
ד"בס
w
w
w
.H
ay
o
m
.o
rg
.i
l

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעסיון ' ל

 ע
ים

מנ
הז

"
ח 

לו
פ 

"
ים

חי
ה
ר 

או
"

הדלקת  
נרות

צאת  
השבת

רבינו 
תם

19:3320:2521:21ם-י

19:3120:2221:18א"ת

19:3420:2621:22חיפה

,  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

ְרדּו םַויֵּ רְוָכלהֵּ םֲאשֶׁ יםָלהֶׁ םַוְתַכסְשֹאָלהַחיִּ יהֶׁ ץָהָאֲָעלֵּ תֹוךָ ַויֹאְבדּורֶׁ ְוָכל,ַהָקָהלמִּ
ל ְשָראֵּ ריִּ םֲאשֶׁ יהֶׁ יֹבתֵּ יְלֹקָלםָנסּוְסבִּ ןָאְמרּוכִּ נּופֶׁ ְבָלעֵּ ץתִּ ('לד-'לגפסוקיםטזפרק)ָהָארֶׁ

שהייתהמחטאפילוחנינהבריוסירביאמר"

עמהןנבלעההיאאף,מידםישראלבידשאולה

ְרדּו":דכתיב םַויֵּ רְוָכלהֵּ םֲאשֶׁ ים,ָלהֶׁ "ְשֹאָלהַחיִּ

.('א-י.נדףסנהדריןירושלמי)

וכלשקורחעד,המחלוקתהיאחמורהכךכל

בעקיפיןאובישירותשקשורמיוכלעדתו

.הגיהינוםלשאולישירותירד,זולמחלוקת

כנגדשהבאיםמכאן":בחיירבינווכותב

אין,יסודותיהאתלעקורורוצים,התורה

ַוְתַכס":שנאמר!"הבאלעולםחלקלהם

ם יהֶׁ ץֲעלֵּ תֹוְךַויֹאְבדּוָהָארֶׁ פסוקטזפרק)"ַהָקָהלמִּ

.ישראלקהלמתוךחלקםאתהםאיבדו('לג

םַוְתַכס":עקיבארביאמר יהֶׁ ץֲעלֵּ בעולם-"ָהָארֶׁ

תֹוְךַויֹאְבדּו".הזה .הבאלעולם-"ַהָקָהלמִּ

רואיםשאנוכךבשלבעיקר!חמורכךכל

הם,האדמהבמעמקישנבלעואנשיםשאותם

ללאהםהיוזהלמעשהשעדישראלמגדולי

לשאתמהנבחריםוהיהצדיקשהיהקורח.דופי

שהצטרפוהעידהנשיאי250-והבריתארוןאת

י"שכולם,אליו אֵּ דְקרִּ ימֹועֵּ םַאְנשֵּ להםשהיה]"שֵּ

אתמוצאיםכולם[(.קיסנהדרין)העולםבכלשם

שלרגעיםכמהבגללהכלאתמאבדיםעצמם

..מחשבהחוסר

כניסהכרטיסעםהיוהם,מעשהלפנירגע

שאחריוברגעהבאבעולםהראשונהלשורה

וללאהכניסהכרטיסללאנשארוהםמעשה

.חייהםכלבמשךעליושעמלוהטובשמם

ןַאל":האדםאתמזהיריםל"חז ְבַעְצָמְךַתֲאמֵּ

קשהלעמוליכולאדם.('דבאבות)"מֹוָתְךיֹוםַעד

.הסוףלפנירגעהכלאתולאבדחייוכל

שהיה,הגדולהכהןמיוחנןלדברראייהמביאים

הספיקמותוולפניהקודשיםבקודששנה80

.(.כטברכות)בעיקרולכפוררעהלתרבותלצאת

איזובייעשומה,שלהבתנפלהבארזיםאם"ו

אם,אנחנונאמרמה(:כהקטןמועד)!"?קיר[ה]

