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 נטילת ידיים שחרית – ויקהל פקודיפרשת 
יָת " שנאמר ה' יתברך ציוה את משה רבינו לעשות כיור לרחיצת ידיהם ורגליהם של הכהנים בבואם אל אוהל מועד ת ְוַכּנֹו ְוָעשִׂ ּיֹור ְנֹחשֶׁ כִׂ

ם: ַח ְוָנַתָת ָשָמה ָמיִׂ ְזבֵּ ין ַהמִׂ ד ּובֵּ ל מֹועֵּ ין ֹאהֶׁ ת ְלָרְחָצה ְוָנַתָת ֹאתֹו בֵּ ם: ְנֹחשֶׁ יהֶׁ ת ַרְגלֵּ ם ְואֶׁ יהֶׁ ת ְידֵּ ּנּו אֶׁ מֶׁ ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל  ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו מִׂ בְּ
לֹא ָיֻמתּו אֹו בְּ  ֲחצּו ַמִים וְּ ִטיר ִאֶשה לה':מֹוֵעד ִירְּ ַהקְּ ָשֵרת לְּ ֵבַח לְּ ָתם ֶאל ַהִמזְּ לֹא ָיֻמתּו ִגשְּ ֵליֶהם וְּ ַרגְּ ֵדיֶהם וְּ ָרֲחצּו יְּ ם ָחק עֹוָלם לֹו  וְּ ְוָהְיָתה ָלהֶׁ

ד "שנאמר  וכך אכן משה רבינו עשה. כא( –)שמות ל, יח  "ּוְלַזְרעֹו ְלֹדֹרָתם ל מֹועֵּ ין ֹאהֶׁ ֹּיר בֵּ ת ַהכִׂ ם אֶׁ ם ַוָּישֶׁ ן ָשָמה ַמיִׂ תֵּ ַח ַוּיִׂ ְזבֵּ ין ַהמִׂ ּובֵּ
ם: ְלָרְחָצה: יהֶׁ ת ַרְגלֵּ ם ְואֶׁ יהֶׁ ת ְידֵּ ה ְוַאֲהֹרן ּוָבָניו אֶׁ ּנּו ֹמשֶׁ מֶׁ ת  ְוָרֲחצּו מִׂ ָּוה ה' אֶׁ ר צִׂ ְרָחצּו ַכֲאשֶׁ ַח יִׂ ְזבֵּ ל ַהמִׂ ד ּוְבָקְרָבָתם אֶׁ ל מֹועֵּ ל ֹאהֶׁ ְבֹבָאם אֶׁ

ה  .(לב -מ, ל )שמות " ֹמשֶׁ

 ?מיתה מתחייביםהיו  אחרת, דיהם ורגליהם בתחילת העבודהליטול את יבבית המקדש הכהנים  צריכים היו ין, מדועויש להב

 ח הטומאה נשארת בידיו של האדם לאחר שהוא קם מהשינהרּו

'מקור חיים' לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו הנהגת , )זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה רבי שמעון פתח שהממנו הנשמה הקדֹוויוצאת כאשר אדם הולך לישון, מסתלקת 

רה ֹואז שו ,דף ריג ע"ב ד"ה וכל מלין דעלמא( זוהר פרשת ויקהל)הראוי לה מקום כדי לחזור ל (, 'דרך ה'' להרמח"ל חלק ד פרק ו אות בהבוקר דף יז ע"א ד"ה הנה מבואר מדברי המאמר
'רוח היא ש )'גליא רזיא' דף יג ע"ב טור א(מצד המוות  תלמיד מהרח"ו הנהגת הבוקר דף יז ע"א ד"ה הנה מבואר מדברי המאמר()'מקור חיים' לר' חיים הכהן  עליו הסטרא אחרא

ֻדשָ מה של רודפת אחרי מקֹוההטומאה'  בהיעדר אור  לה כניסה לגוףיש  אשר )'אור החמה' על זוהר פרשת בראשית דף י ע"ב ד"ה 'בלחישו דשפוון' מהרמ"ק(ה ַהקְּ
על כל גופו של )'אור החמה' על זוהר פרשת בראשית דף י ע"ב ד"ה 'בלחישו דשפוון' מהרמ"ק( רה ֹומיד שוהיא , )'דרך ה' להרמח"ל חלק ד פרק ו אות ב( הנשמה המזכך אותו

)'מעבר יבק' לר' אהרן ברכיה ממודינא שפת אמת פרק לה  אדם בשעת מותובדומה למה שקורה ל )'אור החמה' על זוהר פרשת בראשית דף י ע"ב ד"ה 'בלחישו דשפוון' מהרמ"ק( האדם

 .)זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה רבי שמעון פתח, זוהר פרשת תרומה דף קעג ע"א ד"ה כיון דההוא סטרא אחרא( האדם הישן טועם טעם מיתהאז ו ,ד"ה ולפי שכשאדם ישן(

היא לא שורה עליו.  כאשר הוא נעור כל הלילה ישן ומסתלקת ממנו הנשמה, לכן על האדם בלילה עד אשר הוארה ֹואין הטומאה ש
סתלק ממנו ' בלילה כי רק אז מטעם מיתה'עד שיטעם  )ראה גמ' סוכה כו ע"ב בשם רב( 'ששים נשימות'במשך וזה הטעם שאדם צריך לישון 

מטמאה את  רוח הטומאהוכאשר  .הנהגת הבוקר דף יז ע"א ד"ה הנה מבואר מדברי המאמר()'מקור חיים' לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו  לגמרי הנשמההחלק הרוחני של 
חיים הכהן או"ח סימן ד, יב ד"ה אם שכשך ידיו. ראה זוהר פרשת  )'מקור חיים' לר' עיקר משכנה ,חיים הכהן או"ח סימן ד, א ד"ה בענין נטילת ידים דשחרית( ')'מקור חיים' לר האדם הישן

)'גליא  יותר משאר האיברים האחרים )'אור החמה' על זוהר פרשת בראשית דף י ע"ב ד"ה 'בלחישו דשפוון' מהרמ"ק( הידייםעל  הוא בראשית דף נג ע"ב ד"ה ותא חזי כל בני עלמא(

