 .1משלי ג:יז
שלוֹם.
אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם מָ צָא חָ כְׁ מָ הְּ ...ד ָרכֶיהָ ַד ְּרכֵי נֹעַ ם וְּ כָל נְּ ִתיב ֶֹתיהָ ָ
 .2רמב"ם הל' מגילה וחנוכה ד:יד [לגבי נר שבת כנגד נר חנוכה]
גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה
שלום".
 .3רלב"ג
הנה דרכי התורה הם דרכים שינעמו וימתקו מאד לאדם כי לא העמיסה על האדם שום מעמס יקשה
לו אבל כל מה שבה מן המצות והאזהרות הם דברים ערבים ורצויים בעצמותם...וכל נתיבות התורה
הם שלום...כי כלם ישירו אל בריאות הגוף ובריאות הנפש.
 .4ספר החינוך מצוה רל"ט
מצות תוכחה לישראל שאינו נוהג כשורה – להוכיח אחד מישראל שאינו מתנהג כשורה ,בין
בדברים שבין אדם לחברו או בין אדם למקום...לפי שיש בזה שלום וטובה בין אנשים ,כי כשיחטא
איש לאיש ויוכיחנו במסתרים יתנצל לפניו ויקבל התנצלותו וישלם עמו ,ואם לא יוכיחנו ישטמנו
בלבו ויזיק אליו לפי שעה או לזמן מן הזמנים...וכל דרכי התורה דרכי נועם ונתיבותיה שלום.
 .5ספר החינוך מצוה ת"י
מצות בית דין לשלוח מכה נפש בשגגה מעירו לערי מקלט...לפי שעון הרציחה חמור עד מאד ,שבה
השחתת העולם...ולכן ראוי למי שהרג אפילו שוגג ,מכיון שבאת תקלה גדולה כזו על ידו ,שיצטער
עליה צער גלות ששקול כמעט כצער מיתה שנפרד האדם מאוהביו ומארץ מולדתו ,ושוכן כל ימיו
עם זרים .ועוד יש תקון העולם במצוה ,כמו שבאר הכתוב ,שינצל עם זה מיד גואל הדם לבל
יהרגנו...ועוד תועלת בדבר ,לבל יראו קרובי המכה את הרוצח לעיניהם תמיד במקום שנעשתה
הרעה ,וכל "דרכי התורה נעם".

 .6משך חכמה בראשית ט:ז
לא רחוק הוא לאמר הא שפטרה התורה נשים מפריה ורביה וחייבה רק אנשים ,כי משפטי ה' ודרכיו
"דרכי נועם ,וכל נתיבותיה שלום" ,ולא עמסה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל...ומשום
זה לא מצאנו מצוה להתענות רק יום אחד בשנה ,וקודם הזהירה וחייבה לאכול .וכן לא מנעה
המשגל מכל בניה לבד ממשה רבינו ,לפי שלו היה צריך לגודל מעלתו ולזהירות גופו...ואם כן ,נשים
שמסתכנות בעיבור ולידה...לא גזרה התורה לצוות לפרות לרבות...רק לקיום המין עשה בטבעה
שתשוקתה להוליד עזה משל איש...
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 .7ויקרא כג:מ
וּלְׁ ַק ְׁח ּ ֶּתם לָכֶּ ם ַּב ּיוֹם הָ ִראשוֹןְׁ ּ ,פ ִרי עֵ ץ הָ ָדר ּ ַכ ּפֹת ְּׁתמָ ִריםַ ,ו ֲענַף עֵ ץ-עָ בֹת ,וְׁ עַ ְׁרבֵ י-נ ַָחל...
Vayikra 23:40
You shall take for you on the first day, the fruit of goodly trees, branches of palm-trees, and
…boughs of thick trees, and willows of the brook
 .8סוכה לב.
תניא ר' יהודה אומר משום ר' טרפון "כפות תמרים" (ויקרא כג:מ) – כפות אם היה פרוד יכפתנו.
אמר ליה רבינא לרב אשי ממאי דהאי כפות תמרים דלולבא הוא? אימא חרותא? בעינא כפות וליכא.