יכוליםאנואיך?קרהזהמאתנולענקים

נקייםשלנוהמעשיםעלולשמורלהשכיל

אחרשביהלכומאתנוגדוליםאם,וישרים

?ותחרותשנאהקנאהלַכבוד,תאוותם

במחשבהמעשהסוף"ש,אותנומלמדיםל"חז

צריך,מעשיועללשמורשרוצהאדם".תחילה

שלשמחשבותיוהיכן.שלומחשבהללדאוג

עלחושבאדםאם.מעשיושם,נמצאותהאדם

יהיוומעשיומעשיועליקריןזה,טוביםדברים

גםכמובן,היוםכלרערקיחשובואם.טובים

אולי]ויטעןהאדםיבואאך.רעיםיהיומעשיו

.מחשבותיואחרלעקובלוקשהשמאוד[בצדק

.בראשלועוברותרעותמחשבותגםולפעמים

עללשלוטיכולאדםאיך?אדםלאותונענהמה

?טובותשיהיומחשבותיו

(ל''זצדסלראליעזראליהוהרב)"מאליהומכתב"ה

שקדמההתעניינותבלא,מחשבהשאיןמסביר

י"עלראשמחשבותלעצמומזמיןאדם.לה

,מסוימיםבנושאיםמתענייןהוא.ההתעניינות

גםכךובעקבותמחשבותיואתממלאזהואז

אדם,לדוגמא.בהתאםמושפעיםמעשיו

למטרותדבוריםבגידולהתענייןלאשמעולם

וכמובןכוורןלהיותיהפוךלאפעםאף,דבש

אנשיםשני.מחשבותיואתיעסיקלאשזה

דבריםיזכרו,בדיוקעיתוןאותואתשיקראו

.שוניםהתעניינותתחומיאחדלכלכי.שונים

אז,טוביםבדבריםמתענייןאדםאםוכך

שזהוכמובן,ליבואתימלאוטובותמחשבות

אדםאםאך.טוביםלמעשיםאותויוביל

מחשבותיו,והרסנייםרעיםבדבריםיתעניין

.בהתאםוהרסנייםרעיםיהיוומעשיו

שאלהעודישנה!שלאמסתבר?פשוטכךכל

יכולאדםאיך.עליהלענותצריכיםשאנואחת

ורקאךשיהיוהתעניינותותחומיעללשמור

מרגישאדםלפעמיםהרי?החיוביבכיוון

כלדווקאשלאומסוימיםדבריםלגביסקרנות

רואים,דבריםשומעים.עבורוחיובייםכך

מהי?ההתעניינותאתלרסןניתןאיך.דברים

?בשרשרתהראשונההחוליה

שלהרצון!האדםשלרצוןה:היאהתשובה

הולךוהכלההתחלתיתהנקודההואהאדם

להיותשרוצהאדם:לדוגמא.הרצוןבעקבות

,שמייםיראתמהיוילמדיתעניין,שמייםירא

ואזכךעליחשובשהואכמובןנמנעבלתי

שקדםהרצוןכמוטוביםויהיויושפעומעשיו

עולםתאוותאתרוצהאדםאםאך.להם

עליחשובהוא,בתאוותהואיתעניין,הזה

ֵאבולבסוףתאוות .בהםִיְסתָּ

,לילךרוצהשאדםבדרך":ל"חזאמרוכךועל

,שלךבידייםהכל.(:ימכות)"אותומוליכיןבה

אתהמה!ביטוילידיבאהשלךהבחירהוכאן

!תחליט!תבחר?רוצה

.בבעיהשהואנספרבדעתוחצוישעדייןלאדם

נטייהלאדםכי,בדעתךחצוישהנךהסיבה

ם"הרמב)סביבתואחרבדעותיונמשךלהיות

מהםילמד,רעההיאסביבתוואם.('או-דעות

ירצההואגם,היאטובהואם.במעשיהםוידבק

חבריואתמסביבוהואכשיראה.בטובויחפוץ

מעשהלאחר[עדיין]שמחייכיםהעולפורקי

אםאך.לכךהואגםויתאווהירצה,שלילי

'הרצוןשעשותחיובייםלאנשיםהואיתחבר

הואאףיתהפך,שלהםוהשמחההחיותהוא