 מאהיל עליהם אשר הואמיטתו וגם המאכלים המונחים תחת  שעל האדם הישןטומאה הומכוח  .רזיא' לתלמיד האר"י ז"ל דף יג ע"ב טור א(
 .עניינים שונים אות לו( –)'טעמי המנהגים ומקורי הדינים' בחלק ליקוטים נטמאים כאילו היו באוהל המת 

)'מקדש הטומאה  אתהיא דוחה  שפת אמת פרק לה ד"ה ולפי שכשאדם ישן()זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה רבי שמעון פתח, 'מעבר יבק'  האדםכאשר הנשמה חוזרת אל ו

, )זוהר פרשת ויקהל דף רטו ע"ב ד"ה בגין דבליליא( עמד בלי נשמה שגופועת הכל בשם  השלטש מלך' לר' שלום בוזאגלו על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה וכד נשמתא(
'אור החמה' על זוהר דף קפד ע"ב ד"ה 'כי בגין כך חד' מהרמ"ק,  'אור החמה' על זוהר פרשת וישב ,וישב דף קפד ע"ב ד"ה רבי שמעון פתח)זוהר פרשת  נשארת רק בידיו של האדם והטומאה

. ראה 'תולעת יעקב' סוד ברכות ד"ה וכד נשמתא, 'מקדש מלך' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב 'מעבר יבק' שפת אמת פרק לה ד"ה ולפי שכשאדם ישן ,פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה 'והנה השינה' ממהרח"ו

ת' במיתה עדיין 'מתֹוידיו כך ו. )'כתם פז' לר' שמעון לביא מחבר פיוט 'בר יוחאי' על זוהר דף י' ד"ה ואמר כד בר נש( אצבעותיו על כל עשר (נטילת ידים ד"ה וירחץ ידיו
)'כתם פז' לר' שמעון לביא מחבר פיוט 'בר יוחאי' על זוהר דף י' ד"ה מזוהמות הן ו "ה ולפי שכשאדם ישן()'מעבר יבק' שפת אמת פרק לה ד טומאה ששרתה עליהם בזמן השינהבו

 .)'שם משמואל' פרשת וישב שנת תרפ"א דף קכג ד"ה ויש להוסיף( בשעה שהוא מתעורר ואמר כד בר נש(

שדרכה משום  ר בחלק הלכות הנהגת האדם בבוקר ד"ה לבאר מהו ענין נטילת ידים('פוחוביצב י)'מקור חכמה' לר' יהודה לי הטומאה נדבקת לידיים יותר משאר האיברים
 ממהרח"ו()'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה 'ובגין כך חד' מהרמ"ק, 'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה 'והנה  השינה'  בקצוות הגוף להימצא של 'הטומאה'

ָשִעים" ובצדדים בסוד ַהָלכּון ָסִביב רְּ נים' 'החיצֹושל כי כל יניקתם  והנה  השינה' ממהרח"ו(')'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה  )תהלים יב, ט(" ִיתְּ
 )'עץ חיים'בקצוות של הזרועות והירכיים יש להם אחיזה ויניקה  וכךשה. הוא מן הקצוות ומסיומן, ואין להם רשות לעלות למקום הקדּו

 שבת דף יד ע"א, משנה טהרות ז, ח()ראה גמ' נדה דף נח ע"א, גמ'  הן 'עסקניות'ם יכי הידירבותינו וכבר אמרו . שער לא פרק ב מהדורא תנינא ד"ה ועתה נבאר( להאר"י ז"ל
ַיד ֹכל בֹו ָידֹו ַבֹכל"אחיזתה בפסוק  נרמזש 'כתם פז' על זוהר דף י' ד"ה ואמר כד בר נש( )עפ"י ןשכנגד 'רעההח הרּו'לגבי  וכוונתם גם )'מעבר  )בראשית טז, יב( "וְּ

 .יבק' שפת אמת פרק לה ד"ה וממה שכתב(

 על עיניועביר אותם לו לה אסור )זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה רבי שמעון פתח( דף קח סוף ע"ב בשם רבי יהודה()ראה גמ' שבת  בבוקר ידיושלא נטל אדם את  זמןכל 
 בגלגל העין יגעיא אפילו אם לד"ה וירחץ ידיו(  )זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה רבי שמעון פתח, זוהר פרשת וישלח דף קסט ע"ב ד"ה ובכלא אית ליה, 'תולעת יעקב' סוד ברכות נטילת ידים

 ןאותמשמש בעיניהם בשעה שפוקחים כדרך שרגילים בני האדם ל)'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב אות ב(  מבחוץרק אלא  עצמו
 ןרוח הטומאה שורה עליה קח סוף ע"ב בשם רבי יהודה()ראה גמ' שבת דף  לא נטל את ידיוכל עוד שמשום  ,)'נצוצי אורות' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב אות ב בשם הרמ"ז(

גע ישר בעיניו אז הוא יזיק יי ואם, 'תולעת יעקב' סוד ברכות נטילת ידים ד"ה וירחץ ידיו( זוהר פרשת וישלח דף קסט ע"ב ד"ה ובכלא אית, )זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה רבי שמעון פתח,
 לגעת צריך הואבכל אופן  לכן אם. סימן תקסז ד"ה 'ובהיות שהעין הרע' בשם הזוהר( 'שבט מוסר' למחבר)'ידו בכל' יו ייתן בו את עינ באותו היום לכל מי שהוא

על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב לר' שלום בוזאגלו על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב אות ב בשם הרמ"ז, 'מקדש מלך' להחיד"א )'נצוצי אורות'  וכדומה איזה בדעל ידי זאת  יעשה, בעיניו

  .ד"ה לא יעבר(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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)גמ' שבת דף קח סוף  ומקום הברית ופי הטבעת העיןו פתחים שבגופו שהם החוטם והפה והאוזןביגע ילא כל עוד שהאדם שלא נטל את ידיו, 

