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,  ל"זמריםבת שולמית :מוקדש לעילוי נשמתהעלון 

,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
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האור החיים הקדוש

נחמושבת 

י ךָ !ֱאלֶֹקיךָ 'ַלהַאָתהָקדֹוׁשַעםכִּ יֹותֱאלֶֹקיךָ 'הָבַחרבְּ הְּ ֻגָלהַעםלְָּלֹולִּ ֹכלסְּ יםמִּ ָהַעמִּ
ֵניַעלֲאֶׁשר ('ופסוקזפרק).ָהֲאָדָמהפְּ

ר"ברכתאתמברכיםאנובוקרבכל ֲאשֶׁ

ַחר נּובָּ לבָּ ַעִמיםִמכָּ ַתן,הָּ נּוְונָּ תלָּ תֹואֶׁ "ּתֹורָּ

,(:יאברכות)המנונארבאמרשעליהברכה

היאומדוע!שבברכותהמעולהשהיא

לפי:י"רשכךעלכותב?שבברכותהמעולה

לתורהוקילוסלמקוםהודאהבהשיש

.ל"עכ.ולישראל

בנושבחרה"להקביוםבכלאנומודים

בשוםימצאשלא,נחמדדבר]סגולהעםלהיות

שקיבלהיחידהעם,[עזראאבן–כמוהומקום

ִנים":נאמרושעלינו,אמתתורת םבָּ 'ַלהַאּתֶׁ

הגוייםעלזאתולעומת.(אידדברים)"ֱאֹלֵקיכֶׁם

מֹאְזַנִיםּוְכַשַחק,ִמְדִליְכַמרּגֹוִיםֵהן":נאמר

בּו ְחשָּ .('טומישעיה)"נֶׁ

שנשארותהטיפותהן–"ִמְדִליַמר"

.תכולתואתששופכיםלאחרהדליבתחתית

הטבעיתהשחיקהזוהי–"מֹאְזַנִיםַשַחק"ו

בעברשהיוהמאזניםלמשקולותשיש

מישהוהאם.בשוקהרוכליםאתמשמשות

להשישמאזניםלמשקולתחשיבותמייחס

ישהאם?גרםמרבעפחותשלשחיקה

המועטותלטיפותחשיבותשמייחסמישהו

??אותושמרוקניםלאחרבדלישנשארות

העולםלאומותה"הקבשלהייחסהואכך

ל".ישראללעומת ְגדֹוְכַאִיןַהּגֹוִיםכָּ ס,נֶׁ פֶׁ ֵמאֶׁ

ְחְשבּווָֹּתהּו .('יזמישעיה)"לֹונֶׁ

קבוצותשישנםרואיםאנוזאתלמרות

שטוענים,בעולםאדםבנישל!(מאוד)גדולות

הביאוחלקם.אצלםנמצאתשהאמתדווקא

בוראמסויםשמרגעוטוענים"חדשהברית"

