Contemporary Conundrums
תלמוד בבלי מסכת קידושין דף נט עמוד א
עני מהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו ,מאי ? אמר ליה :נקרא רשע.
שו"ת הרמ"א סימן י ד"ה והואיל וביררנו
 ....הנה הוא איש בארץ לועז אשר נודע שמו במרחקים .דלה דלה מים עמוקים ,מימיו
מתוקים ,גוזר ומקים ,יברכהו שוכן שחקים .הוא האילן הגדול אשר פריו למאכל ועלהו
לתרופה ,אמרתו צרופה ,הוא ה"ה הגאון מהר"ר מאיר מפאדוואה .והנה שם מגמותיו רעיוניו
ומחשבותיו והשתתף עם אחד מאנשי ארצו ומגדוליה… אחד מן מדפיסי הספרים....
והסכימו יחדיו להדפיס החיבור הגדול משנה תורה ,אשר חבר הרב הכולל האמתי רבינו
משה בן הרב המובהק הדיין רבינו מיימון .וכאשר חשב כן החלו לעשות בעז"ה עד ....נגמר
הדבר .והגיה אותו בשכלו הזך עד אשר לא נשאר בתוך הבר תבן ,וסלק המסלה עד לא
נשאר בה ....והנה קם אחד גם כן יענטילומר מעשירי הארץ נגדו )הוא המדפיס המפורסם
מארקו אנטוניו יושטיניאן מוויניציה( ואמר אעשה גם אנכי לביתי ואדפיס אנכי גם אני ,וכן
עשה .והעיקר הוא מאתו שעושה דבר זה על מה שלא נשתתף עמו הגאון הנ"ל ,ועושה
דבר זה להכעיס ולכלות ממון הגאון הנ"ל ח"ו .כי ידוע אם לא ימכור הגאון ספריו שיכבד
עליו המשא מנשוא .והנני לדון בדיני ישראל ,באם היו שני אנשים ישראלים על פי תורתנו
הקדושה ,ונוכיח שזכה הגאון הנ"ל בדינו....
היסוד הפשוט הראשון הוא בפרק לא אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקים ריחיא ואתא
בר מבואה חבריה וקא מוקים גביה דינא הוא דמעכב עליה .ומשמע מדקאמר ואוקי גביה
שעשה דבר זה בידיעתו ואפ"ה יכול לעכב עליו .אם כן הרי לפנינו שמדינינו אין לו
ליענטילומר שני לדפוס זה כלל והגאון הנ"ל היה יכול לעכב עליו כפי שהוכחנו לעיל ,וכן
מצוה על הדיינין של ישראל ....א"כ משמע שהלכתא כוותיה דרב הונא מדמייתי ראייה
מיניה ....ואם כן בנדון דידן נמי בריא היזקא הוא ,כי היענטילומר השני נתן להכריז שכל
ספר יוזיל זהוב טפי מהגאון .ומי ראה זאת ולא יבא אליו לקנות ממנו ,ויכול הוא להוזיל כי
הוא מעשירי הארץ .לכן גם בדינינו הלכתא היא כרב הונא ונדון בן נח בדין ישראל....
 ....רב דימי מנהרדעא אייתי גרוגרות בספינה ,א"ל ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא
מרבנן הוא נקוט ליה שוקא .והופיע לנו אור גדול רש"י ז"ל בפירושו ,שמפרש :נקוט ליה
שוקא ,הכרז שלא ימכור אדם גרוגרות בעיר עד שימכור הוא שלו ....אם כן ג"כ נוכל ללמוד
מזה ,באם דשניהם ישראלים דינא הכי הוא שהגאון הנ"ל ימכור שלו בראשונה....
היסוד הגדול השלישי ,הנה הוא במדרש תורת וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה למדה
תורה דאם באת לקנות קנה מיד עמיתך ,וכן למכירה .הנה הוא בהדיא מפורש ,שאילו לא
היה הגאון הנ"ל רק כאחד מבני עמי הארץ זכה בדין והדין עמו ,כ"ש וק"ו עתה.
קנצי למילין שהגאון הנ"ל זכה בדינו לנקוט לו שוקא ברישא למכור ספריו ראשונה ,ושלא
יקנה שום אדם ספר מיימוני הנדפסים מחדש מקרוב באו כי אם היוצא מתחת יד הגאון
הנ"ל או באי כוחו .לכן לישקול לזמור ולקטוע במקטע דפרזלא על כל מי שיעבור דרכו
ודינו .גם אנחנו מסכימים מנדין....
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד א
אמר רבי חנינא :כל האומר דבר בשם אומרו מביא
אסתר למלך בשם מרדכי.
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