ה רעהרוח ה להיאחזיכולה שבכל אלו לפי  מלך' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה לא יעבר( )'מקדשבד וכדומה  באמצעות נגיעהלמעט  (. ראה רש"י שםע"ב
)רש"י גמ' שבת דף  אם נגע בעינו)גמ' שבת דף קט תחילת ע"א(  רויכול להיות עיו הואואז  יגע בידו(לא חיים הכהן או"ח סימן ד, ג ד"ה  ')'מקור חיים' לררה על ידי האדם ֹוהש

ְרשּורון או ולעיו בזה ואין הכוונה .)רש"י גמ' שבת דף קט תחילת ע"א ד"ה יד( אם נגע באוזנו וכן הלאה )גמ' שבת דף קט תחילת ע"א( או חרש קט תחילת ע"א ד"ה יד( ת חֵּ
 בתורה באותו היום כי ר וחרשושהנוגע באחת מכל אלו נעשה עיו ,שההקדּו בתורההכוונה אלא במציאות שלא קורה  רואיםשממש כפי 

 .חיים הכהן או"ח סימן ד, ג ד"ה לא יגע בידו( לר' )'מקור חיים'לא מה שישמע בתורה גם לא יבין שמועה ו הוא

 כיוראה על ידי קידוש הידיים והרגלים במרוח הטומ נטהרוהכהנים 

כי הידיים עסקניות הן היו צריכים לרחוץ את ידיהם ואת רגליהם, הם כאשר היו הכהנים משרתי האלקים נכנסים לעבודת הקודש 
 קודם יעסקו בעבודת המקום אם לא יעבירואינו מן הדין שהכהנים ו תחילת פרשת כי תשא ד"ה כי תשא()ספר 'ציוני'  שורה עליהם בלילה 'רוח רעה'ו

)'רקנאטי על התורה' פרשת כי תשא ד"ה ועשית כיור נחשת, 'מצודת דוד' להרדב"ז על טעמי המצוות  את הרוח הרעה מעליהם )הרמ"ד וואלי שמות פרק ל' על הפסוק 'ונתת אותו בין אהל מועד'(

 לפניצריכים רחיצה היו ו ,כוחות הטומאההרבה משם גם  שנאחזים וכן הוא ברגליהם. על ידי המים המטהרים. מצוה של ד"ה לקדש הכהנים(
על כן הזוהמא ברגליהם. ובהיותם יחפים  את ה' לשרת )הרמ"ד וואלי שמות פרק ל' על הפסוק 'ונתת אותו בין אהל מועד'( המקדשלרוץ אל עבודת  שמיהרו

 .)ספר 'ציוני' תחילת פרשת כי תשא ד"ה כי תשא( 'הרוח הרעה'רגליהם במים המטהרים להעביר את את גם ידיהם ואת גם הצטוּו לרחוץ 

)הרמ"ד וואלי שמות דש מכניסים את הטומאה למקום הקֹו היו אזי הם בתחילת עבודתם אם הכהנים לא היו רוחצים את ידיהם ואת רגליהם

 'החיים'במקום  'המוות'כאילו מביאים את היו הכהנים נמצא ש כיון שכוחות אלו הם 'מצד המוות' אזיו. בגשתם אל המזבח'( ל על הפסוק 'או
ם:שנאמר "וזה מה  .בעצמם מיתה התחייבוועל כן  – שהוא המקדש יהֶׁ ת ַרְגלֵּ ם ְואֶׁ יהֶׁ ת ְידֵּ ּנּו אֶׁ מֶׁ ל  ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו מִׂ ל ֹאהֶׁ ְבֹבָאם אֶׁ

ם  ְרֲחצּו ַמיִׂ ד יִׂ ה לה': ְולֹא ָיֻמתּומֹועֵּ שֶׁ יר אִׂ ת ְלַהְקטִׂ ַח ְלָשרֵּ ְזבֵּ ל ַהמִׂ ְשָתם אֶׁ ם  אֹו ְבגִׂ יהֶׁ ם ְוַרְגלֵּ יהֶׁ ם ָחק  ְולֹא ָיֻמתּוְוָרֲחצּו ְידֵּ עֹוָלם לֹו ְוָהְיָתה ָלהֶׁ
 ואמר הזהיר שלמה המלך בחכמתו זהועל  .(ועל הפסוק 'או בגשתם אל המזבח' על הפסוק 'ונתת אותו בין אהל מועד' 'כא( )הרמ"ד וואלי שמות ל –)שמות ל, יח  "ּוְלַזְרעֹו ְלֹדֹרָתם

רְשֹמר " ית ָהֱאֹל ַרְגְלָך ַכֲאשֶׁ ל בֵּ ְך אֶׁ לֵּ  .על הפסוק 'או בגשתם אל המזבח'( ')קהלת ד, יז( )הרמ"ד וואלי שמות ל" יםקִׂ תֵּ

)'רקנאטי על התורה' פרשת כי תשא ד"ה ועשית כיור נחשת, 'מצודת דוד' להרדב"ז על טעמי המצוות מצוה ש"ל ד"ה לקדש  שחרית ויליטול ידעל כל אדם  קנו רבותינויתמכאן 

כּוכדי  הכהנים( . 'באר מים חיים' שער השמיני פרק ס ד"ה 'ואחר כך נוטל ידיו'( למחבר)'שער התפילה'  יטהרו אותם מכל הטומאה הנאחזת בהםעליהם מים ו ֶשִיָשפְּ
לכל הברכות  מתקודאצל כל אדם ם יהיום, כך גם נטילת ידי עבודתם והרגלים של הכהנים היה תחילה לכל יש הידיכמו שקידּולכן ו

 ,לא תיקנו לרחוץ את רגליו של האדםרבותינו אמנם . וה ש"ל ד"ה לקדש הכהנים(, 'מצודת דוד' להרדב"ז מצ)'רקנאטי על התורה' פרשת כי תשא ד"ה ועשית כיורשל שחרית 
חיים הכהן תלמיד מהרח"ו על שו"ע  ')'מקור חיים' לראותה לדחות  כוחאין ו )'בן איש חי' שנה א בהקדמה לפרשת תולדות(ם ישם יותר מן הידי שהטומאה נאחזתשום מ

