
ַּדף ק"ו: "ִקיּדּוָׁשא ַרָּבה"

 ַּבִּקיּדּוׁש ְּבֵליל ַׁשָּבת ְמָבְרִכים ְׁשֵּתי ְבָרכֹות:

 א. ִּבְרַּכת "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן".

ָּבת".  ב. ִּבְרַּכת "ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַ

ַּבִּקיּדּוׁש ֶׁשל יֹום ַׁשָּבת ַּבּבֹוֶקר ְמָבְרִכים ְּבָרָכה ַאַחת: "ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן".

י ְלִעיר ְּבֵׁשם "ְמחֹוָזא" ּוְבַׁשָּבת ַּבּבֹוֶקר ִּכיְּבדּו אֹותֹו ְלַקֵּדׁש  ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ַרב ַאּׁשִ
י ְלַעְצמֹו, אּוַלי הּוא ִמְתַּכּוֵן ֶׁשַהִּקיּדּוׁש "ָּגדֹול",  "ִקיּדּוָׁשא ַרָּבה" ַעל ַהָּיִין. ָחַׁשב ַרב ַאּׁשִ
י? הּוא ֵּבֵרְך ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהֶּגֶפן  ִּכי ַגם ַּבּבֹוֶקר ֵהם ְמָבְרִכים ְׁשֵּתי ְּבָרכֹות? ֶמה ָעָׂשה ַרב ַאּׁשִ
ְוִהְמִּתין ִקְמָעא, ְוָרָאה ֶׁשַאַחד ָהֲאָנִׁשים ַמְתִחיל ִלְׁשּתֹות ֵמַהַּיִין ֶׁשָהָיה ְלָידֹו, ּוִמָּיד 

י ֶׁשֵהם ֹלא נֹוֲהִגים ְלָבֵרְך ְׁשֵּתי ְבָרכֹות, ּוִמָּיד הּוא ָׁשָתה ַגם ֵּכן ִמן ַהָּיִין. ֵהִבין ַרב ַאּׁשִ

ַּדף ק"ז: ֲחַמר ְמִדיָנה

ַּפַעם ַאַחת ִהְתָאַרח ָּבִעיר ָאמֹוָרא ְּבֵׁשם ֲאֵמיַמר, ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ְּכֶׁשָרצּו ַלֲעׂשֹות 
ָכר הּוא ַמְׁשֶקה ֶׁשֵהִכינּו ִמְּתָמִרים.  ַהְבָּדָלה, ֹלא ָמְצאּו ַיִין, ָאז ֵהִביאּו ַלֲאֵמיַמר ֵׁשָכר. ַהּׁשֵ

ַאְך ֲאֵמיַמר ֹלא ִהְסִּכים ְלַהְבִּדיל ָעָליו, הּוא ָרָצה ַרק ַיִין.

ָעְבָרה ָׁשָנה ְׁשֵלָמה, ְוׁשּוב ִהְתָאַרח ֲאֵמיַמר ְּבִעיר ַהּזֹו, ְוַהַּפַעם ַהּזֹו הּוא ְּכָבר ִהְסִּכים 
ָנה ַאָּתה ַמְסִּכים  ָנה ַהּזֹו? ַמּדּוַע ַהּׁשָ ָכר. ָׁשֲאלּו אֹותֹו: "ַמה ִּנְׁשַּתְּנָתה ַהּׁשָ ְלַהְבִּדיל ַעל ַהּׁשֵ
ָכר הּוא "ֲחַמר ְמִדיָנה",  ָכר?". ֲאֵמיַמר ָעָנה: ִּבְגַלל ֶׁשַעְכָׁשיו ֲאִני ֵמִבין ֶׁשַהּׁשֵ ְלַהְבִּדיל ַעל ַהּׁשֵ
ְּכלֹוַמר, ַהַּמְׁשֶקה ָהִעיָּקִרי ַּבְּמִדיָנה ַהּזֹו. ְוַעל ַהַּמְׁשֶקה ָהִעיָּקִרי, ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ַהְבָּדָלה.

