטיל על הגוי שם
שמים ,שהשלום שמו של הקב״ה חכמים התירוהו מפני דרכי
שלום ,א״ד אסור לכפול לו שלום[ .רבינו דוד ממודינה תלמיד
מהרי״ק מכת״י].
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אלף קעז

פירוש קריבת איש למלחמה .כי תקרב אל עיר להלחם
עליה [דברים כ׳] .בספרי [שם פיסקא קצ״ט] אומר במלחמת
הרשות הכתוב מדבר .וקראת אליה לשלום .גדול השלום
שאפילו לשונאים בא הכתוב להקדים אליהם לשלום ,מכאן
אמרו [אבות פ״ד מי״ד] הוי מקדים בשלום לכל אדם[ .פסקי
רבינו אביגדור צרפתי מבעלי התוספות פרשת שופטים].

ואין כופלין שלום לגוי עכו״ם ,אבל שואלין בשלומן מפני
דרכי שלום אפי׳ ביום אידו אם פגעו בשוק בשפה רפה
ובכובד ראש אבל לביתו לא יכנס כדי שיתן לו שלום,
וישראל יקדים לשאול בשלום הגוי כדי שלא יצטרך ־להזכיר
שם שמים עליו ,ואע״פ שאסור לגנוב דעת הבריות ואפי׳ דעת
גוי עכו״ם אם אין יכול להשמט שלא יכפול לו שלום יאמר
כן שלמא למר ודעתו לרבו .ומחזיקין ידי גויס כשעושין
מלאכזדואפי׳ מלאכת איסור כגון בשבתות וימים טובים
ובשביעית מותר לומר החזוקו מפני דרכי שלום .אסור לא
שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו שנאמר ונתתי עשב בשדך
לבהמתך והדר ואכלת ושבעת[ .ראב״ן].

לא יכנס ובו' ,דדילמא מודה לע״ז שלו .נותן לו בשפה
רפה .ולא חיישינן דלמא אזיל ומודה כיון דלא אזיל לביתיה,
ומפרש בגמ׳ דכופלין שלום למלך דכתיב שלום שלום לך וגו׳
ורבנן איקרו מלכי דכתיב בי מלכים ימלוכו וכופלין להם
שלום שלמא עליכו מלכי של שלמא עליכו מלכי .ירוש׳ ,מה
שואליץ בשלומם של ישראל שלום עליכם[ .רבינו יהודה
אלהדאדי].
וכן יכול ליתן לגר תושב מתנת חנם ,שנאמר [דברים י״ר]
לגר אשר בשעריך תתננה ,מה שאין כן לגוי שאסור ,שנאמר,
או מכור לנכרי ,במכירה ולא בנתינה .אבל מפרנסים עניי גרם
עם עניי ישראל מפני דרכי שלום ,ואין ממחין ביד ענייהם
בלקט שכחה ופיאה ,ושואלין בשלומם אפילו ביום איז0

מפני דרכי שלום כשמצאו בשוק בשפה רפה ובכובד ראש,
ואין כופלין להם שלום לעולם ,אבל לגר תושב כופלין,
ונראה למימוני ,שנוהגים עמו בדרך ארץ וגמילות חסדים
כישראל[ .עץ חיים לרבינו יעקב ב״ר יהודה חזן מלונדרץ הלב׳
גרים פ״ח].

ושואלין בשלומם ואפי׳ ביום אידם מפני דרכי שלום
)[לעולם] לא יכנום לביתו [של נכרי] ביום אידו (לשאול
| בשלומו) [ליתן לו שלום] מצאו בשוק נותן לו שלום בשפה
רפה ובכובד ראש[ .כל בו הלב׳ ע״ז סימן צ״ז].
אסור לאדם לאבל קוד׳ שיתן מאבל לבהמתו כך פשוט '

בברכות[ .רבינו ירוחם נ״ב ח״א].
[ונתתי עשב וגו׳] [דברים י״א] .חייב אדם ליתן לבהמתו
לאכול קודם שיאכל הוא שג׳ ונתתי עשב בשדך לבהמתך
והדר ואכלת ושבעת .ואכלת ושבעת .זו היתה ברכה מעולה
מכולם שיהא אוכל [ל]שובע[ .פסקי רבינו אביגדור צרפתי
מבעלי התוספות פרשת עקב].
הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

ח

שיטה

ברכות דף י״ד ע״א

מקובצת

תגו רבנן שמע ישראל ה ,אלהינו ה ,אחד עד כאן צריכה כונת בר שבא [זקבפסוקים בעלמא שהוא קורא לא מימנע שלא יהא
הלב דברי ר ,מאיר תו (היה) [היא] קריאת שמע של ר ,מפסיק .ואם תאמר וכיון דבברכה היה קורא אותו אפילו ביחיד
יהודה הנשיא .אמר רבא הלכה כר׳ מאיר .וכן הלכה .וכיון דכן אם כן מאי איכא בין ימים שהיחיד גומר לימים שאין היחיד
sי^גומר .יש לומר דימים שהיחיד גומר קורא אותו כלו משלם
לא בעינן כונת תיבות אלא בפסוק ראשק.
תנו רבנן שמע ישראל ה ,אלהינו ה׳ אחד זו היא קריאת שמע וימים שאין היחיד גומר קורין אותו בדילוג בין ביחיד בין
של ר ,יהודה הנשיא .וטעמא משום שהיה עוסק בתורה בצבור .ואם תאמר וכיון דלא נשתנה יחיד מן צבור כלל אמאי
כל היום ולא רצה להתבטל כדי לקרותה כולה כיק שיוצא נקט ימים שאין היחיד גומר אפילו צבור נמי לא גמרי .יש לומר

אמד

בפסוק ראשון.
ליה בר פחתי בשעה שמעביר ידיו על גבי עיניו מקבל
מלכות שמים .כלומר שמפסיק מלימודו כשהגיע זמן

קריאת שמע וקורא פסוק ראשק .ושמעינן מינה שמפסיקין
לקריאת שמע דאורייתא והיינו פסוק ראשון וכן ליציאת מצרים
נמי .והטעם שהיה מעביר ידו על עיניו שלא יסתכל לכאן
ולכאן ויכוין דעתו יפה.

חוור וגומרה .פירוש לאחר שעומד מבית מדרשו .או לא וכו,
^־צד היינו דקא מהדר אשמעתא דיציאת מצרים .כלומר
שהיה דרכו בכל יום ללמוד הלכה אחת מענין יציאת מצרים
כדי להזכיר יציאת מצרים בזמנה .דאף על גב דהוד .איפשר
ליה כוליה יומא מכל מקום כיון שקבעוה בקריאת שמע היה
רוצה לאומרה תכף שהיה קורא קריאת שמע .ואליבא דר,
שמעון ברבי דאמר חתר וגומרה שמעינן דאף על גב דנפיק
אינש ידי קריאת שמע דאורייתא איפשר ליה למיקרי קריאת
שמע בברכות דרבנן בתר הכי .דהא רבי אף על גב דהוה נפיק
ידי קריאת שמע דאורייתא בפסוק ראשון שהיה אומר אפילו

הכי היה חתר ואומרה בברכות והוי קריאת שמע וברכות
דרבנן .הילכך אנן דאמרינן בצפרא רבונו של עולם וחתמינן
ומיחדים את שמך ואומרים שמע ישראל ה ,אלקינו ה ,אחד
מקמי דגקרי ברכות קריאת שמע ונפקי ביה ידי חובת קריאת
שמע דאורייתא אפילו הכי איפשר לן למקרי בתר הכי קריאת
שמע דרבנן בברכות .תהו להלכה אבל למעשה צריך להזהר
דיש לומר דדוקא רבינו הקדוש שהיה תורתו אומנותו אבל אנן
דלא הוי הכי טסי עדיף לן למיקרי קריאת שמע דאורייתא
בברכות וכן ראוי .הילכך אמרינן הכי ומיחדים שמך ואומדים
ה ,אלהיגו ה ,אחד.

%

וכיון דשמעינן מהכא דאף על גב דקרא אינש קריאת שמע
דאורייתא והיינו פסוק ראשון ויצא ידי חובה אפילו הכי
איפשר ליה למיקרי קריאת שמע דרבנן בברכות .הוא הדין דאי
קרא קריאת שמע דרבנן בברכות איפשר למיפק ידי קריאת
שמע דאורייתא .ונפקא לן מינה למנהגא דילן שאגו קודין

קריאת שמע בערב קודם יציאת הכוכבים וקריאת שמע
דאורייתא לא הויא אלא ביציאת הכוכבים אפילו הכי יכלינן
למיעבד ושרו רבנן משום דוחקא דצבורא וכדי שיתפלל אדם
עם הצבור .ובלבד שיקרא קריאת שמע דאורייתא על מטתו
דאף על גב דנפיק ידי קריאת שמע דרבנן איפשר ליה למיקרי
קריאת שמע דאורייתא דהיינו אחר צאת הכוכבים .ולהאי
פירושא חובה הוא לקרות קריאת שמע על מטתו.
בפסוקא קמא צעק .פירוש שלא תניחני לישן עד שאקרא
פסוק ראשון .ומהא שמעינן דלא בעינן כונה אלא
בפסוק ראשון כדפסקינן לעיל דהא רבה ורב נחמן עבדי עובדא
כך

דאיידי דתני רישא ימים שהיחיד גומר תנא סיפא נמי ימים
שאין היחיד גומר.

ואם תאמר והיכי קרא רבינא לחודיה בימים שאין היחיד גומר
והא התם בתענית אמרינן רב אקלע לבבל לריש ירחא
חזינהו דהוו קדו הלילא סבר לאססוקינהו .כיח דחזא דמדלגי
דלוגי אמר שמע מינה מנהג אבותיהם בידיהם .תנא יחיד לא
יתחיל ואם התחיל גומר .אם כן היאך קרא רבינא לכתחלה .יש
לומר דשאני ראש חודש דקיל טפי משאר ימי הפסח מפני
שמקודשים לשם חג וחלוקין בקרבנותיהם משאר ימות החול
מיהא .אבל בראש חדש ליכא אלא שחלוק בקרבנותיו אבל
אינו מקודש לשם חג כלל ולפיכך יחיד לא יתחיל כלל .והא
דרבינא בשאר ימי הפסח הוה .ובראש חודש אפילו צבור אין
קורין אותו אלא משום מנהגא זכר לקידוש החודש.
ראם תאמר רב אמאי תמה כי חזי דקרו בצבורא .יש לומר לפי
שלא היה מנהג במקומו וכסבור שבתורת חיוב הן קודאין
ומשום הכי סבר לאפסוקינהו .וכיון שראה שקורין בדילוג הכיר

שהיו קורין בתורת מנהג ונתפייס .ואם תאמר הכא אסיקנא
דהלל דראש חדש קיל משאר ימים דאין היחיד גומר והתם
בתענית מתמה שמע מינה הלל דראש חדש לאו דאורייתא
ומדתמיהא ליה דראש חדש טפי משאר ימי הפסח אלמא
דעדיף הלל דראש חדש .יש לומר דמקמי דנדע דינא דראש
חדש הוה איפשר למימר דראש חדש חמיר טסי משאר ימי
הפסח משום דאיכא למימר דשאר ימי הפסח אינן חלוקין
לעצמן דכולן נגררין אחר יום ראשון מה שאין כן בראש חדש
מפני שהוא זמן בפני עצמו וחלוק בקרבנותיו ויש בו קרבן
מוסף ומפני זה הוה סלקא דעתיה שהוא חמור .אבל השתא
דידעינן עיקר דינא דקריאת הלל בראש חדש במנהג הוא תלוי
קים לן שהוא קל מכולם כדאמרינן לעיל שבראש חדש אין בו
אלא שחלום בקרבנותיו ובשאר ימים איכא תרתי.

תרגמה ר׳ אבא במשכים לפתחו .פירש רש״י ז״ל דהא דרב
ושמואל במשכים לפתחו אבל פגעו בדרך שואל .ויש
מפרשים דאותו שהתפלל משכים לפתחו של שואל שלא
התפלל עדיין וכיון דמשכים לפתחו ראוי הוא לשאול לו
לשלום ומתניתין דקתני שואל מפני הכבוד מיירי בכי האי
גוונא .ואם תאמר אמאי לא אוקים מתניתין בתפלה של ערבית
ותו לא קשיא מידי .וי״ל דלא איפשר לאוקמה בשל ערבית
לפי שאק שאילת שלום בלילה.
אמדו ליה היכי אמרת .כלומר היינו דרב .אמר להו אסור אמרי
כדרב אידי .כלומר כשם שאסור לצאת לדרך ולעשות
חפציו קודם שיתפלל כך אסור להתעכב בדרכים וליתן שלום
לפוגעים בו אלא שימהר לבית הכנסת ויתפלל כדי שלא יתיאש
________ ___________מן התפלה.

דף י*״ד ק״א :ימים שאין היחיד גומר בהם אח ההלל .כגון

דף י״ד ק״ב :כמה מעליא הא שמעתא וכו׳ .כלומר דאמדינן

שאר ימי הפסח אפילו באמצע הסרק פוסק.
פירוש כבין הפרקים דקריאת שמע ששואל אפילו מפני הכבוד.

השתא .ואיכא דכותה בתלמודא שהיו מתחילק
דבר אל בני ישראל והיו מדלגין עד אני ה ,אלהיכם .ודוקא
בתפלת ערבית והטעם מפני שאק מצות ציצית בלילה .וליכא
לאקשויי הכא ןמ]הא דאמרינן לעיל דכל פרשה דלא פסקה
משה לא פסקינן דכיון שהיו קורין אותה בבקר כמות שהיא
לא הוי הפסק .ויש אומרים דמשום הכי לא חשיב הפסק דפסוק

דלא חשיב עליה דרבינא .כלומר לא היה חשוב בעיניו
שיפסיק בשבילו .משמע מהכא דרבינא ביחיד היה קורא
מדקתני איקלע לקמיה דרבינא ולא אמר לבי כגישתא .וגם כן
משמע ודאי דבברכה היה קורא דאי לא למה לא הפסיק לרב

שיטה מקובצת <החדש>  -ברכות ,ביצה ,נדרים ,נזיר ,סוטה אשכנזי ,בצלאל בן אברהם עמוד מס (11חודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שימה

ברכות דף ס״ב ע״ב

הצופים ולחוץ כגון הר גבוה ותלול שאיפשר לראות משם או
מן הצופים ולפנים ואינו רואה לא.
הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב .פירוש ארץ יהודה
היא רצועה ארוכה כנגד כל אורך ארץ ישראל
לדרומה ובאותה ,רצו^ה ירושלים לצד אחד לצפונה הילכך
כל הנפנה באותה־רצועה פירועו שלפניו או שלאחריו כנגד
ירושלים אם יפנה מזרח או מערב .אבל הופך את פניו לצד
צפון או לדרום וצדו כנגד ירושלים ולא פירועו כלל .ובגליל
שהוא ארץ ישראל מה שכנגד ירושלים לצד אחד כלומר
לצפונה של ירושלים אם יפנה צפק ודרום כלומר פניו לצפון
או לדרום נמצא פירועו כנגד ירושלים .אבל הופך פניו למזרח
או למערב.

וחכמים אוסרים בכל
ליכא למימר
דאם כן לא יפנו כלל
ביהודה

I

מקום היינו תנא קמא .פירוש דודאי
דאתו למימר לאסור אף שאר רוחות
אלא לא אמרינן אלא מזרח ומערב
או צפק ודרום בגליל.

איכא בינייהו צדדין .פירוש צדדין שביהודה למזרח ומערב
ושבארץ ישראל צפון ודרום שאינו כנגד ירושלים
לגמרי דמכל מקום כל אותו רוח אסור אליבא דתנא קמא
ולרבנן בתראי אינו אסור אלא מה שכנגד ירושלים ממש ולאו
לטפויי אתו אתנא קמא אלא לאיפלוגי אר׳ יוסי אתו ולטפויי
עליה .כן נראה מפירוש רש״י ז״ל כל זה .ולא כן פירש
הראב״ד ז״ל.

איכא

בינייהו חוצה לארץ .פירוש דלר׳ עקיבא אסור דהא
כל מקום קאמר .ולתנא קמא מותר דלא קאמר בכל

מקום.
והלכתא כר ,עקיבא רהא רבה כותיה סבירא ליה .הילכך אסור
לפנות בכל הארצות כנגד ירושלים איזה צד שיהיה.
ומיהו בירושלמי מסיים בה ובלבד במקום שאין שם כותל רכל
שיש כותל נפנה מיד וכל דכן בית הכסא שבבית .ואף על גב
דאמר ר ,עקיבא נכנסתי אחר ר ,יהושע מכל מקום כיון דאיכא
קרן זוית קרי ליה כניסה.
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דף ס״ב ע״ב :אתא ר׳ אבא נהר ליה אבבא .ויש גורסין
נחר.
אטד ליה אכתי לא עיילת לשעיר .יש לפרש דר׳ אבא הוא
דאמר ליה לרב ספרא היכי הוה אמר ניעול מר מי לא
תנן וכו׳ אלמא אין דרך שיכנסו שנים כאחד .והוא הדין
דקשיא עליה אמאי לא נעל כשנכנס .והוא סבר מסוכן הוא
אם ישהה נקביו ומפני כך לא נעל שמא יבא אדם נמהר
לנקביו ויסתכן.

כסף

מקובצת

כפורים ראה .ואף על גב דלא כתיב ביה ראיה מכל מקום
כתיב ביה זכרון לפני ה׳ .ומשום הכי קאמר דבא זכרונו
לפניו.

ואסיקנא

:א

דקפנדריא אסירא בבית הכנסת ורקיקה שריא.
ומשום הכי איבעי ליה למיעבד כד׳ מונא
דירושלמי דהוי רקיק ושאיף.

דף ם״ג ע״א :כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים מן
העולם .פירוש בסוף כל ברכה היו אומרים
ברוך אתה מן העולם (וכו׳ או עד העולם) .ומשקלקלו המינין
תקנו מן העולם ועד העולם .וכל כך למה לפי שאין עונין
אמן במקדש .פירוש במקדש לא היו עונין אמן אלא כל
העונין אומרים ברוך שם כבודו לעולם ועד .וכיון שהעונין
מאריכין ואומרים ברוך וכו׳ לעולם כדאיתא במסכת תענית
בדין הוא שיאריכו המברכין ויאמרו מן העולם ועד העולם.
ומניין שאין עונין אמן במקדש דכתיב בעזרא ויקם על מעלה
הלוים ישוע וקדמיאל וכו׳ ויצעקו וכו׳ ויאמרו קומו
וברכו וכו׳ ויברכו וכו׳ .קומו וברכו אמרו למברכים ויברכו
לעונין והיינו ברוך שם כבוד .והיינו ויברכו ולא סגי בעניית
אמן .ודוקא לתפלה אבל לשאר ברכות אמן היו עונין שהרי
מצינו בעזרא עצמו כשבירך על התורה ענו אחריו אמן כדכתיב
ויברך עזרא את ה׳ הגדול ויענו כל העם אמן במועל ידיהם
וכו׳.

תא

שמע אל תבוז כי זקנה אמך .כתב הר״א ז״ל נראה לי כי
בעבור שבטל המנהג ונעשה כזקן שתשש כתו הביא זה

_ _____________________הפסוק.

ואומר
__

עת לעשות לה׳ וכו׳ .פירוש ומפני חשש שלא ישכחו
שס שמים ויהא שם עבודת כוכבים שגור בפיהם אנו
מתירין להזכיר שם שמים לבטלה.

והא דאמרינן שהיו מעברין בחוצה לאח לאו דוקא מעברין
דהא אמרינן בסנהדרין דאין מעברין את השנה אלא
באח .אבל מחשבין היו והעיבוד לא היה אלא באח .ואפילו
על החשבון היו מקפידין כדכתיב כי מציק תצא תורה ודבר
ה׳ מירושלים.
דף ם״ג ק״ב :חמות ושמונה כלותיה ילדו ששה בכרס אהד.
תימה אם כן היכי אמר ויוגד לדוד כי בירך ה׳
את בית עובד והלא לא עמד שם עדיין אלא שלושה חדשים.
פירש בירושלמי שהיו יולדות מחמשה עשר יום לחמשה עשר
יום יולדת שבעה וטמאה שבעה וחוזרת ומתעברת ויולדת
לשבעה נמצא כי לשלושה חדשים שהוא זמן הכרת העובר
ילדו ששה וזהו כרס אחד.

דף ם״ד

ןן״א :ויתרו אמר לו למשה לך לשלום הלך והצליח
שנאמר ויאמר יתרו למשה לך לשלום ושלום
על ישראל .שלום רב לאוהבי תורתך.

סליק פרק הרואה.

וסליקא מסכת [ברכות]
בסיקתא דשמיא.
בתלמידי רבינו יונה ז״ל .בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב
וביצר רע .עבודת יצר הטוב היא עשיית המצות
ועבודת יצר הרע הוא שיכבוש יצרו המתגבר עליו וזו היא

העבודה שלו מה שאדם יכול לעבוד לבוראו ביצר הרע .עוד
נוכל לומר שיצר הטוב הוא מדת הרחמנות וכיוצא בזה ויצר
הרע נברא לאכזריות .וכשאדם אינו מרחם על הרשעים והוא

שיטה מקובצת <החדש>  -ברכות ,ביצה ,נדרים ,נזיר ,סוטה אשכנזי ,בצלאל בן אברהם עמוד מס (54הודפס ע״י תכנת אוצר וזחכמר

הערות מבעמ״ס שבט הקהתי
א) בעניו התקנה שתקנו חז״ל לשאול בשלו׳ חבירו בשם אי הוי
רשות או חובה עי׳ בס׳ המצות לרס״ג ח״א דף מ״ה ועי׳ בתפא״י סוף
מס׳ ברכות ועיי״ש בפהמ״ש להרמב״ם ועיי״ש במשנה לחם להיעב״ץ
דכי דהתקינו רק לצורך שעה בלבד ועי׳ מש״כ בספרי על הרמב״ם בהל׳
דעות פ״ה ה״ז

ב) בקיצור הלכות סי׳ א׳ בהגהות שם כתב כב׳ דהלכות אלו
של שאילת שלו׳ לא הובא ברמב״ם ובשו״ע וכו׳ .אבל עי׳ באו״ח
בסי׳ ס״ו בין הפרקים שואל בשלו׳ אדם נכבד ומשיב שלו׳ לכל אדם
וכו׳ הרי שמוזכר בדרך אגב החיוב ועי׳ בסי׳ תקנ״ד ס״כ אין שאילת
שלו׳ לחבירו בת״ב וכו׳ משמע דבשאר ימות השנה יש ש״ש .ועי׳ סי׳
תקע״ה ס״ה.
ג) שם בס״ב דן כבו׳ אודות לשאול בשלו׳ שונאו .הנה עי׳ בהנהגת
ר׳ מאיר פאפירש בסי׳ כ״ט וז״ל ידרוש בשלו׳ כל אדם אפילו בשלו׳
שונאו.

ד) שם אודות אמירת שלו׳ לעכו״ם יש לציין מש״כ ר׳ יונה בס׳
היראה וז״ל ויהי׳ מקדים בשלו׳ כל אדם אפילו אינו יהודי כדי שיהא
אהוב ונחמד לבריות אך לא בשלו׳ אשה וכן כ׳ רבינו הראש בהנהגותיו
אל תתעצל להקדים שלו׳ לכל אדם ואפילו לעכו״ם מפני דרכי שלוי.

ועי׳ בס׳ פלא יועץ באות שלו׳ שב׳ והן אמת שאמרו בזוה״ק כי
לא טוב ליתן שלו׳ או להשיב שלו׳ לאדם רשע שגורם רעה לעצמו מ״מ
יוכל לומר לכל אדם בדרך שאומרים בכל לשון ימים טובים וכו׳ עיי״ש.
ה) ובגדר נתינת שלו׳ לקרובתיו עי׳ מה שהאריך בעזר מקודש על
אבן העזר בסי׳ כ״א ד״ה אין שואלין.
ו) אודות המנהג ליתן שלו׳ בבא מן הדרך במחצהש״ק סי׳ ק״י
ס״ק י״ד ועיי״ש במ״ב.

ז) אודות הנפטר מחבירו דאל יאמר לך בשלו׳ בס׳ אומר השכחה
סוף ברכות תמה על שלא מובא כן בשו״ע .ועי׳ בר״ן סוף מוע״ק דמי

שאינו מקפיד ע״ז אינו מזין כלום ,ועי׳ במג״א ק״י ס״ק ט׳ שהביא
דאל יאמר לך בשלו׳ אלא לשלו׳.
ח) אודות נטילת רשות מהגדולים כשיוצא לדרך עי׳ בעטרת זקנים
על שו״ע סי׳ ק״י שהביא סמך מפ״ק דברכות נמלכין בסנהדרין פרש״י
נטלו רשות כדי שיתפללו עליהם ועי׳ שם מוע״ק אם נטל רשות ולן
בעיר צריך ליטול עוד פעם רשות.

ט) ויש עוד אופן דאסור להקדים שלו׳ לחבירו עי׳ ב״מ ע״ה ע״ב
אם נושה בחבירו מנה ואינו רגיל להקדים לו שלו׳ דאסור להקדים לו
שלו׳ משום רבית.
י) ואי יכולין לשאול שלו׳ בלשון ארמי עי׳ בס׳ ארח מישרים
שו״ע למדות בסי׳ ל״ה ס״ק דמסיק דיכולין דאע״ג דתפלה אסור מ״מ
יש לחלק בין ברכה לתפלה עיי״ש.

יא) ואודות החיוב לעודד חבירו עי׳ במג״א סי׳ שמ״ז ס״ק ד׳ וז״ל
דרך ארץ לומר לאדם שעוסק במלאכה תצלח מלאכתך ואפילו לעכו״ם
אבל מי שעוסק במלאכת איסור אסור לומר לו כך עיי״ש במחצהש״ק.

יב) והנה בש״ס דידן ברכות (ו׳ ע״ב) איתא דמי שאינו מחזיר שלו׳
לחבירו נקרא גזלן ועי׳ בס׳ כד הקמח לר׳ בחיי באות שלו׳ דמשמע
דגירסתו הי׳ דמי שרגיל להקדים שלו׳ לחבירו ולא הקדים פ״א נקרא
גזלן והוא חידוש .והשי״ת יפרוס שלומו עלינו.
יג) ועי׳ בתוס׳ ב״ק ע״ג ע״ב ד״ה כי לית ליה לרבי אסי כדי שאילת
וכו׳ דביאר ר״ת דמש״ה תקנו חז״ל דתוכ״ד כדיבור דאם עושה מקח
וחבירו נותן לו שלו׳ שיוכל לחזור לו שלו׳ דאל״כ הוי גזלן כדאי׳ בברכות
ו׳ ע״ב עי׳ בר״ן נדרים פ״ז ע״א.
והשי״ת יפרוס שלומו עלינו ומאפס הפנאי אקצר כעת.

הנ״ל
&

והדברים מרפסים ומבהילים הרעיון עד היכן מגיעים תקנת חז״ל
וחומר אמירת שלום כהלכתה.
המחבר

שבט

-

שמעק

בית אכל

כט

ן' ע״י מסק סמויה ולסייא כל מ'מ אסור ואף לסנן
שממיר! לעסוק באיכה וגל אנלוח י״ל כצדעסוק במטס
כמים תכול אנלומו ולא יסיח דממו עאנליחו ,ועיין נחשו'
מהרש׳ל נל שיו שנשאל אס המלמד יעשה אגל אס מוסל
ללמוד עם חלמידיו בז' ימי אבלו והמיל שם מג' שעמים,
סזיא דאס לא ילמוד יפסיד כל שככו אף לאחי אבלו \ א' סעי* א' אבל 'אקול לשאול נשלים וכ' נסג׳ה ויש
וגאפסד כס׳ג שיפסיד נס אהל ימי אבלו מוחל לאבל בכל
מקילין האימא נשאלה שלים עיין ננאל
אנלוסו ,שגיח ממלמד שבהול למשוח מלאכמו ליכא משים היטב אוח נ' שכמב עפיי מס שבי נדלכי עשה בא׳ס סי׳
שעמה ומימי ללמד כל ז' משיה והנס לשעם לאשי! של פיט נשם הזוחל פ' פקודי דאס אין מזכירן שם שמים לא
מסלש׳ל יש לפקפק הלא אסלינן לגמל השה לפמיה הממו נקיא שאילה שלום חס שאש שסנין אינו נכלל שאילה
נימי אבלו והלא גם שם יש לסוש שיפסיד עי׳ז אסל ימי
לסי מסי קהה מאי מקשינן נמיק דף כ׳א עיב
אנלו תלבה קושס שהורגלו לילך מטיד לסנומו נכל השלה עליע דאעי לכו לנמיכס לשלים הלא לא הזכיר שהשמים
ילגילי עמס לילך לסשמ אסלה ולא ישונו עוד אליו נס ונל‘ שם איש נקרא ®)ילה שלים ,ונלא׳ס דנליו אין לסם
אסל יעי אנלו ,ועל שעם השש יש להקשוח ממעשם דף לי שסר הלא אחל ז' היא ®אל נשלים אחרים ואסלים אין
_דא«רנן שם סמישקומ בשלים משים דפקודי^ש׳^מסי לב ®אלין בשלומו משים שסם שלוים נשלים והוא איש שלוי
^1לא למהלשיל ליכא במלמד שלומד עם חינוקוח משוס נשלים ואס אומרם א שאלה שלום אף נלי ס' הלא אצלו
שממה ,וגשי! בנו׳ז נא! שקיא שמחיל למלמד ללומד עם איש שלוי השלום ,ואפשי לימי דמש״ה מקילץהעמא ,דעיין
מלעידיו לק אסל ג' ימים דסוס כלבים צליכין לו דלא בזוהר פ* וישלח על קלא והוא ענל לפניהם יישחסי אלצה
כחשו' מהלשיל שמחיר חיך נ' ימים ,ועיין ביד שאול כאן ליא פמס כמיב ואמרמם כה לסי ואמה שלים והא אמעל
שמקשה על סש׳ז הלא בלביס צליכין לו מוסל אף ביום דאסיל לאקדומי שלום ללשיעיא אלא להקנ׳ס קאמל וחשיג
ננ^ז שבמחלה דברו ננל דעליס קאמל עש׳ס וכיון דסשמא המין לשעיס לניס
יאשון והניס בצ׳ע ולק’מ משי!
מביא הלבש יכוסס שמחיל להגיד הלכה אסל נ׳י והלבש ואי אפשל להשמל שלא לימן לסם שלום דנדולומהלאשינים
ילוסם אוסל לאעל סלכס למלעידיו וסלמיא כאן פוסק היו הרשעים רק אחד במשפחה ישנים בעיר והונדלו מקהל
ממיס בסעי׳ אי ובכל ואס אסר ג' יושם סחיר להגיד לדראון ולסרעה לא כן עסה לביס סס לכן צריכים עסה
הלכה .למלוןידיס משים דחוס דבר האגוד דמומל אסר ג' נשאלה ®צום לכוון לס' שלא לעסה איסיי לימן שלום
וע״ן נשען הש׳יו להמיר גס במלמד אחל ג' יושג /ועיין ללשעיס דאין שלום אעל ס' לרשעים ולכן שיאלץ גס
בנח בא״ס סי' מקלי סיךא ונמול מרבבה שם שכמני באבלים ואף דאצלס אינו שלו• השלים הלא מכוונים
לסקנ׳ס למימיה שר׳ השלים:
דמומל ללמד עם מיניקיס קישס ואיוב ודברם רעים בל
מה שמומר להגדוליס ללמוד דלא כסעגיא שם עיש וקשה
עגליהם לישנא דגמי במעניס דף ל׳ דמישקיח במלים הלא
^}ינם בנולים ממ׳ם דסא מלמדים׳ עמהס דברם שהנמלים

ישם

בבקיאים שאין סש*צ מוציא
אסרס שאיק נק׳איו
אומם יחפלל סאנל אף בדאיכא אחר:

סיקשם^

־

״־־־־-

שלום ע״ס

שם

סימן שפ״ו

'"'■־־־

מומרים ללמוד ,אע*כ כסמנ׳א ירק לגדולים סמירו שלא
יבטלו בס׳ב מלוה עשה של מ'מ אבל סקמשס שלא נצטוו
עדיין מנמלי! לגמרי וכדאי שלעס נ«מ אלסינו לנמל
החיסקוה יום אסד מלמודם כדי שישאלו  jsמה ולמה סס
הס במלים והאבוס ישיבו להם משום שנחלב הביס על
סמאיש שספלו לסם שאברה האק על עזבם אח מולם ס׳:

א' סעי' א' בקרע עיין ניס סלל שמקשה הלא rcms
קטןנ׳ד סליגי רב ישמיאל נעמיפס
סלאש ולמס פיסקיס כשמואל הלא סלכמא כלב באיסור
והמיס׳ שם דיה ושמואל פסקו כלב עיש ונראה דעיין
נמול שמניא בריסא דאנל לגמי כשבאים מנממים אצלו
מגלה לא® לכבודם וכן פסק בש׳ע ,ומנלייסא זו מונס

איו שם מי שיחפלל ימפלל סאנל,
כ' שם
כיין נקי 3ימ הלל שמקשה מסלע״א
מק 6שמיי סכי' ד' ינבל אימן ימפלל סאבל מין  '1ומסלק
נין אבל מאב ואס זה •חפלל בכל איפן אבל באבל על
שאל קלובים לא ימסלל עיש ונאעס איל למילוצו כאן
כ' סמסנל דוקא אם לסיציא לנים ידי מובמן שאיק בקיאי!
לסמפלל בכהיג לק בדל״נא אסר יכול האבל למוציא

כשמואל דלל 5לסובל פליעס לאש נשבח ישוח סמעם
נמיש יש*• נמ״ק שם ד״ס לא כ״ע עגלי אעפיי שמחעמף
לא ממי אבל דגם אמרם דרכן בן ילא שיין ל« לאמר
דצרן לנליח לאשי מפני כניד לנים ירק לשמיאל ישינר
דצליך להמעטף כעמיפס ישמעאלים דכ' יש*י שם דכ׳ע

סעי' נ'

לא נהנו נענףעס זו אלא אנלים נלנד או שיין לאמי
דיסיל הורמוף מפני כנוד לנים ורון דמוכס מהבייימא

שבט שמעון  -א סידון ,שמעון  pיהודה עמוד מס (59הודפ» ע״י תכנת אוצר

ןן

החכמה (0

8

כשמואל

^/׳]
אכן העזר

חלקת מחוקק

כא

סעיף ו׳  nאין שואלים כשלום אשה כלל .כלומר אפילו שלא
לשלום לה שלום רק לשאול על שלומה גס זה אשור ,רק לבעלה מומרלשאול מה שלום הגברת .והטעם פשוט,
שאל על שלומן ויבואו ליד סיבה .אבל

והכי אימא בהדא בב״מ פרק השוכר
דף פ״ז נע״א] [דע״י אחר אסור לשאול
בשלומה] ,דקאמר על יד בעלה שאני,
משמע בהדא מה שמומר על יד
בעלה אסור ע״י אחר .ובב״ח [אות ד־]
השוה אחרים לבעלה ,והוא נגד הגמרא

וכמב בט״ז [סק׳יו] וז״ל ,ונראה דש סילוק בזה ,דעיון לחוד אין נכון
בפני אחרים !*דוקא] באשמו ,משוס ™הרואה יבוא ליד הרהור דמכרע־גו™

ט באולי האחר יגיד לה שפלוני קירוב שלהם ע״י משמיש ,אבל בבתו ואחומו ונכדיו שאין כאן זכרון
לשלוח ,אפילו ע״י בעלה אסור .משמיש מומר בפני אחרים ,אבל שטנה בחיקה פשיטא דאסור אפילו שלא
בפני אחרים ,ובשאר עדות אפילו
בפנויה אסור אפילו עיון בראשו לחוד,
ו °יב>צאין שואלים בשלום אשה כלל אפילו
כנלע״ד ,עכ״ל :סעיף ו׳ י >1אבל
על ידי שליח ’*)ואפילו על ידי בעלה אסור
מותר לשאול לבעלה .וה״ה

לשלוח

לה

דברי

שלומים

הנ״ל דאמרינן בפירוש ע״י בעלה
שאני .ועיין בב״ח מ״ש דבמחלח
האיגרת יכול לשאול בשלום זוגמו ,אך לבסוף אסור לכמוב ומאמר שלום
לזוגמן:

יב) ומב״ם סכ״א מאיסורי ביאה ה״ה וטור.

סעיף ו׳ ט .אין שואלין בשלום אשה כלל .שממון שאילח שלום
יהיו רגילים זה עם זה ע״י (שלוחה) [*שלוחם] ויבואו ליד חיבה :י .אכל
מותר לשאול לבעלה איך שלומה .כ״כ המוס׳ פרק עשרה

יוחסין [קדושין ע׳ ע״ב ד״ה אין שואלי!] .ולמדו כן ממה שאמרו המלאכים
!בראשית י״ח ט׳] איה שרה אשמן .וכחב רס״ן ז״ל נדרישה אות ו׳] על שם
מהרש״ל [בביאורו לטור] שנהגו הימר באיגרח שלומים (שפורשין)

roro
נס’קי“
ןה,המ™
הגרו עד
אמצע
הס׳ק
הקודם,
ואה
העחזינו

שם

[*שפורטין] לאשה ,אבל לא להזכיר שמה .וכתב מ״ו ז״ל [ב״ת אות ד׳],
והייט לומר שבמחילח האיגרח כומבים וע״ש זוגחן כו /אבל בסוף
האיגרמ שרגילין לכתוב ומאמר שלום לפלוני ,אסור לכמוב ומאמר שלום
לזוגמן ,דהיינו שאילת שלום ששולח לה ע״י כעלה דאסור ,ע״כ:

יג> לשון

לשאול לאחר על שלומה מומר ,והא
דכמבו הפוסקים על ידי נעלה ,משום

דמצינו במלאכים דשאלו ע״י אברהם.

כ״כ ב״ח [אות ד׳] .מיהו בש״ס סרק
השוכר נב״מ פ״ז ע״א] דחירץ על ידי בעלה שאני ,משמע לשאול לאחר על
ומזה נהגו לכמוב נמחילח איגרח
שלומה אסור ,וכ״כ בח״מ נסק״ז].

נחלת צבי

ע׳־פ פרישה
ומהרש״ל
שלפנינו

ימסקאבל

מותר

לשאול לבעלה איך שלומה.
ציונים ומקורות
הטור.

נו־פ וש״י
קדופון ע־
ע״ב

הלכות אישות

בית שמואל

תנג

טורי זהב
ממה שאמרינן בגט• ב״ב פרק חזקת הבתים [נ״ת ע״א] דרי בנאי לא רצה
לכנוס למערה דהיה שם אברהם דגנאה בכנפיה דשרה ומעיינא ליה ברישיה,
ואמר אברהם ליעול דמידע יריע דיצר הרע בהאי עלמא ליכא* .ומזה יליף .בדפוס:
בנ״י [שם ל־א מדפי הרי״ף] דרך אח שאין ראוי להתנהג עם אשתי kSTpS
בכיוצא בזה בדברים אלו לפני אחרים ,עכ״ל .וכתב בדרישה [אות י׳)^
דנראה לו דוקא לשכב בחיקה אסור ,אבל לעיין ברישיה כשהוא יושבסמיז,
אפשר דמותר ,אבל בתשובת רשב״א ןת״א] סי׳ אלף קפ״ח משמע דגם עש סדי
עיון ברישיה אין נכון ,שמדמה זה ליציקה על הידים( .ורש״י) [ורשב״ם] ובותיט
פירש בגמ׳ [ב״ב נ״וו ע״א ד״ה אמר ליד ,וד״ה דמידע] מיךע יךיע ךיצר הרע HW
ובו׳ דאין כאן חוצפא דאיגניא [*באנפיה] בכנסיה דשרה דמידע ידיע ע־3
דיצה״ר ליכא בהאי עלמא [ו]לא צריכנא לאיצטנועי מיניה ,עכ״ל .משמע י™

דהעיקר משום דגניא בחיקה הוא ,וקשה דא״ב למה הוצרכו להזכיר
דמעיינא ברישיה .ונ״ל דתרי מעמים היו שם שלא רצה ר׳ בנאי ליבנס שם ,חדא ,משום אברהם גופיה ,דאין לו לאדם לעשות מילי דחיבה עם אשתו
בפני אחרים משום צניעות ,כההיא מעשה שהטיח באשתו תחת התאינה והלקוהו [יבמות צ׳ ע״ב סנהדרין מ״ו ע״א] ,וגם כאן הזה מעין תשמיש בזה.
שנית ,שלא יעורר תאות אחרים ע״י זה שיבואו לידי הרהור שיזכור תשמיש ע״י זה ,ע״ב אמר דמצד אברהם עצמו היה שלא כהוגן ח״ו ששכב בחיק
אשתו ,שנית אפילו עיק ברישיה לחוד אינו נכון כדי שלא יביא אחרים לידי הרהור .ועל זה השיב אברהם דאפילו השכיבה בחיקה אין איסור בו,
דבהאי עלמא א״צ לצניעות ,דידוע שאין כאן תשמיש ,ממילא אין כאן איסור אפילו לדידיה ומכ״ש לאחרים .וא״ב מוכח מזה דאפילו עיון בראשו
לחוד אינו נכון בפני אחרים .ונראה דיש חילוק בזה ,רעיון לחוד אינו נכון בפני אחרים דוקא באשתו ,רכל הרואה זה נזכר לקירוב שלהם ע״י
תשמיש ויבוא ליד הרהור ע״י זה ,משא״ב בבתו ואחותו ונכתתןו דאין כאן וברין חשמיש ,מותר בפני אחרים ,אבל שכיבה בחיקה פשיטא דאסור
בכולם אפילו שלא בפני אחדים ,דדבר זה הוא קירוב גדול .ובשאר עריות ואפילו בפנויה אסור אפילו עיון בראשו לחוד .כן נראה לענ״ד נכון :סעיף
ו׳ *([א]) [ pאכל מותר לשאול לבעלה נו׳ .כתב רש״ל !בביאור לטור] ,ולפ״ו נהגו היתר באיגרת שלומים שלנו (שפורסים) ן*שפודטים] בו האשה ,ע9-
ואעפ״ב נהגו להחמיר שלא להזכירה בשמה ,עכ״ל .וכתב מו״ח ז״ל ןב״ח אות ד׳] ,היינו שבתחילת האיגרת כותבין ולאשתך כוי ,אבל בסוף האיגרת S',
שרגילין לכתוב ותאמר שלום לפלוני ,אסור לכתוב ותאמר שלום לווגתך ,דהיינו שולח לה ע״י בעלה שאילת שלום דאסור .ונ״ל רכל זה הוא מצד
שמראה אהבה בדרישת שלום ,אבל אם יש צורך לזה ,כגון שלא היתה בקו הבריאה או כיוצא בזה ,מותר לכתוב תודיעני משלום אשתך:

באר הגולה

ביאור הגר״א

וכ״כ נספר שני לוחות הבריח 1שער האותיות אות ק' קדושת הזיות ד״ה נתב

סעיף ו׳ כג .אפילו כו׳ ואפילו בו׳ .שם [בגם׳ קדושין ע׳ ע״א-ע״ב
המובאת בבאה״ג אות צ׳] :כד .אבל כר .מוס׳ שם ןע״ב ד״ה אין] מהא
דסרק (ד׳) [ז׳] דב״מ ןפ״ז ע״א] .ושם [בתום׳ ד״ה על] לא כחבו כן:

הב־י] ובב״ח ואות נ׳ 4סעיף ו׳ צ .ממימרא דשמואל ,קדושין דף ע׳
ע״כ ק .מסקנת הגמרא ב״מ דף פ״ו ע״א כמו שחיק המפרש ,הביאו

באר היטב

פתחי תשובה

סעיף ו׳ יא .אבל מותר לשאול לבעלה איך שלומה .וה״ה לשאול לאחרים על
שלומה מופר .כ״נ הנ״ת מיהו נש״ס ננ״מ דף ס״ז ע״א דתירן שס ע״י בעלה
שאל ,משמע לשאול לאחר על שלומה אסור .ומזה נהגו לכתוב נחשילת איגרת כשלום
זוגתו ,אבל בסוף הכתב שרגילים לכתוב ומאמר שלום (לזוגתו) [לזוגתו] אסור ,דהיינו

סעיף ו׳ ד .אפילו על יד שליח .וצ״ע גבי אלישע שאמר לגידוזי רוץ נא
לקראתה ואמר לה השלום לך כו׳ !מלכים ב׳ ד׳ כ״ו] .הגהת יד אפרים.
ולפי דברי הריטב״א סוף קדושין שהבאתי בס״ק הקודם לק״מ:

שאילת שלוה ששולח ע״י נעלה .ב״ת וכתב ט״ז ,אס לא הימה בקו הבריאה מומר לכתוב תודיעל משלום אשתך .ןמב״ש סקי״ג]:

ראש פינה ־ חלקת השדה

ראש פינה  -עקבי הבית

סק״ז .האחר יגיד לה נו׳ .משא״ב הבעל לא יגיד לה מטעם זה שלא
תבוא לידי חיבה עימו .השוכר דף פ״ז כר .ע״ש בתום׳ שם [ד״ה על]
כתבו ,אבל לשאול בשלומה אפילו ע״י בעלה אסור ,ע״ש .ונראה
דכונתם לשלוח לה שלום ,שכן כתבו להדיא בקדושין דף ע׳ ע״ב ןד״ה
אין] ע״ש ,אבל לשאול לבעלה מה שלום זוגתך ,זה מורו התום׳ דמותר
וכמ׳־ש רש״י להדיא שם ןב״מ ד״ה על ידי בעלה] .וראיתי בהגהת הגאון
מהר״י פיק שכתב בציוו שם בב״מ שצ״ע קצת .וכונתו נראה דסתרי
למה שכתבו בקדושין .ולמה שכתבתי ניחא ,ראם היתה כונתם לחלוק
על רש״י היו מפרשים דלא כפירוש הקונטרס ,ובפרט שכ״ב בקידושין:

נמי שפיר דמי .וראיתי נמסרי״ט שס [קדושין] דן ע׳ שנתב אבל תום׳ נמנו כו׳
שאנו משתמשים בנשים ,משמע דמיעקר סא דשמואל לגמרי ,דאילו לרש״י [ס״ב ע״א
ר״ה הכל] דוקא סיכא דצריך לחבב על אביס ואמם נר .ונ״ל דסאי דשמואל דאמר
הכל לשם שמים היינו שאין לנו נוקסו ורגיל בס שד ,כסא דאמר רב אחא אי דמיין

עלייכו כנשורא כו׳ [כתובות י״ז ע״א] ,הא לאו הכי אין משממשין ,וזה שכתכו תוס׳
אנו סומטן נו׳ ,אכל למי שלנו נוקסו ,ת״ו דשד .והא דרג נסמן דאמר מימי דונג
משקינן ,רגיל היה בשפחתו ,אבל רב יהודה לא נדיק לה ואמר אין משתמשין ,ענ״ל,

וזה דלא ברש״י [שם ע׳ ע״א ד״ה חיתי דונג] שפירש בפו הימה; עכ״צ ועיין מה
שאכתוב לקמן סוף הלכות קדושי! [סימן ס״ה] בשם המורת חייה [לר׳ אברהם חיים
שוח ןע״ו י״ז ע״א ד״ה אבי ידייהון דאוסר לרקד עס הכלה אפילו ע״י מטפחת

לאחר כר .וצ״ל דמפרש מ״ש
הנ״ש_ שלא הביאו כלל :סקי״ג .לשאול
ותימה על
" ..
- ------- --------י|7׳ — ................... ........ . -- ----------- . ,
...
_...........
.11.
המחבר להדיא אין שואלין אפילו פ״י שלית ט׳ ,היינו ג״נ רק לשלום לה שלית וכן משמע מלשון ע״י שלית דהו״ל למימר ע״י אחר ,אלא משמע שהדבר יגיע אליה .על
שלומה אסור כר .אפילו שלא כיון שיגיע הדבר אליה ,כי מ״מ אולי יגיד לה.

יד אפרים

שי למורה
סעיף ר .אכל מותר לשאול לבעלה• נ״ב עיין נ״ש זסעי־גז מה שפמה על וקיני הג״ס.
ולענ״ד לא קשה מידי ,מהי דמותי לשאול גס לאתר ,אגל דרך אק ודאי אינו ,ומה

סעיף

ו׳ אפילו על ידי שליה .וצ״ע גני אלישע שאמר לגימזי זמינים ב■ ז -מוז רון נא
לקראתה ואמר לה השלום לך מ׳:

שלחן ערוך השל□ <מהדורת פריעדמאן>  -ל אה״ע א (א  -כה) קארו ,יוסף בן אפרים עמוד מס 600

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמר

תנד

אכן העזר

בית שמואל

כא

ע״ש זוגמן וכר ,אכל כסוף הכחג שרגילים לכחוג וחאמר שלום לזוגמן,
אסור ,דהיינו שאילה שלוס ששולח ע״י נעלה .ב״ח [שם! .וכמג נט״ז
[סק״ת ,אס לא הימה נקו הנריאה מומר לכתוב מודיעני משלום אשתך:
סעיף ו׳ יד> חוץ מהאב לבתו .כחנו ב״ח [אוח הק וח״מ [סק״יך
ה״ה נח כמו מומר ,דהא ת אחא
אוחכיה נכנפיה נח נמו כמ״ש סוף

קדושין [פ״א ע״ס .וכמג נח״מ נשם!,
ה״ה אחותו קטנה נח שלש שנים.
ולכאורה קשה הא הר״ן [קדושין ל״ג
ע״א מדפי הרי״ף ד״ה אמר רבא לא אמרן]

כחג ,כמו מגן נח נמו לא מק ,וכשאר
היסקים לא מצינו ההיחר מפורש,
ומנ״ל למיקל נכח נחו .ואפשר דמוכח
מהרמכ״ס [פכ״א מאיסורי ביאה ה״ז]
ושאר הפוסקים דלא ס״ל כהר״ן ,דהא
ס״ל אס נתקדשה אסור לישן בקירוב

הלכות אישות

חלקת מחוקק

סעיף ז'  tnכגון אחותו הגדולה .והא דאמרינן גפ״ר ,דשבח דף י״ג
נע״א] דעולא מנשק לאחותו אני ידייהו ,צדיק גמור היה ויודע נעצמו
שלא יבוא לידי הרהור re :בק גדולה בין קטנה .והא דמחנקיס

ומנשקים אח לאחוחו הקטנה נח שלש שנים ,אץ זה לחינת אישות רק
לחינח קורנה והכל לשס שמיס.

ז יהיהמחבק או המנשק אחת מהעריות שאין
לבו של אדם נוקפו עליהם י׳יכגון אחותו

הגדולה ואחות אביו וכיוצא בהם אף על פי
שאין לו שום הנאה כלל הרי זה מגונה ביותר
ודבר 8אסור הוא ומעשה טיפשים שאין
9קריבים לערוה כלל ט]בין גדולה בין קטנה
מהאב לבתו 10והאם לבנה .שכיצד מותר

מקדושין דף פ״א ע״כ ,ממיחד אדם
עם אחותו ודר עם אמו ועם נחו
אפילו נקניעוח .ועיין לקמן סימן נ״ג
סק״א :י] חוץ מהאב לבתו .ה״ה

לנח כמו כדאמרינן נגמ׳ שם הכל לשם
שמים ,ה״ה לאחותו הקטנה וכמ״ש
[לעיל סק״ט]:

ציונים ומקורות יד) רמב״ם פכ״א מאיסורי ביאה ה״ו-ז׳ וטור.

שנו״ם  )8ממהדורת הרמ״א של״ח ואילך :איסור )9 .ממהדורת שס״ז ואילך :קרובים ,ראה באר היטב סקי״ג
ועקבי הבית )10 .במהדורת תקס״ט וממהדורת למברג תרכ-ה :ומהאם.