 היו יכוליםהכהנים שמ בשונה, ם 'יפה שעה'(או"ח סימן ד, א ד"ה בענין נטילת ידים, 'יפה שעה' על שער הכוונות ענין ברכות השחר אות ב, 'בן איש חי' שנה א בהקדמה לפרשת תולדות בש
ָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניבזכות המקדש והעבודה שנאמר " לדחותה ֵליֶהםוְּ ֶאת ַרגְּ ֵדיֶהם וְּ  .('בן איש חי' שנה א בהקדמה לפרשת תולדות) )שמות ל, כ( "ו ִמֶמּנּו ֶאת יְּ

 מרגלי גם הקליפה סתלק לגמריתו דחהתש )'יפה שעה' על שער הכוונות ענין ברכות השחר אות ב( בהגיע יום השבת יכולה היא זכות השבת להגןאך 
 ח סימן רס סעיף)ראה שו"ע או" קנו שאדם ירחץ פניו ידיו ורגליולכן תי. דרושי סדר שבת דרוש א' ענין קבלת שבת ד"ה והנה ששת ימי החול()עפ"י 'שער הכוונות'  האדם שאר בני

)'בן איש חי' שנה א  בערב שבת קודש )'שער הכוונות' דרושי סדר שבת דרוש א' ענין קבלת שבת ד"ה והנה ששת ימי החול( במים חמים )'בן איש חי' שנה א הקדמה לפרשת תולדות אות א(א( 

)'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן סימן ה פרק  םהם ורגליהידי קידשור שאא דוגמת הכהנים ים ורגלים בערב שבת הירחיצת ידיש הקדמה לפרשת תולדות אות א(

)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג דף טל  כל ימי השבוערה עליו ֹושהאדם רוח הטומאה ה תסור מן רחיצת ערב שבתועל ידי . ז ד"ה כבר כתבתי שבערב שבת(

מנגב אותם במטפחת, ומים חמים והיה רוחץ בהם תחילה פניו ואז ידיו  כלי עםשהיו מביאים לפניו  "לנהג גם האר"י ז וכך. (ד"ה ורחיצת פניו
 .(. ראה גמ' שבת דף כה ע"ב במנהגו של ר' יהודה בר אלעאידרוש א ענין קבלת שבת ד"ה אח"כ היו מביאים)'שער הכוונות' דרושי סדר שבת ואחר כך רוחץ גם את רגליו ומנגב אותם 

 על ידי נטילת ידיים שחרית מסלקים את רוח הטומאה מכל אדם

על ידיו מים והם  ואצריך שיבו )זוהר פרשת ויקהל דף ריג ע"ב ד"ה נפשא אזלת( לאחר השינהוץ את ידי האדם מהטומאה ששרתה עליהם לרח על מנת
כלשהם,  )'בן איש חי' שנה א הקדמה לפרשת תולדות( מיםעל ידי כי רק  )'טעמי המצוות' לרקנאטי בחלק כוונת הברכות ד"ה ועתה בעזרת האל( 'הרוח הרעה'אלו שיסירו את 

יש כוח לדחות את הרוח  או"ח סימן ד, א ד"ה מים הפסולים( )ראה שו"ע או"ח סימן ד, א( )'מקור חיים' על שו"ע סעודהידיים של אפילו כאלו הפסולים לנטילת 
)'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפד  שחריתבים ינוטלים ידעל כן ו. )'בן איש חי' שנה א הקדמה לפרשת תולדות( אדם על ידי השינה בלילהה לעהרעה הבאה 

)'אור החמה' על  לאחר הקימה מהשינה ('קב הישר' פרק פה ד"ה בחמלת ה' יתברך שמו על האדם)'מגן אברהם' על שו"ע או"ח סימן ד אות יח,  תכף ומיד ע"ב ד"ה 'והנה השינה' ממהרח"ו(

מהם את הזוהמא  בכדי להעביר –לא עשו צרכים  אף אם (, 'קב הישר' פרק פה ד"ה בחמלת ה' יתברך שמו על האדםזוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה 'והנה השינה' ממהרח"ו
 .('שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי ברכות השחר ד"ה ואמנם ענין יטול) שדבקה בהם

 (, 'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי ברכת השחר ד"ה ועתה נבאר סד נטילת ידים)גמ' חולין דף קז ע"ב בשם אביי 'שיבתא'האדם נקראת  ו שלשנמצאת על ידי רעהה הרוח
אמנם , כי היא )'בניהו' למחבר הבן איש חי מסכת שבת דף קט ע"א ד"ה בת חורין היא( רשהוא מלשון חֹו שבת דף קט תחילת ע"א בשם רבי נתן( גמ' )ראה חורין''בת גם ונקראת 

האצבעות בין הפרקים  בסוףאך עיקר משכנה הוא  'אור החמה' על זוהר פרשת בראשית דף י ע"ב ד"ה 'בלחישו דשפוון' מהרמ"ק(עפ"י ) הידייםכל על כנת שֹו
נאסרה כי . זה הטעם שאף הבן איש חי מסכת שבת דף קט ע"א ד"ה בת חורין היא( למחבר)'בניהו'  רים' של הידייםהחֹו'שהם  התחתונים של האצבעות

צורך ואין  בענין נטילת ידים דשחרית( )'מקור חיים' על שו"ע או"ח סימן ד, א ד"הם עד סוף קשרי האצבעות יהרחיצה ביום הכיפורים, התירו לרחוץ את הידי
כי אין לסטרא אחרא שלטון בתגבורת על בני בימי החול,  שמסלקים את הטומאה מכל כף הידכדרך  מכךידיו יותר  אז את ליטול