וחלקם.הנבחרהעםאתהחליףהעולם

שלהממשיךהואשלהםשהנביאטוענים

וכעתאלוקיםעםקשרלווהיהרבינומשה

מיכלשלראשואתלערוףמוכניםהם

...האלחוקיאתשימרה

אדםיבואאםשגםמתחייברבינומשה

וירצה,העולםלבריאת5777בשנתבדורנו

ורקאךהתגלההעולםשבוראלכךהוכחה

דרךלותהיה,תורהלהםונתןישראללעם

.זאתלדעתברורה

ְליִָּמיםנָּאְשַאלִכי":רבינומשהאומר

רִראֹשִנים יּוֲאשֶׁ יָךהָּ נֶׁ רַהּיֹוםְלִמן.ְלפָּ ֲאשֶׁ

א רָּ םֱאֹלִקיםבָּ דָּ ץַעלאָּ רֶׁ אָּ ַמִיםּוְלִמְקֵצההָּ ַהשָּ

ִיםְקֵצהְוַעד מָּ רֲהִנְהיָּה,ַהשָּ בָּ דֹולַכדָּ הַהּגָּ ַהזֶׁ

ֹמהּוֲהִנְשַמעאֹו ַמע?כָּ םֲהשָּ ֱאֹלִקיםקֹולעָּ

ֵאשִמּתֹוְךְמַדֵבר רהָּ ַמְעּתַָָּּכֲאשֶׁ השָּ ִחיַאּתָּ ??ַוּיֶׁ

ה,אֹו ַקַחתלָּבֹואֱאֹלִקיםֲהִנסָּ בגֹוילֹולָּ רֶׁ ִמקֶׁ

הּוְבמֹוְפִתיםְבֹאֹתתְבַמֹסתּגֹוי מָּ ּוְביָּדּוְבִמְלחָּ

ה ִאיםְנטּויָּהּוִבְזרֹועֲַָּחזָּקָּ ְכֹכל,ְּגֹדִליםּוְבמֹורָּ

ר הֲאשֶׁ שָּ םעָּ כֶׁ ְבִמְצַרִיםֱאֹלֵקיכֶׁם'הלָּ

יָך .('לד-'לבדפרק)"??ְלֵעינֶׁ

,ההיסטוריהכלעלתברר:רבינומשהאומר

לנקודהועדהעולםשלהראשוניםמהימים

נשמעהאם.נמצאאתהשבהבהיסטוריה

האם?סיניהרמעמדכמומאורעעודעל

אלוקיםאתשמעשהואטעןפעםאיעםעוד

?שמעתשאתהכמוהאשמתוךאליומדבר

להםשנעשוטועןבהיסטוריהעםעודהאם

ישראללעםשנעשוכמוגדוליםניסים

!יהיהולאיקוםלא?במצרים

כלהקמתלפניעודמתחייברבינומשה

אסלם,(מיליארד2.3)נצרות]הגדולותהדתות

עםשאף,[(מיליון500)ובודהיזם,(מיליארד1.8)

שנגלהיטעןלא,ההיסטוריהכלבמשך

.ניסיםלוועשהאלוקיםאליו

הגדולותהדתותשכלאנורואיםואכן

עלשנבנותדתותהםאחריהןנוהרשהעולם

אנשיםאו]שטועןאחדאיש.בלבדאחדאיש

.אליונגלהשהאלוקים[שטועניםאחריובדורות

שלעדותלאואפילו,שלםעםמולמעמדלא

,הנצרותשלו"ישמאותוהחל.אדםבנישני

זכהלוהמעמדעלחלםלאאפילושבחייו

שללהתגלותשטעןמוחמדועד.מותולאחר

במערה[כביכול-גבריאל]יבריל'גהמלאך

וכלה.כמובןעדיםשוםללא-מסתורית

להתמודדדרךשגילהשטען"סידהארתה"ב

כפסללהיות"זכה"ולימיםבעולםהסבלעם

!עדיםהיהלאמהםאחדלאף.זרהעבודה

דתלהתחילבכדימתבקשהכיהדבר

להביאהיאאנשיםהרבהאחריהשימשכו

קשרעללהעידשיכוליםעדיםשיותרכמה

לאזהשאםכמובןאך.לאלוקיםשהואכל

לתאםניתןלא!אפשרילאזה,אמת

ברגעכי,זמןלאורךאנשיםכמהביןגרסאות

.אחרמשהויספראחדכלשאלותשישאלו

עםידיעלסיפורלהמציאניתןשלאשכןכל

מֹונֶׁהשלם .אדםבנימיליונישֶׁ

אתביטלההנצרות?אנשיםמושכיםאיךאז

לשוםמחויבותואין,המעשיותהמצוותכל

אתאוסףהיוםועדמתחילתוהאסלם.דבר

תגרוםאכןוהבודהיזם.הזרועבכוחמאמיניו

אוליאחדשיוםולקוות,טובלהרגישלך

!מחויבותשום.(הארה)נירוואנהלאיזותגיע

.עדיםצריךלאולכן,שואללאאחדאף

בוראשללהתגלותטוענתהיהדותרק

שכלגדוליםלניסים,העםלכלהעולם

הואומצווה,עיניובמואותםראההעם

התורה.לדורמדורשראהמהאתלהעביר

!שינוישוםללאשנה3329במשךעוברת

ידיעהאלה!עדיםללאבמעשיותאמונהלא

.ימינועדלבןמאבשעוברתומדויקתברורה

ה ְרֵאתַָָּאתָּ ַדַעתהָּ ֱאֹלִקיםהּוא'הִכילָּ ֵאיןהָּ

('להפסוקדפרק)!ִמְלַבּדֹועֹוד

ָתָ ָאַהבְּ ('הפסוקופרק)!ֱאלֶֹקיךָ 'הֵאתוְּ

עושהדומהאינו!מאהבהדבריועשה.ואהבת

.מיראהלעושה,מאהבה

,עליומטריח[רבו]כשהוא,מיראהרבואצלהעושה

.(.לבספרי)לווהולךמניחו

'הבעבודתשישהגדולהחיסרוןעללנומצביעי"רש

מתוך'האתשעובדאדם.יראהמתוךרקשבאה

עליותבואשלאבכדירקמצוותומקיים,ופחדיראה

הוא,הפורענותמןקצתעליושבאהברגע.פורענות

,עליוכבדשהנטלשמרגישוברגע.להתייאשמתחיל

.הכלאתוזורקעומדהוא

ייסוריכל!מאהבהה"הקבאתשעובדאדםכןלא

ומגיעה"הקבאתמלאהובזהאדםינתקולאהעולם

ַהְבּתָָּּ":יהודימכלהנדרשתלרמההוא 'הֵאתְואָּ

יָך לֱאֹלקֶׁ ְבָךְבכָּ ל[יצריךבשני]ְלבָּ נוטלאפילו]ַנְפְשָךּוְבכָּ

ל[נפשךאת ָךּוְבכָּ ,לךמודדשהואומידהמידהבכל]ְמֹאדֶׁ

"[מאודבמאודלומודההווה

:('אהלכהיפרקתשובההלכות)ם"הרמבשכותבוכמו

בשלבאלה,מיראה'האתלעבודראוישאין

,בוראםאתעדייןמכיריםשאינםאדםובני.ההתחלתי

,דעתןשתרבהעדמיראהלעבודאותןמחנכין"

."מאהבהויעבדו

ַעָתה ָרֵאלוְּ שְּ ַמעיִּ ֶאליםַהֻחקִֶָּאלׁשְּ יםוְּ ָפטִּ ׁשְּ ַהמִּ
יֲאֶׁשר ַלֵמדָאֹנכִּ ֶכםמְּ ַמַעןַלֲעשֹותֶאתְּ יּולְּ חְּ !תִּ

ֶתםּוָבאֶתם ׁשְּ ירִּ ֱאלֵֹקי'הרֲאׁשֶָָהָאֶרץֶאתוִּ
('אפסוקדפרק)!ָלֶכםֹנֵתןֲאֹבֵתיֶכם

.