נשר ,ולמדו מעוכדא [שם פ׳־א ע״ב]
דרג אחא אזיל לחחניה רב חסדא ושקיל נח כרמיה ככנסיה ,א״ל רב מסדא דהיא מקודשת ,מזה למדו( ,נתקדשו) [נתקדשה] ,אסור לישן עמה בקירוב

נשר .אע״ג 1חשם הימה נח נמו ,ש״מ נמו ונח נמו שרן .מיהו קשה אס נחו ונח נמו שוין ,מה אמר רב חסדא מר עונר אדשמואל דאמר אין
משממשין כאשה ,הא מנן נממנימין [שם פ׳ ע״ב] ישן עמהס כקירוב נשר ,שמהיכא מימי לומר מה דשקלה מנסיה גרע מקירוב נשר .גס אס היה
גרע א״כ איך למדו מזה דקירוב כשר אסור .ואפשר רב חסדא סכר [וקנח נמו לא דמי לנחו ואסור ,אלא רב אמא השיב אנא באידן [ד!שמואל דאמר
הכל לשס שמיס ,מזה נלמד נהנמו וכת נמו מומר ,ט מסממא כונמו למינה קורבה ,והא דלמדו מכאן נתקדשה אסור אפילו נכחו ,נלמד מדלא השיב
מיד על דאמר ליה דהיא מקורשח היה לו להשיב הכל לשם שמיס ,מזה נשמע כשהיא מקודשת אסור אפילו נכחו .מזה נשמע דמוחר אפילו קירוב

נשר ננמו וכת נמו אס אינה מקודשת ,וה״ה אמומו קטנה כמ״ש במ״מ .ואס היא גדולה דשערה צמח ,אסור לישן עמה כקירוב נשר אפילו נכחו,
__ה״ה לאומניה נכנפיה הוי כקירוב נשר .וק לשכב בחיקה לעיין כרישיה הוי כקירוב נשר ,נ״נ נט״ז [סק״ה .ואם היא מקודשת אסור אפילו אם היא
קטנה והיא נמו .ואס הס מלונשיס מומר לשכב עמהן ננמו ונח כמו אפילו אם היא גדולה ,ומשמע אפילו אס היא נשואה מומר ,דהא לענין קירוב
כשר גדולה ונשואה או נחקדשה שוי[ .ולעיין נרישיה לא גרע מזה ,ומומר אס היא נחו או נח נמו לעיין כריסיה אפילו אם היא גדולה ונשואה ,וכ״כ
נט״ז !עיין שם] .ושאר ערוה אסורה לעיין נרישיה ,וכן פנויה אסורה .ואחותו ממיר נט״ז [שם] .מיהו אסור לישן עמה אפילו אס הם מלונשים .וכן
יחוד אסור כמ״ש כסימן אח״ז [סק״א] ,ומכ״ש תינוק ונישוק אסור כמ״ש כתוספות [שבת י״ג ע״א ד״ה ופליגא] הא דעולא היה מנשק לאחומו ,משוס
דהיה יודע נעצמו שלא ינוא ליד הרהור ,אכל לשאר כני אדם אסור .אכל מומר לנשק לאחומו הקטנה .ח״מ [סק״ט]:

ביאור הגר״א

באר הגולה
באר

סעיף ז׳ כה .אף על פי שאין כד .מהא דעולא [שבת י״ג ע״א] ,וקאמר
ופליגא כו׳ :כו .שאין קריבים כד .שם נשבת י״ג ע״א] אפילו שום קורנה
נו׳ :כז .בין גדולה כד .מהא דקדושין פ״א נ׳ רב אחא נו׳ לא ש״ל מר
כו׳ עכר מר הו׳ :כה .חוץ כד .מחני׳ שם נקדושין פ׳ ע״ב] וכמש״ו:

הרב המגיד זפנ״א מאיסורי ביאה ה״ה] .סעיף ז׳ ר .ממסקנת הגמרא
דננולא סליגא דדיה אדידיה וכו /שנת דף י״ג ע״א .ש .משנה כגמרא
קדושין דף ס׳ ע״נ.

פתחי תשובה

באר היטב

סעיף ז׳ ה .חוץ מהאב לבתו .עיין באר היטב נסקי״ד] דה״ה בת בתו.
ועיין ב״ש ס״ק י״ד שהקשה ,דהא הר״ן כתב בתו תבן בת בתו לא תנן,
ובשאר פוסקים לא מצינו ההיתר מפורש ,מנ״ל להקל בבת בתו ,וטרח

סעיף ז׳ יב .הגדולה .וצדיק גמור שיודע בעצמו שלא יבוא לדי הרהור מוסר .ש״מ

נסק״ח] :יג .שאין קרבים לערוה כלל .נצ״ל* :יד .חוץ מהאב לבתו .וה״ה נס ואח ™
מןפרmsiroi( .
n;j
w״p
ח״מ
נמן מןמר.

ראש פינה ־ שו״זן
סעיף ז׳ .שאין קרובים לערוה .ט״ס וצ״ל קריבים כו׳*:

ראה שנו
נוסחאור.

ראש מנה  -עקכי המת

ראש פינה ־ חלקת השדה

ע״ש זוגתך כר .איני מנין זאת ,דהא כשכותבין אגרש ,שלום לידידי פלוני ,היינו
ממש שליחיה שלום ,שמנרכו בברכם שלוש ,וא״כ כשכותב שמון לו עס שלום זוגסן,
היינו ממש שלחוה שלוש לזוגתו ,תהי אשור אפילו ע״י בעלה .ואולי הבונה שמברכו
שיהיה לו ולזוגמו שלום ,אבל אין זה שליאת שליה לה בייחוד ,רק שובב השלוש לו,
ובמו ואמה שלוה ובישן שלוש נשמואל א׳ כ״ה ו׳] ,משא״ב בסוף כשכומב ומאמר
שלום ,הרי כואב בפירוש שיאמר לה ,תהו שליחות שלוש .ואין הנ״ס בידי :ןסקי״ת

סק״ח .צדיק גמור היה כר .עיין מה שכתבתי בזה לעיל סימן כ׳ בב״ש
סק״א :סק״ט .הקטנה בת שלש שנים כר .נראה דר״ל עד ג׳ שנים ,אבל
לא את״כ .וכן משמע בס״ק אח״ז ובסקי״א בסמוך .אבל ביותר מג׳
שנים לא .והכל לשם שמים בו׳ .ר״ל לחבבה על אביה ואמה ,עיין
פירוש רש״י בגם׳ !קדושין פ״ב ע״א ד״ה הכל] .עם אחותו נו׳ .עיין ב״ש
סוף סקי״ד ובסימן אח "ו [סק״א]:

הר״ן כתב בתו חגן בו׳ .ר״ל ,דהא דהנן בממניחין [פ׳ ע״ב] ממיתד אדם עס נחו
וישן עמהס בקירוב נשר ,זהו דוקא בנמו אבל לא בש נמו ,ומה דרב אמא אוחביה בכנפיה והו אינו בעמן קירוב בשר .אע״ג שם הימה בת בתו כר .ר״ל נהי דבהא דנחג
הר״ן דנכנפיה לא הר בקירוב בשר לא אדמי מזה ,די״ל דלפו מכא כל שכן דעכ״ם בקירוב בשר אשור ממקדשה ,אבל הא שש מייד נב]נש נשו ומהיכן למדו נמו ,אלא ודאי
דכי הדד מנהו .והא רלמדו מכאן נתקדשה כר .ר״ל דהאין יש ללמוד מהא דאמר רב חשדא לא שנר מר דמקדשא ,דנמקדשה אשור ,דילמא דוקא נמ נמו ,דהא רב חשדא
סונר למלק בין נמו לנח נחו .ועל זה תיק דמרב חשדא באמת לא מורא רק מרב אמא מוכת ,מדלא השיב לו מיכן כששאלו לא מנר מר דמקדשא ,הו״ל למימר הכל לשס
שמים ,אלא ודאי דבמקדשא לא מהר זה אפילו בנסו ,דהא רב אמא סונר דאין חילוק ני! נמו לבח נמו .מזה כו׳ קירוב בשר כר .יהא מדמי נמו לבת נמו ובנשו מומר,
א׳׳כ ה״ה נמ נמו .ואם היא מקודשת אסור כר .עיין נספר המקנה נסוגים דהטעם ,דנהי דאנשי כנמס הגדולה נקרינהו לעירה דיצרא דעריום [סנהדרין ס״ד ע״א] ,אבל
על יצרא דאשמ איש מסגנר אף שהיא ערוה ,ע״ש פירושו על מד רש״י [פ״א ע״ב ד״ה ודר עם אמו] .ולכן צ״ע קצח מ״ש הנ״ש נסמון ומשמע אפילו נשואה מומר
בלבושים ,והדין עמו דהא מה נין נשואה לנסקדשה ,אבל לדברי המקנה הנ״ל לכאורה צ״נג ועיינמי נו וראימי שס דמשמע דלדדיה אסור ממקדשה ע״ש .ושאר ערוה
אסורה .נראה משוס מסנהדרין דף ס״ד [ע״א] אימא שם דלא איגד נקרינתיה ,ישרש רש״י שם באמו ואחומו ע״ש .והטעם משום דאלו רגילים להיוח ביחד ממיד ,וכן נמו,
לכן אהר אנשי בנסח הגדולה רק לאלו אבל לא אשאר ערוה .וע״ש נרש״י שנסב דלנדה ג״נ לא אהר ,ולמד המקנה הנ״ל גס בנמו נדה יאשר ,וצ״נג וכן יחוד אסור בר.
זהו דלא כמ״מ סק״ט .עיין בשמן שאמ״ז סק״א .דהיה יודע בעצמו בר .שין מה שכחנסי בשמן נ׳ סק״א:

לשבת הסופרים
*ח״מ סק־׳ח .והא דאמרינן .ע״ש וצ״נב המעמיק:

שי לטורה
דמשר ע״י נעצה שאר)!( ,היינו דאין דרן ארץ לשאול רק ע״י נעלה ,כדאמרו  innלימדה מורה דרך ארץ ,אבל נכ״ז מומר לשאול גס לאחר ,ודו״ק:

שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> ־ ל אה״ע א (א ־ כה) קארו ,יוסף בן אפרים עמוד מס 601

I

ד־ה זה
וזפיע
בדפוס
נהנזוסך
הדינור
הקודם.
וזזלקנוהו
לפי העוין

הודפס ע״י תכנת אוצר החכמר

שו

באר הגולה

מגן אברהם נ״י

אורח חיים תקנה הלכות תשעה גאב

ט״ז מגן דוד

ה .הגהות מרדני דמועד יה כרחוב היהודים .ואף על פי שמשכירין קצת חניות לעכו״ס (ח) שלא ישן בליל תשעה באב בו׳ .עיין מה שכתכתי כסימן
®^יענו״ס עוברים שס אסור (רש״ס שי״ת מהרשד״ס או״ח סימן י״ט) .תרט״ו מזה( :ט> מותר ככלן בו׳ .דהא איתא ככרייתא נתוספתא
י
אביו הרא״ש [תע ",־״ד ונראה לי דאס הרכה עכו״ם עוכרים שם מומר :ים עם אשתו .תענית פ״ג הלנה יק ומעלה על שלחנו ואינו מונע עצמו משוס דכר.
שימן ל ]3מלשון התוספתא ואפשר שלא יגע כה כמו כיום הכיפורים [ריש סימן מרטו] (דרכי ויש אוסרים סכירא להו דהוה שכת זה כמו קוכר מתו כרגל דנוהג
כרגל דברים של צנעה נסימן תקמח
[שם פ״ג הצנה יש ושכן משה אות ד ד״ה וכן) .ונראה לי דכיום
הגה ה>וכן כמקום שדרים כין הכותים לא יחלוץ כי סעיף ד] .ולפי זה גס כן אסור לרחון
כתב הרמב״ן נשם שנץ יש להקל׳ ;סי־ נעיין כיו״ד סימן

כאב:

אנילוש ישנה עמוד רמה]:

ז .תוספתא [שש הלכה יא]
וירושלמי נשה ס״א הלנה ש]

פסקו

וכן

הפוסקים

[רא״ש שה פ״י שימן צז;
רמנ״ן שש עמוד רנו; רמנ״ס
יא]:
פעניוש

ז* .רמב״ס שס:
ח .כל בו נשימן שנ
ט .משנה פסחים דף נ״ד
ןע״נ] ונרנן שמעון כן
גמליאל [הגהות מיימוניות
ני ,א]:

דפוש קושטא תעניות ה ,י

נשם] תוספות ״[ 1ונשם
שמ״ק שימן צו הגה אות ט]:
י .רוקה נשימן שי]:
נ .הרשב״א בתשובה
[ת״א שימן תקנא]:

ציונים לרמ״א

(שפ״נו) [שמנן יי״ [בהגה] :כ ויש
אוסרים .ומכריז השמש דברים
שכצנעה נוהג (דרכי משה שם
ומנהגים להר״א טירנא מנהגי תשעה
באב עמוד עו) .י׳ ופסק כשל״ה נשער
האותיות אות ק קדושת הזיווג אות שעט]

ראני״ה

שימן

וה1היח_,^,

ששפה]

מיימוניות'

[שעמוש ה אוש ריח נשם

שמשו[

לנינו

והר״ס

והגהות

מאינגליטירא]

יח

יט

סכרא הראשונה (()6,עיין סעיף ח׳) :ל:

יני“) יש מי שאומד (ח) שלא ישן בליל תשעה
כאב יט עם אשתו כמטה ונכון הדבר
(יי) משום לך לך אטרינן נזירא:
י״יאם חל תשעה באב כשכת (ט> מותר
בכלן אפילו בתשמיש המטה :הגה

כמו שכתכ המרדני כמועד קטן
[רמז חמקו]( :י) וכל הרוצה
לעשות עצמו כר .ולא מיחזי
כיוהרא ,דהרואה אומר שאין לו
שוס מלאכה:

^.נכ^״1י^.א1סריס.משמן^המטה(.טי)יו*).וק״^:4

^א^גין שאלת <«״> שלוסלכבללחבירים בתשעה באב והדיוטות שאינם יודעים

ונותנים שלום משיכי; להם כשפה רפה י ,ובכובד ראש:

כא

י״״נ^יש מי שאומד שלא ילך ויטייל כשוק כדי שלא יבא לידי שחוק

וקלות והתול:
«(“’•> מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה כאב עושין מקום שנהגו כג שלא

שכימיהם .וצ״ע ,דהא כטור שס
נעמוד שכב] מביא הירושלמי [ברמת
פ״ב הלנה ש שכתב כהדיא שלוס
עליכם ,וגם כגמרא [בנא קמא עע ב!
אמרינן כדי שאילת תלמיד לרב שלום
עליך רכי ,ולכן אין להקל .ונראה
ליידאסור גס כן לשלוחי

שממעט שאפילו משנכנס אב ממעטין מלישא וליתן :הגה ™"ולא נהגו כאיסור

דזהו ככלל שאלת שלוס כמו שכמוב

מלאכה כי אס עד חצות ™ ״> ונהגו להחמיר עד חצות ככל מלאכה שיש כה שיהוי קצת אפילו

בהגה]:

מעשה הדיוט אכל דכר שאין כה שיהוי כגון הדלקת נרות או קשירה וכדומה מותרת ני=יש ולחלוב

כיו״ד
ם) טור [עמוד רמד נשם

אם יה כרחוב ר«> היהודים ״> וכן נהגו:

דאם נזדמנה ליל טכילתה כליל שכת
זו טוכלת ומשמשת ,דיש לסמוך על

בא אין שאלת שלום .כתוב
כיו״ד סימן שפ״ה נסעיף א בהגה!
יש אומרים דזה מה שאנו נותנים
שלום לא מקרי שאלת שלום

ידיו כחמין ,שגס זה קרוי צנעה

שס

[סעיף

נ

כב

לעשות יי)

אין עושין ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים (י) בד וכל הרוצה

לעשות עצמו תלמיד חכם לענין וה עושה (= pואפילו כמקום שנהגו שלא

לעשות ’ג>מותר על ידי גויס אפילו כביתו ופרקמטיא להרויח ולהשתכר 5במקום

שנהגו שלא לעשות מלאכה אסור ובמקום שנהגו לעשות מלאכה מותר אלא

כב י לחבירים .ןס־ פירוש
־“תלמידי חכמים אין נותנין שלום זה לזה .אכל כמרדכי [מועד קטן רמז תחצה] כתב לחכירו ,משמע כל שהוא תכירו אפילו אינו תלמיד חכס
אסור י (כ״ח עמוד רמה ד״ה אץ) .ולא ידענא מאי קאמר ><■< ,דודאי אסור ליתן שלום לכל אדם ,אן עמי האק שאין יודעי! וניתנין שלום
משיכין להס כשפה רפהל| כג שלא לעשות .כדי שלא יסיחו דעתן מהאכילות’(הר״ע כרטנורא פרק ד׳ דפסחיס משנה ה ד״ה תלמידי).

מרדכי דמועד קטן [רמז

<׳» ובתרומת הדשן [סימן קנק פלפל למצוא טעס כמו שאכתוב כסמוך נס״ק כה] .ונראה לי דמטעס זה גס כלילה אסור כמלאכה דהא גס

תיזקלד]:

בלילה מחויב להתאכל ,וכן כתב רש״י בפסחים דף נ״ד נע״ב ד״ה נץ השמשות] משעה כאב כין השמשות שלו אסור כאכילה וכמלאכה .וצ״ע
דכתענית דף י״ג נע״א] פירש רש״י נד״ה כשאמרו] מהכא משמע דבליל משעה באב מותרים במלאכה ואי[ איסור אלא כיוס ,ואין מפרסמין
הדבר ,עכ״ל .ומסתימת כל הפוסקים משמע דאסור גס בלילה ,ולא דמי לתענית ציכור דהתם הטעם שיהיו פנויס ויתאספו להתפלל
(עיין סימן מקע״ה סעיף ג׳) ולכן מותרים כלילה דלא היו מתאספים כלילה כדאימא בגמרא נשם ים ק ,מה שאי! כן כתשעה כאב שאין
אסור במלאכה ומליא במנהגא ,שהנוהגים איסור טעמם שלא יסיחו דעתס מאבילות או משוס עינוי ,ולבן אף כלילה אסור .ולכן בל מלאכה

י•) דברי עצמו:
ז) טור [שם] בשם רבי
יצחק [מוויגא ,הובא ניא״ש
שערש פ״ד סימן לג]

’יאגידה] "'

(יאגיי)

־ ד״אנףר;א0]:עמודעו].
יין

מהר״א

בהגהותיו

מפראג

לטור

שאין בה שיהוי שרי סי־ דאין מסיח דעתו ככך ,כן נראה לי :כד וכל הרוצה .ואין כו יוהרא ,דהרואה אומר מלאכה הוא דלית
ליה ,ייי עיין סימן מקע״ה נס״ק א]:

סימן

ערף להם לטהריק״ש

תקנג:

ט) מנהגים [להר״א טימא

«ץ> פע-ף •= [כשבת סותר בשלן] .ואפילו לומר קינות אינו ראוי ונל שנן בשבתות הקודמים ,רדנ״ז סינץ כ״ח

[ש״ג שימן אלף ע]:

שם עמוד עש]:
י*> תרומת הדשן סימן

קנג־

שערי תשובה
(טר>

באר היטב

ונן נוהגין .עיין באר היטב .ועיין מחזיק ברכה [אות ז] שהביא דברי האליה

רבה [ס״ק יטן שחולק על של״ה ,וכתב שזקנו ואביו הגאונים אסרו .אך בזרע

אמת nj־ xאו־ת סימן פ; החזיק בהוראת של״ה ודעימיה .ע״ש:

(טז)

שלום.

עיין באר היטב .וציין פרי מגדים [אשל אברהם אות כא] דגם לומר צפרא דמרי

אפילו נדרן רחוק ,מ״א ןס״ק תן .וכתב עטרת זקנים דנכל מקום שצריך
למנעלים יתן עפר במנעלים ,ע״ש( :יג) היהודים .ונראה לי דאם הרבה

(יד) משום .ועיין סימן
ענו״ם עוברים שם מותר ,מ״א נס״ק י:]0
תרט״ו נסעיף א] דאסור ליגע באשמו כאילו היא גדה ,ואפשר דהוא הדין
בתשעה באב ,דרכי משה .ונראה לי דביום יש להקל ,מ״א נס״ק יטן:

טב אסור בתשעה באב ,ועיין ביו״ד סימן שפ״ה [סעיף א בתגר( :].טו ).מקום
שנהגו בר .ובנין דאוושא מלתא אסור אפילו הבנאים צכו״ם ,וכן מנהג פשוט (ט )1וכן נוהגין .ומכריז השמש דברים שבצנעה נוהג ,דרבי משה ומנהגים.
ופסק נשל״ה דאס נזדמנה ליל טבילתה בליל שבת זו טובלת ומשמשת ,דיש
בקושטיניא ,כן כתוב בשיירי כנסת הגדולה [הגב־י אות ז! ,ע״ש:
לסמוך על סברא הראשונה ,וכן דעת כל הגדולים במדינת פולין ,וכן נתב
המ״א נש״ק כ] .דלא כאליהו זוטא נש״ק ץ( :טז) שלום .כתב ניו״ד סימן שפ״ה יש אומרים דזה מה שאגו נותנים שלוס לא מקרי שאלת שלום
שבימיהם ,ע״ש .והמ״א נפ״ק כאן סולק וכתב דאין להקל .ונראה לי דאסור גס כן לשלוש דורון להכירו דזהו בכלל שאלת שלום ,מ״א נשסן( :יז) אין
עושין .כדי שלא יסישו דעתן מהאבילות ,ומטעס זה גס בלילה אסור במלאכה עיין של״ה [מסכת תענית פרק נר מציה אות ב! ,דהא גס בלילה משויב
לההאנל .מיהו כל מלאכה שאץ בה שיהוי שרי דאין מסיח דעתו בכן ,מ״א ןפ״ק כג] ע״ש:

לכושי שרד
לא) מגיא סק״ב עיין סעיף ח׳• ר״ל ,אף על גב דנתבאר שס דבזמן הזה ליכא הגורסים לחברים מודיס דלבל אדם אסור ,אלא שעס האדן שאינו יודע משיבן
טבילה בזמנה ולא תטבול ,היינו משים דליכא טהרות בזמן הזה ולנעלה נלאו
נשפה רפה :לס שם פקב״ג ובתרומת הדשן סלסל .הוא בתרומת הדשן
הכי אסורה בתשעה באב ,מה שאץ כן ננהאי נוונא דמומרת לבעלה בליל טבילה סימן קנ״ג שעל ידי עשיית המלאכה מתבטל מהעינוי ,הניא המג״א לשונו
מותרת לטבו 3ועיין בארבעה טורי אבן סימן כ״ד ועיין בהלכות נדה של מנתח נקצרה בס״ק כ״ה :לד> שם פקכ״ד עיין סימן תקע״ה .עיין שס נמג״א
יעתב ושורש השלמים! ריש סימן הצ״ז :לנ> שם פקב־ב דודאי אסור .ר״ל ,דגם
ס״ח א׳:

שלחן ערוך השל□ <מהדורת פריעדטאן> עמוד מס  338ח או״ח ח (תצה ־ תקפ) קארו ,יוסף בן אפרים הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

?

פרי מגדים

יד אפרים

שז

אשל אברהם

משבצות זהב

(דז> שלא .עיין ט״ז בסימן תרט״ו אות א׳ דבתשעה באב מותר ליגע יה ברחוב היהודים .עיין מ״א .ואליה רבה אות ט״ו צידד להחמיר
בה .ועיין מ״א כאן אות י״ט ואי״ה שם יבואר( :ט) מותר .עיין ברחוב יהודים לחלון שם אף על גב דהרבה ענו״ם עוברים שם :יט עם
ט״ז .ועיין סימן תקנ״ג נט״ז] אות ב׳ .וטבילה בזמנה בתשעה באב אשתו .עיין מ״א .ועיין ט״ז בסימן תרט״ו משמע בתשעה באב שרי ליגע
בשבת עיין מ״א ןס״ק] כ׳ דפוסק בשם של״ה דמותר ,ועיין אליה בה ,יע״ש :כ ויש אוסרים .עיין מ״א .הראה לסעיף ח׳ ,יש לומר
רבה אות י״ט משמע דאוסר לשמש עמה ,ואי״ה במ״א נשם] יבואר דנווגתו דהאידנא לינא טבילה בומנה דאין טהרות ,ולבעלה בלאו הכי
בזה .תשעה כאב שחל בשבת כתב אליה רבה ןס״ק] י״ח שאומר ....בתשעה באב אסור בתשמיש ,מה שאין כן נשכת תשעה באב דיעה ראשונה
אב הרחמים דהוה כקינות ,ומזכירין נשמות הצדיקים ,ובסימן תקנ״ט מותר בתשמיש המטה אס כן רשאי לטבול ולשמש עס בעלה .ועיין אליה
רבה [ס״ק] י״ט ,ולפי מה שכתנתי אתי שפיו .יעיי; 3״י נעמוד רמב ד"?
אות ו׳ בט״ז דמותר לעשות הספד בתשעה באב על תלמיד חכם,
אבל]' :יבא אין .עיין מ״א .ועיין בהלכות פורים נסימן תרצו'סעיף ו נהגה]
והוא הדין אב הרחמים( :י) וכל .עיין ט״ו .הא בשאר דברים שייך
נה$י“גוונא משלות מנות ,הוא הדין בתשעה באב אין לשלוח .עיין אליה
יוהרא .ועיין מ״א אות כ״ד ואי״ה שם יבואר עור:
רנה אות כ״א צפרא דמרי טב נמי בתשעה באב אסור ,דנאבל נמי מון
שלשיס אסור ,ועיי[ ש״ן יו״ד [סימן] שפ״ה אות ב׳ :כב להבירים .עיי' מ״א .בנ״ח בתוספתא [תענית ס״ג הלכה יא] אין שאילת שלום לחברים היינו
תלמידי חכמים בתשעה באב ,וכן הוא בר״מ ז״ל פרק ה׳ מתענית הלנה י״א וכמגיד משנה שם ,אבל במרדם הגירסא לחבירו ,משמע אף שאין תלמיד
חנם אסור .ועל זה השיג המ״א דוודאי אף לגירסא (!)חברים הוא הדין לכל אדם אין שאילת שלום בתשעה באב ,רק עמי הארן אין יודעים הדין ונותנים
שלום משיב להם בשפה רפה .ויש ליישב דעת הב״ח דחייש לאיבה התירו לימן לעם הארן שלום ,וכן משמע לשון הר״מ ז״ל תלמידי תכמיס אין ניתניס,
דאם לא כן לימא בקיצור אין שאילת שלום ואם אחד נתן משיב בשפה רפה .ומיהו י״ל יודיע לו שהיום אסור :כג שלא .עיין מ״א .עיין'אות כ״ה
חליבת פרות משמע הטעם משום מפיח דעת מהאבילות ,אין לחלק אף בלילה אסור ,דמהאי נועמא מחירין מלאכה שאין בה שהיה נו׳ :כד וכל .עיין
מ״א .הא במקום דשיין יוהרא אסור:

הגהות רעק״א

ושפם•? י®) עיין בירד סימן
_.ע»ע«[-מף-א-1ג£כל__1
י ושם פיק נג> פירוש כד יז]I .
ר״ל ,דבטור [עמוד רמה] ]
איתא אין שאילת שלום
לחבירים,ועלזהכתבהב״ח

פירוש תלמידי חכמים כד,
ומשמע הא לאחר שאינו
תלמיד חכם מותר ליתן
שלום,

ועל

זה

כתב

דבמרדכי איתא לחבירו כר.

ותמה המג״א דודאי גם
הטור מודה דאסור ליתן
שלום לכל אדם ,ומה שכתב
י אין שאילת שלום לחברים
פירוש שחבירים שיודעין
הדין אין נותנין שלום (לכל)

[לשום] לח! אדם ,ולמ״ד
אינו משמש
דלחבידים
בפועל יוצא לאחר ,אלא

לעצמו ,וכאילו אמר אין
חבירים שואלים בשלום:
]שם ס״ש נס׳דאיך פסיה

דעתו בכך .וגם משום
ביטול עינה לא שייך כי אם

ביאור הגר״א

במלאכה שיש בה שהוי

( )1שרע סעיף בב! מותר על ידי גוים .ובנין דהוי פרהסיא אסור אפילו על ידי [יט]  r-asjיה] יש מי שאומר כר .עיין מה שכתבתי לקמן סימן תרט״ו סעיף
א׳ !ם־ק [ :pכ] !סעיף יט הנה] ויש אופדימ גד .כמו שכתוב באבל ברגל בפרק
עכו״ס (אליה רנה ת״ק נ 3בשס שיירי כנסת הגדולה הגב״י אות  )tנה״ב:
א׳ דכתובות !ד ,א] ,ובשבת [ב]סרק ג׳ דמועד קטן ננג .p .וסברא הראשונה
*•
'בירא לה דבדברים שבינו לבין עצמו קל מאבילות ,ועיין תוספות דיבמות מ״ג ב׳ ד״ה שאני כו׳ ומפרש ר״ת כר .ולשון התוספתא סוף תענית [פ־ג הלכה 'P
תשעה באב שתל להיות בשבת אוכל כר ואין מונע מעצמו כלום ,בהדיא התיר הכל[ :כא] [סעיף ־א] יש טי נר .כמו שכתוב בפרק ג׳ דמועד קטן !נו p ,לא
יניח תינוק בחיקו כר[ :כב] !סעיף נגן ואפילו במקום .דליכא כאן משום היסח הדעת ,וכמו שיתבאר למטה !ס-ק כד)[ :בג] !חנה] ולא נהגו כר .כמו בתענית
ציבור עד דתתפני כר [ירושלמי פסחים פ״ד הלנה א] ,ועיין ר״ן פרק די דפסחים נטז ,נ ד״ה העושה] .ועיין מה שכתוב לקמן סימן תקנ״ה סעיף א׳ [ופ״ק  ,pע״ש:
[כד] ונהגו להחמיר כר .דטעם איסור מלאכה שמחמת מלאכה ישבה מהצער ותענית ,וכמו שכתוב שם [תע!ית ל p ,תניא נמי הכי רבן שמעון בן גמליאל אומר
לעולם יעשה כל אדם עצמו כתלמיד חכם כדי שיתענה ,וזה דוקא במלאכה שיש בה שיהוי[ :כה] ולחלוב כוי .שנסתפק שם בתרומת הדשן [סימן קנג] ,ועיין
מ״א [ס״ק כה] .אבל הרשב״א [שו־ת ח־א סימן תקנא] כתב דדבר האבר מותר ,וכן כתוב למטה בסעיף כ״ג ,וכמו שכתוב שם בתרומת הדשן דודאי תשעה באב
קיל מחול המועד ,ועוד דהא אין איסור אלא מנהג:

מחצית השקל
(פ״ק יט> עם נר .ונראה לי דגיום יש להקל .אף על גב ז־בסימן (וזרי״ג) אליה רבה [שם] כתב בשם זקנו הייה מהר״ר שמעון ז״ל שאסור ,ע״ש:
[חרטו] ביום הכיפורים החמיר מ״א !ס-ק א] ואוסר אפילו ביום ,מכל מקום <פ-ק בא> אין כד .וצ״ע כר .גס הש״ך שם [ס״ק  pכתב שאין טעם זה דלא
מקרי שאלת שלום נכון( :פ״ק נג> להכירו"י .פירוש תלמידי הנסים נר.
הקיל בתשעה באב דהוא דרבנן .וגם קצת סברא יש ,דהט״ז כתב שם
דביום הכיפורים אינו אסור כי אם בלילה דיש יותר לחוש להרגל דבר חסר וכצ״ל ,בטור [עמוד ומה] כתוב אין שאלת שלום לחברים בתשעה
באב והדיוטות שאינן יודעין ,ופירש הב״ח (מדקתני חברים ולא קתני
מביום ,ובתשעה באב אפילו בלילה מותר ,דדוקא ביום הכיפורים
שהנשים מקושטות לכבוד היום יש לחוש לגירוי יצר הרע ,מה שאין כן חברו) דר״ל תלמידי חכמים הנקראים חברים( .ולפי זה משמע דהדיוטות
בתשעה באב אדרבה הולכים בבגדים מנוולים ליכא למיחש כולי האי» ־■מותרים ,כמו במלאכה בסעיף כ״ב) :ולא ידענא מאי קאמר כד .דניהו
לגירוי יצר הרע .ולכן סבירא ליה למ״א דביום הכיפורים מצד הקישוט דחברים שכתב הטור ר״ל תלמידי חכמים מכל מקום לא בא למעט
יש לחוש אפילו ביום ,אבל בתשעה באב דליכא משום קישוט ,ניהו דהדיוטות מותרים ,אלא דבא לכתוב ראם שאל בשלומו שצריך להשיב
בשפה רפה ,ובתלמידי חכמים לא משכחת לה דהא שניהם יודעים שיש
דביום לא חיישינן מכל מקום בלילה ()1איכא למיהש יותר להרגל דבר,
איסור בשאילת שלום ,לכן כתב אין שאלת שלום לחברים והם יודעים
גס בלילה בין ביום הכיפורים ובין בתשעה באב [ז־]אין הולכים מקושטים
דלא בבגדים מנוולים ,גם בתשעה באב חיישינן ומחמרינן :עיין כידה שניהם ,אבל הדיוטות שאין יודעים אם קרה .מקרה ששאל הדיוט בשלום
•הן שפ״ט .ר״ל ,דבאבל !סימן שפג סעיף א] לא הוזכר כלל איסור נגיעה ,תלמיד חכם ישיב לו בשפה רפה• (ס״ק כג> שלא כד .כמו שאכתוב בכפור.
ס״ק כ״ה ועיין שם מה שכתבתי :בין השמשות שלו (ר״ל של תשעה
ניהו דמחמרינן בתשעה באב ,די להחמיר בלילה ולא ביום< :ס״ק כ> ויש
אופרים נר .ופסק בשל״ה נר (עיין סעיף ח׳) .דכתב של״ה בשער האותיות באב) אפור באכילה ובמלאכה .הרי דאפילו בין השמשות אסור במלאכה
אות קו״ף ,ניהו דכתוב בסעיף ח׳ דבזמן הזה ליכא טבילה בזמנה וליכא כל שכן בלילה :מהכא משמע כר .אהא דתניא כשאמרו אסור במלאכה
מצוה ,מכל מקום הא כתב הרב ב״י ביו״ד [שו-ע סימן קצז סעיף  pהיכי לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר ,ועל וה כתב רש״י וז״ל ,כשאמרו
דבעלה בעיר גם בזמן הזה איכא מצוה ,ז־הא יהושע נענש ולא הניח בן אסור במלאכה בתענית צבור (כדלקמן סימן תקע״ה סעיף גי) כד ,מהבא
הואיל וביטל ישראל לילה אחת מפריה ורביה כדאיתא ריש מגילה !ג ,ב משמע כד .משום דסבירא ליה לרש״י דתשעה באב דינו כשאר תענית
תוספות ד-זז מלמד ,מהא דעיוובין סג( p ,וסבירא ליה לשל״ה דקפדינן יותר ציבור ,ואם כן דברי רש״י סותרים זה את זה :ולא דמי לתענית ציבור.
אעונה של ליל טבילה משאר מצות עונה ,דבליל טבילה יש יותר לחוש כדסבירא ליה לרש״י במסכת תענית הנ״ל לדמותן :כדאיתא בגמרא.
לביטול פריה ורביה דאין אשה מתעברת אלא סמוך לטבילתה !סוטה כז ,א],
תענית דף י״ב ע״ב ,דמפרש אהא דאסרו בתענית רחיצה סיכה תשמיש
ולכן אי לא נזדמן ליל טבילתה בשבת לא סמך להתיר עונה ,כן כתוב מלאכה ,בשלמא כולהו אית בהו תענוג אבל מלאכה צער הוא ,אמר רב
בספר אליה רבה ס״ק יט) ,אם כן כיון דחשב הרב ב״י להטבילה מצוה חסדא אמר רב ירמיה בר אבא אמר קרא [יואל א ,יי] קדשו צום קראו
כשבעלה בעיר על כרחך צריך לומר דהתשמיש אז מצוה חשובה ,וניהו עצרה אספו זקנים ,מה עצרת אסור במלאכה אף צום אסור במלאכה .אי
כשחל תשעה באב בחול לא התירו חז״ל התשמיש אפילו בליל טבילה מה עצרת אף בלילה אף תענית אפילו בלילה ,אמר רבי וירא בו׳ אמר
דכדאי הוא ביח אלהינו לבטל עליו טבילה אחת (כדאמר רבי חנינא סגן קרא אספו וקנים ,מה אסיפת זקנים ביום אף צום נמי ביום .ופירש רש״י
הכהנים פרק קמא דתענית יג ,א) ,אבל כשחל בשבת כיון דבלאו הכי רוב [שם ד״ה דומיא] דאסיפת זקנים ביום דבלילה כל אחד בביתו ואין נאספים,
פוסקים מתירים התשמיש ,במצוה רבה סמך על המתירים .אכן בספר עכ״ל :או משום עינוי .הוא טעמו של רש״י שמביא בס״ק כ״ה:

קצת שמשתעשע כה ,כן
כתוב בתרומת הדשן ,ע״ש:

הגהות והערות
לג 1עיין סימן חקנ״א
סעיף ד׳ וסימן מקנ״ב:
(גליון ט״א)
!סטן p
דד! כן הוא במהדורת הרב
פרנקל ,ובדפוסים הקודמים
הוא באות ק:
לה] תוקן ממהדורת פראג
תקמ״ה ,וכן הגיה מקור
סיים .ועיין נתיב חיים ויד
אפרים שהגיהו באופן אתר,
וכן משמע ממחצית השקל:
לס תוקן ע״ס הדרני
משה .ובאמת האגור [סימן
חהלח] מביא את ב' השיטות,
ואתר דברי הר״י מווינא בחב
״וכן בחב מורי יעלה ו״ל״:
לז 1פסהדורת קראקא
בשו״ע
הטסת
ש״ל
"לתנירו" ,והנותרת במג״א
דסו״ר תוקנה "לסבירים".
אך ממהדורת אמ״ד תקי״ד
(פרופס) נשתבש הטסת
בכותרת המג״א "לתנירו",
וכפי הנראה טסחא וו היתה
לפגי יביט .ויש לציין
דנמהדורת פראג חקמ״ה
הוסיפו בלשון המג״א "נטור
איחא לסבירים":
לח! כן הוא ננתי״ק של
רניט:
לם 1עיין [נהגה סוף]
סימן תקג״ג! :גליון ם״»)
 mעיין תוספות רנינו פרן
פסחים נה ,א ד״ה רב ששת:

אוצר מפרשים
נ ןפ':א פין יפ> עיין ביו״ד פיטן שצ״ט ,כצ״ל:

ונתיב חיים>

ד והנה סעיף י»> ויש אוסריס תשטיש הטטה .עיין שו״ת כתב סופר [או־ח] סימן
ק״א:

ןחתם מופר)

ועל כל פנים דעת האליה רבה לאסור ,ונאמר לי כי כן החמיר אאמו״ר זצ״ל [מהגאון

בתב סופר]:
ו ,מגיא ם־? כב> לחביריט ,כצ"ל ”( Iכן הוא הנירסא בטור):

וחתם סופרן
ודגול מרבבה)

ה ומביא פיס נ> [ופסק בשל״ה וכד (עיין סעיף הי)] .ועיין בספר אליה רבה [0־ק יט!
שדעתו לאסור ,והוא כתב בוה כוונת המג״א שציין ועיין סעיף ח׳ שדעתו שבזה

ז ןשם) (ג״ח> .נ״ב ,כדברי הב״ח מבואר להדיא בלשון הרמב״ס [תעניות ה ,יא] ובתורת
האדם לרמב״ן דף פ״ו סוף ע״ג נשער האבל ענין אכילות ישנה עמוד רגו] דלא אסור אלא

ליכא טבילה בזמז והזה) מצוה .ועיין בפרי מגדים שפירש כוונת המג״א לדבר אחר.

לתלמידי הסמים .ע״ש:

וחתם □ופר)

שלחן ערוך השלם <מהדורת פריעדמאן> עמוד מס  339ח או״ח ח (תצה  -תקפ) קארו ,יוסף בן אפרים הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

;

,

שלמת ח״ם ,ר' יוסף חיים זןננסלדי בנ' ברק תשנה

באורי ש״ס

רפה

אלאו שאין בו מעשה ולענ״ד דבכיוון נקטו
התר הכי דבשלמא בלאו שבכללות מצינו הגם
שבלא״ה היינו יודעים האיסור כמו גבי פסח

ביה ,או זכאה שלים איהו ,או לרמאה בני
עלמא איהו .אמר ליה רבי יוסי הא חסידי
עליונין אמרו ,הוי דן לבל ב״נ לזכו ,הא

דהא כבר כתיב וככה תאכלו אותו צלי אש וכר
מ״מ נכתב עוד לאו שבכללות אל תאכלו ממנו
כר כ״א צלי אש וע״כ דלא נכתב כ״א לעונש
יתיר א וכמו כן בניתק לעשה אי׳ הוה כתי,
תשלח את האם ואת הבנים תקח ממילא הוה
ידעינן דאינו רשאי ליקה האם על הבנים
וכדומה בכולם וא״כ הלאו הזה כיון שאין לוקין
עליו ואיסור כבר ידענו ע׳׳כ דלא איתר כ״א
לעונש יתירא משא״כ בלאו שאין בו מעשה הרי
הוצרך ליכתב גוף הדבר שזה אסור גם אם לא
נכתב לעונש יתירא .ודע מ״ש לחדש בספר
ערוך לנר דהיכא דאיכא ב׳ כריתות בדבר א׳ גם
ר״י מודה דלוקה א״כ נימא ג״כ מי שכבר

תנינן ,בר נש דנפיק לארחא ,יתכוין לתלת
מילין ,לדורון ,לקרבא ,לצלותא .מנלן
מיעקב ,דהא לתלת אלין אתכוין ,וזריז
גרמיה לדורה ,לקרבא ,לצלותיה .והאי ב״נ
אזיל בארחא איהו ,הא ביה עטופא דמצוה,
לצלותא .והא ביה כלי זיינין ,לקרבא ,כיון

נתחייב פעם א׳ כרת שוב ילקה על אידך חייבי
כריתות שיעבור או מיי שבא על גופי׳ מוחלקי׳
או על גוף א׳ ב׳ ביאר על אידך ביאה ילקה ואם
נימא דבכה״ג לא ילקה שוב יהי׳ חמור כשעובר
ב׳ איסורים בב״א משיעבור בזה אחר זה ובש״ם
הסברא להיפך ועוד דגם בביאה אחת כבר חייב
כרת על כח הראשון ועל אידך ילקה ולכן
לעג״ד צ״ע בדבר.
הק׳ יוסף חיים זאגגעגפעלד
[אור תורה שנה א חוברת א סימן ב]

סימן תרסט:
אבות פ״ד מט״ו;
הוי מקדים בשלום כל אדם
במסכת אבות פ״ד מט״ו הוי מקדים בשלום
כל אדם ,אם כוגתו לומר שלום לכל מי שיפגע

בין מכירו בין אינו מכירו.

תשובה
כנראה הכוונה כמו שאמרו בברכר [דף י״ז
ע״א] על ריב״ז אפי׳ נכרי בשוק אבל כנראה זה
בעיר אבל בדרך ידוע מה שכ ,בזה בזוהר[ .ד-ב]

ז״ל הזוהר סוף פרשת מקץ דף ר״ד ע״ב:

דתרין אלין אית ביה ,תליתאי לא למרדף
אבתרה וכר וכר עיי״ש.
ועיין עוד במס׳ מגילה דף ג א ,אמר ר׳
יהושע בן לוי אסור לאדם שיתן שלום
לחבירו בלילה חיישינן שמא שד הוא .ועיין

שם בתום׳ ד״ה חיישינן ,דדוקא חוץ לעיר
כגון בשדה ובלילה.
ואגב אורחי׳ יש לציין מה שכתב הגרעק״א
בגליון הש״ס בכתובות דף קד א ,אין שלום
אמר ה׳ לרשעים .צ״ל אלקי ,ישעיה נ״ז.
 ויש להעיר דבאמת בפסוק הקודם שםבישעיה פרק מח פסוק כב כתיב באמת
אין שלום אמר ה׳ לרשעים ,וכמו שכתוב
לפנינו.

סימן תרע:
ב ה נ ,,ל
במם׳ אבות פ״ד מט״ו :הוי מקדים בשלו׳
כל אדם ופי׳ הגר״א ז״ל :כמ״ש (תהלים לד)
בקש שלו׳ וכר .ואולי י״ל דאזהרת התנא הוא
אם יודע שחבירו רגיל לומר לו שלו׳ צריך הוא
להקדימו אבל בלא זה לא ,מדלא קתגי הוי
תשאול בשלו׳ כמו שאמר דוד לשלוחיו לנבל
"ושאלתם לו לשלום" .גם בגמרא ברכות ו ב:
ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחבירו
שהוא רגיל ליתן לו שלו׳ יקדים לו שלו׳ שנאמר
בקש שלו׳ ורדפהו ,ופסוק זה ציין הגר״א על
דברי התנא ,משמע דגם במשגה מיירי באופן
זה.
ועי׳ מהרש״א ברכות ו ב ד״ה יקדים לו
שלום וכר.

רבי חייא ורבי יוסי ,הוו אזלי באורחא,
אדהכי חמו חד ב״נ דחוה אתי ,מתעטף
בעטופא דמצוה וכלי זיינין קטורין תחותוי,

אמר רבי חייא ,ב״ג דין ,חד מתרין אית

תשובה
ממ״ש אפי׳ לנכרי  .בשוק משמע דעכ׳׳פ

מדת חסידו׳ יש בזה בעיר.

[ד־ה]

שמן

נב

ראש

נשא

לזה לעולם יירשו ארץ ,שיתבוננו בירושת הארץ

רש לומר עוד במה שהביא הכתוב עת לעשות

לה ,,דהנה איתא בגמרא

של מטה בני יוסף ,שבתשוקה ורצון עז יכולים

(שבת פט).

אמר

להמשיך סיוע מלעילא להוציא רצונו אל הפועל.

רבי יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום,

ה

מצאו להקב״ה שהיה קושר כתרים לאותיות,

למה נקרא שמה ארץ ,שרצתה לעשות רצון

אמר ליה ,משה אין שלום בעירך [אין דרך

קונה ע״ש ,הרי שארץ שורשו הוא רצון .ועמך

ליתן שלום במקומך] .אמר לפניו כלום יש עבד

כולם צדיקים ,כל אחד יכול לזכות להיות צדיק,

שנותן שלום לרבו .אמר ליה היה לך לעזרני

אך לעולם יירשו ׳ארץ /מדת הארץ ,׳שרצתה,

[לומר תצלח מלאכתך] .מיד [בעלייה אחרת] אמר

לעשות רצון קונה ,ואם יהא רצון עז ,אז אין

ליה

ועתה יגדל נא כת ה ,כאשר

לך דבר שעומד בפני הרצון ,וישיג להיות

דברת ע״כ — .ועובדא זו מבהיל על הרעיון,

מדריגת צדיק.

שהקב״ה הוכיח למשה על שתי דברים ,חדא

ובאמת זהו ׳ארך גופיה ,שדרשו חז״ל (ב״ר
ס

והנה המשנה אומרת (אבות א-יס הלל אומר
הוי מתלמידיו של אהרן ,אוהב שלום

ורודף שלום וכו .,שמאי אומר אמור מעט ועשה
הרבה ,והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים

יפות ע״כ .ובזה נכלל גס כן להזהר בשאילת
שלום לחבירו ,להיות אוהב שלום ורודף שלום.
ואמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הקדימו

אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק (ברכות

יז ).ואיתא בתנא דבי אליהו זוטא

(פרק השלום)

מי שמקדים שלום ומשיב שלום מורישו חיי
העולם הזה והעולם הבא ע״ש .ובמשנה (ברכות

נד ).איתא ,התקינו שיהא אדם שואל את שלום
חבירו בשם שנאמר (רות ב-ד) והנה בועז בא
מבית לחם ויאמר לקוצרים ה ,עמכם [וברש״י

ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל
כבוד הבריות ,להוציא שם שמים עליו] וכו.,
ואומר

(תהליס קיט-קכס

עת לעשות לה ,הפרו

(במדבר יד-יס

שלא הקדים לו שלום ,אשר בודאי אין שום צורך

לה ,בהשאילת שלום של משה ,ומה איכפת למלך
מלכי המלכים שאילת שלום מאנושים שפלים.

ועוד גם זאת שיש ליתן חיזוק למי שעוסק
במלאכה לומר תצלח מלאכתך .וכאשר אדם
נכנס לבית חבירו והוא עוסק באיזה דבר ,יש

לברכו ולחזקו ולומר לו דיבור טוב על המלאכה
שעושה .וכביכול הקב״ה העיר למשה ,שלא נתן

לו חיזוק במלאכתו .ועובדא ידענא במרן הגה״ק

רבי יונתן שטייף זצ״ל אב״ד דקהלתינו ,כאשר

הלך לשלחנו של מרן אדמו״ר מסאטמאר זצ״ל,
ונכנס באמצע הסעודה ,אמר לו ׳מיט׳ן בעסטן

אפעטיט ,ע״כ .ואין ספק שאמירה זו יסודו הוא
מגמרא זו דיש לומר תצלח מלאכתך — .ומה
גם באכילת צדיקים שהוא עבודה רבה ,להעלות

הניצוצי קדושה באכילתם ,ושלחנו של אדס כמזבח
(חגיגה כז,).

במלאכתו.

תורתך [פעמים שמבטלים דברי תורה כדי לעשות

לה ,,אף זה המתכוין לשאול שלום חבירו זהו
רצונו של מקום שנאמר

(שס לד-טס

בקש שלום

יש מקום לברך ביתר שאת שיצלח

לב״פ

הפסיק ה ,בעת לימודו ,שהיה קושר
כתרים לאותיות ,והוכיח למשה על

ורדפהו ,מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה

שאילת שלום ,באמרו אין שלום בעירך .והוא

אסור] ע״כ.

להורות לפניו על גודל החשיבות שיש בזה.
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שמן

ראש

נשא

נג

ולכן כאשר התקינו שיהא שואלין שלום חבירו

[שסופן למות] למה ליך [מה בצע בלידתן],

בשם ,סיים בקרא עת לעשות לה /לשאול

איכפל [ונסב אשה אחרת] ואוליד חד דמן שחין

בשלום חבירו שזהו רצונו של מקום ,אז יש

זריז [והיינו עובד שהוליד בועז מרות ויצא ממנו

לזכור ׳הפרו תורתך ,שהקב״ה כביכול הפסיק

דוד מלך ישראל] ע״כ.

באמצע קשירת הכתרים לתורה ,כדי לעורר
על חשיבות ענין זה — .ואיתא בבית שמואל
(ה׳ גיכוין בשמות אנשים אות ה),

דיש לכתוב ׳הלל,

חסר ,והביא ראיה מדברי האר״י שעליו רימז
הקב״ה באמרו "ה׳יה ל׳ך ל׳עזרני" ר״ת הלל

ע״ש .והיינו כי הלל הוא בעל המימרא ,הוי

מתלמידיו של אהרן ׳אוהב שלום ורודף שלום/
ומדה זו של הלל לימד אז הקב״ה למשה רבינו.

— ובימינו אלה נזנח מאד ענין שאילת שלום,

דבר שאין בו חסרון כיס ,וחשיבותו גדול מאד
שהתקינו גם לזלזל בשם עבורו ,והתקינו שיהא
I
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שואלין שלום חבירו בשם ,ויש לכל אחד לזרז
את עצמו ,ולחנך את הילדים ,במדה זו אשר

לשכרו אין קץ.

ובמדרש

•ובמפי“

שמועות טובות כתב בשם הרה״ק
מאפטא זי״ע לפרש בזה מה שאמרה

נעמי לרות ,בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב

לך (רות

ג-א),

כי רות יראה לנפשה לישא עם

בועז ,הלא מתו כל ילדיו בניו ובנותיו עד עתה,
וכבר הוחזקה דבר זה ששים פעמים ,ואם כן גם
סופה אולי תהא כן .על כן אמר לה נעמי ,כי
דבר זה היתה רק בשביל שלא הזמין את מנוח

להמשתאות שעשה ,ובתי הלא אבקש לך ׳מנוח/
אני אקרא את מנוח על סעודת הנישואין ,ואז
יאריך ה ,ימי חלציך ודפח״ח.
וזהו מוסר השכל ,כאשר אדם עושה שמחה
אצל בניו ,שלא לגרום צער לשום אדם.

רבה (רומ_.ד )&-איתא שתקנה זו
שיהא שואלין שלום חבירו בשם,

בועז עושה משתה מדי שנה בשנה ,ומנוח עומד
ומצפה שיזמין אותו להמשתה ,ואין דורש ומבקש.

התקינו בועז ובית דינו ע״ש .ויש להבין למה

כל אחד יושב אצל החתונה והוא נשאר גלמוד

תיקן בועז דייקא תקנה זו .ונראה דאיתא בגמרא
(ב״ב צא ).ק״כ משתאות עשה בועז לבניו [לששים

בביתו .ודבר זה גרם לבועז שיכול בניו ל״ע,
שלא נשאר לו גם אחד מששים יוצאי חלציו.

ויהי לו שלשים

— ומה גם שקראו בשם גנאי כודנייא עקרה,

בנים ,ושלשים בנות שלח החוצה ,ושלשים בנות

מה הוא חייב בדבר שה ,מנע ממנו פרי בטנו.
— ובסופו בועז שיכל את כל בניו ,ומנוח

עשה שני משתאות [סעודת אירוסין שהוא
מצוה וסעודת נשואין ,כל שבעת ימי המשתה

עם אשתו העקרה נפקדו בנס על ידי מלאך
ה /בבן אשר יושיע את ישראל ,הוא שמשון

קרוי סעודה אחת] ,אחד בבית אביו ואחד בבית
חמיו ,ובכולן לא זימן את מנוח .אמר כודניא

(שופטים

הגבור ,וכמבואר בהפטורת פרשתינו
יג> — .ובשביל שזלזל בועז בכבודן של בריות,

עקרה [פרדה עקרה] במאי פרע לי [אין לו

והתבונן מה שעלה לו עבור זה ,על כן רצה

בנים שיזמינני לסעודתם] .תנא וכולן מתו בחייו.

