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בנידון
 בדרך ונסדק בעה"ב בשולחן להתקינו כדי שיש שקנהאומן

 להלכההמקורות

 ויכוליס נסדק, סמים וכרוכלת כת"כ, טל כמטכח לסדרו ע"מ טים קנס קומן כסוכן נטונד0מנס
 תמים עכור טילם 60ומן כמנס לסיות. 5ריך סל6 כמקוס הסדק טניכר 6ימטטי, פגם כזס ים 6כללסדכיק
 כגנית דחייכ סכר כסומר hSh 51'0 כעס"כ עכור 6ל6 עבורו הטים ומטך קנס ל6 6כל הו6,מכספו
 וזכין מידי ס6י לי זכין לשמעון ט6מר ר6וכן סרמ"ס כמס ס"ד קפג סי' תו"מ סטור פסק דככרו6כידס.
 לי וכס ~S"h וכמו מכוין, ק6 מעלים לזכינם לי זכין דצ"ל דכיון מםיכס, ממעת ר6וכן קנייס ממתמך,סי'
 6כל וכו' דמי ד6וזפינהו דכמ6ן זוזי לסמעון ויסיכ רכוכן קנייס מלו, דמיס ממעון די0יכ צע"ג וכו',דמי
 דירן כנידון לכן עכ"ל. וכו'. לחתויי bib מלית טוייס דל6 לנפטיה וכס וזכין Sth1 ד6זכין, לי צייתי6מר
 לי, זכה ד6מר כמקן זה וסרי לי זכין ד6מר כמצן ס6ומן סרי n~ss הסים 6ת לסדר קומן דסו6כיון
 ממסלח. דזוכה י' כ"מוקמרו
 כססי6 סוכר גכי כמו קומן גכי סטעסועיקר

~h)o 
 לו מוסיף דצינו 6ף לדידיס ו6וגיר ל6תרינ6 דטכיק

 נטור מנוצר וכן מ6חייג6. טפי סוכר ל60י מוזיל דצינו 6ף מוכר גכי כמו 6ומנין ם6רי על יתרוןסוס
 ממסתכר. כסנ6ס סו6 הטעס סלכם דלעיקר ג"כ דכתב 6 ס"ק ם"ך ועי' ז0. טכס סוסי'
 רתמנה, וחייכו לקונס הרוכס גניכם דענין מייכ, גדול כצונם טפילו דכגניכס והרק"ם סתום' מיטתוסנס
 כקונם הפילו סחייכ כן סדין כ6כידס ד6ף 0ס6ילתות כטס מכו6ר סכונם פרק וכרפאם לחלק. 6יןממילך
 עי' פטור, כיס ספינתו טטכע0 ע"י כנלכד וכן דפטור, כ יז כ"ק עי' מזוין למטיס ע"י כנגנב מ"מגדול,
 לסטיס ע"י מנגנכ ד6ונס ונר6ס חייכין. גדולים הפילו 6ונסין ום6ר דפטורי סני מאם כעי וטעמך כח,כ"מ
 ם"ם כיס ספינתו כ6כדס וכן כוס, חייכ מוצל ורק נטכס, 16 תורס מממרס כמס דנכלל ממוס פטורמזוין
 ומתה. נטכורה תייכ סוקל דרק תורה פטרם 6לס כסני רק וממו"ס כנמכר, ונכלל ממוספטור
 6פסר דל6 ומתה לטכורס מה ומחס, ממכורה גילף וכ"ח מגלן, כטוויל ו6כידס גניכם 6 5סוככ"מ
 כעלים יחזור למיסר ו6יכ6 ופרם"י ו6תויי, למיטרח ד6פמר ו6כידס כגניכם תצמר ו6תויילמיטרת
 למיטרח ה6י כולי טפסר ל6 דמכויס וי"ל ממכויס. וגילף והת ד6פמר, וכתוד"ס ע"כ. תמ65. צולי6חריס
 למיטרח לפטר דל6 קונס טזה מפני פטור ם"ם וכמכורה דכטכויס ומגדר הטעס דעיקר ינוכ61ר61ת1יי.
 סזס מסטעס סגם ם"ם. פטור כטכורס לסוכיל, סדרך כמו וסוכיל סמים 6ת סמומן כסוכיל 6"כמתויי.
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 כגניכם מט6"כ ם"ם, לפטור ממפיק טעס זס מ"מ סטו6ל, 6ת למייכ טעם סו6 ולתויי למיטרח 6פסרול6
 ו6תויי. למיטרח סם"ם חייכ ולתויי למיטרת ד6פמר כיון גמור כקונם תפילוו6כיוס
 נתקל חייט סדין עיקר אעפ"י ס6ומנין פרק כסוף קמרו מ"מ ספים, כסוכלת סמומן מפטם 6ףוסנס

 ממקוס חכית ממעכיר 6דס לך 6ין ד6"כ פטרו מ"מ סו6, פוסע דנתקל לסקוס ממקוס חכיתכממעכיר
 .למקוס
 וכו' לטלס חייכ וכו' חייכ ד"ס כ קיח כ"מ כרפ"י מכו6ר כידו ונתכרס לתקן ע"מ כלי סלקת כקומןוסנס
 וז"ל: כתב hnh1 ד"ס כ סב כ"מ סרמכ"ן 6כל קכד. מיי יוייד סט"ז פסק וכן וכו'. לעולס מועד 6דסדנזנן
 סו6 הנום לן סכירה נמי וכי סו6, ממזיק 6וס ו6מ6י כחינס, דפטוי מקלקל קומן טכח סכיניוועוד
 ולאו גדול הונם ולסו סו6 ואיידס גניוס כעין hnSb כמכר דממייכ דכיון עליסס קמם ודהי וזסלחייו,
 דפליגי סרי עכ"ל. מזיק. מסוס כמלוכתו סטועס כהומן דלין 6ל6 כתינס. ופטרוסו סו6, קטןקונם
 למס סרמכ"ן קופית קמס ו%ם"י מזיק. ממוס מייכ 06 לתקן מלוכתו ע"י נקלקל כהומן ורם"יסימכ"ן
 ונר6ס פ5ע. תחת 5מפ5ע כדמרכינן הונם כין מוגג כין חייכ מזיק ס6 פטור ל6 כחינס קומןכטכמ
 דלין מינס כסומר לכן נכילס, ול6 ממוט פור לכעליס לסמזיר וחייב מומר מטוס סו6 חיוכו נטבחד%ם"י

 סנריך סומר מטוס חיוכו 6ין כלי לתקן עליו כקיכל מם6"כ ממירתו, וסמליס לכעליס טמר סרי פמיעסזו
 תיוכו לכן וסכרו סכלי קלקל וסרי סכלי, לתקן סתמייכ וע"ז לתקן, הריך h~h מתוקן, כלי לכעליסלמחזיר
 51"ע. מזיקמטעם
 למס ופסק דרכ לקמי' 6תו לרככ"ח דחמר6 חכית6 ותכרי מקומי כמנסו 6חר כמקוס סכלנווככר
 כדרך תלך למען לי' וסטיב סכי, דינא 6טו גי' והמרו סכרם. לסס לגלם וגס 56ל0 כתפם ג4מייסולסחזיר
 סדין, עומק על סדכר למעמיד 6ין כוס דכעסק מד כסי' סטור זס וסכיך תטמור. 5דיקיס וארחותמוכיס
 מיד מניתן מעות על דדוק6 ד6פטר מסכתה גליל כמפר וכתב כריכו. תסדר % ודל תורס ד6מרססגם
 וליתן סדין ממורת לפנים 4 לעסות מאוס דמ"מ סוס כדבר סטור פסק מפיר ע"כ כפסיעתו, ל6 6כלליו
 לפרנמס, כיתו לנמי ונפם נפמו 6ת כו60 סו6 ותליו סזס סתומן עתיר 6ים ל6 עינינו ראות ולפי סכרו.לו
 סדין. מסורת לפניס כזס למכנס מ6ד וסטן ראוי כודאיכזס

 מ6י ד6ל"כ %ככ"ח 4' כייף סוס דרס משמע וכו' דרככ"מ כס6 וז"ל: כתם יכ סי' מו"מ כטום"עוכמ"ת
 06 סדין ממורת למניס למיעכד לי' דכייפי' ממרדכי פסק ולכן וכו'. %ופו hs % 06 סכי דינה לי'קלמר
 לכוף כיסר6ל כיד ככל נוסגיס וכן וכו' כ6גודס וכ"כ סעורי והכי ר6כ"ן פסק וסכן לעמות, כידויכולת
 6יסטטי, פגם bSh זס ם6ין ס6מור ולפי מכ"מ. עכ"ל וכו'. כן סדין ם6ין והע"פ וככון ראוי כדבר%סיר
 סדין ם6ין אע"פ ונכון ראוי כדכר לעמיר לכוף כימר6ל כ"ד ככל נוסגיס עשיר, מנסג סתוכע נוסגודהי
 6כל חייכ כמואל לרק סכורם זס דסרי ם"ם, כיסוף 6ף ס16מן פטור טככלל אפסר טכי6רנו מס ולפיכן.
 פטור.כם"ם
 סמומן יותר 5ער גרס מי יויע היני כזמן, עכולתו 6ת ססליס טל6 כמס 5ער ס6ומן לו מגרסכנידון
 על עיכב וסכעס"כ טבוע טל כשיחור עבודתו לסדר מוכן סיס סכעס"כ ~b5o לשומן, כעס"כ 16לכעס"כ
 כמו"ע פסוק מוין ככר 6כל פרנסתו, כדי מרויח טל6 מזמנות ספמד גס h~h 5ער רק hS לחומן ונגרסידו
 6 כ ב"ק סר6"ם פסק תכירו טל כיסו וסמכטל גוכין, 6ין כים חסרון דליכ6 וכוסת ד5ער 6 סי'חו"מ



קיגממונות

 טמיס כדיני ד6פילו נר5ס דירן וכנידון פטור. כן לדור ול6 לסטכיר יכול וקינו תכירו טל כיתוכטטגר
 סכומן. טל כימו מיטל סכעס"כ כך כעיו"כ טל כיתו סגר טס6ומן דכמו פטוריסי'

 טחיוכ וכיון קותו, מייכו טסערכ6ות ממסת ס6ומן עלמו דחייה כיון נר6ס ככ"י, ססתחייכותוכנידון
 D1)h סיס סל" ועוד, חייב. ט6ינו כרכר - ככ"י סתחיי3 אפילו - מתחייב סליך נזל, סו6מערכאות
 מוסר ככיח ססוכל"פ מטעם אותו יוטיכ יתחייב ל6 ט5ס סמומן על אייס כעס"כ כי סז5תכמתחייכות

 כלוס. אינס ססתחייכות מוכעס מסר ל6 אפילו האונם 6ת כטיוועיס ויסיכ ותלומו סמדר,כליל
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