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18:5519:4720:36א"ת

18:5719:4920:39חיפה

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

”ַהְשִמיִניַבּיֹוםַוְיִהי“במיליםפותחתהפרשה

שמשהלאחרהשמיניהיוםזהו.(’אטפרק)

ֵתְשבּומֹוֵעדֹאֶהלּוֶפַתח“ובניולאהרוןאומר

.(’להח–צופרשתסוף)”ָיִמיםִשְבַעתָוַלְיָלהיֹוָמם

כפיהדבריםאתמקיימיםובניואהרון

ָכלֵאתּוָבָניוַאֲהֹרןַוַּיַעׂש“הפסוקשאומר

מגיעואז,”ֹמֶשהְבַיד’הִצָּוהֲאֶשרַהְדָבִרים

.המשכןחנוכתיוםשהואהשמיניהיום

:נכתבשעליויום.כמוהומאיןשמחיום

ה”הקבלפנישמחההיתההיוםאותו[ש]“

.(:ימגילה)”וארץשמיםבריאתכיום

.המשכןהקמתליוםישראלעםחיכוכמה

חטאלאחרישראלבעםהיתהצפייהכמה

חשבישראלשעםלאחר,הנוראהעגל

כברוהם,לעולםלהםיסלחלאה”שהקב

כפיהשכינההשראתאתלראותיזכולא

הנה.סיניהרבמעמדאותהלראותשזכו

קורבנותעליולהקריבניתן,משכןישכרגע

הכללכאורהו,העםחטאיעלשיכפרו

!מושלם

דברמתרחשהמעמדשלשבשיאואלה

,אהרוןבני..כזהביוםלוציפהלאאחדשאף

באירועהמפתחדמויותשהםואביהונדב

שניסובגללמותםאתמוצאים,הזההחשוב

שנתבקשלמהמעברמעצמםלתרום

!מובןלאבכללזהלמעשה...מהם

להסברמאלףמשלהביאמדובנאהמגיד

עירלבנותשרצהאחדבשרמעשה:העניין

.העולםלכלותועלתביופישתתייחד

טוביידיעלהעיראתובנהתכנןהוא

חנויותבהוקבעוהקבלניםהאדריכלים

גינותבעירונטעואגמיםבריכות,וגשרים

מאומההעירליושבייחסרשלאכדיועצים

פנה–שסייםלאחר.העולםהנאותמכל

דברבעירחסרהאם“:ושאלליועצוהשר

?”עשינושלאמה

העיר“,החכםהיועץהשיב–”בוודאי“

השרשמח!”רופאבהחסראבלמושלמת

.רופאללאבעירלדוראסור!ספקאין:ואמר

והבטיחביותרהטובהרופאאתהשרחיפש

.השרמקופתרחבהבידישולםשכרוכי

כללרפאשידעשםבעלרופאנמצאלבסוף

יבואהבאחודשכיוסוכם,מדווהוכלחולי

המיועדהזמןבהגיע.הראויבכבודהעיראל

נשיאים–הסביבהערימכלהתקבצו

פניאתלקבלכדיתושביהםוכלורוזנים

שלדהרותשמעוולבסוף.המהוללהמלך

שלבשיירההעיראלהגיעוהרופאסוסים

כלשלהרבהלשמחתםוכרכרותמרכבות

.התושבים

מביןבטובחששאינומישהוישהאם“

עליכבדראשי“.השרשאל?”הקהל

אותוהגישו“.הנוכחיםאחדאמר–”במקצת

בדיקהלאחרהרופא.השרציווה!”לרופא

יוכללמעןלביתויבואזהאישכיביקש,קלה

…הראויהובמסירותכיאותעליולהשגיח

להיותבידועלהזההואמזלברכמה“

מאודישתדלהרופאבוודאיכןועל,ראשון

כמותובריאאדםיהיהשלאעדברפואתו

…לזהזההתושביםאמרו”הארץבכל

בביתהאישששההימיםשלשהלאחר

מהומהקמהובעיר!..האישמת-הרופא

הרופאשלריחוויבאשלובזוכולם,גדולה

…העירבניכלבעיני

לאאני“:ושאלאליוהרופאאתהשרזימן

,חייםשבקזהאישמדוע?אירעמהמבין

באמתואם!?חולהכךכלהיהלאוהרי

!?”לרפאוהצלחתלאמדועחולההיההוא

חולההיהלאהוא,תראה“:הרופאענה

בנילתועלת,כךלוגרמתיאניאלאאנוש

.העיר

הרבהההתרגשותאתראיתיכשהגעתי

כיבטוחיםהתושביםשכלוהבנתילקראתי

ובשל.מחלהכלבפנימחוסניםהםמעתה

,בשרואכילתייןבשתייתלעצמםיפריזוכך

אניכיונמצא,חייםלסכנתעצמםיביאו

ראוכאשרלכן…מחייהמאשריותרממית

ידיתחתשמתיםכאלוגםישכיהעירבני

…כבראשונהבבריאותםלהיזהרימשיכו

:מדובנאהמגידאומרהנמשלגםהואכן

הראוימןכיה”הקבראההעגלחטאלאחר

הואהלא”רופא“גםישראללעםלהכין

.חטאיהםמכלכולםאתשירפאהמשכן

יוכלושכעתבליבםחשבוי”בנראוכאשר

ה”הקבסיבבכןועל.בעיהללאלחטואהם

נפגעוהמשכןחנוכתשביוםואביהולנדב

ישראלעםכלהבינוומיד,ייןשתויישנכנסו

…המשכןלמרותלמותגםשניתן

שגם,לעצמינומוסרמכךללמודאנוצריכים

שלהמחשבהלליבנומתגנבתלפעמיםאם

כברה”הקבעםאנחנו“..”!בסדריהיה“

,שנהבכלכיפוריוםאתישהרי..”נסתדר

רקאנחנו,בתשובהלחזורנוכלתמידוהרי

…20,30,40,50בני

אפשרויותלכםשנתתינכון:ה”הקבאומר

עללותרשניתןאומרלאזהאך,כפרהשל

.מהחטאיםוהשמירההזהירות

לעיתיםכי,ולהיזהרלהישמרעלינוחובה

יכוללאכברבוטחיםאנושבוהרופאגם

!לעזור

ְקחּו יהּואָנָדבַאֲהֹרןְבֵניַויִּ יׁשַוֲאבִּ ְתנּוַמְחָתתֹואִּ ימּוֵאׁשןָבהֵֵַויִּ ְֵקֹטֶרתָעֶליהֵַָוָישִּ בּוַוַיְקרִּ
ְפֵני ָּוהלֹאֲאֶׁשרָזָרהֵאׁש’הלִּ ְפֵניֵאׁשַוֵתֵצא.ֹאָתםצִּ לִּ ְפֵניַוָיֻמתּואֹוָתםתֹאַכלוֵַ’המִּ .’הלִּ

('ב-'אפסוקיםיפרק)

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

,ַהֹשֵרץַהֶשֶרץלְבכֵַָנְפֹׁשֵתיֶכםֶאתְתַׁשְקצּולַאֵ
ַטְמאּוְולֹא ְטֵמֶתםָבֶהםתִּ י!םבְֵָונִּ יכִּ ֱאלֵֹקיֶכם'הֲאנִּ

ְׁשֶתם ְתַקדִּ יֶתםְוהִּ ְהיִּ יםוִּ יְקֹדׁשִּ יָקדֹוׁשכִּ !ָאנִּ
('מד-'מגפסוקיםיאפרק)

םְוִנְטֵמֶתם אף,בארץבהןמטמאיןאתםאם.בָּ

ובישיבת,הבאבעולםאתכםמטמאאני

,קדוששאניכשם."ֱאֹלֵקיֶכם'הֲאִניִכי".מעלה

אתקדשו.ְוִהְתַקִדְשֶתםכך,אלקיכם'השאני

שאנילפי.ְקֹדִשיםִוְהִייֶתם.למטהעצמכם

.הבאולעולם,למעלהאתכםאקדש

,הזהבעולםהאדםשלמצבואיך,אנורואים

.הבאבעולםמצבועלישירותמשפיע

במה,מעשיובכלומתקדשמתעלהאדםאם

שגםהואזוכה.לפיוומכניסמפיומוציאשהוא

.קדושהעליוישרהה"הקבהעליוןבעולם

 v.hayom@gmail.com

אור החיים הקדוש

('מגפסוקאיפרק)!ַנְפֹׁשֵתיֶכםֶאתְתַׁשְקצּולַאֵ

לבללהזהרישראלשצריכיןלומרתשקצואל

ההפרשכי,הדעתבהיסחאפילולפיהםיכנסו

כמזיד–כשוגג,זהבמציאותלמזידהשוגגשבין

אדםבנפשמעשהויעשההתיעובכי.(הבדלאין)

הפגםשישתנהאלא,הדעתבהיסחאפילו

תטמאובשוגג,שקץנפשותעשהמזיד.במעשה

בתוספתליזהרהאדםוצריך.ותטמטםנפשו

ספקבגדריכנסאשרדברבכלוזריזותזהירות

האוירשנזהםאלובזמניםגםומה,זהשיקוץ

שאיןקרקעגידולילךואיןיחדכולןוהארצות

!הדבראתישמורנפשושומר,מהשיקוץבהם

:יזל"הארבשםהחייםאורהכתבועוד

לרעמטובוישתנההאדםיתהפךשלפעמים

עצמווהוא,סיבהמאיזהידעולא,ומזגווטבעו

לצדיסובבזהכי,ואמר..דעתונהפךאיךיתמה

..הרעמחלקיבושישמאכלאדםיאכלשלפעמים

('יגיחמותאחריפרשת)



ידיושנגע בהם אדם שלא נטל מאכלים 

בוקרבכל,כליי"עלסירוגיןהידייםאת(לרחוץ)ליטולחיובישנוכידוע

עלשורה,בבוקרמשנתואדםקםשכאשרמפני.מהשינההקימהלאחר

ורק,מיתהשלמששיםאחדחלקהיא,שהשינהמשום,טומאהרוחידיו

אסורכןועל.מהידייםרעההרוחמסתלקתוכדיןכדתידייםנטילתידיעל

הרוחכי,שחריתשלידייםנטילתלפנימשקהאומאכלבדברילגעת

.בהםשנוגעמאכליםעלגםשורהרעה

אינם,לחםהאופיםמאפיותבעלי,רבותשפעמיםבמה,נדוןועתה

והם,כהלכהידיהםליטולמדקדקיםאינםהסתםומן,שמיםיראיאנשים

ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

,(ראשוןחלקאומריביעת"בשו)ל"זציוסףעובדיההרבהגדולרבינוומרן

שהרי,רעההרוחכחנחלשהידייםשבשטיפת,זהלעניןראיההביא

,ייןיצורלשםבגתענביםלדרוךנוהגיםשהיו,זרהעבודהבמסכתמבואר

עלהשורהרעהשהרוח,המקובליםוכתבו.ברגלייםדריסהידיעל

אתגםרוחציםאנושאיןוהטעם,הרגלייםעלכןגםשורה,הידיים

אחיזתשתוקףמשוםהוא,רעההרוחאתלסלקבוקרבכלהרגליים

נהגואופןובכל.כללנטילהלומועילהולא,גדולברגלייםרעההרוח

משום,הואהטעםובודאי.רעהלרוחחששוולא,ברגלייםענביםלדרוך

,ואז,הענביםאתדורכיםשהיולפנילנקיותהרגלייםאתרוחציםשהיו

שכחכיון,ברגלייםהנוגעיםלמאכליםשתעבוררעהלרוחלחושאיןכבר

.רגילהברחיצהאפילונחלשרעההרוח

אינוהנראהשככלאדםבהםנגעשכבר,וכדומהלחםבכיכרותולכן

מאכליםאבל.בדיעבדבהםלהשתמשלהקליש,ידייםנטילתעלמקפיד

אופירותכגון,במיםלשוטפםוניתן,ידייםנטילתללאאדםבהםשנגע

שבזה,פעמיםשלוש,מהברזזורמיםבמיםלשוטפםנכון,וכדומהירקות

.מהםטומאהרוחחששמסירים

,בבוקרידיואתשנטלברורשלאאדםבהםשנגעמאכלים:סיכוםול

פעמיםשלושלשוטפםנכון,במיםלשוטפםניתןואם.מהםלאכולמותר

.זורמיםבמים

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' דברים ד לט) ְויָׁ

א צֵּ ֵּ ש  ַות  ְפנֵּיאֵּ ֹּאַכל’הִמל ִ ָתםַות  ֻמתו  אוֹּ ֹּם…’הנֵּיִלפְ ַוי ָ ד  !ַאֲהרֹּןַוי ִ
('ג–'בפסוקיםיפרק)

שכרומה.שתיקתועלשכרקבלאהרון”ש,הקדושי”רשלנומסביר

.”ייןשתוייפרשתלבדולושנאמרה,הדבורעמושנתייחד?קבל

!בתורהשלמהפרשהישירותאיתודיברה”שהקבלכך,זכהאהרון

ושצריך,לעולםבוראשישבהתנהגותושמוכיחלאדם,עצוםשכראיזה

וכבר.מעלהכלפי(בטענותלבוא)להתריסולאבאהבההכלאתלקבל

ֶאתָלַדַעת!ְלַנֹסְתָך,ַעֹנְתָךְלַמַען“(’בח)עקבבפרשתהתורהאומרת

בעולםוהסבלהצערתכלית.”לֹאִאםִמְצֹוָתיוֲהִתְשֹמר,ִבְלָבְבָךֲאֶשר

,העולםבוראשזה,מאמיןאתההאם.לאדםניסיוןלהיות[גם]היאהזה

אתלשמורוממשיךבאהבהמקבלאתההאם?הניסיוןאתלךששלח

!?נשבראתהשאלותקצתלךשיששברגעאו?המצוות

ניסיוןכללאחרמתחזק,ה”מהקבזהשקורהמהשכלשמביןאדם

!בחייושעובר

ִניֵהָמהּוִמְשַעְנֶתָךִשְבְטָך“:המלךדודשאומרכפי ַֽ ֲחמ  גם.(’כגתהילים)”ְיַנַֽ

,ממךשזהיודעאניכי,אותימנחמים,המשענתוגם(מקל)השבט

הייסוריםאתלקבלצריךאדם!אליקרובאתההזהברגעובמיוחד

!בחייוהמשמחיםהמקריםאתשמקבלמידהבאותה,באהבה

ַהּטֹובֶאת“:שישקשיםהכיייסוריםאתשסבללאחראיובשאמרכמו

(’י’בפרקאיוב)?ְנַקֵבללֹאָהָרעְוֶאתָהֱאֹלִקיםֵמֵאתְנַקֵבל

ְתךָׁ  ֱאמו נָׁ ךָׁ וֶׁ ר ַחְסד ֶׁ ֹקֶׁ ב  יד ב ַ ילְלַהג ִּ ֵׁ ל  (תהילים ב ) ֹות ב ַ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

א צֵּ ֵּ ש  ַות  ְפנֵּיאֵּ ֹּאַכל’הִמל ִ ָתםַות  ֻמתו  אוֹּ ֹּם…’הנֵּיִלפְ ַוי ָ ד  !ַאֲהרֹּןַוי ִ
('ג–'בפסוקיםיפרק)

הרבשלחודשיםהששהבןנכדונמצא,ט"התשסבטבת'חבתאריך

יעלבהשגחתהיהעתבאותההתינוק,חייםרוחללאדרעיאריה

.לישוןאותוהשכיבהמכןולאחרהתינוקאתשהאכילה,המטפלת

רוחללאשהואהבחינההיא,התינוקישןבולחדרשובנכנסהשהיא

מהאוכלנחנקשהתינוק,התבררהרופאיםשערכומבדיקות.חיים

.לכןקודםקלהשעהשאכל

.עליהחרבעולמהשכל,המטפלתנכנסהחרדהלאיזולצייןמיותר

הואמטרתןשכלשנראההרבותוהשאלות,המאשימותהענייםלמול

.התינוקשלבמותוהוודאיתכאשמהעליהלהצביע

פונהשהמשפחהלפני,התינוקשלהלווייתולאחר,חריגבצעד

דרעיאריההרבפנה,נפטרשהרגעהצעירהתינוקעלבצערלהתאבל

אללהגיעכמובןהעיזהשלא,המטפלתשלביתהלכיווןהמשפחהעם

:מספרתמהביקורמאודשהתחזקה,השבורההמטפלת.ההלוויה

בנכדשטיפלתילימודהמאודשהואליואמרלחדרנכנסדרעיאריה"

לוושאין,שישטובההכיהמטפלתאתלילדנתןשהואיודעושהוא,שלו

..."מצפוןייסורישום

,ושיברוןצערשלברגעיםשגם,לאדםלהיותצריכהאמונהכמה

!מלבדובעולםכחעודושאין,יתברךמאיתושהכלבוודאותידע

הזֹּאת רַהַחי ָ ֶׁ ֹּאְכלו  ֲאש  לת  ָמהִמכ ָ הֵּ רַהב ְ ֶׁ ץַעלֲאש  ֹּל,ָהָארֶׁ תכ  סֶׁ ְרָסהַמְפרֶׁ ַ ַֹּסַעתפ  ַסעְוש  ֶׁ ָרסֹּתש  ְ הֵּ ג ֵָּרהַמֲעַלת,פ  ב ְ ָמהב ַ
ָתה   לו  אֹּ ֹּאכֵּ תַאךְ ,ת  האֶׁ יתֹּאְכלו  לֹּאזֶׁ ֲעלֵּ ַ יַהג ֵָּרהִממ  ְפִריסֵּ ַ ְרָסהו ִממ  ַ תַהפ  יג ָָמלהַ אֶׁ הכ ִ ַפְרָסההו אגֵָּרהַמֲעלֵּ ינֶׁנ ו  ו  אֵּ

אַמְפִריס םהו אָטמֵּ ת,ָלכֶׁ ָפןְואֶׁ ָ יַהש   הכ ִ ַפְרָסההו אגֵָּרהַמֲעלֵּ אַיְפִריסלֹּאו  םהו אָטמֵּ ת,ָלכֶׁ תְואֶׁ יָהַאְרנֶׁבֶׁ ַמֲעַלתכ ִ
ָרה ַפְרָסהִהואג ֵּ ָאהִהְפִריָסהלֹּאו  םִהואְטמֵּ ת,ָלכֶׁ יַהֲחִזירְואֶׁ ְרָסהַמְפִריסכ ִ ַ ַֹּסעהו אפ  ַסעְוש  ֶׁ ְרָסהש  ַ ָרהְוהו אפ  לֹּאג ֵּ
ר אִיג ָ םהו אָטמֵּ ָרם,ָלכֶׁ ש ָ לו  לֹּאִמב ְ ְבִנְבָלָתםתֹּאכֵּ עו  לֹּאו  ִאיםִתג ָ םְטמֵּ םהֵּ ('ח-'אפסוקיםיאפרק).ָלכֶׁ

ת האֶׁ ֹּאְכלו  זֶׁ ֹּלת  רִמכ  ֶׁ יִ ֲאש  ָ מ  ֹּלםב ַ רכ  ֶׁ לוֹּ ֲאש 
יר ִ תְסַנפ  ש ֶׁ קֶׁ ִיםְוַקש ְ ַ מ  יםב ַ ב ַ מ ִ ָחִליםי ַ ַבנ ְ םאֹּתָ ו 
לו   ֹּאכֵּ .ת 

('טפסוקיאפרק)

שלבכשרותםסימניםשתישנדרשיםכךעל

שלבהעדרו,קשקשת.בסנפיר.א:הדגים

.טמאהדג,מהםאחד

דגלפניווהגישובמסעדהנמצאאדםאם

יודעלאהואאך,קשקשיםעליומזההשהוא

המשנהאומרת?יעשהמהסנפירלוהיהאם

לויש,קשקשתלושישכל":(:נאנידה)

".קשקשתלוואין,סנפירלושישויש.סנפיר

דגשכל,בטבעחוקלנומגליםהמשנהחכמי

!סנפירגםלוישקשקשתלושיש

עלולהתחייבלקוםיכולבימינומדעןאיזה

עםדגשוםבעתידימצאשלא,כזהדבר

-כלנוידועיםכיום?סנפירבליקשקשים

אפילובניהםואיןדגיםשלמינים30,000

!סנפירלוואיןקשקשתלושישאחד

פהשבעלהתורהשגםלנומוכיחזהדבר

העולםבורארקכי,העולםמבוראניתנה

.זהפרטלדעתומסוגליכול

אךלהםישאשר,(וחזיר,ארנבת,שפן,גמל)חייםבעלישלסוגיםארבעהעודהתורהמפרטתמכןלאחר

,מהכתובלנוברורהרי:השאלהונשאלת.לאוכלםואסורטמאיםהםולכן,אחדטהרהסימןורק

הטהרהשלהסימניםשניאתלוישאשרחייםבעלרקזה,באכילההתירהשהתורהשמה

חייםבעליארבעתאתומציינתהתורהמוסיפהסיבהלאיזוכןאם.(פרסהומפריסגרהמעלה)המוזכרים

אומרתשהתורהברגעהרי?לאכילהכשריםלאהםולכן,אחדטהרהסימןרקלהםשישל"הנ

אחתאותואפילובתורהשאיןידוע,ועוד!מספיקלאזהמהםשאחדליברור,סימניםשנישצריך

??אותםומציינתמתעכבתשהתורה,אלובחיותמיוחדמה,כךאם,מיותרת

שניעםאוהםבטבעהחיותשכל.בטבעשקייםחוקלנומגלההתורה!ביותרמדהימההתשובה

יותר.מציינתשהתורההחייםבעלימארבעתחוץ.טהרהסימןשוםבליאו,ביחדהטהרהסימני

סימןרקלושישנוסףחייםבעלנמצאלאפעםואף,בעולםובהמותחיותמיניאלפיםמארבעת

אוגרהמעלהאושהיאחיהסוגאיזהנידחתביבשתמישהוימצאמחראם.בלבדאחדטהרה

היאהתורהכי!נוסףמיןשימצאיתכןלאאך.התורהשללאמיתותהסכנהכאןיש,פרסהמפריסה

.בעולמוונמצאשבראמהכלאתשיודעהעולםבוראשלדבריו

משההאם]?היהובלסתרקניגימשהוכי:עקיבארביאמר":(ראהפרשת,ספרי)בברייתאל"חזאמרוועוד

[?בעולםהקיימותוהבהמותהחיותכלשלוהחיצוניהפנימיהמבנהאתידעמהיכן?זואולוגאוציידהיהרבינו

!השמיםמןתורהאיןלאומריםתשובהמכאן:עקיבארביעונהאלה

התורה

אותנומלמדת
ובהמותחיותאלו,ישראלבניאתללמדואהרוןמשהאתמצווה'הבפרשתנו

.טהורותנקראותואלו,לטמאותנחשבותובהמותחיותאלו.לאכולבאפשרותם

:והם,לטהורהבהמהאוחיהשהופכיםסימניםשנישישנםהתורהמסבירה

(הבליעהלאחרשניתהמאכלהעלאת)גרהמעלה.ב(שסועותברגלוהפרסות)פרסהמפריס.א

עלשורהרעהרוחולכאורה,בחנותהכיכרותבסידוראוהבצקבלישתומתעסקיםנוגעים

.מהםלקנותואין,הללוהמאכלים

שלאאדםבהםשנגעמאכלשדברי,כתבו,מוילנאאליהורביהגאוןוכן,א"החידמרןואמנם

בדברויש,עליהםשורהרעהשרוחמשום,בדיעבדאפילומהםלאכולאסור,ידיואתנטל

.הקדמוניםבדברילדבריהםראיותויש.סכנהחשש

במאכליםלגעתשלאלהזהרישלכתחילהורק,בדיעבדלכךלחוששאיןאומריםישאולם

מצויהאינהרעההרוחהזהשבזמן,בדברינוכברשנתבארמהלפיובפרט.ידייםנטילתלפני

.יותרבדברלהקלסמךשיש,הראשוניםבדורותכמוכךכל

שאינםפיעלואף,בבוקרידיהםששוטפים,האדםבנירובדרךשכן,בזהלהקלישטעםועוד

.הידייםשטיפתידיעלנחלשרעההרוחכח,מקוםמכל,וכדיןכדתידייםנוטלים