האלגזרתרואהשאתהמאחר.ישראלועתה

מחטואהשמרו,תחטאואםלהגלותכםיתברך

!וגרעוןתוספתבלימצותיוושמרו

אתכםיביאו,שהואבכלוהגרעוןהתוספתכי

.הקלקוללתכלית

דרכיםבשתיהעוגהאתלקלקלניתן:משלהדרךעל

..עליולהוסיףאו,מהמתכוןלהפחית–

לתוצאהלהגיעניתןבמדויקלהוראותשנצמדיםרק

להפליאהמדויקותהיצרןבהוראותשכןכל.המצופה

לקלקולתובילמדעתנותוספתאוגריעהכל.שקיבלנו

..שונהולתוצאה



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

ֹ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

?צריכיםָטבילה, וקומקוםָחשמלי, האםָכליםָחדָפעמיים

.וכהלכהכדתכליםבמקוהלהטבילוצריך,מהגוישנקנה,חדשכליכל

אינםאםאףהטבילהמןפטוריםפלסטיקכלי,ל"זצהרבמרןלדעת

,פעמייםחדאלומיניוםבכלילדוןאלאלנונותרלאכןועל,פעמייםחד

קידושמצותלגבי,בפוסקיםזהכעיןנדוןומצאנו.טבילהלחייבםישאם

פעמיתחדכוסאםהפוסקיםודנו,ייןכוסעםלעשותושיש,בשבת

נחשבפעמיחדשכלינאמראםלכאורהוהנה.זהלענייןכלינחשבת

בידינוכללשישמשום,בטבילהחייבהואאםהפוסקיםנחלקו-חשמליקומקום

בכליטבילהחיובשאיןמשום,טבילהטעוןאינולקרקעמחוברשהואשכלי

ולפי.טומאהמקבלאינולקרקעמחוברשהואדברוכל,טומאהלקבליכולשאינו

לדוןשיש,ל"זצאוירבךזלמןשלמהרביהגאוןומהם,פוסקיםכמהכתבוזה

ואם,החשמללתקעמחוברשהואבשעההואתשמישושעיקרחשמליבקומקום

רביהגאוןאףלמעשהאולם.מטבילהופטורלקרקעלמחוברנחשבהואהריכן

הקומקוםאתלפטורלבדוזהטעםעללסמוךרצהלאאוירבךזלמןשלמה

.לחשמלמחוברכשאינוגםשימושבושישמפני,מטבילה

,חשמליקומקוםלהטביללהחמירטובש,כתבל"זציוסףעובדיההרבמרןגם

אותושיתןטוב,להתקלקלעלולהקומקום,למיםיכניסנושאםחוששואם

פטור,הגוימןכליםהשוכראוהשואלכי,מהגויאותווישאלויחזור,לגויבמתנה

מדיןבכלישהיהלמעשהדומהזהואין,שלולהיותקנאםשלאכיון,מלהטבילם

דרךעודהוסיףאוירבךזלמןשלמהרביוהגאון.ישראלשללגמריהיושהכלים

שיפרק,מוסמךחשמלאיליהודיאותושיקחידעל,מטבילההקומקוםאתלפטור

אותוירכיבואז,בביתולעשותיכולאדםכלשלאמקצועיתבצורההקומקוםאת

.הטבילהמןפטורהואוממילא,מיהודיהכלישנקנהכמוהדברונחשב,מחדש

בלאטבילהחייבים,לארץבחוץהמיוצריםפעמייםחדאלומיניוםכלי:ולמסקנה

וניתן.ברכהבלאטבילההואגםחייב,חשמליוקומקום.(בדברמיקליםויש).ברכה

לוולתתלחזורויבקשנו,לגויבמתנהאותושיתןידיעל,טבילהמחיובלפטרו

הקומקוםאתלושיפרקחשמלאיליהודישיתןבאופןאו.הכליאתבהשאלה

.מטבילהפטורהכליואז,שניתאותוירכיבמכןולאחר,מקצועיתבצורה

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

ַחַנן ואָבֵעת'הֶאלָוֶאתְּ ('כגפסוקגפרק)!ֵלאֹמרַההִּ

שהרי.בוראואצלכלוםלבריהשאין,למדאתהמכאן:יוחנןרביאמר

.(רבהמדרש)תחנוניםבלשוןאלאבאלא,הנביאיםכלשלרבןמשה

ממנוובקשלחמורשקראאחדלאריה?דומההדברלמהמשל

וחשבללוותובוהאריהבחירתעלהחמורשמח.בדרכואליולהתלוות

,לעזרתיהואזקוקשהרי,החיותמלךבחרנבונהבחירה,אכן":לעצמו

?"בלעדילעשותהואיכולומה

עזותנעירותנוערהיהוהחמור,ביעריחדיווהחמורהאריההלכווכך

לבגבהכךעקב.ואוכלןדורסןהיהוהאריה,נחרדותהיושהחיותעד

מה,האמתעלתודה,החיותמלךאדוני:ואמרלאריהפנה,החמור

,המלוכהתהיהלבדךשלךהראוימןזהאיןלפיכך?בלעדיעושההיית

."בשווהשווהבהשנתחלקראוי

שלמפרקתואתושבר,החמורצווארעלכפואתוהנחיתהארירגז

מההיאתשובתי?בלעדיךאעשהמהשאלת":הארילואמר.החמור

."בלעדיךשלשוםעדשעשיתי

המעשיםכלאתויעשהעושהעשהאשרהוא,ה"שהקב:הואהנמשלו

איןלפיכך!כלוםלעשותמסוגלאינודשמיאסייעתאבליוהאדם,כולם

אתלפעולאחדמצדהאדםעל,אלא.עצמובזכותטובהלדרושלאדם

ולהכירבאפסיותולהכירעליושניומצד,ולהשתדלהגשמיתפעולתו

.ובתחנונים,בבקשה,בתפילהלבוראוטובה

ָשֶמרַרק ךָ הִּ ֹמרלְּ ךָ ּוׁשְּ ׁשְּ ֹאדַנפְּ כֶַָפן,מְּ ׁשְּ יםֶאתחתִּ ָברִּ ָראּוֲאֶׁשרַהדְּ
ךָ ָיסּורּוּוֶפןֵעיֶניךָ  ָבבְּ לְּ ֵמיֹכלמִּ הֹוַדָ.ַחֶייךָ יְּ ָתםוְּ ָבֶניךָ עְּ ֵנילְּ בְּ לִּ !ָבֶניךָ וְּ

