
קנאממונות

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 בירושלים לממונות הדיך בית  וראשמייסד חיים" 'שקור ולערב

בנידון
 מחירן את ותובע ספר להדפסת צבעוניות גלופות לחבירונתן

הנידון

 לו לשלם הגלופות בעל ע"י נתבע צבעוניים, גלופות באמצעות אותו שהדפיס ספר שלמכל
 את לו שנותן סבור והיה מחיר, שום לו קבע לא הגלופות שבעל המו"ל טוען הגלופות.עבור

 לבן. בשחור גלופות במתנה הגלופות לבעל נתן שהוא בשם במתנההגלופות

 להללההמקורות

 רכינ6 וכו', ס5מר גכי על ממניס טכח 5ין 16 סימר גכי על סמנים סכת יט לסו hp 6 b~DS'b ככ"לסנס
 ע"ג ממניס טכמ ים ממניס, כסקי 5מר להקי ו5כעי' קוף וקולתי דתד וסמנים דחד ד5מר כגון הכ"ע6מר
 כלוס. ול6 גכ6י לך לית וק"ל הלמר ע"ג סמניס בכח 6ין דלמ6 16 נינהו, דגנך ממנקי לי סב ד6"לסימר
 תורה למרה לעיכיס סנר6ית רנ6 6מר th'o מילמל מנותך bnSh ידלק, ערלה כקליפי ס5כעו כגדת"ס
 6ת כו ידליק ול6 כו י5כע ול6 ממנו יהנה טל6 מנין 6כילס קימור 6ל6 לי 6ין י6כל ל6 מס ערליסדתני6
 סמניס סכת 6ין דלמ6 6ו וכתוד"ס כולס. 6ת לרכות י6כל, ל6 ערליס פריו 6ת ערלתו וערלתס תאלסנר
 דפ"כ סרחכה מתוך לכלה כמו טנסנס מס ויעלס יותר כדמיס מעולס ס5מרו נסנה סרי תימה ס5מר,ע"ג
 מס דממלס סכליעס כפית כמריס מל מטקיס תכירו לו תחכ 6מר נערות 6ל1 וכפרק דסכונמ לגינהונפלס
 לע"פ חכירו לו וכתחב כממתו, מעמס ע"י ול6 מעטיו ע"י כ6ס 6יגס דסכ6 דהנ6ס לחלק ויםטנסנס.
 יותר. כעלמם נוי hSh טטינה סנטה חטיכם ל6 דהכ6 הניס נמי 6י גופו. נהנה מ"מ מעטיו ע"י זסטלין
 נים"ם סמסרט"ל לסלתה נקט יכן סתום', טל ר6טון תירון רק לסלכס סכיך כ6ן כפסקיו וסרוקםעכ"ל.
 ס65. סי' מו"מ סס"ך הניקו מנוזל,פ'

 יפוי ס6י חמוכ ל6 הלמר ע"ג סמניס טכח 6ין ד6ס זחל, סגרס"ט יטר6ל ג6ון מו"ר טל דרכו עפ"יונר6ס
 ול6 כימים, מעולס מלמרו כקוטיתס כתום' כממ"כ כדמיס, מעולס סו6 ורק ו6יכות, ככמות לטכחמרקס
 כעל סיזכה nsc נקרץ קינו הקמר כטווי ממון טכח טל זס וענין כ6יכותו, מוטכם ס5מרו לומרנקטו

 ס5מר, כגוף קינו זס סיתרוך כיון יתרון, 6יזס לרמותו מכניסו ם% כממניס ע"י כלמר זכות 6יזסססמניס



 ירושלים - דיןפסקיקנב

 קינו סנ6ס רעל תירנו וע"ז חסר, וזס נסנס זס וסוי 3דמיס סעו% ד5מרו לי' 6ית סנ6ס דמ"מ רקומקטו
 מטוב ל6 כעלמך נוי bSb דקינו דכיון תיר5ו סכ' ונתי' כממתו. משטס 6ו מעסיו ע"י נעמס 06 רקחייב
 סכה כ6ן 6ין כ', לתירון ומכ"ם 6', ולתירון ממון. טפו מקין כרכר רק קינו כדמים דמעו% 6ףסנ6ס
 סו6 וקימת ככמות פכח כלי דמיס טווי ויתרון דמים מווי יתרון רק ס5מר, ע"ג ממניס מכח 6ין 06כעין
 ממם. 3ו טליןדבר
 כ6יסקונדרי עליסס ממומקין 5יוריס כס ל5ייר לקומן טכל6 מנותן ומם6לת ו: סי' יכ כלל סר6"םוכתטו'
 6ין דקיי"ל כיון תסוכס. לניסור. בידו כת יט 06 סכרו, % תפרע קודח ט5יירס 6חר כעלי' עלולסרס
 לניסור כח % וקין סכלי כעל לי' ומחייב סו6 סכר 6ל6 כלוס כגוף לו 6ין סרי כלי כטבח קונסקומן
 % לתקן ע5יס % טנתן כגון כמכח מממומ סיס סיכך מיינו כ4 כמכם קונס סמומן סי' 06 ו6פי'סכלי,
 ים 06 ק6 דף קמ6 סטזל כפ' לן ד6יכעי6 ממם, כס וקין כשמניס נייר 6ל6 סמומן עטם ל6 6כלכלי,
 לםלס רכוכן חייכ 06 טמעון טל כממניס רכוכן סל למרו קוף 5כע 06 כגון % 16 ס5מר ע"ג ממניסמכח
 יטל וכ"ת כלס, כ5כע ס5ייר קנס טלhSn) 6 לטלק, תייכ וקינו סכעי6 6יפטט6 ול6 למרו הספניהסמכה
 דפין כיון ועוד מעדר, עכורי 5פון כ5פון לס מעכיר 3מ6י סתם כד6מר ממם בו  6ין  יגרדנו 06לגרוד
 כמס סו סי' ונתס"מ נק5וס"ח ועי' עכ"ל. נעס"כ. טל כלי ולקלקל לגרוו יכול 6ין כלי כסכמ קונסטומן

 1. סי' מפיכס סל' כמתנ"6 ועי' סר6"ט. תסו' 6ת לפרםמס6ריכו
 ד ס"ק מו סי' מו"מ וכם"ך ס5כע. מכח דמי כעד למלם מייכ 06 5כעוניס בגדי מזיק ככל לעיין יםומנס
 כפי למלם מזיק חייכ מילתך ל16 הזותך 6ס ד6ף ומוכח נפילס, לסהר מקדיחו 06 לקלס דווריךמפורם
 ונרמס לבלס. ופטור מילתך ח(ות6 06 6יפסט6 דלh~u5 6 סי6 סרי ד6לת"ס סמכת, עם סכלטטוס
 , טווי' דמי כל לםלס חייכ סמטכע כגוף חסרון ועמס כמופינ6 מ"פי' ד6ס מטבע כמזיק רומס זסדענין
 עלו ומגילן כדמים מעו% סי6 מ"מ מילת6, %ו bnlfn1 ס5מר ע"ג סמניס שכח 6ין 06 6ף סכ6כ"כ
 כלוס. סנ6ס כ6ן ד6ין כ' כתיי כתום' כתבו כפ"ע ססכח סנ6ת על דניס 60נו ורק סכל,6ת

 מכח 6ין 06 6ף ידיו ממעמס נמנית סי6 טמ"מ מסלמס סכרו לתבוע סמומן ריכול כ קב מסוכתום'
 ליטע סעסויס ~hhhf סי6 ד6ס כרסות טל6 ונטעס תכירו לטדס יורד מסוס דמוי י"ל ס5מר, ע"גסמניס
 נתן סכעל מסרי לזפ עסוי פוי ודשי וטס טטכרו, כמי כומס דוס פועלים, 60ר סל סמומך כפי לקלסחייכ
 063 06 רק סנ6ס על היים דקינו תוס' למם"כ ד6ף 650 סי' כם"ך מכתכ וכעין כרטוסס, %נעכגרס
 טל6 כיורד לפלס חייכ חכירו כסמת 6ת ס6וכליס כעל ס6כיל 06 מ"מ כממתו, מעמס ע"י 16 מעמיוע"י

 .כרמות
 6ין 06 6ף מספר כייקור טנסנס מס מסמו"ל לתבוע ס35עוניות סג%פות כעל דיכול ודשי כנידוננוולפי"ז
 6ף סמומך כפי לקלס ysnv ליטע סעסויס כהדס סו6 דסרי מילתך, ל6ו וחזותך ס5מר ע"ג סמניסמ3מ
 ממו"ל. כרסות טסיי כ6ן וכ"מ כרסות,סל6
 עפ"י טענס (ו 6ין תמורתם, ממנו לתבוע hns~b ל16 ס35עוניות מגלופות 6ת לו טכסנתן מטען מס6ך
 650. סי'סם"ך




