
'מי האיש החפץ חיים.. נצור לשונך מרע'
  מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

אנו צועדים לקראת יום הדין ראש השנה וביום זה זכויותינו עומדים במוזני 
צדק וכמו שכתב הרמב"ם הלכות תשובה )פרק ג הלכה א( וז"ל כל אחד ואחד 
מבני האדם יש לו זכיות ועונות, מי שזכיותיו יתירות על עונותיו צדיק, ומי 
שעונותיו יתירות על זכיותיו רשע, מחצה למחצה בינוני, וכן המדינה אם 
היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן הרי זו צדקת, ואם היו עונותיהם 

מרובין הרי זו רשעה, וכן כל העולם כולו עכ"ל.
לו  ומבסרים  עוונותיו  על  יתירות  וזכויותיו  בדין  זכה  אדם  כי  נניח  בואו 
מהשמים שנרשם כצדיק גמור  והנה אותו צדיק רואה שיסורין באין עליו 
והוא נחלה בחולאים גדולים של חולי מעיים ונצטרע ואין תפילתו נשמעת 
וכלבים משתלחים בו והוא מתפלא היכן הבשורה שבישרו לו שהוא צדיק 

גמור וחשב שיהיה לו טוב השנה והנה גמרו אותו ביסורים.
באה לו התשובה מה שכתוב בפרשת השבוע "זכור את אשר עשה ה' אלהיך 
מעשיה  כל  כי  חיים  בספר  שנה  כל  שנכתבה  ודאי  הצדקת  מרים  למרים" 

בצידקות  ונחתמה בספר צדיקים וחסידים.
וכל זה לא עמד לה כאשר דיברה על אחיה משה וקיבלה יסורים של צרעת 
עד שאמר אהרון אל נא תהי כמת. הנה לך תשובה שאף על פי שאתה צדיק 
שום דבר לא יגן עליך אם דיברת לשון הרע ואמרו חז"ל שראוי להשליכו 
לכלבים ויסורי מעיים )אסכרה( באם עליו. ולכן כתבה התורה בלשון זכור 

שתזכור ותשנן בפיך מה עלול לקראת אם תדבר לשון הרע.
וכן איתא בספרא בחוקותי פרשה א וכן הוא אומר זכור את אשר עשה ה' 
אלהיך למרים, יכול בלבך כשהוא אומר השמר בנגע הצרעת לשמור מאד 
ולעשות הרי שכיחת לב אמורה, הא מה אני מקיים זכור שתהיה שונה בפיך 

ע"כ.
ומעשה שבאו אלי זוג לשלום בית האיש טען כי אשתו מכניסה אשה זקנה 
לבית ולדעתו אשה זו עושה להם עין הרע. כנגד זה טענה אשתו כי הזקנה 
עם  ומשחקת  אליהם  נכנסת  שהיא  ושימחתה  וערירית  אלמנה  אשה  היא 

הילדים.
הבעל הזכיר לאשתו הנה לאחרונה הזקנה נכנסה ואחר שיצאה הילד נפל 
מתי  הזקנה  בגלל  הכל  הרב  כב'  הנה  אלי  ופנה  רגלו  את  ושבר  מהכסא 

שנכנסת נותנת עיניה בנו בעין הרע ונעשים נזקים בבית.
את  וקיללת  עליה  דיברת  אתה  מהבית  הזקנה  כשיצאה  הבעל  שאלתי את 
או  הילד  שנפל  לפני  דברת  מתי  לשאול  והוספתי  בחיוב,  השיב  השכינה. 
לאחר זה השיב דברתי עליה לפני שנפל. אמרתי לו הילד נפל מעוון הלשון 
הרע שלך שדברת על השכינה וכל פעם שהיו נזקים בבית היו מהלשון הרע 
שלך ולא מעין הרע של האלמנה ואתה הוא שפשעת בבית וקבלת עונשך 
לאלתר. כי בעוון לשון הרע העונשים הם בהאי עלמא ולאלתר. כמו במרים 
נזהר בכבוד האלמה  וקיבל הבעל על עצמו תשובה ומאותו היום  הצדקת. 
ְּתַסֵּל֣ף  ָדם  ֶלת ָא֭ "ִאֶּו֣ ותשקוט הארץ.  וזה מה שאמר שלמה במשלי פרק יט 

ֹו ְוַעל־ה' ִיְזַע֥ף ִלּֽבֹו". ַּדְרּכ֑
כדי שנזכה לשנה טובה עלינו  ולהטהר בראש השנה  ולכן אם באנו לתקן 
לתקן את חאט הלשון וכבר סיכם זאת דוד מלכא מי האיש החפץ חיים וכו' 

נצור לשונך מרע וכו'. שבת שלום!

 

'אלמלא הקב"ה עוזרו-אינו יכול לו'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: לע"נ: אסתר בת שרה 
ע"ה. וכן שרה רבקה חיה בת שרה ע"ה. 

ולהצלחת: ציון בן אסתר הי"ו. ואיתי בן אסנת 
הי"ו. ולידה קלה ללינוי מזל בת אסנת הי"ו.
להקדשת העלון: 054-843-7476

20:08       19:23         18:33
20:05       19:20          18:31

 

"ִּכי-ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה, ַעל-אְֹיֶביָך; ּוְנָתנו ה' אלוקיך ְּבָיֶדָך--ְוָׁשִביָת ִׁשְביֹו".

והמפרשים )עיין בפירוש האלשיך הקדוש ועוד( עמדו על כמה תמיהות בלשון הפסוק, 
ראשית, מהי הלשון כי תצא בלשון יחיד, והרי למלחמה יוצאים רבים, והיה 

צריך לומר כי תצאו?

ועוד יש להבין הרי הסיבה לנצחון במלחמה איננה היציאה אל הקרב גרידא, 
אלא המלחמה עצמה היא הגורמת לנצחון. ובלשון הפסוק מבואר שמספיק 
עוד עמדו המפרשים מהו  בידך'.  ה' אלוקיך  'ונתנו  ואז  ה'יציאה' למלחמה, 
ונתנם. לומר  צריך  והיה  שבויים  המון  ישנן  במלחמה  הרי  'ונתנו',  לשון 

הרע,  היצר  עם  האדם  מלחמת  על  היא  התורה  שכוונת  המפרשים,  וביארו 
האדם  שרק  משום  אויבך,  על  למלחמה  תצא  כי  יחיד  לשון  נאמר  כן  ועל 
שמים. מיראת  חוץ  שמים  בידי  שהכל  משום  בעצמו,  למלחמה  לצאת  יכול 

מלחמת  את  הממחישה  הקדוש  האלשיך  של  הטהורה  מלשונו  פה  ואעתיק 
האדם מול היצר, וזה לשונו )בשינוי מעט(, כי הלא הלוחם על יצרו הלא ידמה אל 
נער קטן אשר יקרב אל עיר אשר הכירה כלל, ובה מלך עז פנים זקן מלומד 
במלחמה מנעוריו, ובקי בכל מוצאי העיר ומובאיה כי כל ימיו גדל בתוכה, 
ואנשים בה כשש מאות איש והשאר כולם כעבדים למלך זקן ההוא, וסרים אל 
משמעתו, גבורי כח עושי דברו, והעיר סוגרת ומסוגרת והמה ומלכם בקרבה. 
ההוא,  זקן  המלך  עם  מלחמה  לעשות  לבו  אל  ויערב  קטן  נער  בא  זה  והנה 
ולהפילו ארצה וללכוד את העיר כלה ולשבות את כל אנשיה ולכבוש אותו ואת 
כל עמו, להיות לו לעבדים ולהפך לבבם אליו. והן אמת כי כל השומע יצחק 
לו באומרו אליו מי אתה נער קטן אשר שמת לבך לעשות כדבר הזה, והלא 
ישנן ארבע סיבות מדוע לא תוכל לשאת ונבול תבול ולא תוכל עשוהו לבדך. 

בקרבה  תושבים  מלכם  גם  הם  כי  שנית,  רבים,  והמה  אחד  אתה  כי  אחד, 
היית  גר  כי  אם  כי  כן,  לא  ואתה  ולבא,  לצאת  העיר  ומובאי  מוצאי  יודעים 
בארץ נכריה, שלישית, כי נער אתה והמלך ההוא זקן ובתחבולות יעשה לך 
מלחמה עד רדתו אותך, רביעית כי הוא חפץ בטולך ולהשמידך בלבבו ובלב 
כל אשר אתו, ואתה חפץ בקיומם למען יעבדוך להפכם שפה ברורה לקרא 
כולם בשמך ולעבדך שכם אחד, באופן שאתה תרחמם בדין והמה יכוך מכת 
אויב מכת אכזרי. והן אמת כי על כל אלה לא ירך לבבו וירוץ כגבור לנתוש 
כחו  בחמת  אליו  ויתמרמר  מלכה,  ואת  העיר  את  ולהרוס  ולהאביד  ולנתוץ 
עד האבידו אותו ולשומו מרמס תחת רגליו ואת כל אחיו יקח לו לעבדים. 
הנה ילד מסכן הלז בזאת יתהלל על כל הנבראים אשר מעולם אנשי השם.

אשר  הוא  הרי  הלז  החזיון  כל  הנה  לשונו,  במתק  הקדוש  האלשיך  וכתב 
איש  יצא  יצוא  אך  הלא  כי  יצרו.  את  הכובש  לב  חכם  איש  לכל  יקרה 
היא  קטנה  לעיר  יבא  סמוך  יצר  רובץ,  חטאת  לפתח  והנה  אמו  מבטן 
וגדל  הולך  יום  יום  והנה  גידים.  ושס"ה  אברים  רמ"ח  בה  ואנשיה  האדם 
יולד  כילד  האלה  הימים  ובמלאת  רצונו.  ונעשה  אומר  מאוד,  גדל  כי  עד 
אויביו  על  למלחמה  יצא  הכל  מאדון  ועושה  מצווה  הטוב,  היצר  בו  יבא 
עכת"ד. וכו'.  רעתו,  ממעשה  נהנים  עצתו  אנשי  וגידיו  ואיבריו  הרע  היצר 

שתל  שכבר  הרע  היצר  נגד  להילחם  מאוד  קשה  הטבע  ע"פ  דהיינו 
מצוות. לגיל  האדם  הגיע  עד  שנה  עשרה  שלוש  במשך  שורשיו 

ונראה שזה ביאור הפסוק כי תצא למלחמה וכו' ונתנו ה' אלוקיך בידך. ומדוע 
לא הזכירה התורה את עניין המלחמה ורק את היציאה למלחמה? אלא הביאור 
הוא, שאדם בשר ודם אינו יכול לנצח את היצר לבדו, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, 
)סוכה נב ע"א-ע"ב( "אמר רבי יצחק: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר: 
'רק רע כל היום'. אמר רבי שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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וכו' האם הציבור  לן  אידכר  שאלה: באמירת הסליחות בקטע רחמנא 
וכן  ויעבור.  בדיל  אחריו  יענו  רק  או  רחמנא  החזן  עם  בלחש  יאמרו 

בתפילות ימים נוראים באמירת על חטא וכו' כיצד יש לנהוג.

תשובה: יש נוהגים שהציבור אומרים רחמנא עם השליח ציבור בלחש 
ויעבור ולכל מנהג יש  ויש הנוהגים שהציבור שותק ורק עונים בדיל 
מקור וטעם והטוב ביותר כדי שלא יהיה בלבול, שהשליח ציבור יאמר 
נוראים יש כמה  ובימים  ויעבור.  יענו בדיל  בקול רחמנא והציבור רק 
מנהגים בזה ואפשר שהחזן יאמר על חטא אחד והציבור יאמרו השני 

וכשהציבור אומרים יאמר החזן עמהם גם כן.

ביאורים: בספר נר ציון )בן סניור( עמ' עז' הביא בשם הפע"ח דף קכח' ע"ב 
שיש לנו בסליחות י"ב אלפא ביתא כנגד י"ב בחינות עליונות שבאצילות 
והם א רחמנא אדכר לן. ב אנשי אמונה. ג תמהנו מרעות. ד או"א אל תעש. 
ה וידוי על סדר אשמנו בגדנו. ו אשמנו מכל עם. ז אלוקינו שבשמים. ח עננו 
אבינו. ט אדון הסליחות. י עשה למען אמתך. יא לדוד אליך ה' שבנפילת 

אפים. יב אליך ה' נשאתי עיני.  ולכן אין לדלג מהם כלום.

אלא שיש לדון מי אומרם ועיין בשכנה"ג בסי' תריט' אות ט' והבאתיו בכי 
וז"ל המנהג  פז הביאו  וכן בסליחות עטרת  ח'  עמ'  נוראים  ימים  מועד  בא 
בוידויים שהש"צ מקרה הדלת )פירוש המשפט שפותח עמו כגון רחמנא( 
והעם עונים הסוגר )פירוש הקטע שעונים על דבריו כגון בדיל ויעבור( ויש 
מי שגמגם על זה שנמצא לפי זה שלא השליח ציבור ולא הקהל אומרים דבר 
שלם, ושאלני על זה והשיבותיו דהן אמת דהנכון שהשליח ציבור והצבור 
יאמר יחד הדלת והסוגר אבל מכל מקום המנהג שנוהגים בו עכשיו אין בו 
קפידא גם בוידויים וכו' שכיון שהקהל שומעים מה שיאמר השליח ציבור 
ועל מה שאמר הש"צ הם עונים וכן השליח ציבור שומע מה שהקהל אומרים 
הוי ליה כאילו הקהל אמרו מה שהשליח ציבור אומר והשליח ציבור כאילו 

אמר מה שהקהל אמרו דשומע כעונה.

ערבית  של  סליחות  בדיני  )חמווי(  הכפורת  בית  בספר  כתב  טעם  ועוד 
קדוש  אומרים  מלאכים  של  כתות  שלש  שהרי  וראיה  כן  לעשות  שמועיל 
קדוש קדוש וכל אחת אומרת קדוש אחר ומוכח מכאן שמצטרפים זה לזה 

ורק יש להקפיד שלא להתחיל עד שהחזן יסיים.

מנין שאני חזן שנים בכיפור בבית הכנסת שערי רחמים בירושלים הנהגתי 
כמו שנהג מו"ר רבי שבתאי אטון זיע"א שאני אומר על חטא והציבור אומר 

את השני ואני מקפיד לומר בלחש עמהם מה שהם אומרים.

שאלה: איך אפשר להעביר שנאה לפני כיפור מאדם שאני שונא אותו.

תשובה: עיין בביאורים.

בלבבך  אחיך  את  תשנא  לא  של  תעשה  לא  מצות  קיום  בעצם  ביאורים: 
ואיך  בלב  היא  שנאה  הרי  זו  מצוה  לקיים  אפשר  איך  הקשו  כיון שרבים 
אפשר להתגבר ולא לשנא וידועה שיטת הרמב"ן ויקרא פי"ט פי"ח שביאר 
אל תשנא את אחיך בלבבך בעשותו לך שלא כרצונך אבל תוכיחנו מדוע 
ככה עשית עמדי ולא תשא עליו חטא לכסות שנאתו בלבך ולא תגיד לו כי 
בהוכיחך אותו יתנצל לך או ישוב ויתודה על חטאו ותכפר לו. ואילו שיטת 
יט' ע"פ הספרא שכתוב לא אמרתי  מהר"י פרעלא על הרס"ג עשין עשה 
אלא שנאה שהיא בלב, אבל כשיראה לו שנאה וידע שהוא שונאו אינו עובר 
על זה הלאו, אמנם הוא עובר על לא תקום ולא תטור. ועובר גם כן על עשה 
שנאמר ואהבת לרעך כמוך ומכל מקום שנאת הלב היא קשה מכל השנאה 

הגלויה ועליה הזהירה התורה ביותר.

 

שאלה: יש לנו במנין אדם שפסול מלהיות שליח ציבור האם מותר ליתן 
לו בימים הנוראים לומר רק פיוטים.

תשובה: מותר הדבר אבל לא קטעים שמוציא את הרבים ידי חובתם וכן 
אין ליתן לו לומר י"ג מידות.

ענייני סליחות
ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל ֵעץ אֹו ַעל ָהָאֶרץ וגו' ַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהָּבִנים ִּתַּקח ָלְך 

ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים: )דברים פרק כב(.

להשמר  אחד,  ביום  בנו  ואת  אותו  לשחוט  אסר  "וכן  פמ"ח(:  )ח"ג,  נבוכים  המורה  כתב  המצוה|  טעם 
ולהרחיק לשחוט משניהם הבן לעיני האם, כי צער בעלי חיים בזה גדול מאוד, אין הפרש בין צער 
האדם עליו וצער שאר בעלי חיים. כי אהבת האם ורחמיה על הולד אינו נמשך אחר השכל, רק אחר 
והאפרוחים  כי הביצים אשר שכבה עליהם  כן הטעם בשלוח הקן,  גם  וזה  וכו'.  פועל הכח המדמה 
הצריכים לאמם, על הרוב אינם ראויים לאכילה וכי שלח האם ותלך לה, לא תצטער בראות לקיחת 
לקחת  ורעבתנות  לאכזריות  "שדומה  הבנים:  על  האם  תקח  לא  הפסוק:  על  שם  הרשב"ם  הבנים". 
ולשחוט ולאכול אם ובנים יחד". וכ"כ הרמב"ן על הפסוק הנ"ל: "גם זו מצוה מבוארת מן אותו ואת 
בנו לא תשחטו ביום אחד, כי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם. או שלא יתיר 
הכתוב לעשות השחתה לעקור המין, אעפ"י דהתיר השחיטה במין ההוא, והנה ההורג האם והבנים 
ביום אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף, כאילו יכרית המין ההוא וכו'. – ומדברי הראשונים 
ולכן צריך  עולה שטעם מצות שלוח הקן הוא רחמים, מפני שיש אכזריות בנטילת אם עם הבנים, 

לשלח קודם את האם ואחר כך לקחת את הבנים.

האם יש חיוב לחזר אחר מצוה זו| מעיקר הדין אין חיוב לחזר בהרים וגבעות אחר קן, כדי לקיים מצות 
שלוח הקן, ומכל מקום בודאי יש להשתדל לקיימה, ומעלתה גדולה עד למאוד  (חולין קלט:| ובספר אורחות 
חיים מרבי אהרן הכהן מלוניל כתב לפיכך המחזר בהרים וביערים אם ימצא קן צפור לקיים שלוח הקן יש לו שכר ואינו נקרא הדיוט, ואע״פ 
שהוא פטור מלחפש אחריו עכ״ל. וכן כתב הברכי יוסף שמדברי האריז״ל משמע שצריך להשתדל לקיים מצוה זו, עכ״ל . וכן כתב בערוך 

השולחן שאף שמדין הדין אינו חייב לרדוף אחריה, מ״מ בוודאי דבר גדול הוא להשיג מצוה זו, עכ״ל(.

עוף טהור בלבד| שלוח הקן אינו נוהג אלא בעוף טהור, אפילו אם האם טרפה. ואפילו אין שם אלא 
אפרוח אחד או ביצה אחת, חייב לשלח.)שו"ע יו"ד סימן רצב א(.

| יש אומרים שמברכים בעת קיום מצות שלוח הקן  )ספר תמים דעים לראב"ד סימן קעט, רוקח סימן שסו,  ברכה 
פאת השולחן הלכות א"י פ"ג| ערוך השולחן סעיף י(. אכן דעת הרבה מהפוסקים שאין לברך, וכן היא דעת פוסקי 

זמנינו. אך הרוצה יכול לברך בלא שם ומלכות, ויאמר הנוסח :ברוך אתה מלך העולם, אקב״ו לשלח 
הקן )כן מבואר בשיורי ברכה יורה דעה סימן רצב שדעת הר"י בן פלט והראב"ד והרשב"א והרב העטור ומהר"ם מרוטבורק ורבינו אשר 
בר חיים שאין מברכין על שלוח הקן. ע"ש. וכן מוכח מדברי הרב המאירי שלא לברך. והכי סבר לה הרמ"ע בספר אלפסי זוטא פ"ק 

דפסחים, שלא לברך(.

צורת הקיום המצוה| כששולח האם יש אומרים שצריך לקחת האם מעל גבי הבנים בידיו ואז לשלחה 
ממנו. אכן יש אומרים שבאופן זה עוברים על הלאו שנאמר "לא תקח האם על הבנים",  אלא אופן 
השילוח הוא ע"י שמגרשה מהקן במקל וכדומה, וכן נהגו והורו כמה מגדולי זמננו. )שו"ת תורה לשמה סימן 

רע"ח| חזו"א יו"ד סימן קע"ה ב| וכן נהגו הרבה מגדולי הדור ומהם הגר"י קנייבסקי והגרא"מ שך והגר"י וייס זצ"ל ועוד רבים וטובים(.

במקל על האם  כשבא לקיים המצוה ע״י שמגרשה מהקן, אין צריך להכות  אחרים|  שילוח  אופני 
ממש, אלא די שיכה לידה ויגרום בכך שתבהל ותעוף. והוא הדין נמי שמקיים המצוה ע״י שזורק אבן 

לעברה וגורם בכך להברחתה. וכן אם מגביה קולו ומגרשה, קיים בזה המצוה. והנה יש פעמים שמיד 
שרצונו  הראוי לכוון מיד בתחילה  האם ותיכף בורחת .ולכן מן  כשמתקרבים אל הקן ,מרגשת בזה 
לקיים המצוה בכל אופן שיגרום להברחת האם .ואז יקיים המצוה בין אם תברח מיד מחמת התקרבותו, 
ובין אם תברח מיד כשיניף המקל, אף שעדיין לא הספיק להכות על הקן )ספר שלח תשלח עמוד מ"ח בשם 

הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ שליט"א(

זמן המצוה | זמן קיום המצוה הוא בלילה ולא ביום בשעות 4-5 בערב עד 7 בבוקר, כיון שהאם נמצאת 
החומים  התורים  העיר" שהם  "תור  השעות של  הם  לציין שאלו  יש  ביום.  בקן  נמצא  והאב  בלילה 
הנקראים "יונה", וכן הם השעות של "יונת  עליה" האפורה המצויה מאוד בעיר. שאר מיני העופות לא 

באו כאן והרחיב בזה בספר "קן ציפור", עי"ש. 

לקיחת הבנים| יש אומרים שאם שלח האם ולא זכה לאחר מכן בבנים, לא קיים מצות שלוח הקן. )כך 
משמע מסתימת לשון המחבר השו"ע סעיף ד, ועי' לבושי שרד שרמז לזה. וכן כתבו להדיא החת״ס והחזו״א . וכן דעת הגר"ח קנייבסקי 
ולדעתו, המשלח האם ולא לוקח הבנים ־לא עשה ולא כלום | ובספר שלחן גבוה על השו״ע לרבי יוסף מולכו ס"ק י״ט הביא דברי הזוה״ק 

בתיקונים  תיקון שישי והסיק מכך דהכל מצוה אחת לשלח האם ולקחת הבנים ואם לא עשה כן לא עשה כלום) ויש אומרים שאין 

לקיחת הבנים חלק מהמצוה והיא רשות בעלמא )לקט הקמח בשם הח"צ והחו"י( ועכ״פ לשלימות המצוה בודאי 
ראוי לקחתם, מפני שיש לזה מקור ע״פ טעמי החכמה.

קנין| מכיון שנתבאר שלדעת הרבה פוסקים לקיחת הבנים היא חלק מהמצוה, וכפי שמורה לשון הכתוב 
"ואת הבנים תקח לך"  ממילא צריך לעשות בהם קנין גמור. ולכן, באפרוחים גדולים שיוצאים חוץ 
לכף ידו צריך לדקדק להגביהם ג׳ טפחים. אבל בביצים ואפרוחים שנכנסים בתוך ידו הרי שזוכה בהם 

מדין חצר )ע"פ המבואר בחו"מ סימן קצח ב ובביאור הגר"א ס"ק ד ונתה"מ ביאורים ג(.

פרט למזומן| אין חייבים לשלח האם אלא בקן שאינו מזומן אצלו, כלומר שלא זכה בה. לפיכך, קן 
הנמצא בחצרו המשתמרת, או בביתו, אינו חייב בשילוח. אמנם, מבואר בגמרא שכל עוד שהאם לא 
עזבה את הקן כלל משעת הטלת הביצים, אין חצרו זוכה לו, ובמקרה זה יכול לקיים המצוה גם בחצר 
המשתמרת.)שו"ע רצ"ב ב(. ולדעת הרבה אחרונים ופוסקי זמננו, אם כיוון במחשבתו מיד בתחילת עשיית 
הקן, לפני הטלת הביצים, שאין ברצונו שחצרו תזכה בעבורו באם ובביצים, אין חצרו קונה לו בעל 
כורחו ויכול על כן לקיים המצוה גם אם עזבה האם כבר את הקן לזמן מה. ואמנם, יש אומרים שכיום 
שרוב בני אדם אין דעתם נוחה מהימצאות יונים וקינים ברשותם, אין החצר זוכה עבורם בקן, גם אם לא 
חשב כן במפורש, ומשום כך יכול לקיים מצות שילוח, גם אם עזבה האם את הקן לזמן מה, וגם אם לא 
גמר בדעתו להדיא שאין ברצונו לזכות בהם.) ספר שלח תשלח בשם הגרח"פ שיינברג זצ"ל ויבדלח"א הגר"ח  קנייבסקי 

והגר"נ קרליץ שליט"א(.ומכל מקום טוב לומר בפה ולגלות דעתו שלא בהם מעולם.

'מצות שילוח הקן' 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

גברת קורנפלד היא לא אשה דתייה. ליתר דיוק באזור שלה לא תוכלו למצוא 
גברת יותר אנטי-דתית ממנה. היא פשוט לא יכולה לסבול דתיים על גווניהם 

השונים, עם שטריימל, בלי שטריימל, עם קיטל או בלי, עם עניבה, בלי עניבה, 
ואפילו כיפות סרוגות עם חולצה צבעונית עוררו בה טינה עזה.

היא כבר לא אשה צעירה הגב’ חווה קורנפלד, ועיסוקה כמאבחנת ליקויי 
למידה למעלה מ- 30 שנה, העמיד אותה בשורה הראשונה בסקטור המקצועי 

שלה. שמה הלך לפניה מדן ועד אילת, היא היתה אוזן קשבת, לב מבין, ופה 
מפיק עצות-מרגליות, בכל הקשור לאיבחונים ורעיונות התמודדות עם כל 
ליקוי באשר הוא. הספר שכתבה “ילדים עם כשרון אחר” הפך ללהיט גם 

במגזר הדתי, שם ידעו לסנן ולנפות את הקש והתבן, ולהוציא משם את הסולת 
הנקייה, בבחינת “תוכו אכל קליפתו זרק”. לא נחטא לאמת אם נאמר שאלפי 
ילדים חייבים לה את חייהם ותפקודם השכלי והרגשי כאחד, גם במגזר שלנו.

היה זה בוקר יום שבת קייצי, פרשת “משפטים”, ב’ אלול, החום הכבד עדיין 
לא לפת את הנבראים, והיא השכימה קום כהרגלה, לצעדת הבוקר הקבועה 

שלה. בראשה חולפות מחשבות של אושר, שתי בנותיה נישאו בשנה שעברה, 
ובקרוב, ממש בקרוב, היא ובעלה יוכלו לסמן ברקורד שלהם את התואר: סבא 

וסבתא.

גב’ קורנפלד ירדה במדרגות הפונות לגן הציבורי ופתחה בהליכה. הפתגם 
“נפש בריאה בגוף בריא” היה נר לרגליה למרות שבריאות הנפש לדידה, זו 

השכלה אוניברסיטאית-אקדמית על כל השלכותיה, נו טוב.

השעה 8:00 בבוקר. אנשים עטופי טליתות נכנסו ויצאו מבתי הכנסת, אבל 
אותה זה לא עניין. היא אף פעם לא הישירה מבטה לטיפוסים הללו שסימלו 

בשבילה גלות, חשכה, פרימיטיביות, נחשלות ומה לא?

היא פנתה ימינה לכוון המרכז המסחרי והנה מולה... לא פחות ולא יותר... 
דוקטור אביגדור נחושתן.

"אני רק יהודי פשוט"

“בוקר טוב דוקטור”. “שבת שלום גב’ קורנפלד”. דר’ נחושתן היה אף 
הוא זריז בהליכתו... אך בטרם פנה להיכנס לחצר בית הכנסת השכונתי היא 

הבחינה בכיפה לבנה על פדחתו...

“לא ידעתי שאתה דתי” אמרה בתמהון. “אני לא דתי” השיב. “אז לאן אתה 
הולך עם הכיפהל’ה הקטנה שעל ראשך?”

“לבית הכנסת” השיב הדוקטור. “זה לא סוד, יהודי שהולך לבית כנסת 
צריך לחבוש כיפה... לא אני המצאתי את זה”. “אז אתה כן דתי” התעקשה 

הגברת.

  “לא גברתי... אני רק יהודי פשוט, רק יהודי פשוט. שבת שלום”.

מכאן ואילך כבדו פסיעותיה. 20 שנה היא מכירה את רופא המשפחה 
המסור אביגדור נחושתן, ומעולם לא העלתה בדעתה שהוא פוקד את בית 

הכנסת, שמץ של אידישקייט היא לא מצאה בו. הוא לא הקרין 
שום לחלוחית כזו.

“אני יהודי פשוט... רק יהודי פשוט”, המשפט הזה הדהד כיבבת 
שופרות של אלול בין אוזניה, כמו מינים ועוגב. כמו צלצלי שמע. 

לא פסק לרגע. “אני רק יהודי פשוט... יהודי פשוט”.

“ריבונו של עולם” הרהרה בעודה נחה על ספסל בגן הציבורי 
“מאיפה אני מכירה את המשפט הזה, למה הוא לא נותן לי 

מנוחה...?”. רק יהודי פשוט.

חווה נולדה להורים ניצולי שואה. בבית לא דיברו על הטראומות 
האלה. תמיד היה שקט מתוח באוויר. מעיק. אביה היה איש 

מופנם וסגור. בקושי הפליט כמה מילים ומשפטים יבשים מדי 
יום. איש קשה יום, חרוץ, עובד במפעל תעשייתי, ומביא לחמו 

בכבוד. היא בת יחידה. אמה, אשה טובת-לב נפטרה עליה בחטף 
בהיותה תלמידת תיכון, ומיד אחר כך חלה אביה במחלה הנוראה 

– אלצהיימר.

נערה יתומה בת 16, בלי אמא להישען עליה ולהתרפק על כתפה, 
עם אבא צעיר יחסית, ההולך ומאבד את שאריות זכרונו. יושב 

שעות ובוהה. שותק. פה ושם מנגב דמעה. שלוש שנים הוא סחב 
את המחלה, אבל בשנה האחרונה הוא שקע אל מצולות הזיכרון 

ודלה משם ארוע עליו חזר כמה פעמים בשבוע.

“רציתי למות. לא יכולתי יותר. מוכה וחבול בכל הגוף. רעב. 
בקושי שוקל 30 קילו. אין לי הורים, אין לי אחים, אין לי לאן 

לחזור, הוי אלוקים רחם עלי ואז הגיח פתאום החייל הנאצי הזה, 
שני מטר גובה ושלף אקדח. “יהודון מסריח” הוא שאג, ומיד שלף 

אקדח והדביק לרקתי”.

“מי אתה בכלל?” צעק עלי הנאצי...

“אני רק יהודי פשוט” עניתי לו “יהודי פשוט”.

“ואז הנאצי החזיר את האקדח לנרתיק והלך לו”.

כן, אבא של חווה קורנפלד חזר על הסיפור הזה עשרות פעמים, 
אולי מאות, עד שגווע אל מותו, כשעל שפתיו המילים “אני רק 

יהודי פשוט”. היא היתה נערה שהקשיבה, אך לא הפנימה.

כ- 30 שנים המתין בקרקעית התודעה שלה הביטוי הנדוש כל כך 
“אני רק יהודי פשוט” עם הבעת הפנים המיוסרת של אביה. עם 

הדמעה בזווית העין, וזה פעל בה לבסוף כארס של עכנאי.

“ואני יהודיה?” שאלה את עצמה בעודה ישובה על הספסל “אני 
יהודיה פשוטה? או שמא אני סתם מסתובבת בעולם ללא זהות 

ותוכן?” והשאלות היו נוקבות עד תהומות הלב.

חווה קורנפלד ובעלה הלכו זמן קצר אחר כך למצוא את התשובות 
לשאלות בסמינר ליהדות.

חצי שנה אחר כך, סמוך לגן הציבורי, היא שוב נפגשה בשבת 
בבוקר עם דוקטור נחושתן. הוא בדרכו לבית הכנסת עם כיפתו 
הלבנה והיא בדרכה לבקר את נכדה הטרי. הוא כמעט בלע את 

לשונו ובקושי הכיר אותה. הגב’ קורנפלד היתה לבושה בצניעות 
רבה, ולראשה כיסוי ראש.

“שבת שלום דוקטור” אמרה לו “גם אני רק יהודיה פשוטה”.

התעוררות

“כאשר באה לאדם התעוררות על עסקי נפשו ועבודת בוראו, 
יחזיק בה תכף ומיד, כי היצר מקרר חומו ומבקש להפרידו.”

)החיד”א(



'שימוש בכלי שיר בבית הכנסת ובשעת התפילה'

יום ומבקש להמיתו, שנאמר: 'צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו'. 
ואלמלא הקב"ה שעוזר לו - אינו יכול לו, שנאמר: 'ה' לא יעזבנו 
בידו'". מלמדת אותנו התורה הקדושה, שמהאדם צפוי ונדרש 'לצאת 
למלחמה', ואחר שיצא למלחמה הקב"ה יעזרו. 'ונתנו' ה' אלוקיך בידך.

בדרך דומה ביאר ר' אהרן מבעלז )לקט אמרי קודש( את המילים ושבית 
שבוי  כבר  בהיותו  התחתונה  בדיוטא  הוא  כשהאדם  אפילו  שביו, 
ביד יצרו - שביו - חלילה לו להתיאש, אלא עליו להתחזק בבטחון 
שהשי"ת רוצה בתשובה ומנהיג עולמו במדת הרחמים, שהרי מיד 
בבריאת העולם ראה הקבה שאין העולם מתקיים במדת הדין, עמד 
ושיתף את מדת הרחמים. וכמו שכתבו 'ביום עשות ה' אלהים ארץ 
ושמים'. ולפיכך ה' אלהיך - בכוחה של הקדמת מדת הרחמים - ושבית 
שביו - נם מתוך השבי הרוחני יעלה בידיו להיות משוחרר ופדוי.

חפצת  לא  אם  והיה  הפסוק,  המשך  את  לבאר  יש  זה  פי  ועל 
היצר,  בחבלי  ונפל  עבירה  שעשה  אחר  דבר  של  בסופו   - בה 
ומתברר לו שבאמת לא היה  מתמלא האדם חרטה על מה שעבר, 
ושלחת  אז  אותו,  שסימא  הוא  הרע  יצר  אלא  עבירה,  לשות  חפץ 
לנפשה, ע"י התשובה והחרטה ישתחרר האדם מן העבירה שעשה 
עיי"ש. ישראל  הבית  האדמו"ר  ביאר  זה  וכעין  לו.  ורפא  ושב 

הפסוק,  המשך  דזהו  ביאר  נעטיל(  טוב  יום  )לרבי  רעיונים  טוהר  ובספר 
תמכרנה  לא  נשמתך-  את  למכור  לך  חלילה  בכסף'  תמכרנה  'לא 
ימי הרחמים והסליחות  והימים הללו  בגלל כיסופי התאוה בכסף. 
מנה  ולהשיב  ולצאת למלחמה  להתגבר  הזמן  הם  ש'המלך בשדה' 
בדין. אמן! זכאים  ולצאת  לנצח  נזכה  וכך  הרע,  ליצר  אפים  אחת 

המשך דבר הרב...

שאלה: הייתי השבוע בשמחת בר מצווה בבית כנסת בתפילת שחרית, ושם 
הביאו נגנים שליוו את התפילה, בפסוקי דזמרה, ובהמשך התפילה בכלי שיר, 

האם הדבר מותר לעשות כן?
וכן האם מותר לעשות כן בימי ראש חודש בקריאת ההלל?

שיר  כלי  להכניס  ראשונים,  שגדרו  גדר  ולפרוץ  כלל  להקל  אין  תשובה: 
ראש  בזה  להקל  ואין  עראי,  דרך  אפילו  התפילה,  בשעת  הכנסת  לבית 
כגון  מצווה  ובשמחת  כן.  לעשות  שלא  ובחרם  בגדר  גדרו  ישראל  דגדולי 
שתשמר  ובלבד  להקל  נהגו  וכדומה  השואבה,  בית  שמחת  מסכת,  סיום 
ומנהג  הקדמונים,  בזה  נח'  בביה"כ  חופה  ולענין  וכיאות.  כדת  הצניעות 
בזה. מחמירים  אשכנז  ובני  ערבוביא,  תהיה  שלא  ובתנאי  להקל  ספרד  בני 

ביאורים:
הארכתי בזה בתשובה ואין כאן מקומו. רק אביא חלק מהפוסקים שדיברו בזה, החת"ס 
לנגן  מותר  האם  לשואל  להשיב  כתב  פט(,  סימן  ליקוטים   - ו  חלק  סופר  חתם  )שו"ת 
לאסור  בחריפות  והשיב  התפילה,  בשעת  שיר  כלי  בשאר  וכן  בעוגב,  הכנסת  בבית 
זכר  מדין  הוא  חיליה  ועיקר  זה.  בכלי  שניגנו  מצאנו  לא  במקדש  ואף  בעוגב  שימוש 
לא  מזה  'חוץ  שכתב,  פה(  סימן  ב  חלק  החכמה  )בצל  בשו"ת  וע"ע  עיי"ש.  לחורבן. 
של  שמחות  כל  שאר  או  חתן  שמחת  בשביל  בביהכנ"ס  שיר  כלי  לקבוע  היתר  ידענא 
ולהשתפכות  והודי'  לשבח  לתפלה,  לתורה,  מיוחד  הוא  ה'  בית  ביהכנ"ס  כי  מצוה. 
ואין להשתמש בו לצורך דברים אחרים. ע"כ. וש בזה גם  הנפש לפני אדון כל ית"ש, 
אריכות  עוד  בזה  ויש  כו(.  סימן  א  )חלק  הלוי  שבט  בשו"ת  עיין  הגויים  חוקות  משום 
כן. לעשות  שלא  ובחרם  בגדר  גדרו  ישראל  דגדולי  ראש  בזה  להקל  ואין  דברים. 