רק מסוף קשרי שאין לה כוח להדבק אלא עד ויורד כוחה פלאים תחתונים, שה המתפשטת בהאדם ביום הכיפורים מפני רוב הקדּו
)'מקור חיים' על שו"ע או"ח סימן ד, א ד"ה בענין נטילת ידים  ומשם דוחים אותה מאמר ג פרק עא דף רלה ד"ה וא"ת נהו שהקליפות(לר' דוד זכות ממודינא 'זכר דוד' ) ומטההאצבעות 

 .דשחרית(
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והיא . )'מקור חיים' על שו"ע או"ח סימן ד, יב ד"ה אם שכשך ידיו( הס"מתו של כלומר ב שבת דף קט תחילת ע"א בשם רבי יוחנן(ראה גמ' ) "בת מלך"הזאת היא  הרעה הרוח
 )שבת דף קט תחילת ע"א בשם רבי נתן(שלש פעמים  )רש"י שבת דף קט תחילת ע"א ד"ה ומקפדת( יפה ()שבת דף קט תחילת ע"א בשם רבי נתן האדם את ידיו מקפידה שייטול

טומאה הקצת  הסרכי כאשר האדם נוטל את ידו הימנית תחילה אז  .שו"ע או"ח סימן ד, ב ד"ה ידקדק לערות()'מקור חיים' על  על מנת להסירה ,לסירוגין
חוזר ומערה מים על יד ימין ואחר כך שמאל וכן הלאה כשהוא , ועוד קצת היא יוצאתך את היד השמאלית ידיו, וכשנוטל אחר כמ
 .(ו)'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה 'והנה השינה' ממהרח"ה הולכת לכבר טומאה ה – סירוגין עד שלש פעמים על כל ידל

)'אור החמה' על זוהר פרשת וישב  על יד אחת ולא שלש פעמים ברצף םיבין הידי לסירוגיןשלש פעמים ם שחרית צריכה להיות דווקא יידינטילת 

)'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי ברכת השחר ד"ה ועתה נבאר סד  דולגת וקופצת, 'בת מלך'שהיא רוח הטומאה על ידי כן כי , דף קפד ע"ב ד"ה 'והנה השינה' ממהרח"ו(

)'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה 'והנה  מזה לזהכיון שדוחים אותה לסירוגין  עם כל נטילה ונטילה והולכת לה ובורחת מיד ליד נטילת ידים(

לפי הסדר  נעתקת משם לגמרי. אמנם אם לא יעשוהרוח ואז שלש פעמים  ייםידכבר נטלו שאחרי עד  ,(בשם 'רעיא מהימנא' כתב יד השינה' ממהרח"ו
 שחזקת הטומאה הזאתלפי , ()'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי ברכת השחר ד"ה ועתה נבאר סדר נטילת ידים' וכן הוא מזוהר כתב יד הזה לא תהיה הרוח נעתקת משם

למחבר הבן וראה בספר 'בניהו'  .)'סדר היום' כוונת נטילת ידים ד"ה מתפרד ובא לושתלך לה  על מנתשלש פעמים על הידיים כתיקנו וצריך עירוי  ,גדולה ובכוח גדול

 .(צד לדעתו נעתקת הרוחוכן בספרו 'בן יהוידע' גמ' שבת דף קט ע"א ד"ה 'בת חורין היא זו' כי גמ' שבת דף קט ע"א ד"ה 'בת חורין היא' איש חי

ק אחר כך מברכים "על ם שחרית קודם רוחצים וריהרי שברחיצת ידי ,המצוות מברכים לפני עשיית המצוה מטעם זה על אף שבכל
קודם הנטילה  האדם יברךואם  על שו"ע או"ח סימן ד, ז ד"ה ענין זה של נטילת ידים(לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו )'מקור חיים'  טמאות מפני שהידיים נטילת ידים"

)'מעבר יבק' שפת אמת פרק  מתפשטת בתוך 'המיתה' שהיא הטומאהתהיה הטומאה תהיה נוטלת חלק בברכה חס וחלילה, ונשמת האדם  אז

ר דף י ע"ב )זוהר בהקדמת הזוה המות כל זמן שרוח הטומאה שורה עליהם ומטמאה אותםם טמאות ומזוי. לכן אסור לברך בידילה ד"ה ולפי שכשאדם ישן(

)זוהר פרשת וישב את ידיו הוא נקרא 'טהור'  כבר נטלאם בשם 'טמא'. אך נקרא  שאז האדם (דף קפד ע"ב ד"ה והיך בעי לאתקדשאד"ה הכי הוו עבדי, זוהר פרשת וישב 

 .)הקדמת הזוהר דף י ע"ב ד"ה הכי הוו עבדי(ויכול לברך  דף קפד ע"ב ד"ה והיך בעי לאתקדשא(

 ם שחריתיוהכוחות המזיקים אחוזים במים של נטילת ידי רוח הטומאה

פרק נז ד"ה  לר' צבי הירש קאיידנובר )'קב הישר'וקא על גבי כלי וד היהתשפיכת המים בכדי להעביר את הזוהמא ורוח הרעה מעל ידי האדם, צריך ש

אשר  החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה 'ובגין כך חד' מהרמ"ק( )'אור בכלי התחתון ושלכתכוח הטומאה ומ מועברתעל ידי שפיכת המים ואז , כתב הטור(
לכן  .('והנה השינה' ממהרח"ו)'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה  ת'בו חונים 'הקליפֹוו )זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה והיך בעי לאתקדשא( מקבל את הטומאה

 וזה מהר רוצה בקיומו. שאלא קטן ולא גדול  ,כלל)זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה בגין כך חד(  שום שימוש שבכלי התחתוןלא יעשה במים האדם 
ֹ שנאמר " ְדַבק ְבָיְדָךא ְול םְמ  יִׂ רֶׁ ן ַהחֵּ בכל ענין מאותה רוח הטומאה ששרתה עליו בלילה האדם כלומר שירחיק  )דברים יג, יח(" אּוָמה מִׂ

 נדבקך אין ברּו'שרים שאין לאדם חלק ונחלה בהם, המים הארּונמצאים ר' כי שם הכלי שנוטל לתוכו נקרא בשם 'ארּוווהשתתפה עמו. 
 .נטילת ידים ד"ה והענין הזה כתוב(כוונת משה בן מכיר  לר')'סדר היום'  'רבארּו

