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 ניסן( כב)מהד'

 הדיוןנושא

 )בוקר ביום טורים שני ובחזרה, הכולל אל האברכים להסעת טנדר עם נהג  שכר אברכיםכולל

 תחשיב עפ"י ביניהם שסיכמו מחיר לפי בערב( וחזור הלוך הצהרים ואחר בצהרים, וחזורהלוך
 אך א', הרב הכולל תלמיד ערך הכולל מטעם הנהג עם המו"מ את ונסיעה. נסיעה כלשל

 לסיכום הגיעו והם הכולל מטעם המו"מ את המשיך ב' הרב התלמיד לסיכום. הגיעו לאהצדדים
 את מפסיקים שהם האברכים לו הודיעו החורף זמן סוף לפני בכולל. הלימודים שנת תחילתלפני

 יותר רכב מצאו והם עבורם, מספיק אינו  שלו והטנדר גדל האברכים שמספר משוםהשכירות
 מחיר. באותוגדול
 בכל שנהוג וכפי קודמות, בשנים שהיה כפי השנה, לכל היא שלו  שהשכירות הנהגטוען

 תובע הוא וע"כ עבודה, למצוא קשה השנה ובאמצע ספר, בבתי לתלמידים האחרותהנסיעות
 שאמר טוען להסכם המו"מ את אתו שניהל א' הרב האברך השנה. כל עבור לו לשלםמהכולל

 לא א' שהרב וטוען מכחיש הנהג אחר. רכב לשכור צורך יהיה יגדל הכולל שאם בפירושלו
 ב' והרב ב', הרב עם אלא א' הרב עם מאומה סיכם שלא טוען הוא עוד כלל. זה את לואמר
 ראש היינו "הכולל", הוא שהנתבע א' הרב משיב בשכירות. תנאים שום הזכיר שלאמודה
 שהותנה הפטור בטענת הכולל לראש המסייע עד א', הרב והוא, ההסעות, את שמממןהכולל

 נוגע שאינו מוסיף א' הרב אחר. טנדר לשכור יצטרכו יגדל הכולל שאם הנהג עםבמפורש
 הוא עוד ומבחנים. הדתות משרד הקצבת את רק אלא מהכולל מילגה נוטל שאינו משוםבדבר
 שהיו כיון ועוד, אותו, שכרו לא כן דעת שעל אומדנא כאן יש מפורש תנאי בלי שגםטוען

 לעוותי. ולא שדרתיך לתקוני להם לומר המשלח יכול אותו לשכור הכולל ראש  שלשלוחים
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 דיןפסק

 הנהג. את  ולשכור להמשיך הכולל את לחייב איןא.

 חלף כסף הכולל ראש את לחייב אין מ"מ האברכים, את שבועה לחייב מקום היה אם גםב.
 מסויים. בסכום לפשר יש אלאהשבועה,

 גרוסמן שמשוןג-( ווייס  יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהםג-(

 לדיוןהשאלות

 הדין ומה כקבלן, או כשכיר דינו האם ונסיעה, נסיעה כל של תחשיב לפי ורכב נהג שכרא.
 ביצע. שטרם העבודה עבור גם לקבלן לשלם חייב האם השוכר, בו כשחזרבקבלן

 בדבר נוגע נחשב האם מבחנים, ובעד הדתות משרד הקצבת את מהכולל שמקבל אברךב.
  הכולל. שללכסף
 האם - הכולל חשבון על - להסעה לדאוג בכולל הלומדים מהאברכים כמה ששלח כולל ראשג.

 הסעה. לשכור שלו אריכתא כירא רק או כבעלים, זה לענין אותםעשה

תשובה

 עפ"י סכרו ונקבע קכועות בטעות כיוס פעמים כמס סנוסעיס 6ת למסיע טנטכר נסג טל דינו מנסא.
 מלמד סכר ד6ס טו סי' ענזיל מסרי6"ז כטוית סכתם למס רומס זס סרי ונםיעס, נסיעס כל טלתחסיכ
 מגסות כטס ס סעי' טלג מי' כטוסם סרמ"6 סכתם כמו פועל, ול6 קבלן זס סרי מפריס וכך כךללמד

 טקכן לסו"כ וס"ס סקונטרסיס, לפי סכרו וקלן קונטרסים וכך כך לכתוב טטכרו כמופר וכןמיימוני,
 מל5כס רכל עת סי' כסו"ע סרמ"6 סכתכ וכמו עומס, כפני כסמס כל על קכלן מו"ל כסמה מכלטכרו

 16 טנס ססו6 סקכלנות לסמטך זמן סקכעו ו6ע"פ עומס, כפני מל6כס סוי ממנת חלק כלממתפרדת
 כמקוס מללכתו טיעסס טסתנס כמי hSb סטכירות ועלס מעיקר זס וקין כעלמך תנקי 5ל6 זס 5יןיותר
 כוס, מטתנס סקכלנות עלס וקין סי6 6חרית6 מילתך ס5י כי דתנ6י וכיו"כ פלונית ~ורם על 16פלוני
 חודם 16 סכוע 16 יום טכיר ונקרץ זמן כסטלמת סמל6כס סכר כטתל5ו רק טכיר 15 פועל נעכסוקינו
 נכ סי' חו"מ נזר לכני ועי' עיי"ם. קבלנות. ס"ז מל6כס 5יזו כסטלמת סמל6כס סכר כמתללו 5כלוכו',
 יח.5ות



גממונות

 6ת המוכר 3 עה 33"מ ממנינו וכמו התחתונס, על ידו קפלן, כסכירות 3עה"3 חזרת סל כמקרהוהנה
 ול6 תמרים הלכו 3: עו ומס התחתונה. על ידו כו חוזר כטה"כ 06 התחתונה, טל ידס כהן וחזרוה6ומנין
 3טל. ליומם מללכה עוטה ריקן, ל63 טעון ה63 דומה קינו 36ל מפלס, מכרן להן נותן וכו' תכולהמ165
 כקבלנות. נמי דמיירי התחילו, מל6 ד"הופרס"י
 עי' מכרו, כל לו למלם כעה"כ לו חייב 06 6תרת, עכורה לו וים כעה"כ כו וחזר כעבודה מהתחילוקבלן
 כם6פסר יום ח5י וערד ליום טנמכר כפועל דכמלמ6 לפועל, דומה קינו דק3לן ז ס"ק טלג סי'נתה"מ
 6פמר היה ל6 לזה עודד היה ד6ילו נזק, מוס להפועל 6ין הסני יוס ח5י ל6חר עלמו להטכירלהפועל
 בקבלנות מללכה עוד לקבל מיכול 3כך מה 6"כ מללכתו לגמור on~p לו טלין 3קכלן 6כל לקמר,לעבוד
 בח"כ ולעמותה הבחר 56ל זו מללכה לקבל יכול הייתי 56לי מללכתך טהיה 6ף לומר יכול מ"מ 5חר,56ל
 לטלס חיים 6חריס 3תיס ממעלי מלבכות 60ר לקכל לו ים 06 אפילו ולכן ממלאכתך, פנוי כבהיהכמעה
 לסעי' b"nls ומס 6 סעי' מס פתים המנחת 6מנס עיי"ם. מבחר, מלאכה ק3ל סל6 לו מהפסיד מה עללו
 בממ"ק מ3ו6ר וסכן לו, למלם מחוייכ אינו ע5מו 6ת להטכיר עתה ד3מו65 וכתב הנתה"מ על חולקד,
 כטל כפוטל מכרו כל לו למלס אריך כקפלן גס דכ6מת מסו, כ"מ נ"י כמס מס וופרימה הר"ן 3ססכ"מ
h~bכג סי' 3"ק חזוקן ועי' עיי"ם. המלאכה, והוזלה מלאכות ס6ר לקרל עכמיו דמו65 מיירי מס מהממנה 
 כ6.6ות
 ע"ס ניתנת אינה סי5 התלמידים, מספר לפי ממחומצת למרות הדתות ממרד הק5כת החוק, עפ"יב.

 ול6 הכולל ע"י לו ניתן לתלמיד והתמלוס לכולל, bSb לתלמיד חייכת קינה וע"כ הכולל, ע"ס 6ל6התלמיד
 נוספות מילגות טמקכל גס מה הכולל, מל לכסף כדבר נוגע דין לתלמיד ים ע"כ הדתות, ממרדע"י

 וכו'. מ3תניס בעכורמהכולל
 tb'o ברי טענת ל6ו לפועליס נתתי החנווני דטענת ד וס"ק 6 ס"ק 65 סי' הנתה"מ לפי הכי,וכל16
 המעליס סלית דהיה דכיון והיינו עיי"ם. כג. סעי' עה כטי' כמצואר כרי טענת מיחמכ ל6 נוגעדעפ"י
 ולהתחייב וליחן לים6 הכולל סליח היה 6' מהרב דירן כנידון ה"ה 6"כ 3ד3ר, נוגע חטיה לפועליסליתן
 ג. 6ית להלן ועי' כדבר, נוגע חסיכ הכוללכמס
 דם~חו כמעליס, המליח טעומה אופן ים טלימות. במינוי 6ופניס מני דים O"D 1 רמג סי' כנתה"מ כת3ג.
 כבעל עם16 המתנה על ותנו 3כת3ו וכן קסתו, הי6 כקילו האסה לגרם ממם כמעל ונעמה כמותו 6דסטל
 רמד בסי' וכ"כ עיי"ם. כמטר, לזכות רק מליח עמקו מל6 אופן ויט למוכרו. 16 כמתנה ליחנו מדהועל
 ולכן ע5מו, עכור קונה וכאילו המקח על להו5י6ו טלו הממון על תעליס כאילו טהור הקונה כטלית כמ"ק
 ע"י הגט כתיבת לענין הגט כל פרק ריס גיטין כתורת וכ"כ הממון. כעל מל מלוחו ם6ינו חסרון 3זה6ין
 המעליס, כמקוס הו6 מהמליח Or מע"י פ"ז ס"ז יסר סערי ועי' עיי"ם. עלמו", כהבעל ממם "סנעסהסליח
 לדבר ככעליס להיות מנווהו סליחות סדין מחמת תרומה והפרסת גירומין כח הצליח ומקבל ממיג זהע"י
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 5ריך מ"מ לכעליס כסעוסהו 60ף טו סי' להגרם"ם הסליחות קונטרס ועי' ככעליס. דהמליח ממלחוזה
 ליוויו. עפ"יטיעמה
 דבר טוס פועלים כסכירות 5ין דהלb"o 6 פ"י כ"מ יחזקאל חזון עי' פועל, מכירות על מליחותוכדין
 צהרי הפועליס Sb כיחס ול6 המעליס כלפי bS כגומר מעמה 10ס כה 6ין ע5מה מהמכירותמעמה,
 הטלית ע"י מעטה טוס כ6ן נעסה ול6 הסוכר, ע"י ול6 הפועל ע"י פעולתו כתחילת נגמרת פועלמכירות
 כמותו 6דס מל בלוחו מקוס ככל ד6מרינן דס6 כמותו, 6דס מל דמלוחו המסלח עמה כאילו דחמיכסנימ6
 מהמעטה 16 עומה, המטלת כאילו תמיכ המסלח כעד עוסה מהמליח מהמעמה ריכתה מהתורה bibאינו

 6מנס ממם. כמותו להיות המסלח כמקוס עומד קינו המליח 6כל המסלח, כמביל פועל עומהמהמליח
 מהו פרתי, עס לי Sbao1 65 למלוחו האומר גכי ום6לה, כמכירות גס מליחות דמייך 6 15 כ"מ כגמ'מאינו
 להיות הממלח כמקוס עומד פססליח כלומר כמותו, 6דס טל טלוחו דלמ5 16 וליכין כעינא ממםכעליו
 מהני למטולל טלול טהטלית דמה הנ"ל יסר כמערי הוכיח וכן כמלאכה. הפרה עס הכעליס וכאילוכמותו
 ככעליס דהמליח ככעליס ם5לה והוי עומד, כשליס כמקוס דהום ט5וליס, עימס הכעליס היו כאילולדינא
הו6.
 סכעליס כמקוס טומר הטליח פועלים, לי ומכור 65 לאחר כ16מר ה"ה דלפי"ז טס יחזקאל בחזוןוכתב
 ותו"כ מהחזו"6, תמג עמ' ליהודה וזאת זכרון וכספר עיי"ם הכעליס. הכרוס וכאילו כמותםלהיות

 ככעליס נעמה המליח 06 מליחות כגדר )וכחקירה מה סי' חו"מ יעכן ומצנת 6, קי6 כ"מלהגרח"ג
 טום ולקח ח, מו"ס ח"כ 6כרהס ודבר רככ, עמ' ח"כ כינה ואמרי הט"ו, פ"כ גירומין או"ם שי'ע5מס,
 ועי' יג. סי' גיטין טמו6ל ר' וחי' כ, מי' גיטין יעקכ וקהלות מכו, עמ' ליהודה" "וזאת זכרון ומפר 6,סי'
 אלד(. ועמ' לח עמ' 1 כרך ירומליספס"ד
 ממנה תוכע דיקק 06 הר6טוניס דנחלקו 6 ל מכועות כריטכ"6 מלינו טליח ע"י ונטען טוען לעניןו6ף

 וזכי דין ויל לו ד6ומר תוכע דדוק6 לנתכע, 6נטלר ממניס דלין הר6"ס דדעת הנתבע, גס 6ו5נטלר
 מן רכים 6כל לכי"ד, לכוץ הו6 5ריך הכי למימר דליכם כנתכע 6כל דכר וכעל עימו כתוכעוהו"ל

 לרכים דם"ל והיינו כיה". קרינך ה' לפני כמותו, "ומלוחו 6נטלר ממנה הנתכע רכל כחכו ז"להאחרונים
 ככי"ד. עומד דהנתכע מםיכ הנתכע צליח טל עמידתו דע"י מכריטכ"6 האחרוניםמן

 מה6 ראיה יהודה ר' רמייתי המולח פרק גיטין גמ' עפ"י רנד מו"מ פמקיס כתה"ד מאינו מזווגדולת
 ית. סי' ח"6 כרדכ"ז וכ"כ העיר. "ל ומלוחים 6פוטרופ6 הוו נמי ד6ינהו העדה, נםי6י להםדנמכעו
 כעכור להמכע ויכול ענין קותו על דין כבעל נחמכ כך מטוס ככעליס נחמכ דהסליח דכיוןומכו6ר
 הממלח. על חלה ובכוסתוהממלת
 סי' ר6כ"ן כסס פח מי' כ"ק מרדכי כטס הר"מ כמס ט p"D 15 מי' הס"ך כתכ כיתה כתוך הנ1"נוכמסה
 ר"ח כסס רח סי' סוף כ"ק מרדכי כהגהות וכ"כ נמכעת, דנו"נ ו( O"D קיד מי' כט"ך גס )והוזכרקטו



הממונות

 6ך עכורה, לעלס כעלה חייכ להיסכע רוקה קינה ס6ס ח O"D טס כנתה"מ וכתב קלוינימום. ורבכהן
 ליה, ענםינן רק לנכסיו נחתינן hS הימת כסכועת דה6 הנתה"מ על תמה ה 6ות 1 סעי' מס י5חקננחל

 כל לענין כתכ מ"כ פ"י לח"ח חסד וכמהכת ממונו. טיחן הכעל לחייכ לנו 5ין ע"כ מ6, כמפועותכמכומר
 מהול מי 5כל עוכר, הסלית 6ין טלו המללכה מקין יודע מהפועל כיון כעלמך מליח ד5מנסתלין,

 כקומר הוי כסתמך, מכרן ו6פילו מלו, המללכה ס6ין יודעים טהפועליס 5ף חצירו, נכסי על6פוטרופום
 כל ממוס עוכרת כסתמך ויפילו פועלים וסכרה הכית כתוך ונו"נ כעל לה מים 6מה וכן עלי.טכרכס
 ע"כ. לו. תסלס כעלמה סהי6 הפועל דעת מנו"נ כיון כפמיטות סכ"נ ט 6ות מס החסד כנתיכ וכתכתלין.
ועי'

~"De 
 קלד. עמ' 1 כרך ירומליס

 כזה 6ותס רעמה נרצה הכולל, חמצון על המעות למכירת לדלוג 6כרכיס כמה מלח מהכולל דירןוכנידון
 טוכריס נתסכיס והם כאפוטרופוס, דדינה הכעל כנכסי הנו"נ וכלחה ממם, וככעליס כמקומולעמוד
 נחמכיס 6כרכיס 5ותס כודאי המטכיר עם הטענות לענין וע"כ הכולל, חסכון על טוה h~b ע5מס,עכור
 תנצי כיניהס היה ה6ס הנהג טענות לכין המו"מ 6ת מניהלו ה5כרכיס טענות כין הכחטה וכטיטלכע"ד.
 לכאורה הרי כך, על דוכר טל6 16 6חר, טנדר למכור יצטרכו התלמידים ממפר יגדל ט6ס הסכירותלפני
 ולחנווני לפועלים דלין 6 ג דף )החדמיס( כ"מ הריטכ"6 כתם ל6 כ6ן ועד כיניהס. סכועה עסקיט

 והוא 6~לו כרי מהן 6חד וכל לכעה"כ, מלו תובע מהם 5חד כל 6ל6 כלל מתע~מין ואינס זה עס Ofתכיעה
 6כל ם~, bny~b כידך רק 6ל6 ככעליס, להיות מליח החנווני עמה מל6 כאופן דוקא זה וכו',טמ6
 ממנו, הי5 הפועל ותביעת ככי"ד, לטעון הכע"ד הו5 הרי כמקומו, למכור ממם ככעליס סעמ6וכאופן
 סל מלוחו היה מסחנוני הגס הריטכ"6 ולפי הכולל. יסלם טיחוייכ ומה טענתו, על להטבע סחייכ זהוהוא

 כהנתה"מ )ודלך 56לו" כרי מהן 6חד "וכל כתב מכן כרי, טענת טענתו תמוכה לפועליס ליתןהכעלים
 וים הו6, דנוגע כיון כרי טענת חטובה אינה לפועליס נתתי התנווני מטענת כן 6ות )הנ"ל 6 ס"ק 65בסי'

להצריך(.
 דהום נו"נ כענין חמד המהכת טל חידוטו על טליט"6 6לימיכ הגרי"ם מרן 6ת מקלתי תמם"ו נימן דוכיוס

 לתפם ים דין ככעל דינו סנו"נ זה מחירום מרן לי והמיכ דין, כעל נחמכ ה5ס ום5לתיכ6פוטרופום,
 נו"נ. ל6 6כל גופו, ככעליס דינו 5פוטרופום ודוקא כעה"כ, סל מהכסף יודע הפועל טהרינר5סוניס,

 נטבעת אינה ם6ס הנתה"מ דברי ו6ת הנ"ל 15 סי' כם"ך ממ"כ תמם"ו ניסן כב כיוס לו אמרתי וטוכע"כ.
 מהכסף נהנה טהכעל מכיון הנתה"מ ממכרת מרן ואמר י5חק, הנחל דכרי ו5ת הכעל, 6תמחייכין
 כזה. לפטר מיס וסייס כע"ד. תטיכטהכניסה

 התכונן מהכולל יימר דמי כזה, להכריע קטה מכרו, bS כן דעת טעל 6ומדנ6 כ6ן מים מטענוומה
 קיימים כוללים הרכה והרי דמוכח, ואומדנם פמוט כך כל הזה מהענין עד המנה, כ6מ5ע ולגדוללסתרחכ
 המנה. כ6מ5ע ל6 וכודאי טניס הרכה מתרחכיסם6ינס



 ירושלים - דיןפסקיו

 טר6ט 6ו מהכולל כלל נתכרר סל6 כיון מדרתיך, ולתקוני הכולל ר6ם מל טלותיס רק היו מהם מטענוומה
 היתה hS המנה מבתחילת יתכן וכהחלט לחרת, הסעה ולמכור המנה 63מ5ע להתרחב התכוונוהכולל
 3טליחות. עיוות חמים ל6 הסכירות כמעת תנקי כזה התנו bS הסליחיס 06 מגמה,כזו

 לוין. דובאברהם

ב

 עוכר דנו"נ מסד מ6הכת מליטתן הר6כ"ד מהכיף וכמה הכולל, ר6ם הו6 כ6ן הנתנע ר6מוןנמוסכל
 עלי כסכרך סוה ד6ז סתמך 3סכרס דוקק רזה י"ל הממלח, הכעליס ול6 הכע"ד מהול דמממע תליןכ3ל
 הו6 הכולל ר6ם וככה"ג הכולל הרקם על כסכרכם הוה הכולל 3ע3ור קמרו סכירות הטעת 606כל

 דדוק5 ועוד, הכע"ד. והם עלינו כמכרכם הו"ל הכולל כעכור מזה כמפורם קמרו ל6 06 ו6מנסהכע"ד.
 לסכיר לפלס כדי מכעה"כ רמות לצקם כם5ריך 6כל עלי, כסכרך הוה 3מתמfh 5 לקופה נגיסות יםמלנו"נ
 הנהג וגס הכולל ר6ם 56ל נמ65ת הקופה הרי וכניד"ד כהדיף, טי6מר עד עלי מכרך bnnDS הוהל6
 ר5ם להס 5מר ל6 הסתם ממן טליט"6 5ייכלר הגר"מ ם6מר ומה עלי. סכרך כקומר קינו b"b מזהיודע
 רכך כיון עיוות זה 6ין להס 6מר bS 06 ד5ף נרצה עיוות, הוה כך קמרו ו5ס עלי, טכרכס לומרכולל
 צינו ]מכלל פלו מורמים היו אסמו 33י"ד מטענו מה36רכיס ו6ף הכולל. 3עד טטוכריס הפטוטהסדר
 עי' עליהם, כקכלוהו דהוה זה המנהג ויסוד קכד, סי' עי' מורמה, לעלמו למנות יכול הנתנעפטוט

 הכולל, ר6ם הו6 הצמיתי הנתנע הרי הנהג, 6ת למכור ם% המליחיס היו גס והס ז[, 6ות ד מי'חו"מ חזוקי
 סי' מהרמד"ס ועי' לחייכו, מועיל 6כן מזה הנתנע, 6ת סמחייכ מעסה עמה המורמה מ6ס פטוט זהוקין
 המסלח נחייב 6יך b"b גמור, מליח ממם דצינו וכפרט המורטה, הודקת כגלל להו5י6 לפטר ד5יחלט

 נאמין ל6 רק לזכות המורמה טוען דכאן מהודקה, דעדיף 3זה וכ"ט מבועה, לחיות הכניסוכמממורטה
 מל דמורטה כד ס"ק עה סוים כתומיס ועי' מכועה, הכולל ר6ם 6ת יחייב מזה מהי"ת 3טכועה, hSbלו

 היסת מרועת על ול5 תקנו מורסה לעטות ם6פמר מתקנו מה רעל היסח מרועת לחייט יכול צינוהתודע
 הנתבע מל כמורמה כניד"ד ו6"כ התומיס. עכ"ד לחיים. יכול מהמורמה תקנו ל6 תקנתך רקסהו6
 עי' ועוד חיוב. עליו ליכ6 כלל היסת מפועת דלגני כ"ס עלייהו, דק3לו נגלל רק תוקף לזה 6יןטלדידן
 דינס ממ6 ועוד למרמה. להזור עדיף לתובע המחורמם כין הכחמה סים מקוס רכל קכו סי'כתומיס
 סהיה כרי טענת לטעון יודע קינו הרי עלמו הכולל ורקם מס. וכ"י 5ח מו"ס מו"ע עי' הקדם, מלכגזנריס
 ממ6 טענת נגד הנהג סל כרי טענת כ6ן סים (hSn 61"כ 5', הרס ה36רך מטוען מה 6ל6 כסכירותתנקי
 06 יודע איני על כלוס לחייכ אפטר 6י הי"ד תידי 6כל כזה, יט ממיס כידי דחיות הכולל, ר6םסל

 06 יודע כציני הוי 61"כ תנצי, היה 06 המפק רק סנה על טהתחייכ ידוע דהרי י"ל 5ךנתחייכתי.
 6ות כ"כ מעורים קוכן עי' קנין, מפטל מינו כתנכי דספק הרסכ"6 טכתכ למה רדומה י"ל 6"כפרעתיך.
 6ך קותו. סכר ל6 כן דעת מעל דמוכח 6ומדנ6 הוי ככה"ג ושלי מג. 6ות גיטין 3י6וריס וקוכןרפכ
 עקמו. 6ת לפטור להתנות היה עליו ידע 3עה"כ ob דמוכח כ6ומדנ6 דגס ע3 3"מ כגמ'מלינו



 זממונות

 כדלהלן, כסר, לעד נחמיכו ל6 06 וגס הכולל, ר6ס עכור גס כרי נתממת העד סל כרי דטענת י"לוקולי
 למידע הו"ל דכל5 לדעות וכפרט פרעתיך, 06 6"י ככלל וקינו פיו על כרי להיות הכולל לרקם מועילמ"מ
 המכירות, מל החיוט כחזקת ריעות5 לעמות הזה העד דסגי י"ל להחולקיס ו5פילו פרעתיך, 05 5"יפטור
 מעיוות מליח ממוס חייב % התנקי כלל מזכיר היה bS ד6פילו די"ל הכולל, ר6ם כלפי נוגע ם6ינווכפרט
 6ך כלל. עיוות כל6 הו"ל 61"כ , זקתן למרר נוקריך תכניס לעמות כלל לו 6מר bb הכולל ר6ם הממלח06
 לו היה ממ6 תלמידיס היתווספו סיכוי מים ככולל המדוכר מהיה כפרט כזה פמוט מדבר עיוות זהסמ6
 ~ah יוכל ל6 וטוכ הכולל הר6ט נגד כרכר נוגע הו"ל מוכ ו6"כ לו, קמרו מל6 ויפילו להתנותלטלית
 דוה מממע הזול כמער המליח התנה כל6 י סעי' קפכ בסי' דהנה הטלית. מל הכרי SD לסמוךהכולל
 טתלוי ממסמע hD 6ות ת"ד מו מער תרומה כגדולי ועי' פסיעה. הוה כן להתנות לו 6מר ל6 טפילועיוות

 טכיח וזול יוקר סמ6 16 למס, רדומה כניד"ד יל"ע b"b 6דעתיה, ל6סוקי דהו"ל דחייכ ומסיקכפלוגתך,
 הכולל, ר5ם 6ת לחייב 6פמר 06 יל"ע וממפק מכיח. כ"כ קינו 6כרכיס טיתווספו כ6ן 6כליותר

 6ין מ"מ טמ6 הו6 הכולל ר5ם 06 ו6ף עליו. ממומך כיון לחייכו, 6פסר 6י ממיס כידי וגסוהממעטה.
 51"ע. ל3י"ם. חיוב 6ל6 כ6ן 6ין 61"כ 6תו, דכר מל6 יודע דהתוכע כיון סכועה תיוכעליו
 לנדקה מנה על דלהעיד 6 מג כ"כ עי' כדבר, נוגע נחמכ העדו6ס

 6פי~
 כיון נגיעה נחמכ מ"מ ק3וכ

 מממע כגמ' כמנס העיר, כני מזה ירויחו כרווח להם טיהיה דע"י לכ6ר 6פמר וכרסכ"ס רווח,דרווח
 טיהיה ליה נית6 כולל ד6כרך י"ל 6"כ כזה. מירוויתו כגלל דוקק ולקו כרווח, להס היהיה להםדנות
 כקלה מילגות מקפל דלפעמיס כיון י"ל וכניד"ד כלוס. מזה יקבל מל6 הגס כסף יותר הכולל סלכקופה
 מד עמ' ח"ג חומן דרכי ועי' b"s. יהיה ו6ז עלמו 6ת לסלק ע3ה ים רק ממון, לנגיעת נחמכוקמרות
 פסול כענין לו סי' מ"כ ליעקב מטפטיך ועי' המוסד. מל הרווח כגלל כדכר נוגע נחסכ מוסדדמנהל
 ממון. סל נגיעות דוקק כעי 6י נוגע מטוסמורסה
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