ואימא אופתא? כפות מכלל דאיכא פרוד ,והאי כפות ועומד לעולם .ואימא כופרא? אמר אביי,
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" כתיב.
 .9רש"י
דרכיה דרכי נועם – ואלו עשוין כקוצים ,ויוצאין בהן עוקצין הרבה ,ומסרטין את הידים.
 .10תוס' סוכה לב:
גבי מרור דקא חשיב הרדופני גבי ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח והירדוף פסל התם משום
דמה מצה מין זרעים אף מרור מין זרעים אלא היינו דלא חשיב לא נועם ולא שלום לפי שראשי עליו
חדין ועוקצין את הידים והאי טעמא לא הוי מצי למימר גבי מרור שיכול לכותשו או להסיר עוקציו
ולאכול.

 .11דברים כה:ה
ה ָיבֹ֣א עָ ֶּל֔יהָ ...
מת הַ ח֖ ּוצָהְׁ ...יבָ ָמ ּ ֙
א־ת ְׁה ֶּ ֧יה ִּֽ ֵא ֶּשת־הַ ּ ֵ ֛
ּמת אַ חַ ֤ד ֵמהֶּ ם֙ וּבֵ ֣ן ִּֽ ֵאין־ל֔ ֹו ִֹּֽל ִ
חים י ְַׁחדָּ ֗ו ו ֵ ֨
ִִּּֽכי־י ְֵׁשב֨ ּו אַ ִ ֜
Devarim 25:5
When brothers dwell together and one of them dies and has no son, the wife of the deceased shall
…not be married…outside the family. Her husband’s brother shall unite with her
 .12יבמות פז:
אמר ליה רב יהודה מדאסקרתא לרבא ,לא נעשה מתים כחיים לענין יבום מקל וחומר :ומה במקום
שעשה ולד מן הראשון כולד מן השני לפוסלה מן התרומה  -לא עשה מתים כחיים ,מקום שלא עשה
ולד מן הראשון כולד מן השני לפוטרה מן הייבום  -אינו דין שלא נעשה מתים כחיים! ת"ל" :דרכיה
דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".
 .13רש"י
דרכיה דרכי נועם – וזו שהיה לה בן ולא נזקקה ליבם וניסת לשוק ומת בנה אם תאמר תחלוץ הרי
היא מתגנה על בעלה ,הילכך על כרחך "בן אין לו" בשעת מיתה קאמר והרי יש לו.
 .14בית הבחירה (מאירי)
כתוב "דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום" וזו שהיה לה בן ולא נזדקקה ליבום ונשאת לשוק ואחר
כך מת בנה אם תאמר תחלוץ תתגנה על בעלה ויבאו לידי קטטה.
 .15תוספות יבמות ב.
אין להקשות דנדה תאסר ליבם אע"פ שמטהרה אח"כ כמו אחות אשתו שאין מתייבמת אפי' מתה
אשתו אחרי כן דלא דמי דאחות אשה ושאר עריות האיסור עומד על היבם טפי משאר בני אדם אבל
נדה לכ"ע אסירא ואפילו בנדתה משמע בפסחים ס"פ אלו דברים (ד' עב ):דבת ייבום היא...ועוד נראה
לחלק דאחות אשה אע"פ שמתה אשתו אחרי כן שוב לא תזקק לייבום כיון שנפטרה שעה אחת משום
שנאמר "דרכיה דרכי נועם"...אבל נדה "דרכי נועם" היא ,דלבעלה נמי צריכה להמתין עד שתטהר...
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 .16שו"ת רדב"ז חלק ד סימן קמג (אלף ריד)
שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן (ששכר) [שהשכיר] חנות לשמעון ולא קצב לו זמן אלא בכך וכך
לחדש וראובן זה יש עליו חובות לעכו"ם ודחקו אותו ורוצה למכור חנותו לפרוע ולא יכנס לבית
הסוהר בדיניהם ומוכר אותה ללוי ולוי אינו רוצה לקנות אלא א"כ יצא שמעון ממנה אם יכול
להוציאו או לא?
