Book Twelve
 – Sefer Kinyan – The Book ofספר קנין
Acquisition
 – Hilchot Mechirah – The Laws of Salesהלכות מכירה
הקדמה
ראשית חכמה וגו' :שייכות הפסוק לספר – יין מלכות סקנ"ט.

פרק ד'
כליו  . .קונה לו :ברוחניות – סה"ש תשמ"ח ח"א ע'  62הע' .92

פרק ה'
הלכה ג :ביאור ההלכה ובעבודה הרוחנית – יין מלכות סק"ס.

פרק ז'
מי שנתן הדמים :ביאור ההלכה ע"פ פנימיות – סה"ש תשמ"ט ח"ב ע' .683

פרק י''ג
השוכר את הפועל :גוף הפועל קנוי – לקו"ש חכ"ו ע' .145

פרק כ''ב
הלכה א :בעבודת ה' – יין מלכות סקס"א.

פרק כ''ו
אבל הנותן מתנה :דיוק הלשון "מתנה" – לקו"ש חי"ג ע'  115הע' .23

 – Hilchot Shechenim – The Laws ofהלכות שכנים
Neighbours
פרק א'
הלכה א :הוראה בעבודת ה' – לקו"ש חכ"ו ע' .307

פרק ג'
כל המתגבר זכה :מדוע שינה מלשון הגמ' "כל דאלים גבר"? – יין מלכות סקס"ג.

פרק ז'
וכן  . .עליו :חקירה בדין זה – יין מלכות סקס"ד.

פרק י''ב
בן המצר קודם :מדוע? – יין מלכות סקס"ה" .ועשית הישר והטוב" :בגדר "ועשית הישר והטוב"
ודיוקים בהלכות אלו – לקו"ש חי"ט ע' .56

 – The Laws of Agents and Partnersהלכות שלוחין ושותפין
פרק א'
האומר לשלוחו :הוראה בעבודת ה' – לקו"ש חכ"ו ע' .314

פרק ג'
ארבע  . .ישראל :שקו"ט והדעות אם לכל יהודי יש חלק בארץ ישראל – לקו"ש ח"כ ע'  309הע' 69
ושוה"ג.

פרק ח'
וכן השם עגלים :ביאור ההלכה ע"פ פנימיות – יין מלכות סקס"ו.

 – Hilchot Avadim – The Laws of Slavesהלכות עבדים
פרק א'
הלכה א :טעם סדר הזכרת סוגי העבדים – יין מלכות סקס"ז .המקח :דיוק הגירסא – לקו"ש חל"ב
ע'  .162הלכה ט :גדר החיוב – לקו"ש חי"ז ע'  394הע' .53

פרק ג'
אין מעניקין לו :גדר הענקה – לקו"ש חי"ט ע' .153

פרק ד'
ומצוות  . .פדיה :ברוחניות – לקו"ש חכ"ו ע'  .372הלכה יא :הוראה בעבודת ה' מהלכה הבאה –
לקו"ש חכ"ו ע' .372

פרק ט'
ואעפ"כ שהדין כך :ביאור נרחב בהלכה זו ודיוק הלשונות – לקו"ש חל"ז ע'  .72ודרכי  . .צדק :דיוק
הלשון – יין מלכות סקס"ח .רחמנים  . .הכל :השינוי בין מ"ש כאן להל' איסו"ב פי"ט – לקו"ש ח"ל
ע' .64