לתקן לדורות עובדא בכבוד חבירו ,זה לעומת

והיינו דאמרו אינשי בחייך דילדת שיחין שיחין

זה ,על כן תיקן הוא ובית דינו לשאול בשלום

׳

בנים ובנות] שנאמר

 rp-n«j־ק123456ך

(שופטים יב-ט)
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הביא לבניו מן החוץ וגו /ולכל אחד ואחד
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הרב אליעזר בן־שלמה

שאילת שלום — מקורה ,מטרתה ומשמעויותיה
מבוא

לחברו
ואהבתו.
לקמן נבחן את מקורה של שאילת השלום
ומטרתה ,את התשובה לשאלה ותוכנה ,שאילת
שלום גס במקרה בו אין לאדם התעניינות כנה
בחברו ,והאלמנטים המשפטיים שבה.
ואתגר רוחני בפיתוח

"שואל" נזכר בתורה בשלוש הוראות:
כמבקש חפץ — "וכי ישאל איש מעם רעהו"
(שמות כ״ב ,יג).
כמבקש אינפורמציה — "והיה כי ישאלך בנך
לאמו־" (שמות י״ג ,יד ודברים י׳ ,כ)" .שאל אביך
ויגדך" (דברים ד׳ ,לב).
בהוראה של ״שאילת שלום״ — "וישאל להם
לשלום" (בראשית מ״ג ,כז) "וישאלו איש לרעהו
לשלום" (שמות י״ח ,ז) "ושאלו י לך לשלום"
(שמואל א׳ י׳ ,ד).
שאילת האינפורמציה דומה לשאילת החפץ
בכך שהשואל מעוניין לקבל מהמשאיל ,אם את
החפץ ואם את האינפורמציה המבוקשת.
שאילת השלום דומה לשאלת האינפורמציה
בצורת הצגת השאלה כגון" :מה שלומך?" שיש
בה שאלת אינפורמציה ושאילת שלום כאחד,
אולם בתוכנה של "שאילת השלום" יש מקום
לבדוק ,האם באמת• מעוניין ה״שואל" לקבל
ואוצר הוזכמהך
אינפורמציה מפורטת על שלומו של הנשאל ,או
שמא עיקרה של השאלה — בהצגתה ,להראות
לנשאל שמתעניינים בשלומו ,אך לאמיתו של דבר
אין השואל מצפה לתשובה עניינית.
האבחנה מתחדדת בהשואה בין "שאילת
שלום" ובין שאילת חפץ .לכאורה השואל חפץ
מחברו — מבקש הוא גמילות חסד מהמשאיל,
והמשאיל הוא המטיב עם השואל .ואילו השואל
בשלום חברו — הוא המתעניין והמעניק תשומת
לב לחברו (גם מבחינה לשונית קיים הבדל באות
השימוש ביניהם :בשאילת חפץ — "שואל מ",
בשאילת שלום "שואל ל") ואולי אין בין שני סוגי
ה״שואל" כי אם שיתוף השם בלבד.
הפרובלמטיקה של שאילת השלום ומטרותיה
האפשריות ,מודגמת יפה במסופר על ר׳ אריה לוין
זצ״ל ,שנזדמן פעם לברלין וביקר מדען יהודי בעל
שם .המדען פתח את השיחה ביניהם בשאלה "מה
שלומך?" החל ר׳ אריה לפרט לו בתמימות פרטי
עניינו .הפסיקו המדען ואמר לו :ירשה לי כבוד
הרב לוין ללמדו שכאשר שואלים "מה שלומך"
עונים ״תודה״ ותו לא!
לא מצינו ב״שלחן ערוך" דיני שאילת שלום,
אך בתלמודים נידונו הבטים שונים שלה ,רואים
בשאילת השלום תרומה לשיפור היחסים בין אדם
.1

I

האמונה

בה׳

א .מקורה של שאילת השלום ומשרתה

"“שאילת השלום נזכרת במשנה כתקנת חכמים
ונבחרה להיות התקנה הראשונה במשנה .בברכות
ט׳ ,מ״ה שנינו:
"והתקינו שיהא אדם שואל את שלוס חברו
בשם ,שנאמר (רות ב׳ ,ד) "והנה בועז בא מבית
לחם ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם ויאמרו לו יברכך
ה׳" ואומר (שופטים ו׳ ,יב) "ה׳ עמך גבור החיל".
לא התפרש אם עצם שאילת השלום היתה
התקנה ,או שמא זו חובה טבעית ותקנת חכמים
היתה לגבי השאלה "בשם" .רש״י במסכת מכות
כ״ג ,ע״ב ד״ה" :ושאילת שלום" ,מציע שני
פרושים — שחכמים התירו לשאול שלום חברו
בשם ,או שחייבו לשאול בשלום חברו בשם.
המאירי שם ,ד״ה "מותר לאדם" ,מצדד בפירוש
הראשון .לכאורה נזכרת שאילה בשלום כבר
במקרא ואם כן אינה תקנת חכמים .ברם
בדוגמאות הנזכרות במשנה — בועז והמלאך
הפונה אל גדעון — אין הם שואלים כי אם
מברכים; בועז פותח בברכה "ה׳ עמכם"
והקוצרים משיבים לו בתוספת ברכה "יברכך ה׳".
ואין הברכה מקורית של בועז ,כי אם מועתקת
מפניית המלא(" אל גדעון "ה׳ עמך".
אם כן משנתנו מפרשת "שאילת שלום" לא
כשואל את חברו כי אם שואל על חברו מאת ה׳,
כלומר ,בנוסף להתעניינות בזולת כביטוי לנימוס
ולמידות המתוקנות ,הבאות לידי ביטוי בשאילת
השלום כפי שמצאנוה בפגישת יתרו ומשה (שמות
י״ח ,ז) ובפוגשים את שאול בדרכו (שמואל א׳ י׳,
ד) התקינו חכמים :שאדם יברך את חברו ויאחל
לו בשם ה׳ ובזאת מצהיר על אמונתו והכרתו כי
הקב״ה הוא המקור לקידום חיי החברה והיחסים
המתוקנים בה .במובן זה משמשת שאילת השלום
כביטוי לאמונתו של האדם בה׳ וכמנוף להפצת
האמונה בחברה( .ראה רש״י מכות כ״ג ,ע״ב ד״ה
"ושאילת שלום בשם" ,בפירוש השני" :דחייב
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אדם לשאול בשלום חבירו בשם .ואנו נמי כי
שיילינן אהדדי מצרכינן שם ,דשלום שמו של
הקב״ה דכתיב (שופטים ו׳) "ויקרא לו ה׳ שלום
לשם ה׳" .אכן שיאה של ברכת כהנים היא:
"יברכך ...וישמרך .יאר ...ויחונך .ישא ...שלום".
כבר בתקופה הקדומה נהגו האבות לקשור את
האיחול והברכה אל הקב״ה .בדרך זו הבליטו את
מקומו של הקב״ה בחיים החברתיים וקיימו את
_להפיץ אמונתו ולהאהיב את שמו על
חובתם
ואוצר החכמהי
הברואים .בעניינו של יוסף פרשו חכמים "וירא
אדוניו כי ה׳ עמו״ (בראשית ל״ט ,ד) — שם
שמים היה שגור על פיו (מובא ברש״י שם) ,דהיינו
שם שמים היה משולב בסגנון דיבורו של יוסף:
"בעזרת ה׳ "" ,ה׳ עמך"" ,יברכך ה׳ " .בדרך זו היה
יוסף מפיץ את האמונה בה׳ בתוככי מצרים
האלילית .קדמו בכך כבר אברהם אבינו ,אשר בכל
מקום לכתו היה הולך וקורא בשם ה׳( .בראשית
י״ב ,ט; י״ג ,ד); אברהם ויוסף ,הצטיינו שניהם
בעזרה לזולת; אברהם מציל את סדום ,דואג ללוט
ומכניס אורחים ,יוסף מציל את האנושות כולה
בשנות רעבון ודואג אישית לרעבים במצרים,
ושניהם מפנים את הנזקקים להם — אל ה׳!
חכמים הרבו לפרט ולתאר בעיקר את היחס
להכנסת האורחים של אברהם אבינו ולאשל
שנטע ,כי באמצעות הטיפול במצוקותיהם של
האנשים ,בעזרתו להם ,בהתייחסותו אליהם ,היה
אברהם אבינו מראה ומצביע ,מפנה ומכוון
ממסגר
כי ה׳ הוא שיוציאם
בדבריו
"וממצוקותיהם יצילם" ,ועל כן נקרא "אברהם
אוהבי״ — שהיה שם שמים מתאהב על ידו.
כאמור ,ברכת "שלום" מקורה כבר בתורה
והיא נקבעה כנוסח הברכה בתלמוד" :שלום עליך
רבי" (בבלי ,בבא קמא ע״ג ע״ב ובנסמן שם ועיין
תיאור יפה בבבלי ברכות ג׳ ,ע״א "אמר ר׳ יוסי").
תוכנה הרוחני — האמונתי של הברכה כבר
הוטבע במטבע הלשון בהיותה נימנת על שמותיו
של הקב״ה (בגדרי ״שלום״ וקדושתו — עיין
"שדה חמד" מערכת אלף שי״ג וכללים אות ק׳)
והיא מיטב האיחול לאדם — שיהיה לו שלום
מסביב ושלום פנימי בנפשו .היא נתקנה על ידי
חכמים כחובה רוחנית על האדם ושורשה במצוות
"אהבת ה׳" לאהבו על בריותיו ולפרסם אמונתו
בקרבם .מטרה זו נראתה בעיני חכמים עדיפה על
פני האיסור של הזכרת שם שמים ,כן לשון
המאירי על ברכות ס״ג ,ע״א י׳ בפרוש המשנה:
"והתקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם
כדי שיודו שהשלום ושאר הברכות מגיעות
מכבודו .ואעפ״י שיש פתחון פה שלא להזכיר את

השם לבטלה ודרך הדיוטות".
ב .משיב שלום

מהפסוק בבועז למדנו כי הנשאל משיב .בועז
פתח "ה׳ עמכם" והקוצרים השיבו "יברכך ה׳" ה׳
עצמו נתן לנו "דוגמא אישית" ו״אברכה מברכך"
— (בראשית י״ב ,ג).
ואין הדברים רק בגדר נימוסים נאים לענות
למברך .חכמים ראו חובה משפטית להשיב שלום
וכך הורה ר׳ חלבו בשם רב (בבלי ברכות ו׳ ,ע״ב):
"ואם נתן לו (שלום) ולא החזיר נקרא גזלן,
שנאמר (ישעיה ג׳ ,יד) גזלת העני בבתיכם".
אם ברך אדם את חברו ,זכאי הוא שחברו ישיב
לו ברכה ,ואם לא עשה כן — גזל זכותו ,אם כי זו
נאמרה בדרך דרשה ,מצינו להלכה ולמעשה
שזכות רוחנית הינה "רכוש" ואם "חוטפים"
מאדם ברכה או מצוה ,יש לנגזל זכות תביעה
לפיצוי כספי .אף כאן ,אם שאל אדם בשלום חברו
והנשאל לא ענה בברכה" ,גזל" הוא זכות
מהשואל.
יתירה מזו ,לעניין הברכה ,שהוא זקוק לה או
זכאי לה ,הוא "עני" לאותו דבר .והנביא מוכיח
את ישראל כי באי מתן הברכה ,גזלתם כבשת הרש
"גזלת העני בבתיכם".
מבחינה סמנטית הקשר בין הפסוק ובין הנושא
הוא עני — עניה ,גזלת העני — העניה ,התשובה
בבתיכם .וכבר העיר היעב״ץ בהגהותיו לתלמוד
שם .ומרשימים דברי רש״י שם :״גזלת העני —
והלא אף גזלת העשיר ,גזלה היא ,אלא גזלת העני
שאין לו כלום לגזול ממנו ,אלא שלא השיב על
שלומו" .בלשוננו נאמר :אדם פנה אליך והוא
זקוק לך ,לעידוד שלך ,לחיוך שלך .באי העניה
לברכת השלום שלו ,בהתעלמות ממנו ,תרמת
לדמוי העצמי הנמוך שלו ,להרגשת הכשלון
המלווה אותו .אולי כדי למנוע זאת תקנו שיהא
אדם מברך חברו בשם — זה שאני יכול לתרום
לך ,לאחל לך ולהתפלל עליך ,שיהא לך יום טוב.
ועי׳ "ספר חסידים" רי״ח ,ו״מקור חסד" אות ב׳.
ג .תוכן התשובה

לא די שהמשיב חייב להשיב לשואל כמידתו
בנוסח המשיב ,שומעים אנו תוספת :בועז אמר
"ה׳ עמכם" והקוצרים השיבו "יברכך ה"׳ .כן
מצינו במצטרפים לדוד בצקלג (דברי הימים א׳
י״ב יח— יט)" :בן ישי שלום ,שלום לך ושלום
לעוזרך" .מכאן לומדת סוגיית הבבלי (גיטין ס״ב,
ע״א) ,שהמשיב כופל שלום (עיין דרישה יורה
דעה ,קמ״ח ו) .לא התבאר אם "כופל" היינו

83
שמעתין ־

הדפסה ברזולוצית מסך-להדפסה איכותית הדפס ישירות מר התכנה

086־ : 085בטאון איגוד מורים ?מקצועות הקודש

י11

עמוד מס 8m- :הודפס ע״י אוצר החכמה

ככמות המלים או כופל באיכות הברכה .או שמא
העיקר שיהא חידוש כלשהו בדברי המשיב ולא
המברר .על פי הדוגמא
סתמיתעל דברי
חזרה
רק
■
ן
;אה״וז
■
י
בדוד ,על ברכת "שלום" תהא התשובה "שלום
שלום" .ואילו מתוך השוואה לדוגמא בבועז,
נאמר כי על "בוקר טוב" יש להשיב "בוקר טוב
ומבורך" .וכן מצינו ב״דעת זקנים מבעלי
תוססות" על דברים כ׳ ,י :ד״ה "וקראת עליה
לשלום""." :לכפול לו שלום ולומר לו "שלום
עליך וברכה טובה" וסמך ללשון זה מדכתיב כי
תקדמני ברכת טוב ,כלומר כי חקדמנו בשלום,
צריך להחזיר לו ברכת טוב כלומר ברכה טובה".
12_34567

ד .לתקדים שלום

התבאר לנו ,כי תקנה או מנהג קדום היו
בישראל ,לשאול בשלום חברו ,ועל הנשאל היתה
חובה משפטית לכפול בשלום השואל .מעתה
שמא יחכה שחברו יפתח בשלום וישתבח שהוא
המאחר לא הפסיד ,שהרי הוא כופל שלום לחברו
השואל .אולי כדי למנוע את המצב בו כל אחד
ממתין שחברו יפתח בשלום הורו חכמים שמצווה
האדם להקדים שלום .וכך מצאנו בבבלי על
ברכות ו׳ ,ע״ב:
"אמר ר׳ חלבו אמר רב הונא :כל שיודע בחברו
שהוא רגיל ליתן לו שלו□ יקדים לו שלום שנאמר
(תהלים ל״ד ,טו) בקש שלום ורדפהו" (מובא גם
בילקוט ישעיהו רס״ד ,ונשמט שם א״ר חלבו).
את חובת הקדמת השלום ניתן לפרש במובן
של "זריזים מקדימים למצוות" ובמיוחד זו אשר
טובות הרבה מצינו לה ונתלו בה.
ברם הקדמת השלום מצויינת לחיוב בפני
עצמה בסוגיית הבבלי ברכות י״ז ,ע״א:
"מרגלא בפומיה דאביי; לעולם יהא אדם ערום
ביראה מענה רך משיב חמה ומרבה שלום עם אחיו
ועם קרוביו ועם כל אדם ואפילו ע□ נכרי בשוק כדי
שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל על
הבריות".
דברי אביי מהווים פירוט להדרכתו של הלל
בפרקי אבות" :הוי מתלמידיו של אהרן אוהב
שלום ורודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן
לתורה" ,בהמשך להן מספרת סוגיית הבבלי
בברכות י״ז ,ע״א על צעיר תלמידיו של הלל:
"אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו
אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק".
ממקורות אלו המספרים על רבן יוחנן בן זכאי
ועל אביי ,נלמד כי לדעת סוגיית הבבלי בברכות
ש״הקדמת השלום" ,היא הביטוי לאהבת השלום,
ולרדיפת השלום ולהרבות שלום עם כל אחד
|אוצר הרוכמהן

לרבות הנכרי ,כדי שיהא מקובל על הבריות ובזאת
ימלא חובותיו החברתיות (יהיה נחמד למטה)
וחובתו כלפי שמים (יהא אהוב למעלה) .כבר
פרש כך המאירי "בבית הבחירה" לברכות ר,
ע״ב" :ולעולם יהא אדם נוח לבריות ומקדים
בשלומם ומשתדל בכבודם ובתועלת כפי כוחו
ובזו מתאהב לבריות וגורם להם לצאת ידי חובת
כבוד תורה ומצוות״ .בסיום דברי המאירי" :וגורם
להם "...מבחינים אנו שוב בהדגש שהתנהגות
מנומסת והקדמת השלום גורמים לאהב שם שמים
על הבריות.
המורם מהאמור לעיל הוא :כי לעולם ישתדל
אדם להקדים שלום למכריו וכל אדם ששאל
בשלומו ,יכפול לו שלום.
מצינו שלושה עניינים ספציפיים שזכו לדיון
בסוגיית התלמוד .לדעתנו ,המיוחד בהם הוא בכל
אחד מהם לגופו ,ולא בדין שאילת שלום .על כן
נזכירם בלא לדון בהם:
א" .המקדים שלום למלכים ולתלמידי חכמים ,המקדים
— כופל בשלומם כפי שמצינו לעיל בדוד ששאלו

בשלומו" :בן ישי שלום ,שלום לן־( "...כבלי גיטין
ס״ב ,ע״א).
ב" .שאילת שלום היא לכל אדם באשר הוא אדם,
ומקדימים שלום לנכרים־ (במשנה שביעית ד׳ ,ג:
ה׳ ,ט וגיטין ה׳ ,ט) ־אך המשיב אינו ח״ב לכפול
שלום" (מהר״ם שיף גיטין ס״ב ,ע״א ומהרש״א

ברכות ו׳ ,ע״ב).
ג.

חלוקות הדעות אם תלמיד מקדים שלום לרבו ,או
שמא עליו להמתין שרבו ישאל בשלומו והוא יכפול

לרבו שלום (עיין בירושלמי ברכות פרק ב׳ הלכה א
ובמקבילות לבבלי המוזכרות במפרשים שם).

ה .שאילת שלום ואין לבו עמו (גניבת דעת)

אסור לגנוב דעתו של אדם (תוספתא בבא קמא
סרק ז׳ ,ה׳ ג) והוא כלול ב״לא תגנוב" שבתורה
(ויקרא י״ט ,יא :ריטב״א על חולין צ״ד ,ע״א
״כדאמר שמואל״ ועי׳ הערה  258שם ,הוצ׳ מוסד
הרב קוק) איסור גניבת הדעת ,כוללת גם מקרה
שאין רוצים ליצור רושם אצל אדם שעושין דבר
לכבודו,כשאין הדבר כן (בבלי חולין צ״ד ,ע״א).
על יתר הפרטים הנכללים בדין גניבת הדעת וכן
על ההגבלה בין המושגים "גניבת דעת" ו״אונאת
דברים" ,עיין טור ושו״ע חשן משפט רכח ונו״ב
שם ,וכן באינציקלופדיה תלמודית בערכם).
לכאורה נסיק מכאן ,שאין לשאול בשלומו של
אדם אלא אם אני חפץ באמת בשלומו ,ואילו אם
אני כועס עליו או מרגיש יחס של דחיה שמא אסור
לי לשאול בשלומו ,כי אם אעשה כן אני גונב
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תוספווב_חדלין צ״ד ,ע״א ד״ה:
דעתי! (ועי׳
!אוצר־החכמת 1
"שלמא למר").
ברם בסוגיית הבבלי בחולין צ״ד ,ע״א
דוגמאות שונות ל״שאילת שלום" כאשר השואל
לא התכוון כלל לכך ,אלא כשאמר "שלמא למר"
התכוון לרבו ולא לעומד לפניו( ,הזוהר פר׳ וישלח
דף כ׳ מפרש ,שיעקב בהשתחוותו לעשו וכן דוד
כששלח לנבל ו״אמרתם כה לחי״ — לקב״ה
התכוונו בעת אמירתם — ואף על פי כן ,לא היה
בכך משום גניבת דעתץ.
מעתה,יש להסיק שלשאילת שלום ,ערך רב גם
כשהיא באה כמצוות אנשים מלומדה ,ומן השפה
ולחוץ" ,צביעות" כזו היא חיובית *.ישאל אדם
בשלום חברו גם כשלבו בל עמו וגם כשאין
השאלה מבטאת התעניינות כנה בחברו ,מכל
מקום קיים ערך לשאילת שלום .נוכל לנמק גישת
חכמים בשאילת השלום ללא כוונה והזדהות
בהסוואה למצוות הצדקה שמקיימים אותה גם
אם להנאת עצמו התכוון ,כמו שאמרו חז״ל
שהנודר צדקה ,על מנת שיחיה בנו ,הרי זה נדר
גדול לאלוקי ישראל .וטעמו של רבד כיון שסוף
סוף נהנה העני והתקיימה מטרתה של המצווה.
כן נמסר מפי ר׳ ישראל מסלנט בכל הנוגע
לכבוד הזולת ,שלגבי מידות אין משום "לפני עוד
לא תתן מכשול" ואין להמנע מלכבד את חברו
מחשש שמא יביאנו לידי גאוה ("תנועת המוסר"
חלק א ,ע׳ .)304
עלינו מוטל איפוא לכבד את זולתנו ,ואל לנו
לחשוש שמא "ייכשל" חברנו בכבוד שאינו מגיע
לו ,ואף אם חשב בטעות שהתכוונו לכבדו אל לנו
"להעמידו על האמת" ,וכן פרש המאירי ב״בית
הבחירה" למסכת חולין צ״ד ,ע״ב" :מי שעשה
איזה דבר שלא בכוונה והיה חברו סבור שלכבודו
עשאה — אין זה צריך להודיעו שלא לכבודו
עשה כן ,אלא הואיל והוא טעה בעצמו ,יודה לו
שכן ,ויטול כתרו בטעות וילך לו".
ו .אלמנטים משפטיים ב״שאילת שלום"

אם כי לא יוחדו דיני "שאילת שלום" ב״שולחן
ערוך" ,יש לחובת שאילת השלום השלכות
הלכתיות הן בדיני אורח חיים והן בדיני חושן
משפט .לפנינו דוגמא לכל תחום.

*

וק״ק מדברי חד׳ל על הפסוק ."" :ולא יכלו דברו
לשלום" (בראשית ל״ז ,ד) ,שהתורה מציינת את יחסי
האחים השבטים ליוסף "".ומתוך גנותם למדנו שבחם,
שלא דכרו אחת כלב ואתת כפה"( .מובא גס ברש״י שם)
— הערת המערכת.

א .בדיני תפילה נקבע כי אין מפסיקין לשיחה
בקריאת שמע וברכותיה ובתפילת העמידה .ברם
כבר המשנה (ברכות ב /ב) מציינת את שאילת
השלום כחריג וכן נפסק להלכה (או״ח ס״ו ,א);
"בין הפרקים שואל בשלום אד□ נכבד ומשיב שלום
לכל אדם ובאמצע שואל בשלו□ מי שהוא ירא ממנו
כגון אביו או רבו או מי שהוא גדול ממנו בחכמה וכל
שכן מלך או אנס ,ומשיב שלום לאדם נכבד ואפילו
באמצע הפסוק" ".כל כך חשוב הוא לשאול בשלום
חברו ולהשיב על ברכתו עד שמותר להפסיק לשם כך
בתפילה ,או שמא נגדיר כי חכמים קבעו שאין
בשאילת שלום משום הפסק בתפילה.
ב .בתחומים משפטיים רבים אנו נפגשים
בכלל ״תוך כדי דבור — כדבור דמי" דהיינו
שהפסקה בדבורו של אדם בשיעור אמירת "שלום
עליך רבי (מורי)" ,אינה מפסיקה את רציפות
הדבור ,ואם יחזור בו מדבריו הקודמים — אינה
חזרה כי אם ביאור והמשך.
לימדנו ר״ת כי מקורו של הכלל "תוך כדי דבור
כדבור דמי" בחובה להפסיק בדבור כדי להקדים
שלום או להשיב שלום:

"דכשאדם מעיד עדות ,או עוסק במקח וממכר
וחברו נותן לו שלום או רבו ,על כורחו יש לו להשיב
ולהפסיק כדאמר ברכות (דף ר ,ע״ב) הנותן שלום
לחבירו ואין מחזיר נקרא גזלן ,שנאמר גזילת העני
בבתיכם ,ולכן תקנו חכמים שלא יהיה זה חשוב
הפסק"( .תוספות בבא קמא ע״ג ,ע״ב ד״ה" :כי לית
ליה" ,בבא בתרא קכ״ט ,ע״ב ד״ה "והלכתא תוך כדי
דבור כדבור דמי").

ז .שאילת שלום כנורמה אנושית
לאחר כל הערכים הרוחניים שמנינו בשאילת
שלום ,עלינו לדעת כי היא חוב אנושית
אלמנטרית ,וכל אדם מצווה בה ,ועמים אחרים
נהגו ונוהגים בה ,אם כי קיימים הבדלים מסויימים
בין ישראל לעמים ויתכן שיש משמעות להבדלים
אלו:
א .בשטרות ,בימי התלמוד ,היו מסיימים
בשאילת שלום (תוספתא בבא בתרא פי״א ,הל״ה:
בבלי שם קע״ו ,ע״א; ירושלמי גיטין פ״ט ,הל״ו
ושבועות פ״ק הל״ד; תוספתא גיטין ה״ד ,ה״ז).
וראה גולאק ״דיני קרקעות״ עט׳  63הערת שוליים
 5 — 4שם ,שבשטרות יווניים ורומיים היו פותחים
בשאילת שלום.
ב .דיני שאילת שלום שהתבארו לעיל ,חינם
בעת הפגישה בין אדם לחבירו .מצאנו ברכה בשם
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בשפה האנגלית .כאשר אדם נפרד מחברו g. by
= g-d be (with) youדהיינו :ה׳ עמך .על אף
ההבדלים ,רשאים אנו להסיק כי אף הסטנדרט
המינימלי ,מחייב אותנו להקפיד בשאילת שלום
ולדקדק בה כמתוקנים שבאומות.
סיכום ומסקנות

" . 1שאילת שלום" הינה לפחות חובה טבעית של
נימוס להראות לזולת שמתעניינים בו.
 .2חכמים לימדונו שאינה רק "שאלה" כי אם
ברכה לחברו בשם ה׳ .בברכה ובאיחולים
לחברו בשם ה׳ ,מושגות שתי מטרות:
א) שיפור היחסים בין אדם לחברו .ב> הפצת
האמונה בה׳ וההכרה בהשגחתו בעולם.
ערך מוסרי בלבד כי אם
שאילת השלום אינה
1
! .3אוצרהחכטה:
נורמה משפטית.
ביטוייה של נורמה זו הם בין היתר:

א .לשואל בשלום חברו מוקנית "זכות"
שחברו ישיב לו שלום .והפרתה של זכות
זו ,נבחנת על פי עקרונות איסור הגזלה.
ב .כיוון שאדם מקיים בשאילת שלום חובה
משפטית ,מן הראוי להיות המקדים את
חברו בשאילת השלום — והזריז נשכר.
ג .שאילת השלום אינה דורשת "כנות" ולא
חלים עליה כללי גניבת הדעת.
ד .ישאל בשלום חברו אף שיש חשש שמא
חברו יתגאה בכך .או יצרף לה כוונות
טובות שהשואל לא התכוון אליהן.
ה .כה החשיבו חכמים שאילת השלום עד
שלשם עידודה יצרו חריגים בדיני תפילה
ואף בדיני עדות ומשא ומתן.
המקר גם לתקופתנו הינו :כבד את חברך בכל
הנסיבות ולמרות כל הנמוקים שיש לך להצדיק
המנעות מכך!

המשך מאמרה של נחמה אריאל סעמ׳ 42
ראב״ע" :הטעם אולי השם ישוב והשאיר זה
החיל ברכה" כלומר ,ביטוי של ספק,
רד״ק( :מביא שני פירושים לפי שתי
האפשרויות) "י״מ מי יודע אולי ישוב הא-ל
יתברך ונחם .ואע״פ שאמרנו כי ממדותיו הוא
שנחם על הרעה ואין ספק בזה ,אעפ״כ אם רבו
העוונות לא ינחם עד שיענש מעט או רב ,לפיכך
אמר מי יודע ,או יהיה פרושו מי יודע דרכי
התשובה ,ישוב ונחם האלוקים על הרעה הזאת".
בפסוק זה שני הפירושים אפשריים גם ע״פ
החלוקה של בעל הטעמים.
ונשוב למקור  — 1יונה ג׳ ,ט" :מי יודע ישוב
ונחם ה"׳.
תרגום יונתן" :מן ידע דאית בידה חובין יתוב
מנהון".
רש״י" :מי שיודע עבירות שבידו ישוב".
מצודת דוד"" :מי היודע דרכי תשובה ישוב
לה׳ ואז ינחם".
השלושה מפרשים כבעל הטעמים ,שאינו
מאפשר כלל פרוש אחר.
ישוב — האדם היודע.
לעומת זאת מביא רד״ק בצד הפירוש הזה
פרוש נוסף ,שלא ע״פ הטעמים "אולי ישוב ונחם
האלקים בשובנו ממעשינו הרעים ,או פי׳ מי
שיודע דרכי תשובה ישוב ,והאלוקים ,יתברך,
ינחם".
אליקים בן מנחם ב״דעת מקרא"" :אולי יש

תקוה שישוב האלוקים ממחשבתו וינחם על
הרעה".
וניתן להקשות על בעל הטעמים ,ת״י ,רש״י
ושאר פרשנים ההולכים בדרך זו :הא כיצד? מנין
הבטחון בכך שה׳ ינחם על הרעה? מעיר על כך
בפרוש "דעת מקרא"" :ופרושו של יונתן ובעל
הטעמים מכוון אל המון העם השומעים פרשה זו
ביום הכפורים בגלל שני עניינים :ראשית ,שהקהל
ישמע בדברים דרישה לחזור בתשובה ,לשוב
בתשובה .ושנית ,לא לעורר ספקות שמא צומם
ביוה״ב לא יירצה.
קשה לקבל הסבר זה ,שרק מגמתיות הכתיבה
לבעל הטעמים.
המלבי״ם" :מי יודע ישוב ,שכל אחד ישוב מן
העוון שיודע ,בעניין שחייבים לעשות תשובה על
הנסתרות גם כן .וכמו שיתחרטו המה ,כן ונחם
האלוקים מן הגזרה ,ובזה הבטיחם שישוב
האלוקים מחרון אפו .כי ממה שישלח אליהם נביא
הבין שיש להם תקנה בתשובה" .ונראים דבריו ,כי
בדרך כלל המתפלל השב בתשובה מייחל ומתחנן
להעברת רוע הגזרה .והדברים בחזקת ספק" :מי
יודע "...אפשר שימחל האלוקים ותתבטל הגזרה
ואפשר שלא יזכה לכך האדם .רק מי שזכה לנביא,
המודיע את החטא ועונשו ,יודע שעצם שליחת
הנביא עדות נאמנה היא ששערי תשובה לא ננעלו.
רק הוא יכול לאמר בבטחה ובודאות" :מי יודע
ישוב — ונחם האלוקים ולא נאבד"".
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שאלה קה־ סו קטז
’ אהע״ ז
שער
בסלי׳ מאיליהן וצא מחמת התנאי וצריך לשדיע לאשה שאינה יכולה להנשא שאלה הפז נשאלתי לבאר דברי התוס" בב״ע ידברי התוספו*
אא״כ לא בא לבסיף סמן שאם יבא איט שלומו של בעל והגע לעילם הוא
אפריע

כקידושין פיי יוחסין דסותריס זא״ז
״. .
מר ס* וכשב עול תיקון אמר בזה למי שהוא נחפז לילך בדרך ויניח נס שבב*ע ת> פ״ז ד״ה נדי במלה משמע דזקא לפאול איה פלמית אז עותר אבל
אק לאשתו וכתב בת״ב בטא׳ס שלו סי" י" עוד בזה וז״ל ורמש לב• למקנה בשאלת שלום אסור ובפי י׳ יושסץ משמע שם בתו׳ ד״ה איז שואצין ט" משאלת
> מיי דרכים מייט הדרכים הנז" ומודים שס בסוף החשיבה וז״׳ל והחכם שלום מותר פ״י מלה רק לשלוח לה בשלוה אסיד אף ע״י בעלה  tomראיהו
הש׳ סר" דוד דיקאריש נר״ו הרצה דברי בשאלוניקו לפני הרב כסהר" אהרן מס׳ הפועלים ושה בב״נו פ׳ הפועלים עביא ראיס מפ״י ייחסץ .בידאיקשיא-
ססון זיל ושעת בהם והוחזק להיות מהנץ כן בשאלוטקי עכ״ל ורציתי ניב נכונה היא לכאורה אבל צריכים אט לדקדק לסי המה זו בסוס׳ פ׳ הפועצים־■לפניה בתוך הכתב הכיל התיקון הלז ע״פ תשו" היה מהרי״ס ממתיו דדוק׳ לש*ל איה סלונית מוסר מושא״כ בשאלת שלום אסור וא״כ פאי מקטס
נאנחה מאד במ״ש והושזקו להיות מהנין  pבשאלוניקי .רק שנערפה השעה עע* שם והאמר שמואל אץ שיאלץ בשלום אשה כלל ומחוץ ע״י בעלה שאד
שנסע האיש לדרכו והעדות חתמו בלי ידעתי והנה לא רציתי לסדר הנפ ט׳ ולפי דברי החוס" ה״ל ־לתרן בקיצור דיוק׳ בשאלת שלום אסור אבל לשא&3
צאשה הנז״ אף שהפצירו בי מאד כי ירא  'rtrrעל כן אני כותב כל זה איה פלונית עותר יזה מותר לסולם אף עיי אתרים ול״ל לתרן ולסלק p
למסל״ס באס שיפטר דרך קהלתכס שתעכבו אותו כי יש לסיש שהבעל •כי" פ״י בעלה לאחרים אלא נרכ שבקי׳ לסתות׳ דאיהז דפיק וסוקי אנסשיה מרע
or Jp״ בפ׳ הפועלים היינו דיקא לשאול איה פלונית פירושו שלבעלה ישאל
סטר שנשגרשהאשתו ויקח חשה אחרת ככלות הזמן הזה ובשוגג
ויה אשתך ודברי התזה׳ מכוונים ממש כמ״ש רש״י ד״ה באכסניא שלו לא•
סרם דרגע״ה .והגה אף שאיני *דק במיני נתקיים בי המקרא לא •אינם
לצדק כל און ט כמו שמונה יעים אתר זה סיבב בסל הסימת אתה סיכה
שישאל לה לשלום אלא לבעלה ישאג
(הגיד .סבן הדג התחבר ז״ל)
שהוכרח הנמל לשזור לביתו ונתתי שמתה בלט:
מה שלום הגברת .ומ״ש התיש אמ״כ
מאת ציהת־א ויאמר ולי הפעוט אבל לשאול בשלומה אפילו ע״י בעלה
נשאלתי ע״ד החסן אשר שאל ממת מאשה בלי ידעת
נלע״י בושוב דבר• התוסש׳ אסמי ר״ל הייט לשליח לס בשלום תהי
י
בעלה ט׳ וצוה הרב האביר לחזיר ולקדש בפר שני מדם הנר אפשר דמ״ש בב״ס דוק׳ לשאול שמסיימים הסיס" כממא׳ בגדי יזססין
באוש שבת ושכם א" קרא תגר עיז ודעתו להפריש הזוב ולישן ריוח בין איה פלונית פ*" שלא בפרה לשאול ושה איירי בשליחות שלום ומרש
הדבקים מפעם דמסאר בא״ה סי" ס״ג דאין טנסין הבתולה לשפם בשבת איה שלומה יזאיך טמנה ומרש החוס׳ בפ״י יוסשץ יאף שהלשון <$מ»
ל* שמ״י שפה שא זוכה במציאתה והוי כקונה קרן בשבת ואלמנה אין הרא״ש בי׳ יוססץ אבל לשאול בשלומה מיק אבל העדן נממן ומוכרח עע*
קמה בה חיפה כ״א ימוד לכן צריך ליחד קודם שבת שמע שעיקר קרן של
פי" בפניה והאין שלומם וטשג׳ אפי׳ דספועלים וכמו שהוכחתי מכס קשי*
מציאה וממשה ידה של הבתולה היא החופה כמו יתור באלמנה ובנדון זה ע״י במלה אשר דהוי כאלו מדמי הנ״ל וסיחצו וסנלפ״ד מבתי -
מאחר שהקדושץ ליתא שנמשו במעות נס החופה ליתא ובכן תרנו מורט עמה וסיישינן שתשיב לו דרך סיבה
מל ששאל בשלומה וקל כזה באשה פרוס לזה כתבו סיאמריק בי׳ יוטמץ
כדת מה למשיח .זהו חורף שאלתו בשירי לשק קצת ־
בעובד׳ דילתח ט׳ שלא רצה רב ישדא לשדר לס שלפא פטמנר דקל באשם'
אם אבא להשיב מל פיקרא דדי ":דהעקדשבדבר שאיל וגס פתה ופירש״י ואם אשאל בשלומה תשיבט וה״ה היפא שהיא שואל בשלומם*
השיאל אצל התשה בלי ידעת בעלה אם הס קדושין אס לא ^פטה א 5ט מ** במלה אסור עה״ט וזה שכתבו נמי בקידושין והא דאמריסר
לא תיטל נעילה עפה וגם סמלי ת לא שאל דין הלל רק עיקר שאלתו עמר כי׳ איה שדה אשתך ששואלץ בשלום אשה ס״י בעלה התו דוק׳ בשאילה
שכמופ׳ הוא קודם לקידושי" מאתר שהקידושין היו במעות א״כ צריך סיבת שלום דומיא דאה שדה ט׳ שלא היתס כפטהם אבל לשלות לא שלום אפי" נדי
שפה אסר הקידושין לדעת הח׳ א" הדל .אמנם אתר המחילה מכביד החכם כמלה ושלא בפרה דא*כ׳ חרתו למיטת׳ אפ״ה אסיר ומסעם שסירש״י שם*
סש* שלמרד יפה הידה הרב האב ׳ד נר״ו שא״צ מופה חדשה ואין זה כקונה וליג׳ לאקשויי לפלוגי וליתד בשאילת שלום ובד״א שלא בפטה אבל בפטם־
קטן בשבת והדבר סמאר 5גמ׳ ובפוסקים דאף שכמופה קודם לקידוש ",אסור ז״א קש *,לפו ששם בעובד׳ דילתא אפשר אין לו הסלע אם בפטם
מ״מ א״צ לא כרסה לחופה ולא ברכה דאיתא עע" דבעוס פרק סרש והובא נדה או לא ולכך מחלקים שם בץ שאילת שאס לשליחות שלום דססיק לשי
בסא״ה סי" נדג דהמקדש קטנה אין קידושין חלין אבל לאתר שסנדל תלין וליכ׳ למידק לפ’ז למס משט הגע׳ בב״ע ע״י בעלם שאט ולא פשט שלא'
הקידושין ואינה צריכה קידושין אתרים וגמרי קידושי" וכתב הרב המגיד בפ״ד במיה שאני וי״ל דרכות׳ אתי לאשמיעי׳ דאפילו ע״י בעלה היכא דשא בפטם*
סל דברי התולים שמ״ש הרמב״ם שמשגדלו גמרי קידושיה דוקא כשבעל אפ״ה אסמי •■אפשל תהו היקשה לעס׳ שם ד״ה ע״י במלה רוק׳ איה ט־
אבל ט׳.
אסר שגדלה אבל לא במל לא מכיל וכי בעל עכ״פ נמרי קידושין הלא החופה
קדמה לקידושי" דכמופה היה בקסטש ושקירישין והבעילה טה בגדלות וליג" ובחידוד אגדות סהרש״א בס׳ הפוסלים ראיתי שכתב ח״ל ומה שהביאו
הרא״ס ראיס לדבריו לאסור לשאול לאשה על האיש משוס דקיל
מיסד יהספם גט קטנה מאיל ומצעו מדרבק תקע קידושין לקטנה לכן
מעיל הסופה דבקסטת לבעילה שבגדלות כיון דענ׳־פ קידושין היו מדרבנן באשה עריה לאו ראיה היא ס׳ רהא סלי דיט* סם מנס ואלישע  00ט׳ ואאי
והדי קטן שלא תיקנו רבנן ל' קידושי" כלל וכמ״ש בננו" דבמזת הרליבפוד קאמר דבור באשה אלא קיל כנהנה מקולס ט׳ ודקאמר בי* יומסץ לישיר־
הנ״ל דלקסנה דוקא מיקט נשואי׳ שלא ינהגו מנהג הסקר וצא לקטן ואפ״ה שלמא לילתא השוס דאמר שמואל קול באשה מתה הייט דמדעה שילוח שלום׳
אמדק גבי קטן שקידש בכתיטס בפ׳ העדר קטן שקידש אפ'פ ששלח לאשה לקול אשה שמטאנמי ליד סיבה מכ״ל מ״ש ולא המתי דבריו ט לערר
סבלזנות לאחר מכאן לדנה מקודשת ואס במלו קנו רשבי״א במלו לא קנו הם דחוקים מאד מפירש״י בי׳ יומשץ הנ״ל ד״ה קול באשה מתה שנא׳ ט׳
וסצכסא כס״ק וכמ׳ש הרא״ש והטור וכל הפוסקים ואףרשב״י לאפליג אלא^ 3אם אשאל בשלומה תשימי סכ״ל ומשמע שזה היה תשוב׳ מעש על דברי'
אס ארס בועל ע״ד קידושין הראשונים או לא אבל מ״ע תרוייהו שברי בבעל ר״נ ואיני ממן גם הראיה שעטא עמלי ואלישע י״ל דסזנס סרא״סנמיסמ
 T9קידושי* קט אף דחופה שלו היה בקטנית וליכא למימר דנה הכניסה ®א דדוק׳ קיל דשאילת שלום שהוא מביא קצסלידי סיבה אסיד משוסקג.
למפה מחדש דא״כ מאי למימרא דקידזשץ חדשי׳ עם חופה חדשה שקעה באשה ערוק אבלקיל דדנרים שאינם בשאילת שאס בהא נמי עודה דשריI .
וגס אליס דס״ק דהלכת׳ טותי׳ סברו דבעצויקנו דאפי׳ אין עדיה שבא עליה עוד ראיתי שם שנתב וו״ל מ״ש (הרא^סךדשאט מלאמסמיתלהוינהקרז
משהגדיל אלא שנתייחד עמה משהגדיל ואיב כשהכטסה לחוסה פשיט׳  .ט׳ דאצ״ב למס לא הק^ו מל מוקרא פצעו דכתיב ויאמרו אליו איה וגר |ו
ואץ לדחוס ולומר לפי שגבי קטן שקידש אף דקידושיו אינן קידושין מכל ,עכ׳ל אץ כאן מקום קושיא דסמקר׳ אפשר לפרשו ששאלו איה שרה כד
מקום טאת  pס׳ שניה הזי ביאה ואץ לה עוד דין בסוצה משהגדיל רק לבשרה שיהיה לה  pאבל סל התוספת׳ שאסר׳ ד״א לשאול באנסטא שאים*
מלססס וכמו שכתוב בהגעת אלפסי והובא בבמל המפה טמן מ״ג דאץ אצא שאלת שלוה פריך שהיד מדקאער שמואל עכ״ל ותמסט להא המבשר*
לס מן כתובה מנה וגבי אלמנה אין הסוכה קונה רק היסוד כמו שכתוב לא היה אצא א׳ כדכתיב דאמר שזב אשוב וגר ובשאלת איה שרה ססיט
טחשלפי הלץ רכנסין ארמלץ צריכץ לימודי ט׳ קמי שבתא וכממאר ויאסרו לשק רמס ובודאי א״א לפרש ששאלו מ* לבשרה אלא ודאי משוס
בהרא״ש והטור לכן אין צריך סופה שהימוד דקידושץ היא החופה ד״א לשאול בשלום אכסטא וסה דברי הרא׳ם נמנים .גם בצדה לרין שמיבר־
מסם א׳ הלא בהמדיר גבי קטן שקדש הדל אמרי׳ כרינשא קדשה בטעות הרב בעל באר שבע ראיתי ב® וירא שהשיג נמי על הרא״ס זז״ל הרא״ס
* מעת מש״ס איכה מקודשת ואס בטלו קט ט" מ״ש ואם לא בטל צריכה ז יל כתב אפילו אישר׳ אינא משוה קול באשה מתה ואד שממתי ולא אטן
קידושין אמרים דהייט קידושי כהף פרוסה או שסר וא״צ סוסה חדשה דדזמיא שהרי ר׳ יונה ז״ל כחג בהדי׳ בשמי שמתו על הא דאער קול באשו עתה
יבעלו קט אף שהחופה הראשונה הי׳ קודם הקידושין ומה צי להאריך בזה דה־יע בשמה שמנגנת אבל בשעה שמדברת כדרכה מוסר ע״כ ואץ מדי;
המכין ט לעג״ד הדבר פשיס (וכן מבואר בהגהות מרדכי בקידושין פ״ב צריכץ מתוק ני דייק הלשון קול וצא אמר דיטר כר עכ״ל הנה לשה ריסס®‘
ובהגמ״יי סי׳ י״ס הל׳ נשים) .וס״ש הח׳ שקרא מגר טל הרב מאריה נראה דקושי׳ חזקה היא ברם אסר העיק קצת נלע״ד דלק״מ על הראיה ט־
ואתריה והביא ראיה פגמי זקדושין ואשיר"' שם שחיפה רוקא אסר קידושין שקשה לסר׳ ימה עלסש״ש שסידר דברי שמואל להר מימחת זשוקושימד
טסט וכמדומה שהבין הח׳ הנז׳ מ״ש ע«׳ אליבא דרג התא דף ה׳ דהיינו דערוה טנהו לק ׳ש הלא בעובד׳ דילסא בי׳ יוחסין סוכמדאפילו בקול מורה
הוי סתם והרשב״א והראב״ד סתט בקזלרסרה לס שיטתה לט״ש מסד
מסס שגומר אסר קידושי כסף דדוק׳ אסר כסף ולא חם הכניסה לעפה
מקדם ואסיכ קידשה אבל ו״א שהרי דעת רב שנא דחופה קונה לכד ואציב׳ שהוא רגיל וצא פריד ומיץ בב״י לא״ח ש׳ נרה ולזה כסב וה״ע בשמה
S,*0 $
ייבא דסזלקעליו וסבר שעפה אינו גומר אצא פ״י קידושין שתשו דוקא  00שמנגנת ט׳ וסיים לק״ש דוקא ולשלם
קידושן ודכא נ״מ אס קידושיה קודמים או ®®ן קורם ואשר הביא ראיס עתה וכדסוכחבי׳ יזססץ הנז׳ וכמש״ל• ומה שכתב פזר ח״לואליטימך
מדש סדן בשה בעל העיטור ריש כעבות שעסרן הלשונות פ״י עסה סהא דאמרינן בי׳ יזססין כר ט ע״ב צ״ל שסנהגס הים באותו זמן «שי3
®1P״ ® ®Pמ?'ff* 2
וקוישץ אף שקידושין קדטים סייס שבאמת לכתסלההקדושץ ®רמץ אבל שלום במק בקול בשיר וזמר כר י^כ
אא לעיכוב׳ ומיץ בש״ס שי* ס׳ מ״ש סרב מל המסה סוף סעיף א* גבי אס שז״סאיך כסב של באשה פתה מיס בשסה שמנגנת אבל כר עכ״לנה>
אמנם מיע״שמיללקימדמד הראיס וסר׳ ימס ( u*juלמבין ומהשוקדקר
קידשה בטעת וססלע״ד כסבתו »
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ה* שמציט בדמם שאמר* ליעקב שמע בקולי וכן בשאול שאסר הקילךזה עי
חד׳וסאצה רבות בסקר* וכן ביבמות פ׳ שערל ובטא״ה סימן קע״ב זיסיעכי
סדס זאיילור* שקולם לקר ומזיק מקול דבורם מי לקויים ובהספלת מי
י״ל הים גבי מפני מה איש קולו כר .
•וראיתי בהרא״ש נר״ס י* יוחסין מר תמוה דלכאמיס צריך ביאור מרש
וושיי פי״דאפיא סדי במנה אשור נר וקשהדהא תלמוד עדך שם
בקידושין דקאסר ט״י במלה א״ל הכי אמר שעיאל כי' משמע להדיא מנסר*
•ראסלו ט״י בסלה אתיר מס היכן סלינו שרש״י פי׳ זה ונלע״ר לפרש דברי
סראיש דמגמר* הנד לא היה הוכחה דאסילו שרי בטלה אגזד אצא מפירש׳־י
שכתב ד״ה א״ל ר״נ כי זולת פירשייה־ית• אומר שע־י בעלה סותר וה״פ
אפשר ע״י שליח א״ל הכי אסר שמואל אין שיאלץ בשלים אשה נרי בעלה
«םיט שסל זה היה חשיבת רב יהידא א״ל ר*נ הכי אמר שמואל אין שיאלץ
סלום אשה כלי אבל עיי בעלה מוהר ופס״ש בב״ע מאסת פי* זה כיה נבון
ומדקדק נסי עט* דלמה לא אמר נמי אפשר ט״י מלה מרש אפשר עיי
שלית נס איכא לסידק לסהלא הוסיף ר״י תכף במרי שמואל תיבת כלל ולא
סוצרך להשיב לו שנית אלא ודאי שרי״א אין שיאלץ בשלום אשה עיי בטלה
וללא הבי אסר שמואל אין שיאלץ בשלום אשה כלל אמנם מאסר שרש״י פי,
שרנ״א ע״י במלה והשיב לו ר״י סכי אמר שמואל כר משסע דאסילו מל יד
בעלה אתור צפירש״י הקא ומק תהו ברוד :
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נצמגלחי בעל שמכר את מסיו ואשתו סימה בידו
והלוקח טיסן שאין א} על נכסיו רק שיעמד
I
ממתה והוא עומן שמא תמות היא נתחלה או שמא בשעת סיחו שמצא
אגסס כתובתה סבני חורץ ולא מבא לסריף ממנו ובכן ילסדנו רבינו הדין
עם סי ושכמיה.
נלעיד ואס המסים שבכר הם מנכסי עצמו  ttoממסי
צ״ב שהכניסה לו ולא מנ״ס שלה אז הדן עם הלוקח שלא
סובל לסחוס פד שסת סירפא ומרש .בגס" דכתוטת דף היא ת״לדאלפ״ה
31ן לא יאמר אדם לאשתו כר אלא כל נכסיו אחראץ לבפובת אשתו אי
סעי ציה לזמני הינ ילא מצי למקבץ ופירש״י במעיה הא אוקימגא לסמא
באמן ג* שדות אבל עי שלא כתב ולא יחד סוכר הכל ואונה יסלה לסבב
ומיהו כשימות פרפה לקיחות ועוין בב״ב דף נ* בתות* ד״ס אלימא למעוטי
ועיין בס* התרומות שמר ששי ח״א במה שמאריך שם בסחאקת הפוסקים
ועיין בחלקת ממקק סי* צ׳ שיק מ״ז שכתב ואץ לאשם כס למסות למכרן
סלמון מגומגם קצת דאין לאשה כה למחות בבעלה למסר נכסים שלו רק
מגיס זמן כנדרפא לה למתות שלא למכרן לגר מכיל מ״ש בס״ק ס״ב ומה
שאית׳ בפוסקים ובשיע סי׳ צ' סי״ב וכן בעל שמכר בנכסי אשתו לא עשה
בלום מ* ודייק בנכסי אשתו היינו
(מיד• חגן מיג ד׳גמזבד ז״ל)
גצ״ב או רט ולא בשאר משים ועיין
«״מ הדל שם ש״ק ע״ב  .ואע״ת ועיץ בתשיי הגאונים סי* רע״ע ובסיר
שספג בודה שי ,של״ע ודל ועתה יש
קציה ס״ש בדן זה 1
לססתסק כר אס האשם יכולה לעכב
המכירה כר מחמת שיעמד כתובתה כר ומשמע עשה שהאשם יכילה לענב
הספירה אבל ז״א דקדוק וכע״ש בח״ע הרזי הלשון מנומנם קצת כר דלאו
הקא כו* דאץ לאשה כת למפות בבעלה מ* ומ״ש בחרה שיכולה לעכב היינו
שתעריף הננסים כשתצא לידי ניבוי יהנלע״ד כתבתי ז
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רןיף

