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This week's Shiur is dedicated in memory of
ז"ל Rabbi J. Gershon Neumann
לעי"נ אבי מורי הרב קלמן גרשון בן בנימין הכהן ושרה ניומאן ז"ל
In commemoration of his Yahretzeit on Shabbat HaGadol
by Chavee and Shalom Neumann Hirschman, his children and grandchildren

משנה מסכת פסחים פרק י
משנה א  /ערבי פסחי סמו למנחה לא יאכל אד עד שתחש ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד

שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יי ואפילו מ התמחוי:
משנה ב  /מזגו לו כוס ראשו בית שמאי אומרי מבר על היו ואח"כ מבר על היי ובית הלל
אומרי מבר על היי ואחר כ מבר על היו:
משנה ג  /הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני
תבשילי א על פי שאי חרוסת מצוה רבי אליעזר בר צדוק אומר מצוה ובמקדש היו מביאי לפניו
גופו של פסח:
משנה ד  /מזגו לו כוס שני וכא הב שואל אביו וא אי דעת בב אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלי חמ ומצה הלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו אוכלי
שאר ירקות הלילה הזה מרור שבכל הלילות אנו אוכלי בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי
שבכל הלילות אנו מטבילי פע אחת הלילה הזה שתי פעמי ולפי דעתו של ב אביו מלמדו מתחיל
בגנות ומסיי בשבח ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה:
דברים פרק כו פסוק ה

ֵרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָ,גָר ְָ .ִ -מ ֵתי ְמ ָעט וַיְ ִהי ְָ -לג/י ָ0ד/ל
%בי ַוֶ ,
%מ ְר ִָ #ל ְפנֵי ְיקֹוָק ֱאל ֶֹהי ָ ֲא ַר ִ*י א ֵֹבד ִ
ית וְ ַ
וְ ָענִ ָ
ָרב:
ָעצ 1ו ָ
אונקלוס

רש"י

ותתיב ותימר קד יי אלה
לב ארמאה בעא לאבדא
]לאובדא[ ית אבא ונחת
למצרי ודר תמ בע זעיר
והוה תמ לע רב תקי
וסגי:

וענית  4לשו הרמת קול :ארמי אבד אבי  4מזכיר חסדי המקו ארמי
אובד אבי ,לב בקש לעקור את הכל ,כשרד אחר יעקב .ובשביל
שחשב לעשות ,חשב לו המקו כאלו עשה ,שאומות העול חושב
לה הקב"ה מחשבה ]רעה[ כמעשה :וירד מצרימה  4ועוד אחרי
באו עלינו לכלותנו ,שאחרי זאת ירד יעקב למצרי :במתי מעט 4
בשבעי נפש:

רשב"ם
ארמי אובד אבי  4אבי אברה ארמי היה ,אובד וגולה מאר אר .כדכת' ל ל מארצ  ,וכדכת' ויהי
כאשר התעו אותי אלהי מבית אבי .לשו אובד ותועה אחד ה באד הגולה כדכת' תעיתי כשה אובד
בקש עבד  ,צא אובדות היו עמי רועיה התעו .כלומר מאר נכריה באו אבותינו לאר הזאת ונתנה
הקב"ה לנו :ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי  4כי לא על ידי עשתה זאת כי א
בחסד זכיתי בה .וכסדר הזה הוכיח יהושע לישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכ מעול תרח ]וגו'[ ,עד
שהבאתי מש ונתתי לה אר כנע:
אבן עזרא
וענית  4יתכ ,שישאלו הכהני לאמר' ,מה זה שהבאת'? על כ :וענית .או כדמות תחלה ,וכ ויע איוב
הראשו )איוב ג ,ב( .אובד אבי  4מלת אובד מהפעלי שאינ יוצאי ,ואילו היה ארמי על לב ,היה הכתוב
אומר מאביד או מאבד .ועוד ,מה טע לאמר 'לב בקש להאביד אבי' ,וירד מצרימה? ולב לא סבב לרדת
אל מצרי .והקרוב ,שארמי הוא יעקב .כאילו אמר הכתוב :כאשר היה אבי באר ,היה אובד ,והטע 4
עני בלא ממו .וכ תנו שכר לאובד )משלי לא ,ו( .והעד :ישתה וישכח רישו )ש ש ,ז( .והנה הוא ארמי
אובד היה אבי ,והטע ,כי לא ירשתי האר מאבי כי עני היה כאשר בא אל אר .ג גר היה במצרי ,והוא
היה במתי מעט ,ואחר כ שב לגוי גדול ,ואתה ה' הוצאתנו מעבדות ותת לנו אר טובה .ואל יטעו טוע,
אי יקרא ארמי? והנה כמוהו יתרא הישמעאלי )דה"א ב ,יז( והוא ישראלי ,כי כ כתוב .במתי  4סמו  ,כי
לא נמצא לשו יחיד ,ו'מתי'  4לשו רבי .ורבי יונה דקדק אותה כולה באר היטב בער 'מתה':
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ספר ליקוטי הלכות  -הלכות ביצים הלכה ה

]יג[ וְ זֶה ְֶ <ִ -ס ָמ ְ ִא;1ר ָָ .שֹר ְָ .ח ָלב ְל ִמ ְצוַת
>ד ָמ ְת ָ
=1רי ְ
א-ית ִֵ .