אשר  )'חסד לאברהם' מעין שביעי נהר י ד"ה וכן בכלל זה, 'מקדש מלך' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב סוף ד"ה ולכן יזהר שיעשה( המים בכלי התחתון הם חלקה של הטומאה
מעין שביעי נהר י ד"ה וכן לר' אברהם אזולאי בחל' )'חסד לאברהם'  והוא יטהר "ה ולכן יזהר שיעשה()'מקדש מלך' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב סוף ד ניתן לה כדי שתיפרד מהאדם

)'גליא רזיא' לתלמיד האר"י ז"ל דף י  שנהנים מאותם המים )זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה והיך בעי אתקדשא( קבצים במים האלו רוחות המזיקיםתמ ואז. בכלל זה(

)'מקור חיים' על שו"ע או"ח סימן ד, ז ד"ה ענין זה  על גבי קרקעאו  )זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה והיך בעי אתקדשא( אסור לשפוך את המים האלו בביתלכן  .ע"ב טור ב(

)זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה  אדםשום שלא יקרב אליהם  כדי )'גליא רזיא' לתלמיד האר"י ז"ל דף י ע"ב טור ב(בני האדם  עליהם שידרכובמקום  של נטילת ידים(

 .)זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה והיך בעי אתקדשא( מים הטמאיםהאותם מ ממש נזקייואף  )'גליא רזיא' דף י ע"ב טור ב( עצמו לסכנהאת ויכניס  והיך בעי אתקדשא(

יזהר ליטול ידיו בנחת שלא יותזו ממי הנטילה . גם סביבעל גדותיו ויישפך לתוכו  הוא נוטלשהנוטל שלא יעלה הכלי האדם יזהר כן ו
לא ישהה  כמו כן. דיני נטילת ידים דף ז ד"ה מים של נט"י( מרדכי ששון 'לר )'מזמור לאסף' ממנו ישפךים לב שהכלי התחתון לא יהיה נקוב כך שעל בגדיו, וישי

ם הפועלות בכישופים כי על ידם יכולות להרע את המים בביתו כי רוח הטומאה שם יכולה להזיקו, וכל שכן שלא ייתן אותם לנשי
)'נצוצי אורות' להחיד"א  שלא יעמדו במקום אחד אלא יפלו מטה )זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה בגין כך חד( לבני האדם. ונכון לשפוך אותם במקום מדרון

ואפשר גם להשליכם למקום הראוי להם . וישב דף קפד ע"ב ד"ה בגין כך חד()זוהר פרשת  עד שיהיו תחת הארץ ולא ייראו על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב אות ב(
  .כוונת נטילת ידים ד"ה והענין הזה כתוב( משה בן מכיר לר' )'סדר היום' כמו בית הכסא או מקום הטינופת

ואף , מהם הנותלילכן יזהר לא  א פרשת תולדות אות ט()'מורה באצבע' להחיד"א סימן ב אות נז, 'בן איש חי' שנה  מי רגליםטמאים מיותר  של שחרית מי הנטילה
מוקדם קם האדם כן אם ו. יט ד"ה כלל הכל()'מנחת אהרן' כלל א אות הם מסוכנים מאוד לדורך מפני רוח רעה שבהם לא לדרוך עליהם לפי ש

כלי הכנגד  ללמודולא  לברךלא שלהיזהר צריך הוא  ב()'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב אות כדי ללמוד תורה  הבוקר באשמורת
)'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת וישב דף  שופכוול הוציאוואם לא יכול ל .)'בן איש חי' שנה א פרשת תולדות אות ט( משם אותו, עד אשר יוציא שנטל בו את ידיו

מי ' כדינם של 'מורה באצבע' להחיד"א סימן ב אות נז, 'בן איש חי' שנה א פרשת תולדות אות ט( פרשת וישב דף קפד ע"ב אות ב, )'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהריכסה אותו  אז קפד ע"ב אות ב(
 .)'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב אות ב כפי שקיבל( דואחר כך יברך וילמ )'בן איש חי' שנה א פרשת תולדות אות ט( 'רגלים

 במהרה האדם מאוד מרוח הטומאה של השינה ויסלק אותה מידיויזהר 

 מהמיטהעל כן יחיש לקום  )זוהר פרשת בראשית דף נג ע"ב ד"ה ותא חזי כל בני עלמא( בשעה שהוא קם מהשינהרוח הטומאה שורה על ידיו של האדם 
תהפך אנה ונאה בתוך ולא י ר לאסף' מוסר התעוררות הלילה ד"ה וכשיתעורר משינתו יקום()'ימלט נפשו' לר' אברהם חמוי סימן א אות ב, 'מזמו ידיו במהרה ויטול תיכף ומיד

)'ימלט נפשו' לר' אברהם חמוי סימן אלא לצורך גדול  יישאר לשבת במיטהלא גם ו )'מזמור לאסף' מוסר התעוררות הלילה ד"ה וכשיתעורר משינתו יקום( המיטה בלי נטילה

)'מזמור לאסף' מוסר התעוררות הלילה ד"ה  יהיה לסטרא אחרא שבידיו אחיזה בנשמה הרוחנית הקדושה שחזרה אל גופולא ש וכל זה כדי, א אות ב(
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יקדים  לכן, ד"ה ותא חזי כל בני עלמא( בע" זוהר פרשת בראשית דף נג) יטמא מחמת הרוח הרעהי בויגע י שאותו האדםכל מה וכיון ש. וכשיתעורר משינתו יקום(
את בגדיו מאדם  תקחלא לגם יזהר הו .)'סדר היום' כוונת נטילת ידים ד"ה אחר שלבש חלוקו(ר קודם שייגע במלבושיו או בכל ענין ודביטול את ידיו ל

