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עקרונות הלכתיים לתוכחה: מי, מתי ואיך

"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" )בראשית 

מה, ג(. בנוסף לדרמה הרבה שמתועדת בפרשיה, בה מגלה יוסף את עצמו לאחיו הנדהמים, אנו 

מוצאים רעיון מיוחד בדברי יוסף: עיקרון התוכחה.

הגמרא מספרת איך שבכה רבי אליעזר בלמדו את הפסוק: "ומה תוכחה של בשר ודם כך, תוכחה 

של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה" )חגיגה ד, ב(. יוסף הוכיח את אחיו: "העוד אבי חי" 

– איך הוא שרד את כל שנות הסבל שעבר? האחים לא יכלו לענות לו. הם נבהלו מפניו, וניתן 

להניח שבושו ונכלמו בזיכרון המעשה שעשו.

מצוות התוכחה היא מהמצוות הקשות לקיום. מחד, התורה מצווה על התוכחה: "הוכח תוכח 

את עמיתך". אך מנגד, לא קל לבוא לאדם ולהוכיחו על העוול שבכפו. 

בפרט, לעתים קרובות התחושה שלנו היא "מי אנחנו שנוכיח את זולתנו?" תחושה זו הייתה 

הזה  בדור  יש  אם  אני  "תמה  ב(:  טז,  )ערכין  טרפון  רבי  שאמר  כמו  חז"ל,  בזמני  כבר  קיימת 

שמקבל תוכחה – אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך, אמר לו טול קורה מבין עיניך". אם כך נאמר 

בדור של תנאים, קל וחומר בדורנו אנו. 

עם זאת, מצוות תוכחה לא בטלה מן העולם. בהמשך הדברים נבחן את הגדרת חובת התוכחה, 

ואת פרטי הלכותיה. מתתי חלה חובת התוכחה, ומתי דווקא אין להוכיח את עוברי העבירה? 

האם חלה חובת תוכחה גם במקום שהיא לא תתקבל? כיצד יש להוכיח את הזולת, תוך זהירות 

בכבודו? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

מצוות תוכחה
כאמור, התורה קובעת חובת תוכחה במילים "הוכח תוכח את עמיתך", ומכאן למדו חז"ל )ערכין 

טז, ב( שהרואה בחברו דבר מגונה, חייב להוכיחו. 

מתי  "עד  יד(,  א,  א,  )שמואל  לחנה  עלי  מדברי  הוא  תוכחה  חובת  ללמד  שהובא  נוסף  מקור 

תשתכרין, הסירי את יינך מעליך". מכאן קבע רבי אלעזר )ברכות לא, א-ב(: "מכאן לרואה בחברו 

דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו".

בעקבות דברי הפסוק ודברי חז"ל, קבע הרמב"ם את חובת התוכחה בספר המצוות )מצוה רה(: 

"שצונו להוכיח החוטא או מי שירצה לחטוא ולמנוע אותו ממנו במאמר ותוכחה... אבל אנחנו 

מצווים שלא נמרה ולא נעזוב זולתנו מאומתנו שימרה". כך נפסק חובת התוכחה במשנה תורה 

פרשת ויגש תשע"ז

מאמר השבוע עוסק במצוות התוכחה. מהם היסודות העומדים בבסיס מצוות תוכחה? 

צורת  מהי  הזולת?  את  מלהוכיח  להימנע  דווקא  יש  ומתי  התוכחה,  חובת  חלה  מתי 

התוכחה? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

התורה  אחיו,  בפני  זהותו  את  שגילה  לאחר 

“ועתה  הראשונים:  יוסף  דברי  את  מתעדת 

אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי 

הנה, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם".

על- נראית  יוסף  תגובת  אדם,  בני  לעיני 

העוול  לאחר  שיוסף,  ייתכן  איך  טבעית. 

הנורא שעבר בידי אחיו, הצליח להתגבר על 

רגשותיו ולומר לאחיו שאל להם להיעצב על 

מעשיהם? איך ייתכן שהוא אמר את דבריו 

ללא שמץ של כעס, ללא שמץ של קפידה?

יוסף  בדברי  מונחת  זו  לפליאה  התשובה 

שכל  שלמה,  בבהירות  ראה,  יוסף  עצמם. 

החושך שעבר לא היה אלא מעבר אל האור 

האחים  שנאת  שבפועל,  למרות  שבסופו. 

שכל  יוסף  הבין  למצרים,  להימכר  לו  גרמה 

פרשיית המכירה הייתה רק בשביל שיתמנה 

לביאת  הדרך  את  להכין  מצרים,  על  למנהיג 

אלוקים  שלחני  למחיה  "כי  משפחתו: 

לפניכם". 

מאת  בהשגחה  היה  צעד  כל  תפיסתו,  לפי 

הקב”ה.

אילו היינו גם אנו יכולים להאיר את הזמנים 

גם  אור,  באותו  עלינו  שעוברים  הקשים 

בוודאי  נסתרת,  עדיין  שבסופם  כשהתכלית 

הכעס  מתכונת  מתרחקים  היינו  אנו  שאף 

ותולדותיה. 

אורות  עם  השבוע  פתחנו  טבת  חודש  את 

דומה.  מסר  אותנו  המלמדים  החנוכה, 

לקראת  לכוון  ניתן  החושך,  עובי  בתוך  גם 

אגמור  “אז  הולכים:  לשם  אשר  התכלית 

בשיר מזמור חנוכת המזבח”. 

אור  לראות  נזכה  החושך,  שמתוך  ויה”ר 

גדול.
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)הלכות דעות ו, ז(. 

לא תעמוד על דם רעך
ב'מנחת חינוך' )מצוה רלט ס"ק ד, ד"ה ור"מ( חידש שמי שנמנע מלהוכיח 

את חברו עובר לא רק על מצות עשה של "הוכח תוכח את עמיתך", אלא 

אף על מצות לא תעשה של "לא תעמד על דם רעך". לפי דבריו יש לעיין 

במצוות  התוכחה  על  אנו  ועומדים  מצווים  שהרי  תורה,  במצוות  בצורך 

"לא תעמוד על דם רעך"?

ייתכן בכך שישנן שתי חובות חלוקות של תוכחה. האחת נגזרת מעיקרון 

החובה  מכוח  הכלל.  לטובת  לדאוג  אותנו  המחייבת  ההדדית,  העברות 

חלק  שמהווה  פרט  כל  לטובת  לפעול  חייבים  אנו  הכלל,  לטובת  לפעול 

מתוך הכלל.

ואמנם, כך נאמר בתנא דבי אליהו )פרק יא(: "כל מי שסיפק בידו למחות 

ולא מוחה, להחזיר את ישראל למוטב ואינו מחזיר, כל הדמים הנשפכין 

בישראל אינם אלא על ידו... לפי שכל ישראל ערבים זה לזה". המדרש 

דומים?  הן  "ולמה  ישראל:  עם  של  אחדותו  את  להמחיש  ציור  מוסיף 

לספינה שנקרע בה בית אחד, אין אומרים נקרע בה בית אחד, אלא כל 

למען  מישראל,  אחד  לכל  לדאוג  עלינו  שומה  כולה".  נקרעה  הספינה 

הצלת הכלל כולו.

מלבד החובה הצומחת מכלל הערבות, ישנה חובה נוספת, הפונה באופן 

ספציפי וממוקד לזולת, ומצווה: "לא תעמוד על דם רעך". כמו שחובה 

להציל את כספו של חברנו, כך חובה עלינו להציל את נפשו.

מוטב שיהיו שוגגים
ש"מוטב  הכלל  בשל  תוכחה  מחובת  פטור  נאמר  א(  ל,  )ביצה  בגמרא 

ורק תרגום  יהיו מזידים". אם התוכחה לא תישמע,  ואל  שיהיו שוגגים 

לעבריין לעבור על האיסור בזדון, אזי טובה השתיקה מהתוכחה.

לדינים  בנוגע  רק  נאמר  זה  שפטור  הגמרא  קובעת  הסוגיה  בתחילת 

מדרבנן, ולא בהלכות שמקורן בתורה. בסוף הסוגיה נאמר: "ולא היא, לא 

שנא בדאורייתא ולא שנא בדרבנן, לא אמרינן להו ולא מידי, דהא תוספת 

יום הכפורים דאורייתא הוא, ואכלי ושתו עד שחשכה, ולא אמרינן להו 

יום  תוספת  באיסור  נזהר  שאינו  מי  רואה  אדם  כאשר  גם  מידי".  ולא 

הכיפורים, שהוא איסור מדאורייתא ]הנלמד ממדרש הפסוק "ועיניתם 

את נפשותיכם"[, אינו מחויב להוכיח, מטעם "מוטב שיהיו שוגגים ואל 

יהיו מזידים". 

אולם, ה'בעל העיטור' )הובא בראשונים, שם, ובדרכי משה, או"ח תרח, 

ב( קובע כי כלל זה לא נאמר בדבר המפורש בתורה. מה שנאמר בגמרא 

ש"מוטב שיהיו שוגגים" אפילו בדין תורה, היינו רק באיסור דאורייתא 

יום  "תוספת  כדין  מדרשה,  נלמד  אלא  בתורה,  בפירוש  נאמר  שלא 

עיקר  והם  ב(,  תרח,  )או"ח  ברמ"א  נפסקו  ה'עיטור'  דברי  הכיפורים". 

להלכה – למרות שיש שהוכיחו מדברי הגמרא )שבת נה, א( והתוספות 

)שם( שגם במקום איסור המפורש בתורה נאמר הכלל. 

שוגגים"  שיהיו  "מוטב  של  שהכלל  מוסיף  ג(  )ס"ק  ברורה'  ב'משנה 

נאמר דווקא במקום שיש להניח בוודאות שהעובר לא ישים לבו לדברי 

התוכחה. במקום שיש ספק שמא יפרוש מן החטא, חייב אדם להוכיחו, 

אפילו באיסור דרבנן )עי' גם תשובות רש"י, סימן מ(.

אמירת דבר שאינו נשמע
הרשב"א ביאר את הסיבה שיש לחלק בין דברי שמפורש בתורה, לבין 

ו(,  ס"ק  ברורה',  ב'משנה  )שהובאו  לדבריו  בתורה.  מפורש  שאינו  דבר 

כן  עושה  שעובר  שמי  לתלות  יש  בתורה,  מפורש  הדבר  שאין  במקום 

בשוגג, ומה שלא שישמע לתוכחה הוא מחמת שהדבר "קל בעיניהם". 

מנגד, אם עובר אדם על דבר שמפורש בתורה, יש להניח שבוודאי אינו 

שוגג, אלא מזיד, וחובה עלינו להפרישו מאיסור.

לאור ביאור זה, נמצאנו למדים שהפטור מחובת תוכחה מוגבל למקום 

במזיד.  איסור  אותו  על  לעבור  לו  תגרום  כשהתוכחה  בשוגג,  שעובר 

גם   – להוכיחו  החיוב  חל  תמיד  במזיד,  עבירה  על  אדם  שעובר  במקום 

אם יש להניח שהעבריין לא יקבל את התוכחה. כך פסק להדיה ה'משנה 

צריך  במזיד,  ועוברין  אסור,  שהוא  כשיודעין  "אבל  ה(:  )ס"ק  ברורה' 

להוכיחם אף כשברור לו שלא יקבלום".

הלכה זו סותרת, לכאורה, דין אחר המופיע בגמרא, הקובע שאין לאדם 

ר'  משום  אילעא  רבי  "אמר  ב(:  סה,  )יבמות  נשמע  שאינו  דבר  לומר 

אלעזר בר' שמעון: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על 

אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר: חובה, שנאמר: 'אל 

תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך' )משלי ט, ח(". אם כן, איך ייתכן 

שחייב אדם להוכיח את חברו, אפילו כשיודע שלא ישמע לו?

עד היכן תוכחה
ניתן ליישב קושיה זו על-פי דביר ה'נימוקי יוסף' )יבמות כ, ב(. 

היכן  "עד  התוכחה:  חובת  גבולות  את  תוחמת  א(  טז,  )ערכין  הגמרא 

תוכחה? רב אמר: עד הכאה; ושמואל אמר: עד קללה; ורבי יוחנן אמר: 

עד נזיפה". הרמב"ם פוסק כדעת רב, שחייב אדם להוכיח את חברו עד 

כדי הכאה – כלומר, עד שיבוא הלה להכות את מוכיחו. בחינוך )מצווה 

רלט( הוסיף לבאר שאין הכוונה שיבוא לידי הכאה ממש, אלא עד שיהיה 

הלה קרוב להכותו )הובאו דבריו בביאור הלכה(.

על כך הקשה ב'נימוקי יוסף' )יבמות כא, ב(, שהרי מצווה היא שלא לומר 

דבר שאינו נשמע, ואיך ייתכן שחייב אדם להוכיח את חברו עד שיבוא 

לידי הכאה? 

ב'נימוקי יוסף' תירץ שדברי בגמרא שאין לומר דבר שאינו נשמע נאמרו 

רק ברבים )אסור לתת הוראה ציבורית שלא יצייתו לה(, אבל ביחיד צריך 

אולם, מוסיף שם שגם את הרבים  או עד שיקללנו.  להוכיחו עד שיכנו 

צריך להוכיח פעם אחת לפחות "משום דאולי ישמעו, או שלא יהא להם 

פתחון פה". 

מבואר אפוא בדבריו שגם אם יודע האדם בוודאות שדבריו לא יישמעו, 

עד  או  שיכנו  עד  יאמר  וביחיד  אחת,  פעם  ברבים  התוכחה  את  יאמר 

שיקללנו. 
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גם כשהוא  יוסף' מציע שני טעמים שיש להוכיח את החוטא  ה'נימוקי 

"דבר שאינו נשמע". טעם אחד הוא כי ייתכן, בניגוד לציפיות, שישמע 

הלה לריבוי דברים ותוכחות. טעם נוסף הוא בשביל שלא יהיה לו פתחון 

פה לומר שכיון שלא מחה בו, סימן הוא שמסכים לדבריו.

חיוב תוכחת פורקי עול 
'בעל  שיטת  את  קנז(  סימן  יו"ד  ב;  תרח,  )סימן  הרמ"א  פסק  להלכה 

בין איסור המפורש בתורה, שמחויבים למחות בעובר  העיטור' שחילק 

עליו, לבין איסור שאינו מפורש בתורה. כן פסק הרמ"א את דברי ה'נימוקי 

יוסף', שאם יודע שאין דבריו נשמעים, יאמר ברבים פעם אחת, וביחיד 

יאמר עד שיכנו או יקללנו. לפי פסקים אלו, לכאורה יהיה חובת תוכחה 

גם מול מי שאינו שומר תורה ומצוות, שהרי חייב להוכיחו עד שיכנו!

מי  את  להוכיח  בזמננו,  חייב,  אדם  שאין  טעמים  מספר  ישנם  אולם, 

שרחוק מן התורה, ובוודאי לא ישמע לתוכחה.

טעם אחד העולה מדברי ה'ביאור הלכה' )ד"ה מוחין בידם(, שכתב בשם 

"רק  אלא  תתקבל  לא  שהיא  במקום  תוכחה  חיוב  שאין  יוסף'  ה'ברכי 

כשידינו תקיפה על העוברים למחות בהם בחזקת היד, אבל כשאין בידינו 

כח להפרישם, אין מחויב להוכיחם, כיון שיודע שלא יקבלום" )אך הוסיף 

שם שמדברי הסמ"ק משמע שגם כשאין ידינו תקיפה יש חובת הוכחה(.

)ד"ה אבל אם(, הוא מפני  ב'ביאור הלכה'  טעם אחר, שאף הוא מופיע 

הרמ"א  שפסק  דמה  דמסתברא  "ודע  עול:  פורקי  להוכיח  חובה  שאין 

דווקא שהוא באקראי, אבל אלו  חייב למחות,  דבדבר המפורש בתורה 

הפורקי עול לגמרי, כגון מחלל שבת בפרהסיא או אוכל נבילות להכעיס, 

כבר יצא מכלל עמיתך, ואינו מחויב להוכיחו". כיון שפרק ממנו עול תורה 

ומצוות, יצא העובר מכלל עמיתך, ושוב אין חובה להוכיחו.

מקובלת  לנורמה  נהפך  המצוות  אי-קיום  כאשר  שבזמנינו,  להוסיף  יש 

בין יהודים רבים, תוכחה לא רק שלא תהיה אפקטיבית, אלא שאף תזיק 

בכך שתרחיק יהודים רבים מיהדות, ותגרום לשנאה של שומרי מצוות. 

ספר  )בשם  לחדש  שכתב  הלכה',  ה'ביאור  דברי  מעין  הם  אלו  דברים 

חסידים( שחיוב תוכחה הוא "דווקא איש את אחיו שלבו גס בו, אבל אם 

היה איש אחר שאם יוכיחנו ישנאנו וינקום ממנו אין להוכיחו".

שנשבו'.  כ'תינוקות  דתיים  שאינם  יהודים  הגדיר  איש'  ה'חזון  כידוע, 

מצד אחד אין לכפות עליהם קיום מצוות, ומהצד השני מצווה לקרבם 

בעבותות האהבה.

דרך התוכחה
נשיאת  חטא".  עליו  תשא  ולא  עמיתך,  את  תוכיח  "הוכח  בתורה  נאמר 

תוכחה:  חובת  על  כהגבלה  ב(  יז,  )ערכין  חז"ל  על-ידי  פורשה  זו  חטא 

אמנם אדם חייב להוכיח את חברו, אבל אין להוכיחו במקום שהתוכחה 

תגרום לו בושה וכלימה.

הלכה זו נפסקה על-ידי הרמב"ם )הלכות דעות ו, ז(: "המוכיח את חבירו 

תחלה לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו, שנאמר: ולא תשא עליו חטא... 

מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל, וכל שכן ברבים". 

זו נאמרה רק בעבירות שבין  אולם, ב'שולחן ערוך הרב' הוסיף שהלכה 

אדם לחברו, ולא באיסורים שבין אדם למקום )סימן קנו, סעיף ח(: "במה 

דברים אמורים? בדברים שבין אדם לחבירו. אבל בדברי שמים, אם לא 

חזר בו, צריך להוכיחו ברבים עד שיחזור למוטב, כמו שעשו כל הנביאים 

בישראל". יש להעיר שמסתימת שאר הפוסקים, לא משמע כדבריו.

זה  "וכל  שבגלוי:  עבירה  לבין  שבסתר  עבירה  בין  לחלק  שיש  כתב  עוד 

בעבירה שבסתר. אבל אם עבר עבירה בגלוי, יוכיחנו מיד, שלא יתחלל 

שם שמים". 

חשיבות התוכחה
עד כדי כך הייתה חשובה התוכחה בעיני חז"ל, עד שאמרו )שבת קיט, 

ב(: "לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא הוכיחו זה את זה".

ניכרת,  אהבה  מתוך  כשבאה  אבל  לקיים,  קלה  אינה  המצווה  אמנם, 

התוכחה בהחלט אפשרית ואפילו אפקטיבית. אכן, חז"ל קבעו )בראשית 

רבה, נד, ג( ש"כל אהבה שאין עמה תוכחה, אינה אהבה". התוכחה היא 

חלק מאהבת הזולת, ואף מביאה לידי שלום ולידי אהבה: "אמר רב יוסי 

בר חנינא: התוכחה מביאה לידי אהבה, שנאמר )משלי ט( 'הוכח לחכם 

ויאהבך'". 

)אבות  חז"ל  שאמרו  כמו  התוכחה,  את  לאהוב  האדם  על  השני,  מהצד 

ומקצתן  אותך  מוכיחין  מקצתן  חבירים,  לך  "יש  כט(:  פרק  נתן  דרבי 

משבחין אותך, אהוב את המוכיחך ושנא את המשבחך, מפני שמוכיחך 

מן העולם". מידת אהבת  והמשבחך מוציאך  לחיי העולם הבא,  מביאך 

התוכחה חשובה ביותר, כי אין אדם רואה נגעי עצמו, ורק מתוך תוכחה 

התוכחה  אהבת  היא  התורה  מקנייני  אחד  אכן,  להתקדם.  אדם  יכול 

)אבות, ו, ו(.

שאינו  שמי  א(  נה,  )שבת  בגמרא  מבואר  למוכיח.  גם  חשובה  התוכחה 

מוכיח נחשב כשותף לחטא שהיה צריך להוכיח עליו, ונענש על כך: "כל 

מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה, נתפס על אנשי ביתו; באנשי 

עירו, נתפס על אנשי עירו; בכל העולם כולו, נתפס על כל העולם כולו" 

כלל זה נפסק על-ידי הרמ"א )יו"ד סימן קנז, סעיף א(, עם הוספה שאין 

המוכיח חייב להביא את עצמו לכלל סכנה.

סיכום
כמוזכר בפתח הדברים, מצוות תוכחה אינה מצווה קלה. ראינו שהמצווה 

לא תמיד חלה – אך עלינו להיות מודעים לכך שלעתים מדובר בחיוב מן 

התורה. 

הרב חיים וולוז'ין מחדש פטור נוסף מחובת התוכחה )כתר ראש, קמג(: 

"אם אין טבעו בשום אופן לדבר רכות, פטור הוא מלהוכיח". כלומר, מי 

ו, ז(, שמחייב את המוכיח  שאינו יכול לקיים את דברי הרמב"ם )דעות 

ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו להביאו  לדבר "בנחת ובלשון רכה, 

לחיי העולם הבא" – אל לו להוכיח כלל, והוא פטור מכל מצוות תוכחה.

אמנם מצוות התוכחה היא חובה דאורייתא, ומעלות רבות נאמרו בה – 

אבל מי שמוכיח, ואינו יודע איך להוכיח, יצא שכרו בהפסדו.
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כריתת עץ מאכל לצורך בניית מחסן

שאלה:

שלום,

יש לי בחצר עץ רימון ואני רוצה לבנות שם מחסן האם יש איזה אפשרות לקצוץ אותו אפילו ע”י גוי ?

תשובה:

שלום רב,

וסובר  הט”ז  על  חולק  יעקב  בית  בשו”ת  אמנם  בית.  שם  לבנות  כדי  אילן  לקצוץ  שמותר  הרא”ש  מדברי  הוכיח  סק”ו  קט”ז  סימן  ביו”ד  הט”ז 

שאסור. וראה בשו”ת יביע אומר חלק ה’ יו”ד סימן י”ב שהאריך בעניין קציצת עץ לצורך הרחבת דירה, ומסקנתו שאם הוא מרחיב את הדירה בגלל 

שהמקום דחוק לו אפשר להקל ולקצוץ, ועדיף לעשות כן על ידי גוי, אבל אם הוא רוצה להרחיב את הדירה לצורך פינוק והרווחה שאין בה הכרח, נכון 

להחמיר ולא לקצוץ את האילן. לכן, אם יש הכרח לבנות את המחסן תוכל לעשות על ידי גוי, אבל אם אפשר באופן אחר עדיף להמנע.

טהרה למי שייקבר בבית קברות של גויים

שאלה:

האם צריך לעשות טהרה ליהודי שיקבר בבית קברות גוי?

תשובה:

שלום רב,

הקבורות  בבית  במרחק  אותו  קוברים  אפילו  או  וכו’(  מומרים  ישראל  )פושעי  מתאבלים  שאין  מי  על  מבואר  שמה  סי’  יו”ד  בשו”ע  שכן.  נראה 

)המאבד עצמו לדעת(, ובכל זאת יש חובה לקבור אותו כמבואר שם בשו”ע, והוסיף החכמת אדם )כלל קנו( שבכלל זה גם טהרה ותכריכים. לכן, 

נראה שלמרות שהוא ייקבר בבית קבורות של גויים, אם זה מחמת בקשתו אם מחמת רצון משפחתו, עדיין יש חובה לקבור אותו, ולעשות לו טהרה 

כדין )אם זה אפשרי(.

מנחה ביחידות או בבין השמשות במנין?

שאלה:

בבית הכנסת נוכחים מספר אנשים,פחות ממניין, שבאו לתפילת מנחה. הם יודעים בוודאות כי לאחר הקיעה ולפני צאת הכוכבים יבואו אחרים ויהיה 

מניין, האם עדיף שימתינו כדי להתפלל במניין בבין השמשות, או עדיף שיתפללו ביחיד לפני השקיעה?

תשובה:

שלום רב

במשנה ברורה סי’ רלג ס”ק יד נקט שבמקרה כזה עדיף להתפלל ביחידות לפני השקיעה, אולם רבים מפוסקי זמנינו כתבו, שהיות ולדעת רבינו תם 

אפשר להתפלל גם אחר השקיעה עד כ55 דק’ מזמן ירידת השמש מתחת קו האופק, יש לצרף שיטתו ולהמתין מעט אם יספיקו להתפלל בתוך 

13 דק’ לשקיעה הראשונה ]הכוונה שיסיימו אז תפילתם[ ראה שו”ת אור לציון ח”א סי’ כ ושו”ת שבט הלוי ח”ט סי’ מח. כמובן בצירוף השיטות 

שהביא המשנה ברורה שם שאף לכתחילה ניתן להתפלל מנחה בין השמשות.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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