
מטעמים לשולחן

בס”ד

זמני שבת פסח

הפטרה: “בעת ההיא”

אם נתבונן נמצא, כי בעל ההגדה הקדים את תפילתנו ”לשנה הבאה בארעא 
היא  הדבר  משמעות  כאשר  חורין“,  בני  הבאה  לשנה   ” לתפילתנו  דישראל“ 
שבתחלה נגיע לארץ ישראל, ורק לאחר מכן, כשלב מאוחר יותר, תגיע הגאולה 
השלמה. ואמנם, כך רואים אנו גם למעשה: אנו בארץ ישראל, לכאורה-יושבים 
על אדמתנו, אולם הגאולה השלמה? היא מאתנו והלאה...על נקודה זו כתב רבי 
משה פולק זצ“ל, אב בית הדין בבאניהד, בספרו ”וידבר משה“: לכאורה יקשה, 
על שום מה לא מהר הקדוש ברוך הוא להוציא את בני ישראל ממצרים מיד, תוך 
דלוג על שלב עשר המכות שנמשך שנה תמימה? לשם מה נחוצה היתה השנה 
הזו? וכי קשה היה לפני המקום ברוך הוא להוציאנו ממצרים בלי להכות את 
המצרים תחילה? ואף אם נאמר שרצה הקדוש ברוך הוא להעניש את המצרים 
על אשר עוללו לבניו, עדין לא יונח לנו, שהרי יכול היה להכותם אחר צאתנו, 
מבלי לעכב אותנו במקום הטומאה! אכן התשובה היא, שאמנם בודאי יכול היה 
הקדוש ברוך הוא לגאלנו מיד, אולם הוא ביקש להעמיד במבחן את בני ישראל, 
ולגאול רק את אלו מתוכם הראויים לגאולה! וכאן, אלו היה הקדוש ברוך הוא 
שולח את משה רבנו אל בני ישראל בעצומה של עבודת הפרך, ומציע להם לצאת 
ממצרים תכף ומיד, אין ספק בכך שכולם היו מסכימים מיד...וכי מי פתי להשאר 
בבית עבדים כשהדרך אל החרות פתוחה בפניו-ולו תהיה זו חרות במדבר בארץ 
או  היאור  אל  ילדיו  את  משליכים  בה  בארץ  להשאר  פתי  מי  וכי  זרועה?  לא 
קובעים אותם בבנין? אכן, לאחר שנה של מכות נוראות שהביא הקדוש ברוך 
הוא על המצרים, שנה במהלכה פסק השיעבוד לחלוטין ובני ישראל היו כביכול 
בני חורין בארץ מצרים, הגיעה שעת המבחן...כעת, בחן הקדוש ברוך הוא, חוקר 
כליות, את לבותיהם של בני ישראל, וגילה כי אמנם, שמונים אחוזים מתוכם 
ה‘חרות‘  את  העדיפו  אחוזים  שמונים  למדבר!  אחריו  לצאת  מעונינים  אינם 
במצרים, על פני החרות המוחלטת של בורא עולם, על פני עבודת ה‘ ועבדות 
בדורותינו  גם  וכך  אחיהם!  ידי  על  ונקברו  חשך  מכת  בזמן  מתו  ולפיכך  לה‘, 
אנו...אלו בתקופת הפוגרומים ברוסיה, או בתקופת השואה האיומה באירופה, 
היה הקדוש ברוך הוא מציע לעם ישראל משיח - אין ספק בכך שהצעתו היתה 
מתקבלת בברכה על ידי הכל...אולם הקדוש ברוך הוא אינו חפץ בקבלה שכזו! 
הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון מי באמת מעונין ללכת אחריו ולעבוד אותו בלב 
שלם! לפיכך, הקדים הקדוש ברוך הוא והביא אותנו אל ארץ ישראל, הקים לנו 
’מדינה‘, ובקרוב תגיע שעת המבחן בה יציע לנו הקדוש ברוך הוא לילך אחריו 
אל הגאולה השלמה עם משיח בן דוד! וכאן, מי שיענה להצעה-יקנה את עולמו, 
וה‘חרות‘ שלכאורה-ימצא את  ומי שיתפתה אחר מקסם השוא של ה‘מדינה‘ 
אל  ממצרים  לצאת  זכו  שלא  ישראל  מבני  אחוזים  שמונים  אותם  עם  עצמו 
של  בנבואתו  כבר  למצא  אנו  הדברים-יכולים  מקור  השלמה...ואמנם  הגאולה 
הנביא ישעיהו )ישעיהו יא-יב(:“משא דומה אלי קרא משעיר, שמר מה מלילה שמר 
מה מליל. אמר שמר אתא בקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו שבו אתיו“. משמעות 
ושואלים:  הזו  הנוראה  הגלות  מתוך  צועקים  ישראל  שבני  היא,  הנביא  דברי 
“מה יהיה? מתי תסתים הגלות?“ אולם הקדוש ברוך הוא אינו ממהר לגאלם, 
שכן זעקתם כעת אינה מלמדת על אשר בלבם באמת...היא אינה מלמדת על כך 
שבאמת ובתמים חפצים הם להגאל גאולת עולמים ולהיות עבדי ה‘ לנצח! רק 
וגם לילה“, כלומר: שהאור  כאשר תגיע תקוה אשר היא בבחינת ”אתא בקר 
והחושך ישמשו בערבוביא, שמצד אחד יסור על שיעבוד מלכויות הגלוי ומאידך 
ישראל בגאולה  יחפצו  ועדין  ונורא,  גדול  פנים  יתברך בהסתר  תהיה השגחתו 
השלמה ויבקשו מאביהם שבשמים להוציאם לחרות עולמים בעבודתו יתברך-

