ד .הזכרת שם שמים בתוך החיבור
כיום מקובלים מאוד הביטויים "אם ירצה השם" )אי"ה(" ,בעזרת השם" )בע"ה ,ב"ה(" ,בסייעתא דשמיא"
)בס"ד( ,המוזכרים על ידי מחברים תוך כדי כתיבתם 1.ברצוננו לבדוק 2אם ביטויים אלו ,או ביטויים דומים,
רווחו אצל המחברים גם בתקופה הקדומה ,ומה היתה משמעותם .אין אנו יכולים לרשום כאן את כל המקורות,
ונסתפק רק בחלק מהם .נשתדל בעיקר להביא מדברי המחברים שכבר הזכרנום לעיל ,ובאותו סדר.
כתב רס"ג בסוף הקדמתו לאמונות ודעות" 3:ומקוה אני להגיע בכך להכשרת המעיינים בכך אם ירצה ה'
יתעלה" .הוא השתמש בביטוי זה גם במאמר הראשון" 4:ואבאר הוכחות כל אחד ומה סתירתו ,ואם יש בהם
הטעיה מדברי הכתובים אבארם בעזר ה'" ,וגם במאמר השני" 5:ועם התבססותינו בידיעה זו נבאר כל זה בעזר
ה' וסיועו" 6.אבל יש שכתב "כמו שנבאר במאמר השלישי"" 7,כפי שאבאר" 8,ולא הוסיף "בעזרת ה'" וכדומה.
רב שמואל בר חפני כתב" 9:ואנחנו נביא כיוצא בו בספר השבועות בעזרת השם" ,וכן מצינו בפירושו
לתורה 10,אבל יש שלא כתב כן 11.רב האי גאון בספר המקח והממכר השתמש בביטוי דומה" 12:וכבר שמענו
פירוש נאה בעיזי דשוקא מה שנפרש בחבור אחר ברחמי שמים" ,וכן כתב שם במקומות נוספים 13.אבל יש
מקומות שלא כתב בסגנון זה אף שלכאורה היה מקום לעשות זאת 14.וכן הדבר גם בספרו משפטי שבועות15.
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הואיל ויש לפנינו מספר ביטויים ,סביר להניח כי לא בכל מקום השתמשו באותו ביטוי .מכאן ,שאולי אפשר ללמוד משימוש
בביטוי זה או אחר על מקומו של הכותב .דוגמה לכך ,הם שמות הפרקים במשנה ,עניין שעמדנו עליו בנספח שני לפרק שביעי.
אמנם כאן לא ערכתי בדיקה מדוקדקת ,אבל נראה לי כי הביטוי :בס"ד ,רווח בעיקר אצל חכמי ספרד ,אבל מצאנו אצלם ,כנראה
מאוחר יותר ,גם שימוש מסוים בביטוי :בע"ה ,ואילו הביטוי :בג"ה ]=בגזירת הצור ,כפי שיוברר לקמן[ רווח בעיקר בפרובנס.
ברצוני להעיר כאן על דבריו של ר"י נאכט במאמרו 'אי"ה' ,סיני ,כד )תשי"ט( ,עמ' עה ,הערה  ,6שכתב כי הביטוי "בס"ד רגיל
הוא בספרי הרבנים וביחוד של הקדמונים ,אצל הר"ן על האלפס ,עיין פירושו לשבת ועוד מקומות ,גם בזה יש סימן להכיר בו
את הר"ן ושלא להחליפו בנ"י כאשר עשו המדפיסים בטעות בפירוש הנמ"י לבבא קמא" .לאמור ,בדפוסים קדומים של הרי"ף
נקרא המפרש על רי"ף ב"ק בשם ר"ן ,אבל כבר כתבו כי זו טעות והמפרש הוא נמוקי יוסף .הארכתי בזה במאמרי 'ספר נמוקי
יוסף לר' יוסף חביבא' ,סידרא ,ד )תשמ"ח( ,עמ'  .129-126לדעת ר"י נאכט ,ניתן להוכיח זאת מהעובדה שהמפרש לב"ק אינו
משתמש בביטוי 'בס"ד' ,ואילו דרכו של הר"ן היא להשתמש בביטוי זה .אכן יפה חש ר"י נאכט שבאמצעות הביטויים הללו
אפשר להבדיל בין מחברים שונים ,אלא שלדבריו עצם השימוש בהם או אי השימוש בהם הוא הבסיס לזיהוי .אמנם הוא לא
עמד על כך שיש מספר ביטויים שונים ,וגם דבר זה עצמו יכול לשמש כבסיס לזיהוי .ברם ,גם הדוגמה שהביא אינה מתאימה.
הואיל והנמוקי יוסף ממעט להפנות לדבריו במקום אחר ,כפי שכתבתי במאמרי הנ"ל ,ביחס לכל מסכת ומסכת ,ממילא הוא
ממעט מאוד להשתמש בביטוי 'בס"ד' .אבל דווקא במסכת ב"ק מצאנו אצלו ,בדפוס וילנא דף מג ע"א ,את הביטוי 'בע"ה'.
ביטוי זה נמצא אצלו גם במסכת ברכות .ראה נמוקי יוסף לברכות ,בני ברק ,תשמ"ח ,ספ"ח ,עמ' קמח .כן נמצא אצלו הביטוי
'בס"ד' ,בב"מ ,דפוס וילנא ,דף סד ע"א; ב"ב ד ע"ב ,סו ע"ב .כפי שאמרתי בראש ההערה ,אצל חכמי ספרד מצאנו שימוש
מסוים גם בביטוי 'בע"ה' ,וכפי שמצאנו בנמוקי יוסף .אגב גם בתשובות הר"ן מצאנו 'בס"ד' )מהד' פלדמן ,ירושלים ,תשמ"ד,
סי' נא ד"ה וכן מה ,עמ' רמח ,סי' סד ,עמ' רפג( ,וגם 'בע"ה' )סי' מז ,סד"ה ועכשיו אני ,עמ' רטו( .
יט"ל צונץ בספרו  ,Gesammelte Schriftenברלין ,1876 ,חלק  ,IIIעמ'  ,273-267כתב על נושא זה וציין להרבה מקורות ,חלקם
בדפוס וחלקם בכתבי יד .חלק מהמקורות שבדפוס שהבאתי לקוחים ממנו ,אלא שהוא ציין לפי מהדורות ישנות שאינן מצויות
כיום לפני המעיין ,והיה עלי להמיר את ציוניו לפי המהדורות הנפוצות .כמו כן ,עבר זמן רב מאז שכתב את דבריו ,ומטבע
הדברים נתחדשו דברים בנושא עצמו ,וכן פורסמו מקורות שלא עמדו לפניו.
מהד' ר"י קאפח ,עמ' לא.
שם ,עמ' מד.
שם ,עמ' פג.
וראה גם בנוסח מהדורה קמא )ראה לעיל הערה עמ' שכח" :ואבאר איך הלוכם ויושר אופניהם בעזרת הא-ל".
מאמר שני ,עמ' קג.
מאמר חמישי ,עמ' קפב.
גנזי קדם ,חלק ו ,ראש עמ' .67
פירוש התורה לרב שמואל בן חופני גאון ,מהד' א' גרינבאום ,ירושלים ,תשל"ט ,בראשית מג ,לב ,עמ' רח" :ואני אשלים פירושו
של דבר ...בעזרת הרחמן" ,שם מו ,כח ,עמ' רפב" :ואנו עתידים לבאר ...בעזרת הרחמן".
שם מד ,יח ,עמ' רל" :ואני עוד אפרש זאת ביתר ביאור באמרו )בראשית מט ,ז( ארור אפם כי עז" ,שם ,בנספח א ,דברים א ,ה,
עמ' תפד" :ודיון בכך ...יבוא במקומו".
מהד' ווין ,תק"ס ,שער שביעי דף כא ע"ב.
דף כג ע"א" :יש בהם דינים ידועים כמו שנפרש בחבור אחר ברחמי שמים" ,וכן בשער יז ,דף מ ע"ב.
שער ז ,דף כב ע"ב" :על הדרכים שאנו עתידים לפרש בזה החבור" .שער לא ,דף סו סע"א" :כמו שאפרש בחבור גיטין" ,ולא
הוסיף כאן "ברחמי שמים" .ראה גם ר"ש אברמסון' ,חמשה שערים מן ספר המקח והממכר' ,ספר יובל לכבוד רי"ד סולוביצ'יק,
ירושלים ,תשמ"ד ,עמ' תתתקיז ,לסוף שער יא ,כי המתרגם הוא שהוסיף שם" :בעזרת ה'".
שער שבועת היסת ,סוף פנים שני ,מהד' "אור זרוע" ,ירושלים ]חסרה שנת דפוס[ ,עמ' מב" :אני עתיד לפרשו לפנים בע"ה" ,שם
פנים שלישי ,סוף עמ' מג" :ושאר הכל אני עתיד לפרשו במקומו בע"ה" .וגם כאן מצאנו מקומות שלא הוסיף "בע"ה" ,כגון

אלא שיש אצלו גם מידה אחרת בביטוי זה .לאמור ,הביטוי "בעזר ה'" משמש אצלו גם למעין הודאה על העבר.
כך אתה מוצא בדבריו" 16:כלל זה הספר ועניינו כבר ביארתי אותו בע"ה מתחלת דברי" ,וכן" 17:וזה ברוך
א-להינו נשלמו עשרים הפנים שזכרתי"18.
ר' יהודה בן קוריש כתב" 19:ואנו נסביר זאת כל דבר במקומותיו בסוף הספר הזה אם ירצה השם ...אנו
נכתוב כל זאת על פי סדר ...כדי שתקל על ידי כך כל מלה מבוקשת על ידי קלות ידיעת מקומה ,אם ירצה
השם" 20.ר' חננאל בפירושו לב"ק לו סע"ב כתב" :נפרשנהו במקומו בעזרת שמים"21.
בין חכמי ספרד 22מצאנו את ר' יונה אבן ג'אנח שכתב" 23:אזכר אותם בע"ה באות הכף" .כן מצאנו את ר'
יצחק בן גיאת שכתב" 24:ובהלכות טומאה מסיימנא לכולהו מילי טומאה ברחמי שמיא" ,ובמקום אחר25:
"ובהלכות ע"ז מסתיימא מילתא בסיוע שמיא" .ברי"ף מצאנו" 26:וכבר פירשנו הלכה זו פירוש מבואר בלשון
ערבי ואנו כותבין אותו בסוף מסכתא זו בסיעתא דשמיא" .אבל במקום אחר נראה שהשתמש בלשון זה כהודאה
על העבר" 27:ואנן עיינינן ביה טובא ואיגלי לן טעמיה שפיר בסיעתא דשמיא ופרישנא לה למתניתין ולגמרא
דיליה ...ופרישנא לה בלשון ערבי וכתיבנא ליה בסוף הדין מסכתא" .רשב"ג בתקון מדות הנפש כתב" 28:ובהם
רבות בחינות התועליות ,אשר נזכירן להלן ,אם ירצה השם יתעלה" .ר' בחיי בחובות הלבבות 29כתב בהקדמה:
"אך חובות הלבבות כל שרשיהן הן משכל כאשר אבאר בעזרת ה' ...אבל אני זוכר ממצוות עשה וממצוות לא
תעשה שבחובות הלבבות מה שיזדמן לי כדי שיהיה דמיון למה שלא אזכור מהן בעזרת ה'" .וכן סמוך לסוף
ההקדמה" :ואני עתיד לבאר כל דבר מהם בשער מיוחד לו בעזרו יתברך" .וכן בעוד כמה מקומות 30.ר' יהודה
אלברצלוני כתב" 31:והא מילתא אנו עתידין לברר בסייעתא דשמיא כהוגן בהלכות קדוש" .אמנם יש מקומות
שבהם ציין לדבריו לקמן ולא כתב בס"ד 32.ר' יוסף בן צדיק כתב" 33:ונבאר עכשו ...בעזרת השם יתברך שמו
ויתעלה" ,או" :ועוד יתבאר זה במאמר שהוא אחר זה ביאור מספיק ומה' אשאל העזר ועליו תקותי" .אבל
לעתים לא אמר כן ,היינו לא השתמש בביטוי "בעזרת השם"34.
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לפני שער שבועת היסת ,עמ' לה" :ואני עתיד לפרשו באחרית הספר" ,וכן בחלק ב שער כ ,עמ' צו" :דין זה אני עתיד לבארו
בשער האחר".
ראש חלק ב ,עמ' נב.
חלק ב ,סוף שער כ ,עמ' ק .אמנם הביטוי כאן הוא "ברוך א-להינו" ,אבל למרות זאת כללתיו כאן ,משום שהוא קרוב לביטוי
"בעזר ה'".
ויש לצרף לכאן גם את האמור לעיל ליד הערה
רסאלה ,מהד' ד' בקר ,תל אביב ,תשמ"ד ,עמ' .118
וכן בספר בעמ' " :334הרי זהו זמן החילנו לדבר בכך ,ובא-לוהים יתעלה הצלחתנו ,אם ירצה השם".
בפירוש ר' חננאל במסכת ב"ק מהד' ר"ש פרנקל ,שלדבריהם הנוסח בדפוס וילנא הוא לעתים משובש ,הנוסח הוא" :נפרשנהו
במקומו בעזרת שיחיינו".
את הזכרת שם שמים אצל ר' יהודה אבן חיוג' הזכרנו כבר לעיל ,ונוסיף כאן לציין עוד מספר מקומות בדבריו ,מתוך שלשה
ספרי דקדוק ,בתרגום ר' משה הכהן גקטילה ,מהד' י"ב נוט ,לייפציג ,תר"ל .כך מצאנו בעמ' " :3חברתי בהם בעזרת ה' הספר
הזה אשר פירשתי בו" ,עמ' " :58נגמר המאמר השני ...ולא-ל תודה על עזרו" ,ועוד .במקומות אלו הוא מודה על העבר ,אבל יש
מקרים שהוא משתמש בביטוי זה על העתיד ,כגון בעמ' " :12במה שאני עתיד להזכיר ...בעזר ה'" ,עמ' " :99ואוסיף עוד לפרש
בעזרת ה'".
ספר השרשים ,מהד' רב"ז בכר ,ברלין ,תרנ"ו ,ערך אם ,עמ'  ,35שורה  4מלמטה .ר' יונה כתב את ספרו בערבית ,ולפנינו תרגום.
מאה שערים ,חלק ב ,הלכות אבל ,עמ' ל.
שם ,הלכות פסחים ,עמ' פו ,מהד' צומבר ,ברלין ,תרכ"ד ,עמ' ח.
רי"ף שבועות ,בפרק כל הנשבעין ,דפוס וילנא ,דף לא ע"א.
כתובות ,פרק מי שהיה נשוי ,דפוס וילנא דף נא ע"ב.
סמוך לפתיחת הספר ,מהד' בראון עמ'  .12וכן סמוך לסוף הספר ,עמ' " :110אולם ראיתי צרך לדחות את כל זאת לאחר זמן
אי"ה והוא הנענה למבקשי עזרתו".
וכן אתה מוצא בספרו תורות הנפש ,פרק רביעי ,מהד' ברוידע עמ' " :25ועתידים אנו לבארו בפרק אחר בזה הספר בעזר הא-ל",
שם סוף הפרק ,עמ' " :26ועתידים אנחנו לבארו למטה בעזר הא-ל".
שער היחוד פ"ה" :כמו שיתבאר ממה שאנו עתידים לבארו בעזרת ה'" ,שם פ"י ,שער הפרישות ספ"ב" :ואני עתיד לבאר מזה
מה שיזדמן לי במקומו הראוי בעזרת הצור יתברך" ,שם ספ"ג ,שם פ"ה ,ועוד.
ספר העתים ,עמ' .20
עמ' " :39כמו שנכתב בהלכות הבדלה" ,עמ' " :201ובהלכות הבדלה אנו עתידין לבאר זו היטב".
עולם קטן ,עמ' .20 ,14
עמ' " :37ונספר זה במאמר הגמול והעונש יותר ראוי ושם נרחיב הדבור בזה" .עמ' " :38ועוד יתבאר זה להבא במאמר הרביעי
מן החבור הזה ביאור מספיק" ,ועוד מקומות.

בתקופה מאוחרת יותר מצאנו ,אצל הרמב"ן 35,הרשב"א והריטב"א ,שימוש כמעט תדיר בביטוי זה ,ואין מן
הצורך לציין לכך 36,כפי שלא ציינתי לשאר חכמי ספרד .אמנם הביטוי 'בס"ד' ,מצוי לעתים גם כהודאה על
העבר .כך מצאנו בדברי הרשב"א" :עם מה שחדשתי אני שם בפירושה בס"ד" ,ובדומה לכך 37.כך בדברי
הרא"ה" 38:וכבר כתיבנא לה ביבמות ובפסחים בס"ד" ,וכן בדברי הריטב"א" 39:והנם כתובים על ספר
תשובות שלי בס"ד" .וכן מצוי הרבה בחידושיו40.
אצל חכמי אשכנז דומה שלא מצאנו כלל ביטוי זה ,כגון במחזור ויטרי ,ברוקח 41ובסמ"ק 42.אבל לא ניתן
לומר זאת באופן מוחלט ,שהרי מצאנוהו בספר ביחוסי תנאים ואמוראים לריב"ק שפירא ,רבו של הרוקח43.
מאוחר יותר מצאנו ביטוי זה בספר המנהגים לר"א טירנא 44,בספר מהרי"ל 45ועוד46.
בין חכמי צרפת מצאנו אצל בעלי התוס' שימוש מרובה בביטוי בע"ה 47,ומעט גם בביטוי אי"ה 48.ר'
אברהם ב"ר נתן הירחי בספרו המנהיג השתמש אף הוא בביטוי בע"ה49.
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בפירושו לתורה השתמש במליצה גם בביטויים אחרים ,כגון :אם יראה ה' בעניי )בראשית יז ,א( ,אם גומר ה' )שמות ו ,ב( ,אם
יזכני ה' להגיע לשם )במדבר יז ,יז( ,אבל בדרך כלל השתמש בביטוי :בע"ה .עם זאת ,פעמים מצאנו שלא השתמש בביטוי זה,
אף שלכאורה היה מתאים שיעשה כן .ראה לדוגמה :בראשית ו ,ט; לב ,ב; שמות יב ,ב; יג ,ח; יז ,ה; כג ,כ; כד ,ה; ועוד.
בריטב"א מצוי לעתים :בסד"י ,כגון יומא ח סע"א" :וכדכתבי' במס' נדה בסד"י" ,יא ע"ב ד"ה דתניא" :פירשתיה בפ"ק
דעירובין בסד"י" ,שם סד"ה גרש"י" :וכדפי' התם בסד"י" ,שם ד"ה דרבנן" :וכבר כתבתיה בעירובין ובפ"ק דשבת בסד"י",
ועוד הרבה .וכן בשו"ת ריטב"א סי' רה ,מהד' קאפח עמ' רמד" :וכבר תירצתי קושיה זו לעיל )מ(]ב[סד"י" .ולכן הגהת ר"י
קאפח שם בעמ' רמא" :כמו שאפרש )מס די( ]בס"ד[" ,אפשר שאינה מדויקת ,ויש להגיה] :בסד"י[.
שו"ת רשב"א ,ח"א ,סי' רפז ,תקד ,א' צה ,א' ר ,ח"ו סי' לד ,ח"ז סי' שצט ,המיוחסות לרמב"ן סי' קנב .וכן בחידושיו לשבועות
מב ע"א סד"ה וה"מ דפרעיה .וראה עוד מקומות רבים בפרק שני ,סעיף ב ,אות )א( ,הערה  .40אבל ברמב"ן כמעט שלא מצאנו
כן על העבר ,ראה שם הערה .35
חידושי הרא"ה לחולין ,מהד' ר"ח פרוש ,ירושלים ,תשל"ה ,ריש עמ' ד .וכגון זה עוד בעמ' צט )ושם" :בסיוע שמים"( ,בעמ'
קנד .אבל הביטוי מורה גם על העתיד ,כמו בעמ' צה" :ושאר מתני' פרישנא לה לקמן בס"ד" )אם כי אפשר לטעון שהכוונה כאן
ללשון עתיד( ,ובעמ' קצד" :אני עתיד לכתוב לפנינו בפרק כל הבשר בס"ד" .גם "בע"ה" מורה על העבר ,כמו שכתב בעמ' יט:
"כמו שפירשתי במקומו בע"ה" ,וגם על העתיד ,כמו בעמ' פח" :ושם יתבאר בע"ה".
שו"ת ריטב"א ,סי' מ.
ראה לעיל הערה  ,36ועוד הרבה כאן ובשאר מסכתות.
אבל נמצא כן בספרים המיוחסים אליו או לחוגו ,כמו שהודיעני בטובו ר"מ שפרבר .כך בפירושו לתורה ,מהד' קלוגמן ,בני ברק,
תש"מ ,בהקדמה עמ' י" :כאשר אבאר בע"ה" ,וכן בפירושו לאסתר ,ב ,ג ,מהד' קלוגמן ,בני ברק ,תשמ"ה ,עמ' כג .ר"י חסיד
בקונטרס זכר עשה לנפלאותיו ,שפרסם י' תא שמע ,קבץ על יד ,סדרה חדשה ספר יב )כב( ,תשנ"ד ,מזכיר בעמ' " :140ונכתוב
בע' ה' ית' ענין".
בסמ"ק עם הגהות ר"מ מצוריך ,מהד' הר שושנים ,ירושלים ,תשל"ג ,חלק א ,יום שני סי' נא ,עמ' קל ,נאמר" :ודברים שבין אדם
לחבירו אכתוב אותו במצות הבאת שלום )אי"ה(" .במהד' הסמ"ק נמצא עניין זה במצוה נג ,ושם ליתא :אי"ה ]ראה לעיל פרק
רביעי ,סעיף ה ,אות )ב([ .לפי דברי המהדיר הוא העתיק את החיבור מכ"י בריטיש מוזיאום ,ואם כן לא נתברר די הצורך מדוע
הקיפו המהדיר בסוגריים.
יחוסי תנאים ואמוראים ,מהד' רי"ל מימון ,ירושלים ,תשכ"ג ,ערך בר קפרא ,עמ' י" :ובע"ה ]ראה הערת המהדיר שם[ על סדר...
נרחיב" .בערך זבדי עמ' עב" :ובע"ה על סדר ...נברר" .בערך חביבי ,עמ' רכז" :ועל סדר חייא בעז"ה נבאר יותר".
הביטוי אי"ה נמצא פעמיים :חודש ניסן ד"ה ראש חדש ניסן ,מהד' שפיצר ,ירושלים ,תשל"ט ,עמ' לג; חודש שבט ,עמ' קנא.
אבל בחודש ניסן ד"ה ועתה אפשר ,עמ' לב :בעז"ה ,ולא מצאתיו יותר.
הביטוי אי"ה נמצא במקומות הללו :סדר תפילות של פסח ,אות ]ד[ ,מהד' שפיצר ,ירושלים ,תשמ"ט ,עמ' קמג; הלכות עירוב
תבשילין ,אות ]ה[ ,עמ' קצ; סדר תפילת ט' באב ,אות ]כ[ ,עמ' רנא; הלכות ליל יום כפור ,אות ]יא[ ,עמ' של .שו"ת מהרי"ל סי'
עט ,מהד' סץ ,עמ' קמח .אציין גם לרשימת ספרים קצרה שכתב ר' נתן איגר בשנת קצא ) (1431שבה נאמר" :אי"ה כשאבא אליו
אז אקחם ממנו" ,ראה י"י יובל ,חכמים בדורם ,ירושלים ,תשמ"ט ,עמ'  .180הביטוי בע"ה נמצא במהרי"ל ,אפיית המצות ,אות
]ד[ ,עמ' סב; ראש השנה ,אות ]יא[ ,עמ' רעט.
תרומת הדשן ,פסקים וכתבים ,ח"ב ,סי' קלז ,ד"ה תיכתב; לקט יושר ,או"ח ,הקדמה עמ'  ,4יו"ד ,עמ' .25
ארשום רק מספר מקומות לדוגמה :שבת לו ע"ב ד"ה תבשיל ,לז ע"א אימא ,מב ע"א נותן ,פסחים יג ע"א ר"ג ,מנחות ד ע"ב
ואין )בעזרת הא-ל( ,חולין סח ע"א סיפא )בעזרת הא-ל(.
ע"ז לא ע"ב ד"ה השולח ,נו ע"ב שמע מינה .אפשר שהדבר יכול ללמד משהו על עורך התוספות לע"ז ,וראה אורבך ,תוספות
עמ'  ,657-654שציין כי התוספות של ע"ז הן תוצאה של עיבוד ועריכה בתהליך ממושך .מן הראוי לציין כי בתוס' ר' אלחנן
לע"ז מצאנו את הביטוי הרגיל "בע"ה" ,ראה טו ע"א ד"ה ואף ,לט ע"ב מפני מה .ואף שאורבך קבע כי תוספות ר' אלחנן הן
המקור העיקרי לתוספות שלנו ,נראה שהעורך שינה את הלשון.
הל' תפילה ,סי' יח ,יט ,כ ,מהד' רפאל עמ' נ ,נב ) 3פעמים( :בעה"ו ,אבל בדפוס ובכתבי יד אחרים :בע"ה )או :בעזר הצור(.
שבת סי' מג ,עמ' קעא :ויתבאר הטעם בע"ה במקומו .בכתבי יד :בעת הצורך ,או :בעז' הצור .שם סי' מה ,עמ' קעג :בעה"ו.
ובדפוס וכתבי יד :בעזר הצור ,או שמושמט ביטוי זה.

בין חכמי פרובנס מצאנו לבעל העיטור שכתב" 50:ובמקומו נפרש בע"ה" .בכתבי יד מצאנו 51במקום:
בע"ה ,ביטויים אחרים :בעזרת ש-די ,או" :בה"ו 52בעזר הצור ובישועתו ,ובמקומו פרישנא לה באות ג" .מכאן
למדנו כי לא תמיד ניתן להסתמך על הנמצא לפנינו ,שהרי אפשר והמעתיק שינה את הביטוי כדי להתאימו
לביטוי המוכר לו .וכבר הכרנו תופעה זו גם במקרים אחרים 53.מצאנו כי בעל העיטור השתמש במקומות
נוספים בביטוי בע"ה 54.אמנם גם אצלו מצאנו שלעתים לא ציין כן 55.וכן מצאנו גם לרד"ק" 56:נכתבנו בנחי
הלמ"ד במקומו בעזרת הא-ל" ,ויש שלא ציין כך 57.הראב"ד בספרו בעלי הנפש בסוף ההקדמה כתב" :כאשר
נפרש בשער הפרישה בעז"ה" ,וכן במקומות נוספים 58,אבל יש מקומות שהביטוי אינו נמצא 59.בחיבורו
"כתוב שם" על ראש השנה כתב" 60:כאשר נכתוב במקומו בס"ד" .אמנם יש מקומות שהביטוי מלמד על העבר,
כמו בחידושיו לבבא קמא" 61:עד כאן השגתי מעזר הבורא" 62,וכפי שראינו כן גם אצל חכמים אחרים כמובא
לעיל.
דומה שמאוחר יותר נכנס לשימוש אצל חכמי פרובנס 63הביטוי :בגזירת הצור ,או בקיצור :בג"ה 64,ואפשר
שהיה רווח אף יותר מקודמו .כך מצאנו בתשובת ר' יצחק ב"ר מרדכי 65,בתשובת ר' יהודה ב"ר נתן הנביא66,
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מאמר גיטין סוף ח"א ,דף כט ע"ד.
על פי גלצר ,עיטור ,כרך  ,2עמ' .39
ראשי התיבות הללו פתרונן נכתב בסמוך להן ,כפי שהעיר גלצר הנ"ל בכרך  ,1עמ' .64
כך ביחס לשמות הפרקים ,ראה בנספח לפרק שביעי ,סעיף ב ,בסוף הקטע על חכמי צרפת ואשכנז ,וכן נמצא באותו נספח
במקומות נוספים ,כגון הערה  ,85ועוד.
מאמר ראשון זמן ,ח ע"א; אבל עי' במהד' גלצר עמ'  38שבכל כתבי היד אין "בע"ה" .סוף מאמר שביעי ,ל סע"ד; פקדון ,סח
רע"ד; ועוד.
מאמר ראשון זמן ,ח ע"א" :מפרשינן לה במאמר שמיני"; סוף מאמר שביעי ,ל ע"ד" :בהלכות שכיב מרע"; פקדון ,ח ע"ד:
"ואנן כתבינן במחאה"; מאמר שני קנין ,ט ע"ד" :ובמאמר שלישי נפרש"; שחיטה ,כה ע"א" :ובחלק הכשר הבשר נפרש" ,שם
ל סע"ב" :ובאות עין נפרש" ,ועוד.
מכלול שער דקדוק הפעלים ,ואלה הם נחי הקצוות שפאיהם אלף ולמדיהם הא ,דף פו ע"א .וכן שם ,שער לבאר המקומות אשר
נקבו בשמות ,דף קמא ע"א ,הקדמתו לספר ירמיהו ,ועוד.
כגון בספר השרשים ,שורש אטם" :והנני עתיד לזוכרו עוד בשורש שקף".
שער הפרישה סי' א ,מהד' בוכוולד עמ' ז" :כמו שאנו עתידים לפרש בשער הקדושה בע"ה" ,או שם שער ב ,עמ' יט:
"כדמפרשינן לקמן בשער תיקון הוסתות בעז"ה".
בתחילת הספר" :וכי הם זה למעלה מזה ,כאשר אנו עתידים לפרש" ,וכן בשער הפרישה סי' א ,עמ' ח" :שאנו עתידים לפרש".
לדף כ ע"ב ,מהד' רי"ד ברגמן ,ירושלים ,תשי"ז ,עמ' נט.
מהד' ר"ש אטלס ,ירושלים ,תשכ"ג ,עמ' שנז .אמנם לפנינו נדפס" :מע"ז הבורא" ,אבל נראה שזו טעות וצ"ל :מעז' הבורא,
היינו מעזר הבורא .אני מניח כאן שהחיבור הוא של הראב"ד בעל ההשגות ,אף שזו שאלה שנחלקו בה חכמים ,ראה מבואו של
ר"ש אטלס.
בעמ' שלד נמצא" :והתם ]במסכת בבא מציעא[ מפרשינא לה בעז' הבורא" .אמנם ייתכן שהכוונה כאן לעתיד ,אלא הואיל
ובעמ' קעו כתב" :כבר כתבתיה בפירוש בבא מציעא בפ' השוכר את הפועלים" ,משמע כי את בבא מציעא פירש לפני ב"ק ,ולכן
מסתבר כי כאן הכוונה על העבר .אכן כתבתי "משמע" כי לפי האמור בפרק שני ,סעיף ב ,אין ודאות בכגון זה כי הפירוש לב"מ
נכתב קודם.
מצאנו כן גם אצל חכמי ספרד ,אולם בכמות מעטה ,ולפיכך אפשר שהוא מעשה ידי המעתיקים .כגון ר' אברהם ב"ר חייא
הנשיא בספר חשבון מהלכות הכוכבים )בתוך :פועל ה' ,קובץ ספרי תכונה ,בני ברק ,תשנ"ח( עמ' ד .באותו עמוד עצמו נמצא
פעמיים :בע"ה ,וכן במקומות אחרים באותו ספר כפי שיראה המעיין .בשו"ת הרשב"א ,ח"ה ,סי' רפ ,זאת לעומת שאר הפעמים
שהוא משתמש בביטוי" :בע"ה" ,כגון :ח"א סי' שסא ,תקכג ,תריא; ח"ב סי' כד ,כז קיט ,קפב ,ועוד .וכן בשו"ת ריטב"א ,מהד'
קאפח ,ירושלים ,תשי"ט ,סי' רה ,עמ' רמב" :ובהגיעי )בג"ה( ]בע"ה[ לעיקר הדין אראה לתלמידים באצבע" .ואתה רואה כי ר"י
קאפח הגיה ,ואפשר שאין צורך להגיה .לעומת זאת בסי' עט ,פב ,קפג הוא משתמש בביטוי 'בע"ה' .אצל ר' חייא ב"ר שלמה
מברצלונה ,בספר השולחן ,מהד' רמ"י בלוי ,ניו יורק ,תשד"ם ,מצאנו בעמ' רלט ,רנח ,רעג ,ועוד ,וכן ברוב החתימות של
השערים :בג"ה ,פרט לעמ' רלט )בחתימת השער :בע"ה( ,עמ' שו )בחתימת השער :בסייעתא דשמיא(; אצל ר' יוסף ב"ר שם
טוב בספרו כבוד א-להים ,פיררא ,שי"ו ,עמ' ו ]אין מניין עמודים ,והספירה שלי היא מהתחלת הספר[; אצל ר' חסדאי קרשקש
בספרו אור ה' בראשית המאמר הראשון ועוד; אצל ר' יצחק אלאחדב בפירושו להגדה של פסח ,פסח דורות ,ירושלים ,תש"ס,
עמ' יב ,הערה .20
יש לציין כי מבין האחרונים מצאנו כי רח"י בכרך בשו"ת חות יאיר מרבה להשתמש בביטוי זה ,כגון בסי' א ,ט ,יא ,טו ,טז ,ועוד
הרבה.
תשובות חכמי פרובינציה ,מהד' ר"א סופר ,ירושלים ,תשכ"ז ,עמ'  .360אתה רואה כי המונח 'בג"ה' אינו שגור בימינו ,שהרי
ר"א סופר פשט בהערתו שם את ראשי התיבות .וראה כגון זה לקמן הערות .77 ,72
שם ,עמ' .380

בדברי בעל כלבו 67,אבל נמצא אצלו גם 'בעז"ה' 68.כן מצאנו ביטוי זה אצל ר' אברהם מן ההר 69.מרבים
להשתמש בביטוי 'בג"ה' 70הרלב"ג 71 ,ור' איש תורי הפרחי בספרו כפתור ופרח 72,ודומה שלא נמצא אצלם
'בע"ה' .אמנם כאן עלינו לציין כי באחד מכתבי היד של כפתור ופרח נמצא הביטוי 'בע"ה' במקום 'בג"ה'73,
ואין ספק כי הוא מעשה ידי המעתיק .וכבר ראינו לעיל בדומה לכך אצל בעל העיטור .לאמור ,אנו רואים בכתבי
היד של הספר שהמעתיקים השתמשו בביטויים שונים להזכרת שם שמים .נוסיף עוד כי בעל כפתור ופרח בדברו
על העבר אין הוא משתמש בביטוי זה ,אלא בביטוי 'תהלה לא-ל' 74,או שאינו משתמש בביטוי כלשהו 75.אבל
אצל המאירי מצאנו רק 'בע"ה' 76,ולא מצאתי אצלו 'בג"ה' 77.יש לציין כי ר' מנוח בספר המנוחה מפנה
לדברים שיכתוב או לדברים שכבר כתב ,ואין הוא מציין 'בע"ה' וכד'78.
ביחס לחכמי איטליה מצאנו בערוך" 79:ואנו עתידין לפרשו בעזרת הצור בערך ער" .עוד מצאנו בערוך
הפניות רבות מערך מוקדם אל ערך מאוחר ממנו 80,אולם דומה שזו הפעם היחידה שמצאנו בערוך צורת הפניה
בלשון עתיד ומתלווה אליה גם הביטוי 'בעזרת הצור' .בשאר המקומות ההפניה היא בלשון סתמית ,או בלשון
עבר או הווה 81,ואין בהם התוספת 'בעזרת הצור'.
אצל ר' מיוחס מחכמי יוון לא מצאתי ביטוי זה ,וכן לא מצאתיו אצל ר' משה בן ר' יצחק מחכמי אנגליה
בספר השהם .אבל לא מצאנו אינה ראיה ,הואיל וחכמים אלו אינם מציינים בדבריהם ממקום למקום ,אין לדעת
מה דרכם בכגון זה.
גם חכמי תימן השתמשו בביטוי זה ,ומצאנו כן בגן השכלים כמה וכמה פעמים82.
הרמב"ם במשנה תורה מרבה להפנות ממקום אחד למשנהו ,אבל לעולם אינו מוסיף בהפניותיו 'בעזר ה'' או
ביטוי דומה לזה ,לא ביחס למה שהוא עתיד לכתוב ולא ביחס לדברים שכבר כתב .דומה שהסיבה לכך היא כי
הרמב"ם ערך את חיבורו טרם שפרסמו ,ולכן כל ההפניות הנמצאות בו הן למעשה הפניות שנכתבו או תוקנו
לאחר כתיבת כל החיבור .במקרה זה אין מקום לכתוב על העתיד 'בעזר ה'' וכד' ,שהרי אין זה עתיד אלא עבר.
לא כן הדבר בפירוש המשניות .בו מצאנו" :שאני עתיד לבאר לך את כל זה ...במסכת מדות בעזרת ש-די" .אבל
נראה שמקום זה הוא יוצא דופן ,שהרי בדרך כלל מצאנו גם בפירוש המשניות לשון עתיד וללא בקשת עזר
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הל' תפילה ,סי' יא ,ז ע"ד" :ואחר יאמר עלינו לשבח כמו שאפרש בג"ה"; בהלכות סעודה ,סי' כד ,יז סע"א כתב" :ובהלכות
שבת נבאר הלכות קדוש בג"ה"; הל' שחיטה ,ספ"ב ,פא סע"א" :כמו שיתבאר בעזר הצור" .הקטע כאן לקוח מדברי הרמב"ם
הל' שחיטה ספ"ב ,ושם נמצא רק :כמו שיתבאר .גם באורחות חיים ,החלק השני עמ'  ,382נמצא רק :כמו שיתבאר.
ראש סי' יא" :ועתה אתחיל תפלה בע"ה" ,שם ח ע"ב" :ועל זה פשט המנהג לומר קרובץ ...כמו שנבאר במקומו בע"ה".
פירוש ר' אברהם מן ההר ,מהד' רמ"י הכהן בלוי ,ניו יורק ,תשל"ה ,יומא לד סע"ב )שם :בגוזר הצור ,וצ"ל :בגזירת הצור( ,ראש
השנה כו ע"א ,חידושי ר' אברהם מן ההר ליבמות ,מהד' רמ"י הכהן בלוי ,ניו יורק ,תשכ"ב ,דף כז ע"א" :כמו שנבאר שם
בג"ה".
כדאי לציין כי מצאנו גם ,בפרק ה עמ' סו ,כי השתמש בביטוי זה גם על ההווה ,שהרי כתב" :ויש לנו בג"ה להביא ראיה
מוכרחת" וכו' ,והוא הביא את ראיתו.
כן אתה מוצא בהקדמתו לפירושו לתורה מספר פעמים ,וכן בפירוש עצמו.
כפתור ופרח פ"ג )פעמיים( ,רפ"ד ,רפ"ה ,שם יא ע"א ,ועוד .במהדורת ירושלים תרנ"ז-תרנ"ט ,וכן במהדורת המכון ללימודי
מצוות הארץ ,ירושלים ,תשנ"ד ,הסבירו כי ראשי התיבות בג"ה הן בגזירת השם )נוסיף על כך כי הפתרון :בגזירת הצור אפשרי
גם הוא ,שהרי מצינו גם כך וגם כך( .גם מכאן למדנו כי אלו ראשי תיבות שנשכחו ואינם בשימוש ,ולפיכך הוצרכו לפתרם
במהדורות אלו .וראה לעיל הערה .65
כגון ברפ"ד נמצא בכי"א :בעזרת השם ,ואילו בשאר כתבי היד נמצא :בג"ה .אבל ברוב המקומות אין שינויים בין כתבי היד,
והנוסח הוא :בג"ה.
פרק ה ,עמ' פו" :וכבר הארכנו בו ת"ל בספר בתי הנפש".
פרק ה ,עמ' סה" :על פי הדברים שהתבארו" .פרק יח" :ועוד זכרנו זה בספר בתי הנפש".
בחיבור התשובה עמ'  ,45 ,9סוף מאמר א ,עמ'  ,233ועוד ,וכן בסוף פתיחתו לברכות ועוד.
אבל בחיבור התשובה מצאתי מקום אחד ,והוא במהד' ר"א סופר ,ניו יורק ,תש"י ,עמ'  .213ר"א סופר בהערותיו מצא לנכון
לפתוח ביטוי זה הואיל ואין הוא מוכר .וראה לעיל הערה  .65מ"מ בחיבור התשובה עצמו הוא משתמש בביטוי בע"ה.
ק"ש ג ,ו" :וכבר בארנו טעם הרב בהלכות שביתת עשור ובהלכות חמץ ומצה" .תפלה ד ,ב" :ובהלכות ברכות נרחיב הביאור
בזה" .שם ה ,ז" :ובפרק יא נבאר ענין זה יותר" .ועוד בכגון אלו.
ערך כרת ,דף שמו ע"א.
רשימה של הפניות נתן ר"ש אברמסון במאמרו 'לחקר הערוך' ,לשוננו ,לז )תשל"ג( ,עמ' .269-268
כמוזכר בהערה הקודמת מצויה בידינו רשימתו של אברמסון ,אלא שכדי לקצר הוא לא העתיק פעמים רבות את דברי הערוך.
אמנם המעיין ימצא כדבריי ,עם זאת אתן דוגמה אחת לכל דבר ,והשתדלתי לתת את הדוגמה מערכים הכתובים קרוב לערך כרת,
שבו כאמור כתב בעל הערוך בלשון מיוחדת .בערך כרכום ,דף שכו ע"א" :בע' רשק ...בע' סרק" .בערך כרב ,דף שיד סע"א:
"כבר פירשנו בע' ביניתא ...פירשנו בע' רד" .בערך כרע ,דף שלח רע"ב" :מפורש בע' רגל".
עמ' ה" :ונזכיר את זה לקמן כשנגיע אליו בעז"ה יתברך" .בסוף העמוד" :וסוף איכותו יתבאר בפרק הסמוך למבוא הזה בעז"ה
יתעלה" .עמ' ח" :כי מה שנבאר מעט בפרקי הספר הזה בעז"ה יתעלה" .וכן בעמ' י.

משמים .כגון" :ויתבארו כללי כל זה וראיותיו בהרחבה בתחלת מסכת אהלות"; או" :וכשנצייר את המקדש
בכללותו במסכת מדות יתבאר לך מקום הפתחים והלשכות כולם ,ויתבאר לך היכן היתה לשכת העצים"; או:
"ואני אחבר חיבור אקבץ בו כל הדרשות" 83.אפשר שגם כאן עלינו להסביר באותו אופן .לאמור ,מראי
המקומות בפירוש המשנה תוקנו ע"י הרמב"ם בשלב שבו ערך את הפירוש ,היינו השלב שבו העתיקו הרמב"ם
מחדש מן הטיוטא ,ולכן אין מקום לבקשת סיוע שמים 84.בסוף הקדמתו לספר המצוות כתב" :ואשוב לבאר כל
שורש ושורש מהם ולהביא ראיה עליו בעזרת הא-ל יתעלה" 85.באיגרותיו שנכתבו בעברית מצאנו" 86:ואני
מחכה עתה שאעתיק אותו ]את ספר המצוות[ ללשון הקודש בעזרת ש-די" .וכן" 87:ועל זה נחמתי שלא חברתי
עם חבור זה ענין שאני אומר לך ,ובדעתי ,אם גוזר הי"ת שאעשנו" .באיגרותיו שהגיעו אלינו בתרגום לעברית
מצאנו" :אם ירצה השם" 88,או" :ושמא כשיגיעו אליך פרקי מורה הנבוכים יתבאר לך זה הכלל באור מספיק
בעזרת ה' יתעלה" ,או" :אתה אם תלמד אם ירצה ה' ,ותחנך ותבונן את מי שיבין ותגלה טובו" ,או" :ולא ספרתי
אלא קצת מה שתראהו בעזרת הא-ל יתעלה"89.
בספרו של ר' תנחום מצאתי כן רק במקום אחד" :הפרק השלישי באות גימל בעזרת השם" ,אבל בכל
הפתיחות של שאר הפרקים לא כתוב" :בעזרת השם" 90.אצל ר' חננאל בר שמואל ור' פרחיה לא מצאתי ביטוי
זה91.

.....
.....
ח .שאלות הלכתיות והגותיות הקשורות עם הזכרת שם שמים
)א( הזכרת שם שמים בתחילת החיבור – שאלות הלכתיות
ר' יוסף רוזין )הרוגאצ'ובר( לא היה נוהג לכתוב ב"ה בראשי המכתבים שכתב .הוא נשאל על כך 92והשיב
בקצרה93:
באמת יש להאריך בזה אם כתב אות אחת מן השם אם מותר למחוק ,עיין ירושלמי סוטה פ"ב ופ"ג דהוי בזה
מחלוקת ב"ש וב"ה ,ומה דפליגי בשבת קט"ו דמצילין מפני הדליקה אי מצרפין אותיות או רק תיבות ועיין ע"ז
י"ח ,לכן נצרך להיזהר שלא לכתוב תיבות "ב"ה" על ראשי המכתבים.
על דברים אלו חלק האדמו"ר מגור רא"מ אלטר94:
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אציין את שלושת המקומות לפי סדרם :פסחים א ,ו; שקלים ו ,א; סוף ההקדמה לפרק חלק במקום זה כן הוא גם במהד' ר"י
שילת ,ירושלים ,תשנ"ב ,עמ' קמ .אבל במהד' ר"י קאפח ,עמ' קמ ,הערה  6צויין כי באחד מכתבי היד הנוסח הוא" :ואני עתיד
לחבר חיבור אם ירצה ה'" .יש להוסיף על שלושת המקומות גם את זבחים יא ,ו.
לפי הסבר זה עלינו לומר כי הנוסח מכתב יד הנזכר בהערה הקודמת ,הוא הנכון ,שהרי דומה שאת ספר הדרשות לא הספיק
הרמב"ם לחבר ,ונמצא כי בעת שערך את פירושו ,אכן היה זקוק לסיוע שמים.
במהד' ר"י קאפח ,עמ' ט ,תורגם כך" :והנני חוזר לבאר כל כלל מהם ולהביא ראיות עליו ,אם ]י[רצה ה'".
שילת ,איגרות ,ח"א ,עמ' רכג .תשובה זו נכתבה במקורה בעברית ,כפי שכתב ר"י שילת במבואו ,עמ' ריח.
עמ' תמה .על פי דברי ר"י שילת במבואו עמ' תלד ,האיגרת נכתבה בעברית.
שילת ,איגרות ,ח"א ,עמ' עו ,אבל ראה שם הערה  ,8שעדיף לתרגם :כה יתן ה' ,ע"ש.
הציונים לפי הסדר הם :שם ,עמ' רסב ,עמ' דש ,עמ' תקנא.
גם בספר עצמו ,במקום שמציין לדברים שיוזכרו אין הוא מוסיף "בעזרת השם" ,כגון ערך אבר ,עמ' " :6ויוזכר במקומו",
אלכסן ,עמ' " :19כמו שיתבאר באות הלמד" ,אמרכל ,עמ' " :26שנזכירהו בשער קתילוק" ,ועוד בכגון אלו.
ר' חננאל בעירובין יז ע"ב ,מהד' קליין עמ' קי כתב" :ואחר שנשלים פירוש המשנה ,נביא הלכה זו ונפרש אותה" ,כו ע"א עמ'
קסו" :ועיין התם בפירוש המשנה ובגמ' שעליה דהתם מברירנא לה שפיר" .על הדוגמה השנייה כאן ניתן לדון אם ההוכחה
נכונה ,אבל הדוגמה הראשונה נראית כנכונה.
הוא נשאל ע"י ר"א פיעטרקובסקי שהדפיס זאת בספרו פסקי תשובה ,פיעטרקוב ,תרצ"ז ,ח"ג ,סי' רצג; מהד' רש"ב הרשקוביץ,
ירושלים ,תשס"א ,עמ' רפד .במהדורה זו צויינו בהערה מקורות נוספים ,מהם אוסרים ומהם מתירים .חלקם הזכרנו בהמשך
דברינו .יש לציין כי גם רמ"מ שניאורסון ,האדמו"ר מליובאוויטש ,פנה אל הרוגאצ'ובר בעניין זה ,ראה במכתבו שנתפרסם
באסופה הנקראת אגרות קודש ,כרך כא ,תשנ"ג ,מלואים ,עמ' ה" :במכתבי הקודם שאלתי לפניו אם יש למצוא מקור למה
שכותבין במכתבים "ב"ה" או "בעז"ה" וקצת ראי' להיפך בר"ה )יח (:וברש"י שם בקושי יכלו לבטל וכו' גם בסנהדרין )יא(:
משמע כן ...ולפלא שלא ענה לי כהדר"ג מאומה ע"ז" .בהערות כתבו כי באיגרת זו כתב האדמו"ר ב"ה ,אבל את שתי איגרותיו
האחרות שכתב לרוגאצ'ובר מספר שנים לאחר זאת ,הוא לא פתח בציון ב"ה.
שו"ת צפנת פענח ,ירושלים ,תשל"ט ,ח"ג סי' קצו ,עמ' קנה .ובסי' קצז חזר והוסיף דברים בעניין זה.
בתשובתו שנדפסה בראש פסקי תשובה לר"א פיעטרקובסקי ,ח"ג ,פיעטרקוב ,תרצ"ז ,שבה התייחס לתשובת ר"י רוזין שהוזכרה
לעיל .תשובה זו נדפסה גם בספר מכתבי תורה מאדמו"ר זצ"ל מגור ,ע"י רצ"י אברמוביץ ,מהד' שלישית ,ת"א ,תשנ"ז ,סי' ד,
עמ' יב.

שלא לכתוב ב"ה שהכוונה כמו ברוך השם או בעזר השם ,ומה עניינו לקדושת אות משמו ית' 95,ולדעתי
מילתא דתמיהא ,והרי גם הרה"ג הזה כתב באיזה סימן בספרך ב"ה 96,ושאל אביך ויגדך וכו' ,הן אמוז"ל הן חי'
הרי"ם כתבו בכל דף ב"ה ויש אתי חיבורים מהרב משולם איגרא ובכל עמוד כתב ב"ה כמה פעמים בכל עמוד
ועמוד97.
וכן היו עוד רבנים שהתירו לכתוב ב"ה 98,והיו אף שכתבו שמן הראוי לעשות כן99.
נצטט עתה את תשובתו של ר' משה פיינשטיין בעניין זה100:
ומה שהרבה נוהגין לכתוב בכל מכתבים שכותבין למעלה ב"ה שההא הוא אות מן השם הקדוש וגם הכוונה
הוא להשי"ת ,ששמעתי שיש הסוברין 101שהוא איסור ,הנה אף שגם שהוא רק אות אחד שליכא בזה איסור
מחיקה ,מ"מ מסתבר שלא גרע מהשני יודין שאסור למחוק שלא לצורך כדאיתא ביו"ד בסוף סימן ער"ו 102,וכן
 95ר' משה גרסברג בספרו צפונות הרוגצ'ובי ,בירורים במשנתו הלכה ועיון ,ירושלים ,תשי"ח ,עמ' סה-עב ,מסביר את שיטת
הרוגצ'ובר בנוגע לאותיות השם ,ולבסוף בעמ' עב הזכיר גם את שיטתו שלא לכתוב ב"ה משום חשש של מחיקה של אות אחת
משם ה' ,והוא מסביר בהערה " :36אף על פי שאנו מבטאים 'ברוך השם' ,והיכן מצינו ששם השם הוא משבע השמות שאינם
נמחקים ,אלא כוונת הה' לאות של שם הויה ,ובכוונה אין כותבים ביו"ד אלא בה' למנוע הזכרת שם הויה" .וכעין זאת כתב
בספר הלכה למשה על קצור שו"ע ,סי' ו אות כה .ועדיין יש לשאול אם אכן זו היתה כוונת ראשי התיבות :ב"ה ,או שמא הכוונה
היא מלכתחילה לומר :ברוך השם ,ונמצא שאין מוזכר כאן שם שמים כל עיקר .שוב ראיתי שרי"פ פיינהנדלר ,שו"ת אבני ישפה,
חלק או"ח ויו"ד ,ירושלים ,תשמ"ט ,או"ח סי' יג ,ענף ב ,כתב בפשיטות כי בביטוי :ב"ה ,הכוונה לברוך ה' ,ולכן אין כל איסור
במחיקה ,וכן הסכים עמו ר"ש ווזנר .גם ר"י אריאל ,בספרו באהלה של תורה ,כפר דרום ,תשנ"ח ,חלק יו"ד סי' מ ,עמד בזה.
זאת ועוד ,אולי ניתן לומר שהכוונה היתה :בעזרת הבורא וכד' ,וגם כאן אין שם שמים .מכל מקום ,לדעה שהאות ה' בביטוי זה
מרמזת לשם הבורא ממש ,מצאנו חבר ,ראה לקמן הערה  .102והנה ,לפי דעה זו אכן יש פוסקים הסבורים כי יש איסור למחוק
את האות ה' אם היא נכתבת כקיצור שם הבורא ,ראה לקמן הערה אלא שרח"ח מדיני הנזכר שם לא כתב מה מקורו .אמנם
מקורות לכך תמצא בדברי ר"ע יוסף ,שו"ת יחוה דעת ,ח"ג סי' עח ,אלא שהוא עצמו חלק על כך והביא מקורות להקל בזה.
וראה גם ר"י תמר ,עלי תמר על ירושלמי מסכת שבת ,סוף עמ' קלא.
 96בחלק א לא נמצאו תשובות של ר"י רוזין .בחלק ב נמצאת הסכמתו ,ותשובותיו בסי' קנב ,קסט ,קעז ,רמא ,בחלק ג סי' רנט,
ובכולם ליתא ב"ה .רק בסי' רצא נמצא כן .גם בספר תשובותיו הנ"ל מצאנו ב"ה מספר פעמים כגון בסי' סט ,עז ,עח ,פב ,פד,
פז ,קיב ,קנא .וראה גם לקמן הערה .98
 97בספר חיי משה לרמ"מ שקלארש ,בני ברק ,תשנ"ה ,עמ' קכה ,הערה  ,29כתב כי אולי ניתן ליישב תמיהה זו בכך שהמדובר כאן
במכתבים שהכילו חידושי תורה ,ולכן אין כאן חשש שמא יזרקום לאשפה ,וכעין זה כתב באגרות משה או"ח ח"ד ,סי' מ ,כי
במכתבים שיש בהם חידושי תורה ,מותר לכתוב את המלה "שלום" ,ואין לחשוש לאלו האומרים כי היא שמו של ה' ,ויש חשש
שיזרקו את האיגרת לאשפה ,הואיל ויש בה חידושי תורה.
 98ר' משה אליעזר דונט בספרו דבורי אמת ,בארדיאב ,תרצ"א ,ריש סי' א; ר"ש במברגר ,זכר שמחה ,ירושלים ,תשל"ב ,סי' קמג;
רד"צ הופמן ,שו"ת מלמד להועיל ,או"ח סי' קיג ,אות כ )שני האחרונים כתבו שמותר לשרוף איגרת שנכתב בה ב"ה .אוסיף בזה
את דברי רצ"פ פרנק בספרו הר צבי ,יו"ד סי' רלד ,ירושלים ,תשכ"ד ,שכתב כי מצד הדין אין איסור למחוק את המלים "בעז"ה"
אלא רק מצד הידור אין לעשות כן(; ר' עובדיה הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז ,יו"ד סי' כ ,אות ג; תודתי לר"ש אשכנזי על
הפניה זו .ר"ע יוסף בשו"ת יחוה דעת ח"ג ,סי' עח; ונראה שחזר בו מדבריו בשו"ת יביע אומר ,חלק ג ,יו"ד סי' ט ,אות ה .רי"י
קניבסקי כפי שכתב י' הורביץ בספרו ארחות רבינו ,בני ברק ,תשנ"א ,עמ' רמז ,אות מג .ושם כתב כי כן נהג גם ר"ע איגר .אבל
בהמשך הדברים כתב שם כי בשנים הקודמות ]כנראה רצה לומר כי בתחילה החמיר ,אבל מאוחר יותר נהג להקל[ היה רי"י
קניבסקי קורע מהמכתבים כל ב"ה ,בעה"י ,בס"ד וכיוצ"ב ,והיה גונזם .על גניזת בס"ד ,ראה לקמן הערה  104שכך נהג גם בעל
חזו"א .ר"מ הקטן )קליין( בשו"ת משנה הלכות ,מה"ת יו"ד ב )יב( ,מהד' רביעית] ,חמ"ד[ ,תשנ"ח ,יו"ד סי' רב ,דן בעניין,
ולאחר מכן הביא גם את תשובת ר' יוסף רוזין )הרוגאצ'ובר( וסיים ש"אנן קבלנו לכתוב בראש כל מכתב בס"ד או ב"ה וכן
שמעתי מהגה"ק בעל שפת אמת שהקפיד שלא לשנות מלכתוב ,וכן ראיתי אצל רבותינו ואבותינו" .רש"מ עמאר בשו"ת שמע
שלמה ,בני ברק ,תשנ"ב ,יו"ד סי' ו ,אות ח ,לאחר דיון ארוך הסיק כי אין מקום להחמיר בזה ,והמנהג להקל ,אפילו בכתבים
הכתובים בכתב אשורי כגון הזמנות וכד'.
 99ר' בצלאל שטרן ,שו"ת בצל החכמה ,חלק חמישי ,בני ברק ,תשמ"ב ,סי' קה וציין לרי"י טיטלבוים ,שבספרו ייטב פנים ,אבני
זכרון לר"ה ,אות ו ,ד"ה ובדרכו ,ניו יורק ,תשנ"א ,דף ז סע"ג ציין לשבח את הדורות הראשונים "רבים מתפרנסים מידי עסקם
בענייני שמים רב ומורה הוראה שוחט ובודק ושליח ציבור וסופר סתם או כותב שטרות הכל בכתב אשורית ובלשון הקודש
ותחילתו היא ב"ה ,הרי הזכיר השם ב"ה וכתב היום בפרשה או לחודש ולבריאת העולם הרי האמין בה' ובתורה ובחידוש העולם
והיו דבקים בה'".
 100אגרות משה ,יו"ד ,חלק ב ,סי' קלח.
 101מסתבר שכוונתו לר"י רוזין אף שלא הזכירו בשמו.
 102בעניותי לא הבנתי דברי הרב ,שהרי דברי השו"ע שם לקוחים מתרומת הדשן ,פסקים סי' קעא ,ושם כתב בהדיא כי האיסור הוא
משום שהאות י' היא תחילת שם המפורש ,ואף שאין השם שלם לדעת ר"ח יש גם בזה איסור מחיקה ,וכ"כ שם בביאורי הגר"א,
וא"כ מה שייך לכאן הביטוי ב"ה שהמדובר הוא באות ה' .מתוך המשך דבריו עולה כי הרב סבור שהאות ה' נתפסת כאן כאות
מהשם המפורש ,ואף שהיא האות השנייה בשם יש איסור למוחקה .אבל מלבד שיש לדון אם יש איסור למחוק אותה אם ידוע כי
היא האות השנייה ,הרי קשה מדוע שיעלה על דעתנו שהכותב התכוון לדבר כל כך משונה ,במקום לומר בפשטות שהוא התכוון
למלה "השם" .ואפשר שהוא סבור כמ"ש לעיל בהערה  ,95בשם ר"מ גרסברג ,ע"ש.

אסור להשליך במקום בזיון ,מ"מ איני רואה בזה איסור במדינתנו מכיון שלא מצוי שימחקו ובמדינתנו לא מצוי
כלל שיקחו ניר זה לקנוח בבית הכסא שיש נירות מיוחדות לכך ,ולהשליך במקום בזיון נמי לא מצוי כי רגילין
לשרוף הנירות שאין נצרכין ואין לחוש לדבר שלא מצוי כלל .אבל להקפיד דדוקא שיכתבו נמי איני רואה בדבר
שלא הוזכר זה בדברי רבותינו ,ואיזה מעלה שייך לכתוב על מכתבי חול שהרבה פעמים כותבים שם דברי הבל
וגם לפעמים דברים אסורים כלשון הרע וכדומה שיזכירו ע"ז ב"ה .ואם כותב בס"ד אין שום קפידא לאסור אף
באופן שיש לחוש למחיקה שלא לצורך ולהשתמש לדבר בזיון שאין בזה שום אות מהשם דלא שייך זה לאות ד'
דמשם הנקרא דהכל יקראו זה בסייעתא דשמיא .וכן אם יכתבו בעזהש"י נמי אין קפידא כלל כי השין מכיר שגם
ההא אינו אות משם הקדוש אלא בשביל השין יקראו כו"ע בעזרת השם יתברך103.
יש להעיר כי לדברי ר' משה פיינשטיין יהיו אסורים במחיקה ,וממילא גם בכתיבה ,קיצורים אחרים שהיו
מקובלים אצל כותבים ומעתיקים ,והם מקובלים עד היום בספרי דפוס ובמקורות נוספים ,כגון :עמ"י עש"ו
)=עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ( ,בילא"ו )=ברוך ה' לעולם אמן ואמן( ,לק"י )=לישועתך קויתי ה'( ,שבהם
האות י' היא תחילת שם ה'.
ואכן ,יש עוד פוסקים הסבורים שיש לאסור כתיבת ב"ה בראש איגרות ומכתבים104.
)ב( הזכרת שם שמים בתחילת החיבור ובתוכו – שאלות הגותיות
לא מצאתי שהיו חכמים שהתנגדו לכתיבת שם ה' בראש חיבור העוסק בדברי קודש .אמנם מצאנו התנגדות
לדבר כאשר שם ה' נכתב בראש חיבורים העוסקים בדברי חול ,ואין בהם ענייני קודש .התנגדות זו מתייחסת גם
לכתיבת מכתבים ואיגרות ,דברי ברכה ,ועוד שאר עניינים מסוג זה ,שהואיל ואין בהם דברי קודש ,אפשר שאין
זה מן הראוי לפתוח בהם בשם ה' .ואכן כבר כתבנו לעיל את תשובתו של ר"מ פיינשטיין ,שדרך אגב התייחס גם
לשאלה זו .נחזור אפוא על דברי ר' משה פיינשטיין:
אבל להקפיד דדוקא שיכתבו ]ב"ה[ נמי איני רואה בדבר שלא הוזכר זה בדברי רבותינו ,ואיזה מעלה שייך
לכתוב על מכתבי חול שהרבה פעמים כותבים שם דברי הבל וגם לפעמים דברים אסורים כלשון הרע וכדומה
שיזכירו ע"ז ב"ה.
גם הר"י קאפח התייחס לשאלה זו ,ונצטט מקצת דבריו105:
במאות השנים האחרונות התפתח נוהג ,ראשית יצירתו כנראה במזרח אירופה ,ומשם התפשט גם לספרד,
ולרוב הארצות הקרויות ארצות המזרח ,כוונתי לנוהג לנוסס בראש כל אגרת או מכתב את המלים "בע"ה" –
בעזרת השם ,או "בס"ד" – בסייעתא דשמיא .לא בכל הארצות התפשט מנהג זה .בין הארצות שלא נהגו בו
היתה תימן ...הרבה מכתבים ,הרבה אגרות ,הרבה שאלות ותשובות ,נתגלו בגניזה מגאונים קדמונים ,מרמב"ם
ובני דורו ,ואף מדורות שלאחריו ,והנה ראה זה פלא ,אף אחת מהן אינה פותחת לא "בע"ה" ולא "בס"ד" ולא
"ב"ה" ...לעומת זאת רבים מקדמונינו נהגו לפתוח את אגרותיהם במלים "לק"י" – לישועתך קויתי ה' )בראשית
מט ,יח( ...אין מקום לפתיחה "בע"ה" או "בס"ד" ממה נפשך :אם תוכן המכתב או האגרת הוא דבר של מצוה
ודברים נעלים ,שהאדם מקבל עליהם גמול ושכר מאת ה' ,הרי אין ה' מתערב להפעיל את האדם לעשות את
 103משמע מדבריו כי ללא האות ש' ,אדם יקרא את הקיצור החדש )בעזה"י( בצורה אחרת ,ואיני יודע באיזה צורה אחרת ניתן
לקרוא כך שיהיה כתוצאה מכך איסור של מחיקה.
 104כן נהג בעל חזון איש ,והוא אף לא כתב בס"ד ,ראה י' הורביץ ,ארחות רבינו ,בני ברק ,תשנ"א ,עמ' רמז ,אות מג ,ודומה שלא
מצאנו לו חבר בהוראה זו של אי כתיבת בס"ד ,פרט למצויין לעיל הערה  .98עוד כתב ר"י הורביץ ,כי ראה מכתבים מקוריים של
רא"ח מייזל גאב"ד לודז' ואין כתוב בראשם ב"ה ולא כיוצא בזה .לדעת רפ"א מייערס ,שו"ת נחלת פינחס ,ח"א ,בני ברק,
תשנ"ב ,סי' קו ,יש לגנוז את המכתבים שכתוב בהם ב"ה .לדבריו ,משום כך נוצר המנהג לכתוב בס"ד ,ולא ב"ה .מעין זה כתב
גם ר"מ שטרנבוך ,תשובות והנהגות ,מהדורה חדשה ,ירושלים ,תשנ"ב ,ח"א ,יו"ד סי' תר"מ .עוד כתב שם כי שמע שהגר"א לא
נהג לכתוב במכתביו ב"ה .יש להעיר כי בני הגר"א כתבו בהקדמתם לבאורי הגר"א על שולחן ערוך או"ח" :מימיו לא כתב
אליהם ]הגר"א לבניו ולבנותיו[ איגרות לשאול בשלומם" .אבל אין ללמוד מכאן שלא כתב לחכמים אחרים .ואכן ,התפרסמו
איגרות אחדות שכתב לחכמים ובעניינים מסוימים .ר"ד אליאך ,הגאון ,ירושלים ,תשס"ב ,עמ'  ,1256-1255הדפיס שתי איגרות
של הגר"א ,והן נדפסו "אחר הגהה והשוואה" וכו' ,ע"ש ,ובראשן נכתב :ב"ה .ר"ח סולוביצ'יק לא נהג לכתוב ב"ה באיגרת
שלומים ,ורי"ד סולוביצ'יק הסביר ,כמובא בשמו בחוברת מסורה ,בעריכת ר"צ שכטר ור"מ גנק ,ניו יורק ,חוברת ו )תשנ"ב(,
עמ' לג ,כי המנהג עצמו נובע ממשנת ברכות ,כנזכר לעיל ליד הערה והואיל והרמב"ם לא הביא תקנה זו ,מכאן כי זו היתה
הוראת שעה ,ולא לדורות .דברים אלו נדפסו גם בספר מפניני הרב ,בעריכת ר"צ שכטר ,ירושלים ,תשס"א ,עמ' קצד-קצה ,ע"ש.
ר"י שציפנסקי בספרו שארית ישראל ,ניו יורק ,תשנ"ז ,חלק שני ,פרק עשרים ואחד ,עמ' קמח-קנ ,דחה נימוק זה ,ואגב זה דן
בעניינים נוספים הקשורים לכתיבת ב"ה שעמדנו עליהם כאן .גם ר"ח קניבסקי סבור שיש לגנוז ב"ה )ואין צורך לגנוז בס"ד(,
ראה רג"ה רבינוביץ ,גם אני אודך ,בני ברק ,תשס"ד ,עמ' קעט ,סי' פו ,אות כו.
סיכום השיטות ,הן של המתירים והן של האוסרים ,בקצרה ובלוויית מראי מקורות ,ראה בשו"ת במראה הבזק ,יוצא לאור ע"י
מכון ארץ חמדה ,חלק ג ,ירושלים ,תשנ"ט ,סי' קלח ,עמ' .227
 105ר"י קאפח ,כתבים ,חלק א ,ירושלים ,תשמ"ט ,שער שני ,עמ' .126-124

הטוב ,כי אז לא יהא האדם זכאי לשכר ולא לגמול טוב ...ואם תוכן המכתב או האגרת הוא דבר בלתי הוגן מאיזו
בחינה שהיא ,היעלה על הדעת שהשמים יסייעוהו לעשות דבר בלתי הוגן ...אין בכוונתי ברשימה זו לומר שאין
לכתוב "בע"ה" או "בס"ד" ,מטרתי להסביר מדוע לא כתבוה קדמונינו ...כללו של דבר :אין מגרעת באי כתיבת
"ב"ה" או "בע"ה" או "בס"ד" ,נהפוך הוא :יש בכך לשני הטעמים 106גם יחד טעם לשבח.
העולה מדבריהם 107כי אין צורך לכתוב ,ולעתים אף אסור לכתוב ,באיגרות ושאר כתבי חולין את הביטויים
בע"ה ,בס"ד ודומיהם.
יש להוסיף כי בכתובה נהוג לכתוב" 108:ואנא במימרא דשמיא אפלח ואייקר ...ואכסה יתיכי כהלכות גוברין
יהודאין" וכו' .ויש שכותבים" :ואנא בסייעתא דשמיא אפלח" וכו' .וכבר דנו חכמים בלשון זה ,האם הוא נחשב
כשבועה ,או שהוא נחשב כתנאי 109.ולכן ייתכן שאולי היה עדיף שלא לכתוב ביטוי זה.
אבל היו גם שהקפידו מאוד על כך שיוזכר בע"ה וכד' ,בין בכתיבה אף של דברי חול ,ובין בדיבור בין איש
לרעהו אף בדברים בעלמא ,והדברים ארוכים 110,ואביא כאן רק סיפור אחד להודיע חשיבות העניין לשיטה
זו111:
שמעתי מאאמו"ר ברכת יוסף זצ"ל כשנסע לא"י הגאון הקדוש רבנו ר' נפתלי כ"ץ זצ"ל מפוזנא נסע דרך
טיסמיניץ כדי לראות וליראות עם זקני הקדוש ר' מענדעלי מבאר ,כי נצמדה אהבתם מאד ונתאכסן אצלו .וקודם
נסיעתו משם בהיות הבית מלא מכל אנשי העיר הביאה זקנתי הרבנית לעקיך מצוקר להרה"ק הנ"ל ואמרה לו
שיה' לו לאכול על הדרך לאשר זהו דבר חשוב .והשיב לה :לא ,רק בא"י אוכל אותו .ותיכף יצא זקני הנ"ל לבית
אחר ובכה שם בדמעות שליש .אח"כ רחץ פניו ובא בחזרה להרה"ק הר"נ ונסע עמו ללוותו .וכשחזר זקני לביתו
שאלו אותו :מפני מה בכית ככה בבית האחר? ואמר :מפני היראה ,כי שמעתי שהרה"ק הר"נ אמר שיאכל את
הלקח בא"י ולא אמר "אם ירצה השם" ונבהלתי וחששתי שח"ו לא יבוא כלל לא"י .וכן היה שנפטר על אם
הדרך ועלה לשמים באיסטנבול.
אוסיף עוד מה שמצאנו לרי"ש טייכטאל ,מרבני הונגריה בדור שעבר .בשנות השואה ,בהיות הוא ואנשי עירו
תחת השלטון הנאצי ,הוא עדיין שלח גלויות מעמק הבכא לבנו .הגלויה נכתבה בלשון הקודש ובאותיות
לטיניות ,ועברה צנזורה ע"י הגסטפו ,שהחתימה את הגלויה בחותמת אדומה עם צלב הקרס .למרות הצנזורה,
כתב רי"ש טייכטאל "ב"ה" בראש המכתב ,אלא שהוא "הגניב" זאת בתוך האות  pהנמצאת בראש המכתב ,אף
שהיה בדבר סיכון רב112.
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לא ברור לי אלו שני טעמים הזכיר בדבריו .אפשר שכוונתו לשני צדדי ה"ממה נפשך" ,או שכוונתו כדברי ר"מ פיינשטיין
שהבאנו לעיל ,אף שהוא לא הביאו .אולי בנוסף לכך ניתן לומר שהוא הזכיר גם את תשובת ר"י רוזין ,ואע"פ שתמה עליה
מאותו טעם שהזכרנו לעיל בהערה  ,95מ"מ אפשר שלא דחאה מההלכה ,שהרי היא מסכימה לשיטתו שעדיף לא לכתוב
ביטויים אלו.
וכן היא דעת ר"מ בלומנפלד לעיל ליד הערה.
ראה ר"ש אסף ,ספר השטרות לרב האי גאון ,מוסף התרביץ ,ירושלים ,תר"ץ ,עמ'  13ובהערה  ,8ששם ציין היכן מצינו לשון זה,
או לשון "בסייעתא דשמיא" ,והיכן לא מצינו כן כל עיקר .בכתובות שפרסם מ"ע פרידמן בספרו )לעיל הערה לא מצאתי ביטוי
זה.
ראה בספר תוספת כתובה לר"י קלמר ,ירושלים ,תש"ן ,עמ' סא ,הערה  ,2שכתב כי על פי המיוחס לרש"י בנזיר סו ע"ב עולה כי
שמים הוא לשון שבועה ,אבל הרמב"ם בהל' יבום ד ,לג ,שהביא נוסח זה בנוסח הכתובה ,סבור כי שמים אינו לשון שבועה
כמ"ש בהל' שבועות יב ,ג .לכן הוא נוטה לומר כי משמעות ביטוי זה בכתובה היא כמו בעזר ה' ,והביא ראיה מדברי רשי"ח
קנייבסקי שבחיבורו קרית מלך להל' יבום שם ציין למדרש לעולם פי"ב ששם מוזכר העניין של אי"ה .וראה גם ר"י רצאבי
בספרו טופס כתובות ,בני ברק ,תשנ"ו ,עמ' צה-צז.
ראה המקורות שאסף ר"י נאכט במאמרו 'אי"ה' ,סיני ,כד )תשי"ט( ,עב-עט .יש להוסיף עליו גם את המובא באוצר אגרות קודש
לראח"ד לוין ,ירושלים ,תשי"ב ,מכתב רטז ,עמ' צו" :מדוע אינך מזכיר איה"ש ,והלא בלעדיו אין ח"ו ,ומרגלא בפומא הגוים
הקדמונים ברוסיא ...בלי עוזר השי"ת אי אפשר אפילו למפתן הבית ,ואישי ישראל המאמינים אומרים שאפילו חלק א' ממיליאן
ברגע אי אפשר מבלעדי ית' .וא"כ לפלא ותמהון נורא יחשב איך אומרים או כותבים שבדעתי להיות כן וכן מבלי הזכרת רצונו
ית'" וכו'.
תולדות יוסף לר' מתתיהו לנדא ,ברדיטשוב ,תרס"ה ,עמ' ה ,והובא ע"י ר"י נאכט הנזכר בהערה הקודמת.
ראה רי"ש טייכטאל ,שו"ת משנה שכיר ,חלק ראשון ,מהדורה מחודשת ,ירושלים ,תשל"ד ,בפרקי תולדות ,שנכתבו ע"י בנו,
ונדפסו בראש הספר ]אין מיספור של עמודים[ והערה .63

