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וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים )במדבר לא, כג(
לאכול  להם  ונותנים  ידידים  או  ההורים  לבית  שמוזמנים  תשובה  בבעלי  מצוי 
ולשתות בכלים שאינם טבולים. וכן נתברר שכמעט כל המלונות והמסעדות אינם 
מטבילים הכלים. ונשאלתי אם מותר לאורח בבית מלון לאכול ולשתות מהכלים 

שם.

הנה יש לצדד דהא דמבואר בקדמונים 
אסורים  ממאכלות  )פי"ז  וברמב"ם 
ח(  סעיף  סוף  קכ  )סימן  וברמ"א  ה"ג( 
טבול,  שאינו  בכלי  להשתמש  שאסור 
אין הגדר שחל בכלי איסור השתמשות, 
והיינו שכל זמן שלא נטבל הכלי יש בו 
זה  ]ולפי  בו.  להשתמש  ואסור  טומאה 
החפצא,  מצד  הוא  כלים  טבילת  חיוב 
שמצד טומאת הכלי גופא טעון טבילה[. 
הוא  עיקרו  הטבילה  חיוב  באמת  אלא 
מצד  ואינו  בלבד,  גברא  חובת  רק 
החפצא. והא דאסור להשתמש בו הוא 
דביטל  נמצא  זה  ידי  דעל  משום  רק 
הגברא מצות טבילה. שמצותו לטובלו 
קודם השימוש, ולכן על ידי שמשתמש 
חובת  דמבטל  נמצא  הטבילה  קודם  בו 

טבילה. 

וב"ביאור  יעקב"  ב"ישועות  ועיין 
הלכה" )סימן שכג( שמדאורייתא מותר 
להשתמש בכלי קודם טבילה, ועל כרחך 
מצד  טבילה  החיוב  אין  דמדאורייתא 
להשתמש  מותר  שהרי  הכלי,  טומאת 
יש  שפיר  כן  ואם  הטבילה.  קודם  בו 
לומר דהא דרבנן אסרו השימוש קודם 
גדר  חידשו  שרבנן  זה  אין  הטבילה 
חייבו  רק  רבנן  אלא  בכלי,  טומאה 
להטביל קודם השימוש, וכמו שביארתי.

עליו  שמוטלת  מי  שרק  נמצא  זה  ולפי 
חובת הטבילה אסור להשתמש בו קודם טבילה, שעל ידי זה נמצא שביטל המצוה. 
אבל במי שאין עליו מצוה לטובלו מותר להשתמש בו. ויש לומר, דאף שאין החיוב 
טבילה רק על בעל הכלי אלא גם על המשתמש בכלי, וכמפורש להדיא בשולחן 
מכל  מטבילה  פטור  מעכו"ם  כלי  ששאל  שישראל  דאף  ס"ח(  קכ  )סימן  ערוך 
מקום אם שאל כלי מישראל שקנאו מעכו"ם לצרכי סעודה, שנתחייב בטבילה 
ביד הקונה, צריך השואל להטבילו קודם השימוש. ומבואר להדיא דאחר שכבר 
נתחייב הכלי ביד הראשון בטבילה חל החיוב על כל המשתמש בו לטובלו קודם 

שמשתמש בו.

מכל מקום מסתברא דלא נתחייב בטבילה אלא המשתמש בכלי שברשותו, כגון 
שואל או שוכר שבידו לטבול הכלי. אבל מי שאין הכלי ברשותו כלל, כגון אורח 
בבית חבירו שאין בידו להטביל הכלי כלל, לא נתחייב כלל בטבילה. ואם כן נמצא 

שמותר לאורח לאכול בבית חבירו קודם טבילה. 

אבל בספר "טבילת כלים" )פ"ג הערה כד( מביא מהגר"ח קנייבסקי זצ"ל בשם רבינו 
החזון איש שאסור לאורח לאכול ולשתות בכלי שאינו טבול. וכן דעת הגאון הגדול 
רבי משה פיינשטיין זצ"ל. מיהו בשעת הדחק יכול להקל בכלי זכוכית שהחיוב 
לסמוך שחייבין  יכול  אלומיניום  בכלי  דאפילו  ואפשר  מדרבנן,  רק  בהו  טבילה 
בטבילה רק מדרבנן ולהקל בשעת הדחק 
להשתמש בהו כשאינם טבולים. ושמעתי 

שכן צידד הגרש"ז אוירבאך זצ"ל. 

שוב הראוני שבחידושי החתם סופר ליורה 
לונדון  יד  )שנדפס לראשונה מכתב  דעה 
לשונו:  וזו  קכ(  סימן  )סוף  כתב  תשט"ו( 
"ויש ליזהר מלשתות בבית המומר בכליו, 
הגוי  מן  כשקנאם  טבילה  צריכים  שהרי 
ואסור לנו להשתמש בהם אפילו באקראי 

בלא טבילה".

עמוד  שרבינו  שנתגלה  מאחר  ומעכשיו, 
בטלה  אוסר,  זצ"ל  סופר  החתם  ההוראה 
לאכול  לאורח  להקל  אוכל  ולא  דעתי 
בכלי  אפילו  טבול  שאינו  בכלי  ולשתות 
עוד  ומה  מדרבנן.  רק  שחייבין  זכוכית 
דמסתברא שאפילו המקילין בזה אם היו 
זצ"ל  סופר  החתם  הגדול  שרבינו  יודעים 

הורה לאיסור לא היו מתירין.

בבית  שמתארח  תשובה  בבעל  אמנם 
בפרהסיה  ידידים מחללי שבת  או  הורים 
זכות  לימוד  יש  אולי  כעכו"ם,  שדינם 
להתיר. דהנה מה שכתב בחתם סופר דגם 
טבילה,  בלא  לשתות  אסור  מומר  בכלי 
דכתב  קאזיל.  דלשיטתו  משום  היינו 
אינו  ממומר  כלי  דהקונה  שם  בחידושיו 
חייב בטבילה, דמומר אינו כעכו"ם לענין 
קט(  סימן  )יו"ד  נזר"  ב"אבני  מיהו  זה. 
טבילה,  חייב  ממומר  כלי  דהקונה  מצדד 
יש מגדולי  וכן  הוא כעכו"ם.  שמומר הרי 
בטבילה  שחייבים  מתכת  בכלי  ובפרט  כן,  שהחמירו  באונגרן  ובפרט  הפוסקים 
מדאורייתא. וכתב שם דאם כן הוא הדין שכל זמן שהכלים ברשות המומר הרי הם 
כברשות עכו"ם שעדיין לא נתחייב בטבילה, ומותר להשתמש בכליו בלא טבילה. 
)סימן רכז( דמהאי טעמא  וכן מצדד ב"דעת כהן"  ועיין שם דמסיק בצריך עיון. 

מותר להשתמש בכלי מומר בלא טבילה.

מיהו רבים מהפוסקים סוברים שהקונה כלי ממומר אינו חייב בטבילה, דמומר אין 
דינו כעכו"ם לענין זה. ועיין עוד ב"לבושי מרדכי" )סימן רמא( שמצדד דאפילו 
נימא דמומר הרי הוא כעכו"ם מיהו זהו רק במשומד שנטמע בין הנכרים, אבל 
מחלל שבת בפרהסיא אין דינו כעכו"ם לענין זה. ומה עוד שבמחללי שבת בזמנינו 
יש לדונם כתינוקות שנשבו שאינם כעכו"ם. וכל זה צריך עוד בירור, ולמעשה 

נראה כמו שכתבתי.

)תשובות והנהגות ח"ה סימן רנט(
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בימים אלו הגיע על שולחנו של מרן שליט"א שאלה מעניינת כפי ששאל אחד 
העשירים הנכבדים המתגורר בארה"ב.

 העשיר שאל מכיון שהוא מקבל דבר יום ביומו לתיבת הדואר שלו עשרות 
דחופה  לעזרה  הזקוקים  רבים מרחבי העולם  מיהודים  ואולי מאות מכתבים 
ומבקשים ממנו שיתרום עבורם מכספו למען החיות את נפשם ונפש בני ביתם.

דין תורה לתרום לכל  פי  ושאלתו קמיה מרן שליט"א, האם הוא מחויב על 
שהוזהרנו  וכפי  מהצדקה  עיניו  להעלים  אסור  מבקשים שהלא  מאותם  אחד 
בתוה"ק בלא תעשה דלא תאמץ ולא תקפוץ, או דנימא שהלאו ד'לא תקפוץ' 
הוא דוקא כשהעני מגיע באופן אישי לביתו ומבקש ממנו צדקה פנים אל פנים 

ולא באמצעות מכתב בלבד?

מרן שליט"א השיב על אתר דבכהאי גוונא אין חיוב לתרום לכל אחד מאלו 
המבקשים במכתב, וכמובן שאין עוברים על איסור של 'לא תאמץ ו'לא תקפוץ'.

מרן שליט"א אף פתח את דברי הרמב"ם והראה לשואל את מה שפסק )פ"ז 
מהל' מתנות עניים( וזה לשונו: "וכל הרואה עני מבקש והעלים עיניו ממנו 
עובר בלא תעשה וכו' ואסור להחזיר את העני ששאל ריקם שנא' אל ישוב דך 
נכלם", והנה, מדברי הרמב"ם חזינן להדיא שכל האיסור הוא שלא לבייש את 
העני העומד לפניו ומתחנן על נפשו, ולפי זה אם העני שלח מכתב ומבקש 
את תרומתו ולא ביקש באופן של פנים אל פנים לא עבר על הלאוים של 'לא 

תאמץ ו'לא תקפוץ'.

מרן שליט"א העלה על אתר בפני בני ביתו בענין כך שאלה נוספת, מה יהיה 
עם העני התקשר טלפונית לעשיר ושוחח עמו אודות מצבו העגום והקשה, 
האם בכהאי גוונא כן יהיה מחויב העשיר לתרום לו, שכן שייך קצת בזיון בזה, 
או דנימא דמכיון שלא התראה עמו פנים אל פנים אז אינו כ"כ בזיון עבורו, 

וצ"ע בדבר.

פרשת מטות תשפ"ב | גליון יא'

נושא בהלכה בפרשת השבוע
אכילה בכלים שאינם טבולים

מתוך גליונות ספר "ויגד משה" על התורה הנמצא בשלבי עריכה ע"י הגאון רבי שלום מאיר ולך שליט"א



עולם התורה והישיבות בתוך כלל יראי ה' בארץ ובעולם נשמו לרווחה 
בימים אלו עם הגיע השמועות הטובות בחסדי שמים, כי לאחר תהליך 
למסירת  שליט"א  מרן  חזר  ימים,  כחודש  במשך  והתאוששות  רפואי 
להביא  הננו  רבים  לבקשת  ימימה.  כימים  הישיבה  בהיכל  שיעוריו 
כאן רשימות מתוך פנקסו של נכדו ומשמשו הרה"ג ר' דוד שטרנבוך 

שליט"א אודות הנהגות מרן שליט"א בזמן אשפוזו בבית החולים: 

מודאגים  היו  הבית  בני  לצד  ועדותיו  חוגיו  כלל  על  החרדי  העולם 
תשפ"ב  סיון  בחודש  החולים  בבית  רבינו  של  אשפוזו  ביום  ביותר 

שהתאשפז לצורך השתלת קוצב לב.

וכן בבתי הכנסיות הרבו הכל  והכוליים  בתתי"ם, בהיכלי הישיבות 
בתפלה לרפואתו הקרובה

אולם גם בשעה קשה זאת שמענו שוב ממרן שליט"א דיבורי אמונה 
מחזקים ומעוררים. רבינו שליט"א דיבר הרבה על כך שאין טבע ומקרה 
בעולם כלל, והביא את הפסוק "אין אלוקים זולתך" וביאר שכשם שלא 
שייך להשוות בעל חי לבן אדם, כך אין שום דרך להשוות שום יציר 
נברא לקב"ה שאין זולתו ממש ואין שום דבר הדומה לו, והכל תלוי רק 

בו יתברך, ולו אנו מצפים ורק לו אנו מייחלים.

חולשתו  מימי  באחד  בביה"ח:  שהותו  בעת  ראיתי  נוראה  עובדה 
עליו  הרעים  שליט"א  ומרן  שגרתית,  לבדיקה  גוי  רופא  לחדרו  נכנס 
בקולו באומרו אליו בתקיפות "אתה מאמין"?, ורק לאחר שאמר הלה 
שהוא מאמין, הניח לו מרן שליט"א לבודקו, והוסיף למשמשיו שבאם 
מתאפשר מצד המציאות – יראו להכניס לחדרו רק רופאים המאמינים 

בהשי"ת.

מבהיל על הרעיון לראות את תפילותיו של מרן שליט"א בימים אלו. 
ותפילתו כמונה מעות ממש בדמעות שליש, ומרבה להתפלל בבכיות 
ממש על צער עם ישראל, ומכליל את צערו בצער בית ישראל ואומר 
"דם ישראל נשפך כמים" אהה ה' עד מתי יעשן אפך בעמך", וכיוצ"ב.

ומנהג  טבע  שאין  אמונה,  דברי  עת  בכל  רבינו  מדבר  רבינו  בימים 
בעולם כלל, והשי"ת הוא ראשון והוא אחרון, הוא למעלה מהזמן ואין לו 
שום גבול. וכמ"פ דיבר בהרחבה שהשי"ת הוא טוב ומטיב, והנהגותיו 

ית"ש ניכרים בכל פינה, וכלשונו "איך אפשר להיות אפיקורס"? 

ובנותן עניין לציין, כי רבינו אינו קורא לטיפול בשמו "ניתוח" אלא 
קורא לו בשם "נס", ודיבר בביטחון מופלג על הצלחת הניתוח שיהא 

למחרת, ואמר "מחר הולך להיות ניסים גלויים".

נוכח בחדרו של רבינו באחד  הייתי  העיד נכדו הר"ר אי"ש ברח"ע: 
הלילות לאחר הניתוח כשהיה שרוי בחולשה, וראיתי שעלה על יצועו 
לשינת הלילה אך לא הצליח להירדם במשך שעתיים, ומלמל במשך 
כל השעתיים הללו ברציפות פסוקי קבלת עול מלכות שמים, וכך אמר 
הלוך וחזור "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם וועד, ה' הוא האלוקים, 
וחזור בהתרגשות  הלוך  וכך אמר  ה' אחד",  אלוקינו  ה'  ישראל  שמע 

גדולה עד שנפלה תנומה לעיניו לאחר כשעתיים.

לאחר הניתוח להשתלת קוצב לב, בשעה שפתח את עיניו, ביקש רבינו 
לשתות – מאחר שהניתוח עבר עליו מתוך צום מוחלט. אולם הרופא 
מההרדמה.  התעוררו  האיברים  כל  לא  שעדיין  חשש  עקב  לכך  סירב 
וירושלמי,  לו על אתר, אפשר כעת לבחון אותי בבלי  אך רבינו ענה 
ספרא וספרי, היכן שתבחר – בכתובות או ביבמות, ובזה תיווכח איפה 

שהתעוררתי לגמרי. )מפי הנכד הר"ר א"ש בר"א שנכח שם(.

בעת שהגיעו התוצאות מהבדיקות לאחר הניתוח, כי ב"ה הכל עבר 
בהצלחה גדולה, קרא רבינו נשמת בהתרגשות גדולה, ולאחר מכן בעת 
זצ"ל  הגרי"ז  מרן  מפי  מה ששמע  רבינו  אמר  החולים  מבית  שחרורו 
כל  לעיני  ונפלאות  ניסים  יעשה  הקב"ה  שאם  לו  טען  שאחד  בשעה 
הרחוקים, כולם יחזרו בתשובה, ומרן הגרי"ז דחה את דבריו ואמר שאין 
די בניסים לבד אלא צריך להתבונן באמונה ורק עי"ז יש כח בניסים 
להשפיע, ואמר רבינו דהוא הדין כעת שנעשו לו ניסים גדולים, אין די 
בעצם הניסים אלא העבודה המוטלת כעת היא להתבונן באמונה מכח 
הניסים הללו. והוסיף רבינו לדבר אודות חובת ההודאה לקב"ה בעת 
לו  הניסים שנעשו  כל  ולפרט אחת לאחת את  למנות  והתחיל  הזאת, 

בימים האחרונים. אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלוקיו.

חשיבות שמירת הכשרות

לא מכבר שלחו ראשי הקהילה החרדית בשוויץ 

מכתב קמיה מרן שליט"א ושאלתם בפיהם.

וגופא דעובדא הכי הווה: יהודי שבעבר לא היה 

קהילתם,  בקרב  להתגורר  הגיע  כלל  תורה  שומר 

ודבריו בפיו שהוא מבקש עתה לחסות תחת כנפי 

השכינה ולהתקרב ליהדות, אולם תוך כדי שיחתם 

עמו הוא אמר להם שאין הוא יכול בשלב ראשוני 

לקבל על עצמו מדאי הרבה דברים שכן פוחד הוא 

ו'תפשת  תפשת'  לא  מרובה  'תפשת  של  שהכלל 

מועט תפשת', ולכן הוא מבקש לקבל על עצמו או 

שמירת שבת או שמירת כשרות, ושאלתו בפיו הי 

מיניהו עדיף בשלב זה, כשרות או שמירת שבת?

מרן שליט"א הרהר בדבר והשיב לראשי הקהילה 

שיורו לו שעדיף שבשלב זה יקבל על עצמו שמירת 

הכשרות.

מרן שליט"א אף הסביר את הדבר, והוא מכיון 

שהרי איתא בחז"ל שמאכלות אסורות מטמטמים 

עצמו  על  ישמור  כאשר  וא"כ  האדם,  לב  את 

הלב  טמטום  ממנו  יסור  הרי  אסורות  מאכלות 

ויועיל הדבר עבורו שבמהרה יוכל לשמור גם על 

השבת בס"ד.

פי  על  שליט"א  מרן  הסביר  בדבר  נוסף  טעם 

חמור  לאוין  ששני  שכתב  יומא  במס'  הר"ן  דברי 

כמו לאו של סקילה, וא"כ בכך שיאכל כמה פעמים 

מאכלות אסורות הרי הוא כעובר עבירה השקולה 

כלאו דשבת.

הצלת נפשות ברוחניות

הגיע  הארץ  במרכז  המתגורר  תורה  בן  אברך 

בימים אלו למעונו של מרן שליט"א ושאלתו בפיו.

הנה, אחד הארגונים החשובים בארה"ק הדואגים 

בבתי  חפשיים  בחורים  לשלב  רבות  שנים  מזה 

יראו  שהם  במטרה   - לשבת,  חרדיים  משפחות 

טעמה  את  במקצת  ולו  ויטעמו  מושגים  מקרוב 

את  יטעמו  אף  ובכך  קודש  השבת  יום  של  הטוב 

טעם יהדות ובבחינת 'טעמו וראו כי טוב ה'', אולם 

עתה הם מציעים לו לקבל בביתו לשבת קודש שני 

בחורים חופשיים ממכינה צבאית, ונשאל אם יש 

בזה עניין או כיון דבלאו הכי הם שטופים בתאוות 

העולם והבליו וכו' א"כ אולי אין בזה כלל תועלת?

מרן שליט"א בשמוע זאת תמה בפיו על שאלתו 

גדול  ענין  יש  דבוודאי  אברך,  לאותו  וענה  זו, 

להכניסם לשבת בביתו בכדי שיטעמו מזיו אורה 

בהמשך  לקרבם  יוכל  ובכך  קדשנו  שבת  יום  של 

ולהכניסם תחת כנפי השכינה, והכלל ידוע דכל מה 

שאפשר להצילי ברוחניות הרי מחובתינו להציל.

לבו  נהמת  מתוך  לו  ואמר  הוסיף  שליט"א  מרן 

לדעת  אפשר  דאי  בידך  נקוט  זה  כלל  הטהור: 

יכולה  ביותר  קטנה  הפעולה  ולו  פעולה  כל  כמה 

בוודאי  וא"כ  בעתיד,  האדם  נפש  על  להשפיע 

וסעודות השבת  זו של תפלות  נשגבה  שמפעולה 

עם כל האוירה הרוחנית העילאית השורר בביתך 

עבורם  ביותר  להועיל  הדבר  יוכל  וכו'  ובביהכ"נ 

בהמשך שיתקרבו ע"י כך לדרך התורה, וזהו דבר 

גודל  את  לתאר  אפשר  שאי  וכמובן  ביותר  גדול 

שכרך בעולם העליון בגין כך, והרי ידוע מאמרם 

ז"ל "כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים 

עולם מלא", ומי פתי יברח ממצוה יקרה ונשגבה 

זו שנקלעה אליו, סיים מרן שליט"א את דבריו.

חינוך הילדים לעומת קירוב רחוקים

כמו כן בימים אלו נכנס למעונו של מרן שליט"א 
במדינה  רחוקים  בקירוב  המתעסק  נכבד  יהודי 
בדרום אמריקה שם הוא מקרב אותם לדרך התורה 
שלל  ועוד  טהרה  מקווה  במקום  להם  בנה  ואף 
דרך  על  להעלותם  תורניות מתוך מטרה  פעולות 

המלך.

הלה שאל את מרן שליט"א, הנה, יש לו בן בגיל 
י"ב שנה וכן כמה בנות אחריו, ובאותו מקום הם 
במקום  כולם  כאשר  היחידה,  החרדית  המשפחה 
משפחות חילוניות, האם עבור חובת חינוך ילדיו 
עליו לעזוב את המקום ולעלות לארה"ק לגדל את 
בניו בסביבה של יראי ה' ושומרי מצוות, או מכיון 
בפעולות  מקומו  את  שימלא  מחליף  מצא  שטרם 

הקירוב עליו להישאר במקום?

כלשונו:  שליט"א  מרן  תשובת  את  בזה  נצטט 
"אם אתה רוצה ילדים יראי ה' עליך לעבור לארץ 
ישראל, מכיון ששם אי אפשר לגדל ילדים לדרך 

התורה בתוך סביבה של חופשיים ופורקי עול".

אמנם, מצד שני הוסיף לו מרן שליט"א שימתין 
שם  הקהילה  ראשי  שימצאו  עד  חודשים!!  שישה 

מחליף וממלא מקום.

מרן שליט"א הוסיף ואמר לו, שמן הראוי שיודיע 
בעוד  לעזוב  שבדעתו  הקהילה  להנהלת  עתה 

שישה חודשים.

כמו"כ הוסיף לו מרן שליט"א שגם לאחר שחוזר 
לארץ הקודש ישתדל לצאת מפעם לפעם לתקופות 
קצרות לחזק שם את הקהילה, אך ייצא לבדו בלא 

ילדיו.

שליט"א  מרן  לו  חידד  השיחה  תום  לקראת 
שאם  בבירור  לדעת  עליך  זאת  לו:  ואמר  בשנית 
תגדל את ילדיו שם אין לך תקווה לגדלם כילדים 

חרדים לדבר ה', ולכן מחובתיך לעלות ארצה.

דרך הקירוב הנכונה למוסדות הקירוב

התייסדו  האחרונות  ובשנים  דרא  איכשר  ב"ה 
מוסדות  להם  אשר  נפלאים  תשובה  ארגוני  וקמו 
תורה וחינוך שם מתחנכים בעלי התשובה לתורה 

ולמצוות בדרך ישראל סבא.

רבים מהם אף עולים דרך קבע למעונו של מרן 
חיזוק  ודברי  הדרכה  בכדי לשמוע ממנו  שליט"א 
מייעצם  שליט"א  מרן  כאשר  התשובה,  לבעלי 
ומכוונם אחת לאחת ואף מרעיף עליהם מברכותיו 

לרוב.

אולם, כבר כמה וכמה פעמים עורר מרן שליט"א 
יכולים  היו  נפלאים  תשובה  מוסדות  הרבה  כי 
לצמוח בתכלית ולהכפיל הצלחתם אם היו דואגים 
והיו  עם המתקרבים  ורצוף  חזק  קשר  על  לשמור 

דואגים לקרבם כאב לבנו.

מרן  העלה  שנים  כמה  לפני  משיחותיו  באחת 
שליט"א על נס, את מעלת המוסד הקדוש "עטרת 
מיסודו  עיה"ק  בירושלים  לפליטות"  בית   – בנות 
אשר  זי"ע,  אהרן  מתולדות  הגה"ק  אדדמו"ר  של 
הוא מיחידי סגולה בדורינו, שלא רק מגדלים את 
דואגים  גם  אלא  המוסד,  בתוך  בהיותם  הבנות 
ודואגים   – לפרקם  בהגיעם  אותם  להשיא  להם 
לאחר  בישראל  בית  להעמיד  צרכיהם  לכל  להם 
וזהו מוסד ההולך בדרך הקירוב  צאתם מהמוסד, 
ע"ה שקירב  אבינו  אברהם  וכדרכו של  האמתית, 
את הרחוקים עד שנעשו ממש "אנשי בית אברהם"!
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