עדלהתעניינותשיוביל,טובלרצוןרצונו

חובתומה,האדםאותואצלויתאמתיתברר"ש

בכלומגמתומבטושישיםצריךולמה,בעולמו

משם.(ישריםמסילת)"חייוימיכלעמלהואאשר

התרוממותשאיפהשללמחשבותהדרך

כברהטוביםומעשיו.מאודקצרהוסיפוק

.מצוותנקראים

.עולמםאתאיבדולכן!כבודרצוועדתוקורח

,ממצוותחופשייםחייםרצה,גדולכהןיוחנן

:היאהשאלה...הלאהוכך.לצדוקיהפךולכן

??רוצהבאמתאתהמה

ָשַמיִּם'ה" יףמִּ ְשקִּ יַעלהִּ ְראֹות,ָאָדםְבנֵּ ֲהיֵּשלִּ

יל שַמְשכִּ תֹדרֵּ יםאֶׁ ('ידתהילים)"ֱאֹלקִּ

ְפלּו םַעלַויִּ יהֶׁ לַויֹאְמרּוְפנֵּ יאָ אֵּ ְלָכלָהרּוֹחתלֹקֵּ
יש,ָבָשר ָחדָהאִּ ָטאאֶׁ ח  ָדהלכְָָוַעליֶׁ ְקֹצףָהעֵּ ?תִּ

('כבפסוקטזפרק)

מדתךאין.מחשבותיודע.הרוחותאלהיאל

עליושסרחהודםבשרמלך!ודםבשרכמדת

מייודעאינו,מדינהמקצת(כנגדושחטאה)

נפרע[הואהרי],כועסכשהואלפיכך,החוטא

המחשבותכלגלויותלפניך,אתהאבל.מכולם

להענישחייבלאאתהולכן]החוטאמיאתהויודע

כלעלואתה,החוטאהואאחדהאיש.[כולםאת

שארוכל,היחידהחוטאהואקורח)?תקצוףהעדה

אמר.(במחשבהרקאחריונמשכואחריושנמשכוהעם

מיומודיעיודעאני[הרי]!אמרתיפהה"הקב

.חטאלאומיחטא

שבעםאותםנענשולא,משהשלזוסנגוריהידיעל

ורקאךקורחאחרוהתפתושנמשכוישראל

שנמשכולאלורקעונשניתןאלה,במחשבתם

.מעשהעשוובנוסףבמחשבתםאחריו

ַחר הַויִּ רְמֹאדְלֹמשֶׁ לַויֹאמֶׁ ןלַאָ'האֶׁ פֶׁ לתֵּ אֶׁ
ְנָחָתם ('טופסוקטזפרק)!מִּ

ועדתוקורחשלהרבהרשעותםאתראהמשה

שלאה"מהקבלבקשצריךוהיהעליהםוכעס

.שהביאוהמנחהלמצותיתייחס

שאיןאדםלךשאין[לנולהראות]לצדבזהוהכוונה

כקורחרשעיםואפילו]טוביםומעשיםמצותבידו

וכבר.[שהביאוהמנחהזכותלהםלהיחשביכולה,ועדתו

כלשכרמקפחהואברוךהקדוששאין,לנוקדם

:(לבדברים)דכתיב.רשעיםשלואפילוובריהבריה

ֶולְוֵאיןֱאמּונָּהֵאל" רַצִדיקעָּ ולמדוצא."הּואְויָּשָּ

שקיבל.נבוכדנצר]רשעאותושלפסיעותיומשכר

שלושבעקבות,דורותשלושהעולםבכללשלוטשכר

אשר([.צוסנהדרין)ה"הקבלכבודשעשה,בלבדצעדים

מצוהאיזהלהםשתעמודמשהחשכןעל

על'היענישםלאובגללה]תולהשהזכות,שבידם

ֶאלֵתֶפןַאל"ואמר'מהבקשלזה,[הרעיםמעשיהם

ם תָּ מנחההגיעהשכברזכותאפילופירוש"ִמְנחָּ

.ל"עכ.אליהיביטולאלהיפןלא'לה

להעבירשיכולהמצווהלכלישערךכמהאנורואים

.זכותלכףהאדםאת

חודשראששבת 
תמוז



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

ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' דברים ד לט) ְויָׁ ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵׁ

בודאי,כדבריווהנוהג."יצראשר"ו"ידייםנטילתעל"ויברךשובידיויטול

.שיסמוךמהעללושיש

אתלברךשיש,כתב,(קדסימןהדורפאר)בתשובהם"הרמברבינואולם

זוהרי,זמןלאחרוהמברך.לנטילהבסמוךדוקא"ידייםנטילתעל"ברכת

שמברךלחושיש,ברורההמשנהכדבריהנוהג,דבריוולפי.לבטלהברכה

אין,שניתידיוכשנוטלוכעת,בתחילהידיונטלכברשהרי,לבטלהברכה

של"ידייםנטילתזואיןכי,"ידייםנטילתעל"לברךראוישעליההנטילהזו

שיטולאומריםישולכן."ידיםנטילתעל"ברכתאתתיקנושעליה"שחרית

.הכסאלביתיכנסכךאחרורק,הנטילהעלויברך,ידיו

בקומובתחילהיכנסאופןשבכל,ל"זציוסףעובדיהרבינומרןומנהג

יוכלוכן,"ידייםנטילתעל"ויברך,ידיויטולכךואחר,הכסאלביתמשנתו

אפילוחשששאיןבודאיהדיןמעיקרשהרי."יצראשר"ברכתלברך

חשששאיןשכןוכל,כברשביארנווכפי,ידייםנטילתלפניבגדיוללבוש

כךואחר,תחילהיתפנהולכן.ידייםנטילתלפנילהתפנותשהולךבמה

.וכדיןכדת,בברכהידיויטול

להשהותיכולאינואם,לנקביולהתפנותוצריך,משנתוהקם:ולסיכום

,להתפנותהכסאלביתמידיכנס,דקותושתיםשבעיםשלשיעורעצמו

ברכתגםלברךיוכלואז."ידייםנטילתעל"ויברך,ידיויטולכךואחר

יש,דקותושתיםשבעיםשלשיעורעצמולהשהותיכולואם."יצראשר"

ידיויטולואז,יתפנהכךואחר,ברכהבלא,תחילהידיושיטולאומרים

כךואחר,בברכהידיוליטולנוהגיםויש."ידייםנטילתעל"ויברך,שנית

ואחר,הכסאלביתבתחילהיכנסשלעולםאומריםויש.הכסאלביתילך

."יצראשר"ברכתיברךוכן,"ידייםנטילתעל"ויברך,ידיויטולכך

האם יטול ידיו , (לחדר השירותים)הכסאונצרך לבית , הקם בבוקר

,  ואחר כך ילך להתפנות, "על נטילת ידיים"ויברך , תחילה

?שידחה את נטילת  הידיים לאחר מכןאו 

עצמולהשהותיכולשאינובאופןלנקביונצרךהיהשמי,ברורהדבר

שבעים,כלומר,פרסההילוךשיעור)משעהיותרמעטבמשך(להתאפק)