תשובה...:אם הקונה אין רוצה לקנות אלא אם כן יצא ,וזה דחוק למכור ,מוציאין אותו ,דלא עדיף
מיניה ,ואין מדרכי התורה אשר "דרכיה דרכי נועם" שימות ברעב או ישאל על הפתחים וזה ידור
בביתו .וכ"ש אם יש עליו חובות לעכו"ם ודוחקים אותו.
 .17שו"ת רדב"ז חלק ב סימן תרסג
שאלת ממני על אחד מן החכמים שהורה שחייב אדם לשאול על הפתחים או להשכיר את עצמו
לפרנס את אביו והפריז על המדה ולפרוע עליו המס של המלך והוא כסף גלגלתא ורצית לדעת אם
ראוי לסמוך על הוראה זו או לא?
תשובה אין הוראה זו נכונה כלל ...עוד נ"ל מדעת הפוסקים שאם אין לו מה יאכל אם יתבטל
ממלאכתו שאין זה כבוד אביו שימות ברעב או ישאל על הפתחים לערב ונמצאו שניהם מתים וכ"ש
אם הבן יש לו אשה שחייב במזונותיה והתורה "דרכיה דרכי נועם" אלא יעשה מלאכתו ויתפרנסו
כלם בשוה...
 .18שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תרכז (אלף נב)
שאלת ממני אודיעך דעתי על מה שראית כתוב אם אמר השלטון לישראל הנח לי לקצץ אבר אחד
שאינך מת ממנו או אמית ישראל חבירך?
יש אומרים שחייב להניח לקצץ האבר הואיל ואינו מת[...ו]תשובה זו מדת חסידות אבל לדין...דילמא
ע"י חתיכת אבר אעפ"י שאין הנשמה תלויה בו שמא יצא ממנו דם הרבה וימות ומאי חזית דדם חבירו
סומק טפי דילמא דמא דידיה סומק טפי .ואני ראיתי אחד שמת ע"י שסרטו את אזנו שריטות דקות
להוציא מהם דם ויצא כ"כ עד שמת והרי אין לך באדם אבר קל כאוזן וכ"ש אם יחתכו אותו...ותו
דכתיב "דרכיה דרכי נועם" וצריך שמשפטי תורתינו יהיו מסכימים אל השכל והסברא ,ואיך יעלה
על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חבירו .הלכך
איני רואה טעם לדין זה אלא מדת חסידות ,ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה ואם יש ספק סכנת
נפשות הרי זה חסיד שוטה דספיקא דידיה עדיף מוודאי דחבריה .והנראה לע"ד כתבתי.
 .19שו"ת רבי אליהו מזרחי (הרא"ם) סימן סח
שאלתם על השכיב מרע שלא היו לו בנים ולו אח משומד במלכות אחרת בארץ מרחקים ורצה לגרש
את אשתו כי היכי דלא תפול קמי אחיו המשומד ולא היתה אשתו באותה העיר ומנה הבעל שליח
לקבלה שלא מדעת אשתו ומסר לו גטה על תנאי שאם ימות יהא גט ואם לאו לא יהא גט ותכף שמסרו
לו הלך לעולמו וחיי לרבנן ולכל ישראל שבק אם האשה נתרת לשוק בקבלת גיטה ליד השליח ההוא
אי לא?
התשובה נראה לי לעניות דעתי שהיא מותרת אליבא דכולי עלמא...התורה שאמרה סתם "כי ישבו
אחים יחדיו" ,אחים ביהדות קאמר ,ד"דרכיה דרכי נועם" כתיב ,ולשמא יחזור לא חיישינן.

 .20שו"ת רדב"ז חלק א סימן תיג
רוב תקנות חז"ל הם דרך רחמנות ותיקון הישוב ולמדו מן הכתוב דרכיה דרכי נועם.
