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 פילההחיוב להשלים מנין לתידת מ

 השאלה

מגיע לעבודה, לפעמים מבקשים ממני ני כשאלפני שאני יוצא לעבודה. , וקדםשחרית מ למתפלאני 

כל מיני בונוסים ורם לכך שאני מפסיד גהזה הוא קריטי, והזמן  ,מבחינתישם מנין. להשלים 

 יכול לקבל בעבודה. שהייתי 

  ?ור להשלים את המניןחייב לעז אניהאם 

 

 תשובה

הישאר כדי ויש כאן גם הפסד ממון, אין חובה לן הזה, ישאתה לא מתפלל קבוע של המנהיות 

 להשלים להם מנין. 

 נימוקים

 :פוסק (א, יא תפילה)ם "הרמב

 נקרא זה ומקום תפלה עת בכל לתפלה בו שיכנסו בית לו להכין צריך מישראל עשרה בו שיש מקום כל

 .וכתובים נביאים תורה ספר להם ולקנות כ"בה להם לבנות זה את זה העיר בני וכופין, הכנסת בית

 :כתב (א שם אות)מיימוניות בהגהות ו

 הנוראים בימים משם לצאת רוצה מהן ואחד עשרה אלא בה שאין עיר ה"ה רבינו מורי פסק ומכאן

 שאין מי שאפילו הגולה תפוצות בכל נהגדהמ דכיון .במקומו אחר להשכיר או לישאר אותו שכופין

 הכנסת דבית דומיא הוי מנין שם שיש אחר למקום יוצאים או שנים או אחד שוכרים שלם מנין להם

 בלן שהיה מי התם דתניא להא ממש ודמיא ...זה את זה העיר בני שכופין דברים ושאר תורה וספר

 לביתו לילך ומבקש הרגל שעת והגיע הוא אלא אחר שם ואין לרבים ונחתום לרבים ספר או לרבים

 שישאר לכופו יכולים אין הוא בלא אחר שם יש אם אבל .תחתיו אחר שיעמיד עד ידו על לעכב יכולין

 ויצטרכו אחר אונס לו יארע או לנקביו אחד יצטרך לשמא חיישינן ולא במקומו אחר שישכור או

 ...סוף לדבר אין כן דאם אונסו שיעבור עד להמתין

 :(כב - כאח נה, "וא)ע "פסק גם בשווכן 

 להשכיר או לישאר אותו מחייבין, הנוראים בימים לצאת רוצה מהם ואחד, עשרה אלא בה שאין עיר

 אם כי חסרים שאין וכגון, הנוראים בימים אם כי, מנין להשלים להשכיר כופין אין  ...במקומו אחר

 '.ד או' ג בחסרון אפילו להשכיר לכוף בעיר ומפורסם קבוע מנהג כן אם אלא, שנים או אחד

 יתבטל שלא, נ"לבהכ מנין תמיד שיבאו בקנסות זה את זה כופין, נ"בבהכ תמיד מנין שאין במקום וכן: הגה

 ...התמיד

קיומו של המבנה, אלא שיתפללו בו על  ב שיהיה בית כנסת בעיר אינו חיוב רקולן, שהחיהרי 

 אוג לכך שיהיה מנין. עיר לדמוטלת החובה על כל אחד מבני המנין, ועל כן, ב

אם יש כמה בתי כנסת אבל יר, שיהיו בתי כנסת בעיר. ר, שהחיוב הוא על בני הענראה לומ והיה

. (סעיף כו) כתב בערוך השולחןוכן ר. לים מנין בכל בית כנסת שבעי, אין חובה להשויש בהם מנין

 :כותב( ג"סקע)ב "המשנ כן,. שמהמשנה ברורה נראה לא כךאבל 

 תורה זמן כי תדיר מנין שאין במקום נ"לבהכ שילכו והלומדים הבחורים לכוף יש קטנות ובקהלות

 צבור נ"בבהכ ה"בלא שיש לימודם במקום להתפלל ללומדים יש אז גדולות קהלות ודוקא לחוד

 .כזה קטן בקיבוץ כ"משא
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לכת אף על פי כן, כופים אותם לולומדים בבית מדרש ויש שם מנין, מן הסתם הבחורים והרי 

יש בתי כנסת , שיש חובה להשלים מנין גם אם (טזח ג, "או)ד האגרות משה למומכאן לבית הכנסת. 

 :שניתן להתפלל בהםאחרים בעיר, 

 נ"בבהכ גם להתפלל מנין שילכו לכוף הוא וכוונתו, מנין ישארו ד"בבהמ דגם דאיירי לומר צריך לכןו

 להתפלל שם שהולכים נ"ביהכ עוד גם שיש דאף מזה למילף יש כ"וא. שם גם התמיד יתבטל שלא כדי

 .זה נ"מביהכ התמיד יתבטל שלא יום בכל מנין שיהיה לראות זה נ"לביהכ השייכים אלו צריכים

קרי ים לבית הכנסת הזה. החיוב מוטל רק על מי ששייכהאגרות משה ברור, שאף מדברי  מנם,א

אין מתפלל בדרך כלל בבית הכנסת, אבל מי שאינו ב. "קבועים בו בשבתות וכיושהם מתפללים 

 . לים מנין עבור המתפלליםשמוטלת עליו החובה לה

, והוא מהחובה של בני בית ב מעין ממוני, מדיני שותפיםעסקנו בו עד עתה, הוא חיושהחיוב 

קיום רים באחחיוב לסייע בעד  גם מלבדו, יש אולם,אוג לכך שבית הכנסת יתפקד. הכנסת לד

ם "שכתב המהראין כופין על חיוב זה, כפי  אבל,. (ח שכב"או)ק ם שי"ת מהר", כפי שכתב בשומצווה

יים חיוב גמילות חסדים אינו ק, וםגמילות חסדייש לציין, שחיוב זה הוא מצד  ועוד. עצמויק ש

, שאם עובד (:ל)בבבא מציעא אר במשנה ילו נמנע מלהרוויח, כמבובמקום שבו מפסיד ממון, או אפ

 בת אבדה, אינו חייב לעשות כן. בטל מעבודתו בשביל לקיים השוצריך להת

ילה ובתפ. קום הפסד ממוןלא ברור שהיא קיימת במתפילה במנין, יש לציין, שאף עצם הועוד 

יכול להתפלל ביחידות. לאחר לעבודתו, אם התפילה במנין תגרום לו כתב ש (סעיף י פרק ח)כהלכתה 

 . ותר מהחובה להתפלל במניןישהחובה להשלים מנין עבור אחרים אינה גדולה ברור ו

 

ם שאינו מתפלל בבית , ולא על אדית הכנסתני שותפים רובץ רק על מתפללי במדייוב כן, החאם 

לדבר עליו במונחים  ךע שלך, לא שייעבודה שלך אינו המנין הקבושהמנין במקום הכיוון ות. סהכנ

 ט במקום הפסד ממון.ובפר ,כנסתשל בית ה

 .סד ממון, גם הוא אינו קיים במקום הפיוב לסייע לכל אדם במצוותהחולגבי 

 

 