,זהובכלל,שבקדושהדברשוםבפיולהזכיררשאיאינו,(דקותושתים

עלינוכןועל.שיתפנהעד,"ידייםנטילתעל"לברךרשאישאינושבודאי

אך,הכסאלביתנזקקכאשרהדיןמה,נבארראשית.שאלותבשתילדון

ויברךידיויטולהאם.דקותושתיםשבעיםבמשךעצמולהשהותיכול

ידיויטולהאם,עצמולהשהותיכולאינואם,ושנית.יתפנהכךואחר

הְָכֹקַרחְָוַכֲעָדתֹו ְהיֶׁ ('פסוק היזפרק )... ְולֹאָיִּ

בטנו.טרףלוהזדמןלאימיםכמהשכברהחיותמלךלאריהמשל

שאג.היעררחביבכלפחדהפילושאגותיוונהמות,מרעבהצטמקה

וחיכו,מסביבובבהלההתכנסוהיעריושביוכל,גדולהשאגההוא

.פיומוצאאתלשמוע

פיואללהתקרבממנוובקש,פחדמרובלרעודשהחללזאבהואפנה

שלפיואתהריחהרועדהזאב..רעריחשםישאםולהגיד,ולהריחו

האריהשאג.מאודמסריחאכןשפיוהאמתאתלוואמר,האריה

,הזאבשכמואותווציווה,החמוראלהאריהמפנהאתהאיך":ואמר

כבראכלתישלאיתכןאיך":ואמרהחמורעלהאריהשאג..כללבפה

אתגםהאריהטרףוכך!"שקרןשאתההרי?בפיריחואיןימיםכמה

שייגשציווהאותווגם,השועלאלניגשמכןלאחר.המופתעהחמור

,ריחשישהזאבכמויאמרשאםלעצמוהשועלחשב.פיואתויריח

האריהאלפנהלכן!ייטרףגם,ריחשאיןהחמורכמויאמראם!ייטרף

בפההריחמצבעלדעהלחוותאוכלשלאליצר,האריהאדוני":ואמר

עכשיו"...קשהצינוןבשל,ימיםכמהכברסתוםואפימנוזלאני.שלך

לטרוףהואיכולסיבהאיזובשלידעולא.מופתענשארהאריהכבר

!מאליוברורהנמשלו...הערמומיהשועלאת

עדיף  . אסור להתקרב לאש המחלוקת כמו קורח וכל עדתו שנפגעו

ולא להריח באש . להיות כאותו שועל מנוזל שאפו סתום

.  המחלוקת

אתלהריחיתקרבהואגם

אתוהריחניגשהחמור.פיו

מסריחשהיההאריהפי

כמויאמרשאםידעאך.מאוד

המלךשלשפיו,הזאב

יטרוףישרהאריה,מסריח

כךלומרעזשינהלכן.אותו

אתוטרף!"?החיותלמלך

.האמתמן.המסכןהזאב

ריחלושאיןלאריהואמר

לְוָכל ְשָראֵּ ריִּ םֲאשֶׁ יהֶׁ יֹבתֵּ י.ְלֹקָלםָנסּו,ְסבִּ ןָאְמרּוכִּ נּופֶׁ ְבָלעֵּ ץתִּ !ָהָארֶׁ
('לדפסוקטזפרק)

ַתאי.(זמשנהאפרק)אבותבמסכתלמדנו ינִּ לִּ רָהַאְרבֵּ ק,אֹומֵּ ןַהְרחֵּ ָשכֵּ ,ָרעמִּ

רְוַאל ְתַחבֵּ שְוַאל,ָלָרָשעתִּ ְתָיאֵּ ןתִּ ְרָענּותמִּ עובדיהרבישםומפרש.ַהפֻּ

תלקהשלא,ועוד.ממעשיותלמודשלא.רעמשכןהרחק:מברטנורא

אמרושכך.לרשעתתחברואל.לשכנוואוילרשעדאוי,במפלתועמו

נוטלכמעשיהםעושהשאינופיעלאףלרשעיםהמתדבקכל,חכמים

תאמרשלא.הפורענותמןתתיאשואל.(כמוהםנענש)בהםכיוצאשכר

לכך.לומשחקתוהשעההואיל,עמוואדבקאלך.מצליחיןמעשיוזהרשע

כיפורענותעליותבאשמהרהדעכלומר,הפורענותמןתתיאשואלאמר

דתןמהםלקולכך:('כטגבמדבר)י"רשכותבוכך.אידו[יום]יבואפתאום

עמהםשנמשכו,ועדתוקרחעםאישוחמשיםומאתיםואבירם

לאדםיתרהמקרבהלהיזהרצריכיםאנוכמהאנורואים.ל"עכ.במחלקתם

,זהמקשרודאיכי.רעותשמידותיואדםאו,התורהפיעלאינםשמעשיו

מעשיוידיעלעצמואתמוליךשהואוכמו.ממעשיומשהובנונדבק

.כמוהולסייםאנואףעלולים,לאבדון

יָה כִּ ְדעּוָן הְָבזֹאתָתֵּ רָֹמשֶׁ יַָלֲעשֹו' ַויֹאמֶׁ יםְָָשָלַחנִּ תָָכלַָהַמֲעשִּ תָאֵּ
ה לֶׁ י, ָהאֵּ בִּ לִּ יָלֹאָמִּ (’פסוק כחטזפרק )! כִּ

-הטמאמןהיוצא"ש:הואכשרותבהלכותהיסודייםהכלליםאחד

שיצאדברכלכלומר.(:זבכורות)"טהור-הטהורמןוהיוצא,טמא

אוטומטיתהואחלבאובציםכגון,באכילההאסורחייםבעלשלמגופו

שיצאדברכלוכן.טמאחייםמבעלשיצאכךמעצםבאכילהאסור

מותריםאנוולכן.באכילהכשרמידהוא,טהורחייםבעלשלמגופו

ואסורים,מתרנגולתשיצאוביציםואכילת,פרהשלחלבבשתיית

..למשלנשרביציואכילת(הגמלנקבת)נאקהחלבבשתיית

.הדבוריםדבשוהוא,התורהשאמרהזהמכללהיוצאדברישנו

באכילהאסורלהיותצריךשהואשאמרנומהלפינראהראשוןבמבט

אסורותעצמןשהדבוריםוכפי."טמא–מהטמאהיוצא"שכלמשום

למרותאך.באכילהאסורלהיותאמורמהןשיוצאהדבשכך,באכילה

?יתכןזהאיך.באכילהמותרהדבוריםשדבשרואיםאנוזאת

דבוריםדבשאמרומהמפני":הדבריםבהמשךהגמראכךעלעונה

זבכורות)"מגופןאותוממצותואינן,לגופןאותושמכניסותמפני?מותר

דבוריםדבש:ואומרהגמראדבריעלמוסיף('גהקדושהספר)בם"הרמ.(:

מעלאותוכונסיןאלא,גופןמתמציתשאינומפני.מותר,צרעיםודבש

מימנולאכולשימצאוכדי,בכוורתאותוומקיאותפיהןבתוךהעשבים

.ל"עכ."הגשמיםבימות

עובדהמגליםזמנינובנימחקריםוהנה

והצוף,קיבותשתיישלדבורה!נפלאה

העיכוללקיבתנכנסאינולגופהשנכנס

שאיןנפרדתלקיבהאלההדבורהשל

וכך.מגעשוםהעיכולקיבתלביןבינה

וכליהעיכולבמיצישלבבשוםנוגעשאינונפרדמסלולעוברהצוף

..לדבשוהופךבכוורתלבסוףשיוצאעדהדבורהשלהדם

שלאבזמן,שנה1500-מיותרלפניזאתעובדהל"חזידעומהיכן

?כדבורהקטןיצורשלהפנימיהמבנהמהולדעתדרךשוםהייתה

שהכיביוםדבוריםדבשאכילתוהתירוסיכוןלקחול"שחזיתכןאיך

,באכילהאסורההדבורה.השנהראש–הדיןביום,האדםלמצבקריטי

עלוהסתמכוסיכוןלקחולאכללל"שחזאלה...סיכוןלקחתלאעדיף

אתשבראהעולםבוראשלדבריווהםסיניבהרממשהשקיבלנומה

וגילהבעולמושבראיצורכלשלהפנימיהמבנהאתוידעהיצוריםכל

.ההלכהידיעתלצורךזהפרטלנו

יותרשטובאו,"יצראשר"ו,"ידייםנטילתעל"יברךכךואחר,יתפנהכךואחר,ברכהבלא

.שיתפנהלאחרעדהנטילהאתלדחות

,בבוקרמשנתוקםכאשרמידידייםליטולחובהאין,הדיןשמעיקר,כברביארנווהנה

שאם,ברורהדברכןועל.ידיואתליטולכךואחר,תחילהלהתלבשהדיןמעיקרורשאי

מחוייבשאז,דקותושתיםשבעיםבמשךעצמולהשהותיכולשאינוכדיעדלנקביונצרך

,"ידייםנטילתעל"ויברךידיואתיטולכךואחר,בתחילהולהתפנות,הדיןשורתכפילנהוג

."יצראשר"ו

בנטילתמאדלהזדרזישהקדושהזהרשלדברישאף,(אבסימן)ברורההמשנהכתבוכן

למהרבכדי,להתפנותשלא,ממשאיסורעללעבורחלילהמקוםמכל,שחריתשלידיים

.ידיויטולכךואחר,תחילהיתפנהאלא,הנטילהאת

,אומריםיש.דקותושתיםשבעיםעצמולהשהותיכולאבל,הכסאלביתנצרךוכאשר

ואחר,הכסאלביתיכנסכךואחר,זונטילהעליברךולא,משנתובקומותיכףידיושיטול

,ברורההמשנההגאוןפסקוכן."יצראשר"ו,"ידייםנטילתעל"ויברך,שניתידיויטולכך

כךואחר,יתפנהכךואחר,משנתובקומומידידיויטול,השיטותכלחובתידילצאתשבכדי