 1נשאלתי פן הרב דק״קנילונראוז לחמת את דעתי
איך לכתוב גה לאשת מרת בינבינידה
I
מכמה ספיקות הספלים בשם הזה .
הן אסת דקשם עלי מאד מפשרה דברים קשים לספל בעסק
הזה לתומר אישור א״א וחשש ממזרות חלילה וביותר שאינני
עך■ בסן ובשמותיהן של נשי הספרדים ובלשזניהסרק מפי סר אני מיוע״פ
תפרים הנמצאים אתי סמי ובפרט ספר שמות אשר סיבר חעיו הגאון זצוקיל
אשר אסף וליקט כל השמות חולץ וקדשים וחקר אמריהם בשבע חקירות ופאן
תפיס לסיעה־ ט הא סלתא כססיו ז״ל אשר הוא בקי בלשון כספרדים
והאשכנזים וכמ״ש הרא״ש בתשר כצל ניו סי* ס* שכתב לו ר* ישראל נמסק
התקנה שהועסק מלשץ סרבי ללשץ עברי וכתב ר* ישראל סנז* וז״לסצטה
ראשונה טעתה אין ראיי שיפסוק בזה אלא טי שיש ט ב* דבדס הללו הא*
שיהיה מל סברא מונס והשני שיהיה בקי בלשת מתי האמיתות • והיה
ברד בעסק הגע הזה לדייק בשם האשם הנז* אין ראוי שיפסוק סמק
הזה ג״כרקטי שיש מ ג״כ שני מדות האצה והשיבהרא״ש ז״ל ת״ל הצעה
באשמה שכתב שאץ ראוי שיפסיק דן זה אלא סי שיש בו שני דברים הללו
•ט* טל הצעת הסברא ת״ל סמיאצקיס ויש לי כל בסברא אמיתית ככל חסמי
תאיי וטל לשק מרבי שאינו נקי ומש אנכי הדל באלפי שאין לי להתס&ר
•מעשה יד כמוהרא״ש ז״ל והיה סן הראוי למשה־ את ידי מעסק הזה למסר
תטמא אבל למצור במילין מי יוכל כי האשהסנז* מכס ומבכה אמרים טסה
אקר היא שמלה וגלפתה רא מבעלה זה שנתיס יעים ואגידא ביה מסר
עזדשאת מקק הגט הנו* וסדאצצפי למות ממי בעסק הגט הזהבשסהאשה
תגד.זהיס צי לעיניה כתב יזו מר שכתב ת״ל שהשם שכתוב בספר חמיו
אסטאשס בייומיזס סייטלשץ ססרד והוא עצמי שה ביסיגידאאלא שהספר*
«מפשיה צשק חורפנאל וו* לשק ספרי וט* האשם הלזו מיום שבאפ
מהן כאדם צא נקראת ב״א בשה ביגדנידא ונם אנשי הטקס הזה הנשים
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הנקראות בשם הזם אץ קיראץ אימן ביין ונידה אלא ביטינידא דוק* כי בייך
רנידא צא יזכר ולא יפקד אף שבאמת הוא לשק שפרד ומן הראוי צקמע
ביין וימלא טכיז מתקלשץ ביין יינידה מסיהם אנן הכל יורמים שמנדבירא
דל ביין וינילא טכ״ל .מה בפי משמעות כתבו דפר שהשם הזה עורגג
אצליכס אצל משים דסייט הנשיאות היה מן הראוי אמצ״ת לסקור אזר מסדי
כתובות של הנשים האלה איך נכתבו השערי כתיבות אס כל הסופרים סלן
בחרא מסמא מתתינהו לכתיב השם מעדי כתובותיהן וכיונו לשפה אתת
ודברים אמדה אוי בוראי יש אסר שקבלה היסה ביים איש ספי אישלכתת
שם הזה כך כי באמת יש לתמוך טל הכתובה שהרי מציע בגט* דבעות ת*
האשה א״ל ב״ש והלא מספר כתובה נלמד שהוא כותב לה כשתנשאי לאתר
תעלי מה שהוא מסב ליכי וחזרו ב״ה להורות כדברי ב׳־ש יאין לדחות ולומר
דדיק* לערן ממון סומכים על מ״ש בשטר־ כחובות אבל לא לטניןאימר
ומכ׳ש באיסור אשת איש הסמור .אמנם רא דסא אסרי* עמר* דסמקבג
הלל היה דורש לשק הדוס דתכיא אנשי אלכסנדריא היו מקדשץ (JPWS
ובשעת כרסתן לסופה באץ אהד* והיטפיס אותה מהן ובקשי סמרסצמשמ
בניהם מעזרים א״ל הלל הזקן הביאו לי כתובות אמכם ומצא שכתיב בסס
לכשמכככד לעופה הוי לי לאנחו ולא עשו בניהם ממזרים וכתב בדי שם 069
הרנב״ר שהיה דורש לשון הדיוט אף שהיה איפשר לפרש לכשתנשאילסושההד
ל* נשואה גמורה ומעכשיו בשעת אידזסץ כשכתב לה כתובה <זא אוזסם
אלא שא״ב לא היה הדבר צריך לאוסרו כו* ע*כ א״כ משמע משה אף
שמשמעות לשק הכתובה יש לפרש בפידיש אחר וא״כ כפי הפי* הזה היה
להלל הזקן לתיש לחשש ממזרית כשתיעפץ נשותיהן ואודה היה דרש לשק
הד.יוע הכתוב בכתיבה וסמך עצמו על לרש לשץ הכתובה אגדי הוא מן ל*ן
הדיוע ולא הקנס מכעיס והתיר א״א וסילק חשש ממזרות ספליהם ומכיש
בניר שיש לסכין טל תמו עתת השם הכתיב בכתובתה .והנהיש סתסקפה
לפט״ד לחלוק דלא דמי להא דנ״ד דבשלמא מדן דהלל שהיה סומך על שערי
כתובות היינו לסי שהיה כתוב ק בכל שטרי כתובותיהן לק בודאי ססאי
הוא ורמי בק־דושיהן שלא יהיו ננפרץ ער שעת כרסתן לסוסה מאחר
שמבואר מ ככל הכתובות וכמבואר בג"" שה אף שלא נכתב הד הוא כאלו
נכתב כי כל המקדש אדמתי דרבנן מקדש כמבואר בכתובות ומינון ומסא
בתרא ונכסה עקימות לאסוקי בדד בערן סתח׳ דשם איע מן הראוי לתמוך
עיז כי והי מר שאינו מצוי ורגיל וע״ו נאמר דמי איפא דאגן לא ידעיק
וספרא דבי דסא ידעי וכמבואר בסנהדרין גבי ההוא אידיתא .אע כד מעיינת
שם תמצא דלא דמי לההוא אודתא וכו* דהמם איירי שיש חשש שטעו בדך
ולאו כ״ע דנא נמירי לאפיקי בשם הציה והעלוה שמחיייביס להדר סיעת
שמותיהן ובפרס בלי בשם ביכבירדה שיוסר מורגל לכתוב זי״וסן ברת
שהני״ת צ״ל רסס וטשא״ג וי׳ו וא'כ יש לוער דודאי סהדי די׳יקי וכתבי
בינבינידה נרה איזס הכם או אהה רב שהורה להם ק וכפרט בעיקר השם
בינבירדס ולא ביין וינידא ומכ״ש ש*ש לומר ג״כ דעה המם במומא רסלל
שהיה רנילץ לכתוב כך וי״ל דאינו רק שיפרא דשטרא ואפ״ה ירש לשונם
לשק הדיוס להפקיע איסור אשת א־ש יעכל שק בדבר שמדקדקים העדס
יותר ומכל שכן בעיקר השם בינבירדה שיש לכתיב כמו שכפוב בכתובם
ולא ביין וירדה• ואף שיש לומר דלא אמדי דנלמיד מספר כתובה מן
כשינוי שם גמור אבל לא בשינוי שם בינבירדה לביין וירדה ומסל שק
לחלק גץ בי״ת צוי״ו לא אעריץ דנלעוד מספר כתיבה אמנם ז״א וכסו
שאכתוב לקמן בטרן םרטוזא פירטוזא וכמו בערן קיר״אנה כיד״אמז
כוי ואיתא בגמר* יכתובות פ״ב איבטי* להומהו להשסלומ פשעדת להמתין
רב הונא ורב תקרא ת״א ממלין ות״א לא טעלץ ומסיק בנע* דהאבמי* *no
הוא וכתוב ביס אר פלוני כהן לויסי מפלוני מנה וסתמו מדם מאי אעסם
דבשפר קמסהדי או דלמא אכולי מלתא קא מסהר* וכוי ופסקו הספקים
מאמר דלא איפסק* הלפתא כפאן לק אץ מעלץ .הנה נסי פאי דפשקו
הפוסקים הרא״ש והעיר בא״ה סי* נ* הןארסושקיס דאין ממלין משפדת
ליוחסין והטעם דאמנה דבשפר קמסהד ולאו אכולה מילתא קמססדי א״כ
בדד מציע בשמד כתובות שם האשה הכתובה בינבינידה ואתוטיס טלים
תהד אי אטדנן דאמנה שכשעד קעתהדי ולא אכולה פילחא קמתהד vb
אץ ללמד משטר כתובה כלום רק אפרן ממון המבואר בכתובה ולא אשאד
דבדם.
 030Kזה איע דאףאיאמדק דמדם לאו אכולה מילתא קמסהיירק אמנם
שבשטר מ״ע הכל מודם שהם מעידן שזהו שם הלוה והמלים
דאליכ סשיסא שהשער פסול שהד אמד* ענג׳ עט פשוע כותבים גס לאע
אט״פ שאין אשתו עמו וכותכץ שובר לאשה אע״פ שאץ בעלה עסה ובלבד
שיהא מכיריו ומסיק שם עמרא מאי ובלבי שיהא הנידן אמר רב יםיא
אמר רב ובלבד שיהא מכיר שה האיש מע וע״פ מתקנת הגט* וה״ה לתם
האשה ושם סאשס כשוע וה׳ה לשם האיש וא״כ לס״ז אי זה מסרי שיעד
השם א״כ גס השפר בתוכה היא פסולה לסי שאין זה שם סאשה ולאמזשדד
סעדיס על ק לסתום את סשסד הכתובה כתאין מכידין ששססאשס הים

ק ובפרט כסוכה הוא טילי דפרהפיא הוא ונגדש עע׳ דבתוסת שס ס״כ
תבטיא לפו מהו להטלות מנשיאות כעס לותתץ כוי תובעי צמ״ד אץ טעלץ
ס״מ תדמה ממאכלי בצינמה אבל נשיאות כסיס בפרהסיא סאא*כ טשעגג־
שיש לסלק בין מילי דצמנהלמילי רסרסתיא וכו* וא״כ ע״ד בכתד מדקדקים
יותר הואיל והוא כדלי דכפרססיא אף שליט דומה טעש האי בסרתתיא לסם
דפדסתיא לנתיאות כפיס נדס יש לחלק מך וכי תוטא הלא איעדא עטח$
דסתוסס סגד אי סמלץ משערות ליוחסין חסד* שם סיכי מד אולסא דנתו*
ביס־ אגי פאר כפן חתמתי מד סאן מפסיד סדלויס וכו* לא צדכא רנתוב בים
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מחכמה (0

ברכות
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רבו; קמ> לחפות לו חלוק והוא לא יו> חיפת לו חלוק מימיו ,סוף שמלכלך את החלוק
ומקניט את רבו :כד « לא יכנס  mאדם קיא) * [בהר הבית במעות הצרורות לו בסדינו
יוה ובאבק של רגליו יוה באפונדתו החגורה לו] יוה מבחוץ שנאמר מ״לי׳י> שמור רגליך

כאשר תלך אל 3ית הזןלהים :כה  wי ולא יעשה קפנדריא ורקיקה מק״ו ,יי שאין [בו]
דרך בזיון אמרה תורה כך ,ייי על אחת כמה וכמה [וקל וחומר שיש בו דרך בזיק.

ר׳ יהודה ב״ר יוסי] אומר :ק»> אינו צריך .הרי הוא אומר (""יה :פי אין לבוא אל שער
ה?!לך בלבוש $ק w ,בא וראה על אחת כמה וכמה ידס קלק וחמורין בדבר ,יויס אם לפני
בשר ודם אץ עושק כן — לא כ״ש לפני מלך מלכי המלכים הקב״ה :כו "הפותח

ביו״ד יחסוה״א וחותם ביו״ד וה״א הרי זה חכם; באל״ף למ״ד וחותם ביו״ד וה״א ה״ז
 opבינוני; — באל״ף למ״ד וחותם באל״ף למ״ד ה״ז בור; — ביו״ד וה״א וחותם

באל״ף למ״ד הרי זו דרך אחרת :כז י כל חותמי קיא) הברכות שבמקדש היו אומרים עד
העולם ,משקלקלו המינים ואמרו אק עולם אלא אחד התקינו שיהו אומרים מן העולם
ועד העולם .ומודיעק ק»> שהעולם הזה בפני העוה״ב  >»pכפרוזדור  copלפני החדר:

כח

יאק עונק אמן במקדש קיסשנא׳ < >ronj!0קומו בךכו את ה׳ אלוזיכם מן העולם ןעד
חלופי גרסאות

קם) גגייע :להפוך.
קינ> ננ׳י״ע :ובאבקו.

קי) מרע :הפך.

הגהות הגר״א
קיא) מי״ע :להר.

קינ)ככי״ע:ובסונדתו תנורה.

 fortמנתון  piמשמע מתופפות פסייס ו ע־א נרה מר הרע

קם)1

מכאן עד :ר׳ יהודה ליסא.

קיו) ןאוה־נ :קולין וחסוחת יע ליבוי.

<ןל)0מיא

ע ל» במנעלו ולא בסנדלו ול« בוובק שע׳-ג רנלת■ ובמעות הערורם
לו בסדינו ובאפונרחו.

יל וסר .מנעל.

סי דקיקה שהוא ורך

בזיון עאכ״ו .ר׳ י1םי בר* יהודה.

קסי)<גי״ע

נסיע fort :להל נ׳ תימת.

קיוו) נגי״ע :ורקיקה מק׳־ו ומה מנעל שאין בו 0נהנ(סיי: 1דדן בזוי) כזיון אסרה תודה אל תיכנס במנעל

קיו לדקיקה (מי״ו :ורקיקה) שיש ב״

( P'aמי׳י :ירך בווי) והפיפת אם לפני עד הקרה Art

קמו) מי»ע :ביו״ד ה״י סד באל״ך ולא

בדלית ,וחותם ביו״ד היא ה  rבינוני בידר היא ותוחם באליף ולא כדלית  mבור באל־ף ולא בדלית וחותם באל״ף ולא כדל״ת ה״ז דרך אהדה.
קב) נאוהינ :דרך בינוני באליך למד וחותם באל״ף לסד היז דדך
קנקמי׳־ע :שאין העולם הזה.

קנג) גבי־מ :אלא.

אוזרת משמע גירשתי עימם o״j

קני) מי׳ע :ספני טרקלין.

 )topמרע• ברכותpi ,

היא בגמרא.

קנם) נגי״ע :ומניין שאין עונין אסן במקדש שנאסר.

כאודים
מי לשכון :כג לחפות .למסי ולמשוסו מגוהן (וכמו דאיסא חכם :וחוחס ביו־׳ד וה־א .דהכל הולך אהד הסתום וקוף הנדכה
כירושלמי נלאים ט׳ ״אלמוני פוורין םפתין*) :כד באפונדתו .עיקר ,משאומר סם *אל* נראה נמענם משנתת הי*מ אשר
יש מפרשים :נמונמ העשויה לדעה דירך ללטש עליי מוי עד ואפור משפיע ומשרה שניגפו שם  ■iaאמצעו שפי׳ז מורה שם הר*ה רה
כשהוא ( pwרמד׳ס) .רש מפרשים אפונרמו אזור מלול שנוהניס ולק מקנו כל הכרכום מם הוי״ה כנתינתו ונשם *ארוך כקריאתו,
למוט מפום (רש*י) :שמור .וצייץ להכין עצמו מקרם ונזריוות :אנל לא מס 'אלסים* :דדך אחרת .דמוריר מקדישה תמורה
כה קפנדריא .לקצר דרכו למקום שצריך מהמם הילוך הר הטח :לקדושה קלע משאומר מפסלה שם הוי״ה רה נראה שה׳ הוא
שאין בו דרך כזיון .מון נפילת מנעל אמרה מורה *של נעליך המשפיע ואט מקנליס השספה זו ע־י רה יסיים סם *אלהים*
מפל תליך* ונו׳ (שמים רן :שיש בו דרך בזיון .מון רקיקה שמורה שמייסד המכה להכפום האמצעיים אשר טוס להשפיע על
ריס לאסור :אין עושין כן .אפילו נשק שאמו מאוס ,רש רקיקה האדם ,ני ע*ז מורה שם כרוך רטי השפעה (עיין ספר נפש הסייס
שהיא מאוס לפר ממ״ה הקרה :כו הפותח .מרמס שאומרם מ*נ פי׳ רו ושם מכין מפין זיז על נכון) :כז כפרוודיר .כלומר
נשם הוי״ה ולא מם *אלהים* אם סופם וסופם כשם הוי״ה הרי זה הנהיגו למן סטלם הזה כדי להיום רגילים לנטלם הנא שמלו ארון:
ויכינו
מצפה שמואל

ג פג:

ד מי׳ ירושלמי מגילם ס״ג רג:

ה ירושלמי מ :זרם ירא:

יסב וירושלמי שם ,ונד׳ יושנדלל "על תיתם־•:

פ־נ תל׳ ירושלמי ע״ג:

מראה יחופאל

וטזיסמופמ::
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ז פעלת

ברכות

40

פרק ששי

העו^ם [וילךכו #ם ויבודך ומרוחם על כל בו־^ה ותהלה] ,קנס מנין על כל ברכה [וברכה]?

ת״ל ומר^ם על ?ל 3ןןה ותה^ה — על כל ברכה וברכה תן לו תהלה :כט בראשונה
<״ [שהיתה תורה משתכחת מישראל היו זקנים ק«) מבלעין אותה קמ> שנא׳ יי״יס והנה בועז
;א יי [ואומר <״י״י °י> ה׳ עמך גביר החלל] :ל ״ הלל הזקן אומר[ ®" :בעת] ק«י> מכניסין
פזר ,י® [בעת] מפזרין כנס ,נ [בשעה] שאתה רואה תל> תורה חביבה [על ישראל] והכל

יש מפזר ןנ$1ף עוד :ובשעה שאתה
שמחין בה — קלא> הוי את מפזר קלה שנא׳
רואה קלת תורה שכוחה מישראל ואין הכל משגיחין נא [עליה ק»> הרי] את מכנס קלס שנא׳

י"*" ׳יי" עת לעשות לה׳ 50רז תורתך תלת :לא ־קלת ר״מ אומר אין לך אדם מישראל
שאינו עושה «מצות בכל יום .קורא שמע ,מברך לפניה ולאחריה; אוכל את פתו ,מברך
לפניה ולאחריה; מתפלל שלש פעמים של שמונה עשרה ועושה שאר קלת מצות ,מברך

עליהן[ .ובן היה] ר׳ מאיר אומר ■אין לך אדם מישראל שאין שבע מצות מקיפות אותו,

תפילין בראשו ותפילין בזרועו ,מזוזה « [לפתחו] ,ארבע ציציות מקיפות אותו .ועליהן
אמר דוד <׳״׳> שבע «3ום הללתיך קמי) נכנס למרחץ מילה בבשרו ,שנא׳ י" ",0ל?!ן3ס ?ל
השמיןית מזמור לדוד ,ואומר י׳י־ילח חונה מלאך ה׳ סביב ל?ךאיו !יחלצם:

סליקא מסכת ברכות

חלופי גרסאות

הגהות הגר׳־א

קנו) נגי״ע :על כל ברנה וברכה על נל תהלה וחדלה ,והשאר ליתא.
קנו) בני־ע :מבליעין.
קסז)<גי״ע:בם״ע:הסכנסין.

את הוי.

קלס נני׳עובה.

עת לעשות לה•.

קנס) נני״ע ונאוה־נ :ביניהן.

קל) נני־ס :שהתורה.

נוז היתה סשחכוזת סישראל וזקנים החזירו אותה.

ת סבית לתם

ויאסר לקוערים ה׳ עסנם ויאסרו לו יברכך ה•.

יס ינו בשעת.

קל)6מי״ע:

נ כעת.

נא בה הד.

נג סאה.

נג בסחתו.

קלג) נני׳ע :ריס אוסר הפרו תודוון

קלד) מי״ע :היה ר״ס.

קלה) נני״ע :כל הסעות.

קלו) נכי״ע :על סשפטי צדקך ,כיון שנכנס לבית הסרחץ.

באורים
כח ויברכו שם כבודך .שאומרים בשנמל״ו :על כל ברכה
וברכה .ולא יעט פעם אסת נשכמל־י מון על נל המינוח:
כט בראשונה .צ״ל "סראשונה היסה משסנסס מישראל" והיינו
שלא היו רגילים נשם המפורש ולברך אס מנרו נשם ונשכם מסיהם,
אנל הזקנים הסוירוה שמנוכים נשם ורגילים היו נו :היו זקנים
מבלעין אותה .ונני״ע הגירתא מנליעין ונהאי גוונא אימא
קדושין דן ע״א "והצנועים שמהונה מנליעים אומו (אס השם)
מעימס אפיהם הנהנים״ :ל מכניסין .שאין גדולי הדור מלמדים

מצפה שמואל

ח פב ירושלמי ס״ט:

ט ירושלמי סוף מכילמין:

פורה — יפזר ואין נזה משום יוהרא :מפזרין .שהגדולים מרניציס
פורה — ננס אומה ולא שטול שררה ,תו תו מדדן שמים לאשת
נמדם עטה ,וכפיג "עם לפשום לה׳ הפרו חורפן" :לא שאינו
עושה מעות .צ״ל "מאה מצום" כנוספת הגר״א וכן הוא נירושלמי
(סין מנלפין) :מברך .והוי ליה מאה נרמס דסיע לנדן סכל יום
מאה ,דנפיג "ועפה ישראל מה ה׳ אלהין שואל מעמך אל מקרי
"מה" אלא "מאה" :על השמינית .על המילה שהיא המצוה
השמידם אשרי 1׳ מצום שנצטט נני נס:

י מנסזת מ־נ ררישלמי שס:
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*

חסדי

תוספתא ברכות פ״ו הכ״ו־כח

נט

מלכי המלכים הקב״ה .כו .הפותח ביוד והא וחותם ביוד והא ,הרי זה
חכם; באלף למד וחותם ביוד והא ,הרי זה בינוני; באלף למד וחותם באלף
למד הרי זה בור; ביוד בא׳ וחותם באלף למד ,הרי זו דרך אחרת .כז .כל
חותם הברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם; משקלקלו המינין ואמרו
אין עולם אלא אחד ,התקינו שיהו אומרין מן העולם ועד העולם; ומודיעין
שהעולם הזה בפני העולם הבא כפרוזדור לפני החדר .כח .אין עונין אמן
במקדש ,שנאמר קומו וברכו את ה׳ אלהים מן העולם ועד העולם ויברכו שם
כבודו ומרומם על כל ברכה ותהלה; מניין על כל ברכה וברכה ,תלמוד לומר

חסדי דוד
כן ,ק״ו דקיקה שהיא דרך בזיק והוא בהר הבית ודבר אחר וה״ז דרך אפיקורוסות .ואפשר עוד
לפני מלך מלכי המלכים הקב״ה.
לפרש דומיא דההיא דפתח ביוצר אור וסיים
בו .הפותח בירד וה״א וכר .בירוש׳ פ׳ הרואה במעריב ערבים וכו׳ כללו של דבר הכל הולך
אחר החיתום [ברכות דף י״ב ע״א] .וכן ראיתי
[ה״א].
שפי׳ מוהרר״א שם בירוש׳ .אך לענ״ד דבכהאי
ובסיפא יש ט״ס בנום׳ שלפנינו וצ״ל בירד גוונא לא שייך ההיא דהולך אחר החיתום ,ואי
והיא ותוחם באל״ף לט״ד .ונ״ל דהכי איתא דאלהים לא חשיבא הזכרת השם אפי׳
פירושו .דמיירי בברכות שיש בהן פתיחה דיעבד א״כ יצא ולא יצא מיבעי ליה ,ומדתני
וחתימה בברוך ,וקאמר דהפותח ביו״ד וה״א ה-ז בינוני וה״ז בור משמע דיצא .והילכך נראה
דהיינו בהוי״ה וחותם נמי בהוי״ה ה״ז חכם דמחוורתא כדאמרן מעיקרא .וממאי דתני תנא
דידע מאי דאמור רבנן בת״כ [ויקרא פ״ב בברכות שיש בהן פתיחה וחתימה ,מדבריו
ה׳] על פסוק אדם כי יקריב קרבן לה׳ דכל למדנו ג״כ לאותן ברכות שאין בהן אלא פתיחה
מקום שנאמר קרבן אמור בהוי״ה ולא באלהים או חתימה לבד שאם לא הזכיר אלא אלהים
שלא ליתן מקום למינים לרדות ,דהוי״ה הוא
מוכח דה״ז בור.
שם העצם אבל אלהים נאמר ג״כ על שר
בז .כל חותם וכר שהעולם הזה בפני העולם
ודיין וכתיב ג״כ [כגק שמות ב׳ ג׳] אלהים
הבא וכד .עידש״י בפ׳ הרואה דף ס״ג
אחרים .פתח באלהים וסיים בהוי״ה ה״ז בינוני,
[ע״א ד״ה ויברכו] :להודיע שאין העולם הזה
דבפתיחה הואיל ונאמר בה מלך העולם הרי
כלום לפני העולם הבא אלא כפרוזדור לפני
ניכר דאלהים דקאמר הוא בורא שמים ואח,
הטרקלין ,כלומר הנהיגו ברכותיו בעולם הזה
אבל בחתימה דליכא מלכות הרי בירר ההוי״ה
כדי להיות רגילים לעולם הבא שכולו ארוך,
ובזה הורה דלאו בור הוי דהיינו שאינו יודע
ע״כ .נראה כוונתו ז״ל שהיתה כוונתם דבעולם
עיקר השם .פתח וסיים באלהים ה״ז בור ,דלא
הזה יחוד דכדוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
ידע להזכיר השם המפורש ככתוב בתורה .אבל
אינו כשלימות שאין בו אלא כ״ד אותיות ,אבל
פתח בהוי״ה וסיים באלהים ,הרי ממאי דפתח
לעולם הבא ,דכתיב [ישעיה ל׳ כ״ו] והיה אור
בהוי״ה אע״ג דמזכיר מלכות וליכא למיטעי,
הלבנה כאוד החמה ,יהיה שלם בכ״ה אותיות
ואפ״ה קפיד להזכיר שם הוי״ה ,ש״מ דאינו
כמו יחוד של פסוק שמע כמ״ש ז״ל [עי׳ דהר
בור דידע שם העצם וכיון דידע א״כ כל שכן
ואתחנן דף רס״ד ע״ב].
דהוה ליה למקפד להזכיר כן בחתימה דליכא
מלכות ואיכא למיטעי ,ומדלא אמר אלא אלהים כח .ודקתני אין עוניו אמן וכו /ג״ז שם בגם׳
[דף ס״ג ע״א].
ש״מ דבכוונה עביר דרוצה לשתף שם שמים
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תוספתא ברכות ס״ו הכ״ט־לא

דוד

ומרומם על כל ברכה ותהלה ,על כל ברכה וברכה תן לו תהלה .כט .בראשונה
שהיתה תורה משתכחת מישראל ,היו זקנים מבלעיץ אותה ,שנאמר והנה
בועז בא ואומר ה׳ עמך גבור החיל .ל .הלל הזקן אומר בעת מכנסק
פזר ,בעת מפזרין כנס; בשעה שאתה רואה תורה חביבה על ישראל והכל

שמחין בה ,הוי את מפזר ,שנאמר יש מפזר ונוסף עוד; ובשעה שאתה רואה
תורה שכוחה מישראל ואין הכל משגיחק עליה ,הרי את מכנס ,שנאמר עת
לעשות לה ,הפרו תורתיך .לא .רבי מאיר אומר אין לך אדם מישראל
שאינו עושה מצות בכל יום ,קורא את שמע ,מברך לפניה ולאחריה ,אוכל
את פתו מברך לפניה ולאחריה ,מתפלל שלש פעמים של שמונה עשרה,
ועושה שאר מצות ומברך עליהן .וכן היה רבי מאיר אומר אין לך
אדם מישראל שאץ שבע מצות מקיפות אותו ,תפלין בראשו ,ותפלין בזרועו,
מזוזה לפתחו ,ארבע ציציות מקיפות אותו ,ועליהן אמר דוד שבע ביום
חסדי דוד

כט .בראשונה וכר זקנים טבלעין וכר .נראה
דאתא לפרושי מאי דתנן [דף
נ״ד ע״א] שיהא אדם שואל את שלום חבידו
בשם שנאמר [רות ב׳ ד׳] והנה בועז וכו׳
ואומר [משלי כ״ג כ״ב] אל תבוז וכו׳ ואומר
[תהלים קי״ט קכ״ו] עת לעשות וכו׳ .ופירושו,
דמשום שראה בועז שהיתה תורה משתכחת
מישראל שאפי׳ הזכרת השם כמו שהוא נקרא
לא היו בקיאין בו ,תיקן לשאול את שלום
חבית־ בשם כדי שיהא שם שמים שגור בפיהם,
ואע״ג דאיכא בהא קצת זלזול מ״מ דרש עת
לעשות וכו׳ .והיינו דקתני בראשונה שהיתה
תורה משתכחת וכד היו זקנים מבלעין אותה,
כלומר משחיתים ופוגמים בכבודה והיו מכוונים
לשם שמים שנאמר והנה בועז וכו׳ ,וחזינן
דהמלאך הסכים ע״ז מדאמר לו לגדעון ה׳ עמך
כדאיתא בגם׳ [דף ס״ג ע״א].
ל .הלל הזקן וכר .אלעיל קאי דקתני היו זקנים
וכד ,הדר ותנא דלאו הלכתא פסיקתא
היא אלא הכל לפי הדור ,אם רואה הוא שהתורה
חביבה עליהם ומתאדם ללומדה אז יפה הוא
ללמדם ,אבל אם רואה שאין רצונם ללמוד אז
טוב שלא ישחית כבודה .וע״פ פירושנו יובן
כפל הדברים בין ברישא ובין בסיפא .דרישא
קתני תורה חביבה וכו׳ והכל שמחין וכד ,כלומר
דלישנא דחביבה לאו דוקא שהרי אינם יודעים
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אותה שאם יודעים א״צ ללמדם וכיון דע׳י׳ב
איירי באינם יודעים מאי שייך לשק חביבות,
משום הכי הדר ומפרש דהכוונה ששמחין בה
כששומעין אתה דבר ,אז יש עליך לפזר .ולפיכך
אם אתה רואה דאע״ג דהתורה שכוחה מהם
אפילו הכי אין משגיחץ עליה ולא איכפת להו
ולא מידי לידע אותה ,אז מצוה עליך להיות
מכנס.
לא .רבי מאיר אוטר אץ לך אדם וכר .משום
דתנא לעיל בשעה שהתורה שכוחה
וכו׳ ,אתא לנחומי ,שמא תאמר אבד סברם וכד.
משום הכי תנא דסוף סוף אץ לך אדם וכד,
ואלו המצות מגינות עליהן.

והא דתפילין בראשו וכר ,היא במנחות דף מ״ג
[ע״ב].
ומ״ש ועליהם אטר דוד וכר ,נראה דה״פ דקראי,
שאמר דוד בשעה שנכנס למרחץ שרים
רדפוני [תהלים קי״ט קס״א] ,הם החצונים דהיינו
השרים דקליפה רדפוני בהיותי חנם מן המצות
במרחץ וכבר הייתי רוצה להרהר בדברי תורה
כדי לינצל מהן ,אך ומדברך פחד לבי [שם] אפי׳
להרהר בלב שהרי בכל מקום מותר להרהר pn
מבית המרחץ .אבל שש אני על אמרתך [שם
שם קס״ב] ,כשנזכרתי מהמילה שניתנה באמירה
כאילו הייתי מוצא שלל רב ,ומהו השלל רב
הודפס ע״י תכנת אוצר מחכמה

ההלכה ב״מדרש ר״א טו של ריה״ג"*)
מאת מרדכי גי&פזער

עם' 286

*) אף כשהגשמים נעצרין חייבין לעשות תשובה ולהתפלל עד

שהן נענין מיכאן אמרו הגיע שבעה עשר במרחשון ולא ירדו גשמים התחילו
היחידים מתענין .אוכלין ושותין משחשיכה ומותרין במלאכה ברחיצה ובסיכה

ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה .הגיע ר״ח כסלו ולא ירדו גשמים בי״ד גוזרין
שלש תעניות על הציבור אוכלין ושותין משחשיכה ואסורין במלאכה וברחיצה
ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה ונועלין את המרחצאות ,עברו אלו ולא

נענו ב״ד גוזרין שלש תעניות אחרות על הציבור אוכלין ושותק מבעוד יום ואסורין
[אוצר החכמה1

במלאכה ...ונועלין המרחצאות ,עברו אלו ולא נענו בי״ד גוזרין שבע תעניות

אחרות על הציבור שהן שלש עשרה תעניות ומה אלו יתרות על הראשונות שבאלו

מתריעין ואומרים ארבע ועשרים ברכות ונועלין את החנויות עברו אלו ולא נענו
ממעטין במשא ובמתן ובנטיעה של שמחה ובבנין של שמחה ובאירוסין ובנשואין

ובשאילת שלום בין אדם לחבירו .החבירים אין ביניהם שאילת שלום ועם הארץ
ששאל מחזירין לו בשפה רפה וכובד ראש ומתעטפין ויושבין כאבלים וכמנודין

עד שירחמו מן השמים שנא׳ הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם (תהלים קכ״ג ,ב),

היחידים חוזרים ומתענים עד שיצא גיסן ואח״ב ירדו גשמים ה״ז סימן קללה

שנא׳ הלא קציר חטים היום (שמואל א׳ ,י״ב ,י״ז).

כמעט כל הדברים שבמדרש מפורשים במשנה תענית פ״א ,מ״ד ואילך.
אבל חידוש גדול נמצא בברייתא שלנו ,שגם בג׳ תעניות הראשונות ,אף שאוכלין
משחשיכה אסורין במלאכה ונועלין המרחצאות ,ובמשנה מפורש להיפך ,בין

בנוסח הבבלי ,בין בנוסח הירושלמי .ובתוספתא תענית פ״א ,ה״ו (צוקרמנדל
ע׳  )215תניא :כל אילו שאמרו אוכלין ושותין משחשיכה מותרין במלאכה
וברחיצה ,)1וברור הדבר שיש במדרש שלנו ט״ס ,ונתחלפו בו ג׳ שניות בג׳

הראשונות.
•) המשך מ״תלפיות" כרך ב׳ ,חוב׳ ג׳־ד׳.
"•הכוונה למם׳ העמודים ב,,מדרש ר״א בנו של ריה״ג" ,הוצ׳ ענלאו.
ואין להקשות מהנאמר בתוספתא שם פ״ב ,ה״ד :מה בין תענית יהיר לתענית ציבור
)1
תענית ציבור אסורין במלאכה ...משא״ב בתענית יחיד ,שלפי״ז גם בג׳ ראשונות מלאכה בהן
אסורה ,כמבואר לפנינו במדרש ,שזה אינו ,שהרי עוד שנינו שם :תענית ציבור אוכלין ושותין
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בגוף המשנה לא נזכר שיתרות האחרונות על הראשונות בהוספת הברכות

שבתפלה ,אלא שבגט׳ שם י״ג ,ב׳ נסתפקו בזה .ויתכן שהמלים ואומרין כ״ד
ברכות ,הן הוספה מאוחרת ולא מגוף הברייתא .אך אפשר שיש לנו כאן ברייתא

מקורית שמפורש בה ,שרק באחרונות מוסיפין ברכות וכפשטא דברייתא דמייתיגן
בתענית ט״ו ,ב׳ ועיי״ש בתוד״ה ואפילו בקמייתא .ועיין עוד ב״מגיד משנה"
להלכות תענית פ״ג ,ה״ד.
בנוסח המשנה שבבבלי הגירסא היא — הרי אלו — אבל בירושלמי

הגירסא כמו במדרש שלנו — ומה אלו (ועיי״ש במסורת הש״ס בבבלי שהעיר
^®שבגט׳ הבבלית ג״כ מפורש שהגירסא במשנה כמו שהוא בירושלמי).
בגוף המשנה לא נתפרש שאיסור בנין ונטיעה הוא רק בבנין ונטיעה

י של שמחה ,אלא שנתפרש כן בגט׳ י״ד ,ב׳ ,והובאו שם הדברים מברייתא’) ,ולכאורה
המקור מהמדרש שלנו ,אולם אין זה ברור כלל ,שבירושלמי שם (פ״א ,ה״ח) לא
■אוצר החכמה:

הובאו הדברים מברייתא אלא שריב״ל פירש כן את המשנה •) :אמר ריב״ל הדא

דתימר בבנין של שמחה ,והוא מימרא של אמורא *) .וא״כ אפשר שהמדרש שלנו
יש בו ההלכה הירושלמית ,ואין זו ברייתא מקורית .ואם נאמר שהבבלי שאב דבריו

מהמדרש שלנו צ״ל שמה ששנינו שם :איזהו בנין של שמחה זה הבונה בית חתנות

לבנו וכו׳ זוהי הוספה מאוחרת לפרש הברייתא ואינה מגוף הברייתא ,אבל אם אין
לנו בזה ברייתא מקורית כלל ,אלא שבעל המדרש השתמש בהלכה הירושלמית,

הנה גם בירושלמי שם לא נזכרו דברים אלה כלל ־).
אולם דעתי נוטה שזוהי הברייתא הבבלית ,מפני ששנינו בבבלי שם
י״ד ,ב׳! ת״ר חברים אין שאילת שלום ביניהם עמי הארץ ששואלין מחזירין
להם בשפה רפה ובכובד ראש והן מתעטפין ויושבין כאבלים וכמנודין כבני אדם

הנזופין למקום עד שירחמו עליהן מן השמים .ודברים אלה לא נזכרו כלל בירושלמי
אבל נשנו כצורתן בברייתא שלנו ,אלא שיש בה שינוי קל ,והיינו שחסר בברייתא
שלנו  sכבני אדם הנזופין למקום .ובבבלי חסר המקרא של הנה כעיני עבדים וכר.
מבעוד יום משא״כ בתענית יחיד ,וע״ב הכוונה שדינים אלה אין להם מקום כלל בתענית יחיד,
אבל בתעניות ציבור יש כאלו שנוהגות בהן כל אלו החומרות.
 )2ועיין גם במגילה ה׳ ,ב׳.
 )3ועיין בפיר״ח לתענית י״ד ,ב׳ ,שהביא שם את דברי הירושלמי.
 )4וכבר הזכרנו במבוא שדברי ריב״ל נשנו אחריו בצורת ברייתא ,ועיין מגילה נ׳ ,ב׳:
אמר ריב״ל כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככרך תנא סמוך אע״פ שאינו נראה
נראה אע״פ שאינו סמוך.
 )5עיי״ש בירושלמי שאחר דברי ריב״ל אמרינן תמן :שמואל אמר כותלא דגנא בי׳,
ועיי״ש בהערות הגאון ר׳ מאיר שמחה ז״ל ,שב׳ שצ״ל כותלא דגנוני׳ בי׳ ,ר״ל של כילד,
וחופה ,עיי״ש גם בהערת רד״ל ,אבל גם לפי״ז נמצא שבמימרא דריב״ל גופא אין זכר לזה.
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אלא שממקום אחר יראה לי שהדברים; כבני אדם הנזופין למקום ,הם הוספה
מאוחרת ,מפני שבמס׳ מו״ק ט״ו ,א /אמרו :מנודה מהו בעטיפת הראש אמר רב

יוסף ת״ש והן מתעטפין ויושבין כמנודין וכאבלים עד שירחמו עליהם מן השמים

א״ל אביי דילמא מנודה לשמים שאני דהמיר ,ולפי הגירסא בתענית הרי מפורש
בגוף הברייתא שהוא מדין בני אדם הנזופין למקום ,והיינו מנודה לשמים ,אלא

ודאי שזוהי הוספה מאוחרת ואיננה כלל מגוף הברייתא ") .והדברים נתוספו על
יסוד דברי אביי ,דאזלינן לקולא ואין מנודה — שאינו לשמים — חייב בעטיפת
הראש ,עיי״ש במו״ק בפירוש רבינו חננאל ,ועיי״ש בריטב״א שכ״ב בשם הגאונים •C

ויש להעיר בזה שהרמב״ם פ״ג מתעניות ,ה״ח :וממעטין בשאילת שלום בין אדם
לחבירו ות״ח לא ישאלו שלום אלא כנזופין וכמנודין למקום וע״ה שבתן להם שלום
מחזירין לו בשפה רפה ובכובד ראש ,השמיט ההלכה שיושבין בעטיפה .אולם

כאשר נדייק בדבריו נראה שיש בהם חסרון שהרי במשנה פ״א מתענית מ״ז

תנן :ממעטין ...ובשאילת שלום בין אדם לחבירו כבני אדם הנזופין למקום
^22־1ברמב״ם משמע שהטעם של נזופין למקום נאמר בת״ח לבד .וודאי כוונתו לדברי
הברייתא שפירשה ,שכוונת המשנה — של ממעטין בשאילת שלום — היא,

שהחברים אין שואלין כלל וע״ה ששאל להם מחזירים בשפה רפה ,וא״כ סידור
דבריו אינו מדוייק שהיה לו לומר :ממעטין בשאילת שלום כבני אדם הנזופין,
ות״ח לא ישאלו וכו ,,ועוד שהיה לו לומר; ות״ח לא ישאלו שלום כנזופין ,כלשון

המשנה ,ותיבת "אלא" מיותרת היא ואין לה מקום כלל בהבנת ההלכה .לכן נראה

שצ״ל :ות״ח לא ישאלו שלום אלא מתעטפין ויושבין כגזופין וכמנודין למקום,
והתיבות — מתעטפין ויושבין — נשמטו מתוך ההלכה ע״י ט״ס ").
ענף
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 :סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין

אפר מקלה על גבי התיבה ובראש הנשיא ואב בי״ד ושאר כל העם כל אחד ואחד

נוטל ונותן בראשו ולמה יוצאין לרחוב לומר חשבינו כאילו גולין לפניך .ד״א

 )6ואין לדחות ולומר דגם רב יוסף גרם בברייתא כמו שהוא לפנינו בתענית ,אלא שלא
הי׳ סבור לחלק בין מנודה לאדם למנודה לשמים ,וראי׳ לדבר דלקמן שם מיבעיא לן במנודה
מהו בשאילת שלום ופשיט רב יוסף מהמשנה דפ״א דתענית מ״ו ,ושם מפורש  :כבני אדם הנזופין
למקים .אבל הרי בברייתא גרסינן :כאבלים וכמנודין כבני אדם הנזופין למקום ,וכיון שכבר
אמר :כאבלים וכמנודין ,למ״ל להוסיף כבני אדם הנזופין למקום( .ועיין בפי׳ הרא״ש סמוע״ק
י״ד ,ב׳ ,שנסתפק שמא הנזוף קל ממנודה) ,אם לא להורות שהוא דוקא( .אבל יש להעיר
שמדברי הר״ח שם בתענית י״ד ,ב׳ נראה שגרם " :כבני אדם הנזופין" ולא גרם "למקום").
 )7אולם דעת השאילתות היא לחומרא ,עיין פ׳ מקץ שאילתא ל׳( ,ועיין מאירי למוע״ק
ובהערות המו״ל שם).
 )8ועדיין יש לעיין בדברי הטור באו״ח סי׳ תקע״ה שכתב :וממעטין ...ובשאלת
שלום לחברו אלא כבני אדם הנזופין המנודין למקום.
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שמרת יוז יתרו

15

—י™
ו;באו האד,לה:

';5מ£ק־
ואתו למ?3ן 3ית אל«א:

״ ויספר
רש״י

(ח)

ויספר משה לחתנו .למשוך את לבו לקרבו לתורה :את כל התלאה .שעל הים ושל עמלק:

תורה
«1ב] וישאלו איש לרעהו לשלום ,גדול הוא
השלום שהוא קודם לשבחו של הקב״ה ,שכן
מציגו לא פתח ליתרו תחלה ,לא ביציאת מצרים
בעשרת הדברות ולא בקריעת ים סוף ולא
במן ולא בשלו אלא בשלום תחלה ,שנא ,וישאלו
איש לרעהו לשלום ,ואחר כך ויספר משה לחותנו
מפני שהשלום מישב את הדעת לשמוע את כל
אלו( .מכילתא דרשב״י)

י<*

[מג]

לשלום,

שבעל

פה

שלום לחברו ואפילו לעובד כוכבים בשוק.
__.
[מד]

_

ויבאו האהלה,

_ _

_

ויימז ,יזוו6
__

זה בית המדרש.
(מכילתא)

[מר ],ויס^ד^שה לחותנו ,למושבו לקרבו
לתורה( .מכילתא)
 ]mjויספר משה לחותנו ,אמר ר׳ אלעזר
לעולם הצדיקים מספרין כבודו של הקב״ה,
שנ׳ש) ספרו בגוים את כבודו וגו.,

מיכן אמרו לעולם יקדים אדם

(מדרש חדש עה״ת דף רלז)

ש) תהלים צו ,ב

שחולק על השו״ט הנ״לג מכאן שחייב אדם וכר ,אלא שדוד היה נוהג כן ,ומה״ם שפיר מתורץ מה שהקשה
הב-ח על הטור שלא פסק כן .וכן מלשון הלק״ט ושכ״ט הג״ל :מיכן שחייב אדם להיות נוהג כבוד בחמיו
מבואר שאין זה דומה לחיוב כיבוד אב ואם אלא סתם לנהוג כבוד .ובש״ע יו״ד טי׳ שע״ז מזכיר גם כבוד
חמותו .ובספר מדרש תלפיות ענף כבוד חמיו כתוב :בגמרא ,חייב אדם בכבוד חמיו כאביו ,ככתוב שדוד קרא
לשאול שהיה חמיו אבי שנאמר ואבי ראה גם ראה ,הלשון צריך תיקון שאץ זה בשום מקום בגמרא רק
במדרש מובא בילק״ש ומקורות הנ״ל .ומעיר מהא דמבואר בגט׳ כתובות ק״ג :יהושפט מלך יהודה כשהיה
רואה ת״ח היה עומד מבטאו ומחבקו ומנשקו כר לא קשיא הא בצינעא הא בפרהסיא [מטיל עליהם אימה להודיע
לנשיאותו! וקשה הרי משה עשה כן בפרהסיא .וזהו שדורש במכילתא שלכבוד חמיו שאני .וראה ברכי יוסף
יו״ד שם ובנחל קדומים כאן .ובשפתי כהן :וישתחו וכי משה ישתחוה לבשר ודם ויעשהו ע״זז אלא לא
אמר וישתחו לו כמ״ש וישק לו ,אלא ההשתחויה היתד .למלכו של עולם ,ואולי כוון בזה למה שאז״ל הרואה
את חבירו אחר שלשים יום או אחר שנה שצריך לברך .וראה לעיל אות מ .באע״ז כאן :וקראו הכתוב רעהו
בעבור גדול מעלתו בחכמה .ושם שמות ג ,טו :אמר יתרו עתה ידעתי כי גדול ה׳ מכל האלהים ,ותכם גדול
[מב] משנת ר׳ אליעזר פ״ד דף .75
היה ,והעד וישאלו איש לרעהו ,ועוד וישחתו ,ואין לו פחד ממנו.
למנורת המאור אלנקוה ח״ד דף  .556מדרש גדול וגדולה בהמ״ד ח״ג .ומבואר שמ״ד זה סובר יתרו לאחר מ״ת
בא .ראה לעיל אות א .ובשפתי כהן :וישאלו איש לרעהו לשלום ,הוא כמו ששואלים לגר מה ראה שהתגייר
[מק עי׳ ברכות יז.
כו׳ איש לרעהו לומר אם מרצונו התגייר ולא לשום פניה אהדת ,לומר שתתנו מלך.
ובשכל טוב הוא הקדים שלום לחמיו מכאן אמרו כו׳ .דרש זה מובא בכת״י מושב זקנים וסיים :והא דאומר
לרעהו שמשמע ולא גוי לא בא למעוטי רק רבו שאסור ליתן שלום לרבו רק שיפרט אותו ,שיאמר שלום עליך
רבי ומורי .בילקוט כת״י קורדיסטאן :שאילה ,מניין לנו שלום עליכם מן התורה .תשובה ,מן יתרו ומשה ,דבתיב
וישאלו איש לרעהו לשלום ,מיכן נהגו לומר שלום עליכם .והוא משיב עליכם שלום .ולמה חבירו מסיים בשלום,
תשובה ,לסי שב׳ (שפטים ו ,כד) ויקרא לו ה׳ שלום ,ולשון רבים שלום עליכם .ובכת״י עה״ת ב״מ :וישאלו איש לרעהו,
מכאן בנוהג שבעולם לומר שלום עליכם ,וכן בעז ה׳ עמכם ,שהשי״ת נקרא שלום דכתיב ויקרא לו ה׳ שלום.
 Jוהמשיב אומר עליכם שלום (מבאר שם הטעם ע״פ גימטריאץ ץ [מד] כ״ה בת״י :ואתו למשכן בית אולפנא.
ובמדרש החפץ ושאר ילקוטי תימן כת״י ויבא האהלה fit ,אהל ־החכמה .וראה אע״ז כאן ושמות לג ,ז .ונראה שרצו
בדרש זה לתרץ למה לא נאמר ויביאם או ויביאהו ,כמו שעמדו על זה המחברים ,משום שמשה ויתרו נכנסו באהל
[מון במנורת המאור אלנקוה ח״ד
[מה] עי׳ רש״י ורא״מ.
החכמה .ראה לעיל אות מא .בביאור בסופו.
עמוד  :626ויספר משה לחתנו ,לעולם הצדיקים מספרים בכבודו של מקום ,שנאמר ספרו בגוים את כבודו ,והיינו
דאט׳ ולמען תספר באזני בנך ובן בנך .ומקורו מכאן .וראה לקמן אות סד .ממכילתא בא פי״ב ללמדך שכל
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אשר ממשפחת אלימלך :ד ןהגד־ב?ז בא מבית לחם ו*אמר לקוצרים יד״וה
תרגום
ך9ן
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למצוהא

זהי

תורה שבעל פה
[יג]

ויקר מקרה,

מלמד שהמלאך הוליכה,

!טס חלקת השדה לבעז אשר
ממשפחת אלימלך ,שניתן לה פמי

(לקוזסזב)

שהוא ראוי ליפול בחלקה (חלקת קדריש ,שלעולם

כענין שנאמר (במדבר כג ,ד) ויקר אלהים
>!לבלעם•

לא תחוש בושה על אשר ליקטה פעם בשדה
m

ויקר מקרה חלקת השדה לבעז,

שאינו שלה מפני עניותה ,שכן בשדה שלה

מאי כתיב ויקר מקרה ,ובבלעם כתיב

ליקטה ,שלבסוף היתה לבועז אשה .מת״כ).

(במדבר כג ,ד) ויקר אלהים אל בלעם ,ויקר

(רות רבה פ״ד־ד)

הכא בלשק כבוד (דהיינו לשון יקר) כד״א (תהלים

נטך! ה׳ עמכם ויאמרו לו יברכך ה׳,

לו ,ח) מה יקר חסדך אלהים ,ומה יקר נפגע בה

^3בע^ומת3י ♦,והתקינו שיהא אדם שואל את שלום

בלשז^ קרי וטומאה ,והכא שינה ואמר ויקר מקרה,

(ואמה יקר נפגש בה ,היינו) חלקת השדה לבעז

חברו בשם (בשמו של הקדוש ברוך הוא ,ולא

וגו׳ ,חולקא דהאי שדה דצדיקיא (ששדה זה הוא

אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל

חלק הצדיקים) ,ותמן אזלת ,ואעלת בחולקא

כבוד הבריות להוציא שם שמים עליו) ,שנאמר

חרא ,ואוליפת אורחיה ,וידעת ביה מאינון קוצרים

והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה׳

(ושם הלכה ונכנסה בחלק אחד מן השדה ,ולמדה

עמכם ,ויאמרו לו יברכך ה׳ ,ואומר (שופטים ו,

דרכו וידעה אותו מקוצרים אלו) ,ומאן נינהו,

יב) ה׳ עמך גבור החיל ,ואומר (משלי כג ,כב) אל

תלמיד* חכמים ,מחצדי חקלא איקרון (היינו ת״ח

תבוז כי זקנה אמך (למוד מדברי זקני אומתך

הנקראים קוצרי השדה .הסולם).

לעשות מה שראית שעשו הם) ,ואומר (תהלים

(זהר חד® רות פה):
פ״א-יג ,ופי׳ הרוקח כאן ואגרת שמואל לעיל פסוק ב.

[יג] הובא באגרת שמואל ,והוסיף :וע״י זה אפשר שיובן
מה שאמר הכתוב ,ותלך ותבא ותלקט ,כי כיון שהמלאך
הוליכה ,כיק ששמה לדרך פעמיה ללכת ,תיכף באה אל
השדה כהרף עין על ידי המלאך שהוליכה ,וזהו ותבא
ניד] ראה זח״ב קעה ,ח״ג רי .ובניצוצי
ואזז״כ ליקטה.
זהר :מי שאינו מתייגע בחורה הוא קטל קניא כאגמא
(סנהדרין לג ).שקנים עולים מאליהם ,אבל ת״ח מחצדי
[טו] לק״ט כאן .ובפי׳
חקלא ,קוערים אשר זרעו.
הרוקח :מהו חלקת ,שהיא חלק של בועז להיות אשתו[ .טז!
ירושלמי ברכות פ״ט ה״ה ,מדרש תהלים פנ״ז-ב ,מדרש
חסרות ויתרות בב״מ ת״ב עם׳ שלא ,ילקו״ש שופטים
סא ,לק״ט כאן ,ילהמ״כ חהלים קיט ,ע ,משלי כג ,כב,

קיט ,קכו) עת לעשות לה׳ הפרו תורתך ,רבי נתן
מלאכי עם׳  ,4sערוך ע׳ עת .וראה תו״ש אסתר ס״ט אות עז.
וראה תנחומא ויחי ח ,תנ״י שם י ששם לא נזכר שאילת
שלום ,אק בילקו״ש יהושע יח שהעתיק את התנחומא
הוסיף וי״א אף שאילת שלום בשם ,ואולי כך היווה הגירסא
לפניו ,או יתכן שהוסיף כן עפ״י הגם׳ מכות דלהלן.