‘תבעיון בעיו‘- רק אז יהיו ראויים להגאל ויגאלו!
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א. אומרים תיקון הטל ביום טוב ראשון 
של פסח, ופותחים בפיוט לשוני כוננת. 
וטוב להשמיט הנוסח “לך לשלום גשם 
אנו  פעמים  שהרבה  טל“  בשלום  ובא 
)שו“ת בית דוד  צרכים עדיין לגשמי ברכה, 
חאו“ח סימן רסה(. והחל ממוסף של יום טוב 

הראשון של פסח מפסיקים לומר ”משיב 
הרוח ומוריד הגשם“, ואומרים ”מוריד 
הטל“. ואם טעה ואמר משיב הרוח ומוריד 
הגשם במקום מוריד הטל, וסיים הברכה 
ואמר ברוך אתה ה‘ מחיה המתים, צריך 
במקום  ואפילו  התפילה.  לראש  לחזור 
שצריכים לגשמים אף בימות החמה אם 
אותו.                                                                                                                                             מחזירים  טל  במקום  גשם  הזכיר 

       
ב. בחול המועד שהוא יום שני של פסח, 
המועד,  חול  ימי  בשאר  וכן  בניסן,  ט“ז 
ערבית שחרית ומנחה, צריך לומר יעלה 
ויבא, ואם לא אמרו וסיים תפלתו חוזר 
לראש התפלה.                                            

)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות
תפילת יום טוב

של פסח

השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל. השתא עבדי, לשנה 
הבאה בני חורין



סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע:                                                                                                                             
יחזקאל לגם עוד מן הקפה, השקיע את מבטו באחד מספרי 
הספרייה ואמר: “ישראלה, הוא בא לי בחלום... שלוש פעמים 
אני רואה בחלומי איש זקן, אולי כבן 80, אין לו זקן, אין לו 
כיפה, הוא חילוני, אבל פניו מטושטשות. אני מרגיש בנימת 
קולו שהוא במצוקה, שהוא מאותת לי לבוא להצילו. אבל אינני 
מזהה את קולו, וגם תווי פניו לא מוכרים לי. הוא רוצה שאבוא 
גר, מה טובה  היכן הוא  לי מושג מה שמו,  אין  לבקרו, אבל 
הוא עשה לי, וכיצד אגיע אליו. הוא לא נתן לי רמז קלוש היכן 
אוכל למצוא אותו. תביני ישראלה, אני מרגיש שמן השמים 
משדרים לי איתות שעלי להציל מישהו. אבל לא מעבר לזה. 
אני רוצה לעזור לו, להוציאו מן המצוקה, אבל כיצד? מי יראני 
דרך? מי יגיד לי הנתיבה? אני לא בורח מחסדים, אני אפילו 
רודף אחריהם. שלושה חלומות כאלה פעם אחר פעם מוטטו 
אותי. והנורא מכל אינני יודע מה לעשות. למי לפנות. מי יוכל 
לאתר עבורי את האיש הזקן הזה?”. “אתה מרגיש מאויים על 
ידי איש שבא אליך בחלום... עכשיו אני מבינה. מוזר מאד אתה 
חוששני  אבל  חלומות...  פותרי  אחר  נוהה  ולא  מיסטיקן  לא 
שהפעם עלינו לעשות צעד חריג. אני לא אתן לחלום ולישיש 
רעיון...”  לי  יחזקאל שיש  דומני  חיינו.  חייך, את  להרוס את 
יומטוב את הדיון. חצי שעה אחר כך התיישבו  סיכמה הגב’ 
הדור  מגדולי  אחד  מול  יומטוב  וישראלה  יחזקאל  הזוג  בני 
וסיפורו לו על החלום המוזר של יחזקאל, שגורם לו עוגמת-
זה  השמים,  מן  איתך  ספק שמדברים  כל  “אין  עצומה.  נפש 
איתות הנושא משימה כבדת משקל בחובו” אמר הרב “חלום 
יחזקאל  ובכן  בו ממש.  יש  על עצמו שלוש פעמים...  שחוזר 
עצום עיניך ונסה להיזכר מי עשה לך טובה בעלת משקל, טובה 
שהקפיצה אותך קדימה, שפתחה לך שערים... מדובר ללא ספק 
באדם מרכזי בחייך... וגם אם שכחת אותו אתה מוכרח לדלות 
את שמו ממצולות הזכרון, כי הוא מבקש טובה תחת טובה”. 
הסוחר יחזקאל עצם עיניו והתחיל לשחזר את חייו. ילדותו 
ארצה  העליה  ידידים,  שכנים,  אחים,  המשפחה,  בני  באירן, 
ילדים קטנים...”נזכרתי!!!”  לפני 22 שנה... עם ששה  מאירן 
מייחל  ואני  נפתרה,  שהחידה  “דומני  ממקומו  יחזקאל  קפץ 
שאכן מדובר באותו האיש, ושאזכה לאתר אותו... עברו כ- 20 
סגן מנהל  זלמן קוחנובסקי ד”ר לכלכלה, היה  שנה מאז...”. 
סניף בנק מרכזי לפני כ- 20 שנה בתל אביב, כשנכנס למשרדו 
לשבת?  יכול  בעיניים.”אני  כבוי  מבט  עם   40 כבן  דתי  איש 
שאל הקליינט. “כן” השיב קוחנובסקי, שהיה אדם סבלן מאין 
כמותו.”תראה כבוד המנהל...”.”קבל תיקון” העיר קוחנובסקי 
“אני רק הסגן”. “אז ככה, אני עולה חדש מאירן, הגעתי לכאן 
הכסף  מעט  את  קטנים.  ילדים  בששה  מטופל  שנתיים  לפני 
והתכשיטים שהצלחתי להבריח ארצה מאירן ביזבזתי למחיית 
הצלחה.  ללא  אבל  עבודה  מחפש  שאני  שנתיים  המשפחה, 
או  אותי, מפטרים אחרי שבוע, שבועיים,  כבר מקבלים  אם 

מקסימום אחרי חודש. תראה כבוד סגן המנהל, אני מתבייש 
להגיד לך, אבל הגעתי לפת לחם... והאמן לי אני איש חרוץ, 
אני רוצה לעבוד, להביא לחם בכבוד, אבל הכל תקוע. לא הולך 
לתפקידו המקצועי  מעבר  קוחנובסקי  זלמן  ירחם השם”.  לי 
הלך  ושמו  באוניברסיטאות,  מבוקש  מרצה  גם  היה  כבנקאי 
לפניו כגאון פיננסי שהכל שיחרו לפיתחו. תוך חודשים ספורים 
הוא עתיד היה להתמנות למנהל מחוז לתפוש תפקיד הרבה 
יותר משמעותי מתפקידו הנוכחי. יו”ר הדירקטוריון חגי מירון 
המליץ בחום רב, שקוחנובסקי יכול בהחלט לוותר על תפקיד 
מנהל סניף, ולשלוט בגאון על המחוז כולו, על 24 סניפיו. והנה 
יושב לפניו עולה חדש, חבוש כיפה רקומה גדולה, מדוכא, דחוק 
עד אימה ומבקש רחמים.”כן, מה אני יכול לעזור לך?” שאל 
קוחנובסקי. “תראה כבודו, אני מבין טוב במסחר. יש לי חוש 
מצויין לעסקים, ואני חייב השקעה ראשונית של 50,000 דולר 
לפחות לצורך שכירת חנות, קניית ביגוד וקיום מבצע פרסום 
מסיבי... יש לי תחושה בקצה האצבעות, שעסקי בגדים הם 
בשבילי... אבל הבנק כבודו, הבנק לא מוכן להלוות לי אפילו 
החשבון  מצב  את  בחן  הסבלן  קוחנובסקי  שחוקה”.  פרוטה 
של הקליינט, המינוס חגג. היו לו כמה הלוואות קטנות שהוא 
על  תביעה משפטית  לו  ובאופק המתינה  בהחזרתן  עמד  לא 
חוסר יכולת לעמוד בנטל התחייבויותיו. “יש לך ערב?” שאל 
הסגן.”יש לי עֵרב אחד כבודו, קוראים לו מלך מלכי המלכים 
רחוק  בעוונותיו,  הוא  חייך.  קוחנובסקי  הוא”.  ברוך  הקדוש 
מן העֵרב הזה. הפנים הזכות, מבט העיניים הטהור והנקי של 
ליבו  בסתר  קוחנובסקי.  של  ליבו  את  כבשו  הדתי,  הקליינט 
לעשות  מילה של האיש שממולו, אבל מה  לכל  הוא האמין 
על פי נתוני הבנק לא היה סיכוי ירוק שהוא יקבל שקל או 
יוצא  אני  כבודו.  סבלנותך  על  לך  מודה  אני  שניים.”בסדר, 
מכאן בלי הלוואה, ומבלי סיכוי להשתקם מן הבנק שלכם, לא 
נורא, כתוב כבר במגילת אסתר, שלפעמים רווח והצלה באים 
ממקום אחר. סליחה ויום טוב”. הקליינט התרומם ופנה לעבר 
המנהל.  סגן  לעבר  לשלום  בראשו  נד  כשהוא  היציאה  דלת 
קוחנובסקי ליווה אותו במבט עיניו יוצא לכוון המדרכה, חוצה 
את הכביש ונעמד ליד תחנת האוטובוס. הוא הבחין שהאיש 
מוציא ספר קטן מכיס חולצתו וקורא בו תוך מלמול שפתיים. 
החינניות, הפנים התמימות, והאמת הפנימית שבקעה מלבו 
שרגליו  הרגיש  הוא  לפתע  מנוח.  לו  נתנו  לא  הקליינט  של 
נושאות אותו לכוון תחנת האוטובוס... לעבר האיש הדחוק, 
אבל האוטובוס כבר הגיע והקליינט עלה.”הלו, יהודי!” קרא 
קוחנובסקי “רד רד. אני רוצה לדבר איתך”!!! הקליינט ירד מן 

האוטובוס, והשניים שוב ישבו זה מול זה.  
המשך בשבוע הבא אי“ה

באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



לכ‘ ארגון החסד ”חסדי ינון“ ע“ש הצדיק ר‘ ינון חורי זצוק“ל
מזמן רוצה לספר על ספורי ההשגחה והניסים שחויתי בעקבות התיקונים של ”חסדי ינון“...אבל כל 
דבר בעתו ובזמנו... שמי מיכל, )שם בדוי( ממרכז הארץ, יש לי אח שירד לארה“ב וחי שם 25 שנה. 
הוא רצה להיות טיס ואבא שלי פתח את קרן הפנסיה שלו ומימן לו את לימודי הטיס. הוא הבטיח 
לו שכשיעמוד על רגליו הוא יחזיר לאבא את כל הכסף. כעבור עשר שנים, אני נשאתי לאדם מיעוט 
יכולת. נולדו לנו ילדים ב“ה, אך היה קושי ממשי בפרנסת הבית. . אבא שלי אמר שבמקום שיחזיר 
לו את הכסף שיעזור לאחותו לשרוד. וכך היה. תוך כדי עזרה הוא הקים חברת אמבולנסים פרטית 
והתפרנס בכבוד. אז הוא הכיר אישה מאוקראינה, גויה.  התחתן איתה ונולד להם ילד. היא למדה 
כלכלה והנהלת חשבונות וניהלה לו את העסק מבחינה כלכלית. במהלך השנים היו לו הרבה הפסדים 
ובעצתה לא שילם מיסים. רשויות המס עלו עליו וסגרו לו את העסק. הוא הואשם בהעלמת מסים 
וישב במשך שנה בכלא האמריקאי. ההורים כמובן לא ידעו כלום על זה. בסוף הם הגיעו להסדר עם 
הממשל שאחי ישלם כסף במשך 17 שנה עד שיגיע לכסוי החוב בסך $1.250.000 .הבן שנולד להם 
היו לו בעיות קוגניטיביות וקשיים בדיבור. הטיפולים שלו עלו לו $30.000 בשנה ואז החליטו לעלות 
לארץ. לפני  שאשתו עלתה לארץ, אחי נפגש איתי ואמר לי שהעזרה של ההורים חייבת להפסק, 
והוא לוקח אליו את כל הרכוש. אני שאלתי אותו המומה: איך מחלקים רכוש בעוד ההורים בחיים? 
ברשות  שהיה  נכס  איזה  שימכרו  בקשתי  אני  לעזור.  מפסיק  שהוא  והודיע  בנו  לעצת  שמע  אבא 
המשפחה כדי שאנחנו לא נרד לאשפתות...בסוף אבא הסכים והנכס נמכר בניסי ניסים )עשינו על זה 
כמה פדיונות(. אחי טס לחו“ל ואשתו הגויה עלתה לארץ והתארחה אצל הורי במשך שבועיים. ביום 
שהיא עזבה, למחרת אמי התמוטטה.  בבית החולים כמעט הלכה לעולמה 3 פעמים. עשינו לה “פדיון 
נפש“ ואפשר להגיד שהיא ”קמה לתחיה“. האישה הגויה כבר התכוננה לפרידה ועמדה ליד מיטתה 
ובכתה... אך התיקון של “חסדי ינון” שיבש לה את כל התכניות. אמי היקרה שרדה ב“ה. בגלל מצבה 
הוחלט שצריך מטפלת 24/7 )עובדת זרה, עבורה(. אשתו הגויה של אחי ניצלה את המצב ויעצה לאחי 
להעביר חצי מן הכסף לבנק אחר. מזועזעת מכל המהלך ספרתי ל“חסדי ינון“ שהגויה רוצה לגנוב את 
כל הכסף של הדירה ע“י העברות בנקאיות. הם שוב עשו את התיקון והתפללו. אחרי התיקון עקבתי 
בחרדה לראות מה יקרה?! בסופו של דבר הבן הערל שלה רץ בבית הספר וללא שום סיבה נראת 
לעין הטיח את ראשו בקיר. יצא לו פצע מוגלתי גדול במצח ואחי רץ איתו לבית החולים. אחי נבהל 
ומיד לאחר מכן הודיע שהוא לא רוצה שום כסף והוא יוצא מן החשבון. אבל הבנק לא הסכים אך 
נתן לי אפשרות להשתמש בכסף הזה. אחי גר ליד הורי, אבל אני כבר התפללתי שילכו כמה שיותר 
רחוק. הודעתי לאחי שאני שונאת את אשתו והוא יכול לספר לה את זה בשמי. מאז לא ראיתי אותה 
ומקוה שלא אראה אותה יותר. היא הסיטה את אחי ושכנעה אותו שהחובות שרובצים עליו הם 
בגלל שהוא עזר לנו בעבר, ובגללינו הוא נכנס לחובות...כשהסיבה האמיתית היא שיהודי שחי עם 
גויה עמלקית יש לו מזל ביש בהכל. הבן הערל לא הסתדר בבית ספר ממלכתי אז הם נאלצו לעבור 
לירושלים ורשמו אותו לבית ספר נוצרי אמריקאי. שכר הלימוד שם הוא 17.000 שקל לחודש. אמא 
שלי מאד חולה, ואני עושה לה תיקונים מדי פעם, וזה מחזיק אותה...ב“ה. אבא שלי שמאד העריך 
את האישה הגויה פקח את עיניו מתחיל להצטער שבנו היחיד נפל בדבר כזה. יהי רצון שאחי יזכה 

להקים בית בישראל עם אישה יהודיה כשרה... תודה לכם מקרב לב על כל העזרה!
                                                                                                                                                   בעילום שם



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

החמץ  של  מהכלים  לכלי  הנצרך  אדם  שאלה: 
בפסח, האם מותר לעשות הגעלה לכלי בימי הפסח?

תשובה: כתב הרמ”א )סי’ תנב ס”א( שאם לא הגעיל 
הכלי קודם זמן איסורו, יכול להגעיל עד הפסח, אבל 
במשהו  חמץ  שאז  להגעיל  אפשר  אי  פסח  כשנכנס 
ואינו מועיל הגעלה שחוזר ובולע. אבל מותר ללבן 
מה  שכל  האחרונים  וכתבו  ע”כ.  הפסח.  תוך  כלי 
לשיטתו  הולך  שהוא  מפני  הוא  הרמ”א  שהחמיר 
דס”ל דנותן טעם לפגם אסור בפסח, ולכן לא יועיל 
ההגעלה  של  המים  שהרי  בפסח,  הכלי  יגעיל  אם 
יקבלו את טעם החמץ ויחזרו ויתנו טעם חמץ בכלי. 
אבל לפי מה שפסק מרן השו”ע )סי’ תמז סעיף י’( שנותן 
טעם לפגם נותר גם בפסח, א”כ אפשר להגעיל את 
שיקבלו  שהטעם  המועד,  בחול  צורך  במקום  הכלי 
טעם  ויתן  שיחזור  חוששים  ולא  פגום  הוא  המים 
בכלי שהרי הטעם פגום, וכן כתב הגאון מהר”י טייב 
גבוה  בשולחן  מולכו  ומהר”י  )סק”ה(  הפסח  בחקת 

)סק”י(. וע”ע בחזו”ע פסח )עמ’ צא ד”ה ודע(. ע”ש.

וכל זה בימי חול המועד אבל אסור לחמם מים ביום 
אוכל  לצורך  אפילו  טוב  ביום  כלי  להגעיל  כדי  טוב 
נפש וכמו שכתב )סי’ תקט ס”ה( שאין להגעיל כלי ביום 
טוב. אבל אם היה לו מים חמים מערב יום טוב יכול 
במחזיק  החיד”א  וכמ”ש  טוב  ביום  אפילו  להגעיל 

ברכה )סק”א( בשם הרדב”ז )ח”ג סי’ תב(. ע”ש.

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

ניתן להוריד את העלון באתר

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים
לחסדי ינון < 

תורמים את שווי המוצר:
לחם חלב וגבינה <

המשפחה הנזקקת תקבל 
קופון לקניית

לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
 כל 
ח”ג
לנו ל

אצ

קמחא
דפסחא

לתרומות:03-6182992

ישנם מאחינו בית ישראל שכל 
השנה מרגישים רק את ה“מרור“,
בפרט שמתקרבים החגים עלינו 

לטובה, וההוצאות גדלות
במאות אחוזים...

עזור לאחיך
שיוכל להסב כבן חורין...