 נטמא על ידו שכבר נטל אז גם הוא עצמוו 'רוח טומאה'על בגדו  ממשיך שהאדם הזהידיו שחרית, משום  עדיין את שלא נטלאחר 
  .(זכירה' תחילת פרק 'ענין נטילת שחרית וענין שכחה' ד"ה 'ובסדר היום כתב' בשם 'סדר היום''ספר , בראשית דף נג ע"ב ד"ה ותא חזי כל בני עלמא)זוהר פרשת 

, עפ"י זוהר פרשת מקץ דף קצח כל בני עלמא )זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה והיך בעי לאתקדשא, זוהר פרשת בראשית דף נג ע"ב ד"ה ותא חזי ידיו ממי שעוד לא נטל את לא יטולוכן 

)'סדר היום' כוונת נטילת ידים  עדיין דבק בועצמו הוא שאת רוח הטומאה מחברו כל עוד  להסיראדם ן גדול ובין קטן, כי לא יוכל בי (ע"ב ד"ה הא תנינן

שונה בוזה  .נטילתותועיל לא ו ,טומאה על טומאתווסיף ירק  חברו הוא ו שלעל ידי מים ישפוך שהוא פעםבכל  שהרי, ד"ה ואם נוטל ידיו(
וידיו  ,על כל צד עד שהוא משלים שלוש פעמים בכל פעם שנותן מים על אחת מידיו הן נטהרות מעטו מים על עצמו אדם ששופךמ

יום' כוונת נטילת ידים )'סדר ה יטהר עצמו ואחר כך יטהר אחרים כל אדם לכן. )'אור החמה' על זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה 'והנה השינה' ממהרח"ו(מכל וכל  ותטהור

ִהָזה ַהָטֹהר" שנרמז בפסוקכפי  ד"ה ואם נוטל ידיו( בגדר הוא ונטל ידיים כבר שמי יטול את ידיו רק מאדם ש, יט, יט( )במדבר "ַעל ַהָטֵמא וְּ
א"שלא נטל הוא  זהכי  ,"ָטֹהר"  אחריםעל ימשך וממנו  (, 'תולעת יעקב' סוד ברכות נטילת ידים ד"ה וירחץ ידיו)זוהר פרשת וישב דף קפד ע"ב ד"ה והיך בעי לאתקדשא "ָטמֵּ

 .דף נג ע"ב ד"ה ותא חזי כל בני עלמא()זוהר פרשת בראשית  תשרה עליהםש' רעה'רוח 

, כי הוא נותן כוח לטומאה בעל נפש צריך להיזהר מאוד לא ללכת ארבע אמות ויותר בידם מזוהמות בזוהמה ששרתה עליהם בלילה
על שנושא את )'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש סימן ד' דיני נטילת ידים אות ג( עובד עבודה זרה כנחשב ו ,'סדר היום' כוונת נטילת ידים ד"ה ואם נוטל ידיו()לשלוט עליו 

, 'תולעת יעקב' סוד ברכות נטילת ידים ד"ה 'וירחץ )'מזמור לאסף' בחלק מוסר לנטילת ידים ד"ה משל למי שישיותר מארבע אמות  בהליכה שלבידו  ' הרוחניתהעבודה זרה'

לנאמר "ש( .ידיו' ְהיֶׁה ְבָך אֵּ שלטון אפילו רגע  לרוח הטומאהאין ראוי לתת עוד שו, )תהלים פא, י( )'סדר היום' כוונת נטילת ידים ד"ה ואם נוטל ידיו(" ָזר לֹא יִׂ
)'סדר היום' כוונת נטילת ידים  ארבע אמות הליכה שלאה הזאת לשום דבר אפילו רק ולא להשתמש בטומ )'סדר היום' כוונת נטילת ידים ד"ה ואם נוטל ידיו( אחד

 מתחייב מיתה שחרית כי ההולך יותר מארבע אמות בלי נטילת ידיים אומרים, עד שיש חמורה היא ההליכהוכל כך . ד"ה אחר שלבש חלוקו(
 .(החריפים )'תולעת יעקב' סוד ברכות נטילת ידים ד"ה 'וירחץ ידיו', 'מנחת אהרן' לר' יעקב פרדו כלל א אות ז בשם הזוהר ועיי"ש בדבריובידי שמים 

וטוב שהכלי הריק יהיה  .טול מהמלא לריקיובקומו י כן כלי ריק,ו בתוכועם מים מכוסה כלי סמוך למטתו לכן נכון שיהיה לאדם 
ילך עד  ואם אין לאדם כלי לנטילת ידיים סמוך למיטתו, אזי .כלל א אות ט ד"ה טוב ליזהר בלילה(לר' יעקב פרדו 'מנחת אהרן' עפ"י ) סומאּו למעלה שבורקצת 

 .(לר' יעקב פרדו כלל א אות ז, ב'מנחת אהרן' )'ברכי יוסף' להחיד"א או"ח סימן א, א וכן הלאה עד מקום הנטילה ויעצור מקום הנטילה כל פעם פחות מארבע אמות
)זוהר בהקדמת הזוהר דף י ע"ב את ידיהם וקמו לעסוק בתורה מיד מים לפני מיטתם, וכשקמו בלילה נטלו כלי עם וחסידים ראשונים היו נותנים 

עוד יותר,  ויש נזהרים. ומכאן ראיה( )'קב הישר' פרק יא ד"הוך כלי תכף בעומדם משנתם תקצת אנשים ליטול ממיום נוהגים גם הוכן , ד"ה הכי הוו עבדי(
רה על האדם שום ֹוכדי לא לתת לרוח הטומאה הש, שנטלו קודם את ידיהם יבל מעל גבי המיטה את רגליהם על הארץ מורידיםולא 

 .וזה קבלה מפי הרמ"ז זצ"ל ועיי"ש בדבריו( 'קבלה')'אגרא דפרקא' רמז ט ד"ה  שיעור קומה

את הכלי בימין ולהעבירו ליד שמאל, ואז יד שמאל שופכת על יד ימין ואחר בתחילה צריך לקחת  שחרית כאשר אדם נוטל את ידיו
ספר 'פלא  למחבר'חסד לאלפים' ) (ותו דבעיא ליה)ראה זוהר פרשת מקץ דף קצח ע"ב ד"ה כך יד ימין שופכת על יד שמאל וכן הלאה שלוש פעמים על כל יד לסירוגין 