ובתוספתא בוכות שם :בראשונה היתה משתכחת מישראל
(והיינו שלא היו רגילין בשם המפורש ,ולברך את חבירו
בשם ,ונשכח מפיהם) וזקנים החזירו אותה (שמברמן בשם
ורגילץ היו בהם .מנ״ב לפי גירסת הגר״א) ,שנאמר והנה
בועז וכו׳ .ובמכות כג :א״ר יהושע ק לוי שלשה דברים
עשו ב״ד של מטה והסכימו ב״ד של מעלה על ידם ,אלו הן
מקרא מגילה ,ושאילת שלום בשם (דמותו■ לאדם לשאול
בשלום חבירו בשם כגון ישים ה׳ עליך שלום ואין בו משום
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עמכם ו<אמת ל 1ןברכן דדורה :ה ו*אמר  tyiלנערץ הגצב על־הקוצרים למי
תרגום

מימןא דך בסערכון !אמרר ליה ןברימך ך:

ה ואמר ולעז ץיעולימוהי דמני ךב ¥ל

רש״י

(ה) למי הנערה הזאת .וכי דרכו של בועז לשאול בנשים ,אלא דברי צניעות ושכמה ראה בה ,שתי שבלים
לקטה שלשה אינה לקטה ,והישה מלקטת עומדות מעומד ושוכבות מיושב כדי שלא תשהה:

תורה שבעל פה
אומר הפרו תורתך משום עת לעשות לה׳ (פעמים

שמע אל תבוז כי וקנה אמך (אל תבוז את בועז

שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה׳ ,אף זה,

לאמר מדעתו עשה ,אלא למוד מזקני ישראל כי

המתכוין לשאול לשלום חברו זה רעונו של מקום,

יש לו על מי שיסמוך ,שנאמר עת לעשות לה׳).

שנאמר (משלי לד ,טו) בקש שלום ורדפהו ,מותר

(משנה מכות נד .גם׳ שם סג).

להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור) .גס׳ :מאי
ואומר ,וכי תימא בעז מדעתיה דנפשיה קאמר

m

לנערו הנצב על הקוצרים,

על כמה

(ולא גמרינן מיניה) ,תא שמע ה׳ עמך גבור החיל

היה ממונה ,א״ר אליעזר בר מרים על

(דגמרינן ממלאך שאמר לגדעץ) ,וכי תימא מלאך

ארבעים ושנים היה ממונה ,מן הדא (דהי״ב ב,

הוא דקאמר ליה לגדעון (כלומר לא שאל בשלומו

טז־יז) ויספר שלמה את כל האנשים הגרים אשר

^ולא ברכו ,אלא בשליחות קאמר ,מאת המקום

בארץ ישראל וגו׳ ויעש מהם שבעים אלף סבל

לבשרו שהשכינה עמו ,ולא גמרינן מיניה) ,תא

וגו׳ (אלו ג׳ אלפים ושש מאות היו נוגשים על

מוציא שם שמים לבטלה ,סרכי ,ל״א שאילת שלום בשם
דחייב אדם לשאול בשלום חבירו בשם ואגו נטי כי שיילינן

עמך גבור החיל .ובאגדת אסתר ט ,כז נוסף :והסכים
הקב״ה לדעתו ,הוא מה שאמר על ידי דוד (תהלים קכט ,ח)
ולא אמרו העובדים ברכת ה׳ עליכם ברכנו אתכם בשם ה׳.

אהדדי מדכרינן שם דשלום שמו של הקב״ה וכתיב
(שומטים ו ,כד) ויקרא לו ה׳ שלום לשם ה׳) ,והבאת מעשר
וכר ,ושאילת שלום ,דכתיב והנה בועז בא מבית לחם
ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם [ויאמרו לו יברכך ה׳] ,ואומר
(שופטים ו ,יב) ה׳ עמך גבור החיל ,מאי ואומר ,וכי תימא
בועז הוא דעביד מדעתיה ,ומשמיא לא אסכימו על ידו,

ח״ש ואומד ה׳ עמך גבור החיל (מדקאמר ליה מלאך
לגדעון שאילת שלום בשם אלמא דהסכים) .וכ״ה ברו״ר
ס״ד־ה ,וההמשך שם :שאילת שלום מניין ,שנאמר (ירמיה
כג ,כז) החושבים להשכיח את עמי שמי ,אימתי חשבו בימי
עתליהו ,ורבנן אמרין בימי חנניה מישאל ועזריה ,ר׳ חנניה
בשם ר׳ יהודה ברבי סימה בימי מרדכי ואסתר ועמד בועז
ובית דינו והתקינו לשאול שלום בשם ,שנאמר והנה בעז בא
מבית לחם וגר ,וכן המלאך אמר לגדעון (שופטים ר) ה׳

— בו״ח רות פה :אדהכי והנה בועז בא ,הצדיק בא ,אתא
טעין ברכאן וכמה קדושין ,ויאמר לקוצרים מאן קוצרים,
לעילא אינק בי דינא סנהדרי גדולה דתמן .ה׳ עמכם ,השתא
יזזיב להו ברכאן וקדושים ,ואינון אסדין יברכך ה׳ ,יהבין
ליה תוקפא לשאבא ממקורא דחיי מגו עלמא דאתי .ובסי׳
הרוקח :מבית לחם ,בא מבית המדרש ,לחם זו חורה ,בועז
בא מלחמה של תורה .ועוד שם :ה׳ עמכם ,הרי השם קודם
עמכם ,והם השיבו לו למפרע ,וזהו שלום עליכם ,משיבין
למפרע עליכם שלום ,כי שלום הוא שמו של הקב״ה.
[יז] בילקו״ש הגירסא :שכן מציגו בשלמה דעביד כן יכיל
קאים ,פחות מכאן ,לא ידע מהו דעביד ,יתיר מכאן ,לא יכיל
קאים .ובתרגום :דמני רב על חצודיא .ובלק״ט בראשית א,
ב :והוא נער ,שהיה ננער עליהם ,כמו הנער הנצב על
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ואוצרהחכטה'

Iקל

ובפסח מתחיל הגבור לנצח ,לפי שהקב״ה נראה כגבור על הים .ועל זה נהגו
מנהג באשכנז .81ובראש השנה וביום הכפורים ,המלך היושב על כסא ,לפי
שהקב״ה יושב בדין.

רמו .ושואל הר״ם ז״ל בשלום כל אדם קודם תפילה ואפילו בבית הכנסתקפט.
ומה שהספר קצ אומר אסור בשאילת שלום קודם תפלה ,רוצה לומר כשמשכים
לפתחו ,אבל אם מצאו בדרך או בבית הכנסת מותר לשאול קצא.
רמז .וכשהוא אומר שמע ישראל ה׳ אלוקינו ה׳ אחד 82אינו מנענע ראשוקצב,
כדאיתא לשם (יומא יט ,ב) הקורא את שמע לא ירמוז בעיניו 83קצג.
רמדו .קצדקבלה היא מרבינו יהודה חסיד זצ״ל ,אדם היוצא מן ביתו שחרית
קודם שיתפלל ,יש לו לומר פסוק זה ,שמע ישראל ה׳ אלהינו ה׳ אחד.

רמט .בתנחומא פרשת צו (סימן ז> ,אמר רבי יהודה בן גוריוץ  84כל העונה
אמן בעולם הזה ,יזכה לענות אמן בעולם הבא ,שנאמר (תהלים עב .יח יט> ברוך
ה׳ [אלוהים] אלהי ישראל וגו׳ עד את כל הארץ אמן ואמן ,85אמן בעולם
הזה ואמן בעולם הבאליצה.
שינויי נוסחאות
 .81בכל בו ובכת״י ק ליתא לתיבות ועל זה וכר.
שמע וכר.

 .82בכת״י ו :וכשהיה אומר אחד שבקריאת

 .83בכת״י ו נוספה הג״ה משב״א הלוי וז״ל :ולי נראה כיון שרומז בכעכועו על יחוד

 .84לפנינו :בר גדיא .ובילקו״ש תהליס רמז תתמ :רבי יהודה בר מספרתא.
השס דשפיר דמי.
 .85לפנינו בתנחומא המקור הוא מתהליס מא ,יד.

קפט .עי׳ מג״א סימן סו סק״א כתב שדין

ש״ד סעיף ג בשם רב האי גאון וז״ל" :צריך

שואל בשלום כל אדם לא נאמר בבית הכנסת

שיניע ראשו ויצדדהו בשמים ובארץ ובארבע

דאין שואלים שם בשלום כלל ,ואין לחוש

רוחות העולם כשיקרא אחד" .וכ״כ באשכול

שיבוא לידי שנאה .ובא״ר שם השיג עליו

[אוירבך הל׳ ק״ש סימן ו] ,ובערוך ערך בר

מדברי התשב״ץ כאן.

פחתי .וברבינו יונה ברכות ז ,ב כתב שירמוז

קצ .ברכות יד ,א.

בעיניו .וע״ע מעדני יו״ט על הרא״ש ברכות

קצא .וכ״כ לגבי מצאו בדרך שאומר לו שלום

פ״ב ס״ג סק״נ,

רש״י ותוס׳ ברכות יד ,א ועוד .אמנם דעת
הרשב״א שם שאין לומר שלום כלל .והביא עוד

קצג .ועי׳ טור סימן סא שכתב בשם הרא״ש
שם שאין בזה משום לא ירמוז לפי שהרמיזה

בשם הראב״ד שלכן נהגו לומר בבוקר צפרא

היא צורך הכוונה .וכ״כ האבודרהם דיני ק"ש.

דמרי טב ולשנות הלשון כדי ליתן לב שאסור

וכן נפסק בשו״ע שם סעיף ו.

להתעכב בדברים אחרים עד שיתפלל .ובשו״ע
סימן פט סעיף ב הביא את שתי הדעות

קצד .כ״ב המטה משה כז ,והו״ד במג״א סימן
ו סק״ה .וראה לעיל סימן ריט.

הצב .מנהג זה מקורו בספר הבתים שערי ק״ש

הצה .וכ״כ בספר חסידים סימז תתפג.
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הגאונים

נשיסמנ^&׳מרמוהקווש סא קאמרי׳ * סלכספר׳ מחטרו ולא ממגידו ומר רב יעקב סיוסולקין עליו פלמי
דודו ואין כשתי ישיגוה שנבו׳שה כמותו^ולא עור אלא שכתב ומרס מילתא אמרם מר רב יהודאי כי
יתטן קמי׳מד רב מינאי ומר ת סמונאי • והא מר פי׳לנס מר רג חנינאי שירפא דליגאולי׳לים בטקוחא
וטריפה • ומר רב סמונאי כותי׳ מוא סנירא ליס דסוס לים ראשונים ואחרונים פליגין עליה דמר רב
יעקב • ולאמר נמי מטם רב יהודאי איפא למימר דלא אמרם מר רב ימודאי אלא מלתא אסתברא
יי0ידם יח '*5ליס ולא קבלוה בני דארי' מיניה והלוא במר רב יסודאי כדאמר רבנן * אס נקמתה לימנק תתלה באילן
 Swan'sגדול • ואוני רריאה יש בס * בריקה נטלן בין בגבן בין בשיפולן עד דמיצרא ואימי ומאי טעמא
״•!15׳ נא! דמלהו אוני מקום ו־ניתא קרינא בהו • וק■ מנהג בשתי ישיטת ואין מודדן בשתי אצבעות כלל:
וששאלת□ אס נמצאו מטיס בריאה סמוכין נין בריאה בין בלב ואותן חוטין אין כהן
המו רביחייגו
קיימא ועם שנמנים טבח ידו לנמק מתפרקין מטין מאיליהן יש ליתוש בדבר זה
ט'
אי לא • מד ראיט ראם תותב הוא אי נמי רידא סוא ומתפרק מאיליו ואץ מקומו ניכר מותר ואס
מטין הם^ אעיפ שאין מקומם ניכר ואין בהוויין כחוט השערה יש לחוש ויש לחוש דאמרי' הא

ftO

סירכאבר חד יומא אי בר תהין יומין מוא :
וששאלת□ מקוטן ומברנין מתן וכלס בשעת הכנסת כלה בשבת אי לא * לא ביררתס
סשאלס מו יפס אי לקרש בשנת ולטץ על מעריות מצוץ לנס * אסור
נינה ל»י 3י לקדש כשבת שנפר  * wetבל שחיינין עליו משוס שבות משוס רשות משוס מצום כשבת מייבק עליו
ביום סוב •אלו סס משום רשות לא לפין ולא חולצין ולא מייבמין • ואמרי׳ בסיפא כל אלו ביו"ט •
אמרו ק״ו בשבת ואי קדשו מבעוד יוס מבערב שבת והוצרך להם להכניס פלסבמפס בשבת ולבעול *
«וטש מו מר אמדו *והלפתא שחותר לכתחילה מבת • ואי לסרך שבע ברשת בשמן הוצרך לפס חומי לפוך
-------------------------------- ----שנענרטת בשבת(____ ;..בשערי תשו׳ סי׳-רכ״ד בקצור) ________ Iהא דאמור רנק * אסור לאדם לימן שלום לחנידו קדם שיתפלל • ונהגו רנותי׳ שפוגע
’*י '15
במטרו קורס שיתפלל אומר לו צפרך לטב מי שנהג במטרו פטר כשאומר לו צפרך לטב
I
טרע למדו אי לא מי מישזי כשאילה שלום אי לא • ברבו לא ק^מינעי לן *רהא תרגמא ר׳אנא
I
נמשכים לפתחו כי קא מיבעי לי נפי שגדול ממנו • אי נמי כמותו ורוצס לנהוג נו כבוד• מאי • ונר
«
/
זה טלו לא הקפידו חכמים אלא משוס כריעה ווה שאמרו חכמים פל הנותן שלוה למטרו פריעה
/
מא הילכו כללו של ונר כל המשנים לפתחו צל רט נין לק זוגו לא יכרע לו • פגע נו ■נדרך
או בבית הכנסת אפי׳ קרס שיתפלל אם כרע לו אץ מך כלום • דבר זהלעטן כרעה אכל ליתן
לו שלים מל האומר לו הרשית בידו ואין מך כלום • ( וניב רטט יחמם בשם גאק ומניאו
 —wי ___________ ________________הרנ״י לדק גסי׳פ׳ט ע״ש _______________ ):
י״ט וששאלת□ יש מקומות שקובעים בהה שיוקם לשם ע״ז פעם אחת בשנה ובאין וסוחרי!
מכל מקומות באמן שווקים ועומן סחורה ולכ&ספמרין גובין ממס מכסלשס
ע״ז והשוק נקרא על שמס וכך אומדן שוק של ע׳׳ז פלוני • כגון זה מהו שילך ישראל לשם לסחורה
ע•! י׳אר כיון דאמרמר * חמשה בתיע׳יז קנועין הן • סן אין אחרינא לא א דילמא כיון דקטעי משנה לשנה
ושקלי מונסא וקא מסט לע״׳ז אסור • ואס המצא לומר כיון דקא גבו מוכסאלפ״ז אטד • ישרן! הדר
באותו העיד מסו דרבילק דמאן דאתי מאנראי וקבע  tootiסתם וזבן ומזטן־ סוא דשקלין מיט׳ •
ומא דאתי לטדי׳ אע״׳ג הנין ומונין לא שקלין מיניה ני מאי גוונא נד מתא ומאן דלא קבע ביה
«ייננ׳ דוכתא שרי .להון מבן וזטט אי לא * כך ראינו שאסור לולישר^ לילך שס לנמרה • דחק * עיר
שיש נס ע*ז והיו בה חנויות מעוטרות י ושאיק מעוטרות זס סיס מעשה בבית שאן וט׳ ־ ואמרי׳
עלם

O

P

T
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תשובות

אייח חיים

והנהגות

נט

ותיבה ,היינו עיקר התפלה ,אבל כשמוסיף לא נקרא
אף אס לא מכניסים היד להשרוול ,לכה״פ מגיחים על
סח כיץ שזהו דרך תפלה ומענינא .ואם בזה מכוון
הכתף ,אבל הרוצים לחגור מעבירין המעיל מתחת
""לבו יותר להתפלל בכוונה אץ בזה עץ ,והקב״ה יראה
לכתף השמאלי ,ומה יותר גרע).
ללב.
העם
בארצות רוסיא וליטא המק
והגה
ומיהר יש פוסקים מחמיחם בזה לא לשנות ,שיש
מהפרושים לא נהגו בחגורה ,אכל אצל
אומחם שאף שמותר להתפלל בכל לשון אבל
הגדולים יש שהקפידו לתפלה בחגורה ,וכן נהג
לא בשתי לשונות לשה״ק ולשון אחר( ,ועיין בב״י
רבינו החזו״א זצ״ל ,ופירש שיש בזה מדת
סימן תר״צ משם שחת החב״ש דא״א לקרוא המגילה
חסידות וכמבואר בפשטות המ״ב ,וכל אחד כפי
מנהגו נוהג.

אמנם

האמת שיש לפוש שבחגורה המיוחדת
לתפלה מתהדר בכך גופא ,וזהו טעם

חסידים ואנשי מעשה שמדקדקץ מאד בזה ,ואץ
להם ח״ו להניח מנהגם בכך ,שגם בבגד שאץ

בשאר לשונות משום שאץ אנו יודעים פירוש
אחשתרנים בני הדמכים ,אך לב״י שרי ודק תיבות אלו

יאמר בלשה״ק ,ומשמע שלחב״ש אסור בשני לשונות
ובאחרונים חמו לרפ״ב דגיטין אי בעינן כולו
במחיצה או כולו בגירוד ,או כולו בקיום הגט או כולו
בתקנ״ח יעויץ בדבריהם ,ואכמ״ל) .ומסתברא שראוי
להתרגל בלעת ,אבל אץ למחות בהמקילץ (ומיהו

החמרה מהדר הבגד ,מה שמתלבש עצמו במיוחד
ראיתי בשחת "צפנת פענח" סימן רע״ז מהגאון רבי
לתפלה אף בחגורה מראה בכך חשיבות התפלה
יוסף רוזין זצ״ל שאוסר).
שמכין עצמו בלבישת חגורה ,ואם כן שייך לכל —
אחד כשלובש חגורה לתפלה יש לו כעץ בגד
מיוחד לתפלה ,תהו גופא הכנה ומצור ,מן
המובחר ,ובלבד שלא יבוא להקל אחר הנחת
שאלה :אם מותר לומר "בוקר טוב" לפני
תפילין ללבוש הבגד עליץ עראי .ולהתפלל אז כן
התפלה.
לפני המלך ,שאתו ראוי כן וכמ״ש לעיל( ,ולפי

סימן עא

זה מובן מה ששמעתי מאחד מגדולי ליטא זצ״ל
שנהג ללבוש חגורה והקפיד ללובשו בחוץ על
החליפה גלוי דוקא ,ופיוש טעמו שמתהדר לפני
המלך בלבוש מיוחד לתפלה והיינו בחוץ דוקא).

בש״ע פ״ט (0״ק ב׳) כתב ח״א דאפילו מוצא חבירו
בשוק לא לומר אלא "צפרא דמרא טב" ,כדי
שיתן לבו שאסור להתעכב בדבחם אחחם כלל עד
שיתפלל ,ובמ״ב פירש דמחנא מותר אלא שמ״מ נהגו

קדמונינו להחמיר בזה מזה הטעם ,וברם מקור השו״ע

סימן ע
שאלה :אם באמצע תפלה כלחש מוסיף
דברים ופירושים ביידיש אם מותר.
ראיתי אצל מוח וובי הגאון הצדיק רבי
משהשניידערזצ״לנהגבאמצעהתפלהלהוחד
לפעמים דמעות ולצעוק "הייליגער טאטע הילף אונז"

וכדומה ,וכן שמעתי כמה אדמוח״ם נוהגץ כן.
והנה בנוסח התפלה שתיקנו חז״ל יכולים להוסיף
באמצע ברכות אמצעיות וכדאיתא בשו״ע סימן
קי״ט ,והתפלה נאמרת בכל לשון שמבטא בזה
משאלות לבו ,ואף שחז״ל לא רצו שנתפלל אלא
בלשון הקודש ,שיש סודות ורמזים הרבה בכל תיבה

הוא מהראב״ד והרשב״א פ״ק דברכות דף י״ר ע״א
כמובא בבאר הגולה ,ומשמעות הדברים שם דמה״ט
אסור מחנא דגמרא ,וצחך בדוקא לשנות ,כח שיתן
אל לבו שלא להתעכב בדברים אחחם עד שיתפלל,
ולפי זה אם רגיל לומר בוקר טוב ,ישנה ויאמר צפדא
מבא ,שהם שנהגו בשלום שינו לומר צפרא טבא,
ולחק ג״כ צחך שנוי מהרגלו.

וראיתי בשם הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ״ל
שגם היום לא יאמר כרגילותו "גוט מורגען"
אלא צפרא טבא שישים לבו ע״י השינוי שעומד לפני
התפלה ויקצר ,ונראה פשוט שאם אפשר יניד בראשו
או ישנה ודי בכך ,שאץ מקפידים היום כלל לומר
שלום או בוקר טוב דוקא ,רק אפילו נד ראשו כיבדו
וח בכך.
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אורח חיים
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ומיהו מכל זה נראה היאך חייבין להשתדל לא לדבר
הרבה לפני התפלה בסילי דעלמא רק לקצר
מאד ,לא להקדים שיתה לפני שסח ומתפלל למלכו
של צולם על צרכיו ,ועכ״ס יאמר ברכות וכמבואר
בשו״ע סימן פ״ט סעיף ג׳ שאז יש להקל יותר ,וכ״פ

במ״ב שם ס״ק ט״ו ונכק לומר גם ברכת התורה וק״ש
על תנאי לקבל ע״ע עול מלכות שמים ,ואז עכ״פ
מה״ת יצא כבר בכל זה חובת ק״ש ותפלה( .ובמק״א
דנתי באמירת "שלום" שהתירו אף שזהו שם הקב״ה
וכמבואר במשנה פ״ט דברכות ע״ש ,מהו הדין לומר
שלום למחללי שבת בפרהסיא וכדומה ,ואף שי״ל

שאצלם "שלום" אין כו שום משמעות של קדושה,
ואולי מהאי טעמא לא נקרא הזכרת השם אצלם ,ואין
בזה אסור בבית המרחץ וכדומה ,ם״מ לדידן כדאי
לברך בנוסח אחר שלדידן שלום משמותיו ית״ש וראה
לעיל בסימן י״ב באורך).

סימן עב
שאלה :נטילת ידים להפלה מהו החיוב
לכתחילה (אף למנחה ומעריב).
נטילת ידים לתפלה לרסב״ם (פ״ו דברכות) חיוב
מעיקר הדין כמו לאכילה ממש ,ואף בסתם
ימם חייב ליטול לתפלה כמו לאכילה ולברך על
נטילת ידים וז״ל הרמב״ם בפ״ו דברכות הל״ב כל'

ונוטלין רק קצת מים באצבעות כעין מים
אחרונים ,ולגדולי הפוסקים עוברים על חיוב דרבנן,
וכלשון הרמב״ם "כמו לאכילה" וגם תפלה הוי עבודה
ודומה לעובד בלי קידוש ידים ורגלים ,וצריך ליזהר

מאד אטול ברביעית ולכתחילה בכלי כדין ,וכן פירש
הגר״א זצ״ל בפסוק (ישעיה ל׳) ולחשוף מים מ״גבא"
[גבא  -בגימטריא ו׳ן רומז על שש נטילות ,ג׳ תפלות,
ב׳ סעודות ומים א׳חרונים ,וכולם ברביעמת דוקא
וכמבואן_ב^בת (פב ).ונהגתי להזהיר על כך את

הציבור ליטול ידים כדק גם לפני מנחה ומעריב.

והרמב*ם

מוסיף חיוב גם לק״ש ,וכמבואר בברכות
דף ט״ו ע״א ,דלא מקילינן שם במידי

דמנקי רק אס אין לו מים לרחוץ ואם כן הקורא ק״ש

על תנאי בבוקר שחושש שיאחרו או בערב כשקרא
בצבור לפני הזמן וקורא עוד הפעם בזמנו לצאת ,ראוי

ליטול ידים ברביעית ובכלי לדעת הרמב״ם ,וכן דעת
הגר״א זצ״ל (ורמז מצא שבולת "שטפתני" ר״ת שמע,
טבולו במשקה ,פת ,תפלה ,נטילת ידים) ואץ להקל
ולזלזל בחיוב נטילה לק״ש ותפלה ,וכמו אלו שפרצו
היום לזלזל בזה וכמ״ש ,שזהו טהרת ידים שהתפלה
מרוצה כך דוקא( .וגם נראה תשים צריכות ליטול

ידים בכלי וברביעית לפני שיתפללו גם במעריב שזהו
צורך והכנה לתפלה ,שחייבו חז״ל אף לתפלה שאינה
של חיוב אלא לכגון תפלת נדבה דחובת הנטילה הוא
מפני חובת עצם התפלה שעומר לפני הקב״ה).

הנוטל ידיו בין לאכילה בין לק״ש בין לתפלה מברך
תחלה אשקב״ו על נטילת ידים שזו מצות חכמים

וחיוב

שנצטוינו מן התורה לשמוע מהן שנאמר על פי
התורה אשר יורוך .וכן דעת הרא״ש בתשובותיו כלל
ד׳ ,וכן פסק רבינו הגר״א זצ״ל להלכה לברך אף לפני
מנחה על נטילת ידים ,ואם כי נהגו לא לברך ,היינו

בבוקר ולרא״ש לתפלה ,וכדילפינן מקרא ד״ארתץ
בנקיק כפי" ,ותמהני שביוה״כ מפורש להלן (תרי״ג)
שנטילה רק עד סוף קשרי אצבעותיו ,אף שלדוכן

נטילה לכאורה מדינא עד סוף היד עד הזרוע
כמו בעבודה ,שזהו יסוד חיוב נטילה לרשב״א

שהנטילה כעבודה ,גם ביוה״ב נוטלין עד סוף היד
דוקא ,וצ״ל שהנטילה כעבודה הוא רק בגדר חומרא

משום דבספק ברכות חוששק לשיטת הר״ן ודעימיה
דס״ל דאין מברכין ודסתם ידים כשירים לתפלה ,עי׳
בב״י בסימן צ״ב ,אבל בעיקר הדין הוכרע להלכה
דסתם ידים פסולות לתפלה וכדאיתא בשו״ע סוס״י
רל״ג ובמג״א וש״ס שם ,אלא אם  pאין מזומנין לו

מ״ארחץ בנקיון כפי" הרי שיסודו משום נקיות [ועיין

מים שבזה מיקל בשו״ע בסי׳ צ״ב שאק צריך לחזר

בשו״ע סימן ד׳ סעיף כ״ב].

אחריהם וסגי במידי דמנקי( ,ובפמ״ג חושש
דלהרמב״ם אפילו התפלל בסתם ידים חוזר ומתפלל
ונשאר בצ״ע ,אך הכרעת המשנ״ב דאין חוזר ומתפלל
עי׳ משנ״ב סימן צ״ב (ס״ק י״ג).

ונראה כיק שהנטילה לתפילה לא לתענוג אלא
למצוה ,לכאורא מדינא ראוי להתיר ביוהכ״פ
גם בבוקר עד הזרוע ,שזהו עיקר מצות נטילה בבוקר
וכמבואר במ״א (סימן ד׳ ס״ק ז׳) דליטול רק עד סוף
האצבעות .זהו כולא בעיסר מצות הנטילה לרשב״א

ותמרה הדבר שיש שמזלזלין היום בעיקר החיוב

ולא ביוה״כ שזהו להקל ,והעיקר משום נקיות שיסודו
באצבעות דוקא ,דהא ילפינן נט״י לתפלה בברכות שם
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תשוגות

אורח חיים

בסעודות בשיחות חול ודברים בטלים אזי מצדה
למנוע מלערוך שם סעודות.

 tP*1בתי מדרשות שמשכירים ממקום באופן קבוע
לשבע ברכות או שמחה אחרת ,ונראה שזהו
זלזול בקדושת המקום שמיועד לקודש ,ודוקא בשעת
הדחק שאין בסביבה מקום אחר יש לדון אם אפשר
להתיר ואכ״ס.

סיימןמז
שימוש כארץ ספרים של כהכ״ג
מה ששואל על ארון ספרים בבית הכנסת שנתיישן
וקונים במקומו חדש ,אי שרי להשתמש בישן
לצרכי חול ,לכאורה זהו הורדה בקדושתו ואסור,

ומיהו עיין במ״ב בסימן קנ״ד (ס״ק ט) שתיבות
הספרים שלנו שהספרים מכוסים בנייד או בעור
(כריכה) אץ לארון קדושה דהוי כתשמיש דתשמיש
ע״ש ,אכן בנ״ד דגבי בית הכנסת רוצים לתת הארץ
במתנה ולא למכור ברמים מועטין ,ובזה אף שמן הדין
מותר ,מ״ם נראה שראוי להחמיר ולמכור בדוקא
ואפילו בדבר מועט[ ,שדבר המשומש אץ לו מחיר],
ובזה מועיל כעץ פריץ ,וכמש״כ בתשובות אמרי יושר
(ח״א סימן מ״ה) ויעו״ש שמסיק כן לחומרא בעלמא
^'"’3לתת כסף לפדיון ,והיינו אף דבר מועט לצרכי בית
הכנסת ,ונמשנ״ת.
וכדם נראה שלפני שמוסרים למתנה או למכירה,
יש לעשות מכת ואם יתברר שיש לאחד רצץ
לקנותו לארון ספרים ,והשני למדים או איחסץ
דברים מבוזים ,ראוי להעדיף טפי למכרו לשימוש
ספרם.

סימןמח
ברכת שלום לחבירו או לרכו כחול
וכשכת
כמשנה סוף ברכות שנינו שהתקינו לשאול את
שלום חבירו בשם ,והיינו כגון אמירת
"שלום" שהוא משמותיו של הקב״ה ,וכיו״ב ,ומשום

והנהגות

עת לעשות לה׳ הפרו תורתך ע״ש ,ועל סמך זה אנו.
מברכים זה לזה ברכת שלום עליכם ,והכי איתא
בנדרים ח .שאם נידוהו בחלום תקנתו שיעמוד
בפרשת דרכים ,ויהיב שלמא לבי עשרה ,ופירש הר״ן
שמתוך שישיבו לו שלום יגינו עליו מן חיסורים ע״ש,
הרי שברכת "שלום עליכם" לבד היא ברכה ,ולכן אם
עשרה מברכים אותו בברכת שלום לבד ,מגן בכך מן

היסודיס.
אמנם ברש״י מכוח כג :איכא ב׳ לשונות בביאור
התקנה הנ״ל ,אם זהו חיוב לשאול שלום
חבית בשם ,ואנו יוצאץ בברכת שלום עליכם מפני
דשלום הוא שמו של הקב״ה ,או דלמא אינו אלא
רשות ,ואנו נוהגץ שזהו רשות שאומרים גם צפרא
טבא ("גוט מארגן") ,אבל יש לחוש ללשץ שני
שפירש שזהו חובה ומשו״כ אנו שואלים אהדדי
ומזכירים שם בברכת שלום ע״ש ,ובן פירש בעחך
(ת״ע) שתיקנו להזכיר שלום בברכה לחבית דהיינו
דוקא בשם שמים ,ובמאירי ברכות מביא שנוח
להזכירו משלא להזכירו והיינו לזכור השם אף שאינו
חיוב ממש ,וכיון שכן נאה הדבר ויאה לומר "שלום
לך" ולהזכיר בכך שמו יתברך ,ולא להסתפק כ״צפרא
טבא".

והנח הספרדים נהגו לומר בשבת "שבת שלום"
ומקיימץ בכך התקנה ,אכן האשכנזים
אומרים שבתא טבא ("גוט שאכעס") ,ויש לומר
שהטעם כמבואר בזוה״ק (בתיקונים שבסידור ליום
השבת) מהו שבת שמא דקוב״ה שמא דאיהו שאם
מכל סטרוי ע״ש ,ואם כן המילה "שבת" לבד הוא
כהזכרת שמו יתברך ,ואולי מספיק בו כמו שלום לרמז
להשם יתברך( .ובמק״א יישבתי קושיית הביאה״ל
בסי׳ רע״א על רע״א שפוסק שאם אמר שבתא טבא
לבד יוצא מה״ת חובת קידוש ,וחמה בביאה״ל הלוא
צריך לקדשו ,ולדברינו ניחא שאם מזכיר ששבת

מזכיר קדושת היום ששבת גופא שם קדוש וכמבואר
בזוה״ק).
ועיקר התקנה היא להזכיר את השם יתברך בכל
עת ,וכן נהגו לומר על כל דבר "בתך
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תשובות

אורח חיים

והנהגות

בא

השם" וה״ט כדי להזכירו בכל פעולה ופעולה כמבואר
בספה״ק ,ועי׳ בשע״ת לרבנו יונה ש״ג אות כ״ז רעל
זה הוזהרנו בהשמר לך פן תשכוז את ה׳ א-להיך ,ועיי׳
^ריש שו״ע או״זז .וכידוע שהדיבור פועל הרבה

כנויו ולרמז לו בכל פעולה ופעולה ואפילו לברך
לחבירו ודו״ק היטב בכ״ז (והעיר חכ״א שאלו
הכותבים במכתביהם "בס״ד" לא סגי לזה ,ששמים
וארץ אינם אלא ככינוי).

בקדושה (כמובא במ״ב סימן ר״ס ר״נ) ,ומה״ט נהגו
להזכיר במכתבים "ב״ה" להזכיר שם השם[ ,ויש
מדקדקין לכתוב "בעזהשי״ת" דוקא ,שאין כאן אות
ה׳ דהוי׳ה כלל ,כדי שלא יהא חשש דמחיקת השם,
לא  pכשכותב ב״ה דהוי במקום השם עצמו תשש
הגאק בעל צפנת פענת זצ״ל דהמוחקו הוי מחיקת

9ענץ לברך רבו בברכת שלום ,כתב הרמ״א ביו״ד
(רמ״ב סעיף ט״ז) וי״א שאין לתלמיד לשאול
בשלום רבו כלל שנאמר ראוני נערים ונחבאו ,וע״ש
בהגהות רע״א ופתחי תשובה בשם פמ״א שתמהו
הלוא איתא בגט׳ שיעור תכ״ד הוא כדי שאילת שלום
תלמיד מרב ,ואם עובר לפני הרב ואינו נותן לו שלום

השם] .ועכ״ם כבר ביארנו שראוי להזכיר השם או

הוי דרך בורות ע״ש.

הלכות כרכות

סימן bb
מסירת אוכל לאדם שיאכל כלי כרכה
איתא בחולין ק״ז :לא יתן אדם פרוסה לתוך פיו
של שמש אלא אם  pיודע בו שנטל ידיו,
ובתר״י ספ״ח דברכות יש למדין מכאן שאינו ראוי
לתת לאכול אלא למי שיודע בו שיברך ,ונראה כיון
שמתכוק לעשות מצוה שנותן בתורת צדקה מותר,
עכ״ד .ובש״ע או״ח קס״ט ס״ב איתא שאסור לתת
לאכול אלא אם יודע בו שיברך ,וברמ״א ויש מקילין
אם נותן לעני בתורת צדקה.
והאחרונים דנו בזה .ונלע״ד מסברא דמוסר
שאינו מאמץ בהקב״ה שהוא מנהיג
העולם ,וסבור שהכל כפי הטבע ,וכאלו ח״ו ה׳ אינו
אלקינו לשק הנהגה ,אין איסור לתת לו לאכול עד
שיברך ,דאדם כזה אפילו יברך לא מועיל והוי כמכוין
להדיא שלא לצאת בברכה וגרע מיניה ,ונמצא דלא

יוסיף מידי בברכתו שיברך ,וגם אינו עובר כשאינו
מברך ,וגם אנו לא מניחים אותו לברך בשקר ,ואף
שמברך אי״ז ברכה ,וא״כ א״א לומר דאין לו להאכילו
מפני דמבטל הברכה ,דהוא כאונן שאינו יכול לברך,
דאין עליו איסור לאכול משום כן אלא אוכל בלי

ברכה ,ה״ה במומר דאין לו שייכות לברכה אין איסור
אכילה בלא ברכה.
ואין להקשות מהמעשה בהגר״א זצ״ל שהיה בבית
סוהר ,וכשהמשרת שהיה מומר רצה לשתות
הזהירו הגר״א שצריך ברכה ,דטעות לחשוב שהקב״ה
לא יפרע מהמומר על כל חטא הקטן ביותר ,י״ל
דהתם קאי על המומר גופא דחייב להאמין ולברך ולא
יפטר בטענה שהוא מומר ,דיתבע באכילתו על זה
גופא שלא האמין ובכך גרם שלא יהא ראוי לברך,
אבל לדידן אפשר שאין אנו אחראים וערבאים לו
למנוע ממנו ,דבמצב זה שהוא מומר לית באכילה זו
זיקת ברכה ,והוי כעין אכילת גוי וכלבים .ואף דיתבע
באכילתו ע״ז שלא האמין ובכך מנע את הברכה ,מ״מ
לא אסרינן מפנ״כ ליתן לו מאכל דהלעיטהו לרשע
וימות ,ולא אסר השו״ע אלא כשראוי לברך ואינו יודע
לברך.

[וביוהנסבורג נשאלתי בציבור שהיה להם בעל
תוקע שומר מצוות ופתאום חלה,
ולא מצאו אחר אלא יהודי ששנה ופירש עם ריעות
כוזבות ואפיקורסיות ,האם אדם כזה שאינו מאמין
שנצטוינו מהקב״ה במצוות יכול להוציא את הציבור,
כיח שחסר לו עיקר הכוונה לצאת החיוב או להוציא
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שרת

התשב״ץ

ח״א קעו—קעז

שהספר הוא פסול ,והוא הדין אס כתב חוץ לשיטה ,ואף על

פי שלא כחבו בפירוש בכלל הדברים הפוסלים ספר חורה.
ומכל מקום יוסר טוב היה אצלם שיכחוב מוצא שפתיך
באמצע הדף ולא יזרוק חיבות בין הדפין ,שזה נזכר
בת^ד ,15וכחיבח ביה שמו בראש הדף לא נזכר במלמוד ,וגס

הרמב״ם ז״ל לא כתבו כלל ,אף על סי שכתב 14הבאים ואעידה

וכן

שפה

כקול מים רבים כקול שדי ,6והיה שדי בצריך ,7צדקתך
כהררי אל ,8שלהבת יה ,9מאפליה" ,וכיוצא באלו,

שאינם במקום הזה לכוונת שמו של הקדוש ברוך הוא אלא

לשון טבוי וחוזק ותוקף ,אס מותר למחוק אם לאו.

תשובה דע ,שאין השם מתקדש אלא אם כן נתכווין
הכותב לקדשו ,אבל אס" כתבו שלא בכוונת

שלא נזכר בתלמוד ,וכן בספר יורה דעה לא כתבו .אף על פי

קדושה אינו קדוש ,דחניא בסרק המביא תניין 12ומייתי לה

שראיתי לרבינו פרץ ז״ל בספרהגהותיו ’5שעשה על ספר

בפרק הניזקין *5הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכווין
לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דל״ת מעביר עליו

תשבץ 16שכתב דביה שמו צטטן־ראש שיטה ,ואפילו בדיעבד
מיפסיל ספר תורה בהט ,לא נראו דבריו כלל ,דמינא ליה לרב

ז״ל למימר הכי ,ואין כן דעת הראשונים ולא אחרונים ז״ל.

ומכל

מקום תקנתן היא יותר טובה בעיני ,לגרוד הכתוב
בין דף לדף ולכוחבו בין השיטין ,ואם אינו מספיק

בשיטה אחת לגרוד בפנים שנים או שלוש שיטין כדי לצמצם
הכתיבה ,כמו שכתבת בשאלתך .ואף על פי שיש מן
האחרונים ז״ל מחמירין שלא לגרוד דמיחזי כמנומר,17

הסופרים נהגו קולא בכן.18

ודע,

קולמוס ומקדשו דברי ר׳ יהודה ,וחכמים אומרים אין
השם מן המובחר .ואמרינן ,4נמי בירושלמי פרק לולב
הגזול 15ובראשון ממגילה" דכולהו ספר תהליס דכתב ר׳
מאיר 17שרי למימחק כולהו הללויה דכתיב בהו ,מפני שלא
נתכווין

לקדשם,

משוס

דפלוגתא

היא

בפרק

ערבי

פסחים" אי הללויה נחלק לשנים או לא ,ור׳ מאיר הוא
דסבירא ליה דאינו נחלק ,ומשום הכי תלים דכתבינהו

הוא" לא קדשינהו להללויה דאית ביה ,ושרי לממחיקינהו.

וכן כתב בספר עמודי גולה 20דשם שנכתב שלא מדעת

ט הגידו לי כי בתיקון זה שעשית נשאר קצת שיטה,
ותלית אותה בין השיטין ,ונשאר בזה כדמות פרשה,

והוקשה להם זה .ואם כתיבת השיטין שכתבת על הגרד היה

דקה כחצי אותה שיטה יש לחוש ,ואס היא דקה יותר מהם
אפשר להקל בכך וכמו שכתבתי .אבל אפשר לך לצאת ידי
ספק זה ,לגרוד שיטה אחת ,ולצמצם ולכתוב אותם תיבות

התלויות באותה שיטה .וזה נראה לי יותר טוב".

מותר למוחקו.21

ומיהו אס נתכווין לקדש שם שאינו קדוש ,כמו עד
האלהים יבא דבר שניהם ,22או הארצות האל,25
וכיוצא בהם ,מסתברא דלא מהניא כוונה דידיה
לקידושינהו ,דהווה ליה כמתפיס בעלי מומין למזבח דלא
מיקדשי .וראיה לדבר מדאמרינן סרק שבועת העדות 24כל

שמות האמוטם בלוט חול ,ובודאי אפילו נתכווין לקדשם
הוו חול ,דאי לא נתכווין לקדשם אפילו שמות הקודש לא

קדשי ,כדמוכחא ההיא דנתכווין לכתוב יהודה.

שאלה קעז
עוד

שאלת ,מהו למחוק שמות שנאמרו בעבודה זרה,
כגון לא יהיה לך אלהים אחרים ,1לא

תשתחוה לאלהיהם ,2ועבדתם שם אלהים אחרים ,5וטוצא בהם.

וכן

ומעתה הט שאלותיך מתבררות .ששמות האמורים
בעבודה זרה מותר למוחקן ,ומשוס הכי אמטנן25
דשמות האמורים במיכה באל״ף למ״ד נימחקין ,חוץ מאחד,
כל ימי היות בית האלהים בשילה .26והוא הדין לכל אותם

שכתבת שהם בתורה ,שהרי אינו מזטרן הכתוב לשם אלוהות

ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות ,4שהוא לשון הויה
ואינו שם משמותיו של הקב״ה במקום הזה ,אס מותר

אלא לשם עבודה זרה .ולא הוצרכו בגמרא למנות אלא אותן

למוחקו אס לאו.5

שהוא מזכירן הכתוב לשם אלוהות ,כגון אותם של מיכה

 13מנחות ל ,ב.
בהגהותיו.

 14הל׳ ס״ת פ״ז ה״י.

 15בקיצור התשב״ץ:

 16לר״ש־בן צדוק (פסקי מהר״ם מרוטנבורג) סי׳ קפא אות ג.

אם הוי קודש או חול.

 7איוב כב .כה .רש״י וראב״ע שם הביאו שני

פירושים אם הוי קודש או חול.

 8תהילים לו ,ז ,תרגום יהונתן ורש״י

 17תשובות הרא״ש כלל ג סי׳ ז ,הובא בטור יו״ד סו״ס רעט .ועיין לעיל

פירשו מלשון תקיפות.
דאב״ע שם ,ודאה להלן.

 19תשובה זו הובאה בבית יוסף יו״ד סו״ס רעג ובתחילת סי׳ רעו ,וכן

בדפו״ר; התיבה נשמטה בדפוס השני.

סי׳ קכז ליד הערה .56

 18עיי״ש בסי׳ קכז ,וכ״ב הרמ״א בסו״ס רעט.

בהמשך סי׳ רעו בבדק הבית בסוף ד״ה צריך.

 3דברים כח ,סד.

 4שמות ג,

 5אבל אהיה אשר אחיה בפס׳ יד שם פשוט שהוי שם שאינו נמחק

ועיי״ש בכס״מ שהביא נוסחאות שונות בזה.

12גיטיןכ,א.

 14כ״ה בקיצור התשב״ץ וכצ״ל .בדפוסים :אמרינן.

קעז 1 .שמות כ ,ג.
יב.
כדאיתא בשבועות לה ,א .וברמב״ם הל׳ יסודי התורה פ״ו ה״ב השמיט,

2שםכג,כד.

 9שיר השירים ח ,ו .ובספרינו בתיבה אחת ,ועי׳
 11כ״ה
 10ירמיה ב ,לא ,ועיין רד״ק שם.

 6יחזקאל א ,כד .ועיין

תרגום יהונתן ודש״י שם שמפרשים כקודש .ורד"? שם מביא שני פירושים

 13שם נד ,ב.

 15סוכה פ״ג ה״י.

 17ג׳ התיבות האחרונות נוספו ע״פ קיצור התשב״ץ
 16סוף ה״ט.
 19כצ״ל .בדפוסים :היא .בענין
 18פסחים קיז ,א.
ונשמטו בדפוסים.
הכתיב ׳תלים׳ ראה לעיל סי׳ קמב הע׳ .67

לעיל סי׳ קכז הערה .54
 25שבועות שם.
 24שבועות לה .ב.

 20סמ״קסי׳קס.

 22שמות כב ,ח.

 21ועי׳

 23בראשית כו ,ג.

 26שופטים יח ,לא.
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שו״ת

שפו

התשב״ץ

ח״א קעז

ונכות ,דאפילו הנהו שרי למוחקן כיון לעל עבודה זרה נאמרו

שבועה ,שהמשביע את חבירו בשלמה האמור בשיר השיטם

אותן שמות ,למאן דאית ליה הט החס.

הוי כמשביע במי שהוא רמוס וחלה עליו שבועה ,אבל לענין

ולאו

מחיקה לא .וכן כתב הרמב״ס ז״ל.54
לוקא אותן שמות של עבודה זרה שרי 27למרחקן,
למוחקן,

ובשמות שיש מחלוקת בהם בין החכמים או המפרשים ז״ל
אס הם קודש או חול ,מסתמא יש לחוש למוחקן,

מאל נא ה׳ 29מפני שכתוב בו ותגדל חסדך להחיות את

שמא הכותב נתכווין לקדשם ,אבל אי ידעינן ביה בספרא

נפשי ,30מי שבידו להחיות ולהמית.

דכמבינהו שלא נתכווין לקדשם משוס דסבירא ליה דחול הן,

אלא

אפילו

שמות

מלאט

האל

מותר

ומשום 28הכי אמריגן התם לשמות האמורים בלוכו נמחקין ,חוץ

ודאי שט למוחקן ,כהללויה דכחיב בתלים דכתב ר׳ מאיר.55
חוזנמחי 31היעשה לו אדם אלהיס והמה לא אלהיס,32
ופסוק
ץוצר
האחרון הוא נמחק ,והראשון יש להסתפק בו,

׳

שנראה פירושו היעשה לו אדם אלהיס חיים ואס כן הוא
קודש .אבל ואלהים זולתי לא תדעו 33נראה שהוא חול .ואין

אלהיס זולתך 34נראה שהוא קודש.

ולפי דעתי כקול שט אסור למוחקו ,וכן כל אותן שכתבת
שהם לשון חוזק ,לסי שיש מדרשות דורשין אותם לשון
קודש ,56ומסתמא ספרא דכמבינהו קדשינהו .וכן המעט
ממך תנחומות אל ,57תרדפוני כמו אל ,58אף על סי שיש

מפרשים אותם חול ,שהוא כמו אלה ,נראה לי שאין למוחקן,
®וכל שכן שמות בני אדם 35כגון צוטשט 36ועמנואל37

שמא לשון קודש הס והכותב נחכווין לקדשם.

ואליה 38וטוצא בהם ,שאף על פי שהם נקראים בשם
הקב״ה ,שמות בני אדם הם ולא נתקדשו .והט מוכח בפרק

ואני

ערבי פסחים ” דתניא התם ידידיה נחלק לשנים ,לפיכך יטד

הוא חול ויה קודש ,ומשמע מהכא דאם אינו נחלק לשנים הוי
כולו חול ,דליכא למימר דהוי כולו קודש ,לפי שכל המחובר לשם
וקודם לו אינו קדוש לסי שלא קידשו השם כדאיתא בפרק

בו קודש וחול ,שחירגמו אלהא אלין .אלא שנראה שהוא חול,
לסי שטנוי מילת משומו היא חוזרת אל השם יתברך ,ואל היא

כמו אלה .וצריך עיון בזה ,כי נראה ט אל שהוא חול אינו בלא

ה״א ,כמו הארצות האל ,62אלא בראש הפסוק.63

שבועות העדות .40וכן עמיאל‘ 4עמישדי 42צוריאל 43צורישדי44

גמליאל בן סדהצור 45פדהאל 46אמרו בירושלמי 47שאינן נחלקין.

וכל

שכן אהיה אשר בפסוק כי אהיה עמך ,48שאפילו

בהשאלה אינו שם בשמות ’48בני אדם ,ולשון הויה

הוא ,ולא נתקדש כלל.

מסופק מכמה פנים 59בפסוק אוי מי יחיה משומו
אל 60אם הוא קודש או חול ,ולפי 61שאונקלוס הרכיב

אבל על כס יה 64נראה שמותר למוחקו ,דבפרק ערבי
פסחים 65אמטנן אמר רב חסדא אמר ר ,יוחנן
הללויה כסיה 66ידידיה תיבה 67אחת היא ,ורב אמר כסיה

ומרחביה 68בלבד .וראיתי בספרים שמנקדים הסמ״ך של

כסיה בשב״א ,שהוא נראה שסומכין על רב ור׳ יוחנן בהאי.69

אלא שצטך עיון בזה ממה 49־־שאמרו במסכת סוטה50
שמשון על שם הקב״ה נקרא ,ואקשי אי הט יהיה

שיטוח ,ונראה שנתכווץ הסופר לקדשו .ואף על גב דרב ור׳

אסור למוחקו .ולא קשה מידי ,שלא אמרו זה על שמשון אלא

יוחנן לא סבירא להו הט ,ולדידהו ספר זה פסול הוא ,לא

על שמש ומגן ה׳ צבאות י ,5ולפום האי דסלקא דעחיה דשם

מלאני ליבי לפוסלו ,משוס דהחם סליג רבא 70על ר׳ יוחנן ורב

הקב״ה שמש הוא ,ותירצו דכינוי הוא ,שמאיר כשמש .52אבל

בכס יה ,ושמא הלכה כמותו משוס דבחרא הוא .וניקוד הסמ״ך

מכל מקום אפילו שלמה דשיר השיטם שהם קודש ,כתבו

בשבא אינה ראיה כל כך ,שכן מצינו מימינו אש דת* 7השי״ן

המפרשים ז״ל 53שמומר למוחקו ,ולא הוי קודש אלא לענין

נקודה בשבא ואחרים כמוהו ,ובודאי שהם שתי חיבות.72

 27כצ״ל ,ובקיצור התשב״ץ ׳מותר׳ .בדפוסים :דשרי.
התשב״ץ .בדפוסים :משום.

 29בראשית יט ,יוז.

 28כ״ה בקיצור
 30שם פם׳ יט.

 31התיבה נוספה ע״פ קיצור החשב״ץ ונשמטה בדפוסים 32 .ירמיהו טז,
כ 33 .הושע יג ,ד 34 .שמ״ב ז ,כב .דהי״א יז ,כ 35 .נראית כתתו למה
שכתב לעיל ששמות מלאכי האל מותר למוחקן ,וכ״ש שמות בני אדם.

 36במדבר א ,ו .בדפוסים נדפס בשתי מילים ,אך מדברי רבנו להלן ברור
שצ״ל במילה אחת 37 .ישעיהו ז ,יד .בדפוסים בשתי מילים ,אך בקיצור
התשב״ץ במילה אחת וכצ״ל וכנ״ל בהע׳ הקודמת .ובמנחת שי שם הביא
 39פסחים קיז ,א.
 38מל״ב א ,ג.
מחלוקת אם שם זה נמחק.
 41במדבר יג ,יב .בקיצור התשב״ץ :עשאל.
 40שבועות לה ,ב.
 42במדבר א ,יב 43 .במדבר ג ,לה 44 .במדבר א ,ו 45 .במדבר א ,י.
*48
 46במדבר לד ,כת 47 .מגילה פ״א סוף ה״ט 48 .שמות ג ,יב.

אבל ראיתי ספר תורה אחד בכאן שכתוב בו כס יה בשתי

אולי צ״ל ׳כשמות׳.

א.

 49כ״ה בקיצור התשב״ץ וכצ״ל .בדפוסים :מה.

51תהיליםפד,יב.

 50י,

52כ״הבקיצורהתשב״ץ.בדפוסים:שהואשמש.

 53ר״ן שבועות טז ,ב בדפי הרי״ף ד״ה וגרסינן תו.

 54עיין בהלכות יסודי

התורה פרק ו הלכה ט 55 .כדלעיל (וראה לעיל סי׳ קמב והע׳  56 .)67עיין
לעיל בהערות שעל השאלה 57 .איוב טו ,יא ,ועיין רלב״ג שם58 .שםיט,
כב 59 .אולי צ״ל ׳שנים׳ 60 .במדבר כד ,כג61 .נדצ״ללפי 62 .בראשית
כו ,ג 63 .בקיצור התשב״ץ נוסף כאן :אל נולדו להרפה :וצ״ע שאין פסוק

כזה ,והדומה לו הוא בשמ״ב כא ,כב ׳את ארבעת אלה יולדו להדפה׳.
 64שמות יז ,טז 65 .פסחים קיז ,א 66 .כצ״ל .בדפוסים בשתי מילים.
 67המילה נוספה ע״פ קיצור התשב״ץ ונשמטה בדפוסים 68 .כצ״ל.
בדפוסים שתיהן כשתי מילים 69 .שהוא תיבה אחת 70 .לפנינו רבה,
ועיי״ש במסורת הש״ס 71 .דברים לג ,ב 72 .בספרים שלנו כתיב בתיבה
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שרת

ח״א קעז—קעח

התשב״ץ

שפז

חביב עליך כשלך ,ושנינו עול 4וכבול חבירך כמורא רבך ומורא

ומצאתי סמך במסורה ,שכתב שישה פסוקים שיש בכל
אחל מהם חמש תיבות זו אחר זו כל אחת משמי

רבך כמורא שמים ,והם לא נהגו כן ,נענשו 5ומחו ,לפי שהיו

אותיות ,והם אלו ,נח אח שם אח חס ,73כי גס זה לך בן,74

גורמין למורה שתתחלל על ילן ,שהבריות אומרים אוי לו למי

כי יל על כס יה /5על כן לא בא אל ,76גס לי גם לך לא /7זה

שלמד תורה וכר כלאיתא בפרק בחרא ליומא .6ובבראשית רבה

כי אם רע לב ,78ולפי זה נחלק כס יה’ 7לשנים .ומצאחי

בפסוק ויוסף אברהם 7אמרו שהיתה עיניהם צרה זה בזה.

מסורה שכתוב בה שאינן אלא חמישה ,אס כן הוא מוציא כי
יל על כס יה .וגס מצאחי מסורה לכחיב בה“ כס יה פלוגחא

ודע,

כי המנהג אינו לאסור אלא על ל״ג לעומר ,8ויש
לתמוה למה .אבל ר׳ זרחיה הלוי ז״לי כתב שהוא מצא

אס 81היא מלה אחת .וכן מוכיח המלרש שכחב רש״י ז״ל82

כתוב בספר ישן ספרדי 10שממו מהפסח ועד פרס העצרת,

שאין הטסא שלם ואין השם שלם.83

מאי פרס ,פלגא ,ובתוספתא" איזהו פרס אין פחות
מחמישה 12עשר יום ,כלמנף ,שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח

ולצאת

ידי כל הספיקות ציויחי לחקן הספר תורה שכחוב בו
כס יה בשמי שיטוח ,84לגרוד כס ולהרחיב למ״ד על,

שלושים יום ,ופלגא דידהו חמישה עשר יום קודם עצרת ,וזה

ולכתוב כס בין השיטין על יה ,וכשר הדבר.85

ל״ג לעומר ,לפי שמל״ג לעומר עד עצרת שישה עשר יום,

ומקצת יום ל״ד לעומר ככולו ככל דיני אבילות כדאיתא בסרק

שאלה קעח
עוד

ואלו מגלחין ,,4נשארו חמישה עשר ימים שהם סרס עצרת,
כלומר חצי שלושים יום ששואלין ולורשין בהם בהלכות עצרת.

שאלת ,להודיעך זה שאמרו רבותינו ז״ל שאין נושאין
^־ ־"“נשים מן הפסח ועל העצרת ,לפי שמתו

ולפי זה נראה שכל היום של ל״ג לעומר הוא אסור ומקצח
יום ל״ד ,לפי שמקצת היום ככולו .ולפי לעת הרמב״ן

באותו פרק עשרים וארבעה אלף תלמילים שהיו לו לרבי

ז״ל מקצת הלילה סגי ,כמו שכתב בספר תורת האדם .15ויש

עקיבא על שלא נהגו כבול זה בזה ,מהו הכבול הזה אשר זלזלו

להמיר ביום ל״ג לעומר אס חל בערב שבת לכבוד שבת ,כמו

קצתם בקצתם ,והיכן כתבו זה רבותינו 1ז״ל ובאקה מסכתא.

שהתירו להסתפר ערב הרגל מוך שלושים לאבילות מפני כבוד

תשובה איסור נישואין מן הפסח ועל העצרת לא הוזכר
בתלמוד ,אבל מנהגן של ישראל הוא .אבל עיקר

המנהג הוא מפני מה שהוזכר במסכת יבמות "בסרק הבא על
יבמתו 2מפני שמתו באותו פרק מלמירי רבי עקיבא שלא נהגו

כבור זה בזה ,ולא נתפרש בגמרא מהו זה הזלזול שנהגו זה בזה.
ומה צורך יש לפרש זה ,אלא מפני ששנינו 3יהא כבול חבירך

הרגל ,והוא הדין לכבוד שבת ,16וכן באבל שחל שמונה שלו

להיות בשבת מותר לגלח ערב שבת 17אף על פי שאס היה חול

לא היה מותר לגלח עד שיעברו שבעה ימים קודם הרגל/8
ומה שכתב’ 1ל״ג בעומר ולא ל״ד ,לסי שיום ל״ד אינו שלם.
והשם ברחמיו ימננו מהשלימים ,שמשנמן שלימה.
אחיך שמעון בה״ר צמח זלה״ה20

תם ונשלם חלק ראשון בשלמות.21
ברוך אלמי ישראל היודע תעלומות.
יעלו שאלות ותשובות סך ה׳ חפ״ץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
שירות ותשבחות אתן למלך אדיר.
אחת וקרי בשתי תיבות ,והשוא אינו מנוקד 73 .כצ״ל ,והוא בבראשית ה,
לב .בקיצור התשב״ץ הגירסא ׳את נח את שם את׳ ,והוא ט״ס כי הפסוק
הוא ׳ויולד נח את׳ ובו׳ .בדפוסים הגירסא ׳את שם את חם את׳ ,וגם הוא
ט״ס כי בפסוק ׳ואת יפת׳ בוי״ו 74 .שם לה ,יז 75 .שמות יז ,טז.
 76שמ״א כ ,כט 77 .מל״א ג ,כו 78 .נחמיה ב ,ב 79 .כ״ה בקיצור
התשב״ץ .בדפוסים :הוא 80 .בדפוסים נוסף כאן ׳על׳ ,ואינו בקיצור
התשב״ץ 81 .התיבה נשמטה בדפוסים ונוספה ע״פ קיצור התשב״ץ.
 82שם ד״ה כי יד 83 .וראה מנחת שי שם 84 .מ׳לתקן׳ נוסף ע״פ קיצור
התשב״ץ 85 .תשובה זו הובאה בקיצור בב״י יו״ד סימן רעו בבדק הבית.
קעח 1 .נדכצ״ל .בדפוסים :רבינו 2 .סב ,ב 3 .אבות פ״ב מ״ח 4 .שם
פ״ד מי״ג 5 .כצ״ל וכ״ה בקיצור התשב״ץ .בדפוסים :ונענשו 6 .פו ,א.
 7פרשה סא אות ג 8 .רבנו מדקדק לומר ׳לעומר׳ בלמ״ד ,עי׳ שו״ע או״ח
סי׳ תפט בשע״ת אות ט 9 .הובא באבודרהם סדר ימי העומר 10 .עי׳
בשו״ת יוסף אומץ לחיד״א סי׳ סה שכוונתו לש״ס בנוסחא ספרדית.
 11התיבה נוספה ע״ם קיצור התשב״ץ ונשמטה בדפוסים; שקלים פ״ב

 12כן הגיה הגרי״ס פרלא (׳נעם׳ כד עמ׳ מג> וכ״ה בקיצור
ה״א.
 13צ״ל כדתניא (ותוקן בדפוס השני
התשב״ץ .בדפוסים :משישה.
 15כתבי הרמב״ן מהד׳
 14מו״ק יט ,ב.
בסוגריים); מגילה כט ,ב.
מוסה״ק כרך א עט׳ רטו ,ושם הביא דעת חכמי הצרפתים החולקים עליו.
 16ואע״ם שודאי שאני שבת מרגל ,נראה שס״ל לרבנו שכיון שהוי
 17מו״ק יט,
אבילות ישנה ומנהגא בלבד יש להתיר גם לכבוד שבת.
 18ואע״פ ששם ההיתר הוא משום כבוד הרגל ולא משום כבוד
ב.
שבת ,נראה שרבינו ס״ל שסגי בסמך כלשהו להתיר באבילות ישנה
שאינה אלא מנהג ,וכנ״ל .וראה אריכות דברים בענין האבילות ביום ל״ג
עצמו בשו״ת יביע אומר ח״ג או״ח סי׳ כו אות ד וח״ה או״ח סי׳ לח אות
א ,ובשו״ת יחוה דעת ח״ג סי׳ לא ,ח״ד סי׳ לב וח״ה סי׳ מא.
 20תשובה זו הובאה בב״י או״ח סי׳ תצג ,ובספר מגן
 19הרז״ה הנ״ל.
 21ראה
אבות לרבינו פ״א מ״א על המאמר ׳והעמידו תלמידים הרבה׳.
במבוא שרבנו ערך את תשובותיו בג׳ חלקים עוד בחייו .משפטי הסיום
האלו בנראה שהם מידי המדפיס בדפו״ר ,ולא מאת רבנו.

התשב״ץ <מכון ירושליס> עמוד מס  481א דוראן ,שמעון בן צמח הודפס ע״י תכנת אוצר החכמה

שבעת

תושב״ץ

וערות

כח
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תורה ובראשית אומרים מרשות הקב״ה והמורה כו׳ .ואם בפ״ח מהלבוש משוס לב ,פעמים הן או לאו הוי כשמעה
דשם הוא מצוה ובודאי יסכימו משמים  .כבר מטאר בש״ע כדאיתא בשבועות דל״ו והוי שבועה שאינה צריכה ע״ש  .גם
ס״ס רמ״ח לסתם הליכה בדרן לסתורה וכדומה לבר מצוה בשני פעמים אמן הוי כשבועה שא״צ [ונשמעת שוא ל״ת אה
חשיב ע״ש .זאמלן ע״ז מאה״כ מה' מצעדי גבר כונט ודרט לברכותיו של הקב״ה ידוע למאמינים כמו זהב שהוא זהב כן
ידוע להם שהוא מברך השנים
,
יחפז .ושייך ע״ז ענין נמ״ר
למה שבועות סחתיל האל בתעצומות עזך כשביל סחן תורה* ורופא חולים וכדומה  .מ״מ
—והסכם משמים כנ״ל:

רמה

מנהג
וכ״ז נהג
באשכנז .והנ״ל בנועם
מנהג שלנו מדאמרינן בברכות
דל״ג דהגדול הגמר זהטרא
לאמרינהו משה
אי לאו
ואכנה״ג ל״ה יכולין למימר
ע״ש  .וא״כ אין לנו רשות
לומר אלא כמותן וכשם שאין
להוסיף כך אק לפתות וע״כ
נראה
כשמתחיל מהגבור
דמשנה מכפי דאמרו מרע״ה
ואכנה״ג [אף אס יאמר בלחש
כולן] ולכך כשמתחיל הש״צ
צריך להתחיל מהאל בתעצומות
כו׳ כנ״ל  :המלך היושב .
במחזורים שלנו יושב בלא ה׳

לפי שהתורה נקראת עוז שנאמר ה ,עוז לעמו יתן .
ובסוכות ובשמיני עצרת ובשמחת חורה מתחיל הגדול בבבוד
שמך .לפי שאמר הפסוק יספת לגוי נכבדת ונדרש בפסיקתא
על מכות ר&זיני עצרת ושמחת חורה » ובפסח מתחיל הנבור
לנצח לפי שהקכ״ה נראה כגבור על הים( ,רמה) וכל זה נהג
מנהג באשכנז .וכראש השנה וביוה״ב המלך היושב על כסא
לפי שהקכ״ה יושב בדין:
לטו ושואל מהרייפז^ בשלום כלארם קודם התפלה כמת
הבנפת  .וטה שהספר אופר אסור בשאילת שלום קודם
חפלה .רוצה לומר כשסשכים לפתהו .אבל אם מצאו בדרך
(רמת או ביית הכגסת פותר לשאול :
למן וכשהוא אוטר^שסע ישראל ה׳ אחד אינו מנענע ראשח
(רמז) כדאיתא שם (יומא דף יט וברכות טו) הקורא את
שמע לא ירמוז בעיניו:
לטח קבלה היא מרביע יהודה הסיד זצ״ל אדם היוצא מן ביתו
שחרית קודם שיתפלל (רמה) יש א אמר פסוק זה שמע
ישראל דל אלהיט ה׳ אהד:
למט בהנחומא פרשת צו אמר רבי יהודה בן טריון בל העונה
אמן בעולם הזה יזכה לעטת אמן בעולם הבא שנאמר
ברוך ה׳ אלהי ישראל וגו׳ עד את כל הארץ אמן ואמן( .רטט) אמן
בעולם הוה ואמן בעולם הבא:
לג אמר ר׳ צדוק חייבק צבור לשתוק ולשמוע כל הברכה מפי
החזן ואחר כך עונה א . pבי <רג) העונה אמן ולא שמע
הברכה הרי זו אמן יתומה ואמן חטופה:
לגא נחל העונה אםן יותר טן המברך( .רנא) בי המברך אינו
מזכיר כ״א הזברה אחת והעונה אמן מזכיר שתים דאמן
בגיסטריא ידו״ד ארנ״י:
לנב והחזן צריך לומר יהא שמיה רבא עם הקהל אבל לא
ברוך ה׳ המבורך לאחר שאומר ברכו (.רגב) ומביא ראיה
בי שם ה ,אקרא הבו ערל לאלהיע ז

וע״ש במפרשים הטעם :
או בבהכנ״ס מוסר
לשאול .בעט״ז סי׳
מהמיימוני
הביא
קנ״א
המתעטש בבית הכנסת אין
אומרים לו רפואה ובא״ר שס
התיר ע״ש  .והנ״ל דגם
ממהר״מ משמע לפרי לנראה
דלומר רפואה למתעטש לא
גרע מפאילת שלום לכל ארם
דשרי:
״״
רמז כדאיסא שס יומא דף
י״ט וברכות מ״ו .
בברכות שס ליתא  .ובטור
סי׳ ס״א הביא מהרא״ש דאין
למוש דהסס בקריצה לצורך
ד״א ומבטל הכוונה והכא הקריצה לצורך הכוונה  .ובעט״ז
שס סוף הסי׳ כתב ללא ימה הראש מזרח מערב לפון דרוס
שלא יהא נראה ח״ו  '0ע״ש  .ולכאורה למ״ש הרא״ש פ״ג
לסוכה ס״ס כ״ו בלולב במוליך ומביא לד׳ רוחות ומעלה
ומוליד ז' קצוות יש לו ע״ש .ומשמע לממיר גס מזרח מערב
צפון ולרום מדמשמע דבלא מעלה ומוריד היה תשש ואי
כהממאר בש״ע סי' מרנ״א ס״י מזרח דרום מערב צפון .
גס בלא מעלה ומוריד אין משש .וא״כ ה״נ בצירוף ההטייה
לראש מעלה ומטה כמבואר בש״ע סי׳ ס״א ס״ז .אין חשש
לכאורה גם כשיטה מזרח מערב צפין דרום .אך לדינא אין
לזוז מדברי העמ״ז:
רמח יש לו לומר פסוק זה שמע ישראל כז׳ .ומ״מ איט
יוצא בזה י״ח ק״ש כדמשמע לעיל סי' רי״ט ע״ש:
רטט אמן בעוה״ז אמן בעוה״ב .י״ל למזה כתב הבחיי
שהובא במנ״א סי׳ ס״א סק״י דהכוסל אמן אמן
זוכה לשני עולמות  .ובביאור הנר״א שס הביא מירושלמי
לסוף מגילה לאמן אמן הוי כשמע שמע ואסור זבק״ע שס
כתב משום למחזי כשחי רשויות ע״ש  .ולכאורה היה אפ״ל
ע״פ מה שכתב הד״« בהדר נימין כשם מהר״י מינן בטעם
דמזהירין לבעל וסופר ועדים שלא יאמרו הן הן או לאו לאו
ב' פעמיס דבאומר הן  pהוי כמו לאו והובא נפ״ה סי'
קנ״ד בסה״ג ס״ק ל״א [ואולי י״ל דמה״ט אין מיעוט אחר
מיעוט אלא לרבות וריבוי אחר ריבוי למעט] ע״ש  .וה״נ
כשיאמר אמן אמן יחשב כאילו אמר שאיט אמת .ונס למש״ש

רמו

כיון ליש אפיקורסים מכחישים
ל״ת כש״ש עי׳ רמב״ס ספ״ה
לשבועות] .אך העיקר כמ״ש
הק״ע משוס דמיחזי כשתי
רשויות  .ובקושייס הגר״א
מנחמיה ח' שעט פ׳ פעמים
-.אמן ע״ש .אפ״ל לחשש משוס
ב' רשויות נתחלש גזירה זו
אחר שנתפשט דמה נשחתה זו
למיטת
דפ״ט
[וכעין
משקלקלו הצדוקים ואמרו אין
עולם אלא אחד התקינו שיהו
עד
אומרים מן העולם
העולם! ובימי עזרא אכסי לא
חששו לזה ושפיר אמרו אמן
אמן .ול״ש בזה מ״ש הט״ז
בא״ח ס״ס סקפ״ח ויו״ד סי׳
קי״ז דכשההיתר מפורש אין
כת לחכמים לגזור ע״ש .לזה
ל״ש בדבר שנתחדש מעם
לגזור מה שלא היה חשש זה
מקודם כנ״ל :
לג העונה אמן ולא שמע
הברכה ה״ז אמן יתומה
ואמן חטופה .לפרש״י בברטת

דמ״ז ע״א יתומה שלא שמע
הברכה וחטופה שקורק הא׳
בפסח * .ל״ם על לא שמע
הברכה
וחטופה
יתומה
תרווייהו ביחד .
ומשמע
ובכל
למפרש התשב״ן כהמרוך
שהובא בב״י סי׳ קכ״ד
לחמופה שאמר אמן קולס שתכלה הברכה ע״ש .וא״כ שפיר
שייך סרווייהו על חסרון שמיעה יתומה על לא שמע כלל
וחטופה מל לא שמע סופה כנ״ל :
לנא כי המברך איט מזכיר כ״א הזכרה אחת כו׳ .וק״ל
להא בכל ברכות מהנין והמצות יש שסי הזכרות ה׳
אלהינו .ואי ס״ל כהרדב״ז ח״ב סי׳ ק״ב שהובא ביד מלאכי
סי׳ ס״ט שלא נקרא אזכרה אלא שם הויה .הנה מלכד שהשיב
עליו הי״מ מכמ״ד דמוכח לגס שס אלהים מיקרי אזכרה והובא
בברכ״י ביז״ד סי׳ רע״ו ע״ש  .מלבד זה להרדב״ז משמע
דגם שם א״ל לא נקרא אזכרה .והרי הכא חשיב א״ד לאזכרם
בגיממריא לאמן .ואף כשתאמר דשם א״ר קדוש יוסר משם
אלהים .מ״מ אין סברא דשם א״ד שבאמן שאינו אלא ברמז
וגממריא יתחשב יוסר משם אלהיט שיוצא מפיו מפורש וצ״ע.
ובמ״ש נדזל העוגה כז׳ .הרמב״ם פ״א מברכות ה׳ י״א כסב
דהעונה כמברך וכמ״ש הכ״מ דה״מ בספ״ת לברמת לאמר
רב ור״ה חטיף ובריך ועי' במנ״א ס״ס ר״א ובש״ך שהביאו
המג״א ואכמ״ל .ולכאורה היה אפ״ל להמבואר בברמס לנ״ס
ע״א לטונה אמן לא יגביה קולו יותר מהמברך מדכתיב גללו
לה' אתי ונרוממה שמו יחלו ע״ש  .ונימא לכמו דמשוה
מברך ועונה אמן בקול ,כן ראוי להשוותן במעלה  .אך אין
לנו לדרוש מה דלא מצינו בש״ס :
רנב ומביא ראיה כו׳ .והייט להבו גולל משמע רק אמס
השומעים קריאתי שס ה׳ ולא אני הקורא  .והטור
כ״כ ממהר״מ בסי׳ נ״ז והביא גס להסוברים לצריך לחזור

ברוך
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להדיא דבג״ת אין ב״ע בעקיפין אלא דנין אותם בדיניהם ממש וא״כ
מוכח דמ״ת אינו כבנכריס ,ואפ״ל דלפ״מ דמסיק אח״כ כאן מזילו כאן
בהפה״ל א״כ אין הכרח לזה ל» מר דהא רדנין אותו בדינינו הוא רק בנכרי
ולא בכ"ת ,קמ"ל דמ״מ בזה לא זלקו אביי ורבא ואף לפי המסקל הדין כן.

1

ובמש״כ אין טפלין ל הס שלים דבג״ת מיתר ,א״ש ק' הט״ז ביו" ד סקמ״ח"
מ״ש בברכות י״ז ,א /שאמיי עליו על ריב״ז שלא הקדימי אדס שלוס מעולם
ואפי׳ נכרי בשיק דמאי רטתי׳ אדרבא ל:כיי צריך דיקא

להקדים דאסזר לנפיל

להם שלים ,ולדברי ח״ל א״ש די״ל לפ״ד התיס׳ בשם ר״ת בגיטין ל" /ב /דגם
בזמן בית

שני היו טהגין יובלות ,א״כ משכ״ל שפיר

גס בימי ב״ש גר תישב

וזהו הרבותא לג״ת :הקדימי היא ולא המתין שיקדימנו אף שמיתר .ובעודי בזה

נ״ל מזה ראיה למש״ב הרמב״ם ז״ל בתיבירי פ״ה מת״ת

דהשיאל כשלום רבו

או״ל ש״ע רבי וכששיאלו והוא משיבי או״ל ש״ע רו״מ ,וע׳ ביאורי הגראז״ל בייי׳ד
סר״מ יכבר נסלאתי עליי מברכית ג' ,א /ימפ ,חלק צ״ח ,א׳ ,שהביא ז״ל בעצמו,

וכעת

כ״ל דענין זה היא כפילת שלים,

א /ענין כפילת שלום

שלפה״נ

לי מדברי הגל גיטין ס״ק

הוא או שאומרים שלים שלים או שמשיב לו בל׳ כשיל

אבל

השוהלאינו שואל בל׳ כפול רק שלום לבד וזש״ש ר״ת מקדים להישלמא שהקדים
לשאול להם בכדי

שלא יצטרך לנפול בתשובתו ע״ש ברש״י' ותום',

שלמא למר היינו

רק פ״א ולא ב״פ וי״ל אף בתשובתי אמר כן ,וה״כ י״ל קו,

זר״כ א״ל

הט״ז בפשיטות נמען .וע״ש דאר״י א״ר מנין שכיפלין שלום לת״ח ומנין שכופלין

שלום למלך מדל ורוח לבשה א״ע כו׳ והיינו דהשואל בשלום המלך כיפל בשאלתו
ג״כ .כמו שכופלים בתשובת אחר השואל בשלום והראי ,מעמשי ראש השלישים שהוא
התחיל לדרוש בשלום דהמע״ה וכפל בשלום ,ומזה לומד ר״י א״ר דגם בת״ח הדין כן

ממש״כ שלום שלום במלך ול בקמלכיס ימלוכו ,ולס״ז מ״ש במשגה אין כופלין שלום
לענו״ס מ׳ דלכ״ע טפלין צריך לפרש פי׳ אחר בזה שלת׳יח בע*כ הוא בא״א ממה

שכוסלין לכ״א ,זתליא בפ ,דר״ח ור״כ בפי׳ דברי המשנה מ״ש אין טפלין ,ובזה
י״ל מה שהקשתי משנים

רבות כש״ד מ״ט ל״כ
שלום לת״ח ואכמ״ל.

הרמב״ס

דין זה

דטפלים

ואם וכל
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וחששו חששא רחוקה דלמא גייז לדיבורו ומשום הג
לאסור לקרותם בשם אפילו באומר מארי ואץ ראיה מד
וע׳ פ״א מהלכות ק״ש ה״ד:

(שו״ת רדב״ז ללשונות הרמב״ם סי׳ לח)
והוא שיהיה השם פליא שכל השומע ידע שהוא מלוני .ויש לדקדק בדה מה
נקרא שם פלאי שממ״ש הרב שכל השומע ידע שהוא פלוני משמע שלא יש
שום אחר בעיר שנקרא בשם זה דאל״כ דילמא האחר הוא ולא רבו ולפ״ז כי
אמרינן היה שם אביו או שם רבו כשם אחרים ישנה את שמם מיידי בשם
שאינו פלאי ובפניו אבל הלשין הרב שכתב בהלכות ממרים (פ״ו ה״ג) בשם
שהוא פלאי שאץ הכל דשין בו משמע שאף שמקצת דשין בו פלא מיקרי כיה
שאין הכל דשין בו וזה תימה דא״כ איך כתב בכאן שכל השומע ידע שהוא
פלוני וכ״ת משוס דאף דאיכא אחרים כשמיה דרביה מסתמא משמיה דדביה
קאמר א״כ אף בשם שהכל דשין בו נימא מסתמא על רפיה קאמר וצ״ע:
(פרי חדש)

שם .עי׳ בדרישה יו״ד סי׳ רמ״א:

שם (ד״ה ומ״ש והוא) ,הכ״מ הבין רכל בבא זו כ
הוקשה לו מהכא להלכות ממרים חרא דהתם כשאץ ז
לטיבותא דלא שרינן אלא לאחרים ושלא בפניו והכא מ
לפניהם וכ״ש לאחרים ע״כ:

(קובץ)

ולא יזכור שמו בפניו ואפילו לקרות לאחדים ששמם כשם רכו כדרך
שעושה כשם אכיו .ובה׳ ממרים פ״ו ה״ג כתב יראה לי זכו׳ קורא בהן לאחרים
שלא בפניו .והאריכו בזה הכ״מ והלח״מ ,גם הט״ז יו״ד סי׳ דמ״ב! .וזכורני כי
בימי חורפי ראיתי שנתועדו חכמים מגדולי הרבנים בק״ק ווילנא ביניהם היה
הגאון מ׳ אבלי ז״ל שהיה מלפנים אב״ד בק״ק פאסוויל ורעת הגאונים קראוהו
בשם הנכבד הרב מפאסוויל ,לו היה ביניהם רב אחר מאותה העיר וקרא בנו או
תלמידו להרב באותו השם הזה הפלאי יהיה גריעות לכבוד האב או הרב
מהתלמיד בכבוד אביו או רבו .וזהו שכתב רבינו שם פלאי וזהו אסור ,אבל
בשמות שקוראים העם כגון אברהם יצחק וכו׳ אץ אסור אפילו בפני האב או
הרב .ופירוש ישנה את שמם היינו שם של אחרים כפי שכתב הלח״מ בפירוש
הראשון] .ולולא דמסתפינא אמינא דתיבת שלא חוא מיותר .ושוב אין שום
קושיא וכן מורה פשט הלשון .וכן פכ״ח מהלכות כלים ה״ה בסופו "ובשרץ
נטמא אחד לא נטמא חבירו" תיבת לא טעות הדפוס ,וצ״ל נטמא חבירו
כדאיתא בתוספתא דכלים פ״ר .וכן כתב המל״ס שם שהוא טעות הדפוס [עי׳
(עזוז חיל)
_ _ ___
ילקוט שנו״ס שם!1
ואומד לו כיראה וכבוד שלום עליך דבי .נ״ב מצינו בפרק חלק (צח).
דריב״ל אמר ליה למשיח שלום עליך רבי ומורי ,ושמא משיח עדיף טפי מרבו:
(מים חיים)
ואם נתן לו רכו שלום יחזיר לו שלום עליך דכי ומרי .ברכות (ג ).תניא
אר״י וכו׳ לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי שלום עליך רבי ואמרתי לו שלום1
(ציוני מהר״נ)
עליך רבי ומורי ע״ש:

שם ,והכא משמע דאפילו להם שרי בפניהם .ליו
ראסוד לקרות לרבו בשמו ואפילו שלא בפניו והוא
תידוק דכשאץ השם פלאי שרי אפילו בפניו אלא תי
פלאי שלא בפניו הוא דשרי הא בפניו אסיר .אלא דאב
דדוקא לאחרים שדי שלא בפניו והכא משמע דאף לת
עוד הקשה דכשהשם פלאי משמע התם דאפילו של
והכא כתב ולא יזכיר שמו בפניו ואפילו לקרוא לאחרים
אבל שלא בפניו לאחרים שרי והניח כל זה בצ״ע .וו
מחוור כלל ואדקשיא ליה מהכא להתם תיקשי ליה מהי
רישא אסיפא דברישא קאמר דבשם פלאי אף שלא בפ
ולא יזכיר שמו בפניו משמע דדוקא בפניו אסור הא ש7
דברישא דוקא סיירי בשם פלאי ובסיפא דקתני ולא יזכי
שאינו פלאי ומ״ה בפניו הוא דאסיר אבל שלא בפניו ע
לאחדים אסיר ואף בשם שאינו פלאי בפניו דוקא ,ומ
שמם של אביו ורבו אפילו לאחר סותם ע״כ ארישא
וקמ״ל דאפילו לאחר מותם אסיר ,אבל א״א לפרשו מ
אפילו בחייו שרי שלא בפניו כ״ש לאחר מיתה אלא
אלא דאף דהתם משמע דדוקא לאחרים שרי שלא נ
לרבו שרי שלא בפניו ,ונ״ל דלא קשיא מידי דמ״ש ד
דקודא לאחרים שלא בפניו לאו למימרא דלרבו אסיר »
ליכא שדיותא אלא שלא בפניו אבל בפניו אסור וסמך

וזה נכון.
כתב הערוך בערך אביי דאביי נחמני שמו ומשום
אבוהי דרבה לא הוה קרי ליה כל שעתא בשם אביו
ומכאן סמך לסברת הרב דאף לאחרים ששמם כשב
ודש״י בפרץ השולח (לד ):כתב להפך דאדרבה רבה ק
ואולי פליג בדינא אהרמב״ם וכ״כ בספר באר שבע ב
 ,80כבד כתבו מפרשי דבריו [של רבינו] שמר״ן
רבינו שמה שכתב סיפא ולא מכור שמו בפניו ואפילו
בשם שאינו פלאי ולכך דוקא בפניו הוא דאסור אבל ע
פלאי ודאי אסור אפילו שלא בפניו ועיין עוד מ״ש בז!

ץ

שם .ע׳ בס׳ קול בן לוי דף י׳:

1

שם .הלח״מ נדחק למצוא ד״ז .והט״ז ביו״ד סי׳ רמ״ב סק״ה ג״כ נדחק
(וט״ס שם וצ״ל כמ״ש סי׳ קמח ס״י) והגר״א ז״ל [הו׳ עה״ג] כתב שם כמ״ש
בחלק בריב״ל .וכוונתו נראה (צח ).ע״ש .ותמוה רהא משם יהא מוכח דאף
בתחילה צ״ל רבי ומורי רהא ריב״ל שאל למשיח מקודם .ול״נ דמקורו הוא
מריש ברכות (ג ).גבי מעשה דר״י ואליהו אמר לי שלום עלץ רבי ואסרתי לו
שלום עליך רבי ומורי .שוב ראיתי דכבר העיר למקור הזה בהגהת הגרע״א
(רש״ש)
בגליון היו״ד שם נהו׳ עה״ג]:
שם .רבינו הגר״א ז״ל ביו״ד (סי׳ רמב ס״ק לז) כתב כמש״כ בחלק וכוונתו !

I

ה״ו .וכן לא יחלוץ .שימושא רבא .והטעם שנראה «
כו׳ ,וסוף הלשון מאי תקנתיה ליכרוך הרב והדר כרב
כנותן רשות ,והביאו הרא״ש בהלכות (ת״ת) [תפילין
הרב דין הלוייה שחייב התלמיד לרב יותר מלשאר
פ״ט (מו ):לחבירו ד׳ אמות פי׳ לכל אדם רב לתל
פירוש בית החיצון שהוא בתוך ע׳ אמה ושיריים לג
תחום שבת תלמיד לרב עד פרסה וברבו מובהק ע
הביא כלל מכל זה וכן טורים וכן הרי״ף .ויאמר
בהרי״ף סוף פרק ואלו מגלחץ:

לשם (צח ).בעובדא דריב״ל ומשיח ,אלא שצ״ע דשם ריב״ל השואל א״ל
למשיח בשאלתו רבי ומורי ,וה״ל לציין מברכות (ג ).באליהו ור׳ יוסי .ואולי j
ט״ס בדברי הגר״א ז״ל .כאאמו״ר ז״ל [עתה נדפס יו״ד חדשים בווילנא והגיה f
שם .רבינו כתב סתם אפילו אם רבו חולץ ג״כ
J
(בני בנימין)
המגיה צ״ע בדברי הגר״א שם] .וע׳ (תענית כא ):וי״ל:
ראשו בפני רבו .וכתב הברכי יוסף א״ח (סי׳ לט) רזה
שם .נ״ב כדאיתא (ברכות ג ).ובמסכת דרך ארץ פ״ר [וע׳ בהגהותיו על  1סדר ומנהג צניפות ראשם היה צריך לגלות ראשו מ
( pאריה) ן בנקל יכול לחלח בלי שום גילוי ע״כ ,וע״ש בב״י ט;
ב״ק (עג ):ובחי׳ רע״א על יו״ד סי׳ רמ״ב סט״ז]:
דכי ומרי .נ״ב גי׳ הת״ח או מזרי בסיפא(_______ ____ ______ :יו תי) ] שם צע״ק ,ונ״מ בין הטעמים:

כהגמ״י [ז] ,עיין כו׳ .משם נראה שצריך שלשה תנאים שהם לאחרים ושלא ■־
בפניו ופליא פי׳ מלשון פליאה דעת ממני וכו׳ (תהלים קלט ו) ובכאן עם
שנפרש שהוא חוזר לשלא בפניו שלמטה שהוא דוחק אכתי קשיא ומן הסברא
היה לי לומר דכהכא דיינינן לפי שכתב הטורים (סי׳ רמ) ותימ׳ הוא שיחמיר כל
כך אלא כיון שכתב לשם נ״ל וכו׳ ,נראה שדקדק בדבריו ואפילו מה שהיה
(רד״ע)
מתיר היה נראה לו חידוש .ד״ע:

ולא יסב אלא יושב כיושב לפני המלך .נראה מק
לפני רבו א״צ הסיבה ,וכפ״ז ממצה ה״ח .וכ״ש בישי
ולא יתפלל לפני רבו שנראה כמחזיר אחוריו
כמשתחוה לו ,בצד רבו שנראה שוה לו ,ודוקא ת1
לארבע אמות הכל מותר .טורים (יו״ד סי׳ רמב).

אאמו״ר'//׳v
<90־־
ככס״ם ,ומקרא מסייעו כו׳ .עי׳ ש״ך יו״ד סי׳ רמב סקכ״ד .וכבוד
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רח

שו״ע

טיטן ד סעיף ט

אמירת עלום

ט .מעלת אמירת שלום והדרישה כשלום רעגו היא גשגבה ועצומה,
והעושה כן הרי שמקיים מצות עשה דבר תורה שנאמר ואהבת לרעך
כמוך .אולם על אף שמעלה גדולה היא מכל מקום אין חיוב לשאול
בשלום אדם ,אלא אם כן אותו אדם זקוק לדרישת שלומו ,כגון שהוא
שרוי בצדה וזקוק להתעניינות בשלומו.

במה דברים אמורים בשאילת שלום דהיינו להקדים שלום לרענו,
אולם להשיב שלום הוא חיוב גמור.
ואיסור שאילת שלום אשה ופרטיהם מבוארים בשלחן ערוך
כאן קחנו משם ואין כאן מקומו.

(אוזייע סימן

אמירת שלום

שיודע בחבירו שרגיל ליתן לו ,צריך להקדים לו

ט .א .ברכות (דף ר ע״ש ואמר רבי חלבו אמר

שלום .עכ״ל .והרי שעובר על בקש שלום

רב הובא כל שיודע בחברו שהוא רגיל

ורדפהו ,ולשון עובר מורה דאיסורא קא עביר.

ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר (תהלים

אך לשונו לכאורה אינה עולה בקנה אחד עם

לד,טח בקש שלום ורדפהו .ואם נתן לו ולא

הגמרא שלפנינו .וראיתי בהערות הראבי״ה

החדיר ,נקרא גזלן ,שנאמר (ישעיח ג,יד) ואתם

(דבלצקי חנדפ״מ דכתב באות סד) שנוסחת
הראבי״ה היא כנוסחת ספר אגרות התלמוד

והכי הוא בילקוט שמעוני (ישעיוז רמז שצו ,ורמו

ולפנינו בגמרא נוסח אחר .ולשונו ברישא צריכה

תשכא) .ובראב״ן(-ברכות סי׳ קלב) ובשבלי הלקט

עיון מה פירושה .ומ״מ הסיפא של דבריו

(ברכות ס׳*ס קסו) וע״ע באנציקלופדיה תלמודית

אדרבא עולה בקנה אחד עם הסיפא של הגמרא

(ערן דרך ארץ כרך ו דף וגרעו) .ונלע״ד דהרישא

דידן ,דכתב "צריך" ,לאמור שלהקדים שלום

שיקדים שלום הוי חסידות ,ועל כן גם הושמט

הוא דבר הצריך ואינו חיוב .ונלע״ד שכוונתו

דין דה משאר ראשונים ולא הובאו להלכה ,ומני

והרגיל ליתן שלום לחבירו ואינו נותן ,היינו שמי

ראשונים שהביאום ,נלע״ד דגם הם כיונו לדבר

שיודע שחבירו רגיל לתת לו שלום ,ואינו נותן

חסידות ולא לדין ,וכמו שמורה הלשון קצת,

לו בחזרה ,עובר איסור .וזה עולה גם עם

ובעיקר שכן יבואר להלן (אות ג) מכמה דוכתי

גמרתנו ,רק שינה את מקור הלימוד .ושמא

שהקדמת שלום הוא דבר חסידות ואינו דין.

גירסתו הייתה כן ,וכנ״ל ,והכל דבר אחד ,ואין

איברא דחוי הוית בראבי״ה (ח״א ברכות סימן טו)

מח׳ ,ונכנס גם בלשון.
וכלפי מה שאמרו שעבר על איסור בכך שלא

נותד .עובר משום בקש שלום ורדפהו .וכל

השיב שלום ,נראה שעבר על ואהבת

בערתם הכרם גולת העני בבתיכם .עכ״ל הגמרא.

דכתב וז״ל ,והרגיל ליתן שלום לחבירו ואינו
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ע

שער אהבת הבריות-הלבה

המרות

רט

לרעך כמוך ,בי אדם ששואל בשלומו ראינו משיב,

חלק עלע שום חד מכל הני .והרי כתב להדיא

הרי שזו פגיעה רבה בכבודו[ .וקראוהו גזלן כדי

דחיוב לשאול בשלום כל אדם .ונלע״ד לדחוק

לחוק את האיסור ,ולהבהיל את האדיש לחומרת

דאגב שיטפיזז כתב בן ,היות ואין זהו הדיון שם,

איסור זה .ע׳ שו״ע המרות (שער חמגס עמי קעט)

כי דבריו אסורים לגבי שיגור שלום לאשה ע־״י

שכן מצעו בחו״ל ].ולענין להקדים שלום אין

בצלה ,ורצה לומר שחפץ לשאול בשלומה לפי

חיוב הלכתי כי אם חסידות ,והיינו טעמא משום

מעלתה של מצות שאילת שלום ,אך לא כיק

שאין אדם נקרא זקוק לכך .אא׳׳כ הוא כן אדם

שהיא חיוב ממש .וכן בספר לרעך כמוך (חלק

הזקוק לכך שישאלו בשלומו .כגון שהוא נמצא

ואחבת לרעך עט׳  )129נקיט להלכה את הגמרא
ברכות (דף וע״ט הנ״ל ,שמי שאינו מחזיר שלום

זקוק לכף־שידרשו בשלומו ,וכאשר מבואר לעיל

נקרא גזלן.

בעת צרה או עיצבון וכדומה ,שאז נחשב הוא

(סימן ג סעיף ח) .ותנא דמסייע לדידן הוא המ״א
(סי׳ סו ס״ק א) דכתב בדק שאילת שלום בקריאת

מעלת אמירת שלום

שמע וו״ל ,כתב בגליק הרי״ף (חידושי אנשי שם

ב .ואין

במרדכי ברכות פ״ב אות ד) בשם נימוקי מהר״ר

בדברינו שהקדמת שאילת שלום אעה
חיוב ,כרי לגרוע ממעלת שאילת

אייזיק שטיין ,דוקא בפנים חדשות שואל ומשיב,

שלום ,וכאשר יבואר ברצות ה׳ להלן ,אלא שיש

שאם לא ישאל יבא לידי שנאת .ובבית הכנסת
שאין אנו שואלק בשלום ,חלילה לשאול או

לחלק בין דבר חסידות לבין דין ,ואגן בחיוב
הלכתי עסקינן .דהנה נפסק בש״ע (אריח סימן סו

להשיב אפי׳ מדברי תורה ,לא בק הפרקים ולא

ס״א) שבין הפרקים שואל בשלום אדם נכבד

בפסוקי דזמרה .עכ״ל .והעתיקו הבאר היטב (ס״ק

ומשיב שלום לכל אדם .ובאמצע שואל בשלום

א) וכ״כ הכנה״ג (בהגה״ט סימן סו) בשם הגהות
מרדכי ,שכל מה שאמרו שואל מפני היראה

מי שהוא ירא ממנו .ע״כ .ועוד הכי הוא בש״ע
(או״ח סימן תפח ס״א) ועוד (בסימן תרמד ס״א)

ומשיב מפני הכבוד וכר ,היינו דוקא לגבי פנים

וז״ל ,באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני

חדשות שאם לא ישאל בשלומם יבא לידי שנאה.

הכבוד ,בין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב

ע״כ .וחזינן דדוקא בכה״ג שאם לא ישאל יבואו

שלום לכל אדם .ע״כ .והרי עד כדי כך גודל

לידי שנאה אז יש חיוב שאילת שלום ולכן אף

מעלת שאילת השלום ,שבק הפרקים שואל

שואל בין הפרקים ,הא בעלמא אדם שאינו שואל

בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לכל אדם .ועוד

בשלום רעהו ,אק בכך דבר איסור.

שנינו במעלת אמידת השלום במתני׳ רברכות

איבלא

רבספר פג״י (קידושין דף ע ע״א ד״ח

(דף נד ע״א) והתקעו שיהא אדם שואל את שלום

אמר ליח) כתב וז״ל ,וחיובא נמי

חברו בשם שנאמר (רות ט והנה בעז בא מבית

איכא לשאול בשלום כל אדם ,ואפילו לעכו״ם,

לחם ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם ויאמרו לו יברכך

מפני דרכי שלום .עכ״ל .והביאו בשו״ת מהר״ם

ה׳ ואומר (שופטים ו) ה׳ עמך גבור החיל .וכן

שיק (אה׳יע סי׳ ע ד״ח ונראח) ובשו״ת בצל

מסקנת הגמרא (דף סג ע״א) ולית מאן דפליג.

החכמה (חלק ח סימן מח אות י& ובשו״ת מנחת

והרמב״ם בפירוש המשנה (חתם ברכות פרק ט)
ביאר וז״ל ,וכיון שהזכיר בכלל התקנות

הלוי (ח״ד ר״ס קסח) ובפרט זה דחיובא הוא .לא

שהתקינו שיהא אדם שואל בשלום חברו בשם

יצחק (ח״ח סימן קכו ד׳יח יש לומר) ובשו״ת שבט
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רי

שו״ע

טיטן ד סעיף ט

המרות

ה׳ ,לפי שמלת שלום עשאוה משמותיו של

כדי שתהא רוחן נוחה הימנו .עכ״ל .ובכס״מ

הקב״ה (שבת י ע״ב) לפיכך בא להביא ראיה שזה

במקום הראה מקורו ממתני׳ דאבות הנ״ל .וע״ע

מותר מבועז ,שאמר ה ,עמכם והשיבוהו הם

יש״ש (יבמות פ״ו סימן מו) ובערוך השלחן (סימן ב

יברך ה׳ .עכ״ל[ .ובש״ע (או״ח סי׳ פד) אסור לומר

סעיף ד) דהעתיקוהו להלכה .ורבינו יונה בשער

שלום בבית המרחץ .עכ״ל .והרי דנקיט דשלום

היראה (אחר היציאה מבית חכנסת) כתב וז״ל,

הוי שמו של השם יתעלה] וע׳ באורך בשו״ת

ויהיה מקדים בשלום כל אדם אפי׳ אינו יהודי,

יהודה יעלה (ח״א או״ח סימן ט) בענין התקנה

כדי שיהיה אהוב ונחמד לבריות .אך לא בשלום

לברך שלום בשם ה׳ ,ובהשמטת הרמב״ס דין

אשה .עכ״ל .ובספר חסידים (סימן יג) כתב .שיש

זה ,ועוד בשו״ת בית אפרים (אה״ע סימן פו)

לאדם לדבר שלום עם אחיו זעם קרוביו אפי׳ עם

ובשו״ת שיח יצחק (סימן לט>.

גוי בשוק ,כדי שיהא אהוב למעלה וחביב

ג .וערד שנינו באבות (פ״ד מט״ז) הוי מקדים

למטה ,ומתקבל על הבריות .אמרו עליו על

בשלום כל אדם .וברע״ב כתב ד״כל"

ריב״ז שלא הקדימו אדם שלום בשוק מעולם

היינו לרבות אפילו לגוי .ובברכות (יו ע״א)

ואפי׳ גוי .עכ״ל .וע״ע ברמב״ם (הלכות עכו״ם פ״י

מרגלא בפומיה דאביי לעולם יהא אדם מרבה

ח״ה) דכתב שואלים בשלומם ואפילו ביום חגם

שלוחמי כל אדם אפילו לעכו״ם בשוק ,כדי

מפני דרכי שלום[ .ואולם בארחות חיים (הלכות

שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה .אמרו עליו

עבודה ורה סימן טו) מבואר דיליף בר׳ יוחנן שהיה

על ר׳ יוחנן בן זכאי שלא הקדימו שלום מעולם

מקדים שלום לא מפני שכן ראוי ,אלא כדי

אפי׳ עכו״ם בשוק .והכי הוא במסכת דרך ארץ

להנצל מאיסור כפילת שלום לעכו״ם ,דכתב

(חלכח יא) אמר ר׳ יהושע גדול הוא השלום

וז״ל ,ואסור לכפול להם שלום דאמרו ר׳ יוחנן

ששמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שלום,

לעולם לא הקדימו אדם שלום בעולם ואפילו גוי

שנאמר ויקרא לו ה ,שלום ,אמר ר׳ חייא בר אבא

בשוק ,פי׳ שאם הקדים היה צריך לכפול לו

מכאן שאסור לשאול בשלום חברו במקום

שלום ,ואמריגן ם׳ הנזקין (דף ס״ס אין כופלין

מטונף ,מה טעם דכתיב ויכן שם גדעון מזבח

שלום לגוי .ואמרינן נמי התם רב חסדא מקדים

לה׳ ויקרא לו ה׳ שלום ,ומה מזבח שאינו לא

ויהיב להו שלמא ,רב נחמן בר׳ יצחק אמר להן

אוכל ולא שותה ולא מריח ,ולא נבנה אלא

שלמא למר .וכתב הדמנ״ע דוקא שלום שהוא

לכפרתן של ישראל נקרא שלום ,מי שהוא אוהב

שסו של הקב״ה אסור לכפול ,אבל ברכה דליכא

שלום ורודף שלום ומקדים שאם ומשיב שלום

שם ליכא קפידא .ע״כ .והכי פסק נמי הטור (יר״ד

ומטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים ,על

סימן קמח) ואסור לכפול לו [לעכו״ם] שלום

אחת כמה וכמה .ע״ב .ועוד שם (הלכה יח) רבן

לעולם ,לפיכך טוב להקדים לו שלום ,כדי שלא

שמעון בן גמליאל אומר ,גדול הוא השלום,

יתחיל העכו״ם ויצטרך לכפול לו .והכי פסק מק

שהרי אהרן הכהן לא נשתבח אלא בשביל

בשולחנו הטהור שם .ועיין בזה בשו״ת באר

השלום ,שהיה אוהב שלום ורודף שלום

שבע (סימן נט) .ומ״מ גם לדידהו ברור שיש

ומקדים שאם ומשיב שלום וכו׳ .ע״כ.

מעלת אמירת שלום בעצם מצד שאר דוכתי

דהדמב״ם

(דעות פ״ה ה״ה כתב בדיני ת״ח

הנזכרים לעיל ].וע״ע בספר ערוך השולחן (אורח

וז״ל ,ומקדים שלום לכל האדם.

חיים סימן רטו סעיף א) שטע ,כששומע שעושין
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המרות

ריא

מרמם

י .ההיתר להמנע מלאסוף אל רכבו אנשים המבקשים זאת" הוא משום
שיש בעצירה ובנסיעה הממד שוה מרוטה של דלק .והנשען על היתר זה
של-הםםד מטון בקביעות ,הרי שיכונו עליו דברי השלחן ערוך (חו״מ סימן
יסד סעיף  wשיש לו לאדם ליכנם לפגים משורת הדין ,ולא לדקדק ולומד
שלי קודם ,אם לא בהפסד טובח .ואם תמיד מדקדק ,פורק מטנו עול
נטילות חסדים ,וסוף שיצטרך לבריות .עד כאן לשונו.
ועל בן כשאין הפסד ממון בלקיחת הטרמפיסט ,וכן אם מסופק אם יש
הפסד ממון ,אף שזקוק לפרטיות לצורך ניהול שיחת טלפון אישית ,או
שנמצא עימו בנסיעה ידידו וחפץ הוא בפרטיות ,וכן אם זקוק לפרטיות
לצורך ריכוז ,כגון שנוסע הוא למסירת הרצאה ,אין בכל אלו בכדי
לפוטרו מלאסוף את הטרמפיסט אל ריבבו .אלא אם כן הצורך שלו
לפרטיות הוא צורך גדול יותר מהצורך של הטרמפיסט לנסיעה ,שאז
חייך קודמים ,ועל כן פטור מלאסוף את הטרמפיסט .ובחשבון זה של
צורכו של הטרמפיסט ,יש לשכלל נם את כך שאם לא אתה תיקחהו,
הדי שאחר יקחהו[ .אלא אם כן נמצא הוא במקום נידח ,והרי שהכל
צריך לבא ידי חשבון ].וכגון אם ההרצאה שיעביר לא תהיה סדורה אם

מי שבירך לאחד .נכון לענות אמן .ובזה מקיים

באורך (אות ח) דן אי מותר להקדים שלום לאדם

מצות ואהבת לרעך במוך .ולכן עונין אמן אחר

גלוי ראש ,שהרי מכשילו שיענהו שלום שהוא

הרחמן [מג״א סק״ג] .עכ״ל.

שמו יתברך בגילוי ראש .ומסיק דשרי מכח ס״ס,
שמא הלכה כדעות הראשונים שאין תיבה שלום

נחשבת אזכרה .ואת״ל שבן ,שמא הלכה נמאן

מקדמת שלום לארם רשע

לאגב

גררא ע׳ בשו״ת יבי״א (ח״ו או״ח סימן טו

דאמר דמותר מן הדין להזכיר השם בראש מגולה.

אות ט בתוך שני חצאי לבנח) אי מותר
להקדים שלום לאדם רשע ע״ש .ועוד התם לעיל

ואע״ג דהוי ס״ס נגד מרן ,כיון שלא דיבר מרן

A

שלחן ערוך המז־ות ־ ב :הלוי ,אי

בבא שני הספיקות יחדיו שפיר הוי ס״ס .ע״ש.
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סלון שבוסי לבני הישיבות סביב נושא כהפרשה בעיון בהלכה באגדה ובמוסר

מסכיב

לשולחן
וטייוייי* <

מסביב לשולחן מסביב לשולחן מסב

רורזר

דבר העורר
להקדים בשלום כל אדם
זה חשוב ,וזה נחמד ,וזה
מאד מכובד ,ובעלון
שלפנינו נלמד גם כמה
שזה מאד הלכתי .אך בכל
זאת ,ולמרות שאינני
פוסק ,ראיתי בין השיטין
של הכותבים הנכבדים
בעלוננו השבוע ,כי יש
מקרים שבהם גם חז״ל
הקדושים היו מעדיפים
שלא נפתח בשלום,
ובוודאי שלא בשיחה
קולחת עם אי מי מאלו
הסובבים ברחובות .ישנם
הדוגלים בסיסמה" :מאד
נחמד להיות חשוב ,אך
יותר חשוב להיות נחמד",
י והם נורא נחמדים לכולם.
זה לא תמיד טוב ולא
^^תמיד מועיל ,ולא תמיד
ל כתי ורוחני ,ובוודאי
׳*" שלא תורם לרוחניות
שלהם .יש בינינו את
ה״מסבירים הלאומיים",
וה״משקיפים" היודעים
ומכוונים תדיר לדעתה של
תורה ורק מחכים שמישהו
יתן להם את רשות
הדיבור .יש גם את אלו
שמאד מזדהים עם ציבור
מסוים ופורצים כל
גבולות בחברות וידידות
עמם ללא התבוננות
מעטה על הנזק העצום
הנגרם .אנא אחי שימו אל
לבבכם ואל "תשתטו"
ולמי שלא מבין אומר לו
בלשון הסבתא שלי "זייט
נישט קיין אויבער תוכם".

