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בית ייז ירושליP
לדיכי ממוכות ולבירור יוחשיו

לקח ספריס של אחר שהיו אצל מפיץ
כגלל חוב שחייב לו המפיץ
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תיק ממוגות מס'  -1904עב

נו~א הדיוו

אי תובע מבי שיחזיר לו  250סטים של ספר הלכתי שחיבר והדפיס והוציא לאור ומסרם לגי

שיפיץ אותם לפי הסכם שעשו ביניהם .כשנודע לסוחרי הספרים  -שגי היה חייב להם כספים -
שגי עומד לפני פשיטת רגל ,פשטו על מחסני,הספרים שלו ולקחו מה שמצאו .גם בי היה
ביניהם ,והוא "הזוכיזיי מבי את הספרים של אי ולקח אותם עמו .טועז אי שהספרים שנטל בי הם
שלו ,ואסור היה לבי לקחתם בלי רשותו כדי לכסות חוב שחייב לו בי ,משום שבי ידע שגי
עומד לפני פשיטת רגל ולא ישלם עבור הספרים הללו לאי.
אי מבקש צו עיקול על הספרים הללו' שלא למכור אותם לאחרים לפני בירור בדיז תורה.

פסק דיו לצו עיקול
,

בית הדיז קבל את בקשת אי וציווה לעקל את הספרים עד לבירור בד"ת.
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אברהם דוב לויז ,אבייד
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מרדכי אייכלר

()-

דוד יהושע קניג

השאלות לדיוו
"

א .מפיזספרים של אחרים שהתחייב לשלם עליהם לבעליהם לאחר שיפיץ בניכוי אחוז מסויים

שיטול לעצמו ,האם דינו כשותף או כשומר.
של אחר ממפיץ הספרים כשידע שהמפיץ לפגי פשיטת רגל ולא יוכל לשלם
ב .ייהזמין" ספרים
,

עליהם לבעלים .
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פסקי יין  -ירושלים

ב

,

תשובה

,

א .פסק 'ירמכ"ס ו::כוחין וו::וחפין פ"כ 'יייח וו::ו"ע סיי קפו סעיי כ :כטכן ע"מ כמגרן כמחריס ומ"כ מס

ימגרו כמקוס פכוכי מו עד  Iמן פכוכי ממן כו דמיס גו וכו ,ומס כמ ימכרומח Iירס כו ,וכמכסו כין
כ'יכיג'י כין כח Iר'י חייכ כו::כס .ומקורו כגמי כיימ פח ח ,וו::ס פרו::ייי דחס כחכסו כ'יכיג'י חייכ

'יוחיכ .

וק Sן דמי'יס ומו::גן כו::ס כקיח'י 'ייי'י כקוחין כידו עד ו::ידע ו::חיכ'י כקוח~ .וגייג חוסי כייכ פ Iכ כו::ס רייי,

.

,

,

-

ורמכ"ן וריין ו::ס י ורמייו ::כייכ פיי'י סיי גמ וממירי כיימ ו::ס וכ"י חויימ סיי ר ו::גייכ דעח 'ירמכ"ס מגיר'י

 .פייד 'יייי,ד ומ hכ"מ 'יכי ו::ומריס סיי ג.ד ממכ t1

'יריין ו'ירמייו ::ככדריס כמ כ גחכו ו::גיון ::ו\::ו כו רו::ומ

כ'יח Iיר מח 'ימקח כמוגר מיכו חו::וכ גקוכ'י מכמ גו::ומכ .ו'ירו::כייס כייכ פח מ כסתפק rכ'י מס דיכו גכוקח
חו גו::וחכ .חמכס ח.ס חייכ טוכ חפן ' Iי ומגור מוחו ומ'י ו::ממגרכו כיוחר כחכוק כיכיכו ,פסק 'ירמ"מ כו::וייע
סיי קפו סעיי כ דחפיכו 'יוח דכר ::וי::ו כו קוכיס 'ירכ'י ויגוכ כמוגרו מיד כדמיס ו::ק Sכ ,פטו.ר מחוכסין כין

כ'יכיג'י וכין כח Iר'י דגיון ו'::ימוגר כוטכ ח Sי 'ימוחר עכ 'יסגוס 'יק Sוכ 'יוי 'יכמת ו::כי'יס ,וגכ 'ייגמ ד'יוי
'יכמח ו::כי'יס חין כחייכ 'יכוקח כמוכסין חכמ גדין ו::ומר ו::גר .וגייג כייי ו::ס כו::ס מ'ירי"ק ו::ורו ::קכ'י .ועיי
מכקח רוגכ סיי קמ ,וו::ו"ת רכרייז חייכ סוייס חרכח.

ו'יכ'י כ'יסגס ו::כ מוייכ עס מפין ספריס ,ו'::ימפין כמ ו::יכס כמוייכ עכור 'יספריס ו::קככ ,וגס חיכו ממחייכ

כו::כס כו חכמ כחחר ו::ימגור חותס ,וכפי מחיר ו::קכעו כיכי'יס ,מגיוו ו'::ימפין כח 'יו::קיע גכוס כעיסק'י
כטרס מגירחס ,פו::וט ו::כח כעו'::י עכי'יס ו::וחף עס 'ימוייכ ,מו מגיון ו::מחחכק עס 'ימוייכ כרווחיס דיכו
גו::ומר ו::גר ,וגו::מוגר מח 'יספריס חכ עכיו 'י'ימחייוכח כו::כס עכי'יס מ'י ו'::ימחייכ.

ב .כרח'י כגמור'י  tגיון  tכי ידע  tגי 'ימפין כמ Sמ כפכי פו::יטת רגכ ,ו"'יזמכת 'יספריסיי מ Sכו וכקיחתס
גדי כמוגרס כח 'יית'י כחוס ככ ג'יזמכ'י רגיכ'י ,חכמ גדי כחטוף מ'י ::וי::ו כמורמ מ  tגון חו גדי כגכות
דכרו וז חוכוח ו::גי חייכ כו ,כח  tכ 'יכרר געוו'::י דין כע Sמו ,וכדין עכיד חיכו ::דיכמ ככפ  tי'י גו::חופס חפן

מכימ 'יו::ומר עוכר גכיימ חכו ו::חייכיס כו 'יכעכיס ,ומין ז'י 'יחפן ו'::יי'י ו::כ 'ימופס ,גתכ כק Sו'יייח סיי

כח ס"קכ דמין ז'י כחו::כ כוטכ ממ  tכו ,וכגן גו::מפסיד כמחריס מיכו רו::מי כמפוס ,ומף ככת'ייימ סייק ד

דיו ::כו זגומ כמפוס 'מף ג  tמפסיד כמחריס ,ורמי'י כז'י מגמי כגורות מח מ וועיי כמ'י"מ סיי פג סייק מ
דמ  tמע דסוכר דמסור כמפוס(' I ,י דוקמ מ'יחייכ ע Sמו וכח מכית 'י  tומר ,דח  tיכ כגכי'י ממ  tועכדיס,
ועיי כררי מ  tפט  tס סייק כ 'יטעס כפי ו::מין  tעכוד כמטכטכין ו'ייכגו חיןזגות כתפוס מיד 'י  tכיח.

וכגן כנידון דידן ' tיספריס 'יס  tכ ',ח וגי כמ 'יי'י עכי'יס חכמ ו::ומר ,כח יגוכ כי כזגוח כ'יס גמו::גון עכ
חוכ ו::חייכ כו גי ו Sרין כ'יחזירס ככעכיס.
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