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 הדיוןנוציא

 בכמה הספר את שהוציא טוען א' ישן. ספר ההדרת על יוצרים זכות גניבת על ב' את תובעא'

 תיקונים של מאומצת עבודה לאחר ויותר, שנה 15 לפני יצאה כשהראשונהמהדורות
 מפתח מקומות, ומראי ר"ת בפיענוח מחודשת, פנימית בחלוקה שלו, הראשונותמהמהדורות

 של בעבודתו משתמש שהוא תוך מנוקדת, במהדורה הספר את לאחרונה הוציא וב'והקדמה,
 שהיו שיבושים של דוגמאות על מצביע )הוא עצמו הספר מתוך כך על ראיות הרבה לו וישאי,

 שלמים קטעים העתקת על וכן ב', של במהדורה שהם כמות ונישנו וחזרו א' שלבמהדורה
 למכור ב' על לאסור מבקש והוא מעבודתו, ב' לו "גנב" שבכך א' טוען לספר(. ההקדמהמתוך

 הרבה השקיע שכ' בגלל שהוציא, המהדורה את א' מפסיד כך ששיי מפני שלו המהדורהאת

 גבולו. ומשיג מזיקו ונמצאבפרסום,
 ב' ולההדירו. הספר את להוציא לעצמו זכות וראה להמחבר ונכד נין שהוא אומר הצדדיםאחד

 את ב' שהוציא לפני כשבוע )אמנם מנוקדת שהיא בכך יחודית היא שלו שהמהדורהטוען

 של בלבו עלה הרעיון אך כולה, מהמהדורה מנוקדת מהדורה א' גם הוציא המנוקדת,המהדורה

 רב ממון השקיע גם והוא ספרים(, כמה בעוד ב' שפיתח רעיון א', של מתכניתו ידיעה כל בליבי

 וגיבושים, מלא 17היה הספר של ומיפתוח פיענוח בהגהה, עובדים עשרות שנים במשךלהעסיק
 בלי עצמאי באופן נעשהוהכל

-wp 

 המהדורה את שהעתיק מכחיש הוא א'. שהוציא למהדורה

 ב' טוען המיפתוח ובענין עצמו, של המהדורה על כשעבד לפניו היה שהספר מודה אך א',של

 גלוי הכל כי אחרים, של בעבודה להעזר צורך אין החכמתי "אוצר עם המחשב בעידןשכיום
 טוען א', של המהדורה את יקנו לא בי של ההוצאה שבגלל הטענה על כפתור. בלחיצתופתוח

 קונים. די הזה לספר ויש לו, שטוב מה את יבחר קונה שכלב'
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n1)laaקיר

 דיןפסק

 להשמיץ לא ח"ו אך מעלותיו, את ולפרסם שלו המהדורה את להוציא רשאי מהצדדים אחדכל
 זולתו.את
 בהערגה בהתחשב שלו בעבודה שעשה השימוש עבור כפשרה, מסויים סכום לא' ישלםב'

 הצדדים(. שני ע"ח המומחה )שכ"ט הדין בית מטעם מומחה שעשההמידגמית

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 יוצרים. זכויות של הדין מקורא.

 את להוציא קודמת זכות לו יש האם הספר, בההדרת שהשקיע ספר מחבר של ונכד גיןב.
 רחוקים. או המחבר של אחרים קרובים פגי עלהספר

 לו. לשלם חייב האם חבירו, מעבודת נהנהג.

הנשובה
 כור, חיוב כענין 6 6ות 6 סי' (p"s סגרס"ס r~ns כתם סמידס oh~no על 6דס טל סכעלות כיסודא.
 ססו5 סייגו ופתימס, כריס ע"י or hs 4 ס4 מהכור ומס ס(יק ט4 ססמ(יק מס על מתורס מייכתווז"ל:
 המורס דיגי עפ"י מוסכס 6דס לנכות סגוגעיס סכדכריס כמו עריס כעלים נקרך זס וע"י סמ(יק 6תסכין
 מתורס קרקס כן כמו זכות דכר לכל עליס סכעליס סו6 כעולס מדד דבר סממ5י6 מי סכל מעמיסודיגי
cthiסכור כעל כטס תקלס ממכין su51 סגרס"ס וכחי' עכ"ל. ממזיק. כעל 6מ כגי(קין ומייכס ס5ס 
 5( מדס, דכר 610 טס61 כמו דסכלי מכממו, ע"י ומפן כלי כפועל סמ5י6 ד5ס וכתב מוסיף ד סי'לגיטין

 ע"כ. סדכר. לממ5י6 סייךמניקומו
 גג, עמ' ג כרך ירוסליס כפס"ד זס כעבין סרמיכ - סגרט"ס מרן סל ~postn תלמידו - (5"ל551מ1"ר
 וכי יפתמ כי קר6 6מר מ"ט דמימייכ, פליגי % כו"ע כרס"ר ככור רכס 6מר כ מט ב"ק גרסי'וז"ל:
 ורב וכוי. לו כ5ס כרייס עסקי ועל פתימס עסקי מעל 6ל5 כייס, ל6 כרייס על מייכ ספתיחס על ohיכרם
 כעלים לי' דלית ככור רממנ6 5מר סכור sus מ"ט דמימייכ, פליגי ל5 כו"ע כרס"י ככור 6מריוסף

 על 05 יכרס וכי יפתח כי דכתיכ מייכ גמי כרס"ר כור סכר יסמע6ל רי כרס"ר ככור פליגי כיעסקיכן,
 ע"כ. וכו'. לו כ6ס כרייס עסקי ועל פתימס עסקי כעל %6 כ"ס, % כרייס על מייכפתימס
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 ירושלים - דיןפסקיקיח

 כעל כתיב כתורס ho כרה"ר, כור מייכ למה יסמע6ל, דרי hJ'bh יוסף ולרב דכו"ע, 6)יכ6 לרכסוהגה
 דכיון לו 63ה כרייה עסקי ועל פתימס עסקי על כיקור וע"כ המופר, ה61 ה13ר כעל ל16 וכרה"רסכור

 הכור דכעל תורס וקמרה hlnoo~, טל כעלים גקר6 סו6 מקודם סיס סל6 מדט דבר htinoד0מופר
 לטלס. קריך סמ,יק סל דכעליסיסלם

 מיינ, ס6מרון לעסרס ו0סלימס 6מר bsl תסעה כור המופר 6מד דתג6י, רכנן ומלי ר3י מ6י 6 ג6ונס
 סמידס כטכיל סוhpll 6 מייכ, הלחרון וכתוד"ה לגיזקין.  סגיסס וקמר למיתם ולחרון 6מר טומררכי
 מ613ר ע"כ. עסריס. 11ה יי זה כמו כגיזקין מיי3ין כולס ט' וזה ח' רונסון 36ל מתמלק, היה טל6מיתה
 גקר6 סוhSh 6 ססתמדס מס על דוקק מ5טמ5ס המירוס 6ין למיתה כנור מידוס מכניס 06 דרכגן6ליכ6
 גי,קין על דגם רכגן סכרי %1ן הר6סון, ע"י טגכרה פפמיס הטי על כלומר גי,קין, על גס הכור3על
 נלמד יזה מקודס, הים ס% דכר חידס ט610 כיון הכור כעל גקר6 דהסגי הרונסון, hSt מייכהסגי

 כעל נקרץ מי יסלס הכור כעל כמורה סכתו3 מה 1lbul מיתה, דקעכיד הה61 לו יהי' והמתמדכמיכ
 לעגיגגו הקריך ע"כ כרכנן. הרמ"6 כמגהת תו סי' מו"מ 3טו"ע PDD וכן מיתה. דקע3יד סהו6הנור,
 טס. ג כרך3פסייד

 % לטלס חייב סר6וכן ה6דריכל וכטענת וכתב: זחל lrrinbb הוסיף קמם עמ' ז כרך ירוסליסוכפס"ד
  תורה לפרי ינ0 ייררינל, יל b'o  יענורי שתכנית  ייון  שפסי,  תעבירי  בתבנית טעטס הסימוםעכור
 סנור נעל לפותם 16 לכורם קרטה סתורה יטלס, הכור כעל כור 6יס יפתח כי 16 כור 6ים יכרהכי

tS'th6 נר0"ר היה הכור טוה(נפנין  כעלים  שסו,  טייך ו  o)pc תבור, 5ת h)h דכר כל  תירש ימרת 
 ו3ססכמה ממון. סל וכויות לענין כרכר קגיגיס סוס % 6ין 36ל הממורס, הדגר כעל  610  פתרי  קרפסבן
 סטאר כין כתב עירוכין סכת 5ל"ח הדפסת על דכריסק סרב p'i'lthSbD כער דוב יוסף מט"ו ltbaoמל
 וימכע זחל הממכר סג16ן מנכדי 6מד יכוץ In)hSn ויגמור מדפיסו 6מר 16לי כנודו מפקפק 61סר11"ל:

 עכ"ל. וכו'. כ11 לת3יעס מקוס סוס מ65תי hS1 ד"ת עפ"י מזה להפמד % 6ין לדעתי כעסקו, מלקמככודו
 '5חק. ממגמל כ' 16ח להלן ועי'ע"כ.

 htinot מכירו 6ת סת3ע מיקסר מכונת כממ5י6 מעטה היססוכ
~bino 

 על בלנרר תרכבת  טל  חדסה
 סל המרככה 6ת להמ5י6 יכול הסגי היה hS סלו ohin~o סקלי ממיקסר ממ5י6 וטען המיקסר,גני

 הכלגדר,  סרכזות  טל  obiw5  שותפיפ  סגיהס סהס tthh s~rlr"1 ופסק ס%, סכל וממי%הכלנדר,
 מייגין, כולן וכו' %סריס והסלימו 6מר bsl  עטרה כור ממוסר 6מד 6 גp"ss 6 להגמי כסכרךומקיטו
 פטור, ליש ד3הסליס כ י לעיל מחוסי  טס רעלי  וחייי עטר, לאמד ר0"0 כיבו  בור  ריי  יפוכחוסי
 והמיות המזיק, כיקירת טותף טגעסה מטוס ה61 כהכור הסגי דמיוכ ה61 דהיסוד זחל 1rrlnhhוהמכיר
 נטלם סלו המוספת 06 %1ן  %ע4ם,  יחיב ~י ירי  שעל לפגיו כעולס היה סל6 מדם ד3ר טי5רה61

  יאירה  יל מטיבות כה ים 6ס 6ך סטור, הו6 כלפיה, מסוכה ט6יגה מטוס טכס, הי5ירס מ5דלסעיקר
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קיטממונות

 שכת"ד. להר6טון. כמותף גממם ע5מסכפגי

  לפגי גרפס וככר קדמון מחכר ע"י bSh מס5דדיס, 6מד 6ף ע"י חוכר ל6 מנידון ממספר דידןוכנידון
 סספר כל מל ס6ותיות כסדר סימום על 16 סתוכע, טל מספר ע5ס גגיכת על 6יגס וסתכיעס טניס,פקות
 h)h סר6שין, של נעטדס סימום מסגי טעסס וכד' ומפתחות מקומות מרקי על %6 נסיע(, נידון)סוס

 כור כמו סו6 ס6ס מסר6טון, יותר ססגי מל סמידוס כמס עד לבדוק יט לתריס, מידוטיס עליםטסוסיף
 כיון חייט ססגי טרק י' כור על י"6 כור כמו טס61 16 כסכל, סותפין סגיס0 ס6ז עטרס כור עלעסריס
 6ין חסרי כי, חל סמסדורס מכירת 6ת לאסור rh מל תביעתו 6ת לדמות גר6ס ומ"מ סר6מון. לגביטכטל
 וכמכופר. 6י, טל סספר כגגיכת כ6ןמדוכר

 דעת יגזול 1ל6 16מר1 כטס דבר טי6מר "גדול nlut~a למסכת סקדוט סטלייס מדברי כ6ן לסכיך1ר16י
 מפסוק פירסו זיע"א הקדומים כעלז מאדמו"רי 6מד וכטס ממון". מטילה יותר זו ופילס כיס6ומרו,
 לך" וסוגד Dh כיסר6לי', nhro מטוכס געסתס סדכר נכון 6מת וסגה סיטכ ודרמת וטמעת לך"וסוגד
 מ"מ סדכר", נכון טעומת אע"פ 16מרו, o~s ול6 כסמך 'ידרטת" 61ח"כ "ממעת" ו6ת0 תורס,דכר

 למוריס סללו הדכריס מט(. עמ' י כרך ממסידות" )"מגדעי דכר מקמר לגגוכ סז6ת" סתועכס"געסתס
 ועוטי מקומוה סמר6י "רוממי על וק5יעס מור לספר נסקדמס ועי' מקומות, נמרקי ו% תורתכרכרי
 6יס מתמוכות כעלי דברי לידע כעלמך לעיוני 6ל6 עיקר כל ממס ללמוד נעמו סל6 כי17עס5יתיס,

~D'h לסועליס טוכס לסמזיק 51ריך מוגים,מס otrt~f תורס כדכרי 61ף לפעולתם". סכר ויט טרמתס כעד כקלס 
 6ין וללמה, 6%ות נעלמו יכול וללמוד 16%ת סר51ה וכל כדפוס טסכן דכסיוס ממון סמן כסויתכתב
 מקומות למראי כ"ס ו6"כ עיי"ט, סמו, לו סיזכיר ספר trthn סנרן 6י(ס 6מד לו חכחי6מרסנרן
 מגילם מי טס 6ת למזכיר ט5ריך סכרן 6ין כממטכ, למיקס ע"י ממקורות לדעת 6מד לכל אפסרטכסיוס

 המקור.לו
 נ"ע ממחכר מרן סג16ן נכדי 6ף כי וז"ל: כתכ סג"ל עירוכין סכת ס5ל"מ על י5מק מגחל כעל כמסכמתב.

e)~hטטרמ כמס כסס כתייר (כס ככר כי סללו, סקדומיס מפריס כמדפסת כלל גכו5 להציג רט6יס 
 וכן להגותן שסיס חלו 610 מתמיי מס סמזקס עפ"י כסיום כתייר טל ומס סלק, קודם כתכיוסגים

 ולסדרן סיסגיס כתכי להעתיק לו מסיס סתל6ס רוב מן גס ומס מתגם, לסמקכל דטועגיןלסמקכל,
 ט5יין גוספיס כמקורות ועי' ע"כ. וכו'. b'iloc r~iD ס1651ת ורוב לדפוס ר6וייס "יסיג גכ1ןבסידור
  כפיו  oc 9  סירס סם עפ'  סיורריי  וכויותב"מחגת

~)pc 
 כnscs  .4 יפיריר

  נס551ס  שסייעו נד1רג1 ל16ר oth~itn וכמס  ינים, פלופ ~וי נריפ יכבר בפפר  פרובר  יירןבלירון
  טלכל כדיקם לקמר יתברר 061 1כס651ת1, כמסדרתו מרכס ממקיע 6מד וכל סספר,  טל ומסודרתתריס
 י3-4רי  מבוריי "בלל  ותטי  מסס 5תד כל 5"כ  טותףי לסתטכ עלפו כפגי יתוייות יט  תסתסרירימיתך

 כמזקס, 6ות1 קנס וממקיע פטרם מי י5מק מנמל ולדכרי זכות", דכר לכל עלים סכעליס "610סגרם"ם
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 לנכד עדיפות ים 6ס לעיין טיס bih כסלו. ,כס מהם 6מד כל ע"כ והסקיעו, מטרמו כמה היווכקן
 ל6 6ך כפיי, כהדפסת דוקק ,ס 161לי עירוכין, טבת על ס5לייח sc כניזון כמו רמוק, פני עלססטקיע

 נדפס. כככר ספרכמהדרת
 כתיקוגיס מרונים מעות %מקיע וקדמוגיס ר6טוגיס ספרי מו5י6י 56ל ססרגי)ות דמ6מר גר6הג.

 לפי הספרים, סל התמחיר כסיקלול הקוגיס ע"י למ51י6יס מסולמות וההוללות וכדי, ומפחמותוהערות
 מבטל כגדר סו6 הר6סוגה מהמהדורה סהסעתקה ג6מר 6ס 6ף 6'יכ סיימכרו, המפריס מספרמיטוכ

 הר6טון, סל ממסרוגו גהגס כתור לרונסון לסלס מייכ מהסני נרסס כ6ן גרמך, hlh סריגו מכירו טלכיסו

 ל6 סקוגיס לו סיסלמו סכמחיר 1גמ65 מהמפריס, מקלת רק סר6סון ימכור הטניה הס651ס כגללטהרי

 סססוו. גודל 6ת מומחה ע"י לבדוק וים מה651ותי1. מקלת hShיקבל

 לוין. דוגאברהם

ב

 סהמ5י6 מי %ל התורה, דיגי פי על י51ריס זכויות ריס סכתכ h~u15c 6כייד סרכ דברי על להוסיףיס
 ממורט. דכרועטם
 טילינו דגר על ntSDS חייך מס סלכ6ורס היקירה, על כעקת דין יס OhO יו5ריס, ,כויות דין עיקרוגכ6ר
ממסי.
 וכתנו זהוכיס. יי לו ליחן גמלי6ל רכן וחייכו וכיסה מכירו וקרס טסמט כלחד מעמס 6: פז כמ1ליןסגינו
 קמרת מ15ס דז6ת לסמוט, 6מר עוף לו נותן טסיה כמס עלמו לפטור יכול סיס %1 ומייכו: ד"ההתוס'
h'oזהוניס, עסרס לימייכ ססת6 דייגיגן % ומיהו לתקן, יוכל ל6 מעוות וסוי לה, הלכה ר6סוגס ומ15ה 

 כמקוס מעמד 61מד כ, פד ב"ק כממוכל, כד6מר סלימותייסו עכדיגן ל6 כיס ממרון כיה דליתדכמילת6
 נקרי6ת חייכיס דכולס מסוס מיניה מפקיגן תפס ו6פילו טעמך ה6י th~s פטור כתורס לקר61מכירו
התורה.
 ~o)p מי עכסיו 6כל המקות, קוגיס היו ט% כימיהם דוקק וגרטה ס: סי' פיימ כב"ק סמהרס"לוכתב

 על כרכס מלעגות 16ת1 סדמף היכף ,סוכיס עסרס לו ליתן חייב מכירו, וקדס טכיעי 16 סטי 16מליטי
otino16 16 כנמת 16ת1 ס6מר nrths כעל דהיינו סגן, סקוגין וכמקוס 6מן, לענות יכול היה ס% ענין 
 סמ15ה, קנס ל6 ןטר6וכן[ וססמעון( 6ף חייכ, n~Dh וכירך, קדם ושמעון לר16כן וקרץ שירקס, למיקורץ
DUDמ15ס, כקותו זוכם כפרהסיס, קותו לקרות לסין 51יוה לזה וגתנס כמ15ס נכס סגן טכעל תקמר 

 המביות על טרוסמין סיטומ6 6, עד כ"מ גסך, 6יזהו כסוף טמסקיגן כמו סמגסג, לחרי הלךדכס"ג
 כתר ד6זליגן hn~h ממס, קני כיס למיקני דגהט hlnh~l ססרע, מי לענין סו6 קנין 6ותס, סקנסלסימן
 מה ממס בו לזכות לכו"ע ה61 מגסג ג"כ זה כנידון 61"כ ממס, וקנין זכיה כיה דלית כמידי ויפילומנהג
 זכיה כו 61ין עדיף, ל6 מסתמך הסיין סקרך מס 6"כ וכיס, כו 6דס לסוס הים טל6 כימיסס כןטלין
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קכאממומת

,חיא.אח"

 רק סוי מסיטומת6 61ף סיטומת6, כמו קנין סוי לקנות טגסט מקוס דכל מזם סמהרם"ל דלמדהרי
 nhr ללמוד דים סמסרם"ל פסק מ"מ קגין, כר ם6יט לקנות לענין ציירי וסכי קגין, מעמהכמקוס

 כר סוי לקנוחו טגסט כיון מ"מ - סמגסג ליעלי - קנין כר מציגו דבר לקנות גסה ד6סמסיטומת6,
קגין.

 1nhc כצמד מעמס ח: סי' פנו מולין סר6"ט כתב דסגס זס, יסוד לפי לכ6ר סמסרם"ל מסומממיך
 זסוכיס, ע(רס ספגי מן למולו ה6כ לו (6מר סר6טון 1תכע ומק, 6חר וקדם כגו 6ת (ימק 6מדלמוסל
 tS'Dh1 eb טלימותייסו ענדיגן % כיס ממרון כיס דלית מידי רכל כ, פד סחוכל, כפרק ד6מר ר"תופטרו
 ל6 ו6ס ממכרך מן יותר 6מן סעוגס גדול 6מן ועגם מילס כמעת טס פסיס דכיון מיגים, מפקיגןמפס
 6גפסיס. ד6פסיד 6יסו 6מןכגס
 ע"י טמוזרין פעמים סרכם ר6ימי וכן ממם, כקנין לסיות כו גסט סל6 מטוס 1nDbt סמסרם"ל: ע"1וכתב
 כעיני וכיינ כמ15ס, רגיל ככר וגייכ לו, כנדר ציירי כתסכ"ן מסמו בפסק מס 6"ג ק5ת, hSnnhtמקרס
 דמגסג כסיטומת6, רסוס מורס סר6'ש 6פי% כוס %, גדר ג"כ 61ה"כ סמ15ס % ליחן ככר ברגילהיכף
 טרגיל וסיכך תפס, 06 זסוכיס עסרס ליתן מייד ומל מכירו קזס ו6ס כלל, כו לחזור 1ל6 כה"ג לזכותה61
 סר6טון וכס דל6 ליס, ממייכינ6 ל6 וקדס, 6הר וכ6 סתמך, רק % גדר % טדיין ועכמיו ככר %ליתן
 מהרייס דכתכ ס6 טפירם עו טורם מסרי"ק בפסק כמו כו, להזור Dhn" %6 ממם וקנין גמורםזכים
 כו, למזור ד6סור לו דנדר היכף nrrll כו, ורגיל ססתס מן 6ף ציירי להזור, בסור לעיל מגט כלכפרק
 כלל. למ,ור כידו כמ 6ין כמ15ס רגיל וג"כ לו גדר eh 6כל מ,רס, סוי כו חזר 06ומ"מ
 , נו למ11ר יכול ט6יגו מתחייכות לדין כטגע רק מס סמסרס"ל דכרי סכל ס6מר 6מז מת"מ כמעתיומגס
 דסrt)'h 6 ,ס 6כן ממם. קגין דין ,ס 6ין 6ך להזור, יכול סוייגו למול לו טיתן למוסל סתחיינ ehtומיינו

 מל סעליות גסיו 6יך ד6ל"כ ממם, קגין דין סו6 וטס ככיסכג"ס מעליות דין %כי מוס למדסמסרם"ל
 סרי למוכרו, ט6פמר דכר שיכור 56ל נפיס 61יך זוכם, מהקרס רק סיס סמגסג סרי למכרס,הביכור
 קוגיס 06 וכויות וכן רסותס 3לי לקמתו ובסור למוכרו חכך ס135ר לגדי קגין נר סוי עתו קוניס"063
 זס ומבד צחרת, כ15רס קתיס וכזכויות כסכרזס קוגיס כעליות קגין, כר סוי קגין 15רות מיני ככל16תס
 סעליות כל O)p סלונה פכ6ס כתכ מס וסמסרס"ל להכירו. תפס 06 לטלס דמתתייכ סמסרם"לכתכ
 טר51ס. למי ומכדד מפן קגס כמו וסוי קגין, כזס ים סר~ס למיומהלק
 לו ים מסויים דכר סממ5י6 טס6דס העולס ככל מגסג זס מסרי סי51ריס, כזכויות לגיד'יד לדון יםומ,ס
 61ייכ כזס, וכיס דמייך ק1כע סמגסג מוכ סכן וכיון זה, עלזכות

~tnuno 
 מלן. 610

 עוד מס כתכ דסנס לקגוהו, מנהגו דכר על קגין דמייך כסמסרם"ל ממסקו ססוסקיס גדולי לעודומלינו
 מל6 דכר דמוי כלוס 6יט מעוכרת כעודם לו גודר oh 6נל , סי% מגו% 6מר לו טגלר ודוקקהמהרס"ל:

 6כל גמור כקנין למתמיכו סמגסג מועיל סטך קנין, נס ומייך לעולס דכ6 לסיטומת6 דמי %1 לעולסכ6
 מציגו וכן גמור, כקגין לסממינו סמגסג כו היועיל מליט % לעולס bs מל6 כגון כו קגין אייך םל6דכר
 דכר על קנין דמועיל דיגל דס6י סמסרט"ל דפסק וסייגו עכ"ל. כו. כל כמסר וכן ימי6ל, ר' כססכתוכ
 קנין. סייך 6ין oblD5 כ6 טל6 כדכר 6ך e5tpb, "כ6 כד"ר רק סוי ממ"יהציגו
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 ירושלים - דיןפסקיקבב

 מסני hSt רעג[ מיי לסכת ממרדכי 1סגסות[ כסס כסכיך ק15ס"ח ועי' כתב: 6 ס"ק ר6 סי'ונגתס"מ
 ט610 כיון דסלכ"ל ס0ו6 6ף סטר מהני דנ16רגדי 1ל0-ל1[ ו%( סי' רס"ל תטוכת ועי' נדסלכ"ל,סיטומת6
 דסגת0"מ והיינו עכ"ל. עיי"ס, דמלכות6, מדיגך ג"כ סו6 דטס כיון ולפטר עיי"ס, לסיטומת6, ודמימגסג
 ולכן כיס"ס, גופיה סו6 טכתכ ממס כדסלכ"ל, סיטומת6 קנין ימהגי כתטוכה המהרס"ל ממ"כ ליהקסי6
 דמלכות6. דינך מ5ד ג"כ הו6 דהתסתירז
 כטס סכיך מ סי' דכי'ק פיח רסיסיי טכתכ קלד מי' רעק"5 תסוגת עיי כ: O"D ר6 סי' כפת"טוכתכ

 מהגי ל6 גדטלכ"ל 6כל גמור, קגין כמו זהוי לעולס, סכ6 כדבר רק דקנס מ5יגו )6 זסיטומת6המרדכי
 וכספר ק5וס"ח כספר וכ"כ עכ"ל. הרדנייו. נתסונות וכ"כ גמור. מקנין יותר לממסכיםססיטומת6
 hl~r כיון דסלכ"ל hlon 4ף סטר מהגי זכ6ורגדי טכתכ לד סי' רס"ל תמוכת סם וסטיר or~ סימןגתה"מ
 נתסוגות 16לס עיי"ס, זמ%ות6, מדיגך ג"כ הו6 רסס כיון דיופטר וכתכ עי"ש, hnnluthS, ודמימנהג
 ד6ס כ סי' יג כלל כתס31ס סר6"ס דכייכ כדס%'יל גס מסגי דמיטומת5 כפריטות כת3 סו סי' חו"מחת"מ
 סכתכ דמ0 וכתב סיטומת6, מטעם מהגי לעולס כ6ו טל6 דכריס חכירות כסטרי לקנות 0ע1לסמנהג
 "כן סיטוממ6 מטעס מסגי )מול כגו לתת לקמר סנדר כמי ימי6ל רכינו כסס דמילה ר"6 פרקכמרדכי
 לדור גהה טל6 מפגי היינו לדסלכ"ל, מועיל סיטומת6 דלין מהגי, ל6 הילד נולד ל6 עדיין 06 6כלגסם,
 מיירי כתמוכה הרק"ם 6כל הסיטומת6, מהגי % מהמגסג סטינה ort לעולס, הי% טכ6 טרםלמוסל
 עכ"ל. מסגי. ממו"ס דס%"ל, לחכורטגסגו
 16 כסיטומת6 )הקטת לפטר ה6ס לעולס, כ6 טל6 כמקוס רק נחלקו עולס גדולי הגי רכל מכ61רהרי
 eh  קגין כר "6יגו דבר להקנות 6פסר דסיטומת6 דיגך דמ5ד המהרעל טכתכ הדין כעיקר 6ךל6,

 נהגו ah לעולס סכ6 דבר לקנות ז6פסר למס ופריטך כלל, נמלקו ל6 ,ס כדין להקנות, htoהמנהג
לקנותו.
 6נן מיסו עכ"ל. מוכרתיס. דבריו 61ין ע"ז: וכתכ סגז' סמסרס"ל דכרי סכיך טפכ סי' כסוף סס"ך61מגס
 גס להקנותו סגהגו כדכר קגין דמייך רס"ל סרי כפסיטות, מהרס"ל דהרי הכילו 0פוסקיס דגדולימ,יגן
ehממסי. 0דכר 6ין 
 חוקה %גי וכן לקמת מגסג %י % סי% לידת לפגי מילס שצרכי סחת"ס כתכ מ15ס טל חמסושכי
 כדסלכ"ל. מועיל ל6 והמסרס"ל וסנתס"מ סק5וס"ח DS1' כך, כמנסג גקכע 1ל6 ליסור הוימ115ת
 ממט. קגין כר דהוי לסקטתו, העולס סגהם היקריס לזכויות גלעדומ,ס

 אייכלר,טרדכי

ג

 הרכגיס סנדולי מה י.  למימייך:  ליריביך סלוח מ65גו מקדמוגיס, מפריס ולמדפיס למ,ור הליסורכענין
 יספיק 0גר6ה ככפי מסויים ומן כקת עד כזפוס עכסיו טיו65 ספר טוב להדפיס ע5מס מכח16סריס
 כיסר6ל, ספריס סירבו כדי הסיכור לתועלת בי"ד כיד טיס התקנה מכם ו0ו6 טהו5'6, מה 6תלמכור
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קכגממותת

 למיכוריס כהסכמות טגדפסו 60יסוריס רוכ 0ס or וככלל להדפיס, יכו" ל6 6מז 6ף כן לoh 6"הרי
 % 61פילו זס, כמסם ססכמ0 טוס 6 6ין 5ד 6ף טמרי כ6ן, סייך ל6 זס וענין סדורות. מגדוליסוניס
 16ת1 6ת סוכ למדפיס %מור גסת % ככר מלויות וסמסרורות סטתגס טסרפומ כימינו כי כוס,כקטו
 קדמון.מיכור
 דכזה קדמון, 16ת1 סל ספרו 6ת 0מדסה כמהדורתו ואכלל הוסיף סר6סון כמהמדפיס 1ה61 ענין, עודכ.
 6כל קדמון, חותו סל מיכורו על ~'1VID סכטי0 מדמה י5ירס כ6ן ים 6ל6 מדמה הדפסה סייךל6

 ככר כ6ן חדסס. י5יר0 כ6ן וים 6חר חיבור (ס סחכן יכירו רוחיו סכל כך כדי טד פגיו טיסוהתוספות
 עליו גמוריס ככעליס ממדפיס גחסכ nbft סמדטס סעירס מעל סליט"6 6ייכלר וסגר"מ ס6כ"דמוכיחו
 SlrAO כדבר המגיה 0י5ירה נמסכת nhfo, הי5יר0 6ת ותיכפל כמתכונתוואעורס

~tDht 
 כו לסמתמס

 הנתבע סל 00ה0651 יווכמ 0רו06 כל טסרי געט0, % (0 כקן 6כל ממגו, ול0רוימ למוכרו %וכודאי
 ל6 "כודאי סגיקוד, עג'ן וכר6סו ג'ורה כין כתוכן כין סת1כע סל הקודמת oh51oon כהרכהסוגם

pnpto,6פי4 %ן ממגו eh גניבת מ"מ 0תוכע, סל מקודמת נמ0דור0 כסתמם סנתכע סלכן סועמ 
 כ6ן. 6ין טלו סוייגו ד"ר מטוס ספחתו על איסור מתל 1t1hsי5ירס
 סל6 סלו פועלים לטענתו: )16 הגתכעיס ט6כן טהוכמ דמכיון ו0ו6 מליטי, ענין הו6 לדון לנו הגטחרג.

 6. כמגיס: לדון יט סלמס, 0מיכור לתוך מ0מפתמ מלק תעתיקו וכן מקומות כמר06 הסתממוכידיעתו(
 וכמס. עכורה, לטלס עליהם ס6ס oltDh, 0יeh 6 כ. חסורה. 6ו מותרת 00עתק0ה6ס
 כטסמ51ר רק מיינו גכול ספגת מסוס כוס סיס מפריס כמרפסת ספוסקיס טדכרו רמס שיחרגו ככרומגס

 ודחי  סרי  ןסרירוה, ככפי  כטוס  יניליימ קדמון חתו דברי סו" סהמ51ר כ6ן 6כל 0גגוכ, 610כמוגמר
 6מר מ5ד גמורה גזילה יט סרי כ6ן 6כל ויטול, יכוץ מטס 6ת ליטול 05170 וכל יטרלל לכל טייכיסדכריו
 למטרת הנמכר כספר יסתמטו סל6 גמור כתגהי דיט סמורות" ס(כויות 'יכל אעגין פשוט זה טפריוסוף
 כתובות כתוס' וכדמפורס ~oth)n למספטי קריך 6יג1 מו"ל כל כפי ט610 כז0 ותנקי עלמי, ולריוממסתר

 להרכי התובע "ל הקודמת כ06510 00טתמסות e5D ולפי"( דכריס, ד"ס כ מט וכקדוםין (כין, ד"ס 156
 לפי hsn בו סססתמט ע"י מפן 0גוגכ לרון ים ועתם 0מכיר0. תגאי 6ת הפר טמרי ופיכס, 0ו6מסמר
 סגזילס כטעם 6חד סט טווי 6ת 6ו הגטכ החפן 6ת סימזיר or5 עלמו הת לפטור יכול ה6ס המכירההגאי
 כדין סל6 מהסתמם כזה ססרוימ 0סכוס כל 6ת לתובע לסלם מייכ טסגתכע גר06 ולעג"ד ל6.6ו

 ס4. מקודמתכמסדורה
 סמפתמות, וכסידור מקומות מר06 כמיפוס עכודס טעות מסכו מפועליו כז0 610 0ריומ עיקרכגיד"ד
 סל כקת %מס להגיע כדי כסף עוד ל0ו5י6 5ריכיס 0יו סתוכע סל מקודמת כמפדורה 0טתממוד6יל41
 לתובע. לטלס חייכיס 070 0סכוס 6תהדפסה.
 06 אפילו חסר וזס נסגס דנזס ז סמיי טסג סי' כשו"ע טגפסק נסגס מדין 610 זס לדין סר6יסעיקר
 סגתכע טל סמקה מסמכהת פמוט זס סרי וכקן טגסגס, מס כל 6ת לסלס מייד מ"מ מעט רק סו6מהסר
 תמסיר or51 טלו 065100 על לגימלין קונים כמס על סטפיעו כודאי ההועתקו, 6לו מקומותכמר06
 כמיכר כממכר כד סי' חו"מ הגוכי"ת טל לדיגו דומה זה ודכר סג0ג0. מס כל 6ת לטלס אריך ולכןלתוכע,
 דף, אותו על ותו"ס רפ"י rnAO עם כימר מיטורו סידפיס מדפיס וסכר ממכהות עלפירוט

~rrnhl 
 סטתמם
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 ירושלים - דיןפסקי.קנד

 מס לחיי13 הגו"כ ומסקנת הממכר, פירוס כלי ותום' רטני גמ' עוד %דפים סדר לותו עסממדפים
 סממנר סל מסרו 6ת ק1ניס סהי1 מ6ותס קוגיס יסידו כס1ק הגמרות רי13י oiuc ימלט hSc מכינן(גסנה
 לפי סגת3ע לחייכ ים כ6ן גס 6"כ 6ת1. ממודפס ותוס' רס"י הגמרך כטניל עכ"פ ביכורו כמכיל ל066
 סנו'יכ, על רכ"פ ומגהות כב סי' חו"מ מלכו היטועות 6101 הגו"כ על טחנתו סיס וטפילו ט;סגה,מה

 סרי כ6ן ים גסנס 6יזס ו6ייכ , ממדפיס סל רכוס הו6 וסידורס ס16תיות כל ע5ס מהרי סי6 טעגתסועיקר
 גגיכס, סי6 מסמר ל15רך סעתקס עכור כספר ההמתמסות סע5ס מסוכמנו 56לינו 6כל גהנס, סו6כס%
 סנסלס. פס לטלס מייכיס לכו"ע וממי% סלהס סחיט ממס ;מגיס הס סרי6"ג
 קריך לסחר סמלן סכרם ו6ס וז"ל: ס סעי' ADt סי' כסוייע מסרמ"6 סו6 סנ6תו לטלס למייכו ר6יסעוד

 לעיל הממכר בפסק ד6פילו כזה לחלק הרמתן כוונת להבכיר. ועומדה סו6יל לכעליס מסכרלהמזיר
 O'bDSS, ממזירו רק 6ל6 הסור סכירוה עכור סכר לסלם קריך 6יגו כס וחרם טור דהגוזל כ סעי'כסמוך
 הג(לגיס רכל סלמדגו וכמו ד, 16ת כ סי' hrrtin p~s עי' הסנים, תקנת מסוס רק ו% סדין מעיקרוזס

 מייכ לססכיר עומןת כסהכהמס 6כל להסכיר עומר סלעו כסור רק זה מ"מ הגזילה, כרעתמטלמיס
 עוסה מלס  יכילר 3 % כ"ס  פיוס סו6 במקורו יכ p"D ככהגר"6 ועי' הסכירוה, ערך 6ת גסלבלס
 61ין להחכירו כעליו סל מסמר זה סרי לסכירות מעומד דטור ors מהכוונה תכירו, סל כפרתוסחורה
 והוסיף %זלן. 1ל6 %עליס הס מסכירות דמי מ"מ ז6ת עמס 06 61פיל1 כמכירותו, ולמתעסק לסכגסלגזלן
 וזה הכהמס טף כסוקרס הסכירות טכמ נמסכ לססכיר מעומדת כזה דכ6ופן ססמ"ע DD"' סגר"6סם
 כחלק 1ל6 לדדי כדרר מסכירות דמי ;מטנ לססכיר עומדת כס6יגס 6נל %עליס, להח,יר קריך671י
 הכממס. גוףמערך
 הזו סעכודה סרי מפתחות וכעריכת מקומות כמרקס התובע סעסס סגדולס סהסקעס כל כגיו"ד61"כ
 כל כתוך המוגמת הזו העכוךס 6ת סלגכ 6"כ מסדורה, עוד מזם לה51י6 ככ11גת1 מסרי (hllb,קיימך
 6ת לבלס קריך כידו( הי6 גזילה מסמר למטרות כספר דסמטתמס לעיל טכתכנו ווכמו סוס מסמיכורכרך
 סגרתן. סכתכ וכמו מגזילה, כסוקרם גמסכיס זו המתמסות מדמי %עליס מסכרדמי

 ע"י %ור סי65ה כמהדורה סטהמסו מפועליו % ידוע הים סל6 הנתבע לטענת התיימסותולסיום,
 btitno וסק פועליו על ~1hlnb סו6 צהרי לפוטרו, מועילה קינה זו דטעגה מ,ס דמון נר6סהתוכע.
 טכתכ ט סי' ג(ילס סל' ממנען דעי' לטלס, למייכו סכרך סי6 כזו מ5י16ת bs~h דכ6ן גר6ס מ"מלקור,
 סכר לסעל1ת סל1קח דמיינ גר6ה גג31 סס61 סל1קמ ידע ל6 06 בו גטתמט והלוקמ ומכרז כלי גזלוז"ל:
 מסוס ט6ני גזלן כס ס;סתמס מס סכר להעלות מייד 6יגו כגזילה גסתמס 06 ססגזלן 61ע"פלנגזל,

 מסוס ד6י י651, עכ"ל. מסיב. hp מלן ל6ו דגזילס לדעתה גחים דל6 הלוקם זה 6כל גחת דגזילסד6דעתס
 כעבודתו ססטתמט כזה לפועלים כה1651ת טמסך מס 6ת לתוכע לסלם סחייכ ודקי 6דרכ6 זוטענם

 מקודמת.כמסדורם

 קניג. יהושעדוד
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קנהממונות

ד

 כקמת 6ס ט6ף כ', על טעגס ל6י 6ין תספר bc מטקסט ע5ס מעל כרור סרי סתכיעס כגוף לדוןככולנו
 6ת כממסדיר - 1סחדמות סיטגות סמסדורות ט6ר כין - כי טל טולחגו על סיתם 6י מלסמסדורס
 6ין טס61, כמו 6' סל סטקסט 6ת קילס 1ל6 עליו, ועכר ממרט סספר כל מקליד סכ' מכיון 6ךממדורתו,

 ים סרי מממכר סל ונכד נין סו6 6ס 61ף סטקסט, על כעקת % 6ין כי סטקסט, על גניכם טל טענם%י
 ופיסוק, מקיטוע מלק על גס רנות. נמסדורות עתם ועד rhn גרפס וספרו כ"י, o'hlhi רככותלממכר
 6ס ולפילי rhn, קטעיט יזהר מרכס עכס כי סרי nhr r~hn rh511h מעתיק ל6 כי טמרי תכיעס,6ין

 זס 6דרכ6, 6', טל סמ65ס זו 6ין כטלע5מו סגיקוד ומלק כך, על וכלעדיות עירס טוס 6ין סריהעתיק
 סמסדורס כי מ6י לתעתיק יכול סיס ט% גס מס לשר, טס51י6 6מריס מפריס כמרכס כי סלמגסגו
  מנוקדת. ל6 סיתם 6' טלמקודמת
 פריו, 6ת 6כ5 וכ' רכות כך על עמל סו6 6י סלטעגת מקומות, וסמר6י ססגסות על סי6 סתכיעסעיקר
 6י כס"ס מקומות טלמר6י נר6ס 6ך 6'. סל כמסדורס כמקורס סיכוטיס 6ותס מכל כך על סוכמות לוויט

 מ"מ רכות, כך על עמל ט6' ממוככיס מיותר המ"מ וגס 610, רכ כי קרי ד,יל 'יי5ירס", לוס לקר661פסר
 % 6ך מיפום, ,מן לכי מסך סיותר ולכל ס6דס, לפני מוגת סכל סרי סתורגייס סמ6גריס כעידןכהיוס
 טסייך "י5ירס" כסס לומר טייך כזס רק מ15ייס ט6יגס S~rn למדרסי מסמיימ מיעוט ורק  גניבת, כגסטייך
 ססגסות. ע5 כן כמו גגיכס. סל תכיעסכסס
 כ,ס 6ין מ"מ חכמם כזס יoh 0 ד6ף גר6ס חז"ל, ומקמרי סתג"ך לפי תמפתח ממגו גנב טכ' סתוכעומס

 6', סל למסתרס מת6ימיס טס5יוגיס כיון עלמו "ל למסזורס כמפתח מועיל % טכ' גס מס"י5ירסיי,
 גדול ממלק טטען ומס מקחו. 6ת כזס סטכימ מל6 כיון ממפתת נסעמקת 6' 6ת p'ro % טכ'וגמ65

 6ת 0כתכ ככעס לעיניו סיתס 6' חל סמסדורס 11ba כי סטיכ כך ועל מספרו, מועתקמססקדמס
 סמלקטיס דור טכסיוס דבר, עמ6 מ6י חזי וסוק גניכם, גחטכ 6יגו ,ס ממט, גם מומר ולקחססקדמס,

 כמריס ר(6יס 3סדפסת1, לרס"ר סו5י6ו (סר6(ון (כיון 610 וסתירות עמל, (ס6חר ממס ל1קמ 6חדכ5
 בו 60ין כדבר ספרו 6ת מלמכור מגיעם 15 לסו5י6 מדעת על יעלס דגר כזס על וכי מסריו,לרכול
 טגטל h~u'Sa מג"6 פעס וחמעתי קומרו? כטס דכר מכיף ם6יגו לעטותו סדכר מכוער ורקליסור,
 6ני "יודע גדול 16ת1 61מר י51ריס", ",כזיוה מכוס מ6חריס לסעתיק ס6וסר 6מד מממכר ספרלידיו
 oh1 מ6י, hlh 6חריס... מספרים סועתק סספר טל רוכו מסרי מוכיחין, ומעטיו למתיר", ממחכרטדעת
 (1ס 61ין ומגינו ספרי ממררי טסגיס (כך מעמס (יטי זס סרי 1כיו"3 תפלין לוס ומוסיפים מסדרמטניס
 גבול. סרגת טלטענת
 כמס טתיקן סדין ככיח כ' 0סר6ס כפי 6', טל כספרו לצינן מעלות יטגן כ' טל כספרו כי ל5יין יםעוד

 קטע, לכל 16תיות ומוסיף לתרת כ15רס וקיטע מ"מ מוסיף וגס 6', טל כמסדורס סגמ65יסמסטיכוטיס
 יותר מירוומיס עטס גס 6', (עטס כפי ס0ולס מפירוט סעתיק 1ל6 ללס"ק תירגם מס,וסר סמוכך61ת

 nitnlho. כיןגדוליס
 רק זס גגיכס כסס ים ohc מטוס ט", סמסדורס 6ת למכור כי על %סור יכול 6' טלין גראס סג"למכל
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 ירושלים - דיןפסקיקבו

 גס מס סלו. סמסדורס 6ת לספין כ' על 11Dhi כדי מספיקת סיכם 6ין ובכך מזעיר, קטן מלקעל
 המהדורה וכלפי מדס0, מ0דור0 510י6 ועכטיו 6', סל מקודמה מ0מ0דור0 רק הי" 0מעטסס0גגיכ0

 ועוד, לעולס. נעלות 4 מקנה חיגו פעס סה51י6 ומס כימר, י65ו סגי0ס סתרי תביעה, (כות לו 6ין0זו
 ס6ס ה סעי' טס סי' כסייע כנפסק דמיו, 6ת h~b %מזיר מייכ חיגו כספרו סינוייס עסה "כיכיון

 המילת, כמעת סוס טהית0 כמו דמים רק להמ(יר קריך 6ין הכעליס נתייחסו סל6 לע"פ הגזילהגסתגית
 המפריס. מלמכור למטע %1 גריד6 כספית תביעה ל6 ים היותר %לוממילך
 טכתכ וכמו כי, מיד ל510י6 סכ6 הו6 6י וכקן ו0ממע"ס, כוס, מסיטות רכו י51ריס"  "(כויות  כעניוו0ג0
 וככל סגתכעיס, וסמה המובע 0ו6 מכירו כעד לעכב סרו05 סמי ט 16ת כ סי' מו"מ 6רי0 טסכסויית
 סמלינו וכיון עכ"ל. כרורס, כרסיס רק ידם על לעככ יכוליס היגס ומספק otprntn, נקרחים 0ס0עניניס
 סממע"ה. יו5ריס", "זכויוה סל ממונית טעגhr 0'1 ססוכריס הפוסקים מגדולי%מס
 כסטני כותב וכחו"ד להדפיס, מהסגי למנוע יכול 6יגו ססר6סוןו טעמיס כמה מכיך סס סריס סםוכסויה
 סכמן מסכמות 0ר6סון לקם 61פילו תסגי, על לעככ יכול 6חד סוס 6ין כיחד למדפיס רסיסמדפיסים
 עוסק  0וח  גס סי' ירש י' ירי  יכליר"ר עיי"ט. סוה, טגי0ס יד גבולו, למסיג סל6 הרכגיסמז0יריס
 תטיב סקר שרלי  ולניירת גכי4,  לסריג טל6 הסכמות וריקח לרכגיס לילך לו הים 61"כ , זה מפרכסדפמת
 כותכ ד 16ת סס לריס וכטס מסכמות. ע"י גס ז6ת למנוע יכול 0יה ל6 לריס מטס סעפ"י  0גסכייסיה
 פירוסיס עם מדפיסיס מז'יטומיר המדפיסיס כי מלמדפיס, מהסני למנוע יכול הרונסון סחין טעסעוד

 גומת סדעמס וים העדת קרכן כפירוס  יותר  יוסי  פרעתי ויט 6מריס, פירוסיס עס מדפיסיס6מריסו46
 המהדורות כין מילוקיס 0רכ0 יסגס כניד"ד כן וכמו לעככ. אפסר 6י וככה"ג 6מריס, כפירוסיסיותר

 כל להמכר יכולות ממהדורות וסתי כרכיס, ht~m 4 והסגי כרכים 7 הו5י6 האמד וכנוסף, לעיל,כמכמר
 טעמו. לפי6מד

 מסגת ספין כותכ ססחת"ס ס6ף כותכ וכתו"ד כז0, מקריך תטו מיי ח"כ מסדו'ית ס%ות o)cnוכסוית
 תורה יגדיל 6דרכ6 כפיוס אכל כזמנם רק היor 0 תורס תסוג טל6 כדי %סור יטרלל מכמי 167גבול

 ססכמות סלקם היכי אוסר כמת"ס דגס סס מוסיף עוד uu)hJ. למסר"ס יודם 0תת"ס וכוס"(1לה6דירס,
 61ין %סור כידו כמ 6ין סמורות" ס(כויות "כל כתב עלמו סמחנר 5sh 06 להדפיס, %סור הדורמגדולי
 hSh וגזירה, מרס על כסתמך לסמוך ~h"h כתמוכה כן כתכ עלמו דהמת"ס טס ומדייק ממס,כדבריו
 סר6סון  טל כרמותו ה51י6 %  סטני 06  ד6פילו  ים ומסיק מוין, ח1גסין כל ל16 כי ספר כל על למדםאריך
  טל דרכם (1 כי 60יסור מל 6ין עגיגיס כסמ5טט 6כל כו4, הספר כל 510יh~h ob 6 עליו %סור אפסר6י
 עייייס. וכו',פירס
  htilon מרוכה כסו65ה נפסד סיהי0 מכרס וזו תורס (ס וכי סכתכ: 0תויו"ט על ססל"ה מקדמתועיי

 סיגתר  פיס פירוט  סיס גם פסניות יורפס  h)c גח"ס בגזירת טור 5ני סילם  סרכרימ פי עלככיסו.
 ל0ו5י6 הסל"ה 6סר סל6 היינו הקוגיס. וירכו וכוי המיכור (0 סיתפ(ר כדי מגיס  6רכע  כלית כךסרפופ
 לפיכך  סספרימ  כל  טייגמרו קריך 6ין 6ך 0ר6טוגה, 065100 סל 0קוגיס סירנו עד h~h טניתלפור
 להדפיס כ' על %סור  אפסר יי י4,  שיירפס  פספסרורס  כמיי  פרייו  סיטגס 6' לטענת אפילוכניד"ד
עוד.
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קנוממוזות

 מסוס מניעם 153 עליו 11DbS ומרקס 3' ע"י סספריס מדפסת קודם סדין לבית 6' 63 סיס 06ומגס
 ומגמת 65 סי' ח"ג יו"ד ממס כלגרות סכתה כפי (6ת למנוע גיתן סיס fh 16 מספר, כל 6ת ממגומעתיק
 סליט"6. 6ליסיכ סגרי"ס מרן כמס מסכי16 וכפי קגג, סי' חיטימחק
 % מקין כיון טפי גרע כגיד"ד 6ך כעלות, כוס ים 6ס ספוסקיס נחלקו רוחנית י5ירס על כעלוםוכדין
 ים סרי3"ס ~nrrt על ומגס וסמפתמות. מקומות וסמר6י ססגסות על רק hSh סספר גוף עלת3יעס
 מהערות על גס סכעליס סו6 ססמדפיס כותכיס מס ומס ללחנן, י5חק ורי סג5י"3 מסמלכי"ס,מסכמות
 מקומות סמר6י 6ת מזכירו ול6 לחלוטין", ם% סס ססגסות "גס כלנוגס ונקטו סספר, למדפיםולסור
 קרי ד(יל "י5ירס", מס מקומות כמרקי טלין לפי סטעס ונר6ס מקומות, מרקי גס ליין פסמדפיסלע"פ
 ממזורים רו"ס ססדפיס מס קודות דנו כמת"ס, וכן נ6געט %גר"מ מרדכי נפרמת 6מגס סו6. רככי

 thel(1 סגר"ם וססכיר כך, על כעלות לו טיס כחכו ול6 ללע"(, תרגם וכן ספיוטיס על 3י6ורוערס
 וכ"כ כך, על כעקת לו 6ין %1ן חדמס, י5ירס גקר6 זס דלין סמכו עמ' סמטפט" כייעמק וסוכךטליט"6
 כיקור Dh לסי"ז, עיינם. ממדם, לגמרי סמ5י6 מחכירו כמס גזל ליסור ד6יכ6 סג'יל לסטרכססכמס
 לענין כגיד"ד כים זס, על ntSus % וקין מדטס לי5ירס גחפכ 6יגו גדול עמל כסס מים ותרטמסלפיוטים
 עלית. נעלות %י וקין חדמס י5ירס גחסכ זס ם6ין כודויי וכו' ומפתח מקומותמרקי
 סיורמין 6ין כחו"מ ר%: סי' תטוכס מתעוררות כסוית כתב רכות, כלי ומדפיס מכירו סל מדויתוכלוקם
 סיורם l'hc דסייגו ד ס"ק רעו סי' וכם"ך ממון, ס6'גס כעלמך טוס"נ 16 ממם כסס bc'1 דכריסיורטין
 (ו, טוס"ג מפס (b'Sto יכול סיגו עלמו 610 61פילו ידס, תמת סו6 06 6מריס מיד זו טוס"ג לס51י6יכול
Ssh06 סק5וס"ח 6כל סמ11"ד, ס0כיס וכן טלסס, דטוס"נ פטיט6 סיורטיס יד תחת 16 ידס תחת עודנו 

 ירוסס דין כסס סייך 6ין כי שתו יורסין סיורסין 6ין ידו תחת עודגו סו6 6ס מקפילו סםל"ס עםסטכיס
 6מריס כיד מלו סטוסייג ו6ס וכו' גפ"מ 6ין %יג6 וסגס וכס. בו סקודס וכל ממס, בו טלין דכר דמויכלל
 פסק דסו5 גמ65 זו. נפלגתם גפיים 6ין לדיגך %ן מידם, לס11י6 יכ1ליס יורטיו ול6 סו6 טל6 מודיםכו"ע
 ממנו לס51י6 יכ1ליס סכעליס 6ין ממגו לקם 6מד oht טוסת רק 610 חידו"ת לממרם סיט סכעלותרכל
 6ך יעויי"ס. דיגך, דמ%ות6 דינך מילה6 כסס לזמר ד6סמר כתמוכס מס ומסיק ממט. כו טלין דכרוסוס
 ממנו סלקם סמדסיס 6ת לתבוע b~b וממי% דדייך טייך ל6 ימר6ל כקרן דכ6ן ס"ל פוסקיםכמס

 רק כהס לו ים סימיכס לכני סמידוסיס 6ת טלימד ם6מד ט 16ת קמע סי' ח"ד 5"5 כמו"ת וכ"כסמידו"ת.
 ממוגית. תכיעס כוס 6ין ולמיטתסטוס"נ.
 סי' חו"מ מ"כ ס  כרך  מיימ  פתוס  רפיותה גוי,  למטם 06 תורס דברי כגוגכ 6מרוגיס טגחלקו מזויגווכן
 % ונס גסגס ס(כ מגס גגכ סו6 16מרons 1 6מר 1ל6 מכירו כתורת מתעכס 6חד Dh ולדעתי כתכ:מט
 SIA .610 כו סקפדס סים וכיון וכוי? 3ו ולסיגומ מדעתו סל6 חכירו מל דכר ליקמ רטוה לו ים 6ט1חסר
 Dnth קומר וסוף מידס 6מר חת"מ מדמת ם16מר כנס כ"ס 6'יכ כתכ: קנו סי' יו"ד כמל מיק 6o~1onoכל
 דכרי ממכיף כ סי' 16יימ כחת"מ מזויגו וביותר יעויי"ם. ממם, כו סטין כדבר גול, מסיב ל6 עלמו3טס
 סם"ך, דכרי על תבלין למוסיף גלעגייד ע"כ וכתב: ולמעתיקן, ד"ת לגגוכ ממתיר לס ס"ק ר5כ סי'סם'יך
 לפקדונו ליס דמרע מחוס 6מת 6ות ויפילו ממגו לתעתיק לסור מכתב 11hA ר"י לשון כדקדוק161מר
 ליס דמרע bSb 6יגו םזס מעיד וסחוט סעתקס, ע"י ונתקלקל נקרע ממספר זס כמטמעות 6יןעכ"ל,
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 ירושלים - דיןפשקיקכח*

 מ15ייס ינחר  סהספריס וכל ככתיי המפריס והעתיקו סדסוס היה ל6  דכימיהס הספר, כציווי מ,לזלפירוס
 סל מספרו 6מת 6ות טפילו מעמיק טוה סעיייו גמ65 כ"כ, סיס o)'ht יותר כ,ול המה ומוגהיםומועתקים

 מס11י1 ולזלזל ספרו למעתיק 6כל וכו', ,ס טל פקדוט ומקלקל מגרע הרי זה 6ות ע"י 6חר ספר להגיםזה
 6ין מהרי הפסד 6ין %1 סכעתייס פילס כי מגג ינות hS %לי גמור ג;כ הזה והמעתיק סייליה %לזה

  סהחת"ם סרי  יבעתייס. % יסלם ונס ספסר מסת  בסוזי  טמ61ל רק בו ללמוד יכול הו6 וגס מתקלקלהספר
 מהט"ך הסמך עפ"י 1ז6ת ספסר,  לר,טין כטיט יועילו קותו מחייכין סטין hSh ג"כ גקר6 מהמעתיקסגל
 ימכור טל6 6' טל מקחו יוזיל כ' טל המהדורה הדפסת טע"י 6ף כגיד"ד וס"ס לגגכ. יכ111 ל6 כזהנטייך
 כך. על ממון לחיינו 6פסר 5י כך,כל
 מ"כ ע"ד חלק עיי ספרו. על ספר  למחכר טיט ~ntSD1  יירוח  חסוכות נכמה מקריך י5חק כיח נטוסתוגס
 מלר  יעילי כתב מ סי' מו"מ וכחלק לפתיר. יכתב ינית,  מספר להדפיס  סרסר מטו"מ על טחלק עהסי'

 כוה  6ין לכנ"ר מידוע ולפי  שיסג, כוס  יס oh 1%ן יס וכ;יז"ד דד"ד. מכח 5ו להמחכר וכוח יםהמנהג
 כקריע. בוס  סייך hS ;מי ועזד"ד וכו', מזה קטעים מעתיק טוה המוסג ו6דרכ6, לניסור,מנהג
  16 טוכס יתר סטני סל  דכסססתורס ז סעי' קנו בסי' הרמש כתכ הנה  בספרים, גניל סיגתיכעיין
  ויט כגמ' מ6יכעי5 עליף ל6 כשע סגס6ר דככה"ג גיס תסוסת כסס ג p"D  סם יפשיט  וכתב כל"ע,ונסקר יותרי רעם סתורם  לסגין רסיס כתכ רככיי בג ס"ס כסמייע ועיי"ס איסור, 6ין סמקם מו,יליןכאסר
  לפתית, h~b1ספק

 גרועה יותר כ' טל מחורמו הוה התובע לטענת וכגיד"ד לגתכע.  לקולף  tifb(1 רנספי
  יותר  בס ויש  משובתת יותר ט% הסחורה כ' ולטענת r~b טל לסתורה דומה יינו סיכוסיס, מל6 ה51דהרי
  hsltA3 רק הו6 גביל סטנת לגבי  דפוסיים  סרם ומה גניל, מסגת כוס  שייך ל5  סניפם וכלנרימעקת,
 ממס. לה כדומה  16 סתורם 6ותסטמי"ל
 המהר"מ ע"י טהודסס סרמכ"ס ספרי אודות י סי' הרמ"א סויים דברי על ז סי' מרדכי כפרטתוכ"כ

 14 בסתמך 5כל בנסיכי טיוףל מכריו גבול  ממסיג סהטי מסוס היוקא זכרי כמקוס דוקא ד,ספ6ךווס,
 גס לסו,יל, הר16י מס דבר יוזילו ו6ס ויפסידו, כמקח יוזילו למה כגיד"ד 6כל הסגי, סיוזיל חייסיגן1

 מיקרי ל6 16זיל דל6 ןהיכ6 פטוט סוס IDthi סם: ומסייס כרכס. עליהם 1הכי6 כך להוזיל יכולהרקבון
 טוס 61ין 6י, מטל ס"ת 100 ככערך יקריס יותר כ' טל ספריו 6ררכ6, וכגיד"ד עכ"ל. היזקף. כריכלל
 גבול.הכגח
 סוף ח"6 פו"מ סכסו"ת ו6ף גצו%. להסיג 6חריס על לאסור מרכנים מסכמה כק( ל6 5' כניד"דוהנה
  הכרוך סכתכ כמו  כך, על  olpbmo  יסנס  מ"מ  תטיב, מ6דס איסור מפר כל על אריך דפין כתכ מדסי'
 ~oh עו% ומדכריהס  ;ו, סי' ת"כ תו"מ  תיימ רכרי  יטו"ת ;ס, סי' יו"ד חכמים עטרת כטויתטעס

 כל כוס 6ין וכיו"כי טמורות" הזכויות "כל כעלמו כתכ ורק מרכ;יס, ותרס סמכמה כיקד ל6המחכר
 כוס  טסמנסג לעיל כתכנו וככר המנהג, מ5ד הו6 הקיטור (כל מייס מהדברי מטמע וגסתוקף.

 איסור. סוס 6ין הסכמה כל5 כאמור 6ך ברור, 6יגו מספר,otpin %פתיי
 הטבה איזה לדון יס עדיין 6י, טל מספרו ססעתיק איסור עסה ונ' ספר, על בעקת  טטייך סס"י לסיעם
 טל  tnlcls  טסתפן  מהכירו תפן לגזל  דופס  טווינו לפי כזה,חייך

  סגני
 לסייר ,י  D'bD~i,  לסטיתו  ותייש

 6', טל בבעלת  נ(6ר והספר 6' טל סספר  סי5 מנגנב טסחפן כניריד 6כל בטינוי1 כינקי  כיופן דמיו%ת
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קכטממתות

 כרכר (Sht יכ סי' cb עמודי 103"ת ומנס דמיו. למלם דמייכ יימר ומי סמילס, הסכת Ofs טייך ל6סרי
 ממגו וגגכ ססממגיס פרטי כל כתוב ספר % וסיס ר3 כסף כך על והפרי( ס5כיעס מלתכת מלמד6חד
 פטור דמלן כתמוכס מס וכתב לדין, סספר כעל ותכעו מספר % ממזיר 61מ"כ ומעתיקו הספר6מד
 נסג סי' כסוייע %%ס ונפסק מכירו, ספינת כתוקף 6 מ כיק כגמ' כמכומר ורימוסו tnh)o עלמלפלס
 הים 061 טגסגס, מס לקלס % 36ל טגגכ מס לסטיב רק לגגה למייכ טלין דפטוט כתב ונתעד וס, דסעי'

 % 6מר ט6מד h~b לגזול גתכוין ד% היכף סייגו הלעיס, ותקנת גזילס קנין חייך דל6 כזלופןסעונד6
 המני וכמימתמם מרוכס סו65ס לו טסיתס 151עק הספר כעל 63 61מ"כ לדבריו, והחמין סו6 ממלוכמקר
 כשו"ת o)nh כ5'יע. ונפטר 3זס למיינו ים eh מס דן מגסגה, מה יפלס מעכ"פ ותובע לו ממרון הו6בכך
 לו וכמגורס מסר, oft נהגה כזה גמטכ מסר6סון קוגיס טממעט דכזס ס"ל קנכ סי' ח"ג מ%י6לדברי
 6ם כעמודי מ65 סכן וכתר סכל, 6ת עליו מגלגלין וכו' כך כל 3ר3וי ממורתו למכור יכול ט6יגוסיזק

 כרע(. גט6ר eb כי להלכה מכריע ל6 ססכ6גו 6ס)וכעמודי

 עיי"ם. ססנ6ס, SD % למלם די5טרך שממסרו גמטכ % דככס"ג משמע עט סי' מו"מ מת"ס כס"תשמנס
 6מד, למרסיס שסכין העופרת עתיות עם טססתמט מדפיס דממייכ גד סי' מו"מ סגוכ"ית תיווכתוידועה
 מוס כיס 61ין מיוכ מקוס כ6ן 6ין בטלו מעופה טכיון וסוכר עליו מולק לנו"כ כמגסותיו טעם השרוך36ל
 כ16ת1 עלמו %ורך לדפוס לסכין ליסור 5ד ימיה ם% תרפס למכירו, ר11מ מניעת שגרס ליסור טלנדנוד
 לטלומ ט5ריך ר6ו3ן מסל דרך על 6גן גמזי לסר6סון. קנוי מדף מיה % כי סידורו, מנגמר 6חר מידדף

 טל סמורתו כסכר למוליך סוסים יקנס וגס מדטס עגלם כיעסה ממעון עס וסחוס מקוס %יגססמורתו
lSth1לימן י5טרך עלמו טל סמ1רס גס עגלם כ6ותס מנים ממעון ם6ס מדעת על סיעלס פלוגי, למקום 
 על לו לפלס קריך מכירו כטל ממתמם D~bn מימים כל מל6 רס"ל והיינו עכ"ל. סנ6תו? מיעור16%כן
כך.
 מל מממונו דגמנה מס על ליה מחייניגן ד% וכותש הגו"כ על חולק כ3 סי' חו"מ מלכו ימועות 3סו"תוכן

 קונה קומן למ"ד וגס סלו, ס16תיות מללכת הקומן "ההליס 6מר כ6ן 6כל מכירו, כמקר כדר כמומכירו
 דגסגס בכך ומס מנסגס, הו6 ממלו ננגס וכי מס, ם% ס6ותיות סמל6כס, מכר % מטילם 6חר כליכט3מ
 1(ס גסגס דזס לה6 ענין זה 61ין קמיתסגי כדיריה טמדפים כעת לו סכ6ס סג6ס מכירו, טל מעטיוע"י
 כממוגו מ"מ סי(ק, לו טגרס גסי וכמריס מפריס טמדפיס כעת וכקן וכו'. גסנס כדמכריה דהתסחסר,
 srrr סרב כדברי "ל6 נלפעג"ד לכן מדח3ריס, גהנס דהתס מסר לorl 6 גהנס לוס ענינו ומסקעכיד,
 ע"כ. מלבלס.ופטור
 דרכי מפני גזל מו"ל טרם דק6 דכטכיל וכוי סמגקף עגי מדין ללמוד דיט כתם ( סי' מרדכי פרסתודחויית
 בו וים ר6טון טל כטרמתו ליסגות ר51ס למריו סכ6 וספגי וכו' טרמ ק6 סר6טון דסמדפיס וגדו"דמלוס,
 סר6סון, בו טטרמ דכר 16ת1 ליקמ סמני ר51ה סמגקף דמעני 6יט, (ס כקמת 6ך מלוס, דרכי מפגיגזל
 לקנות כמקוס הקונים ורק ממלו מדפיס הh~h 61 כעלמו ד3ר 16ת1 ממנו נוטל 6יט ספריס כמדפסת6כל

 מסקוגיס למסוך יכול 6מר יס6 מל6 כסקוניס % (כס סר6טון טטרמ רמס ומנ"ל מסמני, קוניםמהרקבון
 יעויי"ט.קליו?
 ממון מייכ 6יגו משירו, מל מעמלו טגהנה לע"פ כסלו מסתמם סס6דס דזס ס"ל פוסקים הגי סכלסרי
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 ירושלים - דיןפסקיקל

 סר6טון. סל מספרו סגלתו על לתס~ס כ' 6ת להייכ h~h וכגיד"דלסר5סון.
 6ך כך, על לכוף כמ בי"ד כיד ויד ספר, %ור טה51י6 מ,ה ולגגוכ למעתיק חסור 0לכתמילס 6ףלסיכוס:
 על ממון למייכו יכוליס וחין ספריו, חת מלמכור כי על לעכב h"h מעטה לחמר 0מדוכרכגיד"ד

 סספריס, כהגויות טטכתתי כפי %י, כ"כ יזיק ל6 0כמ~יחוה גס ומס "', טל כספריו טעטסססטתמ0ות
 ספיר %1ן מהורתו, 6ת יעדיפו סקוגיס "' סל כספריו מעלות וכמס כמס ים ספרים ממוכרי עדותולפי
 6י. טל תביעתו 6ת לדמות הכי"דפסק
 על נעלת דיט ס סי' פ"מ ב"ק ויצ"ט לה מיי מסרס"ל מ0ו"ת ר6יס לסניף hrrwtSn חייכ% הגר"מוממ"כ
 ומליין סמסרט"ל דגרי הסביל מנס, רייס מז סי' 507 גחומ כבויית סכייכ למוסיף יט ממט, נו טליןדבר
 כיס מסני קנין עכ"פ "כל דט6: סג16ת ומסייס ועודו, רייס י6 ודף כז סי' בנימין מ50ת כ0ו'יתככ"כ
 et)thA כדברי הוכח סם, סי' nrrin שלמס בית כשו"ת וכ"כ הממכריס, ככל סמוסכס דכר דסו6לכו"ע

 לעולס bs סל5 דכר על 6ף מועיל דסיטומת6 יג מיי nrr~rs כהר6"0 לפסוק י0 דטפיר נו, מיי כדכלל
 חת רק וסכינו סר6"ט דכרי מהס טנעלמו ר6 סי' ונתה"מ ק15ס"ת על ותמה ממס, בו סחין דכרועל

 וכן כ6, סי' 16"ה ומלק פת, וכסי' עיי"ט כדטלכ"ל, סיטומת6 מועיל טלק ימי6ל רכינו כטסממרדכי
 הגחון הדור גדולי סגי מסכימו וכן כתש: סמסר0"ל דברי טסני5 6הר % סי' הייכ 6 כרך 0ו'ימכ0ו'ית
 עיי"ט. וההת'יס, 6טסמסר'יס

 מרמורשטיין. צבינפתלי
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