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חמה ליכ~ביץ  /ירושלים

שיעור בתורה
נעזרת העגלתן לעתן בפרשת השבוע"--יצמות תש"ד
לשי  --מר

שאשץ בחשש יש"

השיעור הזה אינן בא להרבות ידיעה מאטריאלית
"לגמור פרק" ,אלא ללמד לתלמידים דרך של לימוד ,לקרבם לעיזן,
לכרוע להם אזנים לשמוע דברי תורה על ההסתעפויות והאסוציאציות ,הרמזים
ובנות
.הרמזים שבהם .הדרך לכךהיא -קריאה בעזרתם של לומדי תורה גדולים
היינו
,עיון במפרשים ,השוואת דעותיהם של חכמים ופרשנים בינם לבין עצמם,
שיקול כל דעה וכל פירוש לעומת דברי הפסוק מבחינת לשינו.סגנונו ,מקומו
בפרק ,סדר מליו וצירופיהם.
י תלמידים ~לבס לאור הגדול הבוקע מתוך דברי תורה,
הקטרההיא לפקוחעינ
ותזרה פירושה-תזרה שבכהב ותורה שבעל פה-:היא ומדרשיה ומפרשיה,
היא על תיבותיה ואותיותיה -כדי לחבץ אותה ואת נותנה על לומדיה.
ה~יע~ר פותח כשמות פרק ד פסוקא .בשיעורים הקודמים נלמדו שלשת פרק'
הראשונים .התלמידיםסקר
 .בשיעורים הקודמים ,כיצד שרה משה רבנו
שמםו"
ע
לקדוש-ברוך-הוא על יד הסנה .התברר לתלמידים שכל הויכוח מתחלק
לששה חלקים:

בתורה" ,להספיק חומר",

()1ג .ז-ג.י
( )2ג ,יא-ג ,יב
 )31ג ,יג-ג ,כב

) ד ,יג-ד,יז

אשר חמישה מהם מתחילים בפסוק דחיה .בסירוב של משה .התלמידים דיברו
עלכך .כיצד משתנים סירובי משה ~הנמקותיו מפעם לפעם עד לסירובו דשחרון
,
הבעתי מנומק עוד .שלח נא ביד תשלח" .וכבר הסבר לתשדירים משהו מהור-
אותיו השונות של "אהיה אשר אהיה" כעורת המדרש. ,המזרה" והכוזרי .המורה
ג לפרקנוDER EWIGE (Kleinere :
נעזב במאמרו החשוב של פרנץ ר~ונצוויי
(Schri(tea, 5. )%2
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השיעור פותח ב ד,א.

מען nVbמאיר1"1:י
א!"יימלי!לא,זיעו 4קץ'ו''אירו :לאנךיה

איו=

התלמידים הרמלים לשאול ולהקשות ,מעוררים מיד את השאלה:
והלא נאמר לו בפירוש גג ,יח "לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם ה'
אלוקי אבותיכם נראה אלי _ושמעו ל קולך" ואיך אם כן יתוכח משה עם
הקב"ה ויסתור דבריו?
כאן ניתן לתלמידים הגליון הבא לעיון .כמובן שבכיתה הרגילה לדרך לימוד
זה ניתנים הגליונות לשם עיון והכנה בבית ,ועל-ידי כך "יחסוך" המורה את
זמןהעיון בכיתה.

הוכחכן?

גליון לעיון בפרשת השבוע
(א)

השוה :

שמות תשי"ו

ג .טז-יח לן ~"vvjvת ו?;' ?,דטל
נדי
ואטדי
ה טלי !?9עילקי
רל:ך'!הן לא!חי.נ,
ד ,א.1עןמיהיאי
 :לא
ל' !לא ??wvvקיל'וייא?רי
ה טלף ה'.
;וי

טליים :ה' אלהי יב,מ'קם

הקשה הרמב"ם במורה נבוכים

מאמר א' סג:

.,.יעוד( :ואם נענה על השאלה הקודמת ,שברגע שיאמר משה את השם "אהיה אשר
אהיה"-לבני ישראל ,יאמינו בו ולא יטילו ספק בכך ,שוהן באמת שמו של האלוה,
יש עוד לשאול שאלה זו):שהיי
ה אחר שלמדו ית' זה השם -אהיה אשר אהיה-אמר
לו" :לך ואספת את זקני ישראל ,.,ושמעי לקולך" ,ואחר זה ענה הוא ע"ה ואמר" :והן
לא יאמינולי ישמעו בקולי" -וכבר קדם אמרו ית' לו" :ושמעו לקולך (=ומבטיחו
ה ,שזקני ישראל ישמצובקולי ,יאחרי
ה בא משה ,במשיב צל וה .סמא לא יאמיגז ולא
ישמעו בקולו ,ואת החשש הוה הוא מביע לאחר שהבטיחו האלוה בפירוש שישמעו בקולו).
(הביאוריםבסוגריםלקוחיםמפירושו שליהודהאבן שמואל למירהנבוכים ,תל-אביב תרצ"ח).
וניסו המפרומיםליה"כ באופנים שונים ניגוד זה בין דברי ה' לבין דברי כהתה.

.לא

והרי מקצת דעותיהם:
ראב"ע :הגה הוחם אמר ימיאמעו בו הזקממ ,רק לא הזכיר ככה; (או) כי "ושמעו
לקולך" ,אולי לא יאמעו בלב.
~שים לב 'sr :פרושים בראנ"ע זה לישוב קושיחגון
רם ב"ן :והמתז בעתק כי יטמצו לקולך לבוא צמך אל המלך ילומר לו" :אליהי
העברימ נקרה 9לעו"--כי מה יפסירוו והגה ה' הודיעו ,בי לא יתן אוותם פרצה -מלך
מצרים להלך ,ולכו אמר מחה" :והן לא יאנףגרלי אחרי ראותם ,שלא יתן אותם פרעה
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'
, :

נחמה ליבוביץ

-שאלו היית שליח

להלוך ולא ישמעו עור לקולי כלל,כי יאמרו" :לא נראה אליך
ה',לא
,ימיה  ns~eאת דברו.
איש שיתפאר ננב~אה לאמור ,שה'
מניה !בזכים מאמר א' סג:
דבראייו ,tTn~eTא ! Vtff1הכל ,,ק!ופ אב
יוכנו (=;"בן אזם כאכשייה דילתה
משה
תקופת משה) .ואל יטעך מה שבא באבות מזכרון דבר ה'
לצני אדם ,לא היה ידוע למני
תמצא העין ההוא מן ה!גיאה יקרא לבני אום או
אליהם שאהה
יהפ
י
יעקב" :,,,אמר לי ה' :עשו כך" או
לחישור וזלתם .עד שיאמר אברהם או יצמק
י
א
משה רבא ע"ה וצוהו
שישי אייכם-.זה היה כלל..;ראה יהנרך
ש.ייו
חר
שיקיאימי אזפוסיע אליהם !אתה
כתא,שיאמד :הסילת מהשישאי!;י (=הלאישאיוך
ם שיש
ראשיג כל)  -שאאמתיה
א" 1יאצר כך אומר ,שדיאשיחתי .משי
י
כ
ש
איחיזיס(=כיבויהיוים) ,היו מרמשים במציאתה'=(...יא שררו
בם אזם א!,אי
ה!ייעהו ית' הראיות
שיש אירה אחן לן~לפ ,והאמינו בכוהות הכוכבים)...
(כאשי
אשדיתקיים כהה מציאותו אצל חכמיהם,כי אמר וה בא(סו) "לך ואטטת את זמי 'שראל"
ר 14שהםיבינו מה שהורותיו לך ויקבלוהו -והוא אמרו:
ויי
ה",

רמב,ם

ייא!תי

יא

יא

אייה

מיי

אי

יא

(=נל!מר :מזבן וצאה המושג -אהיה אשר אהיה" ואת היאיית

(יח)יושמעו יקורך
מציאוהיוכל משה לבאר רק לחכמים-לזקמ ישראל-ואף הבטיחועל מציאותמאוייב ה

יחיק

ה,
~יקב~,הו ממנו ,משוםשיביא !המיפתים שכלעס ,שלא
את
שאםיניני
~elbn
ו שיש אלוה
מעקש) וא! השיבו משה ע-ה יאמר :הנה הםיקגי
א!
נחלוההסמנוי
פת,ס השכיץב .אבל מה תהיה ראיתי ,שזה האשה הנמצא ש חנ ! וא!
השויה ,שאה
המט" ,אזח מ"ש המעיד השייהיח
האזה.
)= ~eמופת שכוי).
השולח אדם מכיר ע"י
שםו),
לסו-ו של מוורה אבו שמואל,
(הביגויים בסוגריםהםמתיך
הנ"ל מנסים ליישב את הקושיה הנ"ל בהסבירם שפסוק ג ,יח
.1

עי

עייה4איא

ע,

'יו
מת
;י
נ
צן"

"חכמים

!יא?יי

י

ייין

פירישי

מדבר בענית אחד ופסוק ד ,א בעניין שני -ואין ניגוד.

