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 הדיוןנושא

 ביהכנייס בנין של הרשומים הבעלים שהיו מי את תבעו תימן, יהודי בנוסח א' ביהכנ"סמתפללי
 את לבעלותם יעבירו לבל הקונים את תבעו וכן זרים, לאנשים הבנין את ימכרו לבלבשעתו,
 שקיימים כפי התפילות וזמני נוסחו מתכונתו, על ביהכנייס את להשאיר כדי זאתביהכנ"ס,
 שנים. עשרותבמקום

 כתב על לחתום סרב הדין, בבית הקודמים בדיונים שהופיע והקונים המוכרים של דינםעורך
 בקיר אבן מצבת על שכתוב כפי הפרטי, רכושם הוא שביהכנ"ס וטען הדין, בביתבוררות
 יחד שירצו. למי למוכרו וזכותם מעולם, לציבור הוקדש לא הבית המוכרים הצהרת ולפיהבית,
 שאליו ברסלב, בנוסח אלא תימן בנוסח לא אך ביכנ"ס במקום יפתחו שהקונים הבטיח זאתעם

 התפילה לאחר תימן בנוסח מנין לקיים למתפללים לאפשר מוכנים יהיו הם הקונים.משתייכים
 שני. בבית או ברסלב,של

 לשנות לא וגם שנים, עשרות במקום הנהוג בנוסח לשינוי נמרצת התנגדות הביעוהמתפללים
 לביהכנ"ס, הראשונים הבעלים ע"י הוקדש הבית המתפללים לטענת שלהם. התפילה זמניאת

 הבית מרישום ראיה אין ולטענתם הכנסת, בבתי שנהוג כפי ומקושטים מצויריםוקירותיו

 הראשונים שהבעלים הפשוטה להנחה סתירה זו ואין הראשונים, הבעלים ע"ש האחוזהבספרי
 ימים שבאותם גם מה שמם, על רשום היה שהבית למרות הציבור, המקום'לתפילות אתהקדישו
 הלכתית זכות היורשים ליורשי אין לטענתם לפיכך האחוזה. בספרי הרישום בשינויהתרשלו
 על ממונית בעלות הראשונים לבעלים יש אם שגם טוענים הם לחילופין ביהכנ"ס. אתלמכור
 מוגנים מדיירים פחות לא במקום מצרא ברי המתפללים, הם, למוכרה, ואפשר שניתןהבית
 ראשונים. לקנותו מעונינים והםאחרים,
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 דיןפסק

 הוקדש לא שהבית להוכיח הקונים על הראשונים, בעליו ע"ש רשום היה שהביתלמרות
 פתוח כביהכנ"ס שימש לא שהבית להרכיח עליהם כן כמו ביהכנ"ס. מיסדי ע"י הציבורלתפילות
 הציבור לתפילות הראשונים בעליו ע"י הבית הוקדש שאכן להניח יש זאת, יוכיחו לא אםלכל.
 בטל. שמכרו ומה למוכרו, אפשרות אין וע"ככולו,

 לדיוןהשאלת

 ביהכנ"ס. למכור ניתן אופן ובאיזה האםא.

 חלה. המכירה בדיעבד האם לדין, בניגוד ביהכנ"ס מכרוב.

 הצבור. בו שהחזיקו תפילה וסדרי נוסח לשנות רשאים האםג.

 שנים. עשרות בו מתפללים שהם הבית על מצרא בר דין מתפללים לצבור יש האםד.

תשובה

 6כל כפריס, טל כיסכנ"ם 6ל6 מנו % יונתן 6"ר נתמכי כר המוקל רכי 6מר 6: כו מגילם כגמ'א.
 ככיטמ6 כי ס6י 6טי רכ 6מר דרכים. דסו"ל ליס מזכני מפו bb ליס 5תו דמעלמ6 כיון כרכין טלכיסכנ"ם
 6"ר מיתיכי %. מזכנינ5 מעיכה 6י ק6תו, דירי ד6דעת5 כיון לס, 6תו ומעלמה A""h ממםי5דמתה
 וכו', ~רכיו כל כס וע"ס הליעזר לרכי טמכרוס כירומליס טסים טורסייס טל ככיסכנ"ם מעכסיסודם
 מכרוס. לפיכך לרכים ממרוס ול6 לעגמן עם6וס מס ר"ח ופי' עכדוס. והינסו סוס זוטי כניטת5 כיססי6
 ונתנס כיסכנ"ם "כנס יחיד טס: מגילס 5טר"י מגסות עפ"י ז מעי' קנג סי' 16"ח כטו"ע סרמ"6ופסק
 06 כי מכר לס 6ין כח, סוס כס לעקמו סייר 06 6כל קמל, טל ככיסכנ"ם דינסלפסל

~"DD 
 פיו ועל סקסל

 יורטיו.16
 מכית על כעלותם ריסוס 6ת כינו % ככיתס כיסכנ"ם 5ת טפתמו סר6טוניס טסכעליס יידןוככידון
 וסיורטיס יורםיסס, ויורתי יורטיסס ע"כ ס6חוזס כמפרי ספית נרסס מותם וסחר ס6חוזס,כמפרי
 ורם6יס יכולים וע"כ שיכור, לתפילות סוקדט ול6 מפרטי, כיחס סכית סיס ומעולס סמ6זמלאיריס
 6ינס טענמס 06 6ך סכים, 5ת למכור פסס מרסס טססלכס פודקיס סס נכונס, טענתס oh מנסלמוכרו,
 למכור כעלים כינס סיורטיס כולו, פיכוי לכיכנ"ם סכית 6ת לפקדים סתכוונו סר6טוניס וסכעליסנכונס,
 ממו טככר סר6טוניס סכעליס כווכח לחקר למגיע קרס ככיוס ומכיון סניגור. כממכמת 6ל6 סכית6ת



רעאממונות

- -

 ככיתו יימד 6טר כפר כן כרכר נם6ל מס יז, סי' קו"ח נוכי"ת כסויית ממ"כ עפ"י כזה לדון נר6המזמן,
 וגס סממוכיס, מכפרים לטס המת6ספיס עם טטרה במנין מס להתפלל הכפר לכני לכיהכנ"ם 6'חדר
 כ"ה וזס כלכוי, טניס כמס טס וסתפ%ו הכנסת כתי כדרך ובקמות תחינות כמה טכתליס על וכחכוסרטו
 התממיטיס כל חדר כקותו הכעה"כ הסתמם וטוב 5מר כמקוס להתפלל והלכו המנין נתנטל 6טרטניס

 מותר 06 הלקת טולל ועתה 6תר, לקים הכית כל כנו מכר ימר6ל לכל תייס טטכק וקמר %,ס$ריכיס
 זה וסרי ביהכנ"ס, כקדוחת ה"ה טס טסתפל% וכיון תדר, קותו הקדים 6"כ לכהכנ"ם הזה התדרמתמילה סייחי דכיון היתר, טוס ידעתי ל6 הנוכ"י והסיב בו. לטכול מקוה וגס טרף יין כיח מזה ממדרלעפות
 כיון לרכיס יחיד כין כזה חילוק וקין ח סעי' קנג סי' כקו"ח המכותר לבהכנ"ס וסקדיט סתם כיתככנה

 קינו מסתמך עטרה כמנין בכיתו להתפ% המניח כיהיר והנה כp"D .6 טס כמגיף ועי' מס.טהתפללו
 התנה hSt ו6ף כלל, כיסכנ"ם קדוטת כו נוהגין ם6ינן דכר עמ6 מ6י תזי ופוק כיהכנ"ס, לקדומתמקדים
 61"כ וכו', לזמן כית מטוכריס עדיף ול6 חול, מנהג כו ונוהגין הווניל כהחנה הוי מסתמך כןכפירוט
 יכול וסעס מעה דבכל לזמן, טהו5 כיון 1h~ph דרך כמו הוי טס ולהתפלל ככיתו להתכסף נמניחביחיד
 וכקטות, תפלות כדפנות טטרטו ונפרע %יהכנ"ם התדר מייחד כנד"ד 6כל בביתו, מלכנוסלמחות
 כמה ככותליס טחקקו וכקטות כתפילות יט ממתמך גס לכיהכנ"ם, טסקוים מעטיו מתוך ניכרמחסכתו
 ממות כו לחקוק טהניח כיון עד לעולמי %יסכנ"ם קותו הכעה"כ קידם כודויי 6"כ נממקין ט6ינןטמות
 טורם מהרי"ק כסו"ת וכעי"ז ע"כ. וכו'. 6מר תסמיט כו לעטות הזס סחרר לסתור יוכל ול6 נמחקיןט6ינן
bDi)'הים ול6 וכמועדים כחגים לכיסכנ"ם תמיד מכילה היה פכמייו טרדינו דמ6חר 6( טור 177 )עמ 

 מס"ט כמם' טגונינו ממה גרע דל6 הקדט, הכליס לעטות הכסרג מהני טכקדוטה, לדבר 6ל6 כססמטתמט
 דכרי ומו"ת נט מי' יקיר מות מו"ת )ועי' ע"כ וכו', קרבן ק' עליו כתוב כלי מ65 קטו כיבמות %ומייתי
 סי' ח"6 מי תטורת וטוית כ סי' 16"ח סלמס כית וטו"ת לב מי' חו"מ וח"כ ד וסי' ג סי' 16"ח ת"6תייס
 0. הערה סי"כ ומטפט $דקם כספר טווינו D"1D tss יעקד 5ור וטו"תתקמכ

 הכיח להקדים היחס ל6 המורימיס טכוננת רפיה יכיפו ל6 טהיורטיס זמן כל דירן, כנידוןו6ף
 כורך ומקוטטיס מ$ויריס הכית קירות טהרי לכיהכנ"ם, %קדיטו on~o כוונתס מטתמ5לכיהכנ"ם,
 סר6יס תוכת וע"כ לכיסכנ"ס, סהקדיטו מעםיהס מתוך ניכר הכעליס טל ומחטכתס מכנסת, ככתימנהוג
 היורטים. עלסי6

 הדרדעית סעדס כני כו למתפלל נהגו ט6מנס כרכים, סל ככיהכנ"ם דינו ס5ס למסתפק טיט%5
 ממקומות טב6יס ותיירים ל6ורחיס גס 6ל6 בלנד, נטככותו טגריס לטכניס מוגבל הים ל6 מ"מהתימנית,
 סדינו טי"ל 16 ככלל, העדה כני כל טל 6ל6 כלכד, הקבוע ס$יכור כהסכמת למוכרו 6"6 וע"כ6מריס,
 6ך הניכור. כהסכמת למוכרו ט5פטר כפריס טל ככיהכנ"ם טדינו כירוטליס טהיה טורמייס סלככיהכנ"ם

 )נדפם sttst טנ5 מסגר"ט 121 עמ' ז כרך פד"ר ועי' למוכרו. b"b למכירתו, מתנגדיס הניכור 06מ"מ
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 קטור ככפר, 16 ככרך דינו 06 סמקוס על לקבוע סמידס סקנס יא סי' חו"מ סלמס כרכתכמפרו
 סכיסכנ"ם 6ומדג6 לנו ים לו, טמחו5ס 6כטיס קבוע כאופן כמקוס מת6מפיס 06 סמקוס, טלכנסיכות
 ים זו הנמס לפי סמקוס. לטנטי כמו ביסכנ"ם נעטס ולמעכס בו יתפללו סמת6ספיס טכל זו למטרםסוקס
 6כל מעיר, 6ו ממכונס ל6נםי לסמם מטרתו עיר, טל כרחוב 16 כבכונס כיכנ"ם "כמסוקס מסקנסויסמיק
 טכיסכנ"ם סי6 ס6ומדנ6 סרי מסרחונו 16 מססכונס ססכיכס אנטי לכל פתוח סיס טכיסכנ"םמ6הר
 כל כעכור נעכס זס כן מסעולס, סממ6ספיס כל כעכור מנעטס ככרך וכמוסו כעכורס, גסנעטס

 405 עמ' טו כרך כפד"ר - כלמונו כמעט - ממנו )ומעתיק ע"כ בו. למתפלל סכ6יס מסמכיכססמתפלליס

 כזמנינו סכירומליס מכנמת מכתי כפריטות מכתב כמ סי' ח"6 מלוי מבט מו"ת ועי' אומרו(. טס %ייןכלי
-oh כרכים. מל כיסכנ"ס דין למס ים - וכד' מוסד לתוטכי מיוחויס אינס 
 מסני bS כדיעכד 6ף כרכיס, מל כיסכנ"ס מכרו ס6ס ט סי' טיילם למסר"י יסורס צית כטפת פסקב.
 ר6יס והכיף סלו. ם6ינו דבר מוכר 6דס ואין מעולם, כל לדעת טסוקדטס כיון זט"ס, כיד סדכר טליןכיון

 י(. סי' או"ח ה"6 אומר יביע )ועי' עיי"ם 6, כו מגילם סגמ'מסוגית
 למכור סרטומיס לכעליס רצות סיתס ל6 מ"מ כפריס, טל ככיסכנ"ס סדינו נאמר אפי' כניד"ד,61"כ

 כטלס. וסמכירס טלסס, ט6ינו דבר ממכרו ונמ65 ס5יכור, רסות כליסכיסכנ"מ
 לטנות קימור מים סירוםלמי כטס b"D סח סי' ומג"ח ס 6ות הטנס כל תפילת מדר נסוף סגמי"י כתכג.

 "כתכ: ט 6ות יכ סי' גודל קצר למידען סקודה עכורת כמפר )ועי' קדמונים מסנסיגו התפילותממנהג
 מעריס י"כ כי סקדוס, מהמנסג לרנות 6ין ונומחותס התפילות מרמי מכמנסגי ז"ל האר"י מרכינואכלנו
 יסודס כית כספר וכתב סטכט(. לקותו ממיוחד סער דרך עולס פכט כל ותפלת טכטיס י"כ כנגדכרקיע
 לטנות מחמכם סוס למטוכ ומ5פ5ף פס טפו5ס מי ממענו 1ל6 ראינו ו% ס: סי' או"ח עיי6ס יסודסלרכי
 ודבר דכר דככל סעוליס כסדר כין קם"ת כמדר כין סתפילות כסדר כין סקכועיס מסמנסגיס מהסגסוס
 סתחתונס. על ידו סממנס וכל תמוט, טל6 ויתד ויסודו עיקרו עליוטע
 טס טסיו מ%6 כלל טס כקין דרק ט O"D תסמ סי' יעקב חק עפ"י כ6 סי' ת"כ 16"ח מטס כאגרותופסק

 דין טים מטמע ממס, מרכס עדיין ים 06 6כל סקסל, טנתכטל כיון מנסגס וגתכטל דמתחילסכמנהגים
 סלמס כברכת וכעי"ז טס. טסונסגו כסמנסניס לנסוג לסס ים 6%ן מכלו וסחדמיס סמקוס עלסמנסג
 יז. םי'תו"מ
 למנות רטות 6ין פנאט, כפי סם ולמתפלל %ממיך רו5יס תימן ננוסח מס מסתפ%ו טסקסל דירןוכנידון
 סתחתונס. על ידו וסמסנס כרם%, לנוסח וסמנסגיססנוממ
 מס מ"מ עפ"י מס כ"מ ועי' סמור. כן דין ממוס כס 6ין סטכירות ס"ת: פי"כ מכניס סרמכ"ס פסקד.
 כס דר ט6ינו ממסכונך ק"ו מידו, לסו5י6ס יכול סמינר כן 6ין %, מכרס ולח"כ ל6תד כיתו סטכירם6ס
 דטכירות % קנויס סי6 וגס כס דר טסו6 סכירות כ"ס , מידו לסו5י6ס יכול סמי5ר כן 6ין וקנס קרסם6ס



רעגממונות

 טל מנין ורוכ כנין רוב מובריס טכמסכנת6 טכמס 5כ P"D קעה סי' מכ"י ופסק הו6. ממכרליומיה
 מלמוכרם כעה"כ על לעכס יכול הסוכר 6ין כך ל6חר, מלמוכרה לעככ יכול המלוה דליןספוסקיס
 לכ6 דדיו ממרכנתך, סכירות עדיף ליהוי דכה6 לזמר 6ין ממסכונך כק"ו למרוסו סטכירות ולע"פלמחר,
 ממומכן טהור לזה מכרו ו6ח"כ טדהו הממטכן נו: מעי' קעס סי' כ"ו"ע ופסק כנדון. להיות הדיןמן

 כטס )טור לסלקו המלוה יוכל וקנאה המלרן קרס ד6פי' וי"א מס: וכרמ"א לסלקו. יכול סמ5רן 5יןכידו,
 סו"ם ססמ"ע וכתכ ע"כ. ולסורות. לדון לי נרכס וכן עיטור( כטס וכ"י המקבל פרק והמרדכיהרק"ם
 יכול וקנאה המלרן קדס ד6ס הרמ"א טפמק כמס ס"ה למס, 6חד דין ומטכסתך דטכירות דכיוןקעס
 סי' כטו"ת הכ"ח 5כל קנד. P"o כהגר"6 וכ"כ מידו. להו5י6ס המוכר יכול כסכירות, 6ף לסלקו,המלוה
 טסוכר לדינך והעלס כזה, ליה ממפקק טספוקי כיון סוכר, לגבי דינו פירם ל6 כסו"ע מסרמ"6 כתבמט
 מגדולי כיון מ"מ דבר, בטוס לפוכר מטכסתן בין למלק ד6ין 6ת"ל ו5פי' מקרי, כגוס סכונךל6ו

 מסוכר, לגכי מוחזק נקרר טהור תלוקח מיד להו5י6 לנו 6ין כוס חולקים ה5חרוניס גדולי וגסהר6מוניס
 bns~h מסמוכר קנס הלוקח וקילו ידוע, לזמן מכירות דקנין bSh bnD~b סיתם ל6 מזקתודסמוכר
 מער כמס כח p"D טס פת"מ וכ"כ מ5רן. טחינו ללוקם אפילו למלק יכול ממוכר ואין עולס.דקנין

 כד סי' כתרך סטזל ופרק לג מי' מפרס 6ת הסוכר פרק וים"ס פג סי' מהרס"ל כסוית וכ"כהמטפט.
 להעמיד ים מ5ר5 ד"ר דינא דכספק רעו מי' חו"מ מהרמו"ס מו"ת ועי' דכ"מ. דינך כמכירותד6ין
 סימר 61"כ והטוב, סיטר דוע"ית b~pb ססמכוהו מדרבנן bSb אינו מלרנות סדין כיון לוקח,כרסות
 דאורייתא. דינך ומפיק דרבנן תקנת מפק 6תי דל6 הלוקח, כזכות הדין להטות הו6 ספק ככלוהטוכ
 וקכט, קכמ סי' מסון בן ממר"ץ ומו"ת קכ סי' ח"כ מהר6נ"ח ותוית מז, מי' תו"מ מהרי"ט כמו"מוכעי"ז
 ומי' קלת מי' רב לחס וטו"ת כג, סי' למורך סי וטו"ת ם, ומי' לו וםי' כ סי' למהרח"ם 5מת תורתומו"ת
 ריבות דברי וכטוית כג. מי' תו"מ מיי כעי כסו"ת מסכיך 6חרוניס ועוד קמה, סי' ח"ג יעקד ומכותקנ,
 כולם 6חרוניס וגס המה, כארן 5סר קדוטיס סמלמיס סחכמיס הקדמוניס גדולי כל פפמקו כתכ גטמי'

 מ5ר6. דכר דינא מטוס כה לית מזקס דבמוסהסכימו

 דינם ה6ס להסתפק ים ה5יכור, עכור תוקדם ל6 סכיהכנ"ם כאופן ככיסכנ"ם, להתפלל מהותזקוכ5יכור
 מעדיפי ויתכן ממקרן, אפי' קדימה דין להם ים הרמ"א כדעת הממ"ע דעת טלפי כטוכריס הפחות%ל

 ככיח, ממם טל כעלות לו מקנה טחזקתו פכית מחזיק ס6ס קמט סי' ח"כ רט"ך כטוית וכממ"כממוכריס,
 ומי הקונה ללוקח ליחן ככית המחזיק יר5ה 06 מסוכר. טפי ואליס ועדיף להס ים קרקע דין החזקות%6

 06 סרמ"6 כדעת הממ"ע לדעת ו5ף כסוכריס, דינס ם6ין הנקמר 6ו מלרן. מטכס להפקיעו יכולהמקנה

 מידו. להו5י6 יכולים אינס וקנה מנרןקדס

 הקוניס ם6ין י"ל סלהס, כנוסח כיכנ"ם כלוקוס לפתוח המו5הרת כוונתם החדמיס סהקוניס טכמקרה6ל6
 גזבר כנדון קכו סי' ח"6 חו"מ חיי כעי כסו"ת וכממ"כ וסטוכ, היטר ועסית מדין להחזיר חייכיסהחדםיס



 ירושלים - דיןפסקירעד

 פסוק ססוג'6רס סוכר כך על וערער 6חת סוג'6רס טכידו ססקדט ממעות סקנס 6חד מדרם פלמקדט
 הטענת נס, מעי' קעס סי' כטו"ע מסוכנן תקז סי' סריכ"ם דכרי יסוד על וסטיב כס, סוכר לסיותוקורס
 ם כלל לתוניס כדברי וכ"כ יתומים. כמו וסטוכ סיטר ועטית כני ל6ו דסקדם מסוס כלס, פינססטוכר
 כח. סי' חסרן כני טו"ת כמס כז6ומ
 נדבר, ספק טיט כיון 5כל למכור, כטליס מס טסמוכריס ברור סיס חי5 טוענינו ~ין גס נכון סיס זסכל

 וכמטנ"ת. כלוס, סמוכריס מכירת 5ין סכעליס, סס סס5ינורוממתפר




