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בפרקים הבאים נידונה השאלה מה כלול במכירה אם לא:  הקדמה-פרק כה 
הגדרת המכר נקבעת הן לפי: העיקרון הוא. הסכימו הקונה והמוכר על פרטיה

ולהלן נידונה שאלת, ההגדרה המקובלת הן לפי המנהג המקובל בכל מקום
 לֹוׁשיֵ ) 1 א.)ח-ז,להלן כו(ההלכה במקום שאי אפשר לברר מהו מנהג המקום 

.הנעשים לצורך שימוש בנכס הנמכר) גם מבנים( אביזרים ותוספות - יןיִׁש ִמ ְׁש ַּת 
ראה). א,ב ד"מ ב"פה(חלל בין כותל הבית ובין כותל חיצוני המקיף אותו  - ִציעַ יָ 

הוא נחשב כתוספת,  אף על פי שנכנסים ליציע דרך הבית- כֹותֹוה ְל חָ תּוְּפ . איור
 שיעור המקנה לו חשיבות לעצמו- תֹוּמע ַאּבַ ְר  ַאיעַ ִצ ּיָ ב ַה חַ ה רֹיָ ָה ֶׁש  ְּב )2א. לבית

תיִ ּבַ ת ַה בַ זֵ עֲ ַמ ה ְּב ּבָ רֻ אֲ  ּבָ כֹותֹוה ְל חָ תּוְּפ ַה .  קומה שנייה- ֲעִלָּיה. )א"ע,ב סא"המאירי ב(
שהיא רצפת,  שהכניסה לקומה השנייה מתוך הבית דרך פתח בתקרת הבית-

ב"ף ב"רי; א"ע,ב סא"בבלי ב(ק מן הבית ונמכרת עמו העלייה נחשבת חל, העלייה
 חדר פנימי שהגישה אליו- ּוּנֶּמ ים ִמ נִ ְפ ִּל ר ֶׁש דֶ חֶ א ָמַכר ֶאת ַה  לֹ)ב .)וא בדפי"ע,לג

ר לֹוַס ָמ . )א"ע,ב סא"ם ב"רשב(דרך הבית אך משתמשים בו לאחסון ולא למגורים 
מבנהו החיצון נמצא גם מבנהוובכלל ,  כתב את תחומי הבית- יםנִ יצֹוִח ים הַ ִר צָ ְמ 

 מפני שהוא נחשב כחדר בפני- ' וכוגּגַ ת ַה א אֶ לֹוְ . )יז,וראה ביאור לעיל כא(הפנימי 
הוא נמכר, אבל בפחות מארבע אמות או כשאין לו מעקה עשרה טפחים. עצמו

 שטח- ְך רֶ  ּדֶ ת לֹונֹוְק  ִל )ג .)ב,ב ד"מ ב"פה(ברכה הבנויה בקרקע  - ּותּד. עם הבית
  .  בנדיבות-ה פָ ן יָ יִ עַ ְּב . רכו יוכל להכנס לבור או לדותשד

ָ מִ ק חֲ ֶר פֶּ      יםִר שְׂ עֶ ה וְ ׁשּ
  חלקי הבית הנכללים במכירה

 -  יןיׁשִמִ ׁשְ ּתַ  לֹוׁשּיֵר ׁשֶ בָ ַהּמֹוכֵר ּדָ  1א
ן ם ּכֵא אִ ּלָ  אֶ וייׁשָמִ ׁשְא ָמכַר ֶאת ּתַֹל
א  ֹל-  תיִּבַ ת הַ  ַהּמֹוכֵר אֶ ?ּכֵיַצד. ׁשֵרּפֵ 

 ַאף ,תיִּבַ ת הַ יבֹובִ סְ ּבִ  ׁשֶ יעַ צִ ּיָָמכַר ֶאת הַ 
  . כֹותֹוה לְחָ תּו ּפְ יאהִ ַעל ִּפי ׁשֶ

 ת אֹוֹוּמע אַ ּבַ ְר אַ יעַ צִ ּיָב הַ חַ ֹרה יָהָ ׁשֶּבְ ? ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים 2א
ֶ  ֲאָבל ָּפחּות מִ .רתֵיָ ל עַ ה ׁשֶּיָלִעֲ ן הָ כֵוְ. תיִּבַ ל הַ לַכְא ּבִ  ֲהֵרי הּו- הּז
ֵ עֲ מַ ה ּבְ ּבָ ֻראֲ  ּבָ כֹותֹוה לְחָ תּוּפְ ת הַ יִּבַ  הַ יּבֵ ּגַ   יאֵרי הִ  הֲ - תיִּבַ ת הַ בַ ז
  .תיִּבַ ל הַ לַכְּבִ 

ִ פְ ּלִר ׁשֶדֶ חֶ א ָמכַר ֶאת הַ  ֹל- תיִ ּבַ ת הַ ַהּמֹוכֵר אֶ ב   ַאף ,ּוּנּמֶ ים מִ נ
ִ יצֹוחִ ים הַ ִרצָ  מְ ר לֹוסַ ּמָ ַעל ִּפי ׁשֶ ְ ג ּבִ ּגַ ת הַ א אֶ ֹל וְ,יםנ   לֹוׁשּיֵן ׁשֶ מַ ז

ר ֹוּבת הַ א אֶ ֹל וְ ,תֹוּמע אַ ּבַ ְרב אַ חַ ֹר ֹו ּבׁשיֵים וְחִ פָ ה טְ ָרׂשָה עֲ קֶ עֲ מַ 
ר כַּמָ  ַאף ַעל ִּפי ׁשֶ,רֹוּבי ּבַ נּוּבָ ת הַ ּוּדת הַ א אֶ ֹל וְ,ְרַקעּקַ ר ּבַ פּוחָ הֶ 
  .)טו,לעיל כד( ְּכמֹו ׁשֵֶּבַאְרנּו, םרּוהָ ק וְמֶ ֹע הָ לֹו

  דרך הגישה לחלקי הבית

ֵ ּכָהִ ן ַהּלֹוֵקַח ּכְֵדי לְ מִ ֶר ּדֶ ת לֹונֹוקְ  ַהּמֹוכֵר לִיִרצָ וְג  ֶ בֹוס לְנ ה ר ז
 ר לֹומַ ם אָ אִ וְ. רכֵה מֹופָ ן יָיִעַ ּבְ , ל ַהּמֹוכֵרּכָ ׁשֶ;רּיֵּׁשִת ׁשֶ ּו ּדאֹו

הנכלל במכירת 
 בית וחצר

-איור מבאר להלכה א 
.)א,ב ד"מ ב"מתוך פה( ִציעַ ּיָ ַה 
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 הזכרתם נעשתה כדי להדגיש שהוא שומר לעצמו את- ְך רֶ  ּדֶ ת לֹונֹוְק  ִל יְך ִר  צָ ינֹואֵ 
 מכר לו את- דבַ ְל ת ִּב ּו ּדר אֹוֹוַהּמֹוֵכר ּב. )א"ע,ב סא"המאירי ב(דרכי הגישה אליהם 

-ן ַת נָ .  בבת אחת- םיֶה נֵ ר ְׁש כַ  ָמ )ד .יפהמשום שהוא מוכר בעין , הדרך עם הבור
מפני שנתן לשניהם בלא,  שניהם במעמד שווה- הל זֶ ה עַ  זֶ ְך רֶ ן ּדֶ ֶה ין לָ אֵ . במתנה

ולכן אין אחד מהם יכול לדרוש גישה לרכושו על חשבון, להעדיף איש מהם
ל הנותן בלא תמורה נדיבותו ש- ן ַהּמֹוֵכרר ִמ ֵת ן יָ ֵת ה נֹופָ ן יָ יִ עַ ְּב  ןֵת ֹוּנַה . חברו

לכן מניחים שנתן לדייר הפנימי גם את הדרך על חשבון. גדולה מנדיבות המוכר
מכר אתו את כל כליו הקבועים:  הכלל- תיִ ּבַ ת ַה  ַהּמֹוֵכר אֶ )ה .הדייר החיצון

-ים ִח ָת ְּפ ת ַה נֹוְּב ְל ַמ . )א"ע,ב סה"ם ב"רשב(במקומם אבל לא את המיטלטלים 
- יטִּט ים ּבַ ִר ּבָ חֻ ְּמ  ַה .שהדלת נסגרת עליהם, ברים לקירהמשקוף והמזוזות המחו

יש ספק, אבל אם הם מחוברים ביתדות העשויות להתפרק בקלות. דווקא בטיט
ֶגרנֶ . )א"ע,ב סט"בבלי ב( אין מוציאים מידו -אם תפס , לכן. אם קנה אותן אם לאו

.)י, עירובין ימ"פה(והוא המוט שמניחים לרוחב הדלת כדי לסגור אותה , מנעול -
.והקונה צריך לקנות אותו,  משום שאינו מחובר לדלת- חַ ּתֵ ְפ ַּמ ת ַה א אֶ לֹ
םיאת הרחיעליו עץ שמעמידים  - ילִב ֹורְט ְצ ִא .  בקרקע- העָ בּוְּק ת ַה ֶׁש ֶּת ְכ ַּמ ַה 

 כדי,יםיסביב הרחעושין אותו " כמין סל ש- היפָ ִפ ְּכמֹו ְק . )ג,ב ד"מ ב"פה( לטחינה
 המסגרות- הָּט ִּמ י ַה עֵ ְר ת ּכַ נֹוְּב ְל ַמ . )מ שם"פה ("ם מן הדבר הנטחןשלא יתפזר כלו

, מסגרות החלונות- תנֹוֹוּלחַ ת ַה נֹוְּב ְל ַמ . כשאינן מיטלטלות, המרובעות של המיטה
  . הבנייןאינן נחשבות חלק מן , שמפני שהן עשויות לנוי, אף אם הן מחוברות

ת נֹוקְ  לִיִר צָ ינֹו אֵ -' תּוּדהַ '  אֹו'רֹוּבן הַ ץ מִ ת חּויִּבַ  הַ י לְּתְִרכַמָ '
 יִרין ַהּלֹוֵקַח צָ  אֵ - דבַ לְת ּבִ ּו ּדר אֹוֹון ַהּמֹוכֵר ּבכֵ וְ. ֶר ּדֶ לֹו
ִ ּלָאֶ , ֶר ּדֶ ת לֹוֹונקְ לִ ָ כְא נ  ,רֹוּבד הַ ר עַ כֵֹוּמּלַ ׁשֶיתֹו ּבֵ תֹוס ּבְ נ
  .אּלֵ מַ מְ ּו

ֵ ׁשְד  ֶ ּתִי ּבָ נ ִ פְ ה לִים ז ֶ ים מִ נ ֵ ר ׁשְכַ מָ :הּז ַ ׁשְם לִיהֶ נ ָ ם אֹויִנ ן תַ נ
ֵ ׁשְ ַ ׁשְם לִיהֶ נ ֶ ֶרן ּדֶ הֶ ין לָ אֵ - םיִנ ֶ ה עַ  ז ם  וְֵאין ָצִרי לֹוַמר אִ ,הל ז
 ָ ִ ּפְ ר הַ כַמָ ן ּויצֹוחִ ן הַ תַנ ת ן אֶ תַנָ ן וְיצֹוחִ ם ָמכַר ֶאת הַ  ֲאָבל אִ ;יימִ נ
ִ ּפְ הַ  ן ר מִ תֵ יָ ,ןתֵה נֹופָ ן יָיִעַ ּבְ  - ןתֵֹוּנל הַ ּכָ ׁשֶ;ֶר ּדֶ  לֹוׁש יֵ- יימִ נ

  .ַהּמֹוכֵר
  חפצי הבית הנכללים במכירה

ת אֶ  וְ ,םיִיַרּכִת הַ אֶ  וְ ,רּוּנּתַ ָמכַר ֶאת הַ - תיִּבַ ת הַ ַהּמֹוכֵר אֶ ה 
ת אֶ  וְ,רגֶ ּנֶ ת הַ אֶ  וְ ,תלֶּדֶ ת הַ אֶ  וְ ,יטּטִ ים ּבַ ִרּבָ חֻ ּמְ ים הַ חִ תָּפְ ת הַ נֹוּבְ לְמַ 
ְ ּמַ הַ   ,העָ בּוּקְ ת הַ ׁשֶּתֶ כְּמַ ָמכַר ֶאת הַ  ּו.חַ ּתֵפְ ּמַ ת הַ א אֶ  ֲאָבל ֹל,לעּונ

ת א אֶ  ֲאָבל ֹל,ילבִ ֹורטְ צְ אִ ָמכַר ֶאת הָ  ּו.תלֶטֶ לְּטַ ּמִ ת הַ א אֶ ֲאָבל ֹל
א ֹל וְ .ץעֵ ּלְה ׁשֶיפָ פִ א ּכְמֹו קְ הּו ׁשֶ,כֹותֹוד לְֵרח יֹומַ ּקֶ הַ י ׁשֶלִּכְהַ 

 ַאף ,תנֹוֹוּלחַ ת הַ נֹוּבְ לְ ת מַ א אֶ ֹלה וְּטָ ּמִ י הַ עֵ ְרת ּכַנֹוּבְ לְָמכַר ֶאת מַ 
ֵ ּפְ מִ , יטּטִ ין ּבַ ִרּבָ חֻ ן מְ הֵ ַעל ִּפי ׁשֶ ְ בִ ּו. אינֹון לְהֵ י ׁשֶנ  ר לֹומַ אָ ן ׁשֶמַ ז

  .יןִרכּון מְ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ-' כֹותֹוּבְ ּׁשֶה ל מַ כָא וְהּו'
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שנעשו בדרך, ת עגולות או מאורכות או מקּורותחפירו -ּבֹורֹות ִׁשיִחין ּוְמָערֹות  )ו
כלעיל(שהבור והדות אינם חלק מן הבית , ושלא כבמוכר בית. כלל לאגירת מים

- יםנִ יצֹוִח ים הַ ִּת ּבָ ַה . )א"ע,ב סז"י מיגאש ב"ר(כאן הם חלק מן החצר , )הלכה ב
 פונים אלשפתחיהם,  הבתים הפנימיים- םיּיִ יִמ נִ ְּפ ַה וְ . שפתחיהם פונים אל החצר

 בית שיש בו חול המיועד לעשיית- לחֹו ָּבֶהן ַה ׁשּיֵ ים ֶׁש ִּת בָ ּו. הבתים החיצוניים
 משום שבחצר רגילה אין מרחץ ולא-ד ּבַ ית ַה ּבֵ ֶאת ץ וְ חָ ְר ּמֶ ֶאת ַה . )שם(זכוכית 
 המקום שעוצרים בו- דּבַ ית ַה ּבֵ  תַהּמֹוֵכר אֶ  )ז. )שם(אינם חלק מן החצר , בית בד

.והשמן מופק בשלושה שלבים. )ראה איור בעמוד הבא (ן מן הזיתיםאת השמ
והשמן נוטף מהם לכלים, תחילה כותשים את הזיתים ושמים אותם בסלים

לאחר מכן טוענים על הזיתים קורה כבדה של עץ הנקראת. שאוגרים אותו בהם
ולבסוף היו טוחנים את הזיתים. כדי לסחוט את רוב השמן שבזיתים, בד

איסורי מזבח(ם וטוענים עליהן את הקורה כדי להוציא מהן את שאר השמן ברחיי
והמיטלטלים, הדברים הקבועים בבית הבד כלולים במכירה: והכלל הוא. )ח,ז

)ג,מ כלים כ"פה( קורות ארוכות - תסֹונְ לֹוְּכ  .)ב"ע,ב סז"ם ב"רשב( אינם כלולים בה
 הכלים שהשמן זב לתוכם- יםִב ָק ּיְ ַה . )ה,ב ד"מ ב"פה(התומכות בקורת בית הבד 

,שהיא מיטלטלת,  האבן העליונה של הרחיים- הנָ יֹוְל עֶ ָה  םיִ חַ רֵ ָה . )ב"ע,המאירי סז(
 מוטות ברזל שמניחים בין הזיתים לבין קורת- יןִׁש ְב ֹוּכהַ . אינה כלולה במכירה

סובבים גליל עץ שמ- לּגַ ְל ּגַ ַה . )ח,מ כלים יב"פה; "הכידין"ה ,ב ד"מ ב"פה(בית הבד 
כנראה הבורג, )ו,כלים ט; ה,ב ד"מ ב"פה(באמצעותו את האבן ומגביהים אותה 

 שאוספים)ה,מ שבת ח"פה ראה( כלי עור - יןִפ צּוְר ַמ .  סלי בד- יןִּק ַׂש . במכבש בורג
  . שאינם חלק ממנו, בהם את הזיתים מחוץ לבית הבד

  הנכלל במכירת חצר

, ּהכָתֹוּבְ ת ׁשֶ רֹועָ מְ ין ּויחִ ת ׁשִרֹוֹור ּבכַ מָ -  רצֵ חָ ת הֶ ַהּמֹוכֵר אֶ ו 
ִ יצֹוחִ ים הַ ּתִּבָ ל הַ כָוְ ִ ּפְ הַ ים וְנ ל חֹו ָּבֶהן הַ ׁשּיֵים ׁשֶּתִבָ ם ּויּיִימִ נ
ֻ חֲ הַ וְ ָ אֵ ֲאָבל ׁשֶ  ;ּהכָתֹות לְחֹותּוּפְ ת הַ יֹונ ין אֵ  - ּהת לָחֹותּון ּפְ ינ
 ִ ן יׁשָ מִ ׁשְ ּתַ בֹרם  אִ :אןכָלְאן ּוכָת לְחֹותּו ּפְ יּוהָ . ּהּמָ ת עִ רֹוּכָמְ נ
ִ - ּהכָתֹולְ ִ  אֵ -  אום לָאִ  וְ;ּהּמָ ת עִ רֹוּכָמְ  נ א ֹל וְ.ּהּמָ ת עִ רֹוּכָמְ ין נ

ְ בִ  ּו;ּהכָתֹוּבְ ָמכַר ֶאת ַהִּמַּטְלְטלִין ׁשֶ ה ל מַ כָ וְ יאהִ 'ר מַ אָ ן ׁשֶ מַ ז
א ָמכַר ֶאת ֹל ין ּכָבֵ  ּוין ּכָבֵ ּו .יןִרכּון מְ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ- ' ּהכָתֹוּבְ ּׁשֶ
  .ּהכָתֹוּבְ ד ׁשֶּבַ ית הַ ּבֵ ֶאת א ֹלץ וְחָ ְרּמֶ הַ 

  הנכלל במכירת בית הבד

ץ ֶראָ ה ּבָ יָנּוּבְ ה הַ לָדֹוּגְ ן הַ בֶ אֶ  ָמכַר ֶאת הָ - דּבַ ית הַ ת ּבֵ ַהּמֹוכֵר אֶ ז 
ִ חֲ ֹוּטׁשֶ ֵ  הַ יהָ לֶין עָ נ ְ לֹוּכְת הַ אֶ וְ , יםיִתּז ין ָּבֶהן כִמְ ֹוּסז ׁשֶֶראֶ ּלְ ת ׁשֶסֹונ
ַ חִ ת טְ עֵ ּבְ  ֵ ת הַ ינ ִ תְֹוּנים ׁשֶלִּכֵת הַ אֶ  וְ ,יםבִ קָ ּיְת הַ אֶ  וְ ,יםיתִּז ין ָּבֶהן נ
ֵ הַ  ם יִחַ ֵרא ָמכַר ֶאת הָ  ֲאָבל ֹל,תיכֹוִרפְ ּמַ ן הַ הֵ  וְ,יןׁשִתּוּכְים הַ יתִּז
ָ יֹולְעֶ הָ  ְ בִ ּו. הנ ן ּלָ ֲהֵרי ּכֻ-' כֹותֹוּבְ ה ּׁשֶל מַ כָא וְהּו'ר מַ אָ ן ׁשֶמַ ז
ין ָּבֶהן ׁשִּבְ כַּמְ  ׁשֶ,יןִׁשבְ ֹוּכא ָמכַר ֶאת הַ ֹל ין ּכָבֵ  ּוין ּכָבֵ ּו. יןִרכּומְ 
ֵ הַ  א ֹל וְ,יןּקִ ּׂשַת הַ א אֶ ֹל וְ,הָרֹוּקת הַ א אֶ ֹל וְ,לּגַ לְ ּגַ ת הַ א אֶ ֹל וְ,יםיתִּז
  .יןפִ צּוְרּמַ ת הַ אֶ 
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אך לפעמים משתמשים, מזון שעל פי רוב מוכרים בהן - תיֹוֻנחֲ  ּהה לָ צָ  חּויּו ָה )ח
 לפני עצירת השמן בבית הבד או לאחר מכןיןִמ ְׁש ְמ ֻּׁש  ַה ים אֹויִת ּזֵ ַה בהן לייבש את 

- יםִר צָ ְּמ הַ  ֹור לַס ָמ . ז,ראה לעיל יט,  להגדרתם- יןִמ ְׁש ְמ ֻּׁש ַה . )א"ע,ב סח"ם ב"רשב(
ועולה מהם שכלל במכירה גם, שציין בשטר מכירת בית הבד את גבולות הנכס

בית הבד וכל'נוסף על מה שאמר לו , את החנויות הנמצאות בשטח שמכר
הן חלק, מפני שבעקיפין,  גם את החנויות- לּכֹה ַה נָ ָק . 'תשמישיו אני מוכר לך

- ץחָ ְר ֶּמ ת הַ ַהּמֹוֵכר אֶ  )1ט. ולכן כלל אותן בתחום בית הבד שמכר, מבית הבד
היו תעלות שזרמו,  ימינושהוא כעין הסאונה של, בבית המרחץ של אותם ימים

בהם מים שחוממו באמצעות אוויר שחומם על ידי מדורה גדולה שהוסקה
מי שמוכר בית: והכלל במכירת בית המרחץ הוא. מתחת לרצפת בית המרחץ

יםִר ָס נְ . מוכר את כל הדברים הקבועים בו אבל לא את המיטלטלים, מרחץ סתם
למלא בהם מים מן המאגרים אל כלים - יםִמ ָק יְ .  לוחות עץ לשבת עליהם-

 מנגבים את- יןגִ ְּפ ַּת ְס ִמ .  מגבות- תאֹוילָ וִ . )א"ע,ב סז"המאירי ב(ברכות המרחץ 
 מאגר מים הנמצא מחוץ למרחץ- םיִ  ַמ ת לֹוקֹוְּפ ַס ְּמ ת הַ כֹורֵ ְּב  הַ )2ט. הגוף

 אפילו כשיש- הָּמ חַ ת הַ ימֹוין ִּב ּבֵ . שממלאים ממנו את הברכות שבבית המרחץ
ואינן חלק מבית,  שיש בהן הרבה מים- יםִמ ָׁש ּגְ ת ַה ימֹו ִּב וכל שכן. ן מעט מיםבה

  .  מחסן עצי ההסקה של בית המרחץ- יםִצ עֵ ס ָה ּוּנית ִּכ ּבֵ . המרחץ

ָ  קָ -' יו ֲאנִי מֹוכֵר לְיׁשָמִ ׁשְל ּתַכָד וְּבַ ית הַ ּבֵ ' ר לֹומַ אָ ח   .ןּלָה ּכֻנ
ֻ  חֲ ּהה לָצָ  חּויּוהָ  ֵ ים ָּבֶהן הַ חִ טְ ֹוּׁשת ׁשֶיֹונ ם  אִ :יןמִ ׁשְ מְ ּׁשֻ הַ ים אֹויתִּז
ָ  קָ - ןהֶ ּלָים ׁשִֶרצָ ּמְ הַ  ֹור לסַ מָ  ָ א קָ ֹל -או ם לָאִ  וְ;ֹלּכה הַ נ א ּלָה אֶ נ
  .ֹוכתֹוּבְ ה ּׁשֶמַ 
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ְ ית הַ  ָמכַר ֶאת ּבֵ - ץחָ ְרּמֶ ת הַ ַהּמֹוכֵר אֶ  1ט ין בִ ׁשְֹוּי ׁשֶ,יםִרסָ ּנ
 ,םיִּמַ ין ָּבֶהן הַ לִטְ ֹוּנ ׁשֶ,יםמִ קָ ְּיית הַ ת ּבֵ אֶ  וְ,יםּמִ ֻרן עֲ הֵ ׁשֶן ּכְיהֶ לֵעֲ 
ן הֵ ׁשֶץ ּכְחָ ְרּמֶ הַ ר צַ חֲ ן ּבַ יהֶ לֵין עֲ בִ ׁשְֹוּי ׁשֶ,יןלִסָ פְ ּסַ ית הַ ת ּבֵ אֶ וְ
א ָמכַר ֶאת  ֲאָבל ֹל;ין ָּבֶהןגִ ּפְ ּתַ סְ ּמִ  ׁשֶ ,תאֹוילָ ּוִית הַ ת ּבֵ אֶ  וְ,יןׁשִבּולְ
ְ הַ  ין לִסָ פְ ּסַ ת הַ א אֶ ֹל וְ,ןמָ צְ ים עַ מִ קָ ּיְת הַ אֶ ֹלא  וְ,ןמָ צְ ים עַ ִרסָ ּנ
ְ בִ ּו. ןמָ צְ ת עַ אֹוילָּוִת הַ א אֶ ֹל וְ ,ןמָ צְ עַ  ה ל מַ כָ א וְהּו' ר לֹומַ אָ ן ׁשֶמַ ז
  .יןִרכּון מְ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ-' כֹותֹוּבְ ּׁשֶ

 ,םיִ מַ ת לֹוקֹוּפְ סַ ּמְ ת הַ כֹוֵרּבְ הַ ֶאת א ָמכַר ֹל ין ּכָ בֵ  ּוין ּכָּבֵ  2ט
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