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יוחסין

תביעת מקחטעותבספרתורה
שהוזמןבתורת"מהודר"ונכתבשלאבהידור
תיק ממונות מס' -171סא

נושאהדיון
התובעים הזמינו אצלג' שהוא סופר סת"ם יר"ש שיכתוב להם ס"ת מהודר .גם המזמינים וגם
הסופר הם מבני עדות המזרח .המחיר הכולל נקבע על  .30.000$עוד לפני תחילת הכתיבה
בקשו המזמינים מהסופר שיכתוב על גבי יריעות שאינן משורטטות ,מאחר שידעו שכותב
ברוחב שורות אחר ממה שמכינים בביח"ר ,ורצו למנוע שרטוט כפול ,שמפחית מההדר של
הס"ת .ולבסוף כשלקחוהתובעים את הס"ת -וכברשילמו את כלהסכום מלבד  - 1.0008מצאו
שחלק מהיריעות משורטטות בשרטוטכפול ,למרות בקשתם המפורשת ,כמה אותיות נכתבו
בכתב כשר אבל לא לכתחילה ,כגון האותייפ" (שהיו"ד הפנימית נכתבה באמצע הגג ולא
בקצה) ,ואחתהיריעותיש בה נקב ,שגם אם יסתמוהוויהיה כשר,אין זה מהודר .עוד התברר
להם שהסופר ג' כותב רק את הכתב עצמו ,ואילו את התנין כותב סופר אחר ,בעט של
גרפיקאים הנקרא "רפידוגרף" ,שראשו ברזל והדיו מיוצר בגרמניה .טוענים המזמינים שיש
חשש שהדיו עשוי מחומרים האסורים באכילה שאינו כשר לכתיבת סת"ם משום שאינויימן
המותר שבפיך" ,וגם אם יתברר שהדיו כשר לאכילה ,מ"מ אינו "דיו" הנצרך לכתיבה עפ"י
ההלכה,וגם אם נאמר שהכתיבה שלהתגין בעט ברזל כשרהואינהפסולה ,מ"מאינה מהודרת
לכתחילה .לטענתם,דיו זהעשוי להמחקיותר מהר מהדיו שכותבים בו את הכתב עצמו .עוד
הםטוענים שבכמה מקומותהמתייגמילאבדיו של הרפידוגרף המשך לאות עצמה ,ומעלאותו
עובי תיש אתהתגין .הם טוענים שכיון שהוסיף על האות ,נמצא שחלק מהאות עצמה כתובה
ברפידוגרף ,וזה בודאי אינו לכתחילה .וממ"נ ,אם תוספת העובי אינה חלק מהאות ,נמצא
שהתגיןאינם מחובריםלאותעצמה ,ולדעת הרמ"עמפאנוהיאפסולה .בגללכלזה הםטוענים
שהיהכאן מקחטעות ,ותובעים את כל כספם בחזרה .הםטוענים שרב מומחה שראה את הכתב
של הס"ת אחרי גמרו ,העריך אתשויו של הס"ת ב 24.0008-בלבד .הם מוסיפים שמחירו של
ס"ת כשר ,אך לא מהודר ,הוא  15.0008בלבד.
משיב הסופר שאמנם המזמינים בקשו ס"ת מהודר ,וגם הוא הסכים לזה ,מ"מ אין בדברים
שטועניםהמזמיניםכדי לבטל את המקח ,מאחר שאכן ס"ת זה נחשב מהודר ,מה גם שהם ראו

רסד

פסקידין?-רושלים
-

-

אתהכתיבהשלו בס"ת קודםשהזמינואצלו,וגםבמזוזה ,והםהזמינו ס"ת"כזה" ,והוא כתב את
הס"ת שלהם כמו הס"ת שראו .על טקנתם שהתיוג ברפידוגרףאינו מהודר ,משיב הסופרסוגם
אנשיםמהדרין משתמשים עם כתיבהכזו ,ואדרבא ,בעט כזויוצאיםהתגיןיותריפים מאשר
בקולמוס שלקנה .לטענתודיו זהנבלע בקלףיותר מאשרהדיוהרגיל ,וקשה מאד למוחקו,
וע"כ לא מסתבר לו שהוא עתיד להמחק יותר מהר מהכתב עצמו .הוא מצרף פסק הלכה
שהתפרסם בעלון ,ואישור מעבדה על הרפידוגרף שאינו מכיל חומר מן החי ולא חומר מן
הצומח ,כלומר :שהואעשוי מחומרסינטטי ,וע"כאין בו שאלה של"מן המותר בפיך" .הוא
מציין שכבר כתבלפניכןשני ס"ת וכך נהג גם בהם ,והמחיר שלו הוא 0.0008נלספר ,מבלי
לכלולבמחיר את הכוונות המיוחדות שמשקיעבכתיבה.
על טענת הנקב באחתהיריעות בחלל האות "ה" של"אהליבמה" ,טוען הסופר שיתכן שהנקב
נעיצה לאחרהכתיבה ,בגללנסיון מחיקה שלטיפתדיו,ומכיון שהאות עצמה מוקפתגוילהיא
כשרה ,ואםיסתום אותו בדבק לאיהיה בו כל חסרון שליופי .טועניםהמזמינים שיותר נראה
להם שהנקבהיהלפני הכתיבהוהסופרלא בדק אתהיריעהלפניכן.

פסקדין
התביעהלהחזיר את המקח מתקבלת.וכן הורה מרן הגריש"אשליט"א.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד
( )-שמואלחיים דומב
()-יהושעווייס

השאנקתלדיון
א .מקורדין"הידורי בכתיבתס"ת ,ועד כמהצריךלהוסיף בדמיםכדי לקנות ס"ת מהודר.
ב.דיו מחומרסינטטי ,האם כשר לכתיבת סת"ם.
ג.דיו שנבלעבקלף ,האם כשר לכתיבת סת"ם.
ד .קולמוסמברזל ,האם כשרלכתיבה.
ה .האם נאמרבתגיןדין כתיבה כמו בכתבעצמו.
ו .נקב בתוךהאות ,האם כשר.
ז .קנה "מהודר" ונמצא כשרשאינו מהודר ,האם זה מקחטעות.

תשובה
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ו~~
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נ~~
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נתין.וכרמיקסס"תפ"זה"ד:וכיקדכות3יןס"ת,כותככחיכהמתוקנתנ6ההיותר.וכתבהכ"מטמקור
הרמכ"סהו6הכרייתךכמכתהנ"ל.ולפי"זממ"כהרמיקסכתיכסמתוקנתנ6הכיותרהיינוכדיונ6ה
ןנלין).
3קולמוםנ6הכ%לרקומן(6ךסרמ"3סהסמיטדיןטיי6י
ו3גמ'ב"קטכ 6מרר'זירקכהידורמלוהעדטליטכמלוס.ופרט"יס6סמ65כ'ספריתורותלקנות
ולחדהדורמחכירו,יוסיףפליטהדמיםויקח6תההדור,דתני6זה6ליו6נו6הוהתנג'סלפניו כמלות
ט 13
עפהלךס"תנ6הטלית )5ohי5יתנ6ה1.b"D.כתכ3כ6ה"ללמ"כר"מתרנודכ5מרוג15לולבטי
חטםפסול ,וה"טככלמלותכה"ג,טתלויכפלוגתך דר3וות6 6ףמלהלכהכסר ,מ"מי"ל ד3זהלכו"ע
5ריךלקייםהידורמלוה עדסליםלקנות 6חרל65תכלהדיעות .כ"מכפמ"גועי'כסגדייסעטמממיר
עודביותרמזה.ע"כ.וכיקר כמסקתהמלךז3חיססי'סודהידורזהל65תכלהסיטותקינוענין"נוי",
6ל6ממלוהמן המוכמרלהחמירכדיניהמלוהולהוסיף מעלהיותרעל מהט5וותהלנו התורה,וכמו
טמ65נועניןהידורכ5י5יןט6ינןמעכ3ין 6תהמילה,וכןמכ"כהכ"חלהדר עדטליהלהיותטופרטל
6יל,וכ"ככמה6חרוניסלהדראמיןהמרורעדסלים.
וכנידוןדירןטוען התוצע מקחטעות סממת"מיהחסרונות,רימי
תטחמרכיופיטלהכתם,טהסוסר
קילרכעוסיהכתכסכמהמקומותכגללמהתגיןכסורותממתחתןהגיעועד %תכממעליהן,וכןנקדטיט
63חתהיריעות,וכןאגללהטירטוטהכפולממגיע3י1פיbaהכתכ.ועודהו6טועןמהכתבדינוכסר
%להדעות%תמילס,כגוןאעניןהתגיןכרפידוגרף,וזנותיותה"מ",ועודכיו"ר.ולדעתסכי6ורהלכס
הנ"ל3כלהמלוותכמוכאתרוגו~לכ06 ,הכסרותסלהמלוהקינהלכלהדעותקריךלקייסהידורמלוס
ולקנותכטרלכלהדעות,וכפי3י6ורהמטקתהמלךה"זמדיןנוסףמלהידורמ5וה6.מנסמרןהגריט"6
5b"w~itמרהטעסכזהממהודרה61תיספחעלכמרותטלימה,ו5סחמרככמרותלכתחילסמפניסים
כסמחלוקת,ל6מועיללהההידור.וכנידוןדידןכיוןבהזמינוס"ת"מהודר"פירוטוטהורכטרלכתחילה
ןסהתגיןסלול6
עםתוספתהידור,ולכתחילהיםלכתוכסתגיןכקותודיו"כותכיס הכתכע5מו,וכיי
נכתכוכדיו הכסרלכתחילה לכתיבת מת"ס ,גס  ohהו 6כסרלתגין כדיעכד 06 -יתבררטלין כן
תערוכתסלחומרהאסורכאכילה-מ"מאינולכתחילה.
ב.כנינוכממכתסופריםפ"b"o6הלכהלמטהממיניטכותכיסכדיו.וכתכהכ"מתפיליןפ"6מ"גסכן
אמרו3ירומלמיפ"קדמגילהטכתכוהרי"ףסוףהל'מ"ת.וכ"פהרמ"3סתפיליןb"eס"ג-ה"ה:עסרס
דכריסיטכתפיליןכולן הלכה למטהמסיניוכולןמעככין,לפיכך obטינה כאמתמהןהריהתפילין
פסולות,מניסהןככתיבתןוכו',מכותכיןאותןכדיווםיהיונכתכיןSDהקלף.כילדמעמההדיו,מלכלין
העמןסלממניס6וסלזפתומלטעוהוכיו"כוגוכליןקותןכמרףסלילןוכמעט ד3םוכו',וכמעתסכתיכה
מורהו3מיעפ5יסוכיו"כוכותבכווכו'.וזהוהדיוממלוהמןהמובחרלכתוככומפריסמפיליןומזוזות.
ו6ס כתכעלומתןכמי עפ65וכו'כסריסןמיעפ5יס ל6מיקריויו .מגהותמיימוניות 6ות גכססס'
התרומה6.ךמ65תיכת1כלרכינוממתהדדיוכפריסנמיליקרידיו,ועודכתכוז"לוקניסכורכל35ע
ועפ5יס]06 .
טרורהמתקייסעלהקלףנקראדיו,כיל6מלינוהלל"מ"ל6יה6כמר6ל6דיוקרוםודי

רסו

פסקידין-ירושלים

י5כעוניןכשןהלדוס
כן מסמיעטהההלכהכנקמרלמטהמסיגיסיהיוכתוכיסכדיו ,למעטט6רמינ
והירוקוכיו"כ ,ס6סכתבכמפריס16כתפילין16כמזוזות6פי'6ות 6חתכם6רמיני5כעונין16כזהב
הרי%6פסולין.ע"כ.
וכתבכדיקור ס%סלמ"כסי'לכסעי'גדמממעמהרמכ"סדככלדברטיעססממנו מרקהמחורכדיו
כפר,ורקהיהיהמתקיים6.כללהריקםומ"פכעינןדיוממם.וכסו"תמסכנותיעקכקו"חסי'להנססני)
כתכדלועתר"ת6יןנקרץדיורקסעמוימממןזיתמהעמן16מעטןכטוסוטמניסומטכליחדוסורסו
כמיסוכותוכו,וכ"פסה"תוסמ"ג.והרק"םכתכרמסדמוכחכגיטיןדמיטרי6ועפ665יןנקרץויו
סייגוכם6יןנותןלתוכופרףמקוריןטמ6,6כל 06נתןלתוכומרףסוידיו.וסרמכ"סכתבדככלדכר
סהו6מחורומתקייםמותרלכתובכו,והכ"יהסווהדעתהרק"םלדעתסרמכ"ס.וסקוססמטכנותיעקכ
מסמהריהרמכ"סמודהדסתסדיוקינונקרץרקהעסוימטסןומגובלכממן,ומקוהמןסמוכמרלכתוכ
כדיו6 ,ל6מכדיעכדohכתכככלוכרסמתקייסומחורכסר6.כלדעתסר"6םדפסולמי bSDDהו6
מפוסדל6מיקרידיוכ,%והלל"מדוקךכדיווכלם6ינונקרךדיופסול%תוככו.ועי'פו"תחת"מיו"ד
סי'רנווקוכןתמוכומלהנרים"6סי'קי.
לפי"זדיוסעטויממומרסינטטי06 ,סו6סחורומתקייס ,לדעתהרמכ"סלע"פמקינונחמכ"דיו"מ"מ
כדיעכד סו6כמר6 ,ך לדעת הרק"םכיוןם6ינו נחמםדיו ,פסוללכתוככו.וכנידוןדירןססמתייג
סטתמםכרפידונרףמלפיכתיקת המעכרההדיו1Scהמיוקר כגרמניהעטוי ממומרסינטטי ,לדעת
סר"6םפסוללכתוככו6ףכדיעכד,וגס %עתהרמכ"סהכסר%תוככו ,מ"מקינומ5וסמןסמוכחר.
םכס"תזסם6לתכטרוח.
וכיוןמהמתייגכתככעטזוגסחלקמהזנותיותעקמן,ול6רק6תמתנין,סריי
ג.כנמ'עירוכיןיג6 :6מרר"מכמהייתי56לר'יטמע6לסייחימטילקנקנתוסלתוךסדיוול66מרלי
יוכימטיליןקנקנתוסלתוךהדיווהלץקמרהתורה
דכר.כטכ6תי56לרכיעקיכ66סרהעליוכו'6.מרל
וכתכוממסכמכסיכוללממותוכו'.וכתככפיסמ"סלסרמכ"סמוטסיזכהככמסמקומות6נומ5ריכין
כספריתורסטל6יכתבוhShכדיו,ממריךטתסיהכתיכתסכתכמהוםיכול%ימחק,ו%ךכקימיכקין
ימר6למרחיקיןכתיכתספרימורהכקחתממיניסדיוסנקר6כערכי"חיבר".ומיצהורהלמספכךקינו
56לי6ל6טועהסככהמ6דוכו'.ע"כ.וכ"ככסו"תהרמכ"ס(פריימן)סי'קכוכססרבכסיסנצוןפסק
םלעסותסדיוכליקנקכתוס,וכ"פסרמכ"ס
טמותרלמטילקנקנתוסוכן"מיכר"לדיו6,ל6ם%תחילהי
כסל'תפיהןפ"6ת"דומו"ס סי' ~bDמכי'ס.וכתכ ממ"כסי'  %ס"ק מססמנסגסיוסלעמות
יו"י
יעפ5יס,קומץוקנקנתוס.
סדיומתערוכתמלם%מהמינים,מ
לפי"זכניווןדירןמכתכסתגיןכדיוהממולטכרפיזוגרףממיוסרכגרמגיסוציןידועהרככו,ומן ססתס
צינומורככמם%מתהמיניםממזכייסמ"ג,צינוכפר%תחילה,ויתכןמפסולqbכויעכד,וכמויפסק
כמ"כססוכצה"לטסעפ"י h"1AOSם6סעמססדיוממיעפ5יס כ%ד6ומקנקנמוסלכדכליתערוכת
קומץפסול,ו6פי'קומץוקנקנתוסיחדכליתערוכתמיעפ5יס16עטןע5יסוממניסיםלהתמיר.עודים
להחמירולבדוק 6תסדיוכמעכרה 06צינומכיליין
 ,ם6מנסלהלכהדיוסכעמה מסתםיינםכמר6,ך

ממונות

רסן

נסעריתמוכס כתבמנכוןpn~nosמוס,וכ"ככמ"גס"קח .מסגסטלטענתמסופרסו6כבלעבקלף
ו6י6פמרלמתקו,ורומס'5מיכר"סלפיכני6רןימר6למסכיך סרמכ"סכפיסמ"םקינו כמר%תיבת
ס"ת.
ד.כתבסרמ"6כמו"עהכמע"זסי' קכסמכי'ד:י"5דלכתחילסי
טלמחמירbStלכתוםבקולמוסמל
ברזלטל6ינ6לידימקיקם.וכתבכערוס"םמססעי'לסעפ"יכ"מטסנוט"זמ"ק ט ד6ט"גדליןמוס
חמםכוס6ף 06יכ6לידיחקיקסדס6חוקק 6תסטותעלמווכנר ,מ"מיםלחוםטמ6יכ6לידימקיקה
חוכותדמכו6רכגיטיןכ6וקינוכתכ.ועודכתכעפ"יסגר"6דלכתחילסטוכיותרסל6לחקוקכללhSh
לכתוב.ונפת"םס"קסכתבכמסמלנוסדסקולמוסחוקקתוחופרתסכתככתוךמקלףמסוףכמרלכדו,
וסדיוסממל6סחקיקססויכתכטלגביכתכססו6פסול.וכעי"זכתו"גמסמ"קגדיםלחוםסמ6ימקוק
עםסכרזלמחמתמל5יסיחדיוכסקולמוםו6זסויככתב,וחקיקסג"ככתנסו,6ולח"כיענורמקוס
סחקיקסכויוו6זסויכדיוע"גסיקרון.וכגטפטוטסוף ס"קטופירם טמ6מניריסיס דקוחודוטל
קולמוסיחקוקמניירוינקוכסטותכנקבמפולם.וכתככט"ומס ד5ססו6קריךלכתוככקולמוססלכרזן
6יןלמתמירכלל.וכ"חכערוס"םטס"סדכרפמוט"מכנעתמדחקכם6יןקולמוסלחרת6יןלמנועמגט
כמכילזס,כי6יןטוסטעםמדינךוסיףחומרךכעלמך.וכ"סלפימ' קסתסי'גסעי'וום'תסידיססי'
רפג.ועי'כ"תמסס"קלתדכקולמוםסלכרזליםלמקפיי.וכ"ככקנויתסופריםטי'עט,ומקירעיני
סופריסטי'דסעי'ג.6ועי'ערוס"םיו"דסי'רע6סעי'לחדליןכדקילכתוככנופתכרזלמד6דגוקכ
ועודדסתורס מלרכתחייםומברזלמקמר.ועי'ערוס"ם t"~olbטססעי'לו דבטו0מקוס6יןכותכין
כקולמוססלכרזל.ועי'טפטמלויח"6סי'טזוח"כסי'קלו.
ה.כתככחזו""156חסוףסי'חדדיןכתיכסתמסמס5ריכסתורסתמימותיתירא-טל6יכתוככיתי"ן
כפי"ן,כפי"ןכייתיןוכיו"כועי'ב"יסי'לבומ"כ מס ס"קיד)6 -פמר ול 6נקמר עלסתגין,וכ"מ
%פוסקיםדמכרידליןסתגיןמעככיןודקיל6קרינןנסוכמיכס תמס.וע"כ 06ל6חיפרסתגיןלקות
וים מפסק מועטוניכר הדברטסןתגי ס6ות ,כמר,ודלך כממ"כסי' %ס"קיג 60סל6סיןנוגעין
סתגיןכמותיותמתחילתסכתיכסיםלסחמיר .ומפקרמלדעת ממ"כגסכתגין נקמרדיןכתיכס תמס
כמוככתבעגמו.
.1נמו"עסי'לבסעי'יג:יסיס מקלףמלסמל6יס5בונקביסם6יןסדיועוכרעליו,דפיינומל 6תס6
ס6ותנרציתבותלוקסלטתי.0וכתכ ממ"כמ"קלכעפ"י6חרוניסט6פי' 6ססנקכuSnbsעוביס6ות
כגגו6וכיריכוודיומקיפם מכל5דפסול,ו5פי'  06עד מקוס סנקכיםמורת6ות.וכ"ז קורסכתיכס,
םכונורתסחותעדמקוססנקככמר.
6כל 06לצחרכתיבהנמלקסטותלטתיסע"ינקב,רוחין 05י
וכניד"ד טנמ 65נקככתוך סחות "ס"מל"5סליכמס"6 ,ךסחות ע5מס נס6רססלימס ומוקפתגויל,
ככה"גל6ממענוססי6פסולת ,ומסגסטלטענמממופרכנרמסנעכססנקכלחתרסכמיכס,טככס"ג
אפי'נחלמסאותלטתיסכמרס.

רמח

פסקידין-ירושלים

ז .כמטפט מלוס ס" רכזטט"י כמגסס 16תי
ז נעמי תיג) ס3י 6מסגסות הכמת מלמסרם"י רט
ד63תרוגיסליכ6דיןoh)1hומקחטעות.וכתכסמספטם%סדמ"מנר6סדחסקנסכתורתמוכמרומילס
כיוקרו6ח"כנודעט6ינומובחר,סוימוסכמקחומוזר.וכטורחותסמטפטיסכללכדיןכבתמסדסרי
ך6ונ6ס,
כמוכתריםג"כחילוקכיןמוכחרלמוכמר ,ו3ד3רמקיןדמיוק5ו3יסוממתנםסטער6יןטיי
ימדיין,ודוקקכ6ס
51דקודוריסחכמתסלמסדלין63תרוגיסטוס toh)1hוכתבמסדזסלפירקותעינ
מכר %מוכחרוסוףל6יזספוטקיספסול6 ,ףםלסלכסכסרhS,מיקרימובהר36 ,ל 3מתסליכ6כיס
6ונ6ס.ופסויןי6ס3י6ממו"תפריססדסמ"6ס"סכרקודן ממכר6תרוגלטמעוןוכירךעליוביו"ט
ר6טון ,ו6ח"כנודעלוטסיספסולליו"טרקבוןוכסר לם6רסימיס ,ד6סמינורומסלמחזיקויחזיר
יסו6מקםטטות.
ס6תרוגוקינומבלסכללכ
כנודעט6מנסלכלכתסו6כמר6,ךים6וסריס
ו6סמכרלודגרכמתם,ול6פירםבקונסמסודר,ויוה"
קותו,כתבכמהפטo1Snסי'רלכסי"פנעמ'תפ)6כמסמו"תמייסם6לח"6סי'עד6ותלס
סקנס
~
n
h
s
כמתותסנסוגיסכמ5ריס,ונודעלולח"כממ"ככטו"תפרםמומןחיו"דכללססי'כהכמנסמןסדין5ין
םלסהמירכממ"כ סרמ"6סי'ט6
כססליסורכלליסאפי'מדרבנן,סו6ילוקמיסמס ,מ"מ%תתילסי
ס",6ורומסמלוקחלחזורכו מסמקת ,פסקסתיד"6מסדיןעמוטזס נקרץמוס,דכיון ד%תמילסים
יח"כסי'פס,וכן
למום,ודאיפרטיקינטי,ומכןמטמעכתסו'סריכ"םסי'ת5ט.וכ"ככמו"תתמורסס
3מו"תמחוס למרסססי'כ6ותסגכמיטקנסרכםונודע hsl~c%כנודסלעכו"סמ5דמכמר,ויט
פומקיסמ6וסריסכדעתסרמ"6כטו"ע סי'קגס"דD"Dh ,ססמחכרמתיר06 ,סלוקחמקפידע"ז
יו"י
םלתוםכדבר,ורו5סלמזור3ומסמקח,
יטפסרו,ולמתחילםי
ו%נימקליסלסערתועלפיומאמרמיםמ
ןוממוכרל6מודיעוםל6סותר
דינ6ק6תכעוסדיןעמו.וכ"פ3מו"תחתםסופרמו"מסוי'םססכלקחיי
hShכמקוס מפסדמרוכס,סוימוס כמקחוחוזר.ועי'מו"תמערי דעס מ"6סי' קנךממ"כעלדברי
סחת"ס.
6מנסכסמ"גאו"חסי'תמו ס"קכס כתכז6ףסיכךד6יכ6יעםלסממירכיוןט6ין סלכםכןחייב
לםלס.וכ"כמסרי"ט6%6זיפיסדככורומסי'נ6ד"סמן6מתדר6יתי3 ,מססרדכ"זסוףפי"3ממעצר
רכלמסו6מכםחומריווחסידות6יןללוקםטענםעלהמוכר,סיכול%מרלול6מפניחסידותך6פמיז
6ני(ועי'טויתווככמיסריםח"גמ"5גם5וייןכם' סמפתמ %מכ"מ פרנקלמס).וכ"ככמו"תבכרי
מקימלA"Oסי'5דל6מיקרימוס6ל6רק מסמרובכני 6דסמקפיייסעליו"6bSh,כיסוטטסקונס
OfOמקפידומממירעלעלמו.
כמנסכנידוןדירןמפירםכרולסס"תמסודר,כו"עיודודכיוןסלינוכסרלכלמדעותלכתחילס,אינו
גחמכמסודר,וסוי מקמטעות.

אברהםדובלוין.