ַּדף ק"ח: ֲהֵסָבה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר

ֲחָכִמים ָקְבעּו ִּכי ֵחֶלק ֵמַהַּמֲאָכִלים ֶׁשאֹוְכִלים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול ְּבצּוָרה 
ְמיּוֶחֶדת, ֶׁשַּמְרָאה ַעל ָּכְך, ֶׁשֲאַנְחנּו ְּכָבר ֹלא ֲעָבִדים, ֶאָּלא ֲאָנִׁשים ְמׁשּוְחָרִרים. צּוָרה 
זֹו ִהיא "ֲהֵסָבה", ֶׁשָּצִריְך ֶלֱאכֹול ְׁשעּוִנים ְּכֶׁשּנֹוִטים ַעל ַצד ְׂשמֹאל, ְּכמֹו ֶׁשָהיּו אֹוְכִלים 

ַּפַעם ָהֲעִׁשיִרים ְוָהֲאָנִׁשים ַהֲחׁשּוִבים.

ַמה ָּצִריְך ֶלֱאכֹול ַּבֲהֵסָבה? 

א. ֶאת ַהַּמָּצה ֶׁשָּבּה ְמַקְּיִמים ֶאת ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָּצה.

ב. ַּגם ְּבָׁשָעה ֶׁשּשֹׁוִתים ֶאת ַאְרַּבַעת ַהּכֹוסֹות ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ְמֵסִבים ַעל ַצד ְׂשמֹאל. 

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף ק״ז

הסבר: התלמוד דורש מהפסוק שכדי להגיע 
לתוצאות הרצויות יש להשתדל להכין את 
הדברים מראש, כמו שדה שצריך לחרוש היטב 

כדי שלא יגדלו בו קוצים.

מיני תרגימא – מטעמים
רבותיה – גדולתו

"ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר, שנאמר: 
נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים"

בס"ד

סדר מועד | ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים ק"ו- קי"ב
פרשת ויקהל- פקודי | כ"ג- כ"ט באדר )7-13 למרץ( 

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף ק"ט: ַמּדּוַע חֹוְטִפים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן

ֵיׁש ִמְׁשָּפחֹות ַרּבֹות ֶׁשנֹוֲהגֹות, ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר ַהְיָלִדים ַמֲעִליִמים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן 
ּוַמְחִּביִאים אֹותֹו, ַעד ֶׁשַהְּמבּוָּגִרים ַמְבִטיִחים ָלֶהם ַמָּתנֹות.

ַמה ְמקֹור ַהִּמְנָהג ַהֶּזה? ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים, ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר 
"חֹוְטִפים" ֶאת ַהַּמּצֹות.

ַמה ַּכּוַָנת ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר? ֵיׁש ַהַּמְסִּביִרים, ֶׁשַהַּכּוָָנה ִהיא, ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ִמְזָּדְרִזים ְוֵאין 
ְמַחִּכים, ְּכֵדי ֶׁשַּיְסִּפיקּו ְלַהִּגיַע ַלֲאִכיַלת ַמָּצה ִלְפֵני ֶׁשַהְיָלִדים ֵיָרְדמּו.

ִני,  ֲאָבל ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב, ֶׁשַּכּוַָנת ַהְּגָמָרא ִהיא, ֶׁשְּבֵליל ַהֵּסֶדר חֹוְטִפים ַמּצֹות ֶאָחד ֵמַהּׁשֵ
ֲארּו ֵעִרים ֵמרֹוב ַסְקָרנּות. ְּכֵדי ֶׁשַהְיָלִדים ִיְתַּפְּלאּו ְוִיּׁשָ

ֵיׁש ַמְסִּביִרים, ֶׁשִּבְגַלל ִּדְבֵרי ָהַרְמַּב"ם, ִהְתִחיל ַהִּמְנָהג ֶׁשַהְיָלִדים חֹוְטִפים ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן.

 | על המפה

יבנה
יבנה היא עיר הנמצאת במישור החוף 
הדרומי. היא נזכרת כבר בתנ"ך בשם 
יבנאל, כאחת מהערים בנחלת שבט 
יהודה. בתקופת המשנה התפרסמה יבנה 
בזכות חכמיה, לאחר שרבן יוחנן בן זכאי 
ביקש וקיבל רשות מהרומאים להעביר 
אליה את המרכז הרוחני והתורני של העם, 
בעקבות חורבן ירושלים. הסנהדרין ישבה 
ביבנה כשבעים שנה, כשבראשה רבן 
יוחנן בן זכאי ואחריו רבן גמליאל דיבנה, 
והחכמים תיקנו תקנות רבות לחיזוק 
התורה בעם ישראל. בימי הביניים נכבשה 
יבנה בידי המוסלמים והצלבנים. היישוב 
היהודי במקום התחדש לאחר הקמת 
המדינה, בתחילה כמועצה מקומית בשם 
כפר יבנה, ולאחר מכן כעיר המונה היום 

קרוב ל-50,000 תושבים.

 מבט לכיוון דרום ממגדל המים ביבנה, 
)Wikipedia ,עיריית יבנה(



4 דקות

מצד שני:

ההורים חוששים שהכלב יעשה 

רעש ולכלוך, ומכיוון שלילדים אין 

ניסיון בטיפול בכלב בסוף כל העול 

יפול עליהם, הטיפול יגזול מהם 

כסף, זמן וכוח ויגרום להם לעוגמת 

נפש, ובסוף הם ירצו להחזיר את 

הכלב דבר שיגרום לצער גדול יותר, 

לכן הם מעדיפים לא להתחיל עם 

העניין הזה בכלל.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

כפיר בן ה 11 מבקש כבר הרבה זמן מההורים לקנות כלב, ולהביא 
אותו הבייתה. הוא אומר שהוא חולם על זה כבר הרבה זמן, זה 
ישמח אותו מאד, והוא מבטיח לטפל בו , להוציא אותו לטיול 
בחוץ, ולעשות כל מה שצריך. הדבר עורר דיון משפחתי סוער.

חייתי 120 שנה בתקופת חורבן בית המקדש השני.. 1

הייתי תלמידם של הלל ושמאי.. 2

בימי החורבן ביקשתי מהאחיין שלי אבא סיקרא להוציא . 	
אותי בארון מתים מירושלים כדי לפגוש את אספסיאנוס 

מנהיג הרומאים.

בפגישה עם אספסיאנוס ביקשתי להקים מרכז יהודי רוחני . 	
חדש ביבנה.

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

דינא דמלכותא דינא
"דינא דמלכותא דינא" הוא כלל הלכתי שקבע האמורא 
שמואל. משמעותו היא שלמלך ולשלטון יש סמכות 
לקבוע חוקים, להטיל מיסים, להחרים נכסים וכדומה, 
אין בכך משום גזל, והאזרחים צריכים לציית לכך. כמו 
כן, השלטון יכול לקבוע תקנות הקשורות למסחר, 

בעלות וקניין ויש להן תוקף מחייב.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

חברותא

רבן יוחנן בן זכאי

המצור על ירושלים בימי בית שני
בזמן המצור על ירושלים ביקש רבן יוחנן בן זכאי 
מאחיינו אבא סיקרא שידאג להוציא אותו מירושלים. 
ריב"ז עשה עצמו כמת וכך הוציאו אותו. כשנפגש עם 
הנציב הרומאי אספסיאנוס אמר לו ריב"ז: שלום עליך 
אדוני המלך! אמר לו הנציב: מתחייב אתה עכשיו שתי 
הריגות, אחת על שקראת לי מלך ואיני מלך, והשנייה 
מדוע לא באת אלי עד עכשיו? ענה לו ריב"ז: אמנם 
אינך מלך, אבל ודאי תהיה מלך, וזה שלא באתי לבקרך 
היה מפני שהרשעים שבעיר לא הניחו לי לצאת. ענה 
לו הנציב: מי שיש לו חבית של דבש ונחש כרוך עליה 
מה יעשה? ישבור את החבית כדי להבריח את הנחש 
ממנה, כך גם אתם, היה עליכם לשרוף את חומת העיר 
כדי להוציא ממנה את הרשעים. תוך כדי דיבורם הגיע 
שליח מרומי והודיע כי המלך מת והנציב ממונה להיות 
מלך במקומו. הנציב לא הצליח לנעול את נעליו, וריב"ז 
אמר לו שזה על שם הפסוק במשלי "שמועה טובה 
תדשן עצם". אמר לו המלך: אני צריך לחזור לרומא 
לשבת על כיסא המלוכה ואשלח לכאן נציב אחר, 
לכן בקש ממני בקשה אחת עכשיו ואני אקיים אותה. 
ביקש ממנו לקיים את העיר יבנה וחכמיה, לא להרוג 
את משפחתו של רבן גמליאל כדי שלא תכלה שושלת 
בית דוד ולשלוח רופאים לרפא את רבי צדוק שלא היה 

יכול לבלוע אוכל מחמת 
התעניות שהתענה. )על 
פי מסכת גיטין, דף נ"ו(

שזה ישמח אותם מאד ולדאוג לו. הם אומרים מה שצריך כדי לטפל בו מבטיחים לעשות כל רוצים מאד כלב, והם יותר- נווה ,שקד ובארי, כפיר וגם אחיו הקטנים מצד אחד:
מאד.

 | מן ההסטוריה

דגם ירושלים בשלהי 
בית שני, במבט מדרום 

)Wikipedia, MichaelTyler(

 )ותודה למשפחת נוביק מקרני שומרון 
ששלחו לנו את הסיפור ושיתפו אותנו בדילמה(



3 דקות   | מי אני?

7 דקות

1 .

רבן יוחנן בן זכאי ואספסיאנוס בימי חורבן בית המקדש. רבן יוחנן בן  זכאי מבקש את יבנה וחכמיה.
2 .

משל שאמר אספיאנוס לריב"ז – "אילו חבית של דבש ודרקון כרוך  עליה לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון?"
	 .

כשריב"ז הודיע לאספסיאנוס שהוא ימלוך התרחבה רגלו – "שמועה 
טובה תדשן עצם", ולא יכול היה לנעול את הנעל השנייה.

	 .

את האיגרת מרומא המודיעה שאספסיאנוס התמנה למלך.
	 .

ריב"ז מבקש מאספסיאנוס להקים ישיבה ביבנה.
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בס"ד

רבי צדוק הכהן

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:
כדי לענות על השאלות יש לעיין בגמרא במסכת גיטין דף נ"ו
מיהם האנשים בציור? מה האירוע ומתי הוא התרחש?

מה מסמל הנחש הכרוך על החבית?
מדוע האיש על הכיסא נועל רק נעל אחת?

מה אוחז ביד האיש מאחורי הכיסא?
איך השלט "יבנה" קשור לכאן?

תנא שחי בסוף תקופת בית שני.. 1

0	 שנה לפני החורבן היה מתענה כל יום שהמקדש לא ייחרב.. 2

מאכלו היחיד היה גרוגרות - תאנים מיובשות.. 	

רבן יוחנן בן זכאי ביקש מאספסיאנוס רופא שירפא אותו, ושייתן . 	
לו לצאת מחורבות ירושלים.

2

5

1

3
4



ַּדף קי"א: ְזִהירּות ִּבְכבֹוד ַהַּמֲאָכִלים

ְּבַדף ֶזה ַּבַּתְלמּוד לֹוְמִדים ֶׁשֵּיׁש ְלִהיָּזֵהר ְוִלְנהֹוג ְּבָכבֹוד ַּבַּמֲאָכִלים ֶׁשַהָּקָּב"ה 
ָנַתן ָלנּו.

ַהַּתְלמּוד ְמַלְּמֵדנּו ֶׁשֶאת ַהֶּלֶחם ָאסּור ְלָהִניַח ְּבַסל ְוִלְתלֹות אֹותֹו ָּבֲאִויר, 
ִמְּפֵני ֶׁשּצּוָרה זֹו ִהיא ֶדֶרְך ֶׁשל ִּביָּזיֹון ַלֶּלֶחם, ֶאָּלא ָצִריְך ְלַהִּניַח אֹותֹו ְּבצּוָרה 
ְמכּוֶּבֶדת. ַעד ְּכֵדי ָכְך ָחמּור ַהָּדָבר, ֶׁשַהַּתְלמּוד אֹוֵמר, ִּכי ִמי ֶׁשּנֹוֵהג ַּבֶּלֶחם 

ְּבִביָּזיֹון, ָעלּול ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִלְהיֹות ָעִני ְוֶאְביֹון.

ַּדף קי"ב: ִּגיּבֹור ָּכֲאִרי

ַהֲהָלָכה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשּכֹוֵתב ַרִּבי יֹוֵסף ַקארֹו ְמַחֵּבר ַה"ּשּׁוְלָחן ָערּוְך" ְּבֵחֶלק 
"אֹוַרח ַחִּיים" ִהיא: "ִיְתַּגֵּבר ָּכֲאִרי ַלֲעמֹוד ַּבּבֹוֶקר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו". ְּכלֹוַמר, 
ַּבּבֹוֶקר ֵיׁש ְלִהְתעֹוֵרר ְוָלקּום ִּבְזִריזּות ְּכמֹו ַאְרֵיה, ִּכי ָצִריְך ָלֶלֶכת ְלִהְתַּפֵּלל 

ִלְפֵני ַהָּקָּב"ה.

ֲהָלָכה זֹו ָלַמד ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַקארֹו ִמן ַהְּגָמָרא ֶׁשָּלנּו, ַהְּמִביָאה ֶאת ַמֲאָמרֹו 
ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ֵּבן ֵּתיָמא: "ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר ְוַקל ַּכֶּנֶׁשר, ָרץ ַּכְּצִבי ְוִגיּבֹור ָּכֲאִרי, 

ַמִים". ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ֶׁשַּבּׁשָ

ַרִּבי ְיהּוָדה ֵּבן ֵּתיָמא ִמְתַּכּוֵן לֹוַמר, ֶׁשָאָדם ָצִריְך ָלַדַעת, ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכֹוחֹות 
ה' ִציּוָה ָעָליו, ְוהּוא ְמסּוָּגל ְלִהְתַּגֵּבר ְּכמֹו ַאְרֵיה  ַרִּבים ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמה ּׁשֶ

ְוָלרּוץ ַמֵהר ְּכמֹו ְצִבי, ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות.

ַּדף ק"י: ֵליל ִׁשיּמּוִרים

ַהּתֹוָרה ְּבָפָרַׁשת ְׁשמֹות )ֶּפֶרק י"ב( ְמַכָּנה ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר

"ֵליל ִׁשיּמּוִרים".

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְמיּוָחד ְוָׁשמּור, ְוֹלא ָצִריְך ְלַפֵחד ִמּשּׁום ָּדָבר. ַהְּגָמָרא ַהִּנְלֶמֶדת 
ַּבַּדף ַהּיֹוִמי אֹוֶמֶרת, ֶׁשַהָּקָּב"ה ִהְבִטיַח, ֶׁשַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ַעם ִיְׂשָרֵאל ָּבטּוַח 

ְוָׁשמּור ִמָּכל ַהַּמִּזיִקים ְוָלֵכן ֵליל ַהֵּסֶדר ְמכּוֶּנה "ֵליל ִׁשיּמּוִרים".

בס"ד

1. על איזה משקה אפשר לעשות הבדלה חוץ מיין?
2. האם את המרור צריך לאכול בהסבה?
3. מה ההלכה הראשונה בשולחן ערוך?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים ק"י- קי"ב

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 
talmudhagrala@medison. אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל

co.il יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובה: חמר מדינה(

חידה!
מצאו את המושג הבא המופיע בעלון לפי הרמזים:

משמו של נשיא שכם, הנזכר בחומש בראשית,  •

הסירו את האות השלישית,  •

ובמילה השנייה תמצאו את שמה  •

של בת יעקב שבנו רצה לאישה.  •

אם צדקתם בניחוש,

תקבלו משקה שאפשר לעשות עליו קידוש.

דבר תורה
בצלאל ואהליאב היו בעלי המלאכה האחראיים על 
בניית המשכן וכליו. כשהתורה מתארת את תכונותיהם 

היא חוזרת ומדגישה כי הייתה להם "חוכמת לב".

מהי היא אותה "חוכמת לב"? והאם החוכמה איננה 
נמצאת בכלל בראש? כל בני ישראל תרמו מרכושם 
כדי לבנות את המשכן, אמנם חלק מהאנשים תרמו 
בשמחה ובלב רחב, מתוך תחושת זכות להיות שותפים 
בבניית המשכן, וחלקם בלב כבד המיצר על הממון 

אותו הם נתנו. 

חוכמתם של בצלאל ואהליאב הייתה לדעת מה היה 
בליבו של כל תורם שהביא מרכושו למשכן, ולנתב 

אותו על פי נדבת הלב למקום הראוי לו. 

אלו שנתנו בשמחת הלב זכו שרכושם ישמש לבניית 
הכלים החשובים והקדושים ביותר שבמשכן, ואלו 
נותב רכושם לחלקי המשכן   - שליבם היה צר 

החשובים פחות. 


