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קעג סימן

א  סעיף

המעות  המתנת בעבור  המכר  על המרבה דין 
שכירות  בי	 החילוק וביאור זה בדי	 המשנה  לשו	

למכר 

/שכר (äñ.)במשנה �� 
רב�ן �  ���
כ�צ�  
כר�/ �� 
רב�ן ו��ן 
 �� �ו ו�
ר Cצ�רו � �ו /שכ�ר
ב�שר  �ך ��/ /ר� �� נון  /� �כש�ו 

 ��� בCו�ש Cו�ש ש� ו�� �שנ/  �����
ו�
ר  ש�/ו  � �ו  
כר 
ור� �Cו�ש
��/ /ר� �� נון   /� �כש�ו 
 �� �ו
�שר  בשנ�� ��ורן ו��  ��ו ב��� ש�ך


שנ/ �/ �כ�� ��ור�� 
נ/ 

ב�ן מבואר  �
/ו ��Cו6 
שנ/ / 
�בר�
בשכ�רו 
כר� �ב�ן שכ�רו

�Cר��  ב  �Cב�רו ��/צ� ���� 
ור
�שכ�ר  �כש�ו
 �� ש�� �� �ו ו�ו
ר
�שכ�ר  
ן� ��Cר ש�� ו�� ב�שר �ך
�שו� ��ור ב
כר �ו�� �שר� בשנ�� �ך
�שכ�רו   
ב� 
בו�ר /��Cו6 ���ו כן�
נ
צ� ו�כך �ב�ו��  ��� 
�
ש ��נ/ 

ן �/ /ו� �ש�� /שוכר צר�ך שבו  
ן �ש/
/
ו 
נ/�/ כ�ן ��ן ���

ו /�ו���
 �� ב�שר �ו �/שכ�ר 
שכ�ר/ ש/�כ��
��ו�ו��  
שו� /��נו �כש�ו 
 �ו �ש��

�ב�/ � �����ו /ו� 

�ש�� אולם /6ונ/  ש� /�Cוב 
ן� ב
כר
ונ
צ� �C6
/ ��Cב /ו�

�ש��  /6ונ/  שצר�ך ��
�/ ש/
�Cר
ש�ש  נ
צ�  ���

ו /ר�שונ�� 
�Cר/ /ו� 
�ו  �ש
צ� /�ו�� ו/
�Cר 
נ/ �/ כ�ן 

ו�/�ן  נ�ר� ��ר /ו� ב�ו6ר 
וכר/óéòñá)

(á/ש��ו ��� 
ר��/ ��Cו6  � נב�ר
� /� ב��ן   ��6
ו/ /שונו

על  לשל�  שנוהגי�  במקו� הפוסקי�  מחלוקת

הזמ	  בתחילת שכירות

�ש�� נחלקו ש/
נ/�  ב
6ו� /�ו���6

ן��/  ��Cב שכ�רו �� ��

 ��/צ� 
שכ�ר� ��ור  �/�  /� ב
6ר/
 ��� �
��� �ו  
�Cר��� שנ� �שוכר

�Cר��� שנ� ��רש 
ור  �/� בכ/ ��

��� 
/Cכ  ��(é óéòñ åì÷ ììë) ש��ור
שנ/�ו  �כ�ון 
�Cר��� שנ� ��רש בכ/ ��
��ן  
/�ך ���

 
ן�/  ��Cב �ש��
נ��Cב  שבו 
ן �ו/ 
כר ���ן   /שכ�רו
/
ו � /שכ�רו ��Cב /ו� �ש��  /שוכר
�ש��  �� �ור 
שכ�ר/ 
נו 
 ��שנו

� רב� /ו� 
ן� ��Cר


Cנ �� אולם/(àì 'éñ)� /�ב �ר/� כב
�ש��  שנו/��� /
ש 
שו� 
ו ��ו
/�ב //��ר/ ��ן  �/שכ�רו �� 
ר�ש
/��Cב /ו�  ��
�/ ש�ו�/ 
ן�ש
 ���6/� �ו��/ שנו/��� ��� כ
כר�

�ו
 ���� ו�/ו��� ו�/ו��� ו�/ו��� ו�/ו�
�/ /שכ�רו 
�Cר �
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כ��ן  /ו�  ���

ו 
ן�� ��Cר ש/ו� 

�Cר��� שנ� ��רש ש
ור שכ�רו

  / 
�ו/  à"éä)וב��ר à"éô)/כ�/�  �נ6
� /�ב �6/� 
Cנ �� / כ�בר�

על  לשל�  שנוהגי�  במקו� הפוסקי�  מחלוקת

הזמ	  בסו� מכר

ב�וונ�עוד 
כר �נ�ן � /�ו���6 נ6�Cו
ו�� ב/�6/  
כור� /�וCר�� ש�רך
� �6ונ/ ��רש 
וכר� 
ור �� �ו
ן�
ב

�Cר  �ו  �ו�/צ� ב/�6/ � 
וכר שבו 
�Cר/

ר� �  בשו � �ו
ן �
ב �6נ/ ��  /�
 נ
וך

ïåéìâá)�ושר ð÷ 'éñ à"ç) ר� / �בר�  � /ב��
/כ/ן ��נו�� ùèà÷ðåî)ש
ו�� ÷"÷ã õ"îåã)

�כ�ון  
�Cר��� שנ� ��רש בכ/��  ש/�ר
� �כ  ב/�6/ � 
כור� /�וCר�� שנו/���
/
ו �צ��� ��
�/ 
�Cר/ ש�/ו  Cוכ

��ן  �ו
ן 
ב 
ש��� נ
וך 
�Cר ���ש
צ�
�שכ�רו �
ו� ��
��ב  /��כ/ו  ��� /�
�Cר   �וב�ר �ב�ו�� ���  
�
ש ���נ/ 
/6ונ/ ש��ן /�ב ���
ו 
6ו� / ש
נ/�
ונר�/ ����כ ���
 �ש�� /6ונ/  ��Cב

��בר�ו� 
�כ�� ש� �ושר ש/�
ר�

נר�/אולם /נ�� ��ר�� 
Cנ// 
�בר�
בשכ�רו ש/ר� �/�ב ש���ור
ו �� /��C
 �ש�� שנו/��� ב�וונ� 

�Cר /  ��כ/ו 
נ/� / � ��רש ש�ש
/
� ���ן  �נ��ון  
�נ/ �ון  ו� �כ ���
�/
/� ��ן  ב/�6/ 
כור� /�וCר�� שנו/���
ש
נ/��  ��� ���
�/ 
�Cר/ ש�/ו  /��

���
�/ 
�Cרו 
 %�C/ 
�Cר  � ���6ר
בכ/�� ��רש ��ור  �/� ��כ ���

ו

  / 
�ו/  וב��ר 
�Cר��� å"ä)שנ� è"ô)

/�
��� ���ו� /� בנ��ון  
�רC/
 ���  
/Cכ  �כ� �6�/ שבשכ�רו

����� כ
שנ�

טרשא בעני	 הגמ ' סוגיית

�רש� ובגמ' 
ן Cנ רב 
ר�� ���øåëîì)

(äéîãî øúåéá äðúîäá äøåçñשר��
ו�
ר�  
ןCנ �רב  �
C בר �
ר �ב�/ ��
ו��  
ןCנ �רב  �
C בר �ו6ב�  רב  /�
/�� 
ר� ��ור� 
נ/  �שר בשנ�� ��ורן
רב  
ר� � /�� %6  �� /כ� /�� %6 �/

���� �רש� ���øëåîå ,äéä íéøîú øëù äùåò)

ãò åì ïéúîîå ,ïñéð ìù øòùë éøùúá ìåæä ïîæá åì

(ïñéð�����  �� שכר�� � �
�� ��
 שר��
�ב��נ� �6� /ו� �נ�  צר�כנ� �  �� ���ו
שש רב  /�� 
ר� � C6ו� �ב�  ���


ר  ��C ��
 ��� �רב ���� �רב בר�/ 
���/ו  בר ��� ���ך בר  ���  �6�
� �/ש כ� ש��6 /וו  ���ו �/ו  /וו ����ו 
כ�ו6ר� ש��6 ���ו �/ו  ���  �/ש

�  
�/ �כ�� �� /�
6��
סכו� לקצוב דשרי זה בדי	 התוס' שיטת ביאור

ידועה שומתו שאי	 בדבר מפרש  לא  א�

בו נחלקו 
6ר/ / בב��ור /ר�שונ��
�Cור/ 
כור� 
ןCנ רב �ר/
 �� נ6�Cו וכן  �/�
�
 ב�ור ב/
נ/ 
 �ש /�ב ו
צ�נו  ר�נ �  �כ� ���נ� נ6��נן 

/ר�שונ��& ב�בר�  ��6ר�ו  ש��ו

שיטת  àùøè)רש��א . ä"ãá .äñ) ו�ו/
(àúëìäå ä"ãá :äñ) ו/��
��ו�

�Cור/ ש
וכר ב�וונ�  ���ר� �ר�נ  ��/
�כו�� �ו ו6וצב /�
�
 ב�ור �Cב�רו 
בנ��  כן  �שו� �שר� ר�נ 
ר�6  ���ו
 �� �ו  ו��
ר 
�Cר�� ב  �ו ��רש ש�� 

ן � ��Cר ו�� ב�ו� �ך ן � �כש�ו 


�Cר��  ב  �ו 
�רש ש�� כ�ון ב�ו6ר�
�ור  
נו 
 ��שנו ש/��ב/ כ� ��ן� נ�כר
�� �� �ו�� ��ו
/ 
נ/ 
שו� ��/
� /רב� נ�כר �� 
�Cר�� ב  �ו  
�רש
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 �ש
צ� /�6ר ש/
�Cר ��רש ש��שר כ�ון 
�וו  
וכר שכך ��
�/ 
�Cר/ �/ו �ו
בכ/�� � ב/
נ/ 
כור� 
ור ו�כן ���

ו� אמנם/(øîàå ä"ãá :âñ)� /�ב��ו
ש��ן  ��בר ר6 ר�נ  ש� רו�/
��� �ו
ר ש��ך  /��ב � �כ /���ו שו
ו 

�Cר /  � 
נו 
 כש�ורש  /רב� נ�כר
�ר /  ��  /���ו ששו
ו  ב�בר �ו�� /�6ר�
שבכ/�� כ�ון  
�ו �
 ב�ור 
וכרו � ר�נ
 %�C/  � �ו  
��6ר ש/
וכר �כ� נ�כר
�� �� �� ���

ו � �ו
/  
נ/ ב�בור

/�ב ���ור �ש 
�Cר�� ב  �ו 
ר� � � � ��

ש
�רש ובדעת  /�כ� �כ� נר�/ ו� /
�� �� �� ��ור 
�Cר�� ב 

ש�ו
ר  וכ�ון  ���
� ש� �כו� �ו 6צב
כש�ר  �ך ן� �כש�ו 
 �� ן  �� �ו
�ך  ן � 
ן� ��Cר �� ן  ו�� �ו�/
שכבו  �
�� בר ���� /�ו6ר� כש�ר

שו�   /���ו ששו
ו  ב�בר ���ור ו� /
ב�ו6ר� כש
וכר /רב�  נ�כר שבכ/ ��
ב  
�רש כ�שר ���ן  בנ��ון  �� ���

ו
וכ�כ  ו��ור� /נ�כר רב� /ו�� 
�Cר��

ïðéñøâã)/רשב�� àäå ä"ãá .äñ) ��6ו
ו/נ�
(àùøè ä"ãá ó"éøä éôãî :åì óãá) ש�ו/ר�צב
(ïééâåñá ÷"îèéùá àáåä)�

ו� ודעת /(àúëìäå ä"ãá :äñ) נ�כר ���6�
/
� ו� / וב��רו �/�כ/ �
/��נו   ��� ר  �בר �   
�/  /Cש�

_________________
ש
�בר�ו � � � � .... רבו בש�  ב�ו���ן "/�Cש�� ! /ר��ב�� ב��Cוש�  ו��ו��ן 
��/ו���ו� ו� / �ש� � ב��רנו כ/ ��

ששו
ו  �בר  ב�ן 6�C� ו�  / ש� ש
6ור� נ���6 � �בר�ו ש�ובנו ובכ�� �/�ב �Cר /�ש� /�� ��� נר�/

כור � �ר / �ב�ו���ן ר �נ� ב�בר� �ר/� ו� / ש/6שו /

 /ו� ���ור /���ו שו
ו ש��ן ��בר �שר� /���ו
ש�  ו/6שו ��ו
/ 
�6/ ב�בור  /�Cור/ 
�Cר � ����/ו ��ר  !&��" ���� ו
���ך �/�
�
 ב�ור �Cור/
��שבו  ���ו ��ר �  �ו/ ר �נ �ר/ ב�ו���ן ��
ו� 
נ// ��כ� 
6ר��/ בשנ�  /ר� ��/
 �/ שנ�  ��
� ו�  /
 �/ �ו��  �/רב� נ�כר �� ו�/כ�  /���ו שו
ו ש��ן בכ/�� ר6 /ו� �רש� ר �נ �ר/ �ב�ו���ן �/� ו�  /
ו� / 
�בר�  �
ו
ש ו�  �/ ���כ ו��ור� 
�Cר��  ב  כ
�רש /ו�� /ש�ר  ��צ� /�כ� וכ� /ש�ר  ב�צ� 
��ר� 

��Cו�6 /ך � ��Cש /וכרCו /6וש��  Cכ
 �ר6 
ו� / 6וש�� � ���שב  
ורו בש�  כב  ו�C�כ /��ו ו� / �בר�  � ש/ב�� /ר��ב �� ב�בר�  �ו��ן� �ו�� 

 � רבו ��
��� /ו�� 
כר  ��רך �כ� �נ�כר  
שו�  ב�רש� ר �נ �ר / �ב�ו���ן ו/ו�� /�ו��ו ב�ן �Cר ��Cו6  ��
ב���6/  
��ר� �  �/ �ו�� ר �נ� /�ב �ר/ ו�/כ� ש�ו�/ � ��
 �וב�� ו�� ב/�6/ �Cצ��  /�וCר��  
וכר��
�6ב�  ��� כ��� 
כר �רך /ו�  �� /�Cור/ �� �ו 
�ן
ו ��
 /כ��  � 
וכר � /6ונ/ שנון �/��נו �Cור/ ��

����כ ��ור� ו�כך כ/�ו�/ ו/ו�� /�Cור/ � ��
 /6ונ/
�בר  ב�ן ו� / שכבו כ
ו  6��C �� �/� ו� �/   �כ ��� �� /ר��ב �� ש� �רבו ��ו 
�בר�� �
ו
ש
�6צוב  שר� /���ו ששו
ו ב�בר   ��� 
�בר�ו 
בו�ר �כ�ו  ו��כ �/���ו שו
ו ש��ן ��בר  /���ו ששו
ו
�ור  �/�כ/ /��6
/ /�ש� ש
צ�נו �וצ� ו��כ /�ו�/� ב�רך ו�� 
כר ב�רך /�בר  ש�/� ובנ�� �כו� �ו
 �
ו
ש /ו�� שנכון רבו ש� �רוצו �� ו�� ו�  / �רו%  ��  �� שכב  בר��ב �� �ו� �ש � �ו��  ו� �/ 
�בר�

�רוצ���/ כשנ�  �/�כ/  �נ6 ש�כ��  �ו ו�  �/ �רו% � �ר/� רבו ב�רו%  /ר��ב�� ר�/ ש�� /�

ר�שון  ב�רו% שכב !� �ו �� C 
ו "ש�ר רו
ו/ ��בב �ו��ן� 
ן�Cנ רב  ב�בר� ו� / 6וש�� וב��6ר 
ו�/כ�  /ש�ר  �צ� �/� ו� / כ��Cו6  כב /שנ� וב�רוצו 
�Cר��� שנ�  /�� %6� ב�וונ� /ו� ב�6ר�� �/���ור 

��ור�
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�/��נו  /�� %6� ב�וונ�  
��ר� �ר�� 
שו�
��Cר  ו�� ב�ו� �כש�ו
 �� �ו ש�
ר
כ��  /ש�ר ��צ�  ב�וונ�  �ו ב�ו6ר� 
ן�
/C� ו�/כ� כ�%6 �/ו�� �ו�/ 
�Cר/
/�� %6� �ב�וונ� ו��� ר�� �   
�/
ב/
נ/ 
כור� �נ�ן בשו� ר�/ ��ן 
ו��נו  נ��� ��נ/ �Cורו  �� �� ב�ו6ר
 ��C6ו�/ 
צ� ��ו �� כ�ון  ��ו
� צר�ך
/וו  ���ו �/ו /וו  ����ו נ�ר� ��ר /ו ��
ש��6  �/ו ���  �ו/ש �ו�/ כש�ר ש��6
��� �ר�נ  ב�וונ�  �ו�� � /�
6�� כ�ו6ר�

שר�� /�� %6

ר"נ  דברי בפירוש רש "י  בדעת הראשוני�  מחלוקת

זה בדי	 להלכה ודעתו

/ר
ב�ן ובדעת  /ר�שונ��� נ6�Cו  רש��
�ב� /ב�ן  ��ו���ן ב��Cוש�ו
ב�וונ� �� �כו� �6צוב �ר/ �ר�נ רש��

/ש�ר  � � � � ��צ� �ב� /ר
ב�ן /ב�ן וכן  �
/�� ו
6ורו כר�נ � /�כ/ ���ן ���� רש��

שברש�� 
שו� éãéã)/ו�  àùøè ä"ãá)���
כ��   /�� %6 ��� ב�וונ� ���ר� �ר��
��Cר  �� ן �� /�� ב��
ר 
��ר� ���
/C� ו���/ /�ו6ר� כש�ר �ך ן� 
ן�
�/�כ ���ן ו�
ר/  ר�� �   
�/

כר�נ� /�כ/  ���ן כ�ש ו��כ �/�כוו

ברשב�� אמנם �ו��ן �é"÷åîéðä áúë ïëå íù)

(íù/ו�
 רש�� ��� שכב
ר �// וכ� כר�נ �/�כ/ ו� / ��ש�

� /���ו שו
ו  ש��ן ב�בר ר6 ���ר� �ר�נ

שו�  /ו�  ר�� �  
�/ /Cש�  /
ו
���

ו �ו�/ ש�ר כש�צ�  ���ר� �ר��

ן � ��Cר �� נו �� ��C6ו�� כש�
ר
כ
�רש  /ו�� /�ו6ר כש�ר �כ� ן�
�  
�/  /C� ו�/כ� 
�Cר�� ב  ���/�

/ כב /�ב וכ�וצ�  �(íù)ר�צב�ש�ברו �

לקצוב  ההיתר באופ	 והאו"ז הרמב"	 מחלוקת

דרש"י  אליבא סכו� 

(íù)בר
ב�ן יעויין ��ש� ש�� שכב
ש
ור  ר�נ  �ב� /�ובר רש��

�Cר��  ב  �ו  
�רש �� �� �כו� �6צוב
�בו/ �כו� �ו  ש6וצב ב�וונ�  �ר/� ��ן 
�כ�  שנ�כר 
שו� /�ו6ר� 
ש�ר �ור