יצחק לוין

אסירת שלמד

בעגה תטס "שדדס"

הנה מבואר בנמ׳ ,מי שלא משיג שלום־נאמר
גזילח העני כבחיכם ,וביארו ,שכיח שאיך לעני
רכוש כלל זו הגזילה היחידה השייכת' מ,
והמבוננמי ,האם הוי כעין נזילה «י שלא'משיב
שלום .או שמא לשון מושאלת שט כאן אבל אין
זה שייך לעני! נזילה אלא מנין מוסרי כלבד,
ונפק״מ כזה ,דאם נמיוב ממוני ראוי לנהוג
חיסרון כאדם שאינו משיב ,להמשיכו המד שאינו
ראוי כ״כ כמין מסול נגדוח אן> שודאי אין זה
נזל כדי לפוסלו מן הדין ,מ״מ כישע /זממם
יחשב ,אכן אמר לי כזה מו״ר הנרמ״ס שיינכרג
שליט״א דכננדוח לכאו* אין הבדל כה איש המוני
לח״ח דאם כשרים הס כי״ד פוסקים על פיהם
כל ריב וכל נגע ותרי כמאה ,ולפיכך כיוז שמן
הדין עד כזה כשי ,אף שחסר לב היט ,כשר
לעדות לכתחילה ודין לכחחילה ודיעבד לא שייך
בזה כמו ששייך במאכלות אסורות וכדו /שד
נ״מ כזה לענ״ד ,במקום שיש לו קפידא על
מבירו בהיתר (כנח שהצר לו מכירו והוא עדיין
כמוך הצער ,וכמ״ש החינוך של״ח ,או במקום
צער הנון שמותר לנקום או שיש לו ד״ס עמון
האם צריו לענות שלום ,דאין לו היסב לגזול'גם
בשעה כזו ,או דלמא אין זה גזל ולא חייב
לענות.

סקורזזדי!

שלו!
ושמעתי בשם חכ״א שיש לומר שלון בט״ן,
ולענ״ד הדברים תמוהים ,א .אם חושש לגזל מה
הרויח בזה וכדלהלן ,ושד שכיון שכל הענין הוא
משום קורבה וכו׳ אין נ״מ כשאומר כן , ,ולא
נשמע דסו״ס התוכן נשמע .ושמא מנין הקורבה
שייר לאומר ועי׳י אמירה כזו הציל עצמו ,ונראה
דשלון עצה טובה היא במקום שיש פח* אשפה
ובו* וגס במקומות כאלו אם אין הדין מומר
לומר שלום תמהני אם יכול למנוע זאת בעבור
חשש רחוק של טינוף ,אכן במקום שיש חשש
טיטף בודאי יש לענות כנוסח אמר ולא למוש
לגזל ,שע״ז נאמר ובדבר הזה האריכו ימים.

צפרא טגא
לא כרירא לי אם גדר חיוב המזרח שלום ,ענינו,
לברך אח מכירו בשם ה׳ דוקא או שמא בזה
הוא להאיר לו פנים ולהתייחס לברכתו ,ונפק״מ
בזה האם יכול לענות כרכה אמרת אם חבירו
ברכו לשלום והוא עונה כנגדו בוקר טוב וכדו/
ומסתבר שברכת שלום ברכה חשוכה היא ואסורה
משום ריבית דברים ,והמונע זאת ומכרך בצורה
אמרת יש כזה חיסרון ,וכן אמר לי מו״ר
הגרח״פ שינברג שליט״א ,ולענ״ד לפ״ז העונה
שלון או בוקר טוב וכדו׳ חסר בזה גם אם
שקה כן מחמה חומרא ,וכן האומר למבירו
"שלום" והוא עונה "וברכה" ,חושבני דלא קיים
אח מאמרם ז״ל ולפ״ז לומר שלון בודאי שאין
לזה מעלה כלל.
שד לא ידעתי ,אס שלום זה זכותו של האומר
הוא ,או שמא חיוכו של השומע כעין חיוב
צדקה ,ולא שיש כזכות ממון לראשון בזה ,ונ״מ
לענ״ד אם שייך מחילה כזה ,ראם ממון שנו כאן
שייכח בזך .ממילה אכל אס יש חיוב על המברך
לכרך אפשר דלא שייכא ממילה כזה ,דהמברך
חייב לברך את מכירו כעין כהנים אס ישראל
שלא שייך בזה ממילה ,עוד הסחפקתי לענין
המקלל לא כשם האם עובר גס על איסור שלא
אמר שלו׳ ,דאם מי שלא אומר עובר ,המחסר
על אמח כו״כ ,עוד בזה ,יש לצדד כיון שדין
חז״ל הוא ,ראוי לכרך נחפז לב ,ובכוונת מכוין
לקיים מאמרם ז״ל כדי שתחול ברכתו.

.

מובא בגטי ברכות דנ״ד ע״א התקינו (עזרא וסיעתו) שיהא אד□ שואל את שלום וזבירו
בשם שנאמר "ויאמר לקוצרים ח׳ עמכם ויאמרו לו יברכך ה״י .ופירש רש׳יי ורעי״ב
שמפני שנאמר בקש שלום ורדפהו מותר להפר תורה ולשאול אף בשם שזה רצונו של
מקום ,והביא ראית שאף בזמן גדעון לפני בועז שאלו בשם והסכימו בי״ד של מעלה
עמהם ,משמע שהמדובר אינו מה שאומרים שלום עליכם אלא המדובר הוא בשם ממש,
אולם הרמב״ם בפירושו למשניות פירש תקנו שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם הא־ל
מפני שמלת שלום הוא שם משמותיו של הקב״ה כמש״כ בשבת יי והביא ראיה שהדבר
ההוא מותר בעניו בועז ,והייט שלא תאמר שמותר רק להגיד בוקר טוב וכענין שאמרו
צפרא ז־מארי טב ,אלא אף מותר לומר שלום עליכם אף ששלו□ הוא שם משמותיו של
הקב״ח .וכן פירש רש״י בגיטין סי׳א ושואלים בשלום עכו״ם מפני דרכי שלום ,ופירש
רש״י ואעפ״י שמטיל על העכו״ם ש□ שמי□ שהשלום שמו של הקב״ה אלא שאין כופלים
שלום. .והיה אפ״ל דלכאורה הוא סתירה בדברי רש״י שהסביר שאפשר לשאול בשם
ממש ,ובמס* גיטין מפרש על ענין שלום שלא מדובר על השם ממש ,וי״ל דלגבי התקנה
אפ״ל שאפשר להזכיר את השם ממש ,אולם לגבי לשאול בשלומו של עכויי□ עד כדי כך
לא התירו להזכיר את השם ממש אלא רק באמירת שלו□ גרידא.

אמירת שלוס בכית המרחץ
והנה בגמי שבת (י׳ ע״א) מובא הנכנס לבית המרחץ מקום שבני אדם עומדים לבושים יש
שם מקרא ותפילה ואין צריך לומר שאילת שלום ,מקום שבנ״א עומדים ערומים
ולבושים יש שם שאילת שלום ואין שם מקרא ותפילה ,מקום שבני אדם עומדים
ערומים ■אין שם שאילת שלום ואין צ״ל מקרא ותפלה .ובדף יי (שם) מובא • אין שם
שאילת שלום מסייע ליי לרב המנונא משמיה דעולא דאטר אסור לאדם שיתן שלום
לחבירו בבית המרחץ משום שנאמר ויקרא לו ה׳ שלום וכוי הכא שם טפיה איקרי שלום
דכתיב ויקרא לו הי שלום .והנה בסוטה (דף יי) מובא ואמר ר׳ יוחנן שמשון על שמו של
הקב״ה נקרא שנאמר כי שמש ומגן ה׳ אלוקים ,אלא מעתה לא ימחה ,אלא מעין שמו
של הקבייה ,מה הקב״ה מגין על כל העולם כולו אף שמשון מגין בדורו על ישראל .וכתבו
שם הוטס׳ תימה לרבי מאי שנא משלום דאמר בפ״ק דשבת אמר רב המנונא דאסור
שיתן אדם שלום לחבירו בבית המרחץ משום דשם גופיה איקרי שלום ,ולא קא חשיב
ליה במס׳ סופרים פ״ד בהדי שמות שאינם נמחקים ,ונראה דתנא ושייר .ויוצא מדברי
התוסי דאסור למחוק תיבת שלום היות ואחד משמותיו של הקב״ה הוא "שלו□" ,אולם
מדברי הרא״ש בתשובותיו (כלל ג׳ סימן ט״ו) כתב דלא מציגו מי שאוסר למחוק ,ובכל
איגרת ■כותבים שלו□ וזורקין ונמחקין ,ואעפ״י ששלום הוא שם( ,ועי׳ בפרי חדש או״ח
סימן פ״ה ס״ב) .וכך משמע מדברי הכסף משנה בפי׳ב מהלכות קריאת שמע ה״ה דאף
דמלת שלום נמחק אבל פייט יש בו קדושה דאסור לאומרו בבית המרחץ .וכך כתב
במפורש בשו״ע הרב סימן פ״ה ס״ג שמותר למחוק שלום ום״מ יש בזיון להזכיר אותו
במקו□ הטינופת •««( .סו״ת תסב״ץ ח-א סיפן ק«״ז .זבסו״זו זכר יהוסף או״יז סימן כ״«).

אמירת שלוס בגילוי ראש
ולכאורה היות ואחד משמותיו של הקב״ה הוא שלום יהיה אסור להזכיר תיבת שלום
בגילוי ראש ,וכ״כ בשו״ת מר ואהלות (פוסק) סימן חי ,וז״ל  -ועלה בלבי דכשרואה
חבירו בראש מגולה מדינא אסור ליתן יד לפושעים באמירת שלום כי ישיב עליכם שלום
וקימ״ל באוי׳ח סימן צ״א סייג דאסור לומר אזכרה בראש מגולה ,וכ״כ המג״א סי׳ פ״ד
סק״ב ,ואולי י״ל דשלום לא נקרא אזכרה ,וראיי ממש״כ באו״ח סימן של״ד סי״ג
דמגילת אסתר שאין בה אזכרה אין מצילין אף דיש בה שלום ,וע״כ דאין זה אזכרה,
אולם כבר כתב בשו״ת ממעמקים חלק הי סימן ז׳ דיש להתיר מצד ספק ספיקא דזה
גופא אם מותר להזכיר שם בגילוי ראש תלוי במחלוקת ,דמובא במסכת סופרי□ פי״ד
הט,ו דמותר להזכיר אזכרה בראש מגולה ,עי׳ בב׳יי או״ח סימן צ״א ,ושמא שלום לא
נקרא אזכרה כלל ,ע״כ במקום צורך גדול יש להתיר למען השלום .וכ״כ בשדי חמד
מערכה א׳ כלל שי״ג( .עי׳ שו״ת אבן שתיה סימן ס׳ משכב״ז).

כתיבת תיבת שלדס
והנה מובא בשו״ע יו״ד ברמ״א ־ ואסור לכתוב ש□ לכתחילה שלא בספר דיוכל לבוא
לידי בזיון ,ולכן נזהרין שלא לכתוב שם באיגרת ,ויש נזהרים אפילו במלת שלום שלא
לגמור כתיבתו (מהרי״ל בשם התשב״ץ) .וכתב ע״ז בשייך ס״ק ט״ז ורוב העולם אין
נזהרים בזה ,וכך כתוב בשו״ת הרא״ש כלל ג׳ סימן ט״ו ,עי׳ בברכי יוסף רע״ו ס״ק מ״א
שהביא דברי הריטב״א בשבת י׳ עי׳ב ,וכתב שבערי המערב נזהרים לכתוב שלם חסר ,אך
בגלילותינו אין נזהרין כלל עיי״ש.
ומן הראוי להביא מש״כ בשו״ת הרדב״ז ח״א סימן ר״כ וז״ל שאלת ממני על מה שנהגו
שלא לכתוב שלום מלא בכתובים אם יש לזה סמך ,תשובה יפה הם עושים לפי ששלום
הוא שמו של הקב״ה ,וכאן שהכותבים אין נזהרין בהם לשומרם אלא משליכי□ אותם
ולפיכך כותבים אותו חסר כדי שלא יהיה שם ,וא״ת א״כ גם מילת אמת לא יכתבו שכן
הקב״ה נקרא אמת ,ולפיכך אני אומר שמה שיש להזהר שלא לכתוב שלום מלא היינו
בזמן שאילת שלום דבאותה שעה מתכוון לתת שלו□ לחבירו מאת בעל השלום כמו
שאמר בועז לקוצרים ה׳ עמכם שזו כוונת הנותן שלו□ לחבירו ,אבל א□ בא לכתוב
בכתב שיש שלו□ בעולם או בין פלוני לפלוני וכיוב״ז שהוא סיפור דברים ואינו בשעת
שלו□ א״צ להזהר וכותב אותו שלו□ וליכא קפידא בהכי ,שהרי אינו מכוין לשם ולא
חיל עליה קדושה כלל( .עי־ סו״זז פסגה סביר או״ח סימן ט״י ,ונשו״ת באר פסה וזלק ד׳ סימן חי).
ומן המפורסם שמרן פוסק הדור הגרי״ש אלישיב שליט״א כשחותם את שמו כותב שלו׳
בלי ס״ס סופית .וברור שמחמיר כדברי הרמ״א שלא לכתוב שלוס מלא ,אולס מתוך
אגרותיו של מרן החזו״א זצוק״ל משמע בעליל כשבא בברכה כתב מרן ז״ל שלו׳ ואילו
כשבא בשס אד□ כתב שלו□ כפי שמובא בס׳ אמרי בנימין להגר״ב יוזוק שליט״א על
מס׳ ב״ב.
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לעילוי נשמת הר"ר נחמן שבת■ זצ"ל בהגרי“■ שליט״א גלינסק׳ לעילוי נשמת הר״ר •צחק בן אליהו ואסתר זר זצ״ל ת.נ.צ.ג.ה

הגר־י״ש אלישיב עע־יט״א

כפילת שלוס
בגיסין (ס"ב ע"ב) ואין כופלין שלום לעובד כוכבים .רב חסדא מקדים ויהיב להו שלמא ,רב כהנא א״ל שלמא למר .כתבו הראשונים (עי' ר״ן ,וריסב"א ,ומהרש״ל,
ועי גליון הש״ס) ,דהא דהקדים היינו כד• שלא •צסרך לכפול ,משום דהמשיב שלום לתבירו צריך לכפול בשלומו( ,וכ"ה בי“1ד קמ"וו "0׳ ,ועי' •ו״ד רמ״ב סס״ז ובס״ז
סק"ה) .ועי' רש"ש במו"ק (כ״א ע״ב) דאמרינן גבי אבל דמשלשה ועד שבער .משיב ואינו שואל ,מכאן ואילך שואל ומשיב כדרכו ,והקשר .הרש״ש דהא• ’ומשיבי לכאן'
מיותר ,ור"ל דמג' ועד ז' אינו משיב 'כדרכו' אלא בלי הוספה ,משא״כ מזי ואילך משיב 'כדרכו' דהיינו שמוסיף כשמשיב וכגון לכפול .ורב כהנא שלא הקדים בשלומם,
מ"מ כשהשיב ללא כפל ,אלא ס״ל דהא דאמר "שלמא למר" כבר הויא הוספה( .ועי ,הת"ס)( .וו***ו.ריס «< n“0יס»ן *» 3*0ב>.

בקידושין (עי ע״ב) אמרינו דאין שואלין בשלום אשה כלל .אכן מה שאומרים בזמנינו "שלום" אין זה בכלל האיסור ,כיון שאין זה דרך היבה כלל.

( omv«nיו«־ס ?•״*•.)1

שיסת התוס' ד"שלום" שמו של הקב"ה  -ודנים לגבי איסור מחיקה .וישנה דעה לא לכתוב שלום אלא שלוי o-ov on.v«a( .סוסה ■■ ע-א).

עירן הריבזוד־

נדי! הססקוז באמצע קר״ש לשאלת שלוס !Son־
תנו בברכות יג .דבאמצע הסרק מותר לשאול שאילת שלום מסגי היראה,
ופרש״י דמפני היראה זהו אדם שירא מפניו שמא יהרגנו ,והשיג הרא״ש
ס״ה דא״כ פיקו״ג הוא וודאי דוחה כה״ת ,לזה ביאר דזהו מי שנתחייב
במוראו כגון אביו או רבו ,וכן מלן דנצטוינו במוראו כדכתיב שום תשים
כמבואר בר״מ [ב׳,מלכים,א.),
והקשה הגר״א באו״ח סי׳ ס״ו ובט״ז שם סק״א לדעת הרא״ש דמותר
לשאול בשלום מי שהוא חייב במוראו ,והלא רש״י בפרשת ויגש הביא
דיעקב לא הפסיק באמצע קר״ש לשאול בשלום יוסף ,והלא יוסף מלך
היה ,כדכתיב בפרשת ויחי [מ״ח,פ״ ]3ויתחזק ישראל וישב על המטה,
|^*ש״י מכאן שחולקין כבוד למלכות ,ותירצו שיעקב היה באמצע פסוק
 (nWדאסור להפסיק ,אולם יעוין בשפתי חכמים דלא מסתבר דיוסף
נפל על צוארי יעקב כשקרא פסוק ראשון ,ושוב צ״ע קושית הגר״א למה
לא שאל יעקב מפני היראה.
ובפשוטו יל״ד עפי״ד המקנה בקידושין לב :דדין מורא מלן אינו אלא
משנכסו לארץ ונצטוו במצוות שום תשים ,וראיה ממה ששימש משה
רבינו בסעודת יתרו ,והלא מלן שמחל אין כבודו מחול ,וכדבריו מבואר
בחינון מצוה תצ״ז ,וכמבואר בסנהדרין כ :דחיובו משכנסו לארץ,
[ולפי״ז מיושב קושית הנצי״ב בשבועות טו :שמשה שהיה מלן האין
ישב בסנהדרין ,והלא מלן אינו יושב בסנהדרין כדכתיב לא תענה על רב
כמבואר בסנהדרין יח ,:אן להנ״ל ניחא דאין דין מורא במלכות משה].
מעתה מיושב קושית הגר״א דיוסף שהיה לפני שנכנסו לארץ אין דין
מורא מלכות .ברם לפי״ז צ״ב מה דמבואר ברש״י שחולקין כבוד למלכות,
והלא אף דין כבוד נלמד מפרשת שום תשים עלין מלן ,כמבואר בר״מ
בפ״ב מלכים ה״א ,ביותר צ״ע דהלא ברש״י מבואר דחולקין כבוד
למלכות נלמד מאליהו לאחאב וכן ממשה לפרעה ,כמבואר בזבחים קב,.
והלא כתב חתומים [סי״ז,סק״ג] דמלן שאינו עושה מעשה עמן אין חיוב
לכבדווצ״ע.
והמוכרח דדין שום תשים ודין חולקין כבוד למלכות שני דינים חלוקים
המה[ ,וכעי״ז עוררני המפולג הבה״ח יחיאל בירנצויג באופ״א] ,דדין
כבוד ומורא המלן מחמת לתא דשום תשים הוא חיוב להמלן עצמו ,והוא
מהלכות ןין המינוי למנותו למלן לכבדו וליתן מוראו בלבנו כמבואר בר״מ
וברש״י כתובות יז[ ,.ומה״ט מלן שמחל אין כבודו מחול] ,ובזה ודאי דמי
שאינו עושה מעשה עמן אינו בכלל דאסור למנותו למלן ,ולפי״ז יסוד
הדין מוטל על העם לכבד וליראה ממלכם ,אן בני עיר אחרת אין חייבם
במורא מלן אחר ,וכעי״ז מבואר בכתבי הגרי״ז על שמואל .ועתו׳ זבחים
^>׳ז.
דין חולקין כבוד למלכות אינו חיוב של העם להמלן עצמו ,אלא הוא
^יוב לשמים לכבד ענין הנהגת המלכות שהוא כעין מלכותא דשמיא,
ושו״ר להדיא במהרש״א זבחים שם שהקשה דאחאב ופרעה היו רשעים
ולמה חייבים לכבדם ,ותירץ דהמזלזל בכבוד מלכותא דארעא כמזלזל
בכבודו של מלכותא דרקיעא עכ״ד ,וא״כ אף ברשע חייב לכבוד את
המלכות ,אן לא את המלן.
ומעתה נראה דנפ״מ בדין מורא ,דדין מורא ליכא אלא מדין שום תשים,
אך מדין כבוד מלכות אינו אלא דין כבוד( ,ומה דאיתא בזבחים שם אימת
מלכות היינו ניהוג מורא שהוא עצמו כבוד ,כמבואר ענין זה בכתבי
הגרי״ז בכורות ו ,]:ומעתה ניחא הא דיעקב לא הפסיק ליוסף מפני
היראה כיון שאין חייב במורא יוסף ,דהלא להדיא ברש״י דחיוב כבוד
ליוסף הוא מדין חולקין כבוד למלכות ,והביאור דכל שלא נכנסו לארץ אין
דין שום תשים רק דין חולקין כבוד למלכות.
ואשר יראה כזאת באופ״א ,דבאמת יוסף היה משנה למלן ולא מלן ,וא״כ
אין דין כבוד ומורא ליוסף וצ״ע ,באופן דע״כ נראה כדברי הרמב״ן שורש
ב׳ דדין כבוד אשת אביו הוא מדין כיבוד אב שהוא כבוד לאביו לכבד את
אשתו ,וכ״ה בקידושין לג :דמדין כבוד נשיא הוא לכבד את חתנו ,וה״נ
מדין כבוד המלן לכבד את המשנה למלן ,אולם ברור דדין מורא אין בזה,
רק דין כבוד ,דאינו חיוב מחמת לתא דהמשנה למלן אלא להמלן ,דבזה
שמכבד המשנה למלך חשיב כבוד להמלן ,אן דין מורא ליכא אלא להמלן

בעימק העניין
נגדר שאילת שלוב
שבת י .שבבית האמצעי במרחץ אסור במקרא ותפילה ומותר בשאילת שלום,
ובית הפנימי אפי׳ בשאילת שלום אסור .ושם :משום שנאמר ,״ויקרא לו  ,ה׳
שלום" .והקשו שא״כ יהא אסור להזכיר אמונה במרחץ ,משום דכתיב "הנאמן"
ותירצו שהתם הוא תואר שה׳ הוא נאמן ,וכאן הוא "שם גופיה" .ובתוס׳ ,שעל
שם שהוא עושה שלום ,הוא קרוא שלום ,ע״כ.
ובאו״ח (סי׳ פ״ד) שלגבי הרהור ג״כ חלוק בית הפנימי לאמצעי .ובד״ת אסור
אפי׳ באמצעי( .והוא מהר״ן בשבת שם ).וצ״ב אמאי שאילת שלום שווה
להרהור ,והרי בפה הוא מזכיר שמיה דקוב״ה .והנה פליגי הפוסקים אם מותר
לקרוא בשם אדם ששמו שלום במרחץ .ובפמ״ג פסק כהט״ז שמותר ,ומבאר
דשאילת שלום לא דמיא לזה משום שהכוונה היא כאומר "ה׳ שלום עמך",
עכת״ד .ויל״ב כוונתו בב׳ אופנים ,א׳ .שאומר ,ה׳ יתן שלום עמך .ב׳ .שאומר,
ה׳ ששמו שלום יהא עמך .ולאופן הא׳ נמצא שלא הזכיר שמיה דקוב״ה בפיו,
רק שרמז בדבריו שה׳ יתן שלום .ניחא שאי״ז אלא כהרהור( .ומה שתירצו
בשבת ,שהוא "שם גופיה" ,היינו שכיון שהקב״ה קרוי שלום משום שעושה
שלום ,הרי כל הזכרת ענין השלום היא כאומר שה׳ יתן שלום .ודו״ק ).אבל
לאופן הב׳ הרי מזכיר בפיו ממש .ואטו קיל שמיה דקוב״ה מד״ת.
והנה בברכות (י״ד) איתא שאסור להקדים שלום לחבירו קודם הפילה ,ובתר״י
כ׳ ,שדווקא ב״שלום" משום שכיון שהוא שמיה דקוב״ה ,הריהו מכבד האדם
ביותר ,וזה אסור קודם התפילה( .ונפסק כן בסי׳ פ״ט,ב) וכ׳ בפמ״ג דלברך
האדם "הרחום ירחמך" מותר .משום שמברכו בשם ה' ,ונסתפק באם מברכו,
"מי ששמו שלום יתן לך שלום" עכת״ד .והיינו דשמא הזכרת שלום על האדם
אסור משום שנקרא שם הקב״ה על ענין השלום( .אבל לומר שמי ששמו שלום
ירחמו ,יהא מותר ).ולהצד שגם זה מותר א״כ בע״כ הא דאסור ליתן שלום,
הוא משום שאין מזכיר כלל שה׳ הוא שיתן שלום .ויהא מוכח כאופן הנז׳
שהכוונה בתיבת שלום היא רק לברכת השלום ,ושמיה דקוב״ה לא הזכיר אלא
רמז בקיצור דבריו ,ולכן אסור קודם התפילה ,כיון שלא הזכיר בפה שם ה׳ ורק
הזכיר על האדם ענין השלום.
עויל״ב אופן ג׳ ,דלא כפמ״ג ,שאין מזכיר ולא רומז להקב״ה כלל בנתינת שלום,
רק מברך האדם ב״שלום" ואפ״ה אסור קודם התפילה ובמרחץ ,משום דענין
השלום נקרא בו הי״ת( .ומשא״כ במי ששמו שלום הרי אין מזכיר ענין השלום
כלל וז״פ ).ויהא ניחא בפשיטות הא דקיל מד״ת לענין בית אמצעי ,ומשום
שאין מזכיר שם ה׳ רק ענין השלום.
והנה במשנה (בסוף ברכות) :והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם,
שנאמר וכו׳ ה׳ עמכם וגו׳ .ואיך מתקיימת התקנה באמירת "שלום" ומשמע
שהכוונה להזכיר שם ה' ,וכאופן הב׳( ,או דסגי ברומז ה׳ וכאופן הא׳ ).אבל
לאופן הג׳ קשה .וכן מפורש שם בפיהמ״ש שהתקנה היא להזכיר שלום שהוא
שמו של הקב״ה .וצ״ע אמאי מותר בבית אמצעי .ןוהרמב״ם השמיט להך
תקנתא ,השמיט ג״כ לאיסור אמירה במרחץ ובלילה ,ולטעמיה ,שאין מברכים
בשם ,ואין הכוונה להזכרת השם ,אבל לדידן דקיי״ל שאסור במרחץ ,שוב הפי׳
שמזכיר השם.ן

ולעולם יהא אדם נוח לבריות ומקדים בשלומם ומשתדל
בכבודם ובתועלתם כפי כחו ובזו מתאהב לבריות וגורם להם
לצאת •ד׳ חובת כבוד תורה ומצות.
[מאיר• ברכות ]1
ומי שהוא אוהב שלום ורודף שלום ומקדים שלום ומשיב שלום
הקב״ה מורישו לח" העולם הזה והעולם הבא (שם לז) ועטים
"רשו ארץ והתענגו על רוב שלום.
[ד״א זוטא השלום]

עצמו.

מעתה שוב ניחא קושית הגר״א דאין יעקב מחויב במורא מלכות ליוסף,
דהלא היה משנה למלן ,ואם כי יש חיוב כבוד ,מ״מ לא הותר להפסיק
לשאול אלא מפגי היראה[ ,ואם כי עדין תמוה למה לא השיב יעקב ליוסף,
דהלא מותר להשיב מפני הכבוד ,אן מדברי הט״ז והגר״א מוכרח דכל
קושיתם רק למה לא שאל מפני היראה ,ואפשר דזהו חיוב יותר מלהשיב
מפני השלום וצ״ע].
וכ״ז מבואר נמש"( דדין כבוד להמשנה למלן הוא מדין חולקין כבוד
להמלכות ,דיסודו כבוד להנהגת מלכותא דארעא כמבואר במהרש״א,
ובזה ודאי דכל שהוא בכלל הנהגת המלכות הוא בכלל חלוקת כבוד זו ,אן
דין מורא הנלמד מדכתיב שום תשים ליכא אלא להמלן בעצמו ולא
לאפרתמיו ומשנה למלן ,וממילא שוב ניחא קושית הגר״א למה לא
הפסיק יעקב לשאול בשלום יוסף מפני היראה ,דהלא באמת אין דין
מורא כמש״ג.
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ערך :הרג ש^מח רועשטיץ
מקור החיוב
במכילתא דרשב״י על הפסוק "וישאלו איש לרעהו לשלום"
איתא" :גדול הוא השלום ,שהוא קודם לשמו של הקב״ה.
שכן מציגו שלא פתח [משה] ליתרו תחילה לא ביציאת
מצרים ולא בעשרת הדברות ולא בקריעת ים סוף ,ולא במן
ולא בשליו אלא בשלום תחילה .שנאמר "וישאלו איש לרעהו
לשלום" ואח״ב "ויספר משה לחותנו" .מפגי שהשלום מיישב
ז•
את הדעת לשמוע את כל אלו״ .וע״ע בתורה שלמה ף״רו
בהערות] מה שהביא מילקוט כת״י .ובספר מגורת המאור !נר ו
גלל ב־ א• נ-ן הביא מקור נוסף לחיוב ,מהפסוק "בקש שלום
ורדפהו" .ע״פ הגמרא ברכות ו׳" :כל היודע בחבירו שהוא
רגיל ליתן לו שלום ,יקדים לו שלום .ובמסכת אבות 1ד• -ד]
איתא "הווי מקדים בשלום כל אדם" .עוד מציגו בגמרא
ברכות פרק הרואה !!ד! מתקנות עזרא " :והתקינו שיהא אדם
שואל את שלום חברו בשם ,שנאמר "והנה בעז בא מבית
לחם .ויאמר לקוצרים ה׳ עמכם ויאמרו לו יברכך ה׳".
בראשונים משמע ,שענין התקנה היה כדי שלא ישכחו שמו
של הקב״ה [ע•• רש־’ וריסכ־א  .10יריסב־א □כוח בג ).ולא חששו
מזלזול בשם שמיס ע״י שיזכירוהו בשאילת שלום כי "עת
לעשות לה ,הפרו תורתך" ,שלא יהא שם עכו״ם שגור בפיהם
וישכחו שם שמים .ובמאירי פירש (□רנות סגן כדי שיודו
שהשלום ושאר הברכות מגיעות ממנו יתברך ,וכדי להרגילו
בסי הבריות .ובגמרא מסכת מכוח איתא ,שג׳ דברים עשו
בי״ד של מטה והסכימו בי״ד של מעלה על ידם ,וא׳ מהם
שאילת שלום בשם .וביאר ברש״י ב ,לשונות בזה :א׳ שיוסיף
שמו של הקב״ה לשאילת השלום .והשני .שעצם הזכרת
המילה שלום ,היא הזכרת שמו יתברך ,כי שלום הוא שמו של
הקב״ה ,דכתיב ״ויקרא לו ה׳ שלום לשם ה׳״ [ o'osivו•! ולפי
|זה יש לעיין באלו המברכים לחבריהם בלשון "צפרא טבא"
וכד׳ וכן "גוט שבת" שמשמעותה שבת טובה וכן הלאה ואין
מוסיפים השם שלום ,ולכאורה הרוצה לדקדק בתקנת חז״ל
יקפיד לומר שלום כדי להזכיר שם שמים בשאילת שלום
חבירו .אלא שלכאורה צריך להקפיד בזה בידים נקיות ומקום
נקי .ועוד נאמר בגמרא ברכות  mשאם נתן אדם שלום
לחבירו ולא ענה לו הרי הוא כגזלן .ויש לעיין בעניין
השבטים שלא ענו ליוסף לשלום כסי דברי המדרש "ולא יכלו
דברו לשלום" שלא היו עונים לו על שאילת שלומו" .ויש
ליישב.

השמטת ההלכה
והנה השו״ע והרמב״ס לא הביאו להלכה את חיוב הקדמת
,שלום לכל אדם .אלא שהרמב״ם הביא שהוא מהליכות תלמיד
חכם (דעות י -.ז" }-ומקדים שלום לכל אדם כדי שתהא רוחן
נוחה הימנו" .ומשמע שאין זה חיוב ,ואפילו לא לח״ח ,אלא
הנהגה טובה מדיני תיקון המידות בלבד .ונראה שדעת
הרמב״ם והשו״ע שהוא חיוב משום מידת חסידות ,ודינים
רבים שממידת חסידות השמיטו ,אלא שיש לעיין מה שלא
הזכירו דין זה אפילו כלפי זקן ות״ח שלכאורה השאלה
בשלומם היא מדיני כבודם ,כמובא במדרש [במדי-ר ס־ו •י•] וכן
משמע בירושלמי (ברכות נ• ד .],ובשו״ת יהודה יעלה (או־ת ס׳]
הקשה ד,ד״י אסאד על השמטת הרמב״ם ,והביא שראה שכן
הקשה בשו״ת בית אפרים .ועי׳ש בדבריו מה שהאריך ליישב
את ההשמטה ועוד בדבריו שהאריך בעניין הזכרת "שלום"
בשאילת שלום חבירו.

הקדמת שלוס לכל אדס
י שהבאנו לעיל דברי המשנה באבות "הוי מקדים בשלום
אדם" .ואמנם בשו״ת יהודה יעלה הנ״ל רצה לומר שדברי
^^משגה מתייחסים למאן רבעי למהוי חסידא ,שעליו נאמר
שיקיים מילי דאבות וכו׳ ע״ש .אך מ״מ בפשטות ,נאמרה
משנה זו לכלל .אלא שבגמרא מגילה !ג ).נאמר "אסור לאדם
שיתן שלום לחבידו בלילה ,חיישינן שמא שד הוא .וע״פ
מימרא זו תירץ הגאון בעל שבות יעקב את המעשה של רבי
יוסי שנכנס להתפלל בחורבה והמתין לו אליהו עד שסיים את
תפילתו .והקדים לו אליהו שלום .שלא הקדים לו רבי יוסי,
שכיון שבחורבה מצוים מזיקים ,חשש לשד ע״ש .ובפירוש
הכותב שם !עין •עקב! כ׳ שרבי יוסי עמד לפני אליהו כתלמיד
לפני רבו ולא היה בו כח ליתן שלום עד שאליהו יקדים.
ולכאורה יש להקשות בהא דאיתא באבות שרבי יוסי בר
קיסמא סיפר" :פעם הייתי מהלך ופגע בי אדם אחד ונתן לי
שלום והחזרתי לו שלום" .ועמד המדרש שמואל על מה שלא
הקדים לו ריב״ק ,ודייק שאמר "ופגע בי" דהיינו שהוא ראה
אותי ,ולא ראהו ריב״ק שהיה עסוק בלימודו .וכ״מ במ׳ כלה
רבה !ספ-ח] .ועוד כ׳ דאפשר שלא הכירו ולא ידע אי כוחי הוא
או יהודי ,ולכן המתין עד שיקדים לשלום .ובעיקר העניין יש
לדעת ולהבין מצד א׳ מה שהבאנו ממסכת מגילה שלא יקדים
לכל אדם מחשש לשד [כלילה! עם דברי ר׳ מתיא בן חרש
במשנה באבות שיש להקדים שלום לכל אדם ודברי הגמרא
אודות רבי יוחנן בן זכאי בברכות (~י 1שאמרו עליו שלא
הקדימו אדם שלום מעולם .ואפילו נכרי שבשוק .ומצד נוסף
מה שהבאנו מהגמרא בברכות "א״ר חלבו כל שיודע בחבירו
שהוא רגיל ליתן לו שלום ,יקדים לו שלום" משמע שיש
להקדים שלום רק למי שיודע בו שרגיל ליתן לו שלום .וב׳
המהרש״א שם שאם אינו רגיל ליתן לו שלום ,לא יקדים לו
שלום מחשש שלא יענה לו ויקרא גזלן וע״ש .אולם מדברי
הגרעק״א נראה שאין הבדל בין מכירו ללא מכירו .רב׳ תום׳
(!■ט•! ס־ח דאסור לאדם ליתן שלום לחבירו בשדה ,דחיישינן
שמא שד הוא ,אבל בעיר מותר ליחן שלום לחבירו ומכירו.
וכ׳ הגרעק״א בגליון הש״ס "לשון ומכירו אינו מובן לי ,דכיון
דלא חיישינן בעיר לשד ,מה צריך להיות מכירו" .וע״ש.
ובעין יעקב ברכות שם כ׳ ,דאפשר שהכוונה היא שמי שרגיל
ליתן לו שלום ופעם אחת נולד איזה שנאה או קטטה ביניהם
ואינו נותן לו שלום ,יקדים הוא ליתן לו שלום כדי שלא

להחזיק במחלוקת ע״ש .ויל״ע אי מהני מחילה על השבת
השלום ועי׳ תום׳ קידשוין 1לנ .ד-ה דמח»ל].

שאילת שלוס לאשה
בגמרא קידושין 1ס מובא מעשה בר׳ יהודה שהלך לר*נ לדין,
ומספרת הגמרא שאמר ר״ז לר״י שידרוש בשלום ילחא (אמת ר׳
נחמן) וענה לו ר״י כי קול באשה ערווה ,ופירש״י שאם אשאל
בשלומה ,תשיבני .א-ל ע״י שלית .א״ל שאין שואלים בשלום
אשה .א״ל ר״ג .ע״י בעלה ,היינו שבעלה יהיה השליח .א״ל
הכי אמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל .ופרש״י שלא
יבואו עי״כ לידי חיבה .ועוד בגמרא 31״מ #ז" ).איה שרה
אשתך" תני משום רבי יוסי למה נקוד על איה .לימדה תורה
דרך ארץ שישאל אדם באכסניה שלו .ותאמר שמואל אין
שואלין בשלום אשה כלל ,ותירצה הגמרא "ע״י בעלה שאני",
וסרש״י לא שישאל לה לשלום ,אלא לבעלה ישאל מה שלום
הגברת .ותום׳ פירש שדוקא לשאול איה סלונית ,אבל לשאול
בשלומה אפילו ע״י בעלה אסור! .ו« -תיס• קירו®•! « !,כך גם
נפסק להלכה באהע״ז [כ־א ח "אין שואלין בשלום אשה כלל
אפילו ע״י שליח ואפילו ע״י בעלה אסור לשלוח לה דברי
שלומים ,אבל מותר לשאול לבעלה איך שלומה" .ובב״ש כ׳
בשם הב״ח לסי״ז המנהג לכתוב בראש האגרת שאילת שלום
אשתו ,אך בסוף האגרת לא ישגר לה שלום .ובעזר מקודש כ׳
שנהגו לכתוב פריסת שלום מזוגתי לזוגתך ,וע״ע שם שכ׳
שמה שנוהגים לומר ליולדת מז״ט אחר המילה אינו בגדר
שאילת שלום אלא תפילה שיהא למז״ם ועי׳ בט״ז .ובפתחי
חשובה ןמס סק־ס הקשה גבי אלישע שאמר לגיחזי רוץ נא
לקראתה ואמר לה השלום לך וכו׳ .ואיך אמר לה כך והא אין
שואלין בשלום אשה כלל .ובערוך השולחן (□•א ח•! כ׳ דעפ״י
הדיבור עשה הכל שהרי נביא היה .ע״ש .ועי׳ שו״ת מהר״ם
שיק [אה־ע נ־גן מש״כ ע״פ הרמ״א !«״ כ־א ד.׳] וכ״כ רבינו יונה
ן00י □•.ראי .ד־י .יי3א מבי״כ־נ] ":ויהיה מקדים בשלום כל אדם
אפילו אינו ישראל כדי שיהיה אהוב ונחמד לבריות אך לא
בשלום אשה ויבא לביתו בשלום".

שאילת שלוס לרשע
באבות דר׳ נתן !••• pעל המשנה של -הוי מתלמידיו של
אהרון אוהב שלום ורודף שלום" שהיה אהרון שואל בשלום
אדם רשע ולמחרת התבייש אותו האיש לעבור עבירה שאמר
היאך אשא עיני ואראה את אהרון .ובזוהר הק׳ [שמות דף כ״נ
ומקץ דף ר־ה] איתא שאסור להקדים שלום לרשע ,שנאמר אין
שלום לרשעים אמר ה׳ .ובטעמי המנהגים ן׳!□׳ תקמ-י] הבין
מהזוה״ק שאין להקדים ולא להשיב לו שלום .ואם הוצרך
לענות לו ,יענה בלשון ברכה כלפי שמיא .וכ״כ באגרא
דפרקא !אי" קס־הן .והמהר״ל בדרך חיים אבות !ר־ ם־י] כתב על
דברי ר׳ מתיא בן חרש על הוי מקדים בשלום כל אדם ,דאע״פ
שהוא רשע ,יקדים לו שלום .שהרי הרשע אינו מחזיק עצמו
לרשע .ואם לא יקדים לו שלום ,יחשוב הרשע שהוא מבזה
הבריות ואין הבריות נחשבין אצלו .אולם בספר חסידים 11־0
כ׳" :וכל מה שנוכל למעט בשאלת שלום לרשע יש למעט-
ע״ש .ובשו״ת הדדב״ז !0״  •3אלפים פ-ם! שכל ישראל בכלל
אדם שצריך להקדים בשלומם אפילו עמי הארץ וכו׳ ע״ש .וכן
כפי שהבאנו לעיל מהעיון יעקב שיקדים בשלום אפילו יש
בינהם קטטה .כן הוא בפסיקתא זוטרתא [שופטים! שאמרו כמה
גדול השלום שאפילו לשונאיהם הקדים להם וכו׳ .ובספר
מגיד תעלומה (להר׳  •33אלימלך □דינו□ עס■ נס) כ׳" :ונ״ל דכ״ש
אם יודע שאנו רגיל ולא יתהוה בינהם השלום ,מכ״ש שמחויב
להחזיק בשלום ,ורבותא קמ״ל אפילו להקדים" .ועי׳ בהנהגת
ר׳ מאיד פאפיראש [30־" :]0ידרוש בשלום כל אדם אפילו
בשלום שונאו .לבד אם ע״י שישאל שלומו יגביר השנאה".
ובכך הסביר הרש״ר הירש מה שהקשנו לעיל ,מדוע לא ענו
האחים ליוסף לשלום ,כי כאשר מגביר השנאה אזי אין לשאול
לשלום .וע״ע בזה מש״כ רש״י ומש״ב בכלי יקר ובמפרשים
שם .ובכל הנ״ל יש להוסיף וליישב חלק מהסתירות בהא
דקיי״ל האידנא דאין דין רש״ע כדברי מרן הח״ח באהבת חסד
בסופו ומרן החזו״א [•י״ד א■ ב■].

חגסטר מחבירו
בגמרא !ברבות 0־ ]1נאמר "הנפטר מחבירו אומר לו "לך
לשלום" ולא יאמר לו "לך בשלום" ואילו הנפטר מן המת
אומר לו "לך לשלום" .ובספר "אומר השכחה" !סוף □רכות]
תמה על מה שלא הביא השו״ע לדין זה .אולם המג״א הביאו
(ק־• ס! ובר״ן סוף מו״ק כ׳ ,דמי שאינו מקפיד ע״כ ,אינו
מזיקו .ומ״מ ראוי ליסרד מחבירו בשלום קודם שיוצא לדרך
כמשנ״א !3־" nהנפטר מחבידו בין גדול בין קטן צריך ליטול
רשות הימנו" .ויש עוד עניין של נטילת רשות מגדולים
וצדיקים לפני שיוצא לדרך .ויש לזה סמך שהביא עט״ז על
השו״ע [סק־י] מפ״ק דברכות" :נמלכין בסנהדרין" ,ופירש״י
"כדי שיתפללו עליהם" .ועוד אחז״ל" :אל יפטר אדם מחבירו
אלא מתוך דבר הלכה ,שמתוך כך זוכרהו" .ובפשטות הכוונה
היא שעיי׳ז זוכר את האדם ,אמנס באלססי זוטא פירש שמתוך
כך זוכר את ההלכה ואת דברי התורה שבשעת פרידה הם
נחרטים בליבו.

ליושב בגילוי ראש
בשדי חמד !□ערכת א־ כללים איה ק•! הביא בשם מר ואהלות
שמצדד לאסור ליתן יד לאנשים המתירים לעצמם לישב
בגילוי ראש ,ולומד להם שלום .כי הם ישיבו שלום ,ואסור
להזכיר שם שמים בראש מגולה .ומסיק ,דבמקוס צורך גדול
יש להקל למען השלום .ובשו״ת אגרות משה [או־ח ח־ד □• כ״]1
כ׳ לענין מי שיושב בתספורת ,והוא מגולה ראש ,אם מותר
ליתן לו שלום ,שהרי ישיב לו ,ואסור בראש מגולה .וכ׳
להתיר כיון שאין כוונת הנותן שלום לשם שמים אלא על
מציאות השלום בעולם ששלם בגופו וכו׳ .ויכול להחמיר
ולפתוח ב״מה שלומך" וכו׳ שיהא מוכח לכך ע״ש .וע״ע

זניט

יעקג

ייוטליס
ישינת פונינז׳

משכ״ב ארחות חיים !ספינקא! !ספ־ס ?0־ pובשו״ת יביע אומר
!"־ו סם־ו אוח ח■ ם•] ובתשובות והנהגות להגר״ם שטרנבוך [א׳
י״ב! כתב ג״כ להקל ולענין שאילת שלום בלע״ז עי׳ בא״ר
!פ-י □׳) וסמ״ג !א־א  ]-3דשרי.

לפגי שחרית
הגמרא בברכות מביאה שכל הנותן שלום לחבירו קודם
שיתפלל ,כאילו עשאו במה .ופרש״י ,שיש לו לעסוק בכבוד
המקום ועוסק בכבוד בני אדם .ובמהרש״א בח״א כתב
שהתפילה היא במקום קרבן .וזה שמקדים שלום לחבירו
כאילו הקריב בבמה .ובריטב״א משמע הטעם משום חשש
שמא ימשך אחרי עניני בני אדם ועסקיהם ,כשיקדים שלום
קודם התפילה .וברבינו יונה בשם חכמי פרובינציה כ׳ שכיון
ששמו של הקב״ה שלום .אין ראוי לכבד אחרים בשמו קודם
שכיבדוהו בשמו .ומ״מ כתבה שם הגמרא דבפוגע בחבירו
בדרך ,מותר לו להשיב לו שלום או לשאול לו שלום כיון
דאיקלע .וזה מה שמצינו בהלכה לגבי שואל או משיב בין
הפרקים וכו׳ .ועד״ז כתב הראב״ד במס׳ תמיד (כת 1בהא
דאיתא שם שאיש הר הבית היה הולך ובודק כל משפר
ומשמר ,ומי שאינו עומד .א״ל איש הר הבית" :שלום עליך".
והק׳ הראב-ד הא שואל בשלום קודם תפילה הוי כמקריב
בבמה .וכ׳ ,ששאני הכא שאינו משכים לפתחו אלא פוגע בו.
ולכן כתבו הראשונים להלכה וכן הוא בשו״ע !פ-ס  ]•3דקודם
שחרית לא יאמר שלום אלא צפרא טבא .וניחא לכל השיטות.
דאינו שמו של הקב״ה .ועוד כיון שמשנה הרי מראה לו בכך
שטרוד הוא בתפילתו («•« בריסב״א בסם הראב-ד ו3ר׳»3־א.1
ובשו״ת שלמת חיים להגרי״ח זוננסלד זצוק״ל כ־ דאם רגיל
לומר ״גוט מארנען* יאמר בוקר טוב !ס־א 0־ 0וכן על זד.
הדרך ,ומתוך כך יזכור השינוי שעומד לפני התפילה.
ובתשובות והנהגות להגר״ם שטרנבוך !"־א «־א 1כ׳ שכיון
שלא קפדי אינשי האידנא אשאילת שלום ממש ,די במה שיניד
ראשו לשלום אם הוא קודם התפילה .וכן השיב הגר״ח
קגייבסקי שליט״א לא׳ ששאלו מהו להשיב שלום בזמנים
האסורים לדבר .והנה במאירי כ׳ שאם כבר קרא קריאת שמע
או אמר הברכות .אף שלא התפלל .יכול לשאול בשלום .ודמי
להא דאיתא בביאור הלכה גבי איסור אכילה קודם התפילה
!ד־ד .ולא לאבדל) ראם קיבל עליו עומ״ש שרי .כיון דלא קריגן
ביה תו "ואותי השלכת אחרי גווך" .והנה במשנה ברורה
הוסיף .דאסור להקדים בשלום קודם התפילה .אפילו אם היה
אביו או רבו .דהיינו אפילו יש בשאילת שלום זו מצוה (פ־ם ק.
אמנם בשו״ת בצל החכמה כ׳ דאם אביו או רבו נוסעים
לרחוק ,שרי ליפרד מהם לשלום קודם התפילה כיון דכבוד
אביו ורבו יש כאן ן״־״ «׳} (יעי• כד■־״ ס־ק כ-ד ).ועוד כתב שם -01
ע־א] להקל ללכת לבית חבירו לפני התפילה כדי ללוותו .דזה
בכלל גמילות חסד .ובשו״ת אז נדברו כתב דלעניין לומר
שלום ע״י הטלפון אין דינו כמשכים לבית חבירו .ובפרט אי
הוי להוריו .דמקיים בזה מצוות כיבוד או״א .וסיים שטוב
לומר קודם ברכות השחר .וכן הקל בטלפון ב״אהלך באמיתך"
לגר״ב שטרן («־״ »ל־ס וכ״כ דשדי לבני ביתו להקדים לו
שלום אם שב לביתו קודם התפילה .ובמשנה ברורה כ׳
דלהשיב שרי בכל עניין .ודעתו גם להתיר נתינת יד בלבד ללא
אמירת שלום באדם אלים שיש חשש שיבוא לידי איבה.
ומשמע דבשאד בנ״א דעתו להחמיר .ויש כתבו שבשבת אין
להחמיר ושרי לומר שבת שלום גם קודם שחרית ,דמבואר
בזוה״ק דשבת שמא דקוב״ה .ונציין לדברי הספה״ק דשבחו
מעלת השומר פיו מלדבר איזה דיבור כלל מעמדו ממיטתו
ועד לאחר תפילת שחרית ,עי׳ כה״ח .וע״ע בשלה״ק ן««ר
האותיות אות א* י״ג).

לסגי מנחה ומעריב
באליהו רבה 1פ־ם ז׳] כ׳ בשם פסקי תוס׳ דיש לחוש למעשה
בכל הנ״ל גם כשהגיע זמן קר״ש של ערבית ,או זמן מנחה או
מוסף .אמנם בביאור הגר״א !□®לי כ-ז י־ד] על הפסוק "מברך
רעהו בקול גדול" ,משמע שזהו דוקא בבוקר קודם התפילה
דמדייק לשון "משכים לפתחו" דאיירי בהשכמה .וע״ע
בשו״ת רבבות אפרים !א־ 0־ 0ובאורח נאמן הביא [פ־ט סק־ין
משטמ״ק ברכות ,דאין איסור קודם מנחה ומעריב.
ומי שמוליך ספר תורה .כ׳ הספר חסידים !"®□־א] שלא יתן לו
הפוגע בו שלום ,ולא יענה לו שלום .ובמשנת אברהם ציין
לגם׳ !ברכו״ •״] מי גדע ס״ת מעצמות ,וכמו דבמת יש בזיון
המת שמשהה אותו מלקבור ,כך בס״ת כל זמן שמשהה אותו
בחוץ ,הוי בזיון.

אורח
אורח הבא מן הדרך ,מקדימין לו שלום ,כדאיתא במדרש
!במדבר רכס ובטעמי המנהגים ("קח וכעי״ז בספר דברים
נחמדים !ממל• •א! כתבו ,שצריך ליתן שלום לבא מן הדרך ביד
חזקה ותקיפה ולא בשפה רפה .ומי שאינו עושה כן ,יוצא
כרוז ברקיע פלוני הרע הזה יצא מנכסיו וצדיקי□ ירשוהו.
ועז״נ "יד ליד לא ינקה" .כלו׳ שלא נתן יד ליד ,ינקה מנכסיו.
ונהגו לומר שלום עליכם .והשני משיבו עליכם השלום .ועי׳
בטעמי המנהגים שם מקור וטעם למנהג זה .ומ״ס .נהגו ליתן
שלום עליכם רק כשבא מרחק גדול יותר מפרסה ויש נהגו
אפילו בפחות  .ועוד נאמר בדרך ארץ זוטא דאחד יושב וא׳
מהלך המהלך דורש בשלום היושב.
ובעניין הקדמת שלום בבית המרחץ ומקומות המטונפים
ובעניין קריאת וכתיבת השם שלום עי׳ במאמר הרב דבורקם
שליט״א ועוד נושאים חשובים עמנו בזה אך עינכם הדואות
כי אכמ״ל.
שאל הח״ר אנשל למה״ר שלום ,על אבלים אם יכולים להיטיב
חלום לאחר ,מאחר שאסר שאילת שלום ,והשיב לו שזה לא נקרא
שאילת שלום ומותר( .מנהגי מהר״ש מנוישטט סימן תקב).
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מימיה המוסר־

בפרק שני דברכות אמרו על ריב״ז שלא
הקדימו אדם שלום מעולם אפילו עכו״ם כו׳.
וקשה לי מאי אפילו עכו״ם הלא אדרבה יותר
חייב להקדים שלום לעכו״ם מלישראל לא
משום כדי שיהיה נחמד למטה ומתקבל על
הבריות אלא כדי שלא יצטרך לכפול לו שלום
כדאיתא בסוף פרק הניזקין ואין כופלין שלום
לעבו״ם רב חסדא הוה מקדים יהיב להו שלמא
ופירש הר״ן כדי שלא יצטרך לכפלו אם
ישאלוהו הם לשלום תחלה ע״כ ונראה לי
דמה״ט הוזקק רש״י לפרש הא דקאמר התם
בפרק הנזכר רב כהנא אמר להו שלמא למר
שלמא למר וז״ל שלמא למר ולא היה מתכוין
לברכו אלא לבו היה לרבו ע״כ .וזה מפני
שהוקשה לו היאך רשאי לומר להם תרי זימני
שלמא למר הלא אין כופלין שלום לעכו״ם
דהיינו לומר לעכו״ם תרי זימני שלום עליך מן
הטעם שפרש״י התם וז״ל ואין כופלין דהא
דנותנים שלום לעכו״ם מפני דרכי שלום הוא
דשרי ומשום דרכי שלום בחרא זימנא סגי
למימרא להו ע״כ .וכן מוכח בהדיא התם
בגמרא דכפילת שלום היינו לומר תרי זימגי
שלום עליך מדקאמר רב הונא ורב חסדא הוו
יתבי חליף ואזיל גניבא כו׳ אמר להו שלמא
עלייכו מלכי שלמא עלייכו מלכי אמרי ליה
ומנא לך דכפלינן שלום למלכי אמר להו
שנאמר ורוח לבשה את עמשי ראש השלישים
 .לך דוד וגו׳ שלום שלום לך וגו׳ ולפיכך פרש״י
^ Ifלמא למר ולא היה מתכוון לברכו אלא לבו
" 1יה לרבו .ומה שכתבו התוספות שם על רש״י
שעל חנם פירש כן דלא קאמר אלא דאין
כופלין לו שלום נראה מדבריהם שלא היו
גורסין שלמא למר שלמא למר תרי זימני אלא
חרא זימנא כדגרס הרי״ף והרא״ש אי נמי שהיו
מפרשים שלמא למר שלמא למר לכל כותי
ועכו״ם אבל לא .שהיה אומר לעכו״ם אחד
שלמא למר שלמא למר תרי זימני ולפיכך כתבו
שעל חנם פירש כן וכתבו עוד על רש״י וצ״ע
שלא יהא בזה גונב דעת הבריות ע״כ .ולי נראה
להליץ בעד רש״י שאין בזה גונב דעת הבריות
כדאשכחן בפ״ק דע״א גבי רבי אליעזר שאמר
נאמן עלי הדיין וכן שרי לצורבא מדבק לומד
עבדא דנורא אנא כו׳ וכאלה רבים .וליישב
הקושיא שהקשיתי לעיל מאי אפילו עכו״ם כו׳
נ״ל דריב״ז ושאר רבנן לא ס״ל כרב חסדא והכי
דייק הלשון מדקאמר רב חסדא הוה מקדים כו׳
אלמא רבנן אחריני לא עבדי הכי וכה״ג ממש
כתב הר״ן בפרק בני העיר בשם י״א על אמרו על
ר״י בר אלעאי שהיה מבטל כו׳ ואולי מה״ט לא
הזכירו הרמב״ם בפ״י מהלכות ע״א .ועי״ל
דריב״ז היה מראה פנים אפי׳ לעכו״ם שלכך
הקדים הוא לומר שלום כדי למצוא חן בעיניו
כדי שיהא נחמד למטה ומתקבל על הבריות אבל
בלבו היה מתכוין להקדים שלום לעכו״ם כדי
* ,לא יצטרך לכפול לו שלום כדעשה רב חסדא
ל כן נ״ל .ומיהו אכתי קשה לי אמאי לא
‘מצינו בשום מקום בגמרא כפילת שלום
בישראל שהרי שאילת שלום תלמיד לרבו הוא
רק שלשה תיבות בלבד ולא יותר דהיינו שלום
עליך ר׳ ואם רבו נותן לו שלום אז הוא משיב לו
שלום עליך רבי ומורי ותו לא כדאיתא בהדיא
בנזיר ריש פרק רביעי ובשאר דוכתי טובא וכן
בעובדא דר״י ואליהו ז״ל בפ״ק דברכות דקאמר
לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי שלום עליך רבי
אמרתי לו שלום עליך רבי ומורי כו׳ הרי לא
השיב לו רק פעם אחת שלום וכן בסוף פרקי
אבות גבי ופגע בי אדם ונתן לי שלום והחזרתי
לו שלום וכו׳ וכאלה רבים ואני שמעתי מקצת
בני אדם שהיו משיבין שלום עליך שלום למי
שאמר להם שלום ואין ספק שמנהג זה יצא להם
מן כפילת שלום הנז׳ בגמרא בפרק הנ״ל .כן
נראה לי .הצעיר יששכר בער איילנבורג( .שו״ת
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בפרק קמא דברנות (ו׳ .ב׳) א״ד חלבו אמד רב
הונא כל שיודע בחבידו שהוא רגיל ליתן לו
שלום יקדים לו שלום שנא׳ בקש שלום
ורדפהו ואם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלן
שנא׳ ואתם בערתם הכרם גזילח העני בבתיכם.
פי׳ כי למדריגת השלום שמשלים את הדבר
וכאשר אין השלום הכל חסר .ולכן עריך
לרדוף אחר השלום שהוא משלים הכל ואם
יודע בהכירו שיחן לו שלום צריך הוא שיקדים
לו שלום .שאל״־כ לא היה עושה השלום
ברדיפה כאשר אינו מקדים שלום ,וצריך
לרדוף אחר דבר שהוא השלמה כי קודם
השלום הדבר חסר ולכך כל דבר בעולם הוא
רודף אחר השלמתו עד שהוא שלם .כי האדם
כאשר הוא צמא למים מאוד מאוד הוא רודף
אחר המים שהוא רודף השלמתו' ,וכן כאשר
האדם הוא חסר שלום שהוא השלמה אל הכל
צריך לרדוף אחריו .ועוד בארנו אצל הוי רודף
שלום וע״ש.
ובמדרש (ויק״ר פ״ט) גדול השלום שבכל
המצות כתיב בהו כי תראה כי תפגע כי יקרא
אם בא מצוד .לידך אתה זקוק לעשותה ואם
לאו אי אתה זקוק לעשותה ברם הכא בקש
שלום ורדפהו בקשהו במקומך ורדפהו במקום
אחרע״כ .וכבר אמרנו זה כי כל דבר יושלם
בשלום .ומאחר שהשלום משלים הכל ותמצא
כי כל דבר הוא רודף אחר השלמתו והוא
מתנועע אחר השלמתו .והרי הזרע כאשר נזרע
באדמה הוא מתנועע וצומח עד שיגיע אל
השלמתו וכאשר יושלם אז הוא נח .וכן הולד
במעי אמו תנועת הוייתו אל שיושלם .ולפיכך
השלום שהוא השלמת הכל חייב האדם לרדוף
אחריו ולא יהיה לו מנוח עד שיבא אל השלום
שהוא השלמת הכל .ואמר שאם לא החזיר לו
שלום הוא גזלן דבר זה מבואר כי השלום על
ידו הכל אחד כאשר יש שלום ביניהם .וכאשר
נותן לו שלום ולא החזיר לו שיהיה על ידי זה
הכל אחד ,הרי דבר זה גזילה היא שהרי נתן לו
שלום ועל ידי השלום נעשו אחד וכאשר הם
אחד אז זה נותן שלום לזה וזה נותן שלום לזה
עד כי שניהם אחד שכך עושה השלום והוא לא
עשה כך הנה גזלו .והבן זד ,מאוד.
[נתיבות עולם ב׳ השלום ב׳]

אוהב שלום כיצד מלמד שיהא אדם אוהב
שלום בישראל בין כל אחד ואחד כדרך שהיה
אהרן אוהב שלום בין כל אחד ואחד שנא׳
(מלאכי ב) תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא
נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי
ורבים השיב מעון (ר״מ אומר מה ת״ל ורבים
השיב מעון) כשהיה אהרן מהלך בדרך פגע בו י
באדם רשע ונתן לו שלום למחר בקש אותו
האיש לעבור עבירה אמר אוי לי היאך אשא
עיני אחר כך ואראה את אהרן בושתי הימנו
שנתן לי שלום נמצא אותו האיש מונע עצמו
מן העבירה'.
ןאדר״נ י״ב ג]
"בימי צעירותו היה נוהג [רג״צ פינקל]
בשבתות ובמועדות לאחר התפילה לעבור בין
התלמידים מספסל לספסל ולברכם בברכת
היום .לפעמים היה יושב על יד חלון בביתו
ומעתיר ברכות ותפילות לכל עובר ושב .פעם
עבר בלווית אחד התלמידים ליד ביתו של
ראש הישיבה ,ואף שלא ראה איש פנה לעבר
הבית ואמר "בוקר טוב" .בן לוויתו הסתכל
בתמהון אנה ואנה לראות למי בירך לשלום.
למרבה מבוכתו הסביר לו רנ״צ שאיננו מבין
למה מברך איש אץ רעהו לשלום דווקא בעת
שנפגשים פנים אל פנים ,ולמה לא יברכו סתם
את כל הנמצאים בבית אף מבלי לראותם".
[תנועת המוסר ח״ג )248
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רבות נאמרדנכתב ,על מקדמת שלוס לכל אדםזכתיובןגם^ש^יטודנ
ותיקון המידות .ומגיאה הגמרא ,שרבי יוחנן ;■ pזכאי.־ לא מקדימו
אדם מעולסלבשלום ,ואפילו לנכרי היח׳מקדים ריב"! שלום־ ומציגו
גם עוון גדול למי שנותנים לו שלום ואינו מחזיר שלום ,שנקרא גזלן,
עד כדי בך החמירו חז״ל וראו צורך גדול בשאילת שלום בין :איש
לחבירו ,שתיקנו 'שיהא שואל אדם את שלום חביר1בשםךכמובא
במשנה בסוף ברכות .ואעי״פ שיש כאן לכאורה הזכרת שם שמים
לבטלה ,מ״מ מביאה הגמרא "עת לעשות לה׳ הפרו תורתך׳? וביאור
הדברים שם ,ע״פ הראשונים ,שראו חז״ל צורך שיזכירו שמו של
הקב״ה ,ויהא שגור בפי העם בשאילת שלום חבירו ,כדי שיזכרוהו
תמיד .בגמרא מבואר שזו אחת מן התקנות שתיקנו עזרא ובית דינו
והסכימו על ידם משמים .ובדרך העולם כאשר אדם שואל בשלום
חבירו אומר לו "שלום עליכם" וחבירו משיבו "עליכם חשלום׳? זיש
לבאר מדוע זה הנוסח המקובל .אלא שכידוע ,אדם המ<|ך&לקךמ
למזבח ,אומר "קרבו לחי" ,ולא "לה׳ קונן" .כיון שיש״השעו
אחרי שיאמר לוף ימות לפתע ולא יספיק לומר "קרבן׳י ונמצא *מזכלר
שם שמים לבטלה .ולכן מי שמקדים ואומר שלום עליכס^ שרל^ליה
להקדים שמו של הקב״ה ,כיון שאיתא בפרקי דר׳ נתן שמי שסקךים
שלום לחבירו מאריכים לו ימיו ושנותיו ואין חשש שימות .אולם
חבירו, ,זה שלא הקדים ,אין לו את הסגולה הזאת ,ויש חשש שמא
ימות אחר שיאמר את שמו של הקב״ה ולכן אומר "עליכם עולים"* ולא
' י;Ta V .
״שלום עליכם״.
ויש להבין ולדקדק כאן בנושא זה כמה דיוקים .והראשון המתמיה
הוא להבין מה היחס החשוב שזכה לו הקדמת השלום לכל'אדס£,.ה
עניין נשגב כל כך יש בזה ,עד שחז״ל הוצרכו להשתמש ב״עת לעשות
לה"׳ והסכימו ע״כ משמים .ובפרט אחר שאנו רואים שיש כאן<ענין
מסוכן של שמא יזכיר שם שמים וימות ,ומה ראו על כך ומה היתח על
זאת להחשיב כ״כ את עניין אמירת והקדמת שלום .וכדי להבין -זאת
נפרט בתחילה את הנקודות המרכזיות של ענין הקדמת שלום
ולאחמ״ב נצרפם ונבינם.
' י
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הקב״ה חס על כבוד הבריות ,ומוכן ומסכים לדבר שנראה כביכול
כזילזול בכבודו אם יש בכך כבוד הבריות .זהו העניין הראשוןוזמצוי
בהקדמת שלום והנחת שמו יתברך על בני אדם .ויש בכן לימוד בדול
על כבוד הבריות .מובא במדרש שהקב״ה חרג את אתונו שלבלעס כדי
שלא יאמרו איגשי :ראו זו האתון שהכשילה וביזתה את בלעם ,מפני
כבודו ,ואע״פ שלכאורה אם היתח האתון ממשיכה לחיות היה יוצא
מזה קידוש ה׳ גדול ,מ״ם חס הקב״ה על כבודו של בלעם .ועוד מובא
ששאלו הקב״ה "מי האנשים האלי עמך" ופירש האור-החיים הקדוש,
שבימים ,אלו חל היא״צ שלו ,דהיינו אין ראוי לכבודך שיהיו אנשים
ג
t
אלו עמך כך שמר הקב״ה על כבודו.
--:
‘ ־ •;.־■'"
':ל'ל";- -
 mWהארס׳ י'
עוד דבר למדנו בעניין השלום ,את כוחם העצום של חז״ל להחליט׳על
"עת לעשות לה׳" שיוכלו לומר להזכיר שמו של הקב״ה על כל איש
ואיש .ומצעו בסנהדרין !צ״ד) שרצו החכמים לכתוב את שלמה חמלך
שבא דוד הסלך והתחנן
בון אלו שלא יהיה להם חלק לעוה״ב,
בפניהם שלא יעשו כן .ומשמע וברור ,שאילו היו כותבים הרי שכך
היון, .ושוב אנו רואים את כוחם העצום של חז״ל היכולים לקבוע.
ומתוך כן למדנו מדרגת האדם הגבוהה שיכל להגיע עד כדי החלטה
; ;; .׳//
/
מה ,יהי בעולמות העליונים .־ .׳,־

העולם כרגע
יסוד נוסף התעוו־רגו מאמירת שלום ,שנוסח הברכה "שלום עליכם"
ולאחמ״כ "עליכם שלום" כנ״ל ,משום שאין אדם בטוח לרגע אחד
בקיומו בעולם הזה .ותחושת הארעיות חייבת למלא אותו .ומי שחש
תחושה וו בכל ימיו ,הרי הוא שם לב לעיתותיו ומה יעשה בהם וכיצד
ינהג ומתעורר ומעורר למלא רעיו בתורה ויר״ש.
כל החלקים הנ״ל מתבארים יחד ומורים לנו כי חז״ל ראו צורך גדול
וחשוב לעוררנו בעניין שאילת השלום ,כי כאשר ידע האדם את גדולתו
העצומה ,מצד אחד ,ומצד שני עד כמה הוא ארעי בעולם הזה ,וכל זה
בתוך "כבוד הבריות" ,בתוך הפעילות היומיומית שלו בכל צעד ושעל
של שאילת שלום ודרישת שלום מחבית ,הרי שיתן אל ליבו ויעצור
לרגע ויאמר ,האם אהיה מסוגל לעשות ?ך וכך ,לעבור על אחת
ממצוות ה׳ .בכל פגישה עם חבית הוא יזכור שם שמים וגדולתו מצד
אחד וקטנותו מצד שגי ויתעורר שלא לעשות מעשים שאינם הולמים
את ,מעמדו .ובפרט ראוי לעורר ולדבר מענינים אלו בעת שימי בין
הזמנים עומדים בפתח והנסיונות אורבים ומצפים להפיל ברשתם את
אלו שלא השכילו להבין את "גדלות האדם" ו״ארעיותו".

ימלא ה׳ כל משאלות לבם לטובה ויזכו לרב ברכה והצלזזה בכל נועשה ידיוש
דפוס
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מסיפור׳ א.מ .אמיץ

עם סיום עריכת הקונטרס ,הגיע לידנו קטע נחמד( ,מהשבועון "משפחה")
המבטא בצורה מיוחדת פן מעניין בסוגיית "הארת הפנים" ולא נמנענו
מלהביאו לתועלת הקוראים באדיבות השבועון הנכבד:

עוט עו ומן
ולדתי במשפחה שבורה ,הורי לא

ן

הסתדרו בינהם ,וגדלתי תוך שאני מכיר
את העולם מהצד הרע שלו .היום אולי
היה מי שהיה מאתר את הבעייה ומטפל בי ,כמו
שירותי הרווחה אבל בתנאים של אז ,בימי המנדט
הבריטי בירושלים ,אנשים היו עסוקים בלשרוד.
לא עוררתי תשומת לב מיוחדת של אף אחד ,גם
אם כולם ידעו שאני גדל ברחוב .האמת היא שהיה
לי הכי פחות מזל מאשר לכל אחי ואחיותי ,הייתי
שלישי בתור ,לפני היו שתי אחיות שגם הן גדלו
כמוני באותה בוקה ומבולקה ,אבל הן היו מטרונ
יות מאד ,ידי זהב היו להן ,ובירושלים מי שיכל
להפוך מסמרטוט או יותר נכון לומר מהחבילות
שהגיעו אלינו מאמריקה משהו טוב ,היה נקרא
גאון .האחיות שלי היו ידועות בעובדה שאפילו
שהן גדלו בבית כזה ,הן יצאו בני אדם .לי לא היה
את המזל הזה .נולדתי עם ראש בינוני ,עם תכונה
מעצבנת של נודניקיות כלשהי ,שאיש לא כיוון אל
המקום הנכון ,והחברים לא אהבו כלל .מבית
הספר בו למדתי נפלטתי מהר מאד ,המורים
התיחסו אלי נורא ,ואני זוכר את זה עדיין ,למרות
שעברו מאז עשרות שנים .ברור לי שאם היה לי
מזל והייתי פוגש במלמדים שרואים בעבודתם
שליחות ־ אולי חיי היו נראים אחרת ,אולם לא
התמזל לי מזלי ונפגשתי במורים שהם רק מורים,
עושים את עבודתם ,לומר מעבירים ידע ,והולכים
הביתה .ובאמת שאיני בא אליהם בטענה ,היו
צריכים נפש גדולה כדי לרצות לקרב אותי ...הייתי
מגיע אל בית הספר מפוזר ומלוכלך ,לאף אחד לא
היה אכפת אם החולצה תלויה לה מעל המכנס או
בתוכו .אם לא מצאתי זוג גרביים שווה ־ לא היה
נראה לי נורא ,לקחת אחד כזה ואחד כזה ,כי זה
מה שמצאתי במגירה ,ולאף אחד לא היה ענין
בבית לראות איך אני יוצא ללימודים ,ואם אני

נראה כמו שצריך .בבית הספר עוררתי גיחוך
והרבה צחוק על חשבוני .אחיותי לא היו גדולות
ממני בהרבה והן ניסו לעשות כמיטב יכולתן,
שהיתה עלובה מאד בהתחשב בעובדה שהן היו

"המיון לא עולה לן
נלוס" אומד  Dinsמנס
אחז ,שתלוי על כל מיל
קידות נגל מיני משדזיס
שצדיכיסלשדתקהל,וחי'
ניס לעוזז נהם את
הפקיזים ואת הקהל
העצמי לחיין כדי לשפד
את האוידה" .לא עולה
כלום  -אנל שווה המון".
הא*מרה
ממסיכה
החכמה ואןמרח .אם יש
מי שיכול להעיז על
וטווח המימדה הזו ־ זה
אוי ,ואולי הפתוס הזה
כולו לא וכתב אלא עליז
אוי אזס מנתו ,אפילו
הנווד מאז ,דונ חיי הנד
ודיס ענדו עלי ננזיזות.
גזיזותז הלוואי שדק זו
היתה ההגדרה .נח,
זחיה ...תהיוה מיליס
מתאימות יותד.

רק ילדות ובמצב בבית .בימים בהם לא היו מכונות
כביסה ונשות ירושלים השתמשו בשרותיה של
כובסת ,בבית שלנו הצטברה ערימת כבסים ,שאם הן
לא כיבסו אותה לא ה.יתה מתכבסת מאליה .בביתנו
לא היה כסף לכובסת ,אמא עצמה כמעט לא תפקדה,
והבגדים לא ענינו אף אחד .כשאחיותי החלו להיות
מודעות לעניני הנקיון ־ הן דאגו בראש ובראשונה
לנקיון של עצמן ,והן חסכו מעצמן את הבוז שהיה
מנת חלקי אני .בתור בן ואולי מטבעי לא הייתי מודע
לענין עד שנהיה מאוחר מידי.

נין nm
בכיתה סבלתי מהצקות בלתי פוסקות .אם צריך
מישהו שיקום ויעיד כי יצר לב האדם רע מנעוריו,
הרי אני האיש המתאים לעשות זאת .אני יכול
להעיד ,כי זו היתה התכונה בה נתקלתי יותר מכל
בכל חיי כילד .אני יכול לומר את אותו הדבר על מבו

גרים ,רק ששם הענין הרבה יותר מכוסה .המבוגרים
יכולים לעשות את כל הרע ,אבל בצורה אלגנטית,
כלומר הם יותר צבועים ועל כן מחייכים לפעמים גם
כשהם טורפים ,ילדים טורפים מכל הלב ...כך או כך
היה לנו בית מלא ילדים ,שרובם ,בכל אופן הגדולים,
גדלו ממש ברחוב יש מאין .יש מי מאיתנו שהקב״ה
חנן אותו בשכל ,ביופי ,בנשיאת חן או בתכונות
טובות אחרות ,וכיוון שגדלנו בבית בו כל דבר טוב
מוצה היטב ,כי לא היה הרבה ממנו ,כל אחי ואחיותי
הסתדרו בחיים חוץ ממני.
לא רק זו היתה הסיבה .אני נפלתי בין הכסאות

בצורה מאד משונה .אחיותי הגדולות נישאו ובדיוק
לאחר שהגיעו לדון בעתידי אני ־הורי נפרדו,

והמשפחה כמסגרת כלשהי אפילו מסגרת מקולקלת
התפרקה ,שוב לא היה לי בית .אחיותי כבר בנו
לעצמן בתים ,והן בעיצה אחת עם בעליהם לקחו
חלק מהילדים אליהם הביתה .הבנים הבוגרים מעל
גיל שלוש עשרה שהו בישיבות והגיעו בין לבין לבית,
פעם לבית אמי ופעם לבית אבי ככל שהמצב איפשר.

גם שמחה פשוטה כוחה רב
סיפר רבי שמחה בונים מפשיסחה:

 כתוב :כי בשמחה תצאו ,כשאדם בשמחה ,הריהו יכול להיחלץ מכל מיצר.כשהייתי בדאנציג נוכחתי לדעת שאכן כן הוא .כשעברתי ליד הים ראיתי אדם טובע
הגלים סחפוהו ,והלה הוריד ידיו מיואש ונכנע לים ,צעקתי אליו:
 תדרוש בשמי את הלויתן.צחוק קל נראה על פניו .לרגע החל להתגבר על יאושו ,החל מחדש ללחום בגלים ואף ניצל

וכך גם שח רבי אהרן הגדול מקרלין:
 אם אנו אומרים שצריכים להיות בשמחה ,אין הכוונה לשמחה של מצוה ,שמחה שלמצוה מדריגה היא ,ולא כל אחד יכול להגיע למדריגות ,אבל הכוונה לשמחה פשוטה:
לא להיות בעצבות .יהודי שאינו בשמחה על אשר יהודי הוא ,הריהו כפוי טובה.

להאמין גם אם לא מסוגלים לשמוח
 מעשה ברבי אברהם הראשון מסלונים שחלה מאד ושכב על ערש דווי מדוכא ביסורים.לא נותר בו כח אפילו לדבר .נכנס ובא אצלו תלמידו המובהק רבי יהודה לייב .לחש לו
הרבי בשארית חיותו:
־ שנינו "סמא דיסורי קבולי,,,,,למאי נפקא מינה? לקבלינהו בשמחה.,,
לקבל מקבלים בהכרח ,שמחה היא בחינת רצון ,איך כורכין שניהם יחדיו ו״מקבלים,,
ב״שמחה?,,

השלווה מונעת כפרת עוונות
מובא בספרי :ר ,אליעזר בן יעקב אומר :כל זמן שאדם שרוי בשלווה אין מתכפרין לו
מעוונותיו כלום ,ועל ידי יסורין הוא מתרצה לפני המקום ברוך הוא ,ונאמר <,כי את אשר
יאהב ה ,יוכיח.,,
*
על ידי יסורין באים הבריות לחיי עולם הבא ,וכן אומר שלמה חמלן "ודרן חיים תוכחת
מוסר".
(חז״ל)

הילדים הקטנים היו אצל אחיותי הגדולות ,ואני
תלמיד ישיבה נפלטתי מהמסגרת לפני הישיבה
הגדולה והלכתי לעבוד ,וגם למצוא לי מקום להניח בו

את ראשי.
תמיד יכולתי לבא אל אחיותי לארוחה חמה ולמ
יטה נוחה ,אבל ידעתי שיומן מלא בטיפול במשפחה
הפרטית שלהן ובמשפחה המורחבת והן עמוסות
מספיק ,ומלבד זאת כיוון שהמצב במשפחה היה כזה,
אפשר להבין כי אף אחד מאחי ואחיותי לא קיבל את
השידוכים המפוארים ביותר שאפשר היה להשיג,
וכולם עמלו אצלינו קשה מאד ללא כל תמיכה להקים
משפחות טובות ולהתפרנס .לאף אחד מהמשפחה שלי
לא בא בקלות לחיות חיים נורמלים ,מה גם שאיש
מאיתנו לא ידע איך נראים חיים כפי שהם צריכים
להראות .כך שידעתי כמה מאמצים הן צריכות להשק
יע כדי לחיות את היומיום בלעדי ,ולא יכולתי להכביד
עליהן ,אי לכך מיעטתי לבא ובאתי רק כשהייתי
מוכרח ,לשבתות ספורות בשנה ולחגים ,בין היתר
הסתובבתי ברחוב והן חשבו שאני ישן בישיבה...
לא ישנתי בישיבה ,ישנתי בכל מיני גנים
ציבוריים ,בפתחי בתים משותפים ,מתחת לחדרי
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מדרגות .ליקטתי בגדים מגמ״וזים ועבדתי בעבודות
מזדמנות .עשיתי כל עבודה שנקרתה תחת ידי ,שטפתי
חדרי מדרגות ,הייתי נער שליח של ירקן ושוליה של
קצב ,בכל מקום שהיה תלוי פתק של הצעת עבודה ־
הייתי מתקשר ,אך שום דבר לא היה בו משרה קבועה
ומסודרת .לא יכולתי להציע את עצמי כפקיד בנק וגם
לא ראש כולל .לא היתה לי השכלה ,לא מראה נעים,
לא ראש מי יודע מה טוב ולא פרוטקציה .והעבודות
היו עבודות לא מסודרות של יום כן ומחר לא .בשלב
מסוים התחלתי לעבוד בפנימיה ומאז נהיה לי טוב.
יכול להיות שהטוב שלי לא היה נכנס אפילו בכלל של
׳גרוע׳ אצל מישהו אחר ,אבל בשבילי ,אדם חסר בית,
חברה ועבודה ,זו היתה הצלה של ממש .היה לי חדרון
קטן ,מקום מסודר להניח בו את ראשי .היה לי חם
בחורף ונעים בקיץ ,שלוש ארוחות מסודרות ,ארון
להניח בו בגדים וגם מעט כסף כדי לקנות בגדים.
לראשונה בחיי היה לי בית .לא הייתי מאושר ־ כי לא
ידעתי מה זה אושר ,אבל לא היה לי על מה להתלונן.
האמת היא שגם כשהיה על מה להתלונן ־ לא
התלוננתי ,אני לא הטיפוס המקטר.
הייתי אמור להינשא אי פעם ,אולם מי תרצה
לקחת מישהו שהכתובת הקבועה שלו היא בחדר
מדרגות והכתובת המעשית בפנימיה ,עד שהמנהל
יחליט מסיבותיו שלו אחרת ...אין לו מקצוע ,לא
רכוש ,לא משפחה ולא חברים ,לא יופי ולא כשרונות.
בקיצור חוץ מהוא עצמו אין לו כלום.
ואם להסתכל על האדם בעצמו ,הרי היה לי מה.
להציע ,אני יכול להעיד ,כי אני אדם טוב מטבעי ,נוח
לבריות ,תמיד מוכן לעזור ,לא אנוכי ,אבל מי מסתכל
על כאלו נתונים בימינו? בקיצור ,מה שהציעו לי היה
ממש לא מתאים ,שני חסרי בית ביחד ־ זו עלולה
להיות בעיה ,שידוך מן הישוב שהציעו לי? מי יודע מה
מסתתר מאחורינו .זה לא שהציעו לי כל כך הרבה
שידוכים ,ההצעות היו מעטות עד שאפשר לספור
אותן על כף יד אחת ,וכל אלו שכבר היו ,נשאו אופי
של ׳אני מכיר משפחה מסכנה אחת ,אולי היא תתאים
למסכן הזה׳ .זה יפה מאד מצידם של האנשים שריחמו
עלי ,אבל כך נראו ההצעות שהציעו לי .לא שאני
מחזיק מעצמי ,אבל בפקתון מלא הבטתי בראי וידעתי,
שהתדמית שלי ,למרות שאני ממש לא היא ,היא
התדמית שכולם רואים ,ולפי זה מנסים לשדך לי את
הדבר המתאים לדעתם .לדעתי אני ,זה לא .לא
ט״ו בחשו! תשס״ב .01ו ו.ו

<33הה ס3לה> מהצקות 3לה< סוסקוה .אס צדן מישמז
שיל  1ויעיד מ יצר ל 3הארס דע מנעזדין ,הר אני הא<&
הממאיס לעש/מ זאה .אני יטל להעיז ,מ זן הימה הממנה
3ה נתקלתי יזונז מכל ננל חיי מלד .אוי יכול לומר את
אזמן הזנד על ממנדיס ,דק ששש הענין הדנה ההר מ13סה.
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חיפשתי יופי ,כסף ,השכלה ,יחוס או מעמד ,אבל
בהחלט חיפשתי שידוך שיתאים למזג האופטימי שלי,
מועמדת שלא תגרור את העליבות לדור נוסף ,שנוכל
להקים ביחד דור אחר מהסוג שחלמתי עליו תמיד,
במקום זה הציעו לי כל מיני שידוכים של כאלה שכבר
התיאשו מהחיים שלהן ,וכל מה שהן רצו היה לברוח
ממצב מסוים שהיה להן ,ואני ידעתי שאני לא הפתרון
ולא המצב בו הן היו רוצות למצוא את עצמן .בקיצור
לא רציתי שאף אחת תאמלל אותי יותר ממה שכבר
הייתי אומלל .כך או כך נשארתי רווק.

תתח׳צתי לת«ך ׳}טלם
באיזשהו שלב בחיי כאשר יום אחד ראיתי בפק־
חון גמור ,כי כך אני עתיד לבלות את ימיי ,ערירי
*וגלמוד ,אמרתי לעצמי ,לפחות אם אינך מקים
משפחה ומשאיר אחריך דורות ישרים ,לפחות תגרום
שמחה לאנשים ,תאיר את יומם ,תשאיר מאחוריך
חיוכים .ההחלטה שלי הובילה לעבודה מעשית.
ההתחלה ,האמצע וגם הסוף ,שעוד לא הגיע ב״ה,
היו כמובן עם ילדי הפנימיה .הפנימיה בה עבדתי היתה

ישיבה רגילה לחלוטין עם כל הסממנים של ישיבה.
ילדים שבאו מכל מיני בתים ,עשירים ועניים ,מאו
שרים או עצובים ,ילדים מוצלחים וילדים שראו את
עצמם ככשלון .היו שם ׳שפיצים׳ כמו שהיו כאלו
שבקושי ראו אותם ,וכמו בכל מקום בו יש הרבה
אנשים גם שם היו ילדים שליבם שבור .היה לי חוש
מיוחד לאתר אותם ,והם היו הראשונים שנהנו
מההחלטה שלי .לא שזה כבוד גדול לבא לכולבויניק
לחדר לשתות איתו תה ,ולא שלא היה תה בחדר תה,
אבל לי היתה יכולת הקשבה נדירה והרבה אמפטיה.
בתחילה התחלתי עם ברכות שלום ,עם טפיחה על
כתף וקריצה ,עם ׳שלמה נאבד לך המצב רוח? אני
אעזור לך למצוא אותו׳ .היו ילדים שבדיחה קנתה
אותם ,היו ילדים שטפיחה עזרה להם ,והיו ילדים
שהיו זקוקים לפיסת שוקולד או כתף תומכת ואני
הייתי שם .בתחילה היו חשדנים כלפי ,בסך הכל מי
אני ,אבל לאט לאט נפתחו הלבבות ,ולא פעם קרה
שילדים היו מתדפקים על דלתי בשעות שונות
ומוזרות ,כי היו צריכים לפרוק את הדמעות באנשהו,
ובחדר שלהם ,לעיני חבריהם בני העשרה ,לא יכלו
לעשות את זה.
לאט לאט עם השנים ,כמו כל השמועות שעו־
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ברות אצל התלמידים ,כך עברה גם השמועה שאצל
המלבויניק אפשר לקבל שוקולד כמו שאפשר לקבל
כפתור חסר או גומיות ,נילונים ,משחת שיניים וגם
לשבת סתם כך לדבר .במשך השנים נוכחותי נהיתה
מובנת לדורות התלמידים כמו חדר האוכל וחדר
הלימוד .אני יודע שהצלחתי לעוור ליותר מתלמיד

אתר להתגבר על בעיותיו ,ויש כאלו שעד היום
מקפידיס להתקשר אלי לפני ראש השנה ,לאחל שנה
טובה ולהזמין אותי לשמחותיהם.
אבל לא רק לתלמידי הישיבה הארתי פנים,
במסגרת ההחלטה שלי התחלתי לחייך לכל מי שאני
רואה .הקדמתי שלום לכל מי שפגשתי ברחוב ,ומהר
מאד גיליתי דבר מצחיק :במקום שאנשים יעריכו את
מה שאני עושה ־ יצא לי שם של משוגע אמיתי .מה
הוא מחי? כל הזמן? מה הוא שר? שמעתי אנשים
אומרים כשחשבו שלא שמעתי .מה הוא שמח כל כך?
בקיצור במקום לראות את היופי בענין ,אנשים חשבו

שיצאתי מדעתי ,ו׳הנעבאך׳ נהיה פשוט יותר מסכן.

זה ממש לא היה .p
זה היה במודע לחלוטין,
אבל כיוון שלא רציתי
להיות משוגע וגם לא
להקרא כזה ,כמעט

במשך חודשים רבים הייתי רואה אותו בדרכי
מהתפילה אל חדרי בפנימיה ,מביט כל הזמן כלפי
ממה ,כאילו הוא בודק את המדרכה ,כמי שאיבד שם
יהלום .הוא לא החם את העינים אלא כשהגיע לעיש,
ואז הרים את ראשו בעדות לבדוק אם באה מכונית.
פרצוף חמוץ כמו לימון וכולו תשעה באב .לקחתי על
עצמי פרויקט :לשמח אותו.
הרבה מאד זמן הוא בכלל לא הגיב לברכת השלום
שלי ,והמשיך לצעוד לו במדרכה ,ישר כמו חיל פרוסי,
לא מביט לשום כיוון,
מלבד כיוון נעליו וכולו
משדר מין השלמה כזו
עם אסון גדול ,שאפילו
אני ממקומי הנמוך
חחמתיעליגמייודעמה
קרה לו בעולמו שהוא כל

שהפסקתי ,מעשה שטן
ממש שבא לקלקל
החלטה טובה .אבל

ודווקא
עצוב,
כך
התאמצתי יותר לשמח

פתאום ,פתח היצר הטוב
את עיני וראיתי שבעצם
קורה בדיוק מה שרציתי
שיקרה ,משוגע או לא,
אנשים החזירו לי חיוך!

אותו .בררתי א? קוראים
לו ומני אז הייתי מקדם
אותו מיד יום :׳שלום

אדון כהן׳ ,׳בוקר טוב
אדון כהן׳ ,׳שיהיה לך יום

אנשים ששעה קודם
הלכו כפופים עם ראש

באדמה ־ הרימו ראש
למשמע ברכת השלום
ואחר כך חייכו וענו
בחזרה ,מה שרציתי
שיהיה ־ קם ונהיה! כך
עשיתי שנים ,לא הבדלתי
בין קטן לגדול ,בין חרדי
לחילוני ,ובמשך הזמן גם
התברר לכולם שאני לא עושה את זה משגעון אלא
מהחלטה פנימית .כלומר אנשים ציפו לראות אותי
ממשיך ומידרדר ,אבל זה לא קרה ,נעצרתי בשגעון
הזה ...והבריות גילו פתאום כי מאור פנים ,ברכת
שלום וחיוך יש בהם סם מחיה .אני יכול לזקוף לזכותי
כמה אנשים שהתחילו גם הם לברך אחרים בשלום,
אולי לא את כולם אבל הרבה .וכך היה לי כל יום
סיפוק משלי על שהארתי לכמה אנשים את יומם ,והם
בהרגשה טובה יותר חייכו הלאה .כמו בסיפור המוכר,
על האיש שחייך למישהו ,והלה המשיך בשרשרת
שלמה של חיוכים ,עד שכל השכונה באותו יום
חייכה...
ככלל נשארתי אותו מסכן ,זה שאין לו בית והע
בודה שלו ,נו טוב ,יש עבודות יפות ממנה וכו׳ ומי,
אבל אני כבר לא הרגשתי מסכן ,היו לי הסיפוקים שלי,
וחייתי לי הכי טוב שאפשר בקצת שהיה לי ,ואם היה
לי לא נעים זה היה רק כשראיתי אנשים שהכרתי,
עוברים את הכביש כדי לא לפגוש בי ,כי לא היה להם

נאה .עבורם הייתי תמיד ,׳נו ,המסכן הזה ,זה
כל הזמן ואומר שלום לכל מי שזז ברחוב...׳ ואלו ב״ה

שמחייך

היו מעטים ,רוב האנשים נהנו מהחיוך וכמו שרציתי
העבירו אותו הלאה.
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מר ,נקרא לו כהן ,כי יש מספיק כהנים בעולם,
ואף אחד לא יחשוד על כהן השכן ,האח או החבר שלו
שעליו מדובר .ובכן מר כהן היה אדם שראיתי ברחוב
לעיתים מזומנות ,לא ידעתי מי הוא רק את שמו
הכרתי ,אבל היה לו תמיד פרצוף של תשעה באב,
ולקח הרבה מאד זמן עד שהוא העלה חיוך על פניו.

טוב׳ ,׳תראה איזה שמש
אדון כהן,׳ וכלום ,שום
תגובה .לפעמים אמרתי
לעצמי :לא רוצה ־ לא
צריך ,אבל אז נזכרתי
בקבלה שקיבלתי על

שלהם ,מי שרואה אותו בכיוון הטוב ־ ממש? לראות
אותו כך ,גם כשלפעמים רע לו ,הוא מעודד את עצמו
ולא נופל .אבל שה׳ ישמור אם אדם כזה רואה את
הרע ,העצוב והמכוער ,אפילו אם זה לא ממש כזה ־
ככה הוא רואה אותו ורע לו כל הזמן .כזה היה כנראה
אדון כהן .לא הכרתי אותו ולא ?עתי למה הוא תמיד
מדוכא ,אבל הבנתי שאין אדם בעולם שיש לו פחות
ממני ,ובכל זאת אני מוצא את הכח לשמוח ,לא יכול
להיות שאין למר כהן שום דבר משמח בחיים .אולי יש
לו אשה טובה? אולי יש לו בית ,ילדים מוצלחים ,אולי
עבודה מכובדת ,קצת כסף ענק ,בריאות ,הרי לא יתכן
שאין לו כלום ולכן הוא כזה מצוברח ,אלא אם האופי
שלו הוא להיות קודר ולראות בכל דבר את הרע.
בקיצור כל פעם שהתיאשתי אמרתי לעצמי ,מה יש?
עולה לך משהו לומר שלום? אז מה אם לא עונים לך?
זה בדיוק הנסיון שלך ,נראה אם תעמוד בו .וכך
המשכתי לומר שלום ולחייך אל פדחתו של מר כהן,
בלי לראות את עיניו הרבה זמן .ויום אחד הוא פשוט
הרים אותם ,הביט בי בתהיה והלך לדרכו .זה היה
ממש יום חג ,כי ?עתי שהתחלתי בדרך אל ליבו של
האיש הקודר הזה ,וכך היה .בתחילה הוא היה מרים
את עיניו ,מביט בי לחלקיק שניה וממש? הלאה ,אחר

כך היה מניד בראשו בקצרה וממש? ,אחר כך הוא
אמר :׳שלום׳ חטוף ,ושנה אחרי שפגשתי אותו
לראשונה ראיתי חיוך על פניו ,אומנם רק לשניה
קצרצרה ,מין ברק כזה שהיה ונעלם ,אבל הוא חייך.
שנתיים אחר כך ער החלפנו ברכות כאילו הכרנו
אחד את השני מאז ומתם? .מעולם לא ניהלנו שיחה,
לא שאלנו זה את זה מה שלום הילדים ,ולא ?ענו אם
בכלל יש ילחם אחד לשני .אבל אם לא ראיתי אותו
יום אחד ,הרשיתי לעצמי לשאול אותו למחרת אם
הוא מרגיש טוב וכך הוא שאל אותי .לאט לאט נ?ע
לו מה שמי והיכן אני גר ומה אני עושה ,וגם אני ידעתי
שהוא עורך חן בדימוס הגר באזור יוקרתי בעיר .יותר
פרטים לא שאלנו אחד את השני ,אבל החיוכים בשלב
מסוים כבר היו אמיתיים ממש ,מכל הלב ולא סתם
מנומסים.

א3ל לא דל ,צתצמ׳די מישינד׳ האדתי 9ממ ,נמסנדת ד,ד,תצעד,
שלי ההחלה’ לחיין לכל מ< סאמ תאה .הקדמה ’:סלומ לכל מי
שפנשתי נדחונ ,וממד מאד נייציתי זנד מזגחיל,׳ .נמל  1שאנש־
יס יעדיט את מד ,שאני עושה ■ <צא ל’ סם סל מסהע אמיתי.
מה הוא מה״ך כל ד,זמן? מד ,הוא שדי .שמעתי אנשיס אומדים
לשמשנו סלא שמעתי.
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עצמי ,שצחך לשמח אנשים ,ואת מי צחך לשמח יותר
מכל אם לא את האנשים העצובים.
לדעתי העולם מתחלק לשניים :אנשים שמרגיש

ים אוביקטיבית ,ואנשים שמרגישים סוביקטיבית.
האוביקטיבי רואה את החיים באמת ,לפעמים שמח
לפעמים עצוב ,לפעמים טוב לפעמים רע ,והוא יודע
שהרע תמיד יהפוך לטוב ,אם לא היום ־ אז מחר ,והוא
מוכן לחי? תמיד ולשמוח ,רק צר? לפעמים איזה

משהו קטן ,נניח החי? שלי ,וער הם רואים את
הדברים הטובים שבחיים .לעומתם ,הסוביקטיבים
רואים את העולם כמו שהם רואים אותו בראיה

זזיוו<מיף,חיוךחלש,אבלח<וך
ואז יום אחד הוא נעלם ,לא הגיע יום ,יומיים
ושלושה ,ואני התחלתי לחשוב מה קורה איתו .בסוף
אזרתי אומץ והחלטתי ,שגם אם הוא יראה בי אדם
שחודר לפרטיותו ,חשוב שאדע מה שלומו ,אולי הוא
זקוק לחברה ,אולי הוא זקוק לחי? שלי? כל מה
שעשיתי זה לבדוק בספר הטלפון את המספר הרשום
ל? השם ׳כהן׳ בכתובת שידעתי ,להחם את שפופרת
הטלפון ולחייג אשה שהציגה את עצמה כעוזרת

ט״ו בחשו! וזשס״ב ו1.0ו.ו

ענתה לי ואמרה ,שאדון כהן בבית חולים .אחרי
הצהריים כשסיימתי את עבודתי הלכתי׳ אל בית
החולים .אדון כהן שכב שם בחדר ,לבד ,היה לו מספיק
כסף לשכור לעצמו את הטיפול הטוב ביותר ולקבל
חדר פרטי ,אבל לא היתה לו אף חפיסת שוקולד על
השידה ,ובכל החדר לא היה אף לא פרח אחד. .לראות
את אדון כהן במיטת חוליו היה מספיק כדי לגרום
לבכי ,אבל לא יכולתי לבכות ,הייתי צריך לעזור לו
לחייך ,ולא הייתי צריך לטרוח ,איך שראה אותי ־ הוא
חייך .חיוך עייף ,חיוך חלש ,אבל חיוך ,ואני מוכן להמר
על כך שזה היה החיוך הראשון והיחיד שלו באותם
שלושה ימים.
מאז הלכתי אליו יום יום .פעמיים בשבוע הבאתי
פרחים רעננים ,שהכנסתי אותם לצינצנת ריבה גדולה.
הבאתי שתיה .לאכול הוא לא יכל ממילא ,אבל כוס
שתיה של מיץ פירות טוב או נקטר משובח דווקא
היתה טובה לו מאד .ישבתי לידו ודיברנו על כל דבר
חוץ מעל המחלה שלו ,שבפעם הראשונה ששאלתי
אותו עליה ראיתי שהוא לא מעונין לעסוק בה ועזבתי
את הנושא .דיברנו על פוליטיקה ,על המצב הבטחוני
בארץ ,על מזג האויר ,על בית החולים ,על שערוריות
כאלו ואחרות ,ואף פעם לא על ענינים פרטיים .אחרי

שבועיים עצרתי את אחד הרופאים שראיתי אותו
מגיע למר כהן כל יום ,ושאלתי אותו על מצבו של
האיש" .מי אתה אדוני?" שאל הרופא ,שגם הוא ראה
אותי יום יום שם" .אני חבר קרוב" .אמרתי ,יכולתי
להגיד גם שאני החבר היחיד ,כי לא ראיתי אף אחד
שהגיע לבקר אותו כל אותם שבועות .הרופא נעץ בי
עיניים ואמר" :הוא גמור .זה רק ענין של זמן".
בקושי יכולתי להגיב ,זו היתה אמירה קשה! אבל
ניצלתי את שעת הכושר" .הוא יודע" .שאלתי" .אין מה
שהוא לא יודע" .אמר הרופא והלך.
הייתי שבור באותו יום ,אבל לא יכולתי להרשות
למר כהן לדעת שאני יודע ,ועל כן המשכתי לחייך
אליו ,ניסיתי להשקיע יותר בלשמח אותו ,דבר שכמו
בן היה קשה יותר מתמיד ,לא שפעם היה קל.

אכן ,וחן שמההמזן
חצי שנה באתי לבקר את מר כהן כל יום .ביום
חול כמו בשבת ,בשבת כמו בחג ,ברוח ובגשם ,בכל
תנאי .במשך הזמן הבנתי מדוע מר כהן היה כל כך
חמוץ תמיד .הוא היה בודד לגמרי .לא הכרתי אנשים
שבאו לבקר אותו ,לא ראיתי סימן לנוכחים ,אני לא
יודע אם החמיצות שלו דחתה אנשים מלהתקרב אליו
או שהעובדה שהיה בודד כל כך גרמה לו להיות חמוץ
כל כך ...איך שלא יהיה ,זה כמו גלגל ,אחד גורם לשני.

התוצאה היתה שאדם בודד שכב בחדר פרטי וריק,

ומלבד הצוות הרפואי ,שהוא קנה בכסף מלא ,איש לא
התענין בשלומו.
זה היה כל כך עצוב ,ואני חייכתי כל הזמן ,למרות
שידעתי כמה המצב עצוב .כי היה לי תפקיד.
המצב שלו הלך והתדרדר ,החיוך הפך לקטן יותר,
אבל כל הזמן הוא היה קיים כשבאתי ,ואז יום אחד
הוא נעלם .באתי לבקר והמיטה היתה ריקה.
בררתי מה עם ההלויה .באתי אל המשגיח
בישיבה וסיפרתי לו על האדם הבודד שאין אפילו מי
שיבוא להלויה שלו ,וביקשתי עשרה בחורים כדי
שיהיה מנין .המשגיח שלח כל מי שרצה ,והיה הרבה
יותר ממנין שבא לחלוק כבוד אחרון לאדם בודד ולק
יים חסד של אמת.
הבחורים לקחו על
עצמם לומר קדיש
וללמוד משניות לעילוי
נשמתו .גם אני לקחתי
על עצמי אי אלו קבלות,
וקיויתי שאחרי שאלך
אני מן העולם ,יהיה
למישהו אכפת גם ממני.
עברו שלושה חודש
ים ואז קרא לי ראש

כשנכנסתי
הישיבה.
לחדרו מצאתי שם אדם
לא מוכר .הרב הציג אותו
בפני כעורך דין" .עורך
דינו של מר כהן ",חידד
הזר את התמונה "ובאתי
על
כממונה
לכאן
עזבונו"" .הוא תרם
לישיבה שלנו?" שאלתי
בחיוך ,קיויתי כי אכן כך ,אשמח לדעת כי בזכות
הכרותי עם האיש הישיבה הרויחה" .תיכף תראה
בעצמך ,אני אקריא כאן את הצוואה" .וכבר הוא פתח
מעטפה גדולה ,הוציא ממנה נייר אחד בלבד ,שכמו
שהצלחתי להציץ היה רשום בו מעט מאד .להקריא
את הצוואה לקח לו דקה וחצי שלאחריה הפכתי
למליונר.
כאן בעצם מסתיים הסיפור שלי.
מר כהן היה אדם בודד כמעט אפשר לומר
מבחירה .מסיבות שונות ניתק את הקשר עם שני בניו,
שעד היום איני יודע מי הם ,ובחר בי כיורש .היו לו
נכסי דנידי ונכסי דלא נידי והרבה .לאחר שהצוואה
אושרה חוקית ללא מתנגדים ,מכולבויניק עלוב וחסר
כל הפכתי לבעל בית מכובד עם קבלת פנים חגיגית
בבנק ...היה לי קשה לעכל את הענין ,אף פעם בחיי לא
היה לי הרבה ,ופתאום נהיה לי המון .אבל ידעתי
בדיוק רב מה אני רוצה לעשות בכסף .התרגלתי לחיות
במינימום ולא שאפתי לחיי מותרות .עדיין נשארו לי,

אם מחשבים לבן אדם מאה ועשרים שנה ,הרבה שנים
לחיות ,והכסף יאפשר לי לחיות אותם הכי טוב
שאפשר .קניתי לי דירה נחמדה באזור חרדי ,ריהטתי
אותה ונהניתי מכל רגע .בפעם הראשונה בחיי
התענינתי איזה מקרר יותר טוב ,ובחרתי לי כסאות
עבוד ,השתדלתי לקנות את הטוב והנח ביותר ,אבל
בלי פאר ובלי ראוותנות על מי אני הולך לעשות
רושם?...אבל גם עם כל העיסוקים החדשים הללו לא
הפסקתי אף לא ליום אחד את עבודתי ככולבויניק

בישיבה ,ורוב היום שהיתי שם בחדרי הישן והטוב,
מנסה לעזור לבחורים ,והפעם יכולתי להביא להם
דוגמא מוחשית שזה כדאי להיות נחמד ושמח ,גם אם
המצב העכשוי באמת לא נראה מי יודע מה מעודד.
תרמתי סכום כסף ענק לישיבה שהיתה ביתי
במשך הרבה מאד שנים ,והקמתי קרן לעזור לילדים
שנקלעים למצבים כמו אלו שאני גדלתי בהם ,כדי
שהם יוכלו ללכת לקראת עתיד טוב יותר ולשכוח את
העבר וגם את ההווה הלא נעים .ואחר כך פניתי
לשדכנים .עתה יכולתי להציע למי שתשתדך ,בית
מסודר ,קן נעים ,והבטחה לזיקנה מכובדת מבחינה
פיננסית .חיפשתי לי אלמנה או גרושה ,שיש לה שם
טוב ומשפחה גדולה ,שיהיה לי חלק בה .ולא היה קשה
למצוא .נישאתי בגיל מבוגר מאד ולא הקמתי לי
משפחה משלי ,אבל הפכתי לשותף במשפחה קיימת,
שנעים לי איתם ואני חושב בלי להתרברב שגם להם
נעים איתי.
כיוון שלא היתה לי משפחה ,כל חיי פחדתי לעזוב
את העולם בודד וערירי כמו מר כהן .אבל בזכות כספו
זה כנראה לא יקרה .כתבתי צוואה ,ובה ראשית
הקמתי קרן ,שתשלם היטב ללימוד משניות לעילוי
נשמתי ואמירת קדיש .הורשתי את כל רכושי לישיבה
אחרי מאה ועשרים שלי ,אם וכאשר יטפלו בי היטב
וידאגו לכל מחסורי ,כולל חברה ,כאשר לא אוכל
לדאוג לעצמי .רציתי לוודא שיהיה להם כדאי לדאוג
לי היטב ,והצוואה בהחלט מנוסחת כך .הם יודעים
שישתלם להם שאני אהיה מאושר תמיד...
היום טוב לי .באמת .ליד שולחני בשבת יש אור
חים רבים חלקם ילדיה של אשתי ובני משפחותיהם,
חלקם זרים שאני אוסף מהרחוב .החיים שלי מלאים
בשמחות ב״ה .אני פותח כל ערב דלת למי שבא לבקש
תרומה .במשך היום אני עסוק בישיבה שלי ,וב״ה אין
לי דאגות .אני יכול לשכוח את הימים ההם לגמרי,
אבל איני רוצה ,יש בהם לקח גדול ,וגם אם איני זוכר
אותם בגעגועים ־ אני זוכר אותם כדי לשמוח עוד יותר
במקום שלי עכשיו ,ולהוכיח לכל הפסימיים בעולם

שיש תקווה .תמיד.
וכן ,אני ממשיך לחייך ,כל הזמן ולכולם ,אבל
הפעם אני מרגיש שהחיוך בא מבפנים ללא מאמץ
וללא כוונה .אני פשוט מאושר.

י

