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א' תובע אתב'עלגניבת זכותיוצריםעל ההדרת ספרישן.א'טוען שהוציא את הספר בכמה
מהדורות כשהראשונה יצאה לפני  15שנה ויותר ,לאחר עבודה מאומצת של תיקונים
מהמהדורות הראשונותשלו ,בחלוקהפנימית מחודשת ,בפיענוח ר"ת ומראי מקומות ,מפתח
והקדמה,וב' הוציא לאחרונה את הספר במהדורה מנוקדת ,תוך שהוא משתמש בעבודתו של
אי,וישלו הרבהראיותעלכך מתוך הספר עצמו(הואמצביעעלדוגמאות שלשיבושיםשהיו
במהדורה שלא' וחזרו ונישנו כמות שהם במהדורה שלב' ,וכן על העתקת קטעים שלמים
מתוך ההקדמה לספר).טועןא' שבכך"גנב"לוב' מעבודתו ,והוא מבקש לאסורעלב' למכור
את המהדורה שלו מפניששיי כך מפסיד א' את המהדורה שהוציא ,בגלל שכ' השקיע הרבה

בפרסום ,ונמצאמזיקו ומשיגגבולו.
אחד הצדדים אומר שהואנין ונכד להמחבר וראה זכות לעצמולהוציא את הספרולההדירו.ב'
טוען שהמהדורה שלו היא יחודית בכך שהיא מנוקדת (אמנם כשבוע לפני שהוציא ב' את
המהדורה המנוקדת,הוציאגםא' מהדורה מנוקדת מהמהדורהכולה ,אךהרעיוןעלהבלבו של
ביבליכלידיעהמתכניתו שלא',רעיון שפיתחב'בעוד כמהספרים) ,והואגםהשקיעממון רב
להעסיק במשךשנים עשרותעובדים בהגהה,פיענוחומיפתוח של הספר17היה מלאוגיבושים,
למהדורה שהוציאא' .הוא מכחיש שהעתיק את המהדורה
והכל נעשה באופן עצמאיבלי
שלא' ,אך מודה שהספרהיהלפניו כשעבדעל המהדורה שלעצמו ,ובענין המיפתוחטוען ב'
-wp
החכמתיאין צורך להעזר בעבודה של אחרים ,כי הכלגלוי
שכיוםבעידן המחשב עם "אוצר
ופתוח בלחיצת כפתור.על הטענה שבגלל ההוצאה שלבי לאיקנו את המהדורה שלא' ,טוען
ב' שכל קונהיבחר את מה שטובלו,ויש לספר הזהדיקונים.
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פסקדין
כל אחד מהצדדים רשאילהוציא את המהדורה שלו ולפרסם אתמעלותיו ,אך ח"ו לא להשמיץ

אתזולתו.
ב' ישלם לא' סכום מסויים כפשרה ,עבור השימוש שעשה בעבודה שלו בהתחשב בהערגה
המידגמית שעשה מומחה מטעם ביתהדין (שכ"ט המומחה ע"חשני הצדדים).
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-דודיהושעקניג

השאלותלדיון
א .מקורהדין שלזכויותיוצרים.
ב.גין ונכד של מחבר ספר שהשקיע בההדרת הספר ,האם יש לו זכות קודמת להוציא את
הספרעלפגיקרובים אחרים של המחבראו רחוקים.
ג .נהנה מעבודתחבירו ,האםחייב לשלםלו.

הנשובה

א.כיסודסכעלותטל6דסעלoh~noסמידסכתםr~nsסגרס"ס)p"sסי' 66ות6כעניןחיובכור,
וז"ל:מייכתומתורסעלמסססמ)יקט4ס)יקומסמהכורס4 hsor4ע"יכריסופתימס,סייגוססו5
יהמורס
סכין6תסמ)יקוע"יזסנקרךכעליםעריסכמוסכדכריססגוגעיסלנכות6דסמוסכסעפ"ידיג
ודיגימעמיססכלמיסממ5י6דברמדדכעולססו6סכעליסעליסלכלדכרזכותכמוכן קרקסמתורס
cthiממכין תקלס כטס כעלסכורsu51ס5סומייכסכגי)קין 6מ כעלממזיק .עכ"ל.וכחי' סגרס"ס
ימכממו,דסכליכמוטס610 61דכרמדס)5 ,
לגיטיןסי'דמוסיףוכתבד5ססמ5י6כפועלכליומפןע"
ךלממ5י6סדכר.ע"כ.
מניקומוסיי
551מ"1ר)"5ל-תלמידו~postnסלמרןסגרט"ס-סרמיככעביןזסכפס"דירוסליסכרךגעמ'גג,
וז"ל:גרסי' ב"קמטכ 6מררכסככורכרס"רכו"ע %פליגידמימייכ ,מ"ט 6מר קר6כייפתמוכי
יכרםohעלספתיחסמייכעלכרייסל6כייס6,ל5מעלעסקיפתימסועלעסקיכרייסכ5סלווכוי.ורב
יוסף 6מרככורכרס"יכו"על5פליגידמימייכ ,מ"טsusסכור 5מר רממנ6ככורדליתלי'כעלים

עסקיכן,כיפליגיככורכרס"ררייסמע6לסכרכורכרס"רגמימייכדכתיככייפתחוכייכרס 05על
פתימסמייכעלכרייס %כ"ס%6 ,כעלעסקיפתימסועלעסקיכרייסכ6סלווכו'.ע"כ.
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והגהלרכס(6יכ6דכו"ע,ולרביוסףhJ'bhדרייסמע6ל,למהמייככורכרה"רho ,כתורסכתיבכעל
סכורוכרה"רל16כעלה13רה61המופר,וע"ככיקורעלעסקיפתימסועלעסקיכרייה 63הלודכיון
ד0מופר  htinoדברמדטסל6סיס מקודם סו 6גקר6כעליםטל ,~hlnooוקמרה תורס דכעלהכור
יסלםדכעליססלסמ,יקקריךלטלס.
ונסג66מ6יר3יומלירכנןדתג6י6 ,מדהמופרכורתסעה6bslמרו0סלימסלעסרסס6מרוןמיינ,
רכיטומר 6מרולחרוןלמיתם וקמרסגיססלגיזקין .וכתוד"ה הלחרוןמייכ hpll ,סו6כטכילסמידס
י11העסריס.ע"כ .מ613ר
מיתהטל6היהמתמלק36 ,לרונסוןח'וזהט'כולסמיי3יןכגיזקיןכמוזהי
6ליכ6דרכגן 06מכניסמידוסכנורלמיתה6יןהמירוסמ5טמ5סדוקקעלמסססתמדסhShסו6גקר6
3עלהכורגסעלגי,קין,כלומרעלהטיפפמיסטגכרהע"יהר6סון%1 ,ןסכרירכגןדגםעלגי,קין
הסגימייכhStהרונסון,דהסגי גקר 6כעלהכורכיון ט610חידס דכר ס%הים מקודס,יז
ה נלמד
ץ
ר
מדכמיכוהמתיהי'לו הה61דקעכידמיתה 1lbul ,מה סכתו3כמורהכעלהכוריסלסמי נק כעל
הנור,סהו6דקע3ידמיתה.וכן 3PDDטו"עמו"מסי'תוכמגהת הרמ"6כרכנן.ע"כהקריךלעגיגגו
3פסיידכרךגטס.
וכפס"דירוסליסכרךז עמ' קמםהוסיף  lrrinbbזחלוכתב:וכטענתה6דריכלסר6וכןחייבלטלס %
תורה
ןשתכנית
עכורהסימוםטעטסבתבניתתעבירישפסי,ייו
רה b'oייררינל,ינ0לפרי
ו
נ
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י
יקרטהלכורם 16לפותם נעלסנור
כייכרה6יםכור 16כייפתח6יסכור כעלהכוריטלס ,סתור
תתירשכלדכר
tS'thטוההכורהיהנר"0רו(6טייךשסו,כעליםנפנין5 o)pcתתבורh)h ,ימר
ן %סוסקגיגיסכרכרלעניןוכויותסלממון.ו3ססכמה
סבןקרפ 610כעלהדגרהממורס36,ל6י
מלltbaoפ
ייוסףדובכערp'i'lthSbDסרבדכריסקעלהדפסת5ל"חסכתעירוכיןכתבכיןסטאר
רו
ת"
מט
"11ל61:סר מפקפקכנודו16לי6מרמדפיסוויגמורIn)hSnיכוץ6מדמנכדיסג16ןהממכר זחלוימכע
ן %להפמדמזהעפ"יד"תhS1מ65תיסוסמקוסלת3יעסכ11וכו'.עכ"ל.
מככודומלקכעסקו,לדעתי6י
ע"כ.ועי'להלן 16חכ'ממגמל'5חק.
חדסהטל תרכבתבלנררעל
סוכהיסמעטהכממ5י6מכונתמיקסר סת3ע 6תמכירו htinot
ohin~oסלוhSהיה~bino
יכוללהמ5י6 6ת המרככהסל
הסגי
גניהמיקסר ,וטעןממ5י6ממיקסרסקלי
ת
ו
ז
כ
ר
ס
הכלגדר,
הכלנדר ,וממי %סכל ס ,%ופסק  s~rlr1"tthhסהססגיהסשותפיפ obiw5טל
ומקיטוכסכרךלהגמיp"ssג666מדממוסרכורעטרה6bslמרוהסלימו%סריסוכו'כולןמייגין,
יכד3הסליסלישפטור,
טסמחוסילעיל
בורכיבו ר0"0לאמדעטר,
וכחוסי רי
ל6ימטוסטגעסהטותףכיקירתהמזיק,והמיות
ע1
רה
י 1זחלדהיסוד ה61דמיוכהסגיכהכור
והמכיר rrlnhh
%ע4ם%1 ,ן  06המוספתסלו נטלם
ה61טי5ר ד3ר מדםסל6היה כעולסלפגיו שעלירי
לסעיקרמ5דהי5ירסטכס,מטוסט6יגהמסוכהכלפיה ,הו6סטור6 ,ך 6סים כהמטיבות יאירה
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כפגיע5מסגממםכמותףלהר6טון.שכת"ד.
וכנידוןדידן ממספרמנידוןל6חוכרע"י6ף 6מדמס5דדיסbSh,ע"ימחכרקדמוןוככרגרפסלפגי
פקותטניס,וסתכיעס6יגסעלגגיכתע5סמספרטלסתוכע16,עלסימוםכסדרס6ותיותמלכלסספר
(סוסנידוןנסיע)%6 ,עלמרקימקומותומפתחותוכד'טעססמסגיסימום נעטדסשלסר6שיןh)h ,
טלבדוק עד כמססמידוסמלססגייותרמסר6טון ,ס6ססו6כמוכור
טסוסיףעליםמידוטיסלתריס,י
עסריס עלכור עטרסס6זסגיס0סותפיןכסכל 16 ,טס61כמוכורי" 6עלכורי' טרקססגיחייטכיון
טכטללגביסר6מון.ומ"מגר6סלדמות6תתביעתומלrhלאסור6תמכירתסמסדורסחלכי,חסרי6ין
מדוכרכ6ןכגגיכתסספרטל6י,וכמכופר.
1ר16ילסכיךכ6ןמדבריסטלייססקדוט למסכת"nlut~aגדולטי6מרדברכטס 16מר11ל6יגזול דעת
יופילסזויותר מטילהממון" .וכטס 6מדמאדמו"ריכעלזהקדומיםזיע"אפירסו מפסוק
ס6ומרו,כ
"וסוגדלך וטמעתודרמתסיטכוסגה 6מתנכוןסדכרגעסתסמטוכסnhroכיסר6לי' Dh ,וסוגדלך"
דכר תורס ,ו6ת" 0ממעת" 61ח"כ'ידרטת" כסמךול16 o~s 6מרו ,אע"פ טעומתנכון סדכר" ,מ"מ
"געסתססתועכססז6ת"לגגוכ מקמרדכר("מגדעיממסידות"כרךיעמ'מט).הדכריססללולמוריס
כרכריתורת ו%נמרקימקומות,ועי' נסקדמסלספרמורוק5יעסעל"רוממיסמר6ימקומוהועוטי
ס5יתיס,כי17עסל6נעמוללמודממסכלעיקר6ל6לעיוניכעלמךלידעדבריכעלימתמוכות6יס
ר~
וD
ת'
h
ס
מסמוגים51,ריךלסמזיקטוכסלסועליסotrt~fכקלסכעדטרמתסויטסכרלפעולתם"61.ףכדכרי
כתבכסויתסמןממוןדכסיוסטסכןכדפוסוכלסר51ה 16%תוללמודיכולנעלמו 6%ותוללמה6,ין
סנרןחכחי6מרלו 6מד6י)ס סנרן  trthnספרסיזכירלוסמו,עיי"ט ,ו"6כ כ"סלמראי מקומות
טכסיוסאפסרלכל6מדלדעתממקורותע"ילמיקסכממטכ6,יןסכרןט5ריךלמזכיר 6תטסמימגילם
לוהמקור.
ב.כמסכמתכעלמגחלי5מקעלס5ל"מסכתעירוכיןסג"לכתכוז"ל:כי6ףנכדיסג16ןמרןממחכרנ"ע
e)~hרט6יסלהציגגכו5כללכמדפסתמפריססקדומיססללו,כי ככר )כסכתייר כסס כמס טטרמ
וסגיםכתכי קודם סלק ,ומס טלכתיירכסיוםעפ"י סמזקס מסמתמיי 610חלושסיס להגותןוכן
לסמקכל,דטועגין לסמקכל מתגם ,ומס גסמןרוב סתל6סמסיסלולהעתיקכתכיסיסגיסולסדרן
בסידורגכ1ן"יסיגר6וייס לדפוסורוב ס1651תr~iD b'ilocוכו' .ע"כ.ועי' כמקורותגוספיסט5יין
רnscsכ.4
ב"מחגתוכויותסיוררייעפ'סםסירס oc9כפיו~)pcיפירי
ונס551ס
בלירוןיירןפרוברבפפריכברנריפ~ויפלופינים ,וכמסoth~itnל16רנד1רג1שסייע
תריסומסודרתטלסספר,וכל6מדממקיעמרכסכמסדרתו1כס651ת061 ,1יתבררלקמרכדיקםטלכל
יתךתסתסרירימיטיתוייותכפגיעלפולסתטכטותףי"5ככל5תדמססותטי "בללמבורייי3-4רי
סגרם"ם "610סכעליסעליםלכלדכרזכות",ולדכרימנמלי5מקמי פטרםוממקיע קנס6ות1כמזקס,
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וכקןהיו כמה מטרמווהסקיעו ,ע"כ כל 6מד מהם,כסכסלוbih .טיסלעיין 6סיםעדיפות לנכד
ס דוקק כהדפסתכפיי6 ,ךל6
ססטקיעעלפנירמוק ,כמוכניזוןscס5לייחעלטבתעירוכין161,לי,
כמהדרתספרכככרנדפס.
ג .גר6ה דמ6מר ססרגי(ות56למו5י6י ספרי ר6טוגיס וקדמוגיס %מקיע מעות מרוניםכתיקוגיס
והערותומפחמותוכדי ,וההוללותמסולמותלמ51י6יסע"יהקוגיסכסיקלולהתמחירסלהספרים,לפי
מיטוכ מספרהמפריססיימכרו'6,יכ 6ף 6ס ג6מר סהסעתקה מהמהדורה הר6סוגה סו 6כגדר מבטל
כיסוטלמכירוסריגוhlhגרמך,כ6ןנרססמהסנימייכלסלסלרונסוןכתורגהגסממסרוגוסלהר6טון,
טהריכגללהס651סהטניהימכורסר6סון רק מקלתמהמפריס1,גמ65סכמחירסיסלמולוסקוגיסל6
יקבלhShמקלתמה651ותי.1ויםלבדוקע"ימומחה6תגודלסססוו.

אברהםדוגלוין.
ב

יסלהוסיףעלדברי סרכ6כיידh~u15cסכתכריסזכויותי51ריסעלפידיגיהתורה% ,למיסהמ5י6
ועטםדכרממורט.

וגכ6רעיקרדין,כויותיו5ריסOhO ,יסדיןכעקתעלהיקירה,סלכ6ורסמסחייךntSDSעלדגרטילינו

ממסי.

יזהוכיס.וכתנו
סגינוכמ1ליןפז:6מעמסכלחדטסמטוקרסמכירווכיסהוחייכורכןגמלי6לליחןלוי
התוס'ד"הומייכו%1 :סיסיכוללפטורעלמוכמסטסיהנותןלועוף 6מרלסמוט ,דז6תמ15ס קמרת
h'oומ15הר6סוגסהלכהלה,וסוימעוותל6יוכללתקן,ומיהו %דייגיגןססת6לימייכעסרסזהוניס,
דכמילת6דליתכיהממרוןכיסל6עכדיגןסלימותייסוכד6מרכממוכל,ב"קפדכ61,מדמעמדכמקוס
מכירו לקר61כתורספטורth~sה6י טעמךו6פילו תפסמפקיגןמיניהמסוסדכולסחייכיסנקרי6ת
התורה.
י ~o)p
וכתבסמהרס"לכב"קפיימסי'ס:וגרטהדוקקכימיהם ט%היוקוגיס המקות6 ,כלעכסיומ
מליטי16סטי16טכיעיוקדסמכירו,חייבליתןלו עסרס,סוכיסהיכףסדמף 16ת1מלעגות כרכסעל
16otinoס6מר16ת1כנמתnrths16ענין ס%היהיכוללענות6מן,וכמקוססקוגיןסגן,דהיינוכעל
קורץ שירקס,וקרץלר16כןושמעוןקדםוכירךn~Dh,חייכ6,ףוססמעון)ןטר6וכן]ל6קנססמ15ה,
למי
 DUDתקמר טכעלסגן נכס כמ15ס וגתנסלזה51יוהלסין לקרות קותו כפרהסיס ,זוכם כקותו מ15ס,
דכס"גהלךלחרי סמגסג ,כמוטמסקיגןכסוף6יזהוגסך ,כ"מ עד,6סיטומ6טרוסמין עלהמביות
לסימןסקנס6ותס,קניןסו6לעניןמיססרעhlnh~l ,דגהטלמיקניכיסקניממסhn~h,ד6זליגןכתר
וכמי דליתכיהזכיהוקניןממס"61,ככנידוןזהג"כמגסגה61לכו"עלזכותבוממס מה
מנהגויפיל
סדיטל6היםלסוס 6דסכווכיס"6,כ מס סקרךהסיין מסתמךל6עדיף61,יןכוזכיה
טליןכןכימיס
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הרי דלמד סמהרם"ל מזם דכל מקוס טגסט לקנותסויקנין כמו סיטומת61 ,6ף מסיטומת6סוי רק
כמקוס מעמהקגין,וסכיציירילענין לקנות ם6יט כרקגין ,מ"מ פסק סמסרם"לדים ללמוד nhr
מסיטומת ,6ד6ס גסהלקנות דברמציגו כרקנין-ליעלי סמגסג -מ"מכיון טגסט לקנוחוסוי כר

קגין.

ומממיך מס סמסרם"ל לכ6רלפייסודזס ,דסגס כתב סר"6טמולין פנוסי' ח :מעמס כצמד 1nhc
למוסל 6מד)ימק 6תכגווקדם6חרומק1 ,תכעסר6טון )6מרלוה6כלמולומןספגי ע)רסזסוכיס,
ופטרור"תד6מרכפרקסחוכל,פדכ,רכלמידידליתכיסממרוןכיס %ענדיגןטלימותייסוebtS'Dh1
מפסמפקיגןמיגים,דכיוןפסיסטסכמעתמילסועגם6מןגדולסעוגס6מןיותרמןממכרךו6סל6
כגס6מן6יסוד6פסיד6גפסיס.
6
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ג
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מ
כ
מקרסhSnnhtק5ת"6 ,ג מס
כ
י
י
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ו
ן
"
כ
ס
ת
כ
ציירי
כעיני
היכףברגילככרליחן %סמ15ס61ה"כג"כגדר,%כוס6פי%סר'6שמורסרסוסכסיטומת ,6דמגסג
ה61לזכותכה"ג1ל6לחזורכוכלל,ו6סקזסמכירוומלמיידליתןעסרסזסוכיס 06תפס,וסיכךטרגיל
ליתן %ככרועכמיוטדיין %גדר  %רקסתמך,וכ66הרוקדס,ל6ממייכינ6ליס ,דל6וכססר6טון
להזורכו,כמו בפסקמסרי"קטורםעוטפירם ס 6דכתכמהרייס
זכיםגמורםוקנין ממם %6
י6ףמן ססתסורגילכוnrrll ,היכףדנדרלוד6סורלמזורכו,
"ייר
כפרקכלמגטלעילבסורלהזnורD,hצ
ומ"מ 06חזרכוסוימ,רס6,כלehגדרלווג"כרגילכמ15ס6יןכמכידולמ,ורכלל.
ו
ג
י
6
ומגסכמעתימת"מ6מזס6מרסכלדכריסמסרס"למס רקכטגעלדיןמתחייכותט יכוללמ11רנו,
ס rt)'hדס6
ומיינוehtסתחיינלמוסלטיתןלולמולסוייגויכוללהזור6,ך6ין,סדיןקגיןממם6.כן,
סמסרם"ללמדמוס%כידיןמעליותככיסכג"סוטססו6דיןקגיןממם ,ד6ל"כ6יךגסיוסעליותמל
הביכורלמכרס,סריסמגסגסיסרק מהקרסזוכם61,יךנפיס56לשיכורדכרט6פמרלמוכרו,סרי
"063קוניסעתוסוינרקגיןלגדיס135רחכךלמוכרוובסורלקמתו3לירסותסוכןוכויות 06קוגיס
16תסככלמיני15רותקגיןסויכרקגין,כעליותקוגיסכסכרזסוכזכויותקתיסכ15רסצחרת,ומבדזס
כתכ סמסרם"לדמתתייכלטלס  06תפסלהכירו .וסמסרס"ל מס כתכ פכ6ס סלונה O)pכלסעליות
םכזסקגין,וסויכמוקגסמפןומכדדלמיטר51ס.
ומהלקלמיסר~סי
םלו
ומ,סיםלדוןלגיד'ידכזכויותסי51ריס,מסריזסמגסגככלהעולסטס6דססממ5י6דכרמסוייםי
610מלן.
זכותעלזה,וכיוןסכןמוכסמגסגק1כעדמייךוכיסכזס61,ייכ
~
t
n
u
n
o
ומלינולעודגדוליססוסקיסממסקוכסמסרם"לדמייךקגיןעלדכרמנהגולקגוהו ,דסנסכתכמסעוד
המהרס"ל:ודוקקטגלרלו6מרמגו%סי6,%נלohגודרלוכעודםמעוכרת6יטכלוסדמוידכרמל6
כ6לעולס %1דמילסיטומת6דכ6לעולסומייךנסקנין,סטךמועילסמגסגלמתמיכוכקניןגמור6כל
דכרםל6אייךקגיןכוכגוןמלbs6לעולס %מליטהיועילכוסמגסגלסממינוכקגיןגמור,וכןמציגו
כתוככססר'ימי6ל,וכןכמסרכלכו.עכ"ל.וסייגודפסק סמסרט"לדס6ידיגלדמועילקניןעלדכר
הציגוממ"יסוי רקכד"ר"כ6,e5tpb6ךכדכרטל6כ6oblD56יןסייךקנין.
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ונגתס"מסי' ר 6ס"ק 6כתב:ועי' ק15ס"חכסכיך כסס1סגסות]ממרדכילסכתמיי רעג] hStמסני

ןט610
סיטומת6נדסלכ"ל,ועי'תטוכתרס"לסי'ו1)%ל-0ל]1דנ16רגדימהניסטר6ףס0ו6דסלכ"לכיו

מגסגודמילסיטומת,6עיי"ס,ולפטרכיוןדטססו6ג"כמדיגךדמלכות,6עיי"ס,עכ"ל.והיינודסגת"0מ
קסי6ליהממ"כהמהרס"לכתטוכהימהגיקניןסיטומת6כדסלכ"ל ,ממסטכתכסו6גופיהכיס"ס,ולכן
תירז דהתסהו6ג"כמ5דדינךדמלכות.6
פיחדכי'קסי' מסכיךכטס
וכתככפת"טסי' רO"D6כ:עייתסוגת רעק"5מי'קלדטכתכ
י
י
ס
י
ס
ר
ו
מ
כ
6
ל
ל
"
כ
ל
ט
ד
ג
,
ר
ו
מ
ג
ל
כ
6
ן
י
ג
ק
המרדכיזסיטומת6( 6מ5יגודקנס רק כדברסכ6לעולס,זהוי
מהגי
ססיטומת6לממסכיםיותרמקנין גמור .וכ"כ נתסונותהרדנייו .עכ"ל .וכ"כ כספר ק5וס"ח וכספר
גתה"מסימן~orוסטירסםתמוכתרס"לסי'לדטכתכזכ6ורגדימהגיסטר4ףhlonדסלכ"לכיוןhl~r
רכיוןרססהו6ג"כמדיגךזמ%ות,6עיי"ס16,לסנתסוגות
מנהגודמי,hnnluthSעי"ש,וכתכדיופט
חת"מחו"מסי'סוכת3כפריטותדמיטומת5מסגיגסכדס'%ילדכייכסר"6סכתס31סכללי
גסי'כד6ס
מנהג 0ע1לסלקנותכסטריחכירותדכריסטל 6כ6ולעולסמהגי מטעםסיטומת ,6וכתב דמ 0סכתכ
כמרדכיפרקר"6דמילהכססרכינוימי6לכמיסנדרלקמרלתתכגו(מולמסגימטעססיטוממ"6כן
גסם6,כל06עדייןל6נולדהילדל6מהגי,דליןסיטומת6מועיללדסלכ"ל,היינומפגיטל6גההלדור
למוסלטרםטכ6הי%לעולסort,סטינה מהמגסג %מהגיהסיטומת6 ,6כלהרק"ם כתמוכהמיירי
טגסגולחכורדס"%ל,ממו"סמסגי.עכ"ל.
יגדוליעולסנחלקו רקכמקוסטל6כ6לעולס ,ה6ס לפטר (הקטתכסיטומת16 6
הרימכ61ררכלהג
ל6 ,6ךכעיקרהדין טכתכ המהרעלדמ5דדיגךדסיטומת6 6פסר להקנות דבר"6יגו כרקגין eh
סל6נמלקוכלל,ופריטך למס ז6פסר לקנות דבר סכ 6לעולס ahנהגו
המנהגhtoלהקנות,כדין,

לקנותו.
ך
י
כ
ס
:
ז
"
ע
.
ל
"
כ
ע
61מגססס"ךכסוףסי'טפכ דכריסמסרס"לסגז'וכתכ 61יןדבריומוכרתיס.
מיסו6נן
ןדגדולי0פוסקיסהכילודהרימהרס"לכפסיטות,סרירס"לדמייךקגיןכדכרסגהגולהקנותוגס
מ,יג
6ehין 0דכרממסי.
ושכי חמסטלמ15סכתכ סחת"סשצרכימילסלפגילידתסי%% %ימגסג לקמתוכן%גי חוקה
מ115תהויליסור1ל6גקכעכמנסגכך'DS1,סק5וס"חוסנתס"מוהמסרס"לל6מועילכדסלכ"ל.
ומ,סגלעדלזכויותהיקריססגהםהעולסלסקטתו,דהויכרקגיןממט.

טרדכיאייכלר,
ג

י.

כעניןהליסורלמ,ורולמדפיסמפריסמקדמוגיס,מ65גוסלוחליריביךלמימייך :מהסנדוליהרכגיס
16סריס מכח ע5מסלהדפיסטוב ספרטיו65עכסיו כזפוס עד כקתומןמסוייםככפי 0גר6היספיק
למכור 6ת מהטהו ,6'5ו0ו 6מכם התקנהטיסכידבי"דלתועלתהסיכורכדיסירבוספריסכיסר6ל,
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"הרי ohל6כן 6ף 6מזל 6להדפיס,וככלל0 orסרוכ60יסוריסטגדפסו כהסכמותלמיכוריס
כו"
ל6סייךכ6ן,טמרי 6ף5ד6ין 6טוס ססכמ 0כמסםזס61,פילו %
יס
סוניסמגדוליסדורות.ועניןז
יכימינוטסרפומסטתגסוסמסרורותמלויות ככר  %גסת %מורלמדפיססוכ 6ת 16ת1
כקטוכוס,כ

מיכורקדמון.
כ.עודענין1 ,ה61כמהמדפיססר6סוןהוסיףואכללכמהדורתו 0מדסה 6תספרוסל16ת1קדמון,דכזה
ל6סייך הדפסה מדמה 6ל6ים כ6ןי5ירס מדמה סכטי 1VID'~ 0עלמיכורו סלחותו קדמון6 ,כל
התוספותטיסופגיו טדכדיכךסכלרוחיויכירוסחכן )סחיבור 6חרויםכ6ןי5יר 0חדסס .כ6ן ככר
מוכיחוס6כ"דוסגר"מ6ייכלרסליט"6מעלסעירססמדטסnbftגחסכממדפיסככעליסגמוריסעליו
ואעורס כמתכונתוותיכפל 6תהי5יר ,nhfo 0נמסכת0י5ירההמגיה כדבר SlrAO
לסמתמסכו
5D
וכודאי %למוכרוול0רוימממגו6 ,כלכקן ) % 0געט,0טסריכל0רו06יווכמ t00ה1h
06~tסלהנתבע
סוגם כהרכה  oh51oonהקודמתסל סת1כעכיןכתוכןכיןג'ורה וכר6סועג'ןסגיקוד",כודאי ל6
pnptoממגו% ,ן6פי eh 4סועמסלכן סנתכע כסתמם נמ0דור 0מקודמתסל 0תוכע ,מ"מגניבת
וטלו6יןכ6ן.
י5ירס1t1hsמתלאיסורעלספחתומטוסד"רסוייג
ג.הגטחרלנולדוןהו6עניןמליטי ,ו0ו6דמכיוןטהוכמט6כןהגתכעיס(16לטענתו:פועליםסלוסל6
טלדוןכמגיס.6:
כידיעתו)הסתממו כמר06מקומותוכןתעתיקומלק מ0מפתמלתוך0מיכורסלמס,י
ה6ס 00עתק0מותרת6וחסורה.כ0eh.י,oltDh 6ס6סעליהםלטלסעכורה,וכמס.
ומגסככרשיחרגורמסטדכרוספוסקיסכמרפסתמפריססיסכוסמסוסספגתגכולמיינורקכטסמ51ר
כמוגמר 0610גגוכ6,כלכ6ןסהמ51ר דבריחתוקדמון
כטוסככפיןסרירוה,סריודחי
"6תמטסיכוץויטול6,כלכ6ןסרייטג
זילהגמורהמ5ד 6מר
ול
סו
דכריוטייכיסלכליטרללוכל05170ליט
וסוףטפריזהפשוטאעגין'יכלס)כויותסמורות"דיטכתגהיגמורסל6יסתמטו כספרהנמכר למטרת
מסתרולריומעלמי,ותנקיכז0ט610כפיכלמו"ל6יג1קריךלמספטי ~oth)nוכדמפורסכתוס'כתובות
615ד"ס)כין,וכקדוםין מטכד"סדכריס,ולפי")00e5Dטתמסותכ06510הקודמת"
להתובעלהרכי
ו
ב
h
s
n
ט
מ
מסמר0ו6ופיכס,טמרי הפר 6תתגאי0מכיר.0ועתםיםלרון0גוגכמפןע"יסססת
לפי
הגאיהמכירהה6סיכוללפטורהתעלמוor5סימזיר6תהחפןהגטכ6ו6תטוויסט6חדכטעםסגזילס
6ו ל .6ולעג"ד גר 06טסגתכעמייכ לסלם לתובע 6ת כל 0סכוס ססרוימ כזה מהסתמם סל6כדין
כמסדורהמקודמתס.4
כגיד"דעיקר0ריומ 610כז0מפועליומסכוטעותעכודסכמיפוס מר 06מקומותוכסידור סמפתמות,
ד6יל041טתממוכמפדורהמקודמתסלסתוכע0יו5ריכיסל0ו5י6עודכסףכדילהגיע %מס כקתסל
הדפסה6 .ת0סכוס 070חייכיסלטלסלתובע.
עיקרסר6יסלדיןזס 610מדיןנסגסטגפסקכשו"עסי'טסגסמייזדנזסנסגסוזס חסראפיל
ו 06
מהסרסו6רקמעטמ"ממיידלסלס6תכלמסטגסגס,וכקןסריזספמוטמסמכהתסמקהטלסגתכע
כמר 06מקומות6לו ההועתקו,כודאיסטפיעו על כמסקוניםלגימלין על 065100טלו or51תמסיר
לתוכע,ולכןאריךלטלס6תכלמססג0ג.0ודכרזהדומהלדיגוטלהגוכי"תחו"מסי'כדכממכרכמיכר
פירוטעלממכהותוסכרמדפיססידפיסמיטורוכימרעם rnAOרפ"יותו"סעלאותודף,
סטתמם

יניליימ

~rrnhl
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ממדפים עסלותו סדר %דפיםעודגמ' רטניותום'כליפירוס הממכר ,ומסקנת הגו"כלחיי 13מס
)גסנהמכינןhScימלטoiucרי13יהגמרותכס1קיסידוקוגיסמ6ותססהי1ק1ניס 6תמסרוסלסממנר
06ל6כמכילביכורועכ"פכטנילהגמרךרס"יותוס'ממודפס6ת"6.1כגסכ6ןיםלחייכ סגת3עלפי
מהט;סגה,וטפילוסיסטחנתו עלהגו"כ 6101היטועות מלכוחו"מסי' כב ומגהות רכ"פ עלסנו'יכ,
ועיקרטעגתססי6מהריע5סכלס16תיותוסידורסהו6רכוססלממדפיס,ו6ייכ6יזסגסנסיםכ6ןסרי
כס%סו6גהנס6,כל56לינומסוכמנוסע5סההמתמסותכספרעכור סעתקסל15רך מסמרסי6גגיכס,
"6גסריהס;מגיס ממססחיטסלהסוממי%לכו"עמייכיסלטלס פססנסלס.
עודר6יסלמייכולטלססנ6תוסו6מסרמ"6כסוייעסי' ADtסעי'סוז"ל:ו6ססכרםסמלןלסחרקריך
להמזיר מסכרלכעליססו6ילועומדהלהבכיר.כוונת הרמתן לחלק כזהד6פילו בפסק הממכרלעיל
כסמוךסעי'כדהגוזלטורוחרםכס6יג
וקריךלסלםסכרעכורסכירוההסור6ל 6רקממזירו ,O'bDSS
וזסמעיקרסדין ו %רקמסוס תקנתהסנים,עי' p~shrrtinסי'כ 16תד,וכמוסלמדגורכלהג)לגיס
מטלמיס כרעתהגזילה ,מ"מזה רקכסור סלעו עומרלהסכיר 6כל כסהכהמס עומןתלססכירמייכ
לבלסגס 6תערךהסכירוה,ועי' ככהגר"p"D 6יכ במקורוסו6פיוסכ"ס 3 %יכיל
רמלסעוסה
סחורהכפרתוסלתכירו,מהכוונהorsדטורמעומדלסכירותסריזה מסמרסלכעליולהחכירו61ין
לגזלןלסכגסולמתעסקכמכירותו61,פיל06 1עמסז6תמ"מדמימסכירותהס%עליס1ל%6זלן.והוסיף
סםסגר" '"DD6ססמ"עדכ6ופןכזהמעומדתלססכירנמסכטכמהסכירות כסוקרס טף הכהמסוזה
671יקריךלהח,יר%עליס6 ,נלכס6יגס עומדתלססכיר;מטנדמימסכירותכדררלדדי 1ל 6כחלק
מערךגוףהכממס.
"61ככגיו"דכלסהסקעססגדולססעססהתובע כמרקסמקומותוכעריכתמפתחותסרי סעכודההזו
קיימך ),hllbמסריככ11גת1לה51י6מזםעודמסדורה"6 ,כ סלגכ 6תהעכוךסהזוהמוגמתכתוךכל
כרךמסמיכורסוסווכמוטכתכנולעילדסמטתמסכספרלמטרותמסמרגזילההי6כידו)קריךלבלס6ת
דמימסכר%עליסמדמיהמתמסותזוגמסכיסכסוקרםמגזילה,וכמוסכתכסגרתן.
ולסיום ,התיימסות לטענת הנתבע סל6היםידוע %מפועליו סטהמסו כמהדורהסי65ה %ורע"י
התוכע .נר6סדמוןמ,ס דטעגהזוקינהמועילהלפוטרו,צהריסו1hlnb~ 6עלפועליו וסק btitno
לקור,מ"מגר6סדכ6ן bs~hמ5י16תכזוסי6סכרךלמייכולטלס,דעי'ממנעןסל'ג)ילססי'טטכתכ
וז"ל:גזלכליומכרזוהלוקמגטתמטבו 06ל6ידעסל1קמסס 61גג31גר6הדמיינסל1קחלסעל1תסכר
לנגזל61 ,ע"פססגזלן  06גסתמסכגזילה6יגומייד להעלות סכר מס ס;סתמס כסגזלןט6ני מסוס
ד6דעתסדגזילסגחת6כלזההלוקםדל6גחיםלדעתהדגזילסל6ומלןhpמסיב.עכ"ל.י,651ד6ימסוס
טענםזו 6דרכ6ודקיסחייכ לסלם לתוכע 6ת מס טמסך כה1651תלפועלים כזה ססטתמט כעבודתו
כמסדורםמקודמת.

דודיהושעקניג.
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ד

ככולנולדוןכגוףסתכיעססריכרורמעלע5ס מטקסטbcתספר6יןל6י טעגסעלכ' ,ט6ף 6ס כקמת
סמסדורס מל6י סיתם עלטולחגו טלכי-כין ט6ר סמסדורות סיטגות 1סחדמות  -כממסדיר 6ת
ממדורתו6,ךמכיוןסכ'מקלידכלסספרממרטועכרעליו1,ל6קילס 6ת סטקסטסל'6כמוטס6,61ין
%יטענםטלגניכםעלסטקסט,כי6ין  %כעקתעלסטקסט61,ף 6ססו6ניןונכדסלמממכרסריים
לממכררככותo'hlhiכ"י,וספרוגרפסrhnועד עתםנמסדורותרנות.גסעלמלקמקיטועופיסוק,
6ס
ןתכיעס,טמריכיל6מעתיקrh511h r~hnnhrסריכי עכס מרכסיזהרקטעיט ,rhn
6י
פיכל
6
לר
וד
העתיקסרי6יןטוסעירסוכלעדיותעלכך,ומלקסגיקודכטלע5מו6יןזוסמ65סטל6 ,'6
י,זס
י סמסדורס
מגסגוסלכי כמרכסמפריס6מריסטס51י 6לשר ,מסגס ט%סיסיכוללתעתיקמ6יכ
מקודמתטל'6סיתםל6מנוקדת.
עיקרסתכיעססי6עלססגסותוסמר6ימקומות ,סלטעגת6יסו6עמלעלכךרכותוכ'6כ6 5תפריו,
ויטלוסוכמותעלכךמכל6ותססיכוטיסכמקורסכמסדורססל6.'6ךנר6סטלמר6ימקומותכס"ס6י
ירכ,610וגסהמ"ממיותרממוככיסט'6עמלעלכךרכות,מ"מ
6פסרלקר61לוס'יי5ירס",ד,ילקריכ
כהיוסכעידןסמ6גריססתורגייססריסכלמוגתלפניס6דס,ולכלסיותרמסךלכי,מןמיפום6 ,ך %
טייךכגסגניבת,ורקמיעוטמסמיימלמדרסיS~rnט6יגסמ15ייסרקכזסטייךלומרכסס"י5ירס"טסייך

כססתכיעססלגגיכס.כמוכןע5ססגסות.

ומססתוכעטכ'גנבממגותמפתחלפיסתג"ךומקמריחז"ל ,גר6סד6ףohי0כזסחכמםמ"מ6יןכ,ס
לעלמוכיוןטס5יוגיסמת6ימיס למסתרססל,'6
"י5ירסיי ,מסגסטכ' %מועיל כמפתחלמסזורס"
וגמ65טכ' 6 p'ro%ת '6נסעמקת ממפתתכיוןמל6סטכימכזס 6תמקחו .ומסטטען ממלקגדול
מססקדמס מועתק מספרו ,ועלכךסטיככי  11baסמסדורסחל'6סיתסלעיניו ככעס 0כתכ 6ת
ססקדמס,ולקחמומרגםממט,,ס6יגוגחטכגניכם,וסוקחזימ6י עמ6דבר,טכסיוסדורסמלקטיס
כ65חדל1קמ ממס)ס6חרעמל,וסתירות )610כיון)סר)6וןסו5י6ולרס"ר3סדפסת,1ר)6יסכמריס
לרכולמסריו,וכי עלכזס דגריעלסעל מדעתלסו5י156מגיעם מלמכור 6ת ספרו כדבר60יןבו
ליסור,ורק מכוער סדכרלעטותום6יגומכיף דכר כטס קומרו?וחמעתי פעס מג" h~u'Sa6טגטל
לידיו ספר מממכר 6מד ס6וסרלסעתיקמ6חריסמכוס",כזיוהי51ריס"61 ,מר 16ת1גדול"יודע6ני
טדעתממחכרלמתיר",ומעטיומוכיחין,מסרירוכוטלסספרסועתקמספרים6חריסhlh...מ6יoh1 ,
ן )1ס
מטניס מסדרומוסיפיםלוסתפלין1כיו"3סריזס)יטי מעמס)כךטסגיסממרריספריומגינו61י
טענתטלסרגתגבול.
יכספרוטלכ'יטגןמעלותלצינןכספרוטל,'6כפי 0סר6סכ'ככיחסדיןטתיקןכמס
עודיםל5ייןכ
מסטיכוטיססגמ65יסכמסדורסטל,'6וגסמוסיףמ"מוקיטעכ15רס לתרתומוסיף16תיותלכלקטע,
61תסמוכךמס,וסרתירגםללס"ק1ל6סעתיקמפירוטס0ולסכפי )עטס ,'6גסעטסמירוומיסיותר
ן.nitnlho
גדוליסכי
םכססגגיכסזס רק
מכלסג"לגראסטלין'6יכול%סורעלכילמכור6תסמסדורסט",מטוסohcי
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פסקידין-ירושלים

קבו

על מלק קטןמזעיר ,ובכך6יןסיכם מספיקתכדי  11Dhiעל כ'לספין 6ת סמסדורססלו .מס גס
ס0גגיכ0 0מעטס רק מ0מ0דור 0מקודמהסל,'6ועכטיו510י 6מ0דור 0מדס,0וכלפי המהדורה
0זו6יןלו)כותתביעה,סתריסגי0סי65וכימר ,ומססה51י 6פעסחיגו מקנה 4נעלותלעולס.ועוד,
י עסהסינוייס כספרוחיגומייכ%מזיר 6 h~bתדמיו ,כנפסקכסייעסי' טססעי' ה ס6ס
כיון"כ
גסתגיתהגזילהלע"פסל6נתייחסוהכעליס6יןקריךלהמ)יר רקדמיםכמוטהית0סוסכמעתהמילת,
וממילך %להיותריםל6תביעהכספיתגריד %1 6למטעמלמכורהמפריס.
ו0ג0כעניו")כויותי51ריס"רכומסיטותכוס,ו0ממע"ס,וכקן6יהו6סכ6ל510י6מידכי,וכמוטכתכ
ת טס6רי 0מו"מסי'כ 16ת טסמיסרו 05לעכב כעדמכירו 0ו 6המובע וסמה סגתכעיס ,וככל
כסויי
0עניניס 0סנקרחים,otprntnומספקהיגסיכוליסלעככעלידםרקכרסיסכרורס,עכ"ל.וכיוןסמלינו
%מסמגדוליהפוסקיםססוכריס 1'hrטעג0ממוניתסל"זכויוהיו5ריס",סממע"ה.
ד
"
ו
ח
כ
ו
וכסויהסםסריסססמכיךכמהטעמיסססר6סוןו6יגויכוללמנועמהסגילהדפיס,
ב
ת
ו
כ
כסטני
מדפיסיםרסיסלמדפיסכיחד6יןסוס6חדיכוללעככעלתסגי61,פילולקם0ר6סוןמסכמותסכמן
'גס0וח עוסק
מז0יריסהרכגיססל6למסיגגבולו,ידטגי0ססוה,עיי"ט.יכליר"ר ירשסי
כסדפמתמפרזה"61,כהיםלולילךלרכגיסוריקחהסכמותטל6לסריגגכי,4ולניירת סקרתטיב
כייסיה 0גססעפ"ימטסלריסל06יהיכוללמנועז6תגסע"ימסכמות.וכטסלריסשסר
ל6
ס
י1תדכותכ
עוד טעססחיןהרונסוןיכוללמנועמהסנימלמדפיס,כיהמדפיסיסמז'יטומירמדפיסיס עםפירוסיס
יותרכפירוסקרכןהעדתויםסדעמסגומת
6מריסו46מדפיסיסעספירוסיס6מריס,ו
רעות
יטעכפ
כ.
יותרכפירוסיס6מריס,וככה"ג6יאפסרל
יוכןכניד"דיסגס 0רכ0מילוקיסכין המהדורות
כמ

הי"

יריי'

יוסי

כמכמרלעיל,וכנוסף,האמדהו5י7 6כרכיםוהסגי4 ht~mכרכיס,וסתיממהדורותיכולותלהמכרכל
6מדלפיטעמו.
יתטומקריךכז,0וכתו"דכותכס6ףססחת"סכותכספיןמסגת
וכסוית o)cnס%ותמסדו'יתח"כמי
גבול167מכמייטרלל%סורכדיטל6תסוגתורסorהי 0רקכזמנםאכלכפיוס6דרכ6יגדילתורה
1לה6דירס,וכוס") 0תת"סיודםלמסר"ס .uu)hJעודמוסיףססדגסכמת"סאוסרהיכיסלקםססכמות
מגדוליהדור%סורלהדפיס06 5sh,סמחנרעלמוכתב"כלס)כויותסמורות"6יןכמכידו %סור61ין
כדבריוממס,ומדייקטס דהמת"סעלמוכתככןכתמוכה~h"hלסמוך כסתמך על מרסוגזירהhSh ,
אריךלמדםעלכלספרכיל16כלח1גסיןמוין,ומסיק ד6פילו 06סטני %ה51י6כרמותוטלסר6סון
6יאפסר%סורעליו510obh~hי6כלהספרכו6,4כלכסמ5טטעגיגיס6יןמל60יסורכי)1דרכםטל

ים

פירסוכו',עייייס.
י מקדמתססל"ה על0תויו"טסכתכ:וכי )ס תורסוזו מכרססיהי 0נפסד כסו65ה מרוכה htilon
ועי
ספירוטפיססיגתר
ככיסו .עלפיסרכרימסילם5ניטורבגזירתגח"סh)cיורפספסניותגםסי
סרפופכךכלית6רכעמגיסכדיסיתפ)ר )0המיכורוכויוירכוהקוגיס.היינוסל66סרהסל"הל0ו5י6
לפורטנית  h~hעדסירנו0קוגיססל 0 065100ר6טוגה6 ,ך6יןקריךטייגמרו כלסספרימלפיכך
כניד"דאפילולטענת'6סיטגספרייו פספסרורסשיירפסי4
 ,אפסר %סורעלכ'להדפיס
עוד.

כמיי

יי
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ומגס 06סיס '663לביתסדין קודם מדפסתסספריסע"י  '3ומרקס 11DbSעליו 153מניעם מסוס
מעתיקממגו 6תכלמספרfh16,סיסגיתןלמנוע )6תכפיסכתהכלגרותממסיו"דח"גסי'65ומגמת
ימחקחיטסי'קגג,וכפימסכי16כמסמרןסגרי"ס6ליסיכסליט".6
םכוסכעלות6 ,ךכגיד"דגרעטפיכיוןמקין %
וכדיןכעלום עלי5ירסרוחניתנחלקוספוסקיס 6סי
ת3יעס עלגוף סספר  hShרק עלססגסותוסמר6י מקומות וסמפתמות .ומגס על ~ nrrtסרי"3סים
מסכמותמסמלכי"ס,סג5י"3וריי5חקללחנן,ומס מסכותכיסססמדפיססו6סכעליס גס על מהערות
ולסורלמדפים סספר ,ונקטוכלנוגס"גס ססגסות סס ם%לחלוטין",ול6מזכירו 6תסמר6י מקומות
לע"פפסמדפיסלייןגסמרקימקומות ,ונר6ס סטעסלפיטליןכמרקימקומותמס"י5ירס",ד)ילקרי
כירכסו6 .6מגס נפרמתמרדכי %גר"מ נ6געטוכןכמת"ס,דנוקודות מסססדפיסרו"סממזורים
סלו כעלות עלכך ,וססכיר סגר"ם 1)thel
וערס3י6ור עלספיוטיסוכן תרגם ללע"),ול6כחכוטי
טליט"6וסוכךכייעמקסמטפט"עמ'סמכודליןזסגקר6י5ירסחדמס%1,ן6יןלו כעקתעלכך,וכ"כ
כססכמס לסטרסג'ילד6יכ6ליסורגזלכמסמחכירוסמ5י6לגמרי ממדם,עיינם.לסי"זDh ,כיקור
לפיוטיםותרטמסמיםכססעמלגדול6יגוגחפכלי5ירסמדטסוקין ntSus%עלזס,כיםכגיד"דלענין
ים6יןזסגחסכי5ירסחדמסוקין%ינעלותעלית.
מרקימקומותומפתחוכו'כודוי
וכלוקםמדויתסלמכירוומדפיסכלירכות,כתבכסויתמתעוררותתטוכססי'ר:%כחו"מ6יןסיורמין
יורטיןדכריס1'bcכססממם16טוס"נכעלמךס'6גסממון,וכם"ךסי'רעוס"קדדסייגוl'hcסיורם
ל) b'Stoמפסטוס"ג)ו,
יכוללס51י6טוס"גזומיד6מריס 06סו6תמתידס61,פילו 610עלמוסיגויכו
06 Sshעודנותחתידס16תחתידסיורטיספטיט6דטוס"נטלסס,וכןס0כיססמ"11ד6,כלסק5וס"ח
סטכיסעםסםל"סמקפילו6ססו6עודגו תחתידו6יןסיורסיןיורסיןשתוכי6יןסייךכססדיןירוסס
כללדמוידכרטליןבוממס,וכלסקודסבווכס.וסגס%יג66יןגפ"מוכו'ו6ססטוסייגמלוכיד6מריס
כו"עמודיםטל6סו6ול6יורטיויכ1ליסלס11י6מידם% ,ןלדיגך6יןגפייםנפלגתםזו.גמ65דסו5פסק
רכלסכעלותסיטלממרםחידו"ת  610רק טוסת6ohtמדלקםממגו6יןסכעליסיכ1ליסלס51י6ממנו
וסוסדכרטליןכוממט.ומסיקמסכתמוכסד6סמרלזמרכססמילה6דינךדמ%ות6דיגך,יעויי"ס6.ך
ךדדייך וממי b~b %לתבוע 6ת סמדסיס סלקם ממנו
כמספוסקים ס"לדכ6ן כקרןימר6לל6טיי
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לכני י
טוס"נ.ולמיטתס6יןכוסתכיעסממוגית.
וכןמזויגוטגחלקו6מרוגיסכגוגכדבריתורס 06למטם רפיותהפתוסמיימכרךסמ"כחו"מסי'
מטכתכ:ולדעתי 6 Dhחדמתעכסכתורתמכירו1ל6 6מר16 onsמר1סו6גגכמגסס)כגסגסונס %
ם סקפדסכו.610SIA
חסר6ט1יםלורטוהליקמדכרמלחכירוסל6מדעתוולסיגומ3ווכוי?וכיוןסי
6כלo~1onoמיקכמליו"דסי'קנוכתכ'6:יככ"סכנסם16מר מדמתחת"מ6מרמידסוסוףקומרDnth
3טסעלמול6מסיבגול ,כדברסטיןכוממם,יעויי"ם.וביותרמזויגוכחת"מ16יימסי'כממכיףדכרי
סם'יךסי'ר5כס"קלסממתירלגגוכד"תולמעתיקן,וכתב:ע"כגלעגיידלמוסיףתבליןעלדכריסם"ך,
161מר כדקדוקלשוןר"י 11hAמכתבלסורלתעתיקממגוויפיל
ו 6ות 6מת מחוס דמרעליסלפקדונו
עכ"ל6,יןכמטמעותזס ממספר נקרעונתקלקלע"י סעתקס,וסחוטמעידםזס6יגו bSbדמרעליס

גוי,
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פירוסמ,לזלכציוויהספר,דכימיהסל6היהסדסוסוהעתיקוהמפריסככתייוכלסהספריסינחרמ15ייס
ומועתקיםומוגהיםהמהכ,וליותרo)'htסיסכ"כ,גמ65סעיייוטוהמעמיקטפילו6ות 6מתמספרוסל
סוכו'6,כללמעתיקספרוולזלזלמס11י1
זהלהגיםספר6חרע"י6ותזההרימגרעומקלקלפקדוטטל,
לזה %סייליהוהמעתיקהזהג;כגמור%ליhSינותמגגכיפילססכעתייס 6%1ין הפסדמהרי6ין
הספרמתקלקלוגסהו6יכולללמודבורקטמ61לבסוזימסתספסרונסיסלם %יבעתייס.סריסהחת"ם
ןספסר1 ,ז6תעפ"י הסמךמהט"ך
סגלמהמעתיקגקר6ג"כhShסטיןמחייכיןקותויועילוכטיטלר,טי
נטייךכזהל6יכ111לגגכ.וס"סכגיד"ד6ףטע"יהדפסתהמהדורהטלכ'יוזילמקחוטל'6טל6ימכור
כלכך5,י6פסרלחיינוממוןעלכך.
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וגסנטוסתכיחי5חקמקריךנכמהח יירו
ח~ntSD1טיטלמחכרספרעל עיי ע"דמ"כ
מלר
,יכתבלפתיר.וכחלקמו"מסי' מכתב
סי'עהטחלקעלמטו"מסרסרלהדפיסמספרינית
המנהגיםוכוחלהמחכר5ו מכחדד"ד.וכ;יז"דיס 1%ןohיסכוסשיסג,ולפימידועלכנ"ר6יןכוה
,ו6דרכ,6המוסגטוהמעתיקקטעיםמזהוכו',ועזד"ד;מיhSסייךבוסכקריע.
מנהגלניסור
רטוכס16
יכעייןסיגתגנילבספרים ,הנהכתכ הרמשבסי'קנוסעי'ז דכסססתורססלסטניית
כאסרמו,ילין סמקם6יןאיסור,ועיי"סכסמייעס"סבגרככייכתכרסיסלסגיןסתורם רעםיותרי
ונסקרכל"ע,וכתביפשיטסםp"Dגכססתסוסתגיסדככה"גסגס6ר כשעל6עליףמ6יכעי5כגמ'ויט
ספקh~b1לפתית,
1)tifbלקולףלגתכע.וכגיד"דלטענתהתובעהוהמחורמוטלכ'יותרגרועה
נסס,פי
רי
דהריה51מל6סיכוס
ינודומהלסתורהטלr~bולטענתכ'הסחורהט%יותרמשובתתוישבסיותר
להו 6רק hsltA3
מעקת,וכלנריסניפםל5שייךכוסמסגתגניל ,ומהסרםדפוסייםלגביסטנתגבי
טמי"ל6ותססתורם16כדומהלהממס.
וכ"כ כפרטתמרדכיסי'ז עלדבריסויים הרמ"אסי'יאודותספריסרמכ"ס טהודססע"י המהר"מ
פ6ךווס,ד,סדוקאכמקוסזכריהיוקאמסוססהטיממסיגגבולמכריוטיוףלבנסיכי 5כלבסתמך14
חייסיגןסיוזילהסגי6 ,כלכגיד"ד למהיוזילו כמקחויפסידו ,ו6סיוזילו דבר מס הר16ילסו,יל ,גס
הרקבוןיכוללהוזילכך1הכי6עליהםכרכס.ומסייססםIDthi:סוספטוטןהיכ6דל166זילל6מיקרי
כללכריהיזקף.עכ"ל.וכגיד"ד6ררכ,6ספריוטלכ'יותריקריסככערך 100ס"תמטל6י61,יןטוס
הכגחגבול.
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סי'מדכתכדפיןאריךעלכלמפראיסורמ6דסתטיב ,מ"מיסנסolpbmoעלכך,כמוסכתכהכרוך
טעסכטוית עטרתחכמיםיו"דסי' ;ס,יטו"תרכריתיימתו"מ ת"כסי';ו ,ומדכריהס עוoh~ %
המחכרל6כיקד סמכמהותרסמרכ;יס ,ורק כתככעלמו"כלהזכויותטמורות"וכיו"כי6יןכוסכל
תוקף.וגסמטמעמהדברימייס)כלהקיטורהו6מ5דהמנהג,וככרכתכנולעילטסמנסגכוס
otpinמספר6,יגוברור6,ךכאמורכל5הסכמה6יןסוסאיסור.
%פתיי
עםלסיסס"יטטייךבעקתעלספר,ונ'עסהאיסורססעתיקמספרוטל6י,עדייןיסלדוןאיזההטבה
חייךכזה,לפיטווינודופסלגזלתפןמהכירוטסתפןtnlclsטל ותיישלסטיתו ,D'bD~iלסייר
%תדמיוכיופןכינקיבטינוי61כלכנירידטסחפןמנגנבסי
5סספרטל'6והספרנ)6רבבעלתטל,'6

יעילי

1

סגני
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כ )Shtכרכר
סריל6טייךOfsהסכתסמילס,ומייימרדמייכלמלםדמיו.ומנס "103תעמודיcbסי'י
6חד מלמדמלתכתס5כיעסוהפרי) עלכךכסף ר3וסיס  %ספרכתובכלפרטיססממגיסוגגכממגו
6מד הספרומעתיקו61מ"כממזיר  %מספרותכעו כעל סספרלדין ,וכתב מסכתמוכסדמלן פטור
מלפלסעלtnh)oורימוסוכמכומרכגמ'כיקמ 6כתוקףספינתמכירו,ונפסק %%סכסוייעסי'נסג
סעי'דוס ,ונתעדכתבדפטוטטליןלמייכלגגהרקלסטיבמסטגגכ36ל %לקלסמסטגסגס061 ,הים
סעונד6כזלופן דל6חייךקניןגזילס ותקנתהלעיס,סייגוהיכף ד%גתכויןלגזול  h~bט6מד 6מר %
כמקרממלוסו6והחמיןלדבריו61 ,מ"כ 63כעלהספר151עקטסיתסלוסו65סמרוכסוכמימתמםהמני
םלמיינו3זסונפטרכ'5יעo)nh .כשו"ת
בכךהו6ממרוןלוותובעמעכ"פיפלסמהמגסגה,דןמסehי
דברימ%י6לח"גסי' קנכס"לדכזס טממעטקוגיסמסר6סוןגמטככזה נהגה  oftמסר ,וכמגורסלו
סיזקט6יגויכוללמכורממורתו3ר3ויכלכךוכו'מגלגליןעליו 6תסכל ,וכתרסכן מ65כעמודי6ם
יebגט6ר כרע).
(וכעמודי6סססכ6גול6מכריעלהלכהכ
שמנסכס"תמת"סמו"מסי'עטמשמעדככס"ג %גמטכשממסרודי5טרךלמלם SD%ססנ6ס,עיי"ם.
תסגוכ"יתמו"מסי'גדדממייכמדפיסטססתמטעםעתיותהעופרתשסכיןלמרסיס6מד,
וידועהתיווכ
סמוס
36להשרוךטעםכמגסותיולנו"כמולקעליווסוכרטכיוןמעופהבטלו6יןכ6ןמקוסמיוכ61יןכי
ה5דליסורלסכיןלדפוס%ורךעלמוכ16ת1
נדנודטלליסורשגרסמניעתר11מלמכירו,תרפס ם%ימי
דףמיד6חרמנגמרסידורו,כי %מיהמדףקנוילסר6סון.גמזי6גןעלדרךמסלר6ו3ןט5ריךלטלומ

סמורתו%יגסמקוסוסחוסעסממעוןכיעסהעגלם מדטסוגסיקנססוסיםלמוליךכסכרסמורתוטל
lSth1למקוםפלוגי,סיעלסעלמדעתם6סממעוןמניםכ6ותסעגלםגססמ1רסטלעלמוי5טרךלימן
ם D~bnממתמםכטלמכירוקריךלפלסלועל
16%כןמיעורסנ6תו?עכ"ל.והיינורס"למל6כלמימי
כך.
וכן3סו"תימועותמלכוחו"מסי' כ3חולקעלהגו"כוכותש ד%מחייניגןליהעלמסדגמנהמממונומל
מכירוכמוכדרכמקרמכירו6,כלכ6ן6מר"ההליסהקומןמללכתס16תיותסלו,וגסלמ"דקומןקונה
כט3מכלי6חרמטילם %מכרסמל6כס,ס6ותיותם%מס,וכיננגסממלוהו6מנסגס,ומסבכךדגסגס
ןלה6דזסגסגס )1ס
ע"ימעטיוטלמכירו ,סג6ססכ6סלוכעתטמדפיםכדיריהקמיתסגי61יןזהעני
חסר ,דהתסכדמכריהגסנסוכו'.וכקן כעתטמדפיסמפריסוכמריסגסיטגרסלוסי)ק ,מ"מכממוגו
6כדברי סרבsrrr
קעכיד,ומסענינולוסגהנסorlל 6מסר דהתסגהנסמדח3ריס,לכןנלפעג"ד"ל

ופטורמלבלס.ע"כ.
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ודחוייתפרסתמרדכי
עגי
מלוס,וגדו"דדסמדפיססר6טוןק6טרמוכו'וספגיסכ6למריור51סליסגותכטרמתוטלר6טוןויםבו
גזלמפגידרכימלוס6,ך כקמת )ס6יט,דמעניסמגקףר51הסמניליקמ16ת1דכרטטרמבוסר6סון,
6כלכמדפסתספריס6יטנוטלממנו16ת1ד3רכעלמוh~hה61מדפיסממלוורקהקוניםכמקוסלקנות
מהרקבוןקוניםמסמני,ומנ"לרמסטטרמסר6טון )כס %כסקוניסמל6יס66מריכוללמסוךמסקוגיס

קליו?יעויי"ט.
סריסכלהגיפוסקיםס"לדזס סס6דס מסתמםכסלו לע"פטגהנה מעמלומלמשירו6,יגומייכממון
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לסר5סון.וכגיד"דh~hלהייכ6תכ'לתס~סעלסגלתומספרוסלסר6טון.
לסיכוס6:ף0לכתמילסחסורלמעתיקולגגוכמ,הטה51י% 6ורספר,וידכידבי"דכמלכוףעלכך6,ך
ןיכוליסלמייכו ממון על
כגיד"ד 0מדוכר לחמר מעטה  h"hלעכב עלכי מלמכור חתספריו,וחי
,ומסגס0כמ~יחוהל6יזיקכ"כ%י,כפיטטכתתיכהגויותסספריס,
ססטתמ0ותטעטסכספריוטל"'
'סקוגיסיעדיפו 6תמהורתו%1 ,ןספיר
ולפיעדותממוכריספריםיםכמסוכמסמעלותכספריוסל"
פסקהכי"דלדמות6תתביעתוטל6י.
וממ"כהגר"מחייכhrrwtSn%לסניףר6יסמ0ו"תמסרס"למיילהויצ"טב"קפ"מסי'סדיט נעלתעל
דברטליןנוממט,יטלמוסיףסכייככבוייתגחומ 507סי'מזרייסמנס,הסבילדגריסמסרט"לומליין
ככ"ככ0ו'ית מ50תבנימיןסי'כזודףי6רייסועודו,ומסייס סג16תדט":6כלעכ"פקניןמסניכיס
' סם,הוכחכדברי et)thA
לכו"עדסו6דכר סמוסכסככלהממכריס,וכ"ככשו"תביתשלמס nrrinסי
ינו,דטפירי0לפסוק כהרnrr~rs0"6מיייגדסיטומת6מועיל6ףעלדכרסלbs5לעולס
כללכדמי
ועל דכרסחיןבו ממס ,ותמה עלק15ס"תונתה"מסי' ר6טנעלמו מהסדכריסר"6טוסכינו רקחת
ממרדכי כטסרכינוימי6לטלקמועילסיטומת6כדטלכ"ל,עיי"טוכסי' פת ,ומלק "16הסי'כ,6וכן
כ0ו'ית0ו'ימכרך6הייכסי' 6%הרטסני5דבריסמסר"0לכתש:וכןמסכימוסגיגדוליהדורהגחון
סמסר'יס6טוההת'יס,עיי"ט.

נפתליצבימרמורשטיין.
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