עין מ ש פ ט
נר מצוה

8

מבוי שהוא גבוה

פרה ראשון

עירובין

גרוגרת • ט א תאנה יבישה ובה שיערו כל אוכל אדם לענין ט צ א ת
שבת דתנן)שבת ד׳ ער (.המוציא אוכלין כגרוגרת  :בעל הבית ח ס
על כליו ואם ניהב כמוציא זית מצניעו לאגוזים כאגוז מצניעו לרמונים
לפיכך אס ניטמח וניקב עדיין ט מ א עד שינ ק ב כמוציא רמון והייט
תורד! אור שיעורן כרמונים אבל כלי או ק

מסורת
הש״ם

»הל׳ ראשונה ע ד שיששה רביעית *(דהא דרשינןשכר שכר דכתיכ ג ס שכר
יט « מיי׳
רביעית ההין מה להלן רביעית אןו כאן רביעית חזרו לומר לא יאכל
 ,״־
^ ?לים הלכה’ ג  *” :ולא ישתה מה אכילה בכזית אן 1שתיה בכזית משמע דאכילה לכולי
עלמא בכזית ונראה לרביט תם דגרסינן בשמעתין גפן כדי כזית
כא נ מיי׳
שניתת משל הל׳ יין לנזיר וקשה לפירוש רביט תם כך
י ט ל לשער במים כמו ביין
5
העומד לימכר טהור בנקב קטן  :רוב
במקום תאנה ״בגרוגרת להוצאת שבת רמון
. I״
.״
/
סי' ת דנ ס מי ף ח:
שיש זית אגורי ישים עלין ולולבין
 wשנת קג .קיכ:
™״ה f
*־בל בלי בעלי בתים  P Wברימונים
״ א ס יפילו שיעור עלין.ולולבין שאכל
,
סוכה ו.
כשיעור שיפיל הזית הן מיס הן יין זית שמן ) ודבש( ארץ שבל שיעוריה כזירצם
ממאה ובשר המת להאהיל ו מג ע כרכות פא.
לקמ] נ׳׳י.
 . .חייב ואי בשתיה איירי לחייבו א ס בל שיעוריה ס״ד והאיבא הגי דאמרן אלא
נבילות  :כל דבש האמור בתורה כלים p׳״ rמ׳א
מי ^ו ת ? ל כ ה ? שתה כשיעור מה שמפיל זית אגורי אימא ארץ שרוב שיעוריה כזיתים דבש
דבש תמרים וכדאמר ה ת ם)בטרי ם
סמג עשין ימח מיש׳ע מן היין דמשערין ביין שהוא דבר יכבותבת הגסה ליום הביפורים ותיסברא
פ״א מ״ג( אין מביאין ב ט רי ם כי אם
מז׳ המינין ולא מתמרים שבהרים ולא ]נסוכה ו.
נינהו
'' י י'^” ®״’י‘ ^ ־ מו ע ט ולא במים פשיטא כיון דשתה שיעורין מיכתב כתיבי אלא *הלכתא
וננרכות מא:
מפירות
שבעמקים אלמא פשיטא ליה איחא מדרבנן
.
יין שלא ישער אלא ביין ומה צריך ואסמבינהו רבנן אקראי חציצין דאורייתא
נ!־ 1ורחץ נמים את
וקראאסטכחא
קרא וגם לפ״ה קשה מאי נפקא נינהו דבתיב *°ורחץ את
ט׳[
בשרו)במ.ם(״^,א לתנא ד ת מ רי ס מז׳ המיניןד היי ט דבש :בעלמא[
ע! נמים במי פקוה• המכונסין משמע
מינה ולי נראה דלפ״ה לא י!שה כלל
]לקמן יד[:
הל׳
שם
ת׳ד
כג ר■ מיי׳
דרביעית של תורה הוא חצבעייס
ואע״ג דלאו חיים מדלא כתיב חיים  :יומא לא.
א סמג שס שוש״ע
במים בטי מרךה בל בשרו מיים י־שבל גופו
כל בשרו • משמע כל בשרו כאחד  :מגינה יא.
על אצבעיים ט' כ ד א מ דנן בערבי
לשמיי• שתפסל ט חציצה  :וכדרבה• תסתיס קנו.
שם סי׳ רא סעיף א  :פסחים )ד׳ קמ•( וזהו מה שמפיל עולה בהן ובמה הן אמה על אטה ברום ג׳
כ ד ו מיי׳ ס'נ שם
]סוכה ו .נ׳ ק
הלנה מו סמג שם ביצה ומחצה מן המיס לפי חשבון דמ׳ אמות ושיערו חבמים טי מקוה מ׳ סאה בי
דאמר רבה חציצה פוסלת בשיער  :פנ .ע׳ש[
נישא אשש קשורה הוצצש • דמצי ]סוכה ו .ע״ש
סאה דמקוה והשתא משערינן עלין איצטריך הילבתא לשערו *ובדרב הבררב
״״״״ '!% ’, ip
נדה [. IP
להדוקה שפיר ואין המיס נכנסין
כ ח  .״יי׳ ^׳ א שס ולולבין שאכל כשיעור שיפילו מן היין הונא דאמר רבה בר רב הונא ינימא אחת
n j
בקשר :שלש אינן חוצצוש •
הלנה יג המג שס כלי מלא אצבעייס על אצבעיים שהוא קשורה חוצצת שלש אינן ח־צצות שתים
®כה ו .מ״ש
מיהדקי שפיר ועיילי בהו מים  :דבר
״י״'*
’'״’י‘ ^ ־ שיעור גדול ולא משערינן כשיעור איני יודע שערו גמי דאורייתא הוא *דתניא
שורה • הלכה למשה מסיני בתורה
נס׳י אימא לרבות את שיפילו מן המים שהוא דבר מוע ט • ורחץ את בל בשרו את הטפל לבשרו *וזהו
שבעל פה  :רובו • רוב שערו שאם
יי ״'*®־יו ע״כ הגה״ה • כ ל כלי בעלי בתים
״עיי
ט ע ז ק נ ר מז ט ם • ג ט כלי ע ן מ הג״ א שער בי אתאי הילכתא לרובו ולמיעוטו
מ ״
יש ט דבר ההוצץ כגון דם יבש ודיו סוכה ו:
ולמקפיד ולשאין מקפיד וכדר׳ יצחק *דאמר
ומיע יבש וזפת יבש או שקשור רו ט נדה : ro
שנת הל׳ ש! מוש׳ע במסכת כלים פרק י״ז ) מ ״ א ( אבל
ינמות עת.
א׳ת סי׳ שסג “ T״= גבי כלי חרס תנן בפ׳׳ג ) מ ״ א ( דכלים ר׳ יצחק ’ דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ
אחת אחת  :ומקפיד עליו • שמצעער
— העשויים לאוכלים שיעורן כזית והא ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו על רובו
על ליכלוך זה שבראשו  :ושאינו
י —
מקפיד עליו • הוי כגופו ואע״ג דהוי
 uדאמר בסון! המצניע )שבת ד׳ צה (:שאינו מקפיד משום רובו המקפיד ועל
ברוט לא חייץ  :וגזרו על רוצו
י ־ ־,יננוה‘ טב׳ אמת חמש ,מדות בכלי ,חרס ניקב כמוציא מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד ולינזור
שאיגו עקפיד • הואיל והוי רוב ודמי
י׳
................י•
...........
כלי ט א _
וכו׳ ועדיין
ובאי׳ לטעפי םטע® זית
לחבל בו נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו
]שנת יא :ניצה
בנבר\ »י ״יעטייני רמוניס היינו היכא דייחדו לרמוניס
במקצת לחציצה דאורייתא :ועל
ג .וש׳נ[
*היא
מקפיד
שאינו
רובו
משום
נמי
אי
המקפיד
מימועו שמקפיד • הואיל ודמי ליה
אבל סתמא הוי כמוציא זית :
טםעם^ר"^יו S V
כרמוניס • בפרק י״ז נופה נזירה ואנן ניקום ונינזור נזירה לנזירה
טפח כלוטר שיעור
בהקפדה וגזרו לאו הלכה למשה מסיני
]שנת צנ.
רוהב הקורה  .ליטא
במסכת כלים )מ״ד( מחיצות דאורייתא נינהו דאמר מר *ארון
הוא אלא גזירה מדרבנן ו רו ט המקפיד סוכה ד[.
בהא פליגי אביי ורב
לא
עשרה
כאן
הרי
טפח
וכפורת
תשעה
תנן
אטר
epv
מסיני:
למשה
הלכה
דהוה
הוא
לחודיה
אחוזים
ג׳
שאמרו
הרמונים
,
.
יוסף  .רב .
,
]®כה פ :ו
וליגוור געי על מיעומו שאיגו מקפיד כלים סי״ו
ו הנז ה ע ש מ ע ושיעורן נ ג׳ רמוגיס צריכא)א( *לר׳ יהודה דאמר אמת בנין באמה
מ״ומנתוהצו
עליו משום עיטועו המקפיד • דדמו
שנמצא משתמש במקום וקשה דבפרק המצניע )שבת ד׳ צה•(
ב ת ששה אמת כלים באמה בת חמשה
להדדי דהאי מיעוע והאי מיעוע :
א נ ו ^ ק נ כמוציא רמון ש מ ר מ ש ע ע ולר״ט דאמר כל האמות היו בבינונית מאי
אי >מי • נינזור ט משוס רובו שאינו
שאסור לו להשתמש רמון אחד ולקמן פ״ב ) ד ׳ כד•( בעי איכא למימר לר׳ מאיר כי אתאי הילכתא
מ י ־ ט " ^ ^ ^ 5י ־ חזקיה ניקב כמוציא זיח וסחמו וחזר
מקפיד דדמי להדדי דהאי אינו מקפיד
הגהות
גבוה
ויידד)נ(«ד שהשביתוSרוולי ftרחוז רזהו לנוד וללבוד ולדופן עקומה :היה
הב״ח
והחי אינו מ ק פיד :היא גופה גוירה•
דמי ום! הקורה ולפנים וניקב)נ(עד שהשלימו למוציא רמון מהו
ולא קאמר ניקב כמוציא רמון וסתמו מעשרים אמה ובא למעטו כמה ממעט כמה
)א( נם׳ W
הטניי נםיי׳יז
משוס רו ט המקפיד כדאמר  :ארון
צריכא אלא
וחזר וניקב כמוציא רמון עד ש מלי מו ממעט כמה דצריך ליה אלא רחבו בכמה
ששעה וכפורש מפח • ארון גובהו לרבי יהודה :
תשעה מפחים דכתיב )שמוח כ ה( )ב( תום׳ ד״ה
עשרים שיהא טיתי לי לג׳ רמוניס מהו וי״ל דג׳ אחוזים לא רב יוסף ” אמר טפח אביי אמר ארבעה
שיעורן וכו׳
י^ינן“ ל א ט ?  Sשיצאו ביחד אלא זה אחר זה וצריך לימא בהא קא מיפלני דמאן דאמד טפח
ואמה וחצי קומתו וכפורת מ פ ח הרי ניקב כמוציא
עשרה וכתיב ודברתי אתך מעל וית וסתמו
מותר להשתמש תתת נקב רחב להוציא ג׳ בזה אחר זה יותר קסבר מותר להשתמש תחת הקורה
וחזר וניקב
ממה שהיה האחד לבד אי נמי ג׳
ומ׳ר
הכפורת ותניא בפ״ק ד פ כ ה') ד׳ ה•( כמוציא זית
רבי יוסי אומר לעולם לא ירדה שכינה לממה מעשרה דכתיב השמים וסתמו עד
_
מאותן
א טזי ם פירוש שגדיליס ג׳ ביחד והס רמונים בינוניס ולא
שהשלימו :
..................................או ר\
שגדילין אחד או ב׳ יחד שהם גדולים ולא מאותן שגדילין ד׳
רב נ סייט
שמים לה׳ והארץ נתן לבני אדם ולממה מעשרה מפחים חשיב )ג( ד״ה ®תר
ארן דכתיב ודברתי אתך מעל ה כ ט ר ת אלמא עשרה הוי מחיצה וכו׳ ולא רצה
 ,נ ״ י שהם ק ע ע ם ולעוצש רמון א סו לנד קאמר :
לפרש• נ״נ ע׳ל
וללבור ולתפן עקוט" ה י ל כ ת א נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי • בפרק בתרא דיומא
דלמעלה מעשרה לא חשיב ליה רשות תחתית אלא רשותא אחריתי  :נ « ף ד ף • ' ס
)אנל( לגור ןד..נ®
)ד׳ פ•( א״ר יוחנן שיעורין ועונשין הלכה
למשה מסיני אמש בנין* כגון אמות הקרשים והיריעות  :אמש כלים • כגון אמות
,
■ ; ,
■
־ ■
שאמרו מו הטסכתא
ובטפנת ®בה גיד והיה כתוב בספרים שיעורין מכתב כתיבי אימא שיעוריו של עונשין הארון והמזבחות והשלחן ; באמה בש חמשה • דהשתא לא נפקא ליה
אפיק טחי™״ ניי ולא גרסי׳ הכי ד ה א מ ס קי ק ה כ א ד א ס מ כ ת אנינ הו ועוד דלא הוהמשני מארון מידי דלר׳ יהודה לא הוי ארון בהדי כפורת אלא שמנה
™’ " ™ ™ ל
מידי אלא גרסינן עונשין מכתב כתיבי אימא ו ט' • ד ב ף תורה רו ט מפחים ומחצה  :בבינוניש • באמה בת ו׳ בינונית לכל אדם ויש גדולה
טג׳ כלבוי יטי יייפו ומקפיד עליו חוצץ • פי׳ בקונערס בשערו משמע אבל בשרו אפילו ממנה כדאמר בכיצד צולין)פסחים ש•( שתי אמות היו בשושן הבירה
מיעועו שאינו מקפיד חוצץ וקשה לר״ת דבפרק הערל )י ב מו ח ד׳ מח אחת יתירה על של משה חצי אצבע ואחת יתירה עליה חצי אצבע
בית שנפהת והיכך על ושם( אמרינן נכרית מעוברת שנתגיירה אין בנה צריך עבילה נמצאת יתירה על של משה א צ ב ע :לגוד• דאמרי׳ בכמה דוכתי גוד
וקאמר אילימא משום דר׳ יצחק הא אמר רב כהנא לא שנו אלא
!ללי״ “ ' ״  /י  /י ט
אחית גוד אסיק ופחות מג׳ כלטד ולשון ל ט ד כ מו סניך דבר קצר
ם»לת שאם יהיה רובו אבל כולו חוצץ והשתא אדרבה הוה ליה למימר כי אמר ר׳ שהוסיפו עליו והאריכוהו ; ובא לממשי • לעשות בנין אצמבא או
®"י ” יצחק בשערו בשרו מי אמר ועוד דבפ׳ דם חמאת )זבחים ד׳ צחי( עפר תחת הקורה בארץ למעמ גובה החלל ; כמהעסעע • משמע
נייו! זה הכותל של מייתי דם שעל בגדו חוצץ ואם עבת הוא אינו חוצץ ועוד אי בשערו כמה יגביה הקרקע  :כמה דצריך ליה • עד שלא יהא החלל יותר על
ב ״ ®אילי
ורואי!  1®°דווקא א ס כן כשנאמר הלכה למשה מסיני הוצרך לומר שערו רובו עשרים  :ישגו • של מיעומ להרחיבו לתוך אורך המבוי כמה :
וינוך
הוא דופן ע ק ו מ’ה ומקפיד עליו חוצץ אס כן שערו הוי הלכה למשה מסיני ואמאי עפה • כנגד רחבה של קורה ותחתיה ; מאן דאמר מפח קשבר
נאמרה
הלכתא
וודאי
אלא
צריך קרא לשערו* וכי האי גוונא פריך בכמה דוכתי :
מושר להששמש ששש הקורה • דאמר חודו החיצון יורד ו מ ת ם
סתמא והוי מוקמי׳ ליה
לנשר להכי איצמרין מ ו ת ר להשתמש תחת הקורה ^ פירש בקונערס דקסבר חודו כדמשמע לקחן )ד׳ ח (:והלכך כיון דשיעור עשרים אמה משום
קרא לשערו ואי לאו
החיצון יורד וסותס ומאן דאסר סבר חו ח מ ני מי יורד היכר הוא הרי יש היכר לעומד על אותו מפח שנגבה תחת הקורה :
הלכתא ה׳א כולו קמ׳ל וסותס ולא רצה לפרש)ג( דמר סבר היכירא לבני רשות הרבים ומר
ומאן
הלכתא לרונו נין לשערו
כבר היכירא לבני מ טי משום דקאמר בתר הכי ואיבעית אימא דכולי עלמא קורה משום היכירא משמע דעד השתא לא הר
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ומא! דאמר ארבעה קפגר לסור להשססש המס הקורה • דחודה --לכולי עלמא משום הי ר רא ואין להקשות לפירושו הואיל וסברי קורה
הפנימי יורד וסותם ורוחב הקורה הוי חוץ לסתימה ולמשתמשים § משוס מחיצה א״כ מאי שעמא דמאן דאמר שפח והא לא הוי מחיצה
במבוי אין להם היכר בקורה שהרי בנמוך הן הלכך צריך שימשך בלפחות מד׳ אין לחוש הואיל והוי דופן אלא שבא למעשו כ ד ט׳ בקונשר׳
לתוך המבר שתהא הר\רה ניכרת להם כשישמשו באותו גובה וכיון
בענין זה בסמיך*■ ס ן ן  £חבוי הכי נמי ־ פירוש כיון שלא נפסלה
דאפיקתיה מתחת הקורה צריך שיהא
כשר
שנשתייר שם פפסס ד׳ דמבוי
־
׳
אינו יוצא מסורס הכשר ע ד שיפחוס
מקום הניכר וחשוב  :לא דפולי מלמא ומ״ד ארבעה קסבר אסור להשתמש תחת
סוהר ובהא פליגי סר סבר קורה •
שלא ישאר שם ד׳ אבל סחלס מ טי
הקורה לא דכרלי עלמא קסברי י׳מותר
שתיקנו חכמים למבוי משום היכר
דהיינו שלא נשסייר שס פ ס ד׳ שצריך
בעלמא הוא דלא ליתי למישד רשות להשתמש תחת הקורה ובהא קא מיפלגיי
לעשוס לו הכשר צריך ד' אמוס וכן
הרבים והרי יש כאן היכר בכניסתן מר סבר *קורה משום היבר ®ומר סבר קורה
משמע לישנא דקאמר אס יש שם פ ס
כשמשתמשין תחת ה קו ר ה :וסאן משום מחיצה ואיבעית אימא דבולי עלמא
ד׳ מכלל דבנשסייר שס פ ס ד׳ מיירי
יקורה משום היבר והבא בהיבר של מטה
יאסר ארבעה קסבר קורה  .המחרת
בארבעה
ופרש״י אין נראה :
היכי משכחס לה • אע״ג דד׳ דקאמר
ב מ טי שעמא משום מחיצה דאמרי׳ ובהיבר של מעלה קא מיפלגי דמר סבר
חודה החיצון יורד וסותם ואמרו
רב יוסך היינו דאיכא משהו מפי
רבנן דבשפי מעשרים לא אחרי׳ יורד אמרינן היכר של מטה בהיבר של מעלה דהמבוי אם איט רוחב ד׳ איט צריך רבינו חננאל
ומר סבר לא אמרינן היכר של מטה כהיכר
הקורה מיהו רב יוסףסבר
לחי כדרב אהילאי לקמן ואי לא הוי היכר לטפה כהיכר
וסותם וכיון דלא הוי מיעוש ד׳ של מעלה ואיבעית אימא דכולי עלמא
מפי משהו הוי א ר ט סרחבו מ״מ למעלה ובם 6ח נטי סגי
הוי מחיצה העשויה לפחות מ ד
ליה .אביי סבר לא
וקיימא לן בכל דוכתא דמחיצה שאינה אמרינן 'היכר של מטה כהיכר של מעלה
באוסו משהו אין מקום לפצימין ]אטרינן היכר של
ראויה ל ד לאו מחיצה היא דאין רשות והכא בגזירה שמא יפחות קמיפלגי  :היה
לעמוד  :ד פ ת ח ל’ ׳ ב ק י ן ו ו’ י!• מפה כהיכר של מעלה[
איבעית אימא מזירה
להשלימו
היחיד לפחות מד׳ שפחיס ואע״פ פח־ת מעשרה טפחים וחקק בו
בדופן
הפחח
חן
ח
פ
מ
בקונמ׳
פירש
שמא יפחת פליגי רב
שמוקך מחיצה של עשרה שפחים לעשרה כמד* חוקק כמה חוקק כמה דצריך
האמצעי ושלשה מפחים בדופן המשך יוסף לא נזר  .ואביי
אמר פעמים שיפחת
ובגזוזשראות דחנניה בן עקביא נמי ליה אלא משכו בכמד< *רב יוסף אמד בד׳
ד
' = Pי’ י י ה ש נ  /״ י ל א י ק י א ־נ ״>־ו
אין הפחח רחב אלא אלכסן של ג׳ פפחים שאם יפחת
הכי אמרינן דאין מחיצות אלא אם כן *אביי אמר יבארבע אמות לימא בדרבי אמי
ל” ;
מפחים על מפח והנה עינינו רואות
יש תוך החלל ארבעה בפרק כיצד ורבי אסי קמיפלגי דאיתמר מבוי שנפרץ
משתתפק )ד׳ פו : (:גזירה שסא
שאין ) א ( האלכסון של שלשה על אחד להשלימו לי׳ חוקקו
מצירו כלפי ראשו איתמר משמיה דר׳ אמי
 .כלומר מעמיק וחופר
מ ג י ע לאלכסון של מ פ ח Jp
יפהה • על י ד דריסת רגלים יפחת
בקרקע ער שהשליטו
י
המישוש ויעמוד על פחות משפח הלכך ור׳ אסי יאם יש שם פס ד׳ ®מתיר בפירצה
לי׳  .משך כלומר רהב
בעינן שפי וכיון דאפיקתיה מהיכר עד עשר ואם לאו פחות משלשה מתיר
א!־תה החקיקה בכמה
רב י ו ם ף אמר בר׳
דרבי
של מעלה אוקמיה אארבעה דחשיבי שלשה אינו מתיר לרב יוסף אית ליה
טפחים אביי אמר בר׳
אמות  .ליטא בהא
בכל דוכתא  :סשפו • של חקק לתוך אמי לאביי לית ליה דר׳ אמי אמר לך אביי
פליגי דאתטר מבוי
אורך ה מ מי בדבר הבולש כגון התם סוף מבוי הבא תחלת מבוי אי איכא
שנפרץ מצ ת כלפי ראשו
אתטר משמיה דר׳
מנא
מישוש שייך למימר רוחב ובדבר ארבע אמות אין אי לא לא אמר אביי
א מ י ור׳ א ם י אם
נשתייר בו פשל עומד
השוקע ומקיפות אותו מחיצות כגון אמינא לה דתניא *יאין מבוי ניתר בלחי
חקק שייך שמר לשון משך  :רב יוםן«•
אביי מנא אמינא לה • הא שיש בו ר׳ טפחים
וקורה עד שיהו בתים וחצרות פתוחין לתוכו
דלא מייחי ראייה מ ל ק ק מתיר פרצה עד עשר
דבעי לעיל שפח הכא בעי ארבעה
כלומר אפילו אם הוא
דהתם דא־תיה לדופן ולמעושי קאתי ואי בד׳ היכי משכחת ליה וכי תימא דפתח
)ד׳ י•( דאמר שמואל משמיה דלוי רוחב הפרצה י׳ אמות
בהיכר בעלמא סגי הכא דהשתא הוא לה בדופן האמצעי *והאמר רב נחמן נקיטינן
מבוי שרחבו כ׳ אמה עושה פ ס כיון שהפסל זה עומד
)ונמצא כפסל( והפרצת
שארכו
דחשוי ליה דופן בין לרב יוסך ובין 'איזת מבוי שניתר בלחי וקורד,כל
אמוס
ארבע
במשך
עשרה
גבוה
כפתח ומותר  .רב יוסף
ומעמידו לארכו של מ טי שמא לחלק אית ל  Irכר׳ אמי ור׳
לאביי בעינן דליתחזי האי דופן יתר על רחבו *ובתים וחצרות פתוחין
אפי ואביי לית ליה
מבוי לב׳ מבואוס מודה רב יוסך
לשיעור הכשר אורך מבוי שלם לתוכו ורב יוסף *דפתח ליה בקרן זוית
ואטרינן בסוף מבוי
דצריך ד׳ אמוס :
יוםן( כ׳ע אית להו הא דר׳
הלכך לרב יוסך שיעור חשך מבוי אמר אביי מנא אמינא לה דאמררמיבר
לאפוקי מסורס לחי ע ד דאיכא ד׳ אמי ור׳ אסי כי פליגי
בתחלת מבוי רב rpv
ב ד שפחים ואביי סבירא ליה שיעור *חמא אמר רב הונא לחי הבולט מדופנו של
משך מבוי בד׳ אמות  :שנפרץ מצירו
אמוח • קשה דרב יוסך גופיה קא מר סבריתח^ ממי נטי
אחי• מן הכתלים שבצד ארכו  :בלפי מבוי פחות מארבע אמות נידון משום לחי
לקמן ) ל ׳ י•( על דברי רב הונא)י(משך בר׳ ואביי מברבר׳
«םית• יבי* אב י י
 ‘ ,,ן ,
ראשו • סמוך לקורה הימנה ולפנים  :ואינו צריך לחי אחר להתירו ד אמות נידון
לברר דבריו מדבריו
אם יש שס פס י׳ ‘ משום מבוי וצריך לחי אחר להתירו ורב
לאפוקי מסורס לחי •• ל ך ן י ה ט ל מ של רב דאטר אין מבוי
ניתר בלחי וקורה ער
אס נשתייר מן יוסף לאפוקי מתורת לחי עד דאיכא ארבע
קורה
מדופנו של מ טי אין פירושו כההיא שיד* בתים וחצרות
דלקמן )ד׳ י•( לחי המושך מדופנו פתוחיםי(בו בקרן זוית.
הכותל או עשה סס אמות למיהוי מבוי אפי׳ בארבעה טפחים
ואביי אמר לך פתחים
של מבוי דהחס חושך חוץ למבוי
ד במקום הפרצה נמי הוי מבוי  :גופא אמר רמי בר חמא אמר
בקרן זוית לא עבדי
לארכו של מבוי דהא חשיב ליה שוה אינשי וכן עוד בא אביי
סמוך לקורה ; רב הונא לחי הבולט מדפנו של מבוי
לרקדק מהא דאטר לחי
מבפנים והכא טל ש לר חט של מבוי
מסיר פירצה • אך
הבולט מדופנו של מבוי
פחות
וסוחמו דאמר לקמן ד מ טי ז׳ ניחר פי׳ בולט יוצא ועודף
על גב שנשתייר שס עדיין פירצה
בעומד מרובה על הפרוץ ואביי הוה מצי לאסויי נמי מ ה ס ס  :מבנין הכותל כגון
ע ד עשר דכיון דיש הכשר אורך מבוי מן הקורה ע ד הפירצה לא
כתיבת דינרין שהן
פחוס
בשל ליה חורת פתח מקמאי ובמלתיה קאי וקורתו חתירתו ופירצתה
בולטות האותיות ולא
מתרס כיון דלאו יוסר מעשר חורת פסח שליה ומבוי איש נפסל בפסחים הרבה אי נמי שבקי בני מבוי פסחא קמא ונפקו ועיילי שוקעות אם זה הבולט
בההיא פירצה משום דדרך קצרה היא להם אפ״ה לא במלה חורה פסח וקורה מן הראשון משום דהוי פחח לד׳ הסמוכין לו *( ניאה דחסר כאן וצ׳ל
הואיל וד׳ אורך ראויין לקורה דיש בהן הכשר מבוי  :ואם לאו • דאין שם פס ד׳  :פהזס מג׳ • אס הפירצה פחוחה מג׳  :מסיר • סתוחין לתוכו ואי נד׳
היכי משכחת לה ורב יוסף
חיקון המבוי אח המבוי שהרי כלבוד דמי ואין כאן פירצה ואס הפירצה ג׳ איט מחיר דכיון דממעמין בני מ טי בהילוכן ומקצרין אמר לך דמשכחת לה
אח דרכן דרך אוחה פירצה חיישינן דילמא שבקי פסחא רבה ועיילי ונפקי בההיא פירצה ובמיל ליה פסחא קמא ובמלה קורה שהיו סתוחין נו נקרן
זויח .
זאגיי ליס ליה דר׳ אמי ודר׳ אסי • דהא הכשר מבוי בד׳ אמוח
דידיה ואין קורה למבוי זה והאי מע מא מפרש לקמן בפירקין :
קאמר והכא נמי אי ליכא פ ס ד׳ אמוח אין קורה זו ראויה לאוחו הפס ואין כאן קו ר ה :סון* מבוי • כגון הא דר׳ אמי ור׳ אסי
שכבר היה מבוי ואירע בו פסול ה״נ דלמיהדר לשוייה מבוי סגי בד׳ מפחים  :ססילס מבוי • כגון גבי חקק דהשסא קאחי לשוייה
מ טי  :במים וסצרוס■ בסים פחוחין לחצירוח וחצירוח למטי שכן היה דרכן שאין בסיס פחוחין אלא לחצריהן וכל חצר האמור בהש״ס רב נסים גאון
ובמשנה איט אלא לפני הביס אכל שאחורי הביס מוקצה או רחבה קרי ליה  :ואי אמרה בד׳ הוי מבוי היאך גיסר באורו ונכשיר בו המוכה ;
אם יש פם ד׳ מתיר
^
ארבמה • ®מכדי מיעומ חצירוח שסיס ואין פחח פחוס מד׳ ואיך יפסח פחח רוחבו ארבעה במשך ה מ טי שאינו אלא פרצה ער עשרה עיקר
ד׳ איה מקום הפצימין ועוד כולו פרוץ הוא  :וכי סימא דפסס ליה בדופן אמצמיס • וכי קאמר רב יוסך הכשר מבוי דילת במשנה )דף קו(
כל פרצה שהיא כי׳
 ......מותרות מפני
באורך ד׳ במבוי רחב מאד קאמר ויכול לפסוח פסח החצירוח בדופן שמאחריו  :והאמר רב גסמן גקיגויגן• מסורת אמות
מ א ט חי ט מנהג מ ר ט חי ט  :ארכו יסר על רמבו • הוי מ טי וניחר בלחי וקורה אבל מרובע דין חצר עליו ואמרי׳ שהיא ב פ ת ח יתר
סיכן אסור
ן^,ןן
לקמן חצר צריכה פס ד׳ או פ ס משהו מכאן ופס משהו מכאן היכא דפרי,5ן
צ״ל לחי ע׳׳ת מהרש״ל י ^
*סם
ד׳ כשר,הרי רחבו ד׳ ח סר משהו ואין שס שיעור פחח דבכולי הך מסכסא אמרי׳ דאין פסח פחוס מד׳ :
ני וי ו יייה ־ טפח מן הפחח בדופן האמצעי וג׳ טפחים בדופן המשך וכן בצידו השני כזה*  :לסי
:
הבולע מדופנו של מבוי • לתוך רוחב המבוי ולא נעשה שם לשם לחי אלא הוניא בניינו בפאח ביחו כדרך שעושין משוס חיזוק*
הגהות הב׳ח
) (6תום׳ ד״ה פתחד
פחות

ואי

]לעיל ג[:

]שם[

ש 3״ . jp
לקמן עג :ע׳ש

יי ״
לקמן ינ:

]שגת קל.6
וש׳נ[
]מי׳ תוס׳לקמן
!.ד׳הדסתחא[
]גירס׳ היא׳ש
אנא[
—

—

גיליון
היג ר ס
נם׳ ומ״ם
קורה משוס
מתי5ה  .עיין
לקמן דף עו
ע״א תוס׳ד׳ה
אגיי לעעמיה:
ש ם מתיר
נסרצה סד
עשר* עיין
לקמן דף י ע׳ג
חוס׳ ד׳ה
ואצכעיים :

רש״יד׳הוא׳
אמרת  .מנדי
מיעוע מצירות
שתים .ק׳ל
נלאו הקדמה
זו הא אף אי
הוה סגי ניוצר
א׳ הוי הראיה
נכונה והא
נאמת אף
דנעי׳ג׳ חצרות
מ׳מ אסשר
נחצר א' מצד
דוסן זה וחצר
א׳נדופן כנגדו
אלאדנאמתגם
פתח אחד א׳א
נאורך ד' וא'כ
גם אם סגי
נחצר א׳ ישנה
לראיה זו :
תום׳ ד״ה
דפתח לי' .ולא
דק .מיין ת׳
מהרלנ״ח
סי׳ יג :

עין מ עז פ ט
נ ר מצור■
כ ן א מיי׳ פי׳ז מכל׳
שנת הלכה יא עוש׳ע
א׳ח סי׳ שפה סעיף ד :
כ ח במיי׳ שם הלכהע
]וגם עו[ :
כ ט נ עוש׳ע א׳ח סי׳
שסג סעיף כו :
ל ד מיי׳ פס הלכה עז
עוש׳׳ע שם :
ל א ה מיי׳ שם הלכה
יז עוש׳ע א׳׳ת סי׳
פסה סעיף א :
ל ב ו ז מיי׳ שם הל׳ ז
סמנ עשין דרננן
אעוש׳עא״ח סי׳שסג
סעיף כו :

אמר

ורב

וכו׳ שאין האלכסון• נ״נ
כלומר ה-חרץ המרובע מהאלכסון למאי דאמרינן כל אמחא נרינוע אמתא ותרי חומשי נאלכסונא הנה עינינו רואות דיתרון טפח ע׳ט הוא יותר נצהיתרון של ג׳ טסחים ע׳ ט והוא אם תמדוד נטפח ע״נו נאלכסון ולא
תמצא היתרון כ׳א נ׳ חומשי טפח וכשתמדוד אלכסון של ג׳ ע על אחד לא יהיה היתרון כל כך וזה דנר נדור ונראה לעינים ) :כ( ד׳ ה ורב יוסף וכו׳ על דנרי רנ הונא שמע מינה משך מנוי :

פירוש חברותא
èë

‡Y‰

äåáâ àåäù éåáî

‰¯Â˜‰ Ï ÈÂˆÈÁ‰ ‰„ÂÁ ‡ ÌÈ‡Â¯ Ì‡‰
ÈÂ·Ó‰ ‡ ÌÂÒÂ „¯ÂÈ‰ ¯È˜ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î
Û‡ ‡ˆÓÂ ,‰¯Â˜‰ Ï ÔÂˆÈÁ‰ ‰„ˆÓ
¯ÂÓÂ ,‰ˆÈÁÓ È ‰¯Â˜‰ ÁÓ ÌÂ˜ÓÏ
.‰¯Â˜‰ Á Ó‰Ï
‡Â‰ ‰¯Â˜‰ Ï ÈÓÈÙ‰ ‰„ÂÁ :ÔÈ¯Ó‡ Â‡
Á ÌÂ˜ÓÏ ÔÈ‡ ,ÔÎ Ì‡Â .ÌÂÒÂ „¯ÂÈ‰
Á Ó‰Ï ¯ÂÒ‡ ÍÎÈÙÏÂ .‰ˆÈÁÓ ‰¯Â˜‰
(19) .‰¯Â˜‰
.Â˜ÏÁ ÍÎ· àì :ÔÈÁ„Â
ùîúùäì øúåî ÈÎ éøáñ÷ àîìò éìåëã ‡Ï‡
.äøå÷ä úçú

:éâìôéî à÷ àäáå
ÏÏÁ‰ ËÂÚÈÓ ÈÎ ¯Ó‡ ,ÛÒÂÈ ·¯ Z øî
äøå÷ ,øáñ Z È‚Ò ‰¯Â˜Ï ÁÓ ÁÙË·
.‡Â‰ øëéä íåùî ,ÈÂ·Ó‰ ‡ Ô˜Ï ‰ÏÈÚÂÓ
ÁÙ· ‰¯Â˜‰ ‡ ÔÈÏ ÌÈÓÎÁ Â˜È È¯‰
ÈÂ·Ó‰ ÔÈ· ÛÈÏÁ‰Ï Â‡Â·È ‡Ï È„Î ÈÂ·Ó‰
‰¯ÂÒ‡‰ ÌÈ·¯‰ Â¯ ÔÈ·Ï ÏÂËÏË· ¯ÂÓ‰
ÂÚÏ ÌÈÓÎÁ Â˜È ÍÎ ÌÏÂ .ÏÂËÏË·
.‰¯Â˜ ¯ÎÈ‰
‡Â‰ ÌÈ¯ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰¯Â˜ ÏÂÒÙ ÌÚËÂ
ÌÈ¯ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÈÂˆÓ‰ ‰¯Â˜· ÌÂÓ
.‡¯ÎÈ‰ ‡ÎÈÏ ‰Ó‡
ÁÓ ÏÏÁ‰ ‡ ËÚÈÓ ÔÂÈÎ ,ÔÎÏÂ
È ,‰¯Â˜‰ Á Ó‰Ï ¯ÂÓÂ ,‰¯Â˜Ï
‰Ó· È‚ÒÂ ,‰Á ÓÓ‰ Ì„‡Ï ¯ÎÈ‰
.‰¯Â˜‰ Á ÓÓÏ ‡¯ÎÈ‰ ‡ÎÈ‡„

‡Y‰

Á çôè· È„ [ÛÒÂÈ ·¯] øîàã ïàîã
[ÏËÏËÏ] ùîúùäì øúåî :øáñ÷ ,‰¯Â˜‰
„Ú Ï ‰·Â‚‰ ¯ÂÚÈ„ ÔÂÈÎÂ .äøå÷ä úçú
ÔÈ¯Ó‡„ÎÂ] ¯ÎÈ‰ ÌÂÓ ‡Â‰ ‰Ó‡ ÌÈ¯Ú
Ì„‡Ï ¯ÎÈ‰ È Ô‡Î Ì‚ È¯‰ ,[‡ ‚ ÏÈÚÏ
ÈÎ ,‰¯Â˜‰ ÁÓ ÁÙË ÂÂ‡ ÏÚ „ÓÂÚ‰
Ì ÔÈ‡ ÈÙÏ ,‰¯Â˜‰ ÂÏ ¯ÎÈ ÌÂ˜Ó ÂÂ‡·
.‰Ó‡ ÌÈ¯ÚÓ ¯ÂÈ ÏÏÁ
˜ÙÒÓ ÂÈ‡ [ÈÈ·‡] øîàã ïàî ÂÏÈ‡å
‡Ï‡ ,‰¯Â˜‰ Á ÁÙË· ÏÏÁ‰Ó ËÂÚÈÓ·
äòáøà ·ÁÂ¯· ÁËÓ· ÏÏÁ‰ ËÂÚÈÓ ÍÈ¯ˆÓ
ùîúùäì øåñà :øáñ÷ ,ÈÂ·Ó‰ ÍÂ· ÌÈÁÙË
!äøå÷ä úçú
,ÈÂ·Ó‰ Ï ÈÓÈÙ‰ „ˆ· ˜¯ ÌÈÓÓ ÂÈÙÏÂ
.‰¯Â˜‰ Á ÁËÏ ¯·ÚÓ
„ÓÂÚ ÈÓÏ ¯ÎÈ‰· ÂÈÙÏ È‚Ò ‡Ï ,ÍÎÈÙÏÂ
Ì ÌÈÓÓ ÔÈ‡ È¯‰ ,‰¯Â˜‰ Á
¯ÎÈ‰ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,‰¯Â˜‰ Ï ¯È‰·
.ÂÓˆÚ ÈÂ·Ó· ÌÈÓÓÏ
‰¯Â˜‰ Á ËÂÚÈÓ· ÔÏ È‚Ò ‡Ï„ ÔÂÈÎÂ
,"·ÂÁ ÌÂ˜Ó" ¯ÂÚÈ ÔÈÚ· ·Â ,„·Ï·
.ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ‡Â‰
Á Ó‰Ï È¯ È‡ Ì‚ÂÏÙ ¯Â‡È·Â
:‡Â‰ ‰¯Â˜‰
Ô˜Ï ‰ÏÈÚÂÓ ‰¯Â˜ ÌÈ¯·ÂÒ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ
ÍÎ· ,‰ˆÈÁÓÎ ·Á ‡È‰ ÌÂÓ ÈÂ·Ó‰
‰¯˜ ‡È‰ ÂÏÈ‡Î ‰ÈÏ‡ ÌÈÒÁÈÈÓ Â‡
„¯ÂÈ Z ‰¯˜ ÈÙ"Â ,ÈÂ·Ó‰ ‰ˆ˜ ‡ ‰¯˜Ó‰
.["ÌÈ‚ÂÓ ¯Â‡È·"· ÔÈÈÚ] "ÌÂÒÂ
:È‚ÈÏÙ ÈÎ‰·Â
.È"¯ ·‰· ·˜ÚÈ ÔÂ‡‚ ÈÙ ÏÚ .19
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‡Y‰

äåáâ àåäù éåáî

ËÚÈÓ È¯‰ ,¯ÎÈ‰ ‡ÎÈ‡ ‰ËÓÏ ÁÙË ·ÁÂ¯·Â
‰ÏÚÓÏ ‰Â·‚ ‰È‰È ‡Ï ÏÏÁ‰ ‰·Â‚ ‡ Ì
.ÍÎ· È„Â ,ÌÈ¯ÚÓ
øëéä" ïðéøîà àì :øáñ Z ÈÈ·‡ Z øîå
Û‡ ,ÔÎÏÂ ."äìòî ìù øëéäë äèî ìù

ÂÈÈ‰ ,È‚Ò „·Ï· ÁÙË Ï ¯ÎÈ‰· ‰ÏÚÓÏ
‰¯Â˜‰ ¯ÎÈ ‰Ê ÁÙË ¯ÎÈ‰ È„È ÏÚ ÌÂÓ
˜¯ ¯ÎÈ‰ ‰È‰È È‚Ò ‡Ï Ï·‡ .ÌÏÂÎÏ
.ÁÙË ·ÁÂ¯· ËÚÓ‰ ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚÏ
[·˜ÚÈ ÔÂ‡‚]
,È‚Ò ‡Ï ‰¯Â˜‰ Á ÁÙË ËÂÚÈÓ· ÔÂÈÎÂ
¯ÂÚÈ· ÈÂ·Ó· ÌÈ„ÓÂÚÏ ¯ÎÈ‰ ‰È‰È ÔÈÚ·
.ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ÂÁÙÏ ‡Â‰ ,·ÂÁ ÌÂ˜Ó
ÔÎ‡ ïðéøîà àîìò éìåëã :àîéà úéòáéàå
ÂÈ„ Z äèî ìù øëéä" ÈÂ¯˜Ú ‰ÈÁ·Ó
.„·Ï· ÁÙË· "äìòî ìù øëéäë ‰È‰È
ËÂÚÈÓ‰ ÌÂ˜Ó úåçôé àîù äøéæâá ,àëäå
È· Ï ÌÈÈÏ‚¯‰ ÒÈ¯„ È„È ÏÚ ÁÙË ·ÁÂ¯Ó
Z ÁÙËÓ ÂÁÙ ÏÚ „ÂÓÚÈÂ ,ÈÂ·Ó‰
.éâìôéî÷
,ÂÁÙÈ ‡Ó ÔÈ¯Ê ‚ ‡Ï :¯·Ò ÛÒÂÈ ·¯
.È‚Ò ÁÙË·Â
ÏÚ „ÂÓÚÈÂ ÂÁÙÈ ‡Ó ÔÈ¯Ê ‚ :¯·Ò ÈÈ·‡Â
·Â ,È‚Ò ‡Ï ÁÙË·„ ÔÂÈÎÂ ,ÁÙËÓ ÂÁÙ
,·ÂÁ ÌÂ˜Ó Ï ¯ÂÚÈ· ËÚÓÈ ÔÈÚ·
.ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ‡Â‰
È Ì‡ ‡Ï‡ ‰¯Â˜Â ÈÁÏ· ¯È ÈÂ·Ó ÔÈ‡
.ÌÈÁÙË ‰¯Ú ÂÁÙÏ ÈÂ·Ó‰ Ï Â‰·Â‚·
[ÂÎ ‚Ò Ú"Â]

‡Y‰

ì

‡ ËÚÓÏ ÍÈ¯ˆ ÈÎ ¯Ó‡ ÈÈ·‡ Z øîå
ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ·Á¯‰ ÁËÓ· ÈÂ·Ó‰ ‰·Â‚
íåùî ‡Â‰ äøå÷ ÔÂ˜È ÌÚË øáñ Z
Ï ÔÂˆÈÁ‰ ‰„ÂÁ ‡ ÌÈ‡Â¯ ,äöéçî
ÈÂ·Ó‰ ‡ ÌÂÒÂ „¯ÂÈ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î ‰¯Â˜‰
.‰ˆÈÁÓÎ
ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ‰Ó ÈÎ ,ÈÈ·‡Ï ‰ÈÏ ‡¯È·ÒÂ
ÌÚË‰ ÔÈ‡ ,‰¯Â˜ È‰Ó ‡Ï ÌÈ¯ÚÓ ‰ÏÚÓÏ
‰¯Â˜· ÌÂÓ ‡Ï‡ ,¯ÎÈ‰ ‡ÎÈÏ„ ÌÂÓ
‰· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ÌÈ¯ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ˆÓ‰
.ÌÂÒÂ „¯ÂÈ ‰¯Â˜ Ï ‰„ÂÁ
ÈÂ·Ó‰ ‡ ËÚÓÏ ÍÈ¯ˆ ÈÈ·‡ ¯·Ò ,ÍÎÈÙÏÂ
‰ˆÈÁÓ ÈÙÏ ,ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ Ï ·ÁÂ¯·
ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ‰ÈÂÚ ‰È‡Â ‰ÈÂ‡¯ ‰È‡ ¯‡
‰ˆÈÁÓ Â‡Ï ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ Ï ÁËÓÏ
‰Ú·¯‡Ó ÂÁÙ „ÈÁÈ‰ Â¯ ÔÈ‡„] .‡È‰
·ÁÂ¯Ó ÂÁÙ· ÂËÚÓÈ Ì‡Â [È"¯ ,ÌÈÁÙË
‰ÈÂÚ‰ ‰ˆÈÁÓ ‰Ï ‰Â‰ ,ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡
ÔÂ‡‚ ÈÙ ÏÚ] ‰ˆÈÁÓ ‰È‡ ,‰Ú·¯‡Ó ÂÁÙÏ
.[È"¯ ·‰· ·˜ÚÈ
íåùî äøå÷ àîìò éìåëã :àîéà úéòáéàå
‰ÏÚÓÏ ‰¯Â˜ Ï ÏÂÒÙÂ .È‰Ó„ ‡Â‰ øëéä

‰¯Â˜‰ÎÂ .¯ÎÈ‰ ÔÂ¯ÒÁ ÌÂÓ ‡Â‰ ÌÈ¯ÚÓ
.‰¯Â˜‰ Á Ó‰Ï ¯ÂÓ ‰ÎÏ‰Î
‡ ËÚÓÓÎ] äèî ìù øëéä ¯ÂÚÈá ,àëäå
ÔÂ‡Ï ¯ÎÈ‰ ‰È‰È ÍÎ·Â ,‰ËÓÏÓ ÏÏÁ‰
ÂÈ„ Ì‡‰ Z [ËÂÚÈÓ ÂÂ‡ ·ÁÂ¯ ÏÚ ÔÈ„ÓÂÚ‰
‡Â‰ ,äìòî ìù øëéäá ÌÎ ÁÙË·
:éâìôéî÷ ,„·Ï· ÁÙË· È„ ,‰¯Â˜‰
øëéä" ïðéøîà :øáñ Z ÛÒÂÈ ·¯ Z øîã
[ÂËÚÈÓ ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚÏ] äèî ìù

‰¯Â˜‰ ìù øëéäë ‡Â‰ ,ÁÙË Â¯ÂÚÈ
.ÁÙË Â¯ÂÚÈ ,"äìòîÏ

פירוש חברותא
àì

‡Y‰

äåáâ àåäù éåáî

Ì ÌÈÎÂÓ‰ ÈÂ·Ó‰ ÈÏÎÏ ÔÈ‡ ,‡Î‰ È‡
‰¯ÚÓ ÂÁÙ ‡Â‰ ÔÙÂ„ ÏÎ ÈÙÏ ,ÔÙÂ„
˜˜Á‰ ‰ÚÈ ÍÈ¯ˆ ÔÎ ÏÚÂ .ÏÏÎ ÔÙÂ„ ÂÈ‡
.ÈÂ·Ó ÍÓ Ï ¯ÂÈ· ÂÁÙ‰ ¯ÂÚÈ·
.ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ,ÛÒÂÈ ·¯ Ú„Ï ,‡Â‰
Ú·¯‡ ÂÁÙÏ ‡Â‰ ÈÂ·Ó ¯ÂÚÈ ,ÈÈ·‡ÏÂ
.ÂÓ‡
ÂÓ‡ ÌÈ¯ÚÓ ‰‰Â·‚ ‰¯Â˜‰ ¯‡Î ,Ï·‡
ÔÂ˜È· ˜¯ ‡Ï‡ ,ÔÙÂ„ ÈÈÂÂ‡Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡
ÁËÓ ‰ÂÚ Ì‡ È„ ÍÎ·Â ,‡ÓÏÚ· ¯ÎÈ‰‰
¯ÎÈ Â· ,[ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ Ï Â‡] ÁÙË Ï
.‰¯Â˜‰ Ï ¯ÎÈ‰‰
È‚ÈÏÙ„ ,ÈÈ·‡Â ÛÒÂÈ ·¯ àîéì :‰· ÔÈÂ‰Â
éñà éáøå éîà éáøãá Z ÈÂ·Ó ÍÓ ¯ÂÚÈ·
¯ÂÚÈ· ÌÂÓÎ ¯Â·ÒÏ È Ì‡‰ ,éâìôéî÷
,ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ‡Â‰ ÌÚ„Ï ,ÈÂ·Ó ÍÓ
.Ì‰ÈÏÚ ˜ÂÏÁÏ Â‡
ÈÏÎÓ „Á‡· Â· ‰ˆ¯Ù ÈÂ·Ó :øîúéàã
,ÂÓ‡ ¯ÚÓ ÂÁÙ ¯ÂÚÈ· ‰ˆ¯ÈÙ ÈÂ·Ó‰
ÈÁÏ· ¯È ‡Â‰ ÏÈ‚¯ ÈÂ·ÓÎ ÂÈ„ ¯‡
‰ÂÁÙ ‡È‰ ‰ˆ¯ÈÙ ÈÎ .ÂÁÙ· ‰¯Â˜Â
"ÁÙ" ‡Ï‡ ,‰ˆ¯ÈÙÎ ·Á ‰È‡ ¯ÚÓ
.ÈÂ·ÓÏ
ÁÙ „ÂÚ ‰Â‰Ó ‡Ê ‰ ‰ˆ¯ÈÙ‰ ·‚ ÏÚ Û‡Â
Â¯Ï ÁÂÙ ‰Ê ÁÙ Ì‚Â ,Â„ˆÓ ,ÈÂ·ÓÏ
ÏÒÙ ÈÂ·Ó‰ ÔÈ‡ Ê‡ ÏÎ· ,ÌÈ·¯‰
È„È ÏÚ ÂÎÂ· ÏÂËÏËÏ Â¯ÈÎ‰Ï Â¯Ù‡‰Ó
ÌÈÁÙ· Ì‚ ÈÙÏ .Â‡¯ ÁÙ· ‰¯Â˜Â ÈÁÏ
ÁÙ‰Â ÂÈ‰ ,ÏÈ‚¯ ÈÂ·ÓÏ ·Á ‡Â‰ ‰·¯‰
ÒÎ‰ÏÂ ‡ˆÏ ÈÂ·Ó‰ È· ÌÈÏÈ‚¯ ,Â‡¯·
."ÈÂ·Ó‰ ÁÙ" ·Á‰ ‡Â‰ ,Â·

‡Y‰

‰·Â‚· ·È·ÒÓ ÂˆÈÁÓ ÈÂ·ÓÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÎÏÂ
ÈÏÎ ÂÈ‰ ÔÂ‚ÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯Ú ÂÁÙÏ Ï
,ÂÎÂÓ ÈÂ·Ó‰ ‡ ÂÙÈ˜Ó‰ Â¯ÈˆÁ‰
.ÏÏÎ ÂˆÈÁÓ ÈÂ·ÓÏ ÔÈ‡ ÂÏÈ‡Î ¯·„‰ ·Á
ÌÈÁÙË ‰¯ÚÓ ‰ÂÁÙ‰ ‰ˆÈÁÓ ÔÈ‡ ÈÙÏ
(20) .‰ˆÈÁÓÏ ·Á

:‡¯Ó‚‰ ˜ÙÒÓÂ
,íéçôè äøùòî úåçô ÈÂ·Ó‰ ‰·Â‚ äéä
È„Î ÈÂ·Ó‰ ÈÚ˜¯˜· ˜ÓÂÚÏ åá [¯ÙÁ] ÷÷çå
‰Ê È‡· ,äîë Z äøùò ‰·Â‚ì åîéìùäì
?÷÷åç ‡‰È ¯ÂÚÈ
˜˜Á‰ ˜ÓÂÚÏ ÒÁÈ· ÔÈÚ„ ‡˜ÏÒ ‡˜Â
.ÔÏ ÈÚ·ÈÓ
È¯‰Â !?÷÷åç äîë ÍÏ ÈÚ·È È‡Ó :ÔÈ‰ÓÂ
ÔÎ ,‰¯Ú ‰·Â‚Ï ÌÈÏ‰Ï äéì êéøöã äîë
!˜ÈÓÚÈÂ ˜Â˜ÁÈ
:ÔÏ ÈÚ·ÈÓ ÈÎ‰ ,àìà
,ÈÂ·Ó‰ ÍÂ· ˜˜Á‰ Ï ÂÎ¯Â‡] åëùî
ÂÂÚÏ ÂÈÏÚ Í¯Â‡ ‰ÊÈ‡· ,äîëá [ÂÎ¯Â‡Ï
‰·Â‚· ÌÈÏÎ ¯ÂÚÈ ÈÂ·ÓÏ ‰È‰È È„Î
?ÌÈÁÙË ‰¯Ú
äòáøà ÍÓá ˜Â˜ÁÈ ÂÈ„ :øîà óñåé áø

.[1 ¯ÂÈˆ '‡¯] ÂÎ¯‡ ‡ ,ÈÂ·Ó‰ ÍÂ· ÌÈÁÙË
òáøà ÍÓá ˜Â˜ÁÈ ÍÈ¯ˆ :øîà ééáà
.[2 ¯ÂÈˆ '‡¯] ÈÂ·Ó‰ ÍÂÏ úåîà

ÌÈ¯Ú ‰·Â‚Ó ÂËÂÚÈÓ È·‚Ï ·‚ ÏÚ Û‡Â
ÔÈ· ÛÒÂÈ ·¯Ï ÔÈ· ,È‡‰ ÈÏÂÎ ÔÈÚ· ‡Ï ‰Ó‡
.ÏÈÚÏ ÔÈ¯Ó‡„Î ,ÈÈ·‡Ï

.ÌÈÁÙË ‰¯Ú ‰·Â‚ È ÌÈÏÎÏ ÂÁÓ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ È‚Ò ‡Ï„ :ÛÈÒÂ‰ ÔÂÈˆ‰ ¯Ú·Â ,Ì ‰¯Â¯· ‰Ó .20
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‡Y‰

äåáâ àåäù éåáî

¯È ÈÂ·Ó‰ ÔÈ‡ ,[ÈÂ·Ó ÍÓ ¯ÂÚÈ ‡Â‰]
ÁÙ ÂÈ‡ ÔÂ‡¯‰ ÁÙ‰ Ê‡ ÈÎ .‰¯Â˜Â ÈÁÏ·
‰Ú·¯‡Ó ÂÁÙ ‡Â‰ ÈÂ·Ó ÈÙÏÎ ‡Ï‡
.ÈÂ·Ó ¯ÂÚÈ Â· ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË
úåçô ‡Â‰ ‰ˆ¯ÈÙ‰ ·ÁÂ¯ Ì‡ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ
‰¯Â˜‰ ÏÂÎ‰ øéúî ÌÈÁÙË äùìùî

ÔÈ¯Ó‡„ .ÈÂ·Ó‰ ‡ Â‰ˆ˜· ÂÈÏÚ ‡ˆÓ
.‰ˆ¯ÈÙ Ô‡Î ÔÈ‡ ÂÏÈ‡ÎÂ ,„Â·Ï
ÌÈÁÙË äùìù ‡Â‰ ‰ˆ¯ÈÙ‰ ·ÁÂ¯ Ì‡ Ï·‡
ÈÁÏ‰ È„È ÏÚ ÏÂÎ‰ øéúî åðéà Z ¯ÂÈ Â‡
.ÈÂ·Ó‰ ‡ ‰¯Â˜‰ Â‡

‡Y‰

„Á‡·] åãéöî õøôðù éåáî ‰È‰ Ì‡ Ï·‡
éôìë ‰ˆ¯ÈÙ‰ ‰È‰Â ,[ÈÂ·Ó‰ Í¯Â‡ ÈÏÎÓ
È¯‰ ,ÈÂ·Ó‰ ÁÙÏ ÍÂÓÒ· ,ÈÂ·Ó‰ Ï åùàø
¯ÚÓ ‰ÂÁÙ ‡È‰ ‡Ê ‰ ‰ˆ¯ÈÙ‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡
ÔÂ˜È ‰Ê‰ ÈÂ·ÓÏ ÏÈÚÂÓ ÔÈ‡ ·Â Z ÂÓ‡
!‰¯Â˜ Â‡ ÈÁÏ Ï
‡Ó ÂÁÏ È ÈÙÏ :¯·„ Ï ÂÓÚËÂ
ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯‰ Â¯Ó ÈÂ·Ó‰ È· ÂÒÎÈ ‰ÚÓ
‡¯· ÁÙ‰ Í¯„ ‡ÏÂ ,‰ˆ¯ÈÙ‰ ‰Â‡ Í¯„
ÍÎ· È¯‰ ,ÌÈ·¯‰ Â¯Ï ÁÂÙ‰ ÈÂ·Ó‰
.Í¯„‰ ‡ Ì‰ ÌÈ¯ˆ˜Ó

Ê ‡Â .ÂÓÓ "ÈÂ·Ó‰ ÁÙ" Ì ÍÎ· ÏË·ÈÂ
ÈÒ‡ È·¯Â ÈÓ‡ È·¯Ï Â‰Ï ‡¯È·Ò„ ,ÔÈÊ ÁÂ ÔÂ˜È‰ ÈÎ .‰¯Â˜‰ Â‡ ÈÁÏ‰ ÔÂ˜È Ì‚ ÏË·È
.ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ‡Â‰ ÈÂ·Ó ÍÓ ¯ÂÚÈ„
Ì ÔÈ‡ ‰ÚÓÂ ,ÈÂ·Ó‰ ÁÙ· ÂÚ‰Ï ÍÈ¯ˆ
.[‰¯Â¯· ‰Ó] ÂÈÏÚ "ÈÂ·Ó‰ ÁÙ"
:‡ÓÈ ,ÔÎ Ì‡Â
éîà éáøã äéîùî øîúéà ‰ÊÎ ÈÂ·Ó ÏÚÂ
ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ÈÂ·Ó ÍÓ ¯·Ò„ ,óñåé áøì
‰¯Â˜ ¯Î‰Ï Ô˜ÂÓ ‡Â‰ „ˆÈÎ éñà éáøå
ÒÙ· È‚Ò„ ÈÒ‡ È·¯Â éîà éáøã äéì úéà Z
:Ô¯Î‰Ó ÏÂÒÙ ‡Â‰ „ˆÈÎÂ ,ÈÁÏÂ
.ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡
ÍÂÓÒ· ¯Ù ÏÂÎ‰Ó ¯‡ ,íù ùé íà
,ÈÒ‡ È·¯Â éîà éáøã äéì úéì Z ééáàìÂ äòáøà ¯ÂÚÈ· ¯ˆ˜ ÏÂÎ ñô ,ÈÂ·Ó‰ ‡¯Ï
Ú·¯‡ ÒÙ Ì È ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ¯ÈÓ ÂÈ‡Â
Â‰ˆ˜ ÏÚÂ ,ÈÂ·Ó‰ ‡¯Ï „ÂÓˆ‰ ÌÈÁÙË
?!ÂÓ‡ ‡È‰ ‰ˆ¯ÈÙ‰Â] ÈÂ·Ó‰ ÁÙ· ‰¯Â˜‰ ÁÂÓ
Z [ÈÂ·Ó‰ È¯ÂÁ‡ ÔÂÂÈÎÏ ,ÒÙ‰ È¯Á‡
ÂÏÈÙ‡ È¯Ó‡„ ‡‡ :ééáà êì øîà :ÔÈÁ„Â
Â‡ ÈÁÏ‰ È„È ÏÚ ÈÂ·Ó‰ ‡ ‰Ê ‰ ÒÙ‰ øéúî
.ÈÒ‡ È·¯Â ÈÓ‡ È·¯Î
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‰ˆ¯ÈÙ‰ ‰ˆ¯Ù Ì„Â˜ È¯‰ ,ÒÙ‰ „‚Î
ÌÈ‡· Â‡ ÒÙ‰ È„È ÏÚÂ ,ÈÂ·Ó ¯Î‰ Ì ‰È‰
È‚Ò ‰Ê ·Â ,ÒÙ‰ „‚Î ÈÂ·Ó‰ Ì ‡ ¯È‡‰Ï
.ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡·

ÈÂ·Ó‰ È· ÂÒÎÈ Ì‡ ÔÏ ÙÎÈ‡ ‡Ï„ ÌÂÓ
ÈÂ·Ó‰ ÈÙÏÎ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÈÎ ,‰ˆ¯ÈÙ‰ Í¯„
ÁÙ‰Ó ÁÙ Ì ÏË·‰ ‡Ï ÒÙ‰ „‚Î
ÒÙ‰ „‚Î ÈÂ·Ó ˜ÏÁ ÂÂ‡Ï È¯‰ ,ÔÂ‡¯‰
.ÔÂ‡¯‰ ÁÙ‰ Í¯„ ÈÂ·Ó‰ È· ÂÒÎÈ

‡Ï ÌÏÂÚÓ ,‰¯ÚÓ ÂÁÙ ÈÂ·Ó· àëä Ï·‡
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ÈÂ‰ ˜˜ÁÎ ‡‰Â ,ÈÂ·Ó Ì ‰ÈÏ ÈÂ‰
ÛÒÂÈ ·¯Ï ÈÂ·Ó‰ Í¯Â‡ ‰È‰È ÔÎÈ ÈÎ
‡Â‰ ÈÂ·Ó‰ ·ÁÂ¯ ÔÂ‚Î· ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡· òáøà àëéà éà ˜¯ ÍÎÈÙÏ ,éåáî úìçú
ÈÏ äì çúô ÈˆÓã ,ÌÈÁÙË ‰ÂÓÓ ¯ÂÈ ‡ÓÏÚ· ÈÂ·Ó ÍÓ ¯ÂÚÈ ‡Â‰ úåîà
Ï éòöîàä ïôåãá ,Â¯ˆÁ Ï ÌÈÁÙ Ê ‡ ,ïéà ,ÈÈ·‡ Ú„Ï ‰¯Â˜Â ÈÁÏ· Â¯È‰Ï
?ÌÈÁÙË ‰ÂÓÓ ¯ÂÈ ·Á¯‰ ,ÈÂ·Ó‰
ÍÓ ˜˜Á· ÔÈ‡ ,àì éàÂ .¯Î ÈÂ·Ó‰
!àì Z ÂÓ‡ Ú·¯‡
:ÈÎ .ÈÎ‰ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏ
ÈÏ È ÔÎÈ‰Ó ,äì àðéîà àðî :ééáà øîà
ÈÁÏ· Â¯È‰Ï ÈÂ·Ó ÍÓ ¯ÂÚÈ ÈÎ „ÂÓÏÏ
‡È‰ ¯ÂÒÓ] ïðéèé÷ð :ïîçð áø øîàäå
?ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÈÂ‰ ‰¯Â˜Â
:[ÂÈÂ·¯ Â‚‰ ÍÎÂ ,ÂÈÂ·‡Ó
?äøå÷å éçìá øúéðù éåáî åäæéà

ãò ,äøå÷å éçìá øúéð éåáî ïéà :àéðúã
‡¯Ó‚] íéúá È ÂÁÙÏ ÂÈ„ˆÓ Â· åäéù

:ÌÈ‡ ‰Ú·¯‡ Â· Â‡ÏÓ ìë

ÔÓ˜Ï È"¯ ÔÈÈÚÂ ,Ì È"¯Â .‡Ï˜ Û„ ·
úåøöç Èå ,¯ˆÁ ÏÎÏ ÌÈÁÂÙ [:·È Û„
.ÈÂ·Ó Ï åëåúì ïéçåúô

.Ú·Â¯Ó ‡ÏÂ åáçø ìò øúé åëøàù .‡
.ÂÎ¯‡ ÏÚ ¯È Â·Á¯ ‡ÏÂ .·
ÌÈ· È ,íéúá ‰Ú·¯‡ ÂÁÙÏ ÂÈ‰Èå .‚
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.åëåúì ïéçåúô [ÌÈ· È ÂÁÙÏ Ô‰Ó
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Â¯ÈˆÁ È ¯ÈÙ ‰Ï ÁÎÓ :ÍÏ ¯Ó‡
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ïø÷á ¯ˆÁ‰ ÈÁÙÏ äéì çúôã ÔÂ‚ÎÂ ,ÌÈÁÙË
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È¯˜ÈÓ ‡Ï ‰Ê Ó ÂÁÙ·„] ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ·Á¯
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ÂÚÏ ¯Ù‡ È‡ Z Á‡ ¯ˆÁÏ [ÌÈÁÙË
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Ê
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éôñåà„ ,È‰Ó ‡Ï [‰ËÈÏ·Ï ÍÓ‰· Â„ÈÓÚÈ
ÏÚ ‡Â‰ ÛÈÒÂÓ] äéìò óéñåî à÷ã àåä

‡Ï ‰ËÈÏ·‰ Ïˆ‡ ‡Â‰ ÏË·Â [‰ËÈÏ·‰
ÈÁÏ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÏÂÎ ÌÂ ,ÈÁÏ ÌÏ ÈÚ
[2 ¯ÂÈˆ '‡¯] .[È¯È‡Ó]
êãéàì äéì é÷åîã :àôô áø øîà ÍÎÈÙÏÂ
.ÈÂ·Ó‰ ÁÙ Ï [È‰ „ˆ· Â„ÈÓÚÓ] àñéâ
[3 ¯ÂÈˆ '‡¯]

àîéú åì éôà :øîà òù åäé áøã äéøá àðåä áø
ÁÎÓ ÈÓ ,ËÏÂ·‰ ÈÁÏ„ äéãäá äì é÷åîã
[Â· ÛÈÒÂÓ] äéá éôèîã ÔÂ‚ÎÂ ,¯Î ‡‰È ‰Ï

‰ÂÚ ,[5 ¯ÂÈˆ] Â‰·Â‚· Â‡ [4 ¯ÂÈˆ] ÂÈ·ÂÚ·
åà ,‰ËÈÏ·‰ ÔÓ ¯ÂÈ ‰·Ú Â‡ ‰Â·‚ ÈÁÏ‰
ÏÚÂ ,ÂÈ·ÂÚ Â‡ Â‰·Â‚· [Â· ÁÂÙ] äéá øöáîã
.[È¯È‡Ó] ‰Ú ÈÁÏ ÌÏ ¯ÎÈ ‰Ê È„È
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ÔÂ„È ‡Â‰ ÔÂÈÎ ,ÂÓ‡ Ú·¯‡ ËÏÂ·‰ ÈÁÏ„
,Â¯È‰Ï ¯Á‡ ÈÁÏ ÍÈ¯ˆ ÈÂ·Ó ÏÂÎ ÌÂÓ
Â‡ ÂÓ‡ äðåîù ·Á¯ ‡Â‰ éåáîá àìà
ÂÁÙ :¯ÓÂÏÎ ,äòáù éåáîá ìáà ,¯ÂÈ
ÔÏ ÙÎÈ‡ ‡Ï ,Â‰Ó ÂÏÈÙ‡ ÂÓ‡ ‰ÂÓÓ
ÏËÏËÏ ¯ÂÓ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ„ ,ÈÁÏ ÂÈ‡
ìò äáåøî ãîåòá øúéð ÈÂ·Ó‰ È¯‰ ,ÈÂ·Ó·
ÌÂÒÎ ÔÂ„È ‡Â‰ ,ÈÚÈ·¯ ÁÂ¯· õåøôä
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[6 ¯ÂÈˆ '‡¯] !ÏÂËÏË·
ÏÂÎÎ ÏËÏËÏ ¯ÂÓ„ Z ‡Â‰ øîåçå ì÷å
Â¯Ù‰ ÏÚ ‰·Â¯Ó „ÓÂÚ· ÌÂÒ ÂÏ ÈÚÈ·¯
ÏÚ ¯È ‰·Á¯ Â‡ ,Ú·Â¯Ó øöçî Z
ÈÂ·ÓÎ ‰È„ ‰·Á¯ ÏÚ ¯È ‰Î¯‡Î„] ‰Î¯‡
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ÏÎÓÂ ,ÌÈÁÙË ‰Ú·¯‡ ·Á¯ [ÈÁÏ] ÒÙ ÌÈ·¯‰
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„ÓÂÚ‰ ÏÂÎ‰ ÔÈ· ‡ÈˆÂ‰ ÈÓ :àðåä
èìåáä éçì ÔÈÚÎ Â‡ÚÂ ,ÈÂ·Ó Ï ÂÎ¯Â‡Ï
Ï Â·Á¯ ÍÂÏ ,Â‡¯· éåáî ìù åðôåãî
Ì‡ ,[ÈÁÏ ¯È‰ ÌÏ ÔÎ ‰Ú ‡ÏÂ] ÈÂ·Ó
‡Â‰ úåîà òáøàî úåçô ‰ËÈÏ·‰ ‰È‰
éçì íåùî ‰ËÈÏ·‰ ïåãéð ,ÈÂ·Ó ÍÓ ¯ÂÚÈ
éçì ÈÂ·Ó‰ êéøö åðéàå ,ÈÂ·Ó· ÏËÏËÏ ¯ÂÓÂ
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Z ÂÈÏ‡Ó „ÓÂÚ‰ ÈÁÏ :ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ ‡‰„ ,ÈÁÏ
‡Â‰ úåîà òáøà ·Á¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Î
ÌÏ Â‡Ú ‡Ï ÔÂÈÎ ,ÈÂ·Ó ÍÓ ¯ÂÚÈ
éå áî ÏÂÎ íåùî ïåãéð ‰ËÈÏ·‰ È¯‰ ,ÈÁÏ
øçà éçì ÈÂ·Ó‰ êéøöå ,ÈÁÏ ÌÂÓ ‡ÏÂ
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ÂÓ‡ Ú·¯‡ ÈÂ·Ó ÍÓ ¯ÂÚÈ„ ‡Î‰Ó ÔÈÊ ÁÂ
!ÈÈ·‡Î Z
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àëéàã ãò È‚Ò ‡Ï éçì úøåúî [‡ÈˆÂ‰Ï]
ÈÂ·Ó ¯ÂÚÈ Ï·‡ !úåîà òáøà Í¯Â‡ ÈÁÏ·
íéçôè äòáøàá åìéôà ,éåáî éåäéîì È„Î
.éåáî éåä éîð
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,éåáî ìù åðôãî èìåáä
ïåãéð úåîà òáøàî úåçô ·Á¯ ‰È‰ Ì‡ ·Y‰
Ï·‡ !åøéúäì øçà éçì êéøö ïéàå ,éçì íåùî

ÏÂÎ íåùî ïåãéð úåîà òáøà ·Á¯ ‰È‰ Ì‡
[1 ¯ÂÈˆ '‡¯] !åøéúäì øçà éçì êéøöå ,éåáî

?åãéîòî ïëéä ¯Á‡ éçì åúåà :ÔÏ ÈÚ·ÈÓÂ

Ì‡] äéãäá äéì é÷åîã éà :‰Ï ÔÈ¯ÙÓÂ