את ידיהם. ואחר כך ומטמא  רה עליהםֹושעדיין רוח הזוהמא אז וטלים רק פעם אחת על כל יד, מי הארצות שנואמנם יש ע. (יועץ' סימן ד, א
כך הם ו ,אותםגם  יםומטמא ים מים ומשפשפים את פיהםלוקח ואז. ים גם אותם על ידי ידיהםומטמא הם רוחצים את פניהם

נחשבת עד נטילה האין וכל זה כי  .)'קב הישר' פרק יג ד"ה והנה ראיתי עמי הארצות( הטומאהרוח  רה עליהםֹושכל היום ועל טומאתם מוסיפים טומאה 
לא נטל כדין האדם ש עתוכל  .)'מנחת אהרן' לר' יעקב פרדו כלל א אות ח(כאילו לא נטל כלל  מכך ואם משנה ,פעמים לסירוגין שלוששיטול את ידיו 

 .הכל( )'מנחת אהרן' כלל א אות יט ד"ה כלליזהר שלא ליגע באוזניו ובעיניו וכדומה אלא על ידי מטפחת 

כדי  )'מנחת אהרן' כלל א אות יב(ידיהם מן הרוח הרעה  את שייטלו את ידיהם שלוש פעמים בכל בוקר, לטהרצריך להזהיר את בני הבית 
 את הלב ותטמטם ספר 'זכירה' תחילת פרק 'נטילת שחרית וענין שיכחה' ד"ה סגולה שלא ישכח תלמודו()ם רעה להם ולבניהם ותגרואת המאכלים  תטמאלא היא ש

ביאם לעשות תו של"ה()'מנחת אהרן' כלל א אות יב בשם הוהדעת ספר 'זכירה' תחילת פרק 'נטילת שחרית וענין שיכחה' ד"ה סגולה שלא ישכח תלמודו, 'מנחת אהרן' כלל א אות יב בשם השל"ה( 
אחת נשמה ב הבעל שם טוב. והיה מעשה בימי (, 'מנחת אהרן' כלל א אות יב)ספר 'זכירה' תחילת פרק 'נטילת שחרית וענין שיכחה' ד"ה סגולה שלא ישכח תלמודועבירות 

 נודע. וכשהתברר הדבר מחמת מה נפלה לעונש כזה קשה ונורא, הגדולהיתה מוטרדת מאוד בצערה  אשרמגולגלת כמה מאות שנים 
ברשת היצר הרע בעבירות ומעשים רעים, עד אשר  ההיה זלזול בנטילת ידיים ועל ידי זה נפל בחייה בו לפגום השעיקר הדבר שהתחיל

 .ק ד"ה אולי אוכל נכה בו()'תפארת שלמה' לר' שלמה הכהן מראדמסק פרשת בלאפילו הרהור של תשובה  ימן העולם הזה בל היצא

הרי  ןואם לא יגרשו את רוח הטומאה מעל ידיה ןידעל  הוא, כי רוב תיקון המאכלים נשות ישראלובזה צריכות להיזהר ביותר 
בני הבית אוכלים את כל כל ואז יהיו ר בחלק 'הלכות הנהגת האדם בבוקר' בפירוש 'סולת בלולה' אות ב בהערה( ')'מקור חכמה' לר' יהודה לייב פוחוביצ שיטמאו את המאכלים

)'מורה לילדים הקטנים  כראוילעשות בכל יום נטילת ידיים  וכן יזהרו. )'מזמור לאסף' בחלק 'מוסר לנטילת ידים' ד"ה והנה יסתכל האדם( מאכלם בטומאה

)'בן איש חי' שנה א' הקדמה לפרשת  שלא יטמאו את המאכליםכדי נקי שדים, ואפילו הם יו באצבע' להחיד"א סימן ב אות ס, 'בן איש חי' שנה א' הקדמה לפרשת תולדות אות י(

סגולה גם . ודבר זה הוא )'מורה באצבע' להחיד"א סימן ב אות ס( תשרה הסטרא אחרא בכל חס וחלילהאז ו געו בהםיהדברים שיכל את ותולדות אות י( 
ּדּולֵּ טובה לקטנים שיגדלו בטהרה ויהיו  שי גִׂ  אמן, כן יהי רצון.'בן איש חי' שנה א' הקדמה לפרשת תולדות אות י( 'חסד לאלפים' או"ח סימן ד, יג, ) קֹודֶׁ

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'נֵּט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 ת:ונשמ

 "לז רחל בת גרשון

הנולדת משרה 

  אשת דוד

 "לז דוד בן ישי
 ממריםהנולד 

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ט ָעְלָיה בת  ָאְרלֶׁ
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 הי"ו ז'נט בת חנה
אורך ימים ושנות חיים 

 !ומתוך בריאות איתנה
 

. 052-7675933ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל'  
וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  

tora.haim@gmail.com 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶלן בת  ֶמַנַנה ַמדְּ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 

 לבריאותההעלון גם 

 שלימה של הילדהה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

יזכה אותה שה' יתברך 
מתוך בריאות  לגדול

 איתנה וטובה

 

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

אך ורק לקדש את שמו של ה' יתברך בעולם לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
לכל בירור ושאלה לגבי על ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות התורה ומצוותיה. 

 בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כל!העלון ניתן ליצור קשר 

הפצת העלון גם 

 להצלחת

שירה אושרת 

 הי"ובת מסעודה 
 !להצלחתה בכל מכל כל

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

מּון   הי"וחנה בֵּ

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

 

 לזווג הגון בקרוב של ידידי השבוע הפצת העלון

 הי"ו הגָ לְּ בן אֹו שמואל

שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת הרבנית הצדקת אשת 

 חבר:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עליזה בת יפה

והצנוע אוהב ישראל  העלון השבוע גם לעילוי נשמת האיש הענו

 ומזכה הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עזרא בן שמחה ַכתּון ר'

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים תרם 

 והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
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