הסתר

ן
,

ן ארבע הדעות הנ"ל ומלא את הטבלה הבאה!
מה ההבדלכי

ה' מדבר (ג ,יח)בעניין

משהסיבר ( ,1א)בעני!

לפ' ראנ"ע !

לפי

יפי

2 yt~k1

הומב.ן

יפיזג,פמ~;-א,ס;ן

מתברר מתוךהעיון שכל ארבע הדעות מנסות להסביר ,שאיז משה רבנו סותר
דבר; הקדוש-ברוך-הוא .אלא שהמדיבר הוא בשני עניינים שונים .לא ככוונת
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הקדוש-ברוך-הוא ב"ושמעו לקולך" כוונת משהרבנ
 .באמרו ",הן לא יאמינו
לי ולא ישמעו בקולי" .זהרך עבודה משיחפת ,הצעות ,תיקוני הצעית ,ויכוחים
ובירורים מתמלשת לאס לןמ הטבלה הנ"ל על הלוח.

ן
לפי ראב-ע 1

משה מרבר(י ,א)ביגיין

ה ,מגבר(ג,יח)ביגיין

ותם,אי-אמונתם

1
של D'Jpln

'

ן

של הים

לסימב"וב

ציות חיצוני

לס הרמבק

קבלתרברים מיד
ן
,
יתהשנ,יהוהופיעה)
) byבוא משהאי
.יהפ) ןן האחרכש

אמונה בלב
חסחן8מתה,התמררתאח"כ
ן

לפיהרמב"סבמךג

אמתה בשולה

ן

ן

חסראמתה בשליח

כמתן שמבלה כץמצריכה הקפצה מעתדת במסיה עצויך להלת קצר וקולו
חמן לאמיעט "יבחבז" על כה שלאיחורו התלמידים עלדברי הפרשמם בשטי
לשון בלבד ,אלא יחדרו לעיקר כוונתם ויוכלו לבטא את דבריהם בנוסחה קצרה
כמעט "מאתימטית.כזו ערך כחינוך לדיוק המחשבה ולדיוק
('ש לעבו
דב"רי כל פרשן ,נפנה להבנת ההבדלשביעיהם.
בביטוי) .אחרישיכינו התלמידים ד
כל אחד מארבע הדעות הנ"ל רואה את השיחה שבין ה' למשה כמתנהלת על
פני שטח אחר .דבר זה יובלט בבהירות ע"י תוספת טור לטבלה הנ"ל.

ה'מזבי
' ראב.ע
יפ

1

יפי
י הרמנ1.
יפ

ראכ"ע2

יפ.

..-

(ג,י") נעיין

אמדת הזק;-ס

העט
 ן,
-

ציגה

אמוגה.נלב

אידו

אחר כר לאחר
סרובוש,יפרעה

פתי

תואמתה

מיז עםבוא משה
-

הרמב"ם

משה מוכר (ו ,א) נעגם ן

ה1יכ"1

11בשאנה

אמו!הבשוי"

הסיאמו;הכשייה

מיי

!

בס"!

ועכשו נעבור לעיקר עבודתנווהיא בדיקת כל  finRמז הדעות רג"לעל-ידי
הסתכלות מדויקת בפסוק.לימוד המפרשים והתעמקות בדבריהם עלולים לפעמים
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;המד ליב,ביץ
לההחיק את הלומד מן עצם הפסוק על המזרה לדאוג לכך ,שיוחזרו הלומדים
כפעם בשעם אל המקרא.
הנוכל לומר שהנושא בו מדברים ה' ומשה שונה הוא? הנה בדברי ה' ג ,טז
נאמרבפירוש"לךואספתאת וקני ישראל ואמרתאליהם"ואה"צבפ'יח"ושמעו
לקולך (באת אתה וזקני ישראל" ...אבלאין בדברי משה (ד ,א) כל רמז לכך
שכוונתו בדבריו "והן לא יאמינו לי" לנושא אחר מזה שדבר עליו ה'-לכלל
העם.ולניגודלתגובתוהראשונה של משה(ג.יא)"וכי אוציא את בני ישראל
ממצרים" ובניגוד לתגובתו השנייה (ג,יג) "הנה אנכי בא אל בניי שר אל...
ואמרו אין דוקא בתגובה  11של ז ,א שום זכר ל"בני ישראל" ,באמדן "ודן
לא לי ישמע
 .בקול ,".נראה שכוונתו לאותו נושא שדיבר עליו ה'
באמרו ~לך ואספת את זקני ישראל, ,..שמעו לקולך".
פירושו השני של הראב"ע אף הוא מבוקרעל-ידי התלמידים .הן אותוהביטוי
 ,שהשתמש בו ה' "ושמעו לקולך" ,הוא הוא שחוזר בדבר' משה "ולא ישמעו
בקוליין,ואיך יתכן לזמר .שלמעלה דובר על שמיעה בלבד ולמטה על אמונה
בלב? אמנם יש אפשרות להטיל אח הדגש על תחילת הפסוק "והן לא יאמינו
ל'",וליאות דוקא בו את ההפרש שביו דבר' ה' לבין דברי משה ,וכך בודאי
ראה ~ב"ע את פסוקנו ,מכל מקום "אף,ה יש להרהר אחריו" כדברי רש"י
בדיונו על פירוש מפוקפק במקום אחר.
ואזלה כהבנה רבה וכאהדה גדולה מתקבלים דברי הרמב"ן .אמנם מלכתחילה
ישמעוואבל מה יהיה אחר כך .כשיתגברו הקשיים .כשיבואו כשלונות
ראשונים .כשייתקלו בהחמרת גזירות מצד פרעהז האסוציאציות המובאות מצד
הלומדיכן רבות .מזכירים דוגמאות מתוךהווי שלבי"ס .דוגמאות של התעוררות
ראשונת והתלקחות ההתלהבות ,כשאחד בא גהצעה מרדנית אל הכיתה ,התעו-
ררות 4לשת תגה מיד עם תחילת הקשיים בביצוע .מזכירים מתוך תולדות
עמים נעבר קרוב ורחוק את "ירידת המתח" כתנועות מהפכניות בהתגבר

יי.

יאמ,נ. .לא

(

הג;רות,,מצד השלטונות וכהחמרת המשטר.
מצדהתלמידיםביטייים
"לא היה כדאי להתחיל-...אתם רואים מה 'יצאלנו-..עבש .הכל יותר גרע
בראשונה אפשר היהעיד לחיות .להסתדר-,עכשו קלקלתם אתם הכל בזהשהתחלתם להתגרות בהם -אתם בעליהאידיאותוקסיסמאות .אתמאשמיםבכל..
מובאים כעדות לדברי הרמב"ן הפסוקים של "הבאשתם ריחנוכעיני פרעה
לתתחרב,בידם להרגנו"; הזעם מוטנה לא כלפי פרעה .אלאכלפי משה ואהרז,
אפילו 'משה-רועה נאמן ,אבידב של כל הנביאים-אשר מראש הוגד לו:
יכי לאיתן אתכם מלך מצרים להלוך" ,אף הוא נתפס להלך רוח
"ואניידעת
"תבוססי"זה" .למה הרעות לעם הוה -למה זה שלחתני -ומאז באתי אל פרעה
לדבר ~שמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך"( .ה ,כב--בג).

הנבא.

כגון "תחילה כולם מתלהבים ,אחר כך אומרים:
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שעור בתויה
ביחוד מתקבלים בהבנה מלאה דברי הרמב"ז "ישמעו בקולך לבוא עמך אל
המלך---כי מה ימסידו"-כל ומןשאין הפסד נשקף ,למה לא ישמעו
לבשורת הגאולהז
כאן על המורה להפסיק את השטף ולהוכיח ,שאין ד' בהתלהבות לרע'ון
הפרשן ,יש לבדוק בדיקה עניינית את נכונות דבריו כפירוש הפסו ק ה 1ה.
הבאמתניתן להיאמר ,שה' בדברו (ג,יח) מתמוין לשמיעה לאלתר ',משה מתכוין
לשמיעה לאחרזמן .אמנם בדברי ה' נאמר בפירוש .לך ואספת את וקני ישראל
ואמרת להם...ושמעו לקולך" -היינו מיד .לאחר שמיעת דבריך"ושמע
 .לקולך
מלך מצרימי .אבל היכן הרמן לכב' שדברי משה
ובאת אתה וזקני ישראל אל
"והן לאיאמינו" כוונתם לאחר ~מזז כאן יסבירו תלמידים שאמנםי ש ר מז
בסוף ג נאמר-בפירוש שהכשלונותיהיו .שההליכה הראשונה לא
לכך ,שהרי
תצליח "ואני'דעתיכי לאיתן אתכם מלך מצרים להלוך ..ולכו 'כול הרמב"ן
ן לא יאמינו" להודעה  11על הכשלון .וכך גם
בפירושו-להסמיךדברי משה".ה
פירש גאמרז" :ולכן אמר משה והן לא יאמינו לי בראותם שלאיתו אותם
פרעה להלזך,לא ישמעוע1ד לקוליכלל.כי יאמרו לא נראה אליך ה' -שאילו
הייתשליח ה' ,לא ימרה פרעה את דברו".
ואולם-אם נקבל פירושזה .האיו העיקר המלה לא ישמעו "עוד" -חסר
מן המפר?
ועכשו לבדיקת פירושנו האחרון דברי הרמכ"ם כמורה :אמנם ישמעו בקולך
להם את ההודעה הגדולה של "אהיה אשר אהיה" ויקבלוה ,אך -וכאן
בהביאי
אין צורך להוסיף אף מלה על דבתוב"-והן לא יאמינו ל' ...כי יאמרו לא
נראה אל ך ה' ?' והנה יש צורך בהסבר מצד המורה .שאין אמונה במציאות
י
היה אשר אהיה הנמצא אשר הוא נמצא באמת)  -גוררת אחריה
הבורא וא
בדברח אמונה בנבואה.
ושוב מובאתראיה מצד תלמיד :הרי בפירוש נאמר בדברי ה'  -שהם תשובה
משה של "והז לא יאמינו לי' .שהאותות הניתנים לו אינם הכחות
לפיקפוקי
למציאות ה' ,אינם באים לחזק את אמונת העם בשולח .כי אם נתנו רק כדי
לאמת את השליח,שהיי נאמר( :ד .ה) "למען יאמינוכי נראה אלי ך ה'"י.
שהוסברו כל ארבעת הדעות ונברקו .ונבקר שוב הצד השווה
ורק עכשו אחרי
ה' ~אין הוא חולק עליו כלל,
שבארבעתן ,שאיו דברי משה סותרים את דברי
עכשיוניתן לתלמידים המשך אותו גליון המביא את דברי שמות רבה לפסוקנו:
ג .שמות רבה  .1סו ! -ניען משה ויאמר~ :הן יאמינו,י.
 .אתה שעה דיבר
 1השאיה המתעוררת כאן ,כיצר מעיוים ארחרח אמיתות שליחותן השלי".נהי.
39
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ך אות...ובא הא :ת
בפירושימדו בדבריפ(יג ב.)1-כי יקוםבקיבך;ביא ...ונתןאיי
והמופח אש ר זכראיידיאס~דקינהאחיי א~,וזס אטרים...
אל זכרי
י
מ
ש
ת
העושה אוה ~מקפת
את האטת -ולא
הבגיא ,"...משמע שאין בנוח האוח ,סוכי"

www.daat.ac.il

דעת-מכללת הרצוג

מתוך" :מעיינות" ד  -חינוך והוראה ,מאסף לענייני חינוך והוראה ,עורך :חיים חמיאל ,ירושלים תשכ"ח

40

והמה ייבוביץ

.
,

משה"יאכהוגן-~ellpn .ביוך-הוא אמרין.:ישמעו לקלך .והוא אמר "והןיא
ן איתנת,פי זנריו .ראה מד נתוב אחזיו,
לי ,,.סין השיבן הקב"ה בשוסתן Trt1י

'אמתו

 :מנה שבנדך אתה צריך ללקות

ויאמר ה' אריו :מנה ביזך ! ויאמר :מסה-..בלומישאתה מוציא שם רע בני.
עד לה נדון ההבדלבין ארבעת רפירושים המאוחרים שהקדמנום לדברי רבו-
תינו 4לי המדרש ,שקדמו להם .בדברי המדרש אין סניגוריה ,איו "שוב
הפליאה,אין הסבר .נזיפה כמשה :גאותה שעה דיבר משה שלאכחיגן".
התלמידים הביאו עוד דוגמאות לכך ,עד כמה חכמינו ז"ל ורן משוא פנים
לסניהם .ויותר מדורות מאוחרים משנים הם להכיר בחולשת בני-אדם ,אף
בחולשת גדול' גדולים ,אבות ונביאים.
ישף 'תברראדרי העיון ברש"י .שאף הוא הלך בדרך שמות רכה ולא ניסה
כלל ללמד סניגוריה על משה .וכאן ימצאו התלמידים מתוך ריפרוף בפרקים
שנלמדו כבר.כי משה-,אשר חונך בבית המזכות כדי שתהיה נפשו-כדברי
ראב"ע"-על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות ולא תהיה שפלהורגילה
להיותן,בבית עבדים"-,היה מפקפק בדור זה ,אם הוא ראוי לגאילה ,וכמו כן
וברצונו של העם להיגאל .וברצונו להאמיז בגואל וכבר
היה מפקפק
וחי
בפרקבכ
יד ד"ה "ויירא משה ...מעתה שמא אינם ראויין להיגאל".
ב,
מצאנו:ן
ושוב זם ד"ה" ,אכן נודע הדבר ...:רואה אני ,שהםראויים לכד" (להיות נרדים
בעבודת פרד)~ ,שוב בסדק ג.,יא ד-ה -זכ' איציא את בני ישראל ...ואף אם
השוב,אני ,מה זכו ישראל שייעשה להם נס ואוציאם ממצרים" .וראינו שוב -
מהשבצאנו בדברי רש"י במקומות אחרים שמפרש הוא את הפסוקים במקומות

עי

שוניס',בהתאםלקואחד,שהואהמתבלטלפיפשוטםשל הפם.קים.

השנעור הגיע לקצו ,אך דבר התורה הנלמד לא נדלה עד תומו,כי "עמק ,עמק

מי ייצאנו".

מאמינים שהיא
(רמב"ס היגדת יסודי
התצה ;פדיחקות,1לשוי),עורהשהאביאה ,נהזויונעי
תש,בהדיי
איתנת ברמב-ם הלכות יסוזי התורה פרק חק
שקא
;ב"א.

נצע מן המסוית של ז;1.נו ומן השאלה העיקרית שין :כמז יהקימן שני הסס~קיס-
זה גוז זה !
דב 4ה' 1-שסע( 1קניך" ~זכרי משה -והן יאמ';1
הסנרה (שקול יפה 1להחליס!-,לפעמיפ צריך שקול זה
מבהיה זיואקסית יש
~ת בו רוע- ,אסיהיגרד פרי אסוציאציה מבאת ~qyהימיי
 ,א"ר(שאיה שצצה
יה,עש
פתאום אפ כזאי יעכב את זרך המלך בה הוא הלך בשיעו ישות
שריוההנוימי~הית ולישמבשייי
זה לפעם אמרת ,י
ך
,
ו
כ
ר
ו
ב
או
י הנפהח
יזו
אפ'Yי1וחצדינוסןי
יו כיבוי דהענ-ניח שההלקאה מעצמה ,וספק
נא
נו"כו
.יפעמ'ב יש בוהיה b 11
תתעורר שמת ,וישיישרש שדתלכ,ז ששאל נענה מיז ,שוב,איעיו לשאן.,
ואולםיסעמים יש במסייה נון בעקבות שאלה פהאומית צווית מעין רויפת הילו אחר
א~
~יתר מדרכו ~מקוית מוצאו  nYnlmבסגכי היער ,וגס גמורה
העיפר
המתרפקףיוהחשייקז אינפ '1זע'ס כיצז דמעועכי
ממיס שדמען ונשכח דמ~צא (אנו
 4,1כי.תתו גס~
הכין העיקרי השיעור.
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