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 פרשת וירא

 תפלת מנחה
 ) סג, בראשית כד( :ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים

 זמנה
ברכות (ומסיק . רבי יהודה אומר עד פלג המנחה ,תפלת המנחה עד הערב )א, ברכות כו(תנן 

 .השתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד )א, כז

 מנחה גדולה או קטנה
. יצא, שעות ומחצה ולמעלה' מי שהתפלל תפלת המנחה לאחר ו) א ,ח רלג"או(ע "שוכתוב ב

ולרבי יהודה עד פלג המנחה שהוא , שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה לרבנן' ועיקר זמנה מט
