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,  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

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

ְראּו לַויִּ הכָּ ֵעדָּ יהָּ ַועכִּ ְבכּו,ַאֲהֹרןגָּ ַאֲהֹרןֶאתַויִּ
ים ֵאלֵביתֹכליֹוםְשלֹשִּ ְשרָּ ('טככפרק)יִּ

ְראּו לַויִּ הכָּ ֵעדָּ יהָּ ַועכִּ [שהעםכל]כשראו.ַאֲהֹרןגָּ

היכן":אמרו,ירדלאואהרןיורדיםואלעזרמשה

:אמרו!"מת":[משה]להםאמר"?אהרןהוא

המגפהאתועצר,המלאךכנגדשעמדמיאפשר"

רחמיםמשהבקשמיד"?המותמלאךבוישלוט

מוטל[אהרוןאת]להםהשרתמלאכיוהראוהו

טה .והאמינוראו.[מת]במִּ

ְראּו לַויִּ הכָּ ֵעדָּ יהָּ ַועכִּ אתי"רשלנומסביר.ַאֲהֹרןגָּ

ְבּכּו":רבינומשהפטירתעלשנכתבמהביןההבדל ַויִּ

ְשָרֵאלְבֵני אהרוןאצלואילו.('חלדדברים)"ֹמֶשהֶאתיִּ

ְבּכּו":נכתב ְשָרֵאלֵביתֹּכלַאֲהֹרןֶאתַויִּ י"רשומסביר."יִּ

ְשָרֵאלֵביתֹּכלשנכתבשמה לרבותזה],אהרוןאצליִּ

,שלוםרודףאהרןשהיהלפי.והנשיםהאנשים[את

.לאשתואישוביןמריבהבעליביןאהבהומטיל

כיאדםל"חזדורשים-באוהלימותכיאדם

הגמראואומרת.תורהשלבאוהלהימות

במיאלאמתקיימתהתורהשאין(:פגשבת)

"אמתשפת"השואל!עליהעצמושממית

יחויקרא)ָבֶהםָוַחיכתובהרי:הגמראדבריעל

דורשתהתורהאיךאז.בהםשימותולא,('ה

עונה?בשבילהעצמינואתלהמיתמאתנו

התורהשאיןשכתובשמה,אמתהשפת

,עליהעצמואתשממיתבמיאלהמתקיימת

שלוהעצמיותאתשממיתבאדםמדובר

לאדםאסורכלומר.התורהלימודבשביל

אזכיותאוותיוהזההעולםאחרלהיסחף

מוותרהואאםאך.מהתורהמתרחקהוא

מתקיימתהתורההרי,התורהלמעןמעצמו

!אותוומחייהבו

בכדילוותרצריךאדםשמובןאלומדברים

מהעבודההגעת!התורהבלימודלהצליח

"להיזרק"ולאכוללשבתרקרוצהאתה,עייף

לאשאתהלהישבעמוכןאתה.הספהעל

במטלותאתהנזכר.מהביתלצאתמסוגל

לעשותמוכןאתהאך,חודשכברשדחיתבית

תצטרךשלאלכךבתמורההיוםאותם

שלהרגשה.הדלתממפתןלרגעולולצאת

שאוליההרגשהאתשמחזק,סמויראשכאב

לאסוףמנתעלהספהעלשתישארמוטב

...ולהתחזקכוחות

צריךאדם.ל"חזדברובדיוקאלומצביםעל

,לראשלושנכנסיםהתירוציםאתלהמית

התורהלשיעורוללכתמאמץלעשות

ותשפיעבותתקייםהתורהאזרק.הקבוע

..'וכוהדעתישוב,המידותשיפור,ברוגעעליו

י,ָאָדם"נכתב משמעותמהי."ְבֹאֶהלָימּותּכִּ

אומרתהגמרא?זהבפסוק"אדם"המילה

:אומריוחאיבןשמעון`רתניא":(סאיבמות)

העובדיואין,אדםקרויים[ישראל]אתם

דווקאלמהלהביןויש."אדםקרוייםכוכבים

?לאהעולםואומותאדםקרוייםישראל

בשנתשאירעמעשהפיעללהביןואפשר

יהודישלמשפטובקייבכשהתקיים,ב"תרע

,נוצריילדבחטיפת[מפתיעכמה]שנאשם

העלילותאחת].מצותלאפייתבדמוושימוש

העובדהבגללרקהנוצריםהמציאושכנראה

להתארגןאפשרותישוכך,שנהכלנחגגשפסח

בית.[קבועבתאריךשנהכלביהודיםלפרעות

אתיוכיחלאיהודיאותושאיםקבעהמשפט

דינואחת,למשפטשנקבעבתאריךחפותו

בקהילהרבהדאגהשהייתהכמובן.למיתה

מנתעללשלוחאפשרמיאת.היהודית

איזהלמצואיוכלמי?יהודיאותועללסנגר

השופטיםמולזכאיאותולהוציאפתח

?הרשעים

כמהשלבמרחקמקייברחוקהבקהילה

ששמעברגע.וחכםצדיקרבהתגורר,ימים

ארז,הנוראיתהדםעלילתעלהבשורהאת

במהלעזורבכדי,ארוךלמסעויצאמקלואת

ללאהנאשםהיהודישלבמשפטושאפשר

בביתהרבהתייצב,המשפטביום.בכפועוול

עלוצודקיםמשכנעיםטעוניםוטען,המשפט

וכלנוצריילדחטףזהשיהודייתכןשלאכך

,הקשיבהשופט.ל"רמדמומצותשהכיןשכן

הדיןשעורךוכשראה.להשתכנעמאןאך

קם,הרבשלטיעוניומולמשתתק,המאשים

ורקאך,הנאשםאתלשחררמוכןאני:ואמר

הנהןהרב.שאלהעללייענההרבאם

לאאומנםאני:ואמרפתחוהשופט,בראשו

בתורהלעייןפעםמידיאוהבאניאך,יהודי

.אותיקומםשמאודדברראיתיושם.שלכם

שכתבכמודברבתורתכםשכתוביתכןאיך

ישראלאתם":שאומריוחאיברשמעוןרבי

."אדםקרוייםהעולםאומותואין,אדםקרויים

שאג!?לשיטתכםאדםקרוייםלאאנחנומה

!ראשונהמדרגהגזענותזההרי.הגויהשופט

יותראדםנחשביםשאתםיתכןאיך

?מאתנו

..בשאלהלךאענה:בשלווההרבלוענה

אדםשישנניח,השופטאדוניליתאמר

בגללבמשפטלושתעזורלךזקוקשמאוד

במדינהגרזהאדםאך.וכישוריךחוכמתך

לייצגלשםנוסעהייתהאם.רחוקהמאוד

לגבולותמחוץ,תשמע:השופטלוענה?אותו

וחוץ.שלישיפוטהתחוםלאכברזההמדינה

רק,רחוקכךכלללכתיכוללאאנימזה

.ויחידאחדאדםשלצורךלמלאבשביל

אנשיםמגוריובמקוםשםשישבטוחני

..לולעזורשיוכלו

שמעוןרבימדברבדיוקזהעל:הרבלוענה

ישראלשאנחנואומרכשהוא.יוחאיבר

ישראלעםכלשאנחנומפניזה,אדםקרואים

כולם,שבצרהאדםכל.אחדאדםקרואים

והראיה.מבשרםבשרהואהריכילעזורירצו

מאודרחוקהממדינהשבאתי,אניהיאלכך

וכל.מעולםזהאדםעםנפגשתישלאלמרות

..אחדאדםממשאנחנוכילולעזורבכדיזה

אתם!אדםאינכם,העולםאומותאתםאך

אחדכל..הלאהוכךאדםועודאדםועודאדם

אדוני,אתהאפילו.עצמובפניאדםואחד

לכמותגבולשיש,בעצמךאמרתהשופט

כןאם.מאחיךאחרלאדםלהעניקשתוכל

.אדם-ישראללעםלקרואהואנכוןיותר

.אחדלא,אדםבניהרבההעולםולאומות

.!.דוםונאלםהשופטזאתשמע

.אחדלאדםהםמשוליםישראלעםכלאכן

זהערביןישראלכל"ש:ל"חזשאומריםכמו

ככללהשתדלאנווצריכים.(:מחברכות)"בזה

למרותהתורהבלימודלהשתדליכולתנו

.ישראלעםשלהקיוםבסיסזהכי,הקושי

שמייחדהדברזה,"ימינוואורךחיינוהם"

י,ָאָדם".האומותמכלאותנו ."ְבֹאֶהליָמּותּכִּ

אתוממעיטהקשייםעלמתגברשאדםברגע

ללימודכאריוקםהגשמייםצרכיוואתעצמו

אלהעלגםומגןבנטלהואנושא,התורה

.אחדאדםכולנוהריכי,ללמודזכושלא

ם'הַוְיַשַלח עָּ יםֵאתבָּ שִּ יםהַַַהְנחָּ פִּ כּוַוְיַנשְְַשרָּ
םֶאת עָּ תהָּ מָּ בַעםַויָּ ֵאַרָּ ְשרָּ יִּ ('ופסוקכאפרק)למִּ

.

יםֵאת שִּ יםַהְנחָּ פִּ שישראללצדכינראה.ַהְשרָּ

לדברלחטואוהוסיפו,במשה[הרעלשון]דברו

.מחטאםשנולדומה[את]בהם'השלח,באלוקים

יוצאמהעבירהכיאחריםבמקומותכתבנוכברכי

תענית)ל''זמאמרםאמיתתעלתעמודובזה.מזיק

דורסארי":לנחש[החיותכל]ַשאלושאמרו(.ח

"?לךישהנאהמהאתה.ואוכלטורףזאב.ואוכל

!"הלשוןלבעליתרוןואין":להםוהשיב
:אותוושואלותלנחשבאותהחיותכללבואלעתיד:כלומר]

שלךהטרףאחרילרדוףלהמשיךלךגורםמהלנותסביר

ָּכלתֹאַכלְוָעָפר":עליךנאמרככהגםהרי?הפסקהללא

?מהטרףלךישוטעםהנאהאיזו('ידגבראשית)"ַחֶייָךְיֵמי

וכי?ליישטעםאיזהשואליםאתם:הנחשלהםועונה

[?הרעלשוןלמדברישטעםאיזה

מיןיצאשממנהעבירהמיןישכיתשובתופירוש

[ובשרפיםבנחשיםולקוהרעבלשוןחטאו].שבונזק

נחש.ושרףנחשדברים'במחטאתםנולדווכאן

לכן].הנפשושורף.2,אדםממית.1:שניםבושיש

אתבעם'הוישלח:כאומרובם'הוישלחם[נענשו

.השרפיםהנחשים

הַ מּותְַבֹאֶהל-זֹאתַַהּתֹורָּ יַיָּ םַכִּ דָּ ('פסוק ידיטפרק )! אָּ



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

שדןאחר,ל"זצהרבמרןאולם.סכנהמודאיחבירואתלהצילבכדיסכנה

להכניסאדםרשאיאםהפוסקיםנחלקושלא,העיר,זהבעניןבארוכה

ניכרהיהשהסיכוןבאופןאלא,חבירואתלהצילבכדיסכנהבספקעצמו

,האחרונותבשניםהניתוחחכמתהתפתחותלאוראבל,ניכריםבאחוזים

להחשיבולולחושואין,כללהניכרמיעוטשאינוכךכדיעדהסיכוןירד

אתשאסרושהזכרנוהגאוניםלדברישאףנראהומעתה.סכנהבספק

.בזהלהקלשישלהלכההעיקרבזמנינו,הדבר

שכתבשמה,שכתב,ז"הרדבמדברי,לדבריוגדולסיועל"זצרבינווהביא

הצילוולאמישראלנפשלהצילהיכולשכל(רוצחמהלכותא"בפ)ם"הרמב

באופןאפילוזהו,"רעךדםעלתעמודלא"בתורהשנאמרמהעלעובר

לסטיםאו,בנהרטובעחבירואתשרואהכגון,למציל"סכנהקצת"שיש

למיסכנהספקקצתישאלהשבכל,עליובאהרעהחיהאו,עליובאים

,ז"הרדבבדבריכןאםומבואר.להצילחייבכןפיעלואף,להצילשבא

בספקעצמולהכניסלאדםמותר,שקולספקשאינו,קלושסכנהשבספק

.סכנהמודאיחבירואתלהצילבכדי,סכנה

לאדםמצוהוגםמותרכי,ל"זצהגדולרבינומרןהעלה,להלכהכןועל

מחלתבסכנתהשרוימישראלאדםלהצלתמכליותיואחתכליהלתרום

כןיעשושלאבודאימקוםומכל.המגןאלףלהגןזומצוהוראויה.כליות

.רעדברידעלאמצוהושומר,מומחיםרופאיםידיעלאלא

האם רשאי חברו , כליות באופן רציני עד שנשקפת סכנה לחייוחולה 

?לתרום לו אחת מכליותיו בכדי להציל את חייו

התורםאדםשעוברהניתוחעצםכי,להסבירישהדבריםבראשיתהנה

התפתחותשלפימפני,הכליהלתורםכךכלמסוכןאינו,לחבירוכליה

,הכליותמתורמיאחוזיםותשעהכתשעים,האחרונותבשניםהרפואה

.איתנהלבריאותהתרומהלאחרחוזרים

אדםרשאיאםהפוסקיםנחלקובאמתכי,בשאלתינולדוןנבאומעתה

.סכנהמודאיחבירואתלהצילבכדי,סכנהבספקעצמואתלהכניס

בחבירויודעוהוא,רביםמיםבשטףטובעחבירואתשרואהאדםוכגון

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

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵׁ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

הזֹאת ם-ַהּתֹורָּ דָּ יאָּ מּותכִּ ('ידפסוקיטפרק)!ְבֹאֶהליָּ

מכלאשרגדוללסוחר?דומההדברלמהמשלמביא"חייםחפץ"ה

טרודהסוחרהיההיוםשעותבכל.בחנותוקוניםהיוהאזורערי

ולסדרחשבונותיואתלחשבנוהגהיהאלה,נחלאבלילהוגםבעסקיו

ושקועעסוקהיהכךכל.המחרתליוםמוכנהשתהיההסחורהאת

...בציבורלהתפללאפילוזמןמצאשלאעד,בחנותו

הואמזקיןהנהכי,דאגהנכנסההסוחרובלב,הלביןזקנו,שניםחלפו

."לדרךצידה"ולהכיןלהתכונןועליו,שהיוכפיאינםכוחותיווגם,והולך

.האמתלעולםלבואיוכלאיתםאשר,טוביםומעשיםמצוותדהיינו

..!חייואורחאתלשנותהחלטהבוגמלה

,גדולהבכוונהבציבורהתפלל,הכנסתלביתהסוחרהשכיםלמחרת

מחשבותהחלו,הלימודלאחר.כשעתייםולמדישבהתפילהולאחר

לקנותיפנואולי?שליהרביםהקוניםעםיהיהמה...לבואללהתגנב

מכחשבאותאלהמחשבותהסוחרדחהמידאולם?אחרותבחנויות

!?הבאבעולםהקוניםלייעזרומהוכי:בליבואמרוכך,הרעהיצר

קרהמה:בטענותאשתואותוקדמה,רבבאיחורלחנותובאכאשר

כיראווכאשר,באורביםקונים?כךכלאחרתמדוע?הייתהיכן?לך

מהוכי.לאשתוהסוחראמר,לינאהגידי...להםוהלכופנו,בחנותאינך

הייתאזגםהאם?העולםמןלהסתלקזמניהגיעלועושההיית

לשרתעלייכי,כנגדיטוענתהייתאזגםהאם?הייתהיכן:אותישואלת

,הכנסתבביתולומדבביתיושבאניכאשרכעתגם...?לקוחות

'הבעזרתכאשר,שעותכמהוכעבור...כללקייםאיניכיחשבי

...לתחייהשקמתיבנפשךדמי,לחנותאחזור

ייבִֶַּהֱאַמְנֶּתםלֹאַיַען:ַאֲהֹרןְוֶאלֹמֶשהֶאל'הַויֹאֶמר יֵשנִּ יְלֵעינְֵַלַהְקדִּ
ֵאלְבֵני ְשרָּ ֵכן.יִּ יאּולֹאלָּ בִּ לֶאתתָּ הָּ ֶרץלֶאַַהֶזהַהקָּ אָּ יֲאֶשרהָּ ַתּתִּ נָּ
ֶהם ('יבפסוקכפרק)!לָּ

כייען,משהאל'הויאמר:כךלהיכתבצריךהיההזההפסוקלכאורה

יהודההרבשואלגםכך?זהבחטאאשםאהרוןמה...ביהאמנתלא

אתוהכהחטאמשהאם:(חוקתפרשתבחלקיהלאור)בספרוחסמןלייב

עונה?חטאלאהואהרי?לארץיכנסשלאאהרןנענשמדוע,הסלע

כעובר,עברהלעוברשהנטפלמכאן״:תנחומאמדרשהכךעל

שלאאפילו.עבירהאיזועוברוחברו,חברועםשהולךאדם"!עברה

!שמועלגםהעבירהנקראת,חלקבהלקח

מדרגתולפיורקהדקמןדקהיהמשהשלחטאוכי,הרבמסביר

בהמעורבהיהלאזוקלהועברה.האמיןלאכאלולונחשבהגבוהה

אשםלאשהואלטעוןיכלואהרן.הסלעאתהכהלאהואכי,אהרן

יֶתם״ֲאֶשר:שניהםעלכתבההתורהזאתובכל!במאומה י״ֶאתְמרִּ .פִּ

במשהמיחהלאאשרעלהייתהאהרןעלהקב״ההקפדת('כדכפרק)

רקצוהה׳כי,להכותלאלולומרצריךוהיה.הסלעאתהכהכאשר

לוקה,עבירהלעוברשנטפלשאדםכמושואומרהרבומוסיף.לדבר

לדברשהולךלחברונטפלשאדםגםודאיכך,כמוהובעבירה

.ל"עכ.כמוהושכרהואשנוטלודאי,מצווה

חשובוכמה.האדםשלהקרובהלסביבתוישחשיבותכמהאנורואים

.רעותמידותובעלימפוקפקיםאנשיםשלבחברתםיסתובבשלא

כךועל,טובותמידותובעליחיובייםלאנשיםלהתחבראדםצריךאלה

.טוביםמעשיהםעלבשכר,כמותםיזכה

מובנותהלאמהמצוותאחת,אדומהפרה

אדםמכלהחכםהמלךשלמהשאף,(חוקים)

י":אמר יאֶאְחָּכָמהָאַמְרתִּ יְרחֹוָקהְוהִּ ֶמנִּ קהלת)"מִּ

פרהמצוותטעםעללעמודהואביקש,('כגז

האדומההפרה.בידועלהלאאך,אדומה

מתבטומאתשנטמאואנשיםלטיהורמשמשת

בביתשנעשהתהליךי"עוזאת,ישראלבעם

עירוב,שריפתה,שחיטתהאתשכללהמקדש

עלהנטמאיםעלמהמיםוהזאה,מיםעםאפרה

.הכהןידי

דרישותפיעלאדומהפרהשלהשיגלצייןמיותר

צריכהזושפרהמכוון.קשהמאודהיה,התורה

שאינןשערותבשתידי.לגמריאדומהלהיות

הפרה.אותהלפסולכדי(לבנותאושחורות)אדומות

עליהעלהושלא,שנתייםגילמעללהיותצריכה

הונחלאקמחשקשום,מעולםשהואכלעול

הופיעוהיוםעד.מחרשהלהחיברוולא,עליה

ויש,כשרותאדומותפרותתשעורקאךבעולם

רגעתופיעהעשיריתשהפרהמסורתבידינו

.(ם"הרמב)המשיחבואלפני

?מגויאדומהפרהלקנותמותרהאם:שאלה

סיכויישוגם,העברותכלעלחשודהגויהרי

ישקרולכןישראלאתלהחטיאשירצהסביר

לאחכמים.עולעליהשעלהפרהלהםוימכור

!שמותרוקובעים,חוששים

אדומהלפרהישראלשהצטרכושהיהומעשה

אצלכזאתפרהשישלהםשנודעעד.מצאוולא

,לקנותהוהציעוהחכמיםאליונגשו.אחדגוי

לולהשיגהחכמיםהלכו.זהובים'דמהםוביקש

אינוכיהגויאמר,לביתווכשהגיעוהכסףאת

רוצהאתהאולי:לואמרו.פרתואתלמכוררוצה

'וכ,זהובים'חחכמיםלוהציעו?במחירשנרבה

דחוקיםשהםרשעאותושרואהוככל.זהובים

,ממוןעליהםוהרבההוסיף,הפרהאתלקנות

החכמיםאתוסיכמו.זהוביםלאלףשהגיעועד

אתלהביאוהלכו,הסכוםאתשובישנהשלא

:אחרגוי,לחברוהגויאמרשהלכולאחר.הכסף

.האלההיהודיםעםמשחקאניאיךתראהבוא"

אתאטולוגםפרתםעלעולאשיםאניגם

הפרהעלושם,רשעאותועשהוכך"..ממונם

הגיעוכאשר.הלילהכללמשךהעולאת

רץ,הזהבאתוהביאובבוקרלמחרתהחכמים

והוציאה,הפרהמעלהעולאתוהוציאגויאותו

אתטול:לואמרוהחכמיםאותהכשראו.להם

לךשבאהבאהופעם!להצרכיםאנואין!פרתך

לשון)!שלךאימאעלתשחק,מישהועללשחוק

עלעולששמוהחכמיםידעומהיכןו(המדרש

.האדומהבפרהה"הקבשםסימניםשני?הפרה

שניישנם.דבריקוםפיהםשעלעדיםשני

שלאזמןשכל,הפרהשלבצווארהשערות

עליהשעלהוברגע.הןעומדותעולעליהשמים

ששמיםשלאחרשניוסימן.נשכבותמידעול

.לפזולמתחילותעיניה,משאעליה

ולקחופרתואתלושהחזירוהרשעשראהכיוון

."זובאומהשבחרברוך":אמר,הזהוביםאת

אתוחנקהחבלאתתלה,לביתונכנסואחר

!'האויבךכליאבדוכן.עצמו

ֵאלַ ְשרָּ ְקחּוַדֵברֶַאלְַבֵניַיִּ הֲַאֶשרֵַאיןַבָּ ַּמּוםְויִּ ימָּ הְַּתמִּ ָָּּ הֲַאדמ רָּ ַפָּ  ָ ֶליהַָּ, ֵַאֶלי הַעָּ לָּ ('פרק טו פסוק לד)!  ֹעלֲאֶשרַלֹאַעָּ

לפיאולם.היטבלשחותיודע,המציל,הואאבל,לשחותיודעאינושהרי,במיםיטבעשודאי

ינסהכאשריטבע(המציל)הואשגםיתכן,מאדורועשיםגועשיםשהמיםהדבריםמצב

להצילבכדי,סכנהלספקעצמואתלהכניסרשאיאםהפוסקיםונחלקו.חבירואתלהציל

.רשאיאינושמאאו,סכנהמודאיחבירואת

להצילבכדי,סכנהבספקעצמואתלהכניסלאדםשאיןהפוסקיםרובהסכימו,הלכהולענין

בספקעצמולהכניסשהמחמיר,והוסיף.ז"הרדברבינופסקוכן.סכנהמודאיחבירואת

.כדיןשלאשנוהג,שוטהחסידזההרי,חבירואתלהצילבכדיסכנה

,ל"זצוייסיצחקרביהגאון,בדורינוהפוסקיםמגדוליכמהכתבו,האלההדבריםפיועל

מאחר,לחבירוכליהלתרוםלאדםשאסור,ועוד,ל"זצולדנברגיהודהאליעזררביוהגאון

בספקעצמולהכניסלאדםלואסורוהרי,סכנהבספקכרוךהכליהלהוצאתהניתוחועצם