('פרקָּדָּפסוקָּט)

אתולזכורלשמור,חמורהבאזהרהישראלעםאתמזהירה"הקב

ובקריעתבמצרייםשנעשוהגדוליםהניסיםכל.עיניהםבמוראואשר

חובה.סיניהרובמעמדבמדברשהיוהניסיםכלאתכןוכמו,סוףים

אתלהעבירישראלמעםואחדאחדכלעלשמוטלתהיאגדולה

שהואויטעןשלנובדוראדםיבואואם.הבאלדורהמסורתשלהלפיד

לפניונצטטנבוא..ניסיםלועשהלאהעולםבוראכי,להאמיןיכוללא

לאה"הקבכיובעבור":שאומר(בֹאפרשת)ן"הרמבשלדבריואת

אותנויצווה,כופראורשעכללעינידורבכלומופתאותיעשה

אלהדברונעתיק,עינינוראולאשרואותזיכרוןתמידשנעשה

".אחרוןלדורובניהם,לבניהםובניהם,בנינו

הואשבה,תכליתתצוגתעשההעולםבוראבהיסטוריהאחתפעם

אשרבעולםשמתרחשמהבכלהבלעדיתשליטתואתלכולםהראה

בכלשולט'שהללמדהייתהשתכליתםמצרייםמניסיהחל.ברא

יהודיביןגדולהבדלשישמראהה"שהקב,במדברובהמשך,הבריאה

להעבירנצטווההקודםשהדורמהאתולהפניםללמודחובתנו.לגוי

היהדותשלהלפיד.הבאלדור,לילדינוזאתלהעבירוכמובן,אלינו

!הבאלדורובשלמותבדייקנותלהעבירומחובתנו,שלנובידייםכעת

ֶתםָָׁשםָ יםַוֲעַבדְּ יֱאלֹהִּ רִּ לֹאָיְּ לּוןָוְּ לֹאָיֹאכְּ עּוןָוְּ מְּ ׁשְּ לֹאָיִּ אּוןָוְּ רְּ ֵדיָָאָדםֵָעץָָוֶאֶבןֲָאֶׁשרָלֹאָיִּ ('פרקָּדָּפסוקָּכח)... ֻחןַמֲעֵשהָיְּ

ישראלעםשבעתיד,כאןמנבאתהתורה

להםויעלהאליליםלעובדיבגלותישתעבד

אתבעצמםעבדוכאילולהםשיחשבכך,מיסים

עבודתלא":י"רששלוכלשונו,אליליםאותם

.ל"עכ.מסמעלים[שיהיו]אלה,ממשאלילים

עםעבדוםלאאשראלוהיםיהיואלהאלילים

ולאהםלא,תקופהאותהעדמעולםישראל

.ואבןעץאלוהייהיווהםאבותיהם

שתישישנן,נראה,ההיסטוריהאתלכשנסקור

עםגלותאחרישנולדו,יחסיתחדשותדתות

מעולםישראלעםכןעלואשר,מארצוישראל

,ואבןעץהואסימלןואשרעבודתםאתעבדלא

שלסמלה,כידוע.והאסלםהנצרותהםהלא

שלוסמלה,ו"ישנצלבשעליו,עץההואהנצרות

.מכהשבאבןאותה,אבןהוא,האסלם

באותומופיעיםמכהוו"יששהמיליםלראותמעניין]