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 .21שו"ע או"ח נג:כב
שליח צבור בשכר עדיף טפי מבנדבה .הגה :ואין לאדם להתפלל בלא רצון הקהל .וכל מי שמתפלל בחזקה ודרך
אלמות אין עונין אמן אחר ברכותיו...

 .22מגן אברהם סימן נג:כו
"בלא רצון" – ואין להתקוטט בעבור שום מצוה שהרי שנינו "הצנועים מושכים את ידיהם מלחם
הפנים" [עי' יומא לט.].
 .23משנה ברורה סימן נג:סה
"בלא רצון" – ...ופשוט דדוקא אם המצוה תתקיים ע"י אחר ,אבל אם המצוה תתבטל לגמרי כגון
הכנסת אורחים או החזקת ת"ת ,ויש בידו למחות ,בודאי מחוייב למחות כדי להחזיק המצוה...
 .24שו"ע אבה"ע א:ח
אע"פ שקיים פריה ורביה ,אסור לו לעמוד בלא אשה ,וצריך שישא אשה בת בנים אם יש ספק בידו,
אפילו יש לו כמה בנים...הגה :מיהו אם מכיר שאינו בן בנים עוד ואינו ראוי עוד להוליד ,ישא אשה שאינה בת
בנים .וכן אם יש לו בנים הרבה ומתירא שאם ישא אשה בת בנים יבאו קטטות ומריבות בין הבנים ובין אשתו ,מותר
לישא אשה שאינה בת בנים .אבל אסור לישב בלא אשה משום חשש זו.

 .25בית שמואל א:יז
"לישב בלא אשה" – והטעם הוא משום חשש קטטה יכול לבטל מצות פ"ו ,אבל משום חשש קטטות
אין לעשות עבירה כי יש לחוש פן יתגבר עליו היצר הרע.

 .26שו"ת בצל החכמה ה:צב
והנה הרמ"א והתרוה"ד מיירא לבטל המצוה משום "חשש" קטטה ,א"כ מוכח דמכל שכן שאם אי
אפשר לו לקיים איזו מצוה רק כשיתקוטט בשביל קיומה ,שמותר לו לבטלה ולא יתקוטט .וכן נמצא
באמת מבואר במג"א (סי' נ"ג סקכ"ו) וז"ל" ,ואין להתקוטט בעבור שום מצוה" שהרי שנינו הצנועים
מושכים ידיהם מלחם הפנים ע"כ ע"ש .ואם כי מבואר במ"ב שם...היינו בנוגע למצות השייכים אל
בני העיר והצבור בכללו ,דומיא דש"צ וגלילות ס"ת...דכיון שהם מצות הצבור בודאי דדוקא היכא
שהמצוה תתקיים ע"י אחר ולא תתבטל לגמרי לא יתקוטט ,אבל היכא שאם לא יתקוטט תתבטל
המצוה לגמרי חייב להתקוטט שהרי על מצות הצבור כופין לכל יחיד דומיא דהכנסת אורחים
והחזקת ת"ת ,אבל מצות הנוגעות ליחיד בלבד כגון אכילת מצה ,נטילת לולב וכה"ג [מבואר בשו"ת
מחנה חיים (ג:יט) בדעת המג"א שכ' ואין להתקוטט בעבור "שום מצוה"] שמותר לו לבטל כל מצוה
אם אי אפשר לו לקיימה רק ע"י קטטה עש"ה[ .ומה שאמרו (כתובות פו ).דבמצות עשה כגון
שאומרים לו 'עשה סוכה' ואינו עושה' ,לולב' ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו ,היינו כשאפשר
לו לקיימה בלי קטטה או מניעה כה"ג ואינו רוצה לקיימה ].אלא שצ"ע מה מידת הקטטה הפוטרת
אותו מקיום המצוה...
ועיי' בשו"ת מחנה חיים שם שכתב דהדין עם המג"א שא"צ להתקוטט בשביל קיום שום מצוה דכתיב
"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום" ולא קטטה ע"ש.
העולה להלכה...אין ליחיד להתקוטט עבור קיום מצוה פרטית המוטלת עליו .אלא שצ"ע מה מידת
הקטטה בזה.
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