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תביעהנגדמכירתביכנ"סושינוינוסחתפילה

תיק ממונות מס' -112הש"ס
צד 4ה מתפלליניחכנ"סא'ע"יב"כ טו"בא.וייס
צדב :סוא'ואשתוהכשומיםכבעלי הנכס

נושאהדיון
מתפלליביהכנ"סא' בנוסחיהודיתימן ,תבעו אתמישהיוהבעלים הרשומים שלבניןביהכנייס
בשעתו ,לבלימכרו אתהבנין לאנשיםזרים ,וכן תבעו את הקונים לבליעבירו לבעלותם את
ביהכנ"ס ,זאת כדי להשאיר את ביהכנייס על מתכונתו ,נוסחו וזמני התפילות כפי שקיימים
במקום עשרותשנים.
עורךדינם של המוכריםוהקונים שהופיעבדיונים הקודמים בביתהדין ,סרב לחתוםעל כתב
בוררות בביתהדין ,וטען שביהכנ"ס הוא רכושם הפרטי ,כפי שכתוב על מצבת אבן בקיר
הבית,ולפי הצהרת המוכרים הבית לא הוקדש לציבורמעולם ,וזכותם למוכרולמישירצו .יחד
עם זאת הבטיח שהקוניםיפתחו במקוםביכנ"ס אךלא בנוסחתימן אלא בנוסח ברסלב ,שאליו
משתייכיםהקונים .הםיהיו מוכנים לאפשר למתפלליםלקייםמנין בנוסחתימן לאחר התפילה
של ברסלב ,או בביתשני.
המתפלליםהביעו התנגדות נמרצתלשינוי בנוסח הנהוג במקום עשרותשנים ,וגם לא לשנות
אתזמני התפילה שלהם .לטענת המתפללים הבית הוקדשע"י הבעלים הראשונים לביהכנ"ס,
וקירותיו מצוירים ומקושטים כפי שנהוג בבתי הכנסת ,ולטענתם אין ראיה מרישום הבית
בספרי האחוזה ע"ש הבעלים הראשונים,ואיןזו סתירה להנחה הפשוטה שהבעלים הראשונים
הקדישו את המקום'לתפילותהציבור ,למרות שהביתהיה רשוםעל שמם ,מהגם שבאותםימים
התרשלו בשינוי הרישום בספרי האחוזה .לפיכך לטענתםאין ליורשי היורשים זכות הלכתית
למכור את ביהכנ"ס .לחילופין הם טוענים שגם אם יש לבעלים הראשונים בעלות ממונית על
הבית שניתן ואפשר למוכרה ,הם ,המתפללים ,ברי מצרא במקום לא פחות מדיירים מוגנים
אחרים ,והםמעונינים לקנותו ראשונים.
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פסקדין
למרות שהבית היה רשום ע"ש בעליו הראשונים ,על הקונים להוכיח שהבית לא הוקדש
לתפילותהציבורע"ימיסדיביהכנ"ס .כמוכןעליהםלהרכיח שהבית לא שימשכביהכנ"ס פתוח
לכל .אם לאיוכיחוזאת ,ישלהניח שאכן הוקדש הביתע"יבעליו הראשוניםלתפילות הציבור
כולו,וע"כאין אפשרותלמוכרו ,ומה שמכרו בטל.

השאלתלדיון
א .האםובאיזהאופןניתן למכורביהכנ"ס.
ב .מכרוביהכנ"סבניגודלדין ,האםבדיעבד המכירהחלה.
ג .האםרשאים לשנותנוסחוסדריתפילהשהחזיקובו הצבור.
ד .האםיש לצבור מתפלליםדין בר מצראעלהבית שהם מתפללים בו עשרותשנים.

תשובה
א .כגמ'מגילםכו6 :6מררכי המוקל כרנתמכי "6ריונתן %מנו 6ל6כיסכנ"םטלכפריס6 ,כל
כיסכנ"םטלכרכיןכיוןדמעלמ56תוליסbbמפומזכניליסדסו"לדרכים6.מררכ6טיס6יכיככיטמ6
דמתהממםיA""h5ומעלמה6תולס,כיון ד6דעת5דיריק6תו6,ימעיכהמזכנינ.% 5מיתיכי"6ר
יסודם מעכסככיסכנ"םטלטורסייסטסיםכירומליסטמכרוסלרכיהליעזרוע"סכסכל~רכיווכו',
יכניטת5זוטיסוסוהינסועכדוס.ופי'ר"חמסעם6וסלעגמןול6ממרוסלרכיםלפיכךמכרוס.
ססי6כ
ופסקסרמ"6כטו"ע"16חסי'קנגמעי'זעפ"ימגסות5טר"ימגילסטס:יחיד"כנסכיסכנ"םונתנס
לפסלדינסככיסכנ"םטלקמל6,כל 06סיירלעקמוכססוסכח6,יןלסמכרכי ~"DD 06סקסלועלפיו

16יורטיו.
ןטסכעליססר6טוניס טפתמו 5תכיסכנ"םככיתס %כינו 6תריסוס כעלותם עלמכית
וככידוןייד
כמפרי ס6חוזס ,וסחר מותם נרסס ספית כמפרי ס6חוזס ע"כיורטיססויורתייורםיסס ,וסיורטיס
מלאיריס סמ6ז ומעולססיססכיתכיחסמפרטי,ול 6סוקדטלתפילותשיכור ,וע"כיכוליםורם6יס
למוכרו,מנסohטענתסנכונס ,סספודקיסטססלכסמרסספססלמכור5תסכים6,ך 06טענמס6ינס
כולו,סיורטיסכינסכעליםלמכור
נכונס,וסכעליססר6טוניססתכוונולפקדים6תסכיתלכיכנ"ם
י
ו
כ
י
פ
6תסכית 6ל 6כממכמתסניגור.ומכיוןככיוס קרסלמגיעלחקרכווכחסכעליססר6טוניסטככר ממו
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מזמן,נר6הלדוןכזהעפ"יממ"ככסוייתנוכי"תקו"חסי'יז,מסנם6לכרכרכןכפר6טריימדככיתו
חדר'6לכיהכנ"םלכני הכפרלהתפללמסבמניןטטרה עםהמת6ספיסלטסמכפריםסממוכיס,וגס
סרטווכחכועלטכתליסכמהתחינותובקמותכדרךכתיהכנסתוסתפ%וטסכמסטניסכלכוי,וזסכ"ה
טניס6טרנתנטלהמניןוהלכולהתפללכמקוס 5מרוטוב הסתמם הכעה"ככקותו חדרכלהתממיטיס
ס$ריכיס ,%וקמרטטכקתייסלכלימר6למכרכנוכלהכיתלקים 6תר ,ועתהטולל הלקת 06מותר
לעפותממדרמזהכיחיי
ןטרףוגס מקוהלטכולבו.והסיבהנוכ"יל6ידעתיטוסהיתר,דכיון
י
ח
י
י
ס
מתמילההתדרהזהלכהכנ"ם"6כהקדיםקותותדר,וכיוןטסתפל%טסה"הכקדוחתביהכנ"ס,וסריזה
ככנהכיתסתםוסקדיטלבהכנ"סהמכותרכקו"חסי'קנגסעי'חוקיןחילוקכזהכיןיחידלרכיסכיון
טהתפללומס.ועי'כמגיףטס p"Dכ.6והנהכיהירהמניח להתפ%בכיתוכמנין עטרה מסתמךקינו
מקדיםלקדומתכיהכנ"ס,ופוקתזימ6יעמ6דכרם6ינןנוהגיןכוקדוטתכיסכנ"םכלל,ו6ףhStהתנה
כפירוטכן מסתמךהוי כהחנההוונילונוהגיןכו מנהגחול,ול6עדיףמטוכריסכיתלזמןוכו'"61 ,כ
ביחידנמניחלהתכסףככיתוולהתפללטסהויכמודרך 1h~phכיוןטהו5לזמן,דבכלמעהוסעסיכול
למחות מלכנוסבביתו6 ,כל כנד"דמייחד התדר %יהכנ"ם ונפרע טטרטו כדפנות תפלות וכקטות,
מחסכתוניכרמתוךמעטיוטסקויםלכיהכנ"ם,גס ממתמךיטכתפילותוכקטותטחקקוככותליסכמה
יקידםהכעה"כקותו%יסכנ"םלעולמיעדכיוןטהניחלחקוקכוממות
טמותט6ינןנממקין"6ככודוי
ט6ינןנמחקיןול6יוכללסתורסחררהזסלעטותכותסמיט6מרוכו'.ע"כ.וכעי"זכסו"תמהרי"קטורם
)(bDiעמ' 177טור )6דמ6חרטרדינופכמייוהיהמכילהתמידלכיסכנ"םכחגיםוכמועדיםול6הים
מטתמטכסס6ל6לדברטכקדוטה,מהני הכסרגלעטותהכליסהקדט,דל6גרעממהטגונינוכמם'מס"ט
ומייתי %כיבמותקטומ65כליכתובעליוק'קרבןוכו',ע"כ(ועי'מו"תמותיקירמי'נטומו"תדכרי
תייסת""166חסי'גוסי'דוח"כחו"ממי'לבוטו"תכיתסלמס"16חסי'כוטויתתטורתמיח"6סי'
תקמכוטו"ת5וריעקדtssD"1Dטווינוכספר$דקםומטפטסי"כ הערה.0

ו6ףכנידוןדירן ,כלזמן טהיורטיס ל6יכיפורפיה טכוננת המורימיס ל 6היחס להקדים הכיח
לכיהכנ"ם ,מטתמ5כוונתס%on~oקדיטולכיהכנ"ם,טהריקירותהכיתמ$ויריסומקוטטיס כורך
מנהוגככתימכנסת,ומחטכתסטלהכעליסניכרמתוךמעםיהססהקדיטולכיסכנ"ס,וע"כתוכתסר6יס
סי6עלהיורטים.
%5טיט למסתפק ס5סדינו ככיהכנ"ם סל כרכים ,ט6מנס נהגו למתפלל כוכני סעדס הדרדעית
התימנית,מ"מל6היםמוגבללטכניסטגריסנטככותובלנד6,ל6גסל6ורחיסותייריםטב6יסממקומות
6מריס,וע"כ6"6למוכרו כהסכמתס$יכורהקבועכלכד6 ,ל6טלכלכני העדהככלל16 ,טי"לסדינו
ככיהכנ"םסלטורמייסטהיהכירוטליסטדינוככיהכנ"םטלכפריסט5פטרלמוכרוכהסכמתהניכור6.ך
מ"מ 06הניכורמתנגדיסלמכירתוb"b ,למוכרו.ועי'פד"רכרךזעמ' 121מסגר"טטנ(sttst5נדפם
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כמפרו כרכת סלמסחו"מסי'י
א סקנססמידס לקבוע על סמקוס 06דינו ככרך  16ככפר ,קטור
כנסיכותטלסמקוס06 ,מת6מפיס כמקוסכאופןקבוע6כטיסטמחו5סלו,יםלנו6ומדג6סכיסכנ"ם
סוקסלמטרםזוטכלסמת6ספיסיתפללובוולמעכסנעטסביסכנ"םכמולטנטיסמקוס.לפיהנמסזוים
ויסמי
קמסקנס"כמסוקסכיכנ"םכבכונס16כרחובטלעיר,מטרתולסמםל6נםיממכונס6ומעיר6,כל
מ6הרטכיסכנ"םסיס פתוחלכלאנטיססכיכס מססכונס 16מסרחונוסרי ס6ומדנ6סי6טכיסכנ"ם
נעטס גס כעכורס ,וכמוסו ככרך מנעטס כעכור כל סממ6ספיס מסעולס,כן זס נעכס כעכור כל
סמתפלליסמסמכיכססכ6יסלמתפללבו.ע"כ(ומעתיקממנו-כמעטכלמונ
ו-כפד"רכרךטועמ' 405
כלי%ייןטסאומרו).ועי'מו"תמבטמלויח"6סי'כממכתבכפריטותמכתימכנמתסכירומליסכזמנינו
ohאינסמיוחויסלתוטכימוסדוכד'-יםלמסדיןכיסכנ"סמלכרכים.ב.פסק כטפתציתיסורסלמסר"יטיילםסי'טס6סמכרוכיסכנ"סמלכרכיס6,ףכדיעכדbSמסני
כיוןטליןסדכרכידזט"ס,כיוןטסוקדטסלדעתכלמעולם,ואין6דסמוכרדברם6ינוסלו.והכיףר6יס
מסוגיתסגמ'מגילםכו,6עיי"ם(ועי'יביעאומרה"6או"חסי'י).
"61ככניד"ד,אפי'נאמרסדינוככיסכנ"סטלכפריס ,מ"מ ל6סיתסרצותלכעליססרטומיס למכור
סכיסכנ"מכלירסותס5יכור,ונמ65ממכרודברט6ינוטלסס,וסמכירסכטלס.
ג.כתכסגמי"ינסוףמדרתפילתכלהטנס6ותסומג"חסי'סחb"Dכטססירוםלמימיםקימורלטנות
ממנהגהתפילותמסנסיגוקדמונים(ועי'כמפרעכורתסקודהלמידעןקצרגודלסי'יכ6ותט"כתכ:
אכלנומרכינוהאר"יז"למכמנסגימרמיהתפילותונומחותס6יןלרנותמהמנסגסקדוס,כיי"כמעריס
כרקיעכנגדי"כטכטיסותפלתכלפכטעולסדרךסערממיוחדלקותוסטכט).וכתבכספרכיתיסודס
לרכייסודסעיי6סאו"חסי'ס :ו%ראינו1ל6ממענומיטפו5ספסומ5פ5ףלמטוכסוסמחמכםלטנות
סוסמהסגמסמנסגיססקכועיסכיןכסדרסתפילותכיןכמדרקם"תכיןכסדרסעוליסדככלדכרודבר
יוטעעלעיקרוויסודוויתדטל6תמוט,וכלסממנסידועלסתחתונס.
ופסקכאגרותמטס"16חת"כסי'כ6עפ"יחקיעקבסי'תסמ O"Dטדרקכקיןטסכלל מ%6טסיוטס
כמנהגיםדמתחילסוגתכטלמנסגסכיוןטנתכטלסקסל6,כל 06יםעדייןמרכסממס ,מטמעטיםדין
ם לססלנסוגכסמנסניסטסונסגוטס.וכעי"ז כברכת סלמס
סמנסגעלסמקוסוסחדמיסמכלו 6%ןי
תו"מםי'יז.
וכנידוןדירן טסקסלמסתפ%ומסננוסחתימןרו5יס%ממיךולמתפללסםכפיפנאט6,יןרטותלמנות
סנוממוסמנסגיסלנוסחכרם,%וסמסנסידועלסתחתונס.
ד .פסקסרמכ"סמכניספי"כס"ת:סטכירות6יןכסממוסדיןכןסמור.ועי'כ"ממסעפ"ימ"מ מס
ם6ססטכירכיתול6תדולח"כמכרס6,%יןכןסמינריכוללסו5י6סמידו,ק"וממסכונךט6ינודרכס
ם6סקרסוקנס6יןכןסמי5ריכוללסו5י6סמידו,כ"ססכירותטסו6דרכסוגססי6קנויס %דטכירות
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ליומיה ממכר הו .6ופסקמכ"יסי' קעה 5P"Dכ טכמס טכמסכנת6מובריס רובכניןורוכמנין טל
ספוסקיסדלין המלוהיכול לעככ מלמוכרה ל6חר ,כך6ין הסוכריכול לעכס על כעה"כ מלמוכרם
למחר,ולע"פסטכירותלמרוסוכק"וממסכונך6יןלזמרדכה6ליהויעדיףסכירותממרכנתך,דדיולכ6
מןהדיןלהיותכנדון .ופסקכ"ו"עסי' קעסמעי'נו :הממטכןטדהוו6ח"כמכרולזהטהורממומכן
כידו5,יןסמ5רןיכוללסלקו.וכרמ"אמס:וי"אד6פי'קרסהמלרןוקנאהיוכלהמלוהלסלקו(טורכטס
ילדוןולסורות.ע"כ.וכתכססמ"עסו"ם
הרק"םוהמרדכי פרקהמקבלוכ"יכטסעיטור)וכןנרכסל
קעסדכיוןדטכירות ומטכסתךדין 6חדלמס ,ס"ה כמס טפמק הרמ"א ד6ס קדסהמלרןוקנאהיכול
המלוהלסלקו6,ףכסכירות,יכולהמוכרלהו5י6סמידו.וכ"ככהגר"P"o6קנד5.כלהכ"חכטו"תסי'
מטכתבמסרמ"6כסו"על6פירםדינולגביסוכר,כיוןטספוקי ממפקקליהכזה ,והעלסלדינךטסוכר
ל6ו סכונך כגוסמקרי,ו5פי' 6ת"לד6ין למלקבין מטכסתן לפוכר בטוס דבר ,מ"מכיוןמגדולי
הר6מוניסוגסגדוליה5חרוניסחולקיםכוס6יןלנולהו5י6מידתלוקחטהורנקררמוחזקלגכימסוכר,
דסמוכרמזקתו ל6סיתם bnD~b bShדקניןמכירותלזמןידוע,וקילו הלוקח קנס מסמוכר bns~h
דקנין עולס.ואין ממוכריכול למלקאפילו ללוקםטחינו מ5רן .וכ"כ פת"מ טס  p"Dכח כמס מער
המטפט.וכ"ככסויתמהרס"לסי'פגוים"ס פרקהסוכר 6ת מפרסמי'לגופרק סטזלכתרךסי' כד
ד6יןכמכירותדינך דכ"מ.ועי'מו"ת מהרמו"סחו"ממי' רעו דכספקדינאד"ר מ5ר5יםלהעמיד
כרסותלוקח,כיוןסדיןמלרנותאינוbSbמדרבנןססמכוהו b~pbדוע"יתסיטרוהטוב"61 ,כסימר
והטוכככלספקהו6להטותהדיןכזכותהלוקח ,דל66תי מפק תקנתדרבנןומפיקדינךדאורייתא.
וכעי"זכמו"ממהרי"טתו"ממי'מז,ותויתמהר6נ"חח"כסי'קכומו"תממר"ץבןמסוןסי'קכמוקכט,
ומו"תתורת 5מתלמהרח"םסי'כוםי'לוומי'ם,וטו"תסילמורךסי'כג,וטו"תלחסרבמי'קלתומי'
קנ,ומכותיעקדח"גסי'קמה,ועוד6חרוניסמסכיךכסו"תכעימייתו"ממי'כג.וכטויתדבריריבות
מי'גטכתכפפמקוכלגדוליהקדמוניססחכמיססמלמיסקדוטיס5סרכארן המה,וגס6חרוניסכולם
הסכימודבמוסמזקסליתכהמטוסדינאדכרמ5ר.6

וכ5יכורמהותזקלהתפללככיסכנ"ם,כאופןסכיהכנ"םל6תוקדםעכורה5יכור,ים להסתפקה6סדינם
%להפחותכטוכריסטלפי דעתהממ"עכדעתהרמ"איםלהםדיןקדימהאפי'ממקרן,ויתכןמעדיפי
ממוכריס,וכממ"ככטויתרט"ךח"כסי'קמטס6סמחזיקפכיתטחזקתומקנהלוכעלותטלממםככיח,
%6החזקותדין קרקעיםלהסועדיףואליסטפימסוכר06 .יר5ההמחזיקככיתליחןללוקחהקונהומי
ןדינסכסוכריס,ו5ףלדעתהממ"עכדעתסרמ"06 6
המקנהיכוללהפקיעומטכסמלרן6.והנקמרם6י
קדסמנרןוקנהאינסיכוליםלהו5י6מידו.
6ל6טכמקרהסהקוניסהחדמיסכוונתםהמו5הרתלפתוחכלוקוסכיכנ"םכנוסחסלהס,י"לם6יןהקוניס
יחו"מח"6סי'קכוכנדוןגזבר
החדםיסחייכיסלהחזירמדיןועסיתהיטרוסטוכ,וכממ"ככסו"תכעיחי

רעד

פסקידין-ירושלים

מקדטפלמדרם6חדסקנסממעותססקדטטכידוסוג'6רס6חתוערערעלכךסוכרססוג'6רספסוק
קורסלסיותוסוכרכס,וסטיבעליסודדכריסריכ"םסי'תקזמסוכנןכטו"עסי'קעסמעי'נס,הטענת
סטוכרפינסכלס,מסוסדסקדםל6וכניועטיתסיטרוסטוככמויתומים.וכ"ככדברילתוניסכללם
6ומכזכמסטו"תכניחסרןסי'כח.
כלזססיסנכוןגס~יןטוענינוחי5סיסברורטסמוכריסמסכטליסלמכור5,כלכיוןטיטספקנדבר,
וממתפרסס5ינורסססכעליס5,יןמכירתסמוכריסכלוס,וכמטנ"ת.