משמאלראה–אותיות49שלשווהבדילוגעניין

.[למעלה

ֹעלָּה":יחזקאלבספרגםחוזרתזוהבטחה ַעלְוהָּ

ם יֹורּוֲחכֶׁ ר,ִתְהיֶׁהלֹאהָּ םֲאשֶׁ ִנְהיֶׁהֹאְמִריםַאּתֶׁ

צֹותְכִמְשְפחֹותַכּגֹוִים ֲארָּ ֵרתהָּ ֶבןוֵָָּּעץְלשָּ "...אָּ

.('לבפסוקכפרקיחזקאל)

ואומרתישראלעםאתמזהירהבהמשךהתורה

ִביאְבִקְרְבָךיָּקּוםִכי":אחריהםנתפתהשלא נָּ

ַתןֲחלֹוםֹחֵלםאֹו יָךְונָּ א.מֹוֵפתאֹואֹותֵאלֶׁ ּובָּ

אֹות רְוַהמֹוֵפתהָּ רֲאשֶׁ יָךִדבֶׁ הֵלאֹמרֵאלֶׁ ַאֲחֵריֵנְלכָּ

רֲאֵחִריםֱאֹלִהים םלֹאֲאשֶׁ ְבֵדםְיַדְעּתָּ עָּ לֹא.ְונָּ

לִתְשַמע ִביאִדְבֵריאֶׁ לאֹוַההּואַהנָּ חֹוֵלםאֶׁ

.('ד-'איג)!"ַההּואַהֲחלֹום

1300-ככברהזהירהשהתורהלראותמעניין

[ו"יש]שקרנביאמפניהנצרותלפנישנה

אותותידיעלבולהאמיןלאנשיםשיגרום

,האסלאםלפנישנה1900-וכ.(כשפים)ומופתים

מלאךעלחלוםחולםש[ֻמַחַמד]אדםמפני

.מבודדתבמערהאליושמתגלה

שווהבדילוגענייןבאותומופיעהו"ישהמילהכאןגם]

–אותיות20שלשווהבדילוגֻמַחַמדו.אותיות7של

.[למטהמשמאלראה

גדולחלקאחריהםלסחוףהצליחושניהם

הזהירהכברהתורהאך,העולםמאוכלוסיית

,אחריהםנתפתהשלאואמרהישראלעםאת

הִכי"קורהזאתשכלונדע ם'הְמַנסֶׁ ֱאֹלֵקיכֶׁ

ם ְתכֶׁ ַדַעתאֶׁ םלָּ תֹאֲהִביםֲהִיְשכֶׁ ם'האֶׁ ֱאֹלֵקיכֶׁ

ל םְבכָּ לְלַבְבכֶׁ םּוְבכָּ .."ַנְפְשכֶׁ

כליכןואם,טבילהדיןלעניןכלישנחשבלומרישכןכמו,קידושלענין"כלי"

בספרוזהבעניןדןל"זצהרבומרן.הדיןמןבטבילהחייביםפעמייםחדאלומיניום

מעיקרכשריםפעמייםחדוכליםשהיותומסקנתו,(ב"ח)שבתהלכותעלעובדיהחזון

רק.טבילהמחוייביםשהםלומרישכןכמו,כלישםעליהםישכי,קידושלמצותהדין

,טבילהלדיןקידושדיןביןשחילקוהפוסקיםמןשיששבהיות,ל"זצהרבמרןהוסיף

.לבטלהברכהמחשש,ברכהבלארקאלוכליםלהטבילישלכן

מיוצריםאינם,ישראלבארץהמצוייםהאלומיניוםמכלישהרבה,לצייןישמקוםומכל

בחוץהמיוצריםאלומינוםכלילגביואפילו.ישראליותחברותידיעלאלא,גוייםידיעל

היתהשלאמתכתהיאשאלומיניוםמכיון,מטבילהלפוטרןלדוןסבראיש,לארץ

מרןגםולכן.להטבילהחיובשישבפירושבתורההוזכרהולא,הקדמוניםבזמןידועה

.(שניחלקאבלותעובדיהחזוןבספר,מתטומאתדינילגבי).אחרבדיןלהקלכזוסבראהזכירל"זצ

כאלהבכליםלהשתמשהמיקליםולכן.פינשטייןמשהרביהגאוןכתבשכןוהביא

למחותאין,(יהודיהואהמפעלשלהבעליםאםספקכשישובפרט),(פעמייםחדכשהם)טבילהללא

.שיסמכומהעללהםשיש,מעשיהםעלבחוזקהבהם