ֶא ַמרֵ " ,ר ִ
=1רי=ְ ,מֱ <-ֶ /
ִִ .
ִָ #ביא ֵ.ית ה' ֶאל ֶֹקי ָ לֹא ְת ַב ֵ?ל ְִ 0די ֲַ .ח ֵלב
=1רי ֵה ְִ .חינַת ִה ְת ַח ְ@1-ת,
ִא*=ִ ,"/י ִִ .
1מ ְת ַח ֶ@ ֶ-ת
יכי ְל ָה ִביא ַה ְִ Bרי ַה ִ* ְת ֶַ =ֶ .רת ִ
ִ Aְ -ֶ 5ר ִ
1לה/ד/ת ָע ָליו
ְָ .כל ָ-נָהַ ,ל ֲה ִביִ C%מָ,ד ְל ֵבית ה' ְ
1ל ַס ֵBר ָע ָליו ֶאת ָ=ל ַה ָAר/ת ֶָ -ע ְברַ 1על
ַלה' ְ
</ר ִאי
א/תיו ַה ָ
1ב ַח ְס@ְ /ונִ ְפ ְל ָ
יִ ְש ָֹר ֵאל ִמ ְִ #ח ָָ Dתְ ,
ית
=1רי" ,וְ ָענִ ָ
ֱא ַמר ְ.וִ @1י ִִ .
ילנ=ְ ,1מֶ <-ֶ /
ִה ִָ A
ֵרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָ,גָר ָ-
%בי ַוֶ ,
%מ ְר ֲָ #א ַר ִ*י א ֵֹבד ִ
 10וְ ַ
ָרע1
ָרב ַוֵ ,
ְִ .מ ֵתי ְמ ַעט וַיְ ִהי ְָ -לג/י ָ0ד/ל ָעצ 1ו ָ
=1רי ְמ ַר ֵ*ז ַעל
וְ כ=ִ ."'1י ִע ַEר ִח1,ב ִִ .
יכי ְל ִה ְת ַח ֵ@ָ .ְ -כל ַַ Bע
ִה ְת ַח ְ@1-תִ Aְ -ֶ ,ר ִ
ַב ִהיל1ה1
1ל ַה ְת ִחיל ְָ .כל ַַ Bע ֵמ ָח ָדְ -ו>ל י ְ
ְ
י/ני ַעל ָ=ל ַה ַה ְר ְַ Bת ָקא/ת וְ ַה ְ*נִ יע/ת
ַ 15ר ְע ִ
ע/בר
ֵצר ָה ָרע וְ כ '1וְ כ .'1וְ ָכל ַמה ֶ? ֵ
ַ.ר1ת ַהֶ ,
וְ ִה ְתְ 0
א/תיו ֲא ֶ-ר ָע ָשֹה
ָע ָליו=ִ ,י יִ ְז=ֹר ַח ְס ֵדי ה' ְונִ ְפ ְל ָ
1ב ְפ ָר ִט1,ת ִמ ִ* ְצ ַריִ  וְ ַעד ֵה<ָה.