�Cר /  � כ�כ  
��6ר שב�בור/ ש/��ב/
/
 וכ� � �ו
/  
נ/ 
שו� /ו� 
/�כ �כו� �6צוב ר6 /ו� ר�נ ש/�ר
בש�ר  כך שוו/ %�C/  �/� /שנ�� שברוב
/� ב�כו� 
וכרו � 
ור ובכ/ �� /�ו6ר�
 �� �כ �ו��/ ש�ר /ו�  �כ ��  ���
��� ר�// ��� בב��ור ונר�/ /ר
ב�ן�
C6ש/�ו כ�ון  בכ/ �� /רב� כ�כ נ�כר
כך  �ו� /�ו6ר בש�ר %�C/ �� 
ש��
 ���
� נ
צ�נו ו�כ�� שוו�ו �  
ב� /ו� 
�Cור/ 
כור� ר�// שכ� /ר
ב�ן 
�בר�
�כו�  �ו ש6וצב ב�וונ�  ר6 /ו�  ב/
נ/ 
בש�ר  %�C/ �שוו/  כך /שנ�� שברוב

/�ו6ר�
_________________

ב�ור � � � � .... ב/
נ/ �Cור/ 
כור� �ר/ כ�צ� רש�� �ש� �� ש/6ש/ "�ו&! 
וC�
ב /ר
ב �ן 
�בר�  
בו�ר  כן
 /
ו /�Cור/ 
נ/ ב�בור /��ב/ו �6ר�� 
כור � ��ר �ר �נ !&��" ���� 
בו�ר ��/ �כו�� ו�6צוב  /�
�


ש 
 �ו ו/ר�  ��ו
/ 
נ/ ב�בור /�
�
 ב�ור  �Cור/ 
כור� �ב�ן /��ב/ו �Cור/ 
כור � ב�ן /��Cו6 
 ���
ו �/���ו שו
ו ש��ן ב�בר ��� �רש� 
ןCנ רב �ר / ש�� ו�  / 6��Cו /Cכו
ש ש�  ו� / 6וש��

�/���ו ששו
ו ב�ו�ן �� �רש� �ר /� רש�� �ב� ש/ב�ן  Cוכ
 /ר
ב�ן כן �ר% 



÷âòארחות  ïîéñ רבית
א סעי�

áð÷ú

/�ו ��אולם 
�בר�(âô÷ 'éñ) ש/ב�ן נר�/ 
�כו�  �6צוב �שר� רש��  �ב�
ו��� /�ו6ר 
ש�ר �בו/ �ור  ���
�צ��  �ש�רש�� �� �ו 
�כב כ/ר
ב�ן�
ב
רCשון  �ו  שנן  ש/��רו �� �� ��

שו�ן  ב���ר ב���ר ב���ר ב���ר ב���ר ��נן  �ו שנון  ��
�/
���/� 
בו�ר �כ��� שר��� /כ�  ���
�6צוב  �� �רש�� ���ב� ש
�ר 
�בר�ו 
ו��� /�ו6ר 
ש�ר �ור /�בו/ �כו�

רש��� �ב� /ר
ב�ן כ�בר�

טרשא בדי	 הגאוני� שיטת ביאור

לדעת  �ו�ן ב . בשו� ר�/ ��ן /��ונ��
/�
�
 ב�ור �Cור/  
כור�

�רש  ש��  /�כ� ו�� �כו�� 6וצב ��
רב� �/ו�� 
שו� ��ור 
�Cר�� שנ� �ו

נ/ ב�בור 
שוו�ו ב�ור %�C/ 
וכר�
ש�  ש/�רו /��ונ�� ��רשו ו�כך ��ו
/
�כו�  6וצב ש�� ב�וונ� ר6 /ו� ר�נ
�כש�ו 
 �� ן  �� �6ונ/ �ו
ר ���
ן � 
ן � ��Cר ו�� �ו�/ כש�ר �ך ן�
�ר /� ר�נ רצ/ /�וב /�ו6ר� כש�ר �ך
�צ
ו  �� 
וכר/ �6ב� /�שב 
שו�
 %�C/ ���ו �� ו�� ש�/�/ כש�ר 
כור�
בכ/��  /רב� נ�כר �� ו�/כ� 
ן � ב�וו 
/��רוש  /��ונ�� ש��בר� ונ
צ� ושר��
/�� %6  �� /כ�  
ר/�6�  
�/ ב�בר�

וכנ��� �כו� �ו 6וצב ש�� /��נו

����ר� וגם /��ונ�� ��רשו ר�� �ב�
שר�� ב� ��� �כו�� 6צב ש�� וונ�

נצרך   ���  �
��
 ��  �� �ר/� רצ/ 
נ
צ� ו�/כ�  נ��� ��נ/  ו�Cורו   �ו
�
Cרו�/� �כ� ש/ר� כ��� נ�ר ��ר ���כ� 
ש�ר  
ן�ב 
וכר /�/ �� /�כו� �וו �
�ברו   �  
�/ /C� ו���/ /�ו6ר�
נ�ר  ��ר /ו �� ��C6ו�/ �כ��� 
שו�
�בר�   �  
�/ /Cש� �Cר ו� �כ וכנ ���
ש��ן  ���ו/ כר�נ� /�כ/ ש��ן  כ�ש ר��

וכר / ���רש �כ�ון  נר�/  כ
וו /�כ/
ו��  �ו�/ כש�ר �כש�ו 
 �� C6ו��
 ����ב נר�/  /�ו6ר� כש�ר 
ן� ��Cר
/ו� /�ו6ר כש�ר ש
וכר /
ש 
�בר�ו 
�כ���  �� ו�/כ� � �ו
/  
נ/ 
שו�
�ו  
כור� �צ
ו  �� 
וכר/ ש�6ב� /
ב

/ש�ר� ש�/�/   /
 כ��

ר מיהו�/ 
צ�נו /��ונ�� �ש� ��� ��

וכר / ש�ו
ר ב�וונ� ב�ו6ר 
כור�
ן � 
ן� ��Cר �ו
/ �� ן  �� C6ו��
��� כ�ון  שר�  /��ב /�ו6ר� כש�ר �ך
��  ���

ו  ב�Cו �כש�ו
 �� �ו ��רש
�בר�  �ו
�ש בכ/ ���  /רב� נ�כר
�ו� / ש�ר �צ� �� ��� �

ש /��ונ��
ן � 
ן� ��Cר �� ן  �� �ו
ר שר�
/רב�  נ�כר �� 
� 
� /�ו6ר כש�ר �ך

��ב� ו/ש�ך /ב�� וכ�כ �� � � � (â"÷ñ)בכ/�� �
_________________

בר � � � � .... ��� 
ר�נן�� 
שו�  ��� ר   �בר � /Cש� 
ר��/ 
�בר� /��ונ�� ש� ר��/ �� �/6שו ו��ן
�ו  �בר� ו�כ�ור/ �/�
6�� כ�ו6ר� ש��6   ���ו �/ו ��� �/ש ��כ�/ש ש��6 /וו ���ו �/ו /וו ����ו ���/ו
ור6  �ו�/ בש�ר  %�C/ �6נו �כו� ש/�/ ו���  �ו
 C6ו�� /�ו ���ו ש/ר� /��ונ��� ש� ב/�ר� �� ש��כ
��שו נר�/ �ו�� �/�כ/� /��ונ�� /�ב �רו/ כ�צ� ו��כ /�ו6ר� כש�ר �6נו /ו� 
וכן �ו
 �ו ש��ן ב���
��ור  וכו  ���ו /�� /וו ����ו �בר� �/ך ���כ� /�כ� �כ� �ו
ר   
�/ כוונ ש��ן 
שו� 6וש��� �ו ש��ן
�בר�� ��/� 
ר�נן� /רב� �ו��� שרצונו 
וכר / 
�בר�  שנ�כר  /�כ� ר6 ��� 
שוו�ו� ב�ור  %�C/ 
כור�


