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1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ו~ייור משר*ים

 תורה בספר טעות מקחתביעת
 בהידור שלא ונכתב "מהודר" בתורתשהוזמן

 171-סא מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 וגם המזמינים גם מהודר. ס"ת להם שיכתוב יר"ש סת"ם סופר שהוא ג' אצל הזמינוהתובעים
 הכתיבה תחילת לפני עוד 30.000$. על נקבע הכולל המחיר המזרח. עדות מבני הםהסופר
 שכותב שידעו מאחר משורטטות, שאינן יריעות גבי על שיכתוב מהסופר המזמיניםבקשו
 של מההדר שמפחית כפול, שרטוט למנוע ורצו בביח"ר, שמכינים ממה אחר שורותברוחב
 מצאו - 1.0008 מלבד הסכום כל את שילמו וכבר - הס"ת את התובעים כשלקחו ולבסוףהס"ת.
 נכתבו אותיות כמה המפורשת, בקשתם למרות כפול, בשרטוט משורטטות מהיריעותשחלק
 ולא הגג באמצע נכתבה הפנימית )שהיו"ד ייפ" האות כגון לכתחילה, לא אבל כשרבכתב
 התברר עוד מהודר. זה אין כשר, ויהיה יסתמוהו אם שגם נקב, בה יש היריעות ואחתבקצה(,
 של בעט אחר, סופר כותב התנין את ואילו עצמו, הכתב את רק כותב ג' שהסופרלהם

 שיש המזמינים טוענים בגרמניה. מיוצר והדיו ברזל  שראשו "רפידוגרף", הנקראגרפיקאים
 יימן שאינו משום סת"ם לכתיבת כשר שאינו באכילה האסורים מחומרים עשוי שהדיוחשש
 עפ"י לכתיבה הנצרך "דיו" אינו מ"מ לאכילה, כשר שהדיו יתברר אם וגם שבפיך",המותר
 מהודרת אינה מ"מ פסולה, ואינה כשרה ברזל בעט התגין של שהכתיבה נאמר אם וגםההלכה,

 עוד עצמו. הכתב את בו שכותבים מהדיו מהר יותר להמחק עשוי זה דיו לטענתם,לכתחילה.
 אותו ומעל עצמה, לאות המשך הרפידוגרף של בדיו מילא המתייג מקומות שבכמה טועניםהם
 כתובה עצמה מהאות שחלק נמצא האות, על שהוסיף שכיון טוענים הם התגין. את תישעובי

 נמצא מהאות, חלק אינה העובי תוספת אם וממ"נ, לכתחילה. אינו בודאי וזהברפידוגרף,
 טוענים הם זה כל בגלל פסולה. היא מפאנו הרמ"ע ולדעת עצמה, לאות מחוברים אינםשהתגין
 הכתב את שראה מומחה שרב טוענים הם בחזרה. כספם כל את ותובעים טעות, מקח כאןשהיה
 של שמחירו מוסיפים הם בלבד. ב-24.0008 הס"ת של שויו את העריך גמרו, אחרי הס"תשל
 בלבד. 15.0008 הוא מהודר, לא אך כשר,ס"ת
 בדברים אין מ"מ לזה, הסכים הוא וגם מהודר, ס"ת בקשו המזמינים שאמנם הסופרמשיב

 ראו שהם גם מה מהודר, נחשב זה ס"ת שאכן מאחר המקח, את לבטל כדי המזמיניםשטוענים
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 את כתב והוא "כזה", ס"ת הזמינו והם במזוזה, וגם אצלו, שהזמינו קודם בס"ת שלו הכתיבהאת
 סוגם הסופר משיב מהודר, אינו ברפידוגרף שהתיוג טקנתם על שראו. הס"ת כמו שלהםהס"ת
 מאשר יפים יותר התגין יוצאים כזו בעט ואדרבא, כזו, כתיבה עם משתמשים מהדריןאנשים

 למוחקו, מאד וקשה הרגיל, הדיו מאשר יותר בקלף נבלע זה דיו לטענתו קנה. שלבקולמוס
 הלכה פסק מצרף הוא עצמו. מהכתב מהר יותר להמחק עתיד שהוא לו מסתבר לאוע"כ

 מן חומר ולא החי מן חומר מכיל שאינו הרפידוגרף על מעבדה ואישור בעלון,שהתפרסם
 הוא בפיך". המותר "מן של שאלה בו אין וע"כ סינטטי, מחומר עשוי שהוא כלומר:הצומח,
 מבלי לספר, 0.0008נ הוא שלו והמחיר בהם, גם נהג וכך ס"ת שני כן לפני כתב שכברמציין
 בכתיבה. שמשקיע המיוחדות הכוונות את במחירלכלול
 שהנקב  שיתכן הסופר טוען "אהליבמה", של "ה" האות בחלל היריעות באחת הנקב טענתעל

 היא גויל מוקפת עצמה שהאות ומכיון דיו, טיפת של מחיקה נסיון בגלל הכתיבה, לאחרנעיצה
 נראה שיותר המזמינים טוענים יופי. של חסרון כל בו יהיה לא בדבק אותו יסתום ואםכשרה,
 כן. לפני היריעה את בדק לא והסופר הכתיבה לפני היה שהנקבלהם

 דיןפסק
 שליט"א. הגריש"א מרן הורה וכן מתקבלת. המקח את להחזירהתביעה

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאנקת

 מהודר. ס"ת לקנות כדי בדמים להוסיף צריך כמה ועד ס"ת, בכתיבת "הידורי דין מקורא.

 סת"ם. לכתיבת כשר האם סינטטי, מחומר דיוב.
 סת"ם. לכתיבת כשר האם בקלף, שנבלע דיוג.
 לכתיבה. כשר האם מברזל, קולמוסד.
 עצמו. בכתב כמו כתיבה דין בתגין נאמר האםה.
 כשר. האם האות, בתוך נקבו.
 טעות. מקח זה האם מהודר, שאינו כשר ונמצא "מהודר" קנהז.

תשובה
 נ5ס סוכם לפניו עכס כמנוות, לפכיו סתנ5ס ו5נוסו, 5לי זס 3: ק% נסכת ננריית5א.

 ו~~
 וסופר נ5ס

 ג5ס כקולמוס (ob כזיו לסמו 3ו וכתור נ5ס תורס ספר נ5ס לעיתנ5ס
 נ~~

 3טיר5ין וכורכו קומן



רמהממונות

 טמקור הכ"מ וכתב היותר. נ6ה מתוקנת כחיכה כותכ ס"ת, כות3ין וכיקד ה"ד: פ"ז ס"ת וכרמיקסנתין.
 נ6ה כדיו היינו כיותר נ6ה מתוקנת כתיכס הרמיקס ממ"כ ולפי"ז הנ"ל. כמכת הכרייתך הו6הרמכ"ס
 נלין(. טיי6ין דין הסמיט סרמ3"ס )6ך קומן כ%לר נ6ה3קולמום
 לקנות תורות ספרי כ' מ65 ס6ס ופרט"י כמלוס. טליט עד מלוה כהידור זירק ר' 6מר כ ט ב"קו3גמ'
 כמלות לפניו התנג'ס ו6נו6הו 6לי זה דתני6 ההדור, 6ת ויקח הדמים פליט יוסיף מחכירו, הדורולחד
 13 טיט לולב 15 דכ5מרוג תרנו ר"מ למ"כ 3כ6ה"ל 1כתכ b"D. נ6ה. 5י5ית (oh טלית נ6ה ס"ת לךעפה
 לכו"ע ד3זה י"ל מ"מ כסר, מלהלכה 6ף דר3וות6 כפלוגתך טתלוי כה"ג, מלות ככל וה"ט פסול,חטם
 טמממיר יסע כסגדי ועי' כפמ"ג כ"מ הדיעות. כל ל65ת 6חר לקנות סלים עד מלוה הידור לקיים5ריך
 "נוי", ענין קינו הסיטות כל ל65ת זה דהידור סו סי' ז3חיס המלך כמסקת וכיקר ע"כ. מזה. ביותרעוד
 וכמו התורה, לנו ט5וותה מה על יותר מעלה ולהוסיף המלוה כדיני להחמיר המוכמר מן ממלוה6ל6

 טל טופר להיות טליה עד להדר הכ"ח מכ"כ וכן המילה, 6ת מעכ3ין ט6ינן כ5י5ין הידור עניןטמ65נו
 סלים. עד המרור אמין להדר 6חרוניס כמה וכ"כ6יל,

 טהסוסר הכתם, טל כיופי טחמר רימית החסרונות, "מי סממת טעות מקח התוצע טוען דירןוכנידון
 טיט נקד וכן ממעליהן, %תכ עד הגיעו ממתחתן כסורות מהתגין כגלל מקומות סכמה הכתכ כעוסיקילר
 כסר דינו מהכתב טוען הו6 ועוד הכתכ. ba 3י1פי ממגיע הכפול הטירטוט אגלל וכן היריעות,63חת
 הלכס סכי6ור ולדעת כיו"ר. ועוד ה"מ", וזנותיות כרפידוגרף, התגין אענין כגון %תמילס, הדעות%ל
 מלוס הידור לקייס קריך הדעות לכל קינה המלוה סל הכסרות 06 ו~לכ, כאתרוג כמו המלוות 3כלהנ"ל
 הגריט"6 מרן 6מנס מ5וה. הידור מל נוסף מדין ה"ז המלך המטקת 3י6ור וכפי הדעות, לכל כטרולקנות
b"w~itסים מפני לכתחילס ככמרות חמר ו5ס טלימה, כמרות על תיספח ה61 ממהודר כזה הטעס 5מר 
 לכתחילה כטר טהור פירוטו "מהודר" ס"ת בהזמינו כיון דידן וכנידון ההידור. לה מועיל ל6 מחלוקת,כס
 ל6 סלו סהתגין וכיין ע5מו, הכתכ "כותכיס דיו כקותו סתגין לכתוכ ים ולכתחילה הידור, תוספתעם

 כן טלין יתברר 06 - כדיעכד לתגין כסר הוoh 6 גס מת"ס, לכתיבת לכתחילה הכסר כדיונכתכו
 לכתחילה. אינו מ"מ - כאכילה האסור חומר סלתערוכת

 סכן מ"ג פ"6 תפילין הכ"מ וכתכ כדיו. טכותכיס ממיני למטה הלכה b"o פ"6 סופרים כממכת כנינוב.
 עסרס ה"ה: - ס"ג b"e תפילין הרמ3"ס וכ"פ מ"ת. הל' סוף הרי"ף טכתכו דמגילה פ"ק 3ירומלמיאמרו
 התפילין הרי מהן כאמת טינה ob לפיכך מעככין, וכולן מסיני למטה הלכה כולן כתפילין יטדכריס
 מלכלין הדיו, מעמה כילד הקלף. SD נכתכין וםיהיו כדיו אותן מכותכין וכו', ככתיבתן הן מניספסולות,
 סכתיכה וכמעת וכו', ד3ם וכמעט סלילן כמרף קותן וגוכלין וכיו"כ טעוה ומל זפת סל 6ו ממניס סלהעמן
 ומזוזות. מפילין מפריס כו לכתוכ המובחר מן ממלוה הדיו וזהו וכו'. כו וכותב וכיו"כ עפ5יס 3מימורהו
 ס' כסס ג 6ות מיימוניות מגהות ויו. מיקרי ל6 עפ5יס ןמי כסריס וכו' עפ65 כמי עלומתן כתכו6ס

 35ע כל סכור וקני וז"ל כתכ ועוד דיו, ליקרי נמי כפריס דדיו ממתה לרכינו כת1כ מ65תי 6ךהתרומה.
 06 עפ5יס[. ודיו קרום דיו 6ל6 כמר יה6 "ל6 הלל"מ מלינו ל6 כי דיו, נקרא הקלף על המתקייסטרור
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 הלדוס כשן 5כעונין מיני ט6ר למעט כדיו, כתוכיס סיהיו מסיגי למטה כנקמר ההלכה מיעטה מסכן
 כזהב 16 5כעונין מיני כם6ר 6חת 6ות 6פי' כמזוזות 16 כתפילין 16 כמפריס כתב ס6ס וכיו"כ,והירוק
 ע"כ. פסולין. %6הרי
 כדיו מחור מרקה ממנו טיעסס דבר דככל מהרמכ"ס דמממע ג סעי' לכ סי' למ"כ ס%ס כדיקורוכתב
 נססני( לה סי' קו"ח יעקכ מסכנות וכסו"ת ממם. דיו כעינן ומ"פ להריקם 6כל מתקיים. היהיה ורקכפר,
 וסורסו יחד ומטכל וטמניס כטוס מעטן 16 מהעמן זית מממן סעמוי רק דיו נקרץ 6ין ר"ת דלועתכתכ
 ויו נקרץ 6ין ועפ65 טרי6 דמי כגיטין דמוכח רמס כתכ והרק"ם וסמ"ג. סה"ת וכ"פ כו, וכותוכמיס
 דכר דככל כתב וסרמכ"ס דיו. סוי מרף לתוכו נתן 06 6כל טמ6, מקורין פרף לתוכו נותן כם6יןסייגו
 יעקכ סמטכנות וסקוס סרמכ"ס. לדעת הרק"ם דעת הסווה והכ"י כו, לכתוב מותר ומתקיים מחורסהו6
 לכתוכ סמוכמר מן ומקוה כממן, ומגובל מטסן העסוי רק נקרץ קינו דיו דסתס מודה הרמכ"ס מהרימס
 הוbSDD 6 מי דפסול סר6"ם דעת 6כל כסר. ומחור סמתקייס וכר ככל כתכ oh מכדיעכד 6ל6כדיו,
 יו"ד חת"מ פו"ת ועי' כו. %תוכ פסול דיו נקרך ם6ינו וכל כדיו דוקך והלל"מ כ%, דיו מיקרי דל6מפוס
 קי. סי' להנרים"6 תמוכומ וקוכן רנוסי'
 מ"מ "דיו" נחמכ מקינו לע"פ הרמכ"ס לדעת ומתקייס, סחור סו6 06 סינטטי, ממומר סעטוי דיולפי"ז

 ססמתייג דירן וכנידון כו. לכתוכ פסול דיו, נחמם ם6ינו כיון הרק"ם לדעת 6ך כמר, סו6כדיעכד
 לדעת סינטטי, ממומר עטוי כגרמניה המיוקר 1Sc הדיו המעכרה כתיקת מלפי כרפידונרףסטתמם
 סמוכחר. מן מ5וס קינו מ"מ כו, %תוכ הכסר הרמכ"ס %עת וגס כדיעכד, 6ף כו לכתוכ פסולסר6"ם
 כטרוח. ם6לת זס כס"ת ים סרי מתנין, 6ת רק ול6 עקמן, מהזנותיות חלק גס זו כעט כתכ מהמתייגוכיון
 לי 6מר ול6 סדיו לתוך קנקנתוס מטיל סייחי יטמע6ל ר' 56ל כמהייתי ר"מ 6מר 6: יג עירוכין כנמ'ג.

 תורה קמרה והלץ הדיו לתוך קנקנתוס מטילין וכי לי 6מר וכו'. עלי 6סרה עקיכ6 רכי 56ל כטכ6תידכר.
 מ5ריכין 6נו מקומות הככמס כ יז מוטס לסרמכ"ס כפיסמ"ס וכתכ וכו'. לממות סיכול כמכ וממסוכתכ
 כקין כקימי ו%ך %ימחק, יכול מהום כתכ כתיכתס טתסיה ממריך כדיו, hSh יכתבו טל6 תורסכספרי
 קינו פכך למס צהורה ומי "חיבר". כערכי סנקר6 סדיו ממיני כקחת מורה ספרי כתיכת מרחיקיןימר6ל
 פסק נצון כסיס רב כסס קכו סי' )פריימן( הרמכ"ס כסו"ת וכ"כ ע"כ. וכו'. מ6ד סככה טועה 6ל566לי
 סרמכ"ס וכ"פ קנקכתוס, כלי סדיו לעסות ים ם%תחילה 6ל6 לדיו, "מיכר" וכן קנקנתוס למטילטמותר
 לעמות סיוס ססמנסג מ ס"ק % סי' ממ"כ וכתכ ס. מכי' ~bD סי' יו"י ומו"ס ת"ד פ"6 תפיהןכסל'
 וקנקנתוס. קומץ עפ5יס, מי מינים, ם%מה מל מתערוכתסדיו
 ססתס ומן הרככו, ידוע וצין כגרמגיס ממיוסר כרפיזוגרף הממולט כדיו סתגין מכתכ דירן כניווןלפי"ז
 יפסק וכמו כויעכד, qb מפסול ויתכן %תחילה, כפר צינו סמ"ג, ממזכיי המינים מם%מת מורככצינו
 תערוכת כלי לכד מקנקנמוס 6ו כ%ד עפ5יס ממי סדיו עמס ם6ס h"1AOS עפ"י טס וכצה"ל ססכמ"כ
 ים עוד להתמיר. ים וממניס ע5יס עטן 16 עפ5יס מי תערוכת כלי יחד וקנקנתוס קומץ ו6פי' פסול,קומץ
 6ך כמר, יינם מסתם סכעמה דיו להלכה ם6מנס יין, מכיל צינו 06 כמעכרה סדיו 6ת ולבדוקלהחמיר



רסןממונות

 בקלף כבלע סו6 מסופר טלטענת גס מס ח. ס"ק כמ"ג וכ"כ מוס, pn~nos מנכון כתב תמוכסנסערי
 %תיבת כמר קינו כפיסמ"ם סרמכ"ס מסכיך ימר6ל 6רן כני סלפי 5'מיכר" ורומס למתקו, 6פמרו6י
ס"ת.

 מל בקולמוס לכתום bSt למחמיר יט דלכתחילס י"5 ד: מכי' קכס סי' הכמע"ז כמו"ע סרמ"6 כתבד.
 מוס דלין ד6ט"ג ט מ"ק נוט"ז טס כ"מ עפ"י לס סעי' מס כערוס"ם וכתב מקיקם. לידי ינ6 טל6ברזל
 מקיקה לידי יכ6 טמ6 לחום ים מ"מ וכנר, עלמו סטות 6ת חוקק דס6 חקיקס לידי יכ6 06 6ף כוסחמם
 hSh כלל לחקוק סל6 יותר טוכ דלכתחילס סגר"6 עפ"י כתכ ועוד כתכ. וקינו 6 כ כגיטין דמכו6רחוכות
 לכדו, כמר מסוף מקלף כתוך סכתכ וחופרת חוקקת דסקולמוס מלנוס כמס כתב ס ס"ק ונפת"םלכתוב.
 ימקוק סמ6 לחום דים ג מ"ק מס כתו"ג וכעי"ז פסול. ססו6 כתכ גבי טל כתכ סוי סחקיקס סממל6וסדיו
 מקוס יענור ולח"כ סו6, כתנ ג"כ וחקיקס ככתב, סוי ו6ז כסקולמום דיו יסיח מל5 מחמת סכרזלעם

 טל וחודו דק יסיס מניר טמ6 פירם טו ס"ק סוף פטוט וכגט סיקרון. ע"ג כדיו סוי ו6ז כויוסחקיקס
 כרזן סל כקולמוס לכתוכ קריך סו6 ד5ס מס כט"ו וכתכ מפולם. כנקב סטות וינקוכ מנייר יחקוקקולמוס
 מגט למנוע 6ין לחרת קולמוס כם6ין מדחק מכנעת פמוט" "סדכר טס כערוס"ם וכ"ח כלל. למתמיר6ין

 סי' תסידיס ום' ו סעי' ג סי' קסת מ' לפי וכ"ס כעלמך. חומרך וסיף מדינך טעם טוס 6ין כי זס,כמכיל
 עיני ומקיר עט, טי' סופרים כקנוית וכ"כ למקפיי. ים כרזל סל דכקולמום לת ס"ק מס כ"ת ועי'רפג.

 דגוקכ מד6 כרזל כנופת לכתוכ כדקי דלין לח סעי' רע6 סי' יו"ד ערוס"ם ועי' 6. ג סעי' ד טי'סופריס
 כותכין 6ין מקוס דבטו0 לו סעי' טס t"~olb ערוס"ם ועי' מקמר. ומברזל חיים מלרכת דסתורסועוד

 קלו. סי' וח"כ טז סי' ח"6 מלוי טפט ועי' כרזל. סלכקולמוס

 כיתי"ן יכתוכ טל6 - יתירא תמימות תורס מס5ריכס תמס כתיכס דדין ח סי' סוף 15"ח כחזו"6 כתכה.
 וכ"מ סתגין, על נקמר ול6 6פמר - יד( ס"ק מס ומ"כ לב סי' ב"י ועי' וכיו"כ כייתין כפי"ןכפי"ן,

 לקות סתגין חיפר ל6 06 וע"כ תמס. כמיכס נסו קרינן ל6 ודקי מעככין סתגין דלין דמכרי%פוסקים
 נוגעין סין ל6 60ס יג ס"ק % סי' כממ"כ ודלך כמר, ס6ות, תגי טסן הדבר וניכר מועט מפסקוים

 תמס כתיכס דין נקמר כתגין גס ממ"כ מלדעת ומפקר לסחמיר. ים סכתיכס מתחילת כמותיותסתגין
 עגמו. ככתבכמו

 תס6 מל6 דפיינו עליו, עוכר סדיו ם6ין נקביס בו יס5 מל6 מלס מקלף יסיס יג: סעי' לב סי' נמו"ע1.
 ס6ות עובי uSnbs סנקכ 6ס ט6פי' 6חרוניס עפ"י לכ מ"ק ממ"כ וכתכ לטתי0. תלוקס בו נרציתס6ות
 כתיכס, קורס וכ"ז 6ות. מורת ים סנקכ מקוס עד 06 ו5פי' פסול, 5ד מכל מקיפם ודיו כיריכו 6וכגגו
 כמר. סנקכ מקוס עד סחות נורת כו ים 05 רוחין נקב, ע"י לטתיס סטות נמלק כתיבה לצחר 606כל

 גויל, ומוקפת סלימס נס6רס ע5מס סחות 6ך "5סליכמס", מל "ס" סחות כתוך נקכ טנמ65וכניד"ד
 טככס"ג סכמיכס, לחתר סנקכ נעכס כנרמס ממופר טלטענמ גס ומס פסולת, ססי6 ממענו ל6ככה"ג
 כמרס. לטתיס סאות נחלמאפי'



 ירושלים - דיןפסקירמח

 רט רם"י מלמס הכמת מסגסות ס3י6 תיג( נעמי יז16ת כמגסס טט"י רכז ס" מלוס כמטפטז.
 ומילס מוכמר כתורת קנס דחס נר6ס דמ"מ ם%ס סמספט וכתכ טעות. ומקח oh)1h דין ליכ6ד63תרוגיס

 דסרי תמס כב דין כ כלל סמטפטיס וכטורחות ומוזר. כמקח מוס סוי מובחר, ט6ינו נודע ו6ח"ככיוקר
 6ונ6ס, טייך 6ין סטער וממתנם ק5ו3יס דמיו מקין ו3ד3ר למוכמר, מוכחר כין חילוק ג"כ יםכמוכתר
 כ6ס ודוקק מדיין, עיני רקות לפי דזס מס וכתב toh)1h טוס 63תרוגיס דלין סלמס סחכמת דורי51דקו
 כיס ליכ6 3מתס 36ל מובהר, מיקרי hS כסר, םלסלכס 6ף פסול, פוטקיס ל6יזס וסוף מוכחר %מכר

 ביו"ט עליו וכירך לטמעון 6תרוג ממכר כרקודן ס"ס מ"6 ססדס פרי ממו"ת ס3י6 י6 וין ופס6ונ6ס.
 יחזיר למחזיקו רומס מינו ד6ס סימיס, לם6ר וכסר רקבון ליו"ט פסול טסיס לו נודע ו6ח"כר6טון,
 טטות. מקם סו6 כי כלל מבלס וקינוס6תרוג
 6וסריס ים 6ך כמר, סו6 לכלכת ט6מנס נודע ויוה"כ מסודר, בקונס פירם ול6 כמתם, דגר לו מכרו6ס
 לס 6ות עד סי' ח"6 ם6ל מייס מו"ת כמס תפ6( נעמ' סי"פ רלכ סי' o1Sn כמהפט כתבקותו,

~nhs 
 סקנס

 5ין סדין מן הכמנס כ סי' ס כלל חיו"ד מומן פרם כטו"ת ממ"כ לח"כ לו ונודע כמ5ריס, סנסוגיסכמתות
 ט6 סי' סרמ"6 כממ"כ לסהמיר ים %תתילס מ"מ מס, וקמיס סו6יל מדרבנן, אפי' כלליס ליסורכסס
 ים ד%תמילס דכיון מוס, נקרץ טזס עמו מסדין סתיד"6 פסק מסמקת, כו לחזור מלוקח ורומסס"6,
 וכן פס, סי' ח"כ סי תמורס כמו"ת וכ"כ ת5ט. סי' סריכ"ם כתסו' מטמע ומכן קינטי, פרטי ודאילמום,
 ויט מכמר, מ5ד עכו"ס סל כנוד hsl~c % ונודע רכם טקנס כמי סג 6ות כ סי' למרסס מחוס3מו"ת
 ע"ז מקפיד סלוקח 06 מתיר, ססמחכר D"Dh ס"ד, קג סי' יו"י כטו"ע סרמ"6 כדעת מ6וסריספומקיס
 מסמקח, 3ו למזור ורו5ס כדבר, לתום ים ולמתחילם טפסרו, מי מים מאמר פיו על לסערתו ליס נימקו%
 סותר םל6 מודיעו ל6 וממוכר יין כלקח סס סוי'ם מו"מ סופר חתם 3מו"ת וכ"פ עמו. וסדין תכע ק6דינ6
hShדברי על ממ"כ קנך סי' מ"6 דעס מערי מו"ת ועי' וחוזר. כמקח מוס סוי מרוכס, מפסד כמקוס 

סחת"ס.
 חייב כן סלכם ט6ין כיון לסממיר יעם ד6יכ6 סיכך ז6ף כתכ כס ס"ק תמו סי' או"ח כסמ"ג6מנס
 ממעצר פי"3 סוף סרדכ"ז 3מס דר6יתי, 6מת מן ד"ס נ6 סי' דככורומ פיס 6%6זי מסרי"ט וכ"כלםלס.
 6פמיז חסידותך מפני ל6 לו %מר סיכול המוכר, על טענם ללוקם 6ין וחסידות חומריו מכם מסו6רכל
 בכרי כמו"ת וכ"כ מס(. פרנקל %מכ"מ סמפתמ כם' ם5ויין 5ג מ" ח"ג מיסרים ווככ טוית )ועי'6ני

 טסקונס יסוט 6"כ bSh עליו, מקפיייס 6דס כני מרוב מס רק 6ל6 מוס מיקרי דל6 5 סי' A"Oמקימל
OfOעלמו. על ומממיר מקפיד 
 אינו לכתחילס, מדעות לכל כסר סלינו דכיון יודו כו"ע מסודר, ס"ת כרולס מפירם דירן כנידוןכמנס
 טעות. מקמ וסוי מסודר,גחמכ

 לוין. דובאברהם