ִע ָ*נְ .ִ 1כ ָל ִל1,ת ִ
ָרדְ 1ל ִמ ְצ ַריִ  ְֵ .עת ֶָ -ר ַד ָל ָב
וְ גַ ִמֶֹ Eד ְֶ ,-
ָ 20ה ֲא ַר ִ*י ֶאת ַי ֲעקֹב ,וְ ָכל ַמה ֶ? ָע ַבר ֵ.י ַי ֲעקֹב וְ ָל ָב
מ/ני
ֲש ֶֹרת ִ
ְֵ .עת ֶָ -ע ַבד ֶא ְצל /וְ ָל ָב ִר ָ*ה א/ת /ע ֶ
וְ לֹא ְנ ָתנֱ /אל ִֹקי ְל ָה ַרע ִע ָ*ד /וְ כ .'1וְ לֹא ַ@י ֶֹD-א
>.דַ ,/חס וְ ָ-לְ =ִ ,/רצ/נָ /ה ַרע> ,
ָע ְל ָתה ְ.יָדְ /ל ְ
ָד
נ/תיו ָר ֵחל ְו ֵל%ה ֶַ -על י ָ
ה/ציא ִמ ֶ*<ָ .ְ 1
ִ ַ0
ֱמיד ִמ ָFה ְֵ -ל ָמה ֵמ ֶהֵ -ֶ ,ה
ע/ל וְ ֶהע ִ
 25נִ ְבנָה ָה ָ
ָד ִע ַEר ִה ְת1Dַ0ת
ד-/יַ -ֶ ,על י ָ
ַה ְ? ָב ִטי ַה ְִ E
ע/ל=ִ ,י לֹא ָהיָה ֶָ .ה Bְ 1-ס1ל,
ָה ֱאלֹק1ת ָָ .
%מרַ -ְ .ִ 1עת ִה ְס ַDְ #ק1ת ַי ֲעקֹבַ -ְ " ,מע
ָ DGענ 1וְ ְ
וְ כ ָ
יִ ְש ָֹר ֵאל ה' ֱאל ֵֹקינ 1ה' ֶא ָחד וְ כ ."'1וְ ָכל ַמה ֶ? ָע ַבר
ַ 30על יִ ְש ָֹר ֵאל ֵמ%ז וְ ַעד ֵה<ָה ֵאי ָ=ל ֶBה יָכ/ל ְל ַד ֵ.ר
ע/ב ִרי ָ=ל ֵאַ 1Dה ְִ .חינ/ת ַעל
וְ כ .'1וְ ֵכ ְִ .פ ָר ִט1,ת ְ
ע/מ ִדי ָע ָליו
ָ=ל ֶא ָחד ִמ ְִ ,ש ָֹר ֵאל=ִ ,י ָ=ל ֶא ָחד ְ
>ר ַ.ע ַמ ְלכ/,Gת
1מ ְצ ַריִ  ְו ְ
ְִ .חינַת ָל ָב וְ ֵע ָשֹו ִ
ע/מ ִדי ַעל יִ ְש ָֹר ֵאל ְָ .כל @/ר
ְ DG
יה ,וְ כ ָ
יל/ת ֶ
וְ ֵח ֵ
ַ DGעל ָ=ל
ע/מ ִדי = ָ
 35וָד/ר ְִ .כ ָל ִל1,ת וְ ֵכ ְִ .פ ָר ִט1,ת ְ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְל ַכ/Dתַ ,/חס וְ ָ-ל ,/וְ ַה ָEד.ָ -/רְ 1
ָדַ @ְ ,היְ נ=ָ 1ל ָה ְר ִדיפ/ת
ילנִ 1מָ ,
ה1א ַמ ִֵ A
יל/תיו
ֵצר ָה ָרע וְ ֵח ָ
וְ ַה ֲה ָסת/ת וְ ַה ִה ְתָ0ר1ת ֶַ -הֶ ,
1ב ָכל ֵעתַ -ֶ .ה=ֹל
%ד ְָ .כל יְ /
ָרי ְָ .כל ָ
ִמ ְתִ 0
 40נִ ְמ ִָ ְ -מ ְִ .חינַת ַה ְִ Eל/Bת ַה ַ<"לָ ,ל ָב וְ ֵע ָשֹו וְ כ=ִ ,'1י
ָר1ת ְ.יִ ְש ָֹר ֵאל
1מ ְצ ַריִ =ָ ,ל ִה ְתָ 0
ָ ַ0ל ָב וְ ֵע ָשֹו ִ
ָהיָה ַרק ִֶ -ה ְת ַל ֵַ -.ה ַַ .על ָ@ ָבר ֶָ .ה ְל ִה ְתָ0ר/ת
ה/ל ִכי ְֶ .ד ֶר ְ ה' ֶַ *ָ -סר ָל ֶה
ְ.יִ ְש ָֹר ֵאל ַעל ֵֶ -ה ְ
ָחיד
/.רא ַהִ ,
ָקי ֱֶ .אמ1נַת ַה ֵ
ַחז ִ
%בינ ,1ו ֲ
>ב ָר ָה ִ
ְ
1מ-/ל ַֹ=.ל וְ כ:'1
ֵ
יח
ַ 45ה ַ* ְַ ִ0-
ִַ -מ1,ת
ע/מ ִדי /Hנְ ִאי ְ.ג ְ
וְ ֵכ ְָ .כל @/ר וָד/ר ְ
אכת ַָ -מיִ  וְ כ.'1
1ל ַב ֵFל ִמ ְ* ֶל ֶ
ר1ח ִנ1,ת ִל ְמנ ַֹע ְ
וְ ָ
ע/ז ֵרנָ .ְ 1כל ַַ Bע=ְ ,מ%-ֶ /נ1
וְ ַה ָEד.ָ -/ר ְ 1ה1א ְ
א/מ ִרי ָ-לָֹ Bְ -ע ִמי ְָ .כל יַ ,/על ִנ ֶ;י ָ ֶָ .ְ -כל
ְ
א/תי ָ ֶָ .ְ -כל ֵעת ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר
 50יִ /ע ָ*נ 1וְ ַעל נִ ְפ ְל ֶ
וְ ָצ ֳה ַריִ  ַה/Fב ִ=י לֹא ָכלַ 1ר ֲח ֶמי ָ וְ כְ .'1ו ֵאי 1-
ָצל ִמ ָ=ל זֶה=ִ ,י ִא ֱאמ1נָה ְֵ -ל ָמה ַ.ה'
ֵע ָצה ְל ִה< ֵ
יִ ְת ַָ .ר ְ ִ -ֶ ,היא ְִ .חינַת ִה ְת ַח ְ@1-תִ .ְ ,חינַת
ֵדע
ָת ָ ַ ,ה ְינַ ,-ֶ 1
ֲח ָד ִ-י ַל ְָ .ק ִרי ַר ָ.ה ֱאמ1נ ֶ
י/ד ַע ְ= ָללָ =ְ ,לל ְ= ָלל
%ד ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמֵ -ֶ /#אינֵ /
ָ 55ה ָ

ד-/ה ֶDְ .ַ Eִ -נ1
לֹאַ .רק ִי ְת ַחֵJק ַע ְצמֱ .ָ /אמ1נָה ַה ְָ E
ד-/יְ ,ו>ל יְ ַב ְל ֵ.ל א/ת1- /
ב/תינַ 1ה ְִ E
ֵמ ֲא ֵ
י/ד ִעי ְ= ָללַ ,רק ְ= ִפי
ע/ל=ִ ,י ֵאי %נְ 1
ָ@ ָבר ֶָ .ָ -
/.תינִ 1ז ְכר/נָ ִל ְב ָר ָכהֵ ,ה
א/תנַ 1ר ֵ
ֶ-ה/רָ 1
יכי ְל ַ.ֵ -ר ָ=ל
%מרִ Aְ -ֶ 1ר ִ
%מרֵ ,1ה ְ
%מר 1וְ ֵה ְ
ְ 60
ֲב ָרה ָ=ל ִֶ -היא,
ע/ל ָלא ִמ ְָ .עיָא ע ֵ
ַה ֲַ #או/ת ֶָ .ָ -
/.ר ַח ִמ
י/תר ִמ ֵ
יכי ִל ְבר ַֹח ִמ ֶ*<ֵָ C
ַ@אי ְצ ִר ִ
ְ.ו ַ
נ1עה
ָה ֵאֶ ,-א ָDא ֲא ִפֲ #ַ 1Dאוָה ְָ .ע ְל ָמא וְ ָ #ְ 1-
יכי ִל ְבר ַֹח
/.רא יִ ְת ַָ .ר ְ ְ ,צ ִר ִ
ֵֶ -אינְָ .ִ Cרצַ /ה ֵ
1ל ִה ְת ַר ֵחק ִמ ֶ*<ַָ .ְ Cת ְכ ִלית ַה ִרח1ק=ִ ,י ה1א /Bגֵ
ְ 65
>ל ֵפי
ע/למ/ת ְ
1ב ָכל ָה ָ
ֶפַ -הְ ִ,ש ְֹר ֵא ִלי ְ
ְמאֹד ְ.נ ֶ
%מר1
ֲא ָל ִפי וְ ִר ֵ.י ְר ָבב/ת ַה ְ#ל1יִ י  ./.וְ ֵה ְ
%ד ַמה ֶ? ָע ַברֲ ,א ִפִ 1Dא
ֲֶ -א ִפִ 1Dא ָע ַבר ָה ָ
ֲ CDGא ָל ִפי ְָ Bע ִמיַ ,ר ֲח ָמנָא
/#רה = ָ
ָע ַבר ַעל ָ=ל ַה ָ
ע/ל ְ= ָלל
ִ 70ל ְצ ָלַ > ,על ִBי ֵכ ֵאי  1-יֵאָ .ָ -1
וְ ָצ ִרי ְ ְל ַה ְת ִחיל ְָ .כל ַַ Bע ֵמ ָח ָד=ִ ,-י ה' ִי ְת ַָ .ר ְ
ר1עי,
ָר1ע ִֶ ְ0.ַ -
ֲ1-עי ֵמ ַהַ 0
ְמ ַק ֵ.ל ַ#עֲנ1ג וְ ַ-ע ִ
ח/קי
DGת /יִ ְת ַָ .ר ְ ְ= ֶָ -ה ְר ִ
>@ ַר ָ.א ,זֶהִ 1ע ַEר ְ0ד ָ
ְ
1מ ְת ַח ְִ Jקי
מ/די ִ /.י ְת ַָ .ר ְ ִ
ְמאֹד ְמאֹד ִמ ֶ*<ִ ,1
1מ ִַ .ְ -חי א/ת /יִ ְת ַָ .ר ְ וְ כ.'1
1מ/די ְ
ִ
ֱ .ָ 75אמ1נָה
/.תינִ 1ז ְכר/נָ ִל ְב ָר ָכה,
) ַ= ְמבֹ%ר ָ=ל זֶה ְִ .ד ְב ֵרי ַר ֵ
יכי ְל ִה ְת ַח ֵ@ָ .ְ -כל
ַ= ָ*ה ְָ Bע ִמי (ַ .על ֵ= ְצ ִר ִ
=1ריֵ -ֶ ,ה ְִ .חינַת ִה ְת ַח ְ@1-ת
ַַ Bע ְִ .ב ִחינַת ִִ .
א-ית וְ כ ''1וְ ָד ְר1-
ַ= ַ<"ל .וְ זֶה ֶ=ָ -ת1ב ' ְֵ .ר ִ
=1רי
/.תינִ 1ז ְכר/נָ ִל ְב ָר ָכהִ -ְ .ִ ,ביל ִִ .
ַ 80ר ֵ
ע/ל=ִ ,י ִע ַEר
א-ית"ָ .ָ ,רא ָה ָ
ְֶ <ִ -ק ָר ִאי " ֵר ִ
ע/ל ָהיָה ִִ -ְ .ביל ְִ .חינָה זִ .ְ ,/חינַת
ְִ .רי>ת ָה ָ
=1ריִ .ְ ,חינַת
ִה ְת ַח ְ@1-תִ -ֶ ,היא ְִ .חינַת ִִ .
א-ית ָָ .רא ֱאל ִֹקי וְ כ,'1
א-יתִ .ְ ,חינַת ְֵ .ר ִ
ֵר ִ
א-ית ָָ .רא ֱאל ִֹקי ֶאת ַה ָ? ַמיִ  וְ כ,'1
ִ -ְ .ִ -ֶ 85ביל ֵר ִ
א-ית,
ָ%ר ָהיָה ִִ -ְ .ביל ֵר ִ
ִֶ -ע ַEר ְִ .רי>ת ַָ -מיִ  ו ֶ
א-ית ְ= ִא1D
%ד ְָ .כל ַַ Bע ֵמ ֵר ִ
ַת ִחיל ָה ָ
ְ@ ַהיְ נְ ,-ֶ 1
א-ית ַה ְָ #ח ָלת"<ַ =ַ /ל=ִ ,י זֶה ִע ַEר
ַה /,ה1א ֵר ִ
א/ת
ע/למ/ת=ִ ,י  ַ0ה' ִי ְת ַָ .ר ְ ְמ ַח ֵ@ָ -
ִָ 1E#ה ָ
1בט1בְ /מ ַח ֵ@-
ֶא ַמרְ " ,
ָ .ְ 90כל יֵ /מ ָח ָד=ְ ,-מֱ <-ֶ /
1כמ/
א-ית"ְ ,
ֲשֹה ְֵ .ר ִ
ְָ .כל ֵעת ִָ #מיד ַמע ֵ
ע/שֹה ֲח ָד/-ת וְ כ .'1וְ ַעל ֵ=
א/מ ִרי ְָ .כל יֶ ,/
ְֶ -
>חר ִמ ְצוַת
נִ ְס ַמ ְ ֵֶ #כ ְָ .פ ָר ַ-ת וְ ָהיָה ִ=י ָתבֹא ַ
ֲשֹרַ " ,הַ /,הֶJה ה' ֱאל ֶֹקי ָ
1מע ֵ
=1רי ַ
וִ @1י ִִ .
ֵית
1כ ִתיב ַָ " ,-הַ /,הֶJה נִ ְהי ָ
ְ 95מ ַצַ ָ ְ1ל ֲע/Hת" ְ
1פ ֵרַ -ר ִ"-י
ְל ַע וְ גֲ .'1א ֶ-ר %נ ִֹכי ְמ ַצַ ָ ְ1הֵ ."/,
@/מה ְֵ .עינֶי ָ ְ= ִאַ 1Dה/,
ָָ .ְ ,-כל י /יִ ְהיֶה ֶ
ַס ִָ #ע*ְ .ִ /ב ִרית וְ כַ .'1ה ְינ"<ַ =ַ 1ל=ִ ,י זֶה ִע ַEר
נִ ְכנ ְ
=1ריִ .ְ ,חינַת ִה ְת ַח ְ@1-ת ְָ .כל י/
ְִ .חי ַנת ִִ .
1מ ְת ִחיל ְל ַה ְר ִגיל ַע ְצמ/
ִ =ְ 100אַ 1Dה /,נִ ְכנָס ְִ .ב ִרית ַ
?Gת יִ ְש ָֹר ֵאל .וְ ַעל ֵ= ִנ ְס ָמ ְ ִא;1ר
ִל ְכנֹס ְִ .קד ַ
=1רי=ִ ,י ִע ַEר ִא;1ר ָָ .שֹר
ָָ .שֹר ֶָ .ח ָלב ְל ִמ ְצוַת ִִ .
%ח ָרא,
ְָ .ח ָלב ה1א ֶֹD-א יִ ֹBל ְל ִז ְקנָה ְ@ ִס ְט ָרא ֳ
1.לי=ָ -ֶ ,ל זֶה ִנ ְמ ִָ ְ -מ ְִ .חינַת
ֶ=ָ ?ָ *ִ -ל ַה ְִ .ל ִ
ֲ 105ח ֵלב ֵא ְ= ְֶ *ִ -ת ָע ֵרב ִע ַה ָָ .שֹר ַ= ַ<"ל .וְ ַעל ֵ=
=1רי=ִ ,י ָ=ל זֶה ה1א ְִ .חינַת
נִ ְס ָמ ְ ְל ִמ ְצוַת ִִ .
1רי-ֶ ,ה1א ַה ֵה ֶפ ְ ֵמ ַה ְִ Jקנָה ְ@ ִס ְט ָרא
ִמ ְצוַת ִִ =.
א-יתִ .ְ ,חינַת
=1רי ה1א ְִ .חינַת ֵר ִ
%ח ָרא=ִ ,י ִִ .
ֳ
ִה ְת ַח ְ@1-ת ְָ .כל י /וְ כ"<ַ =ַ '1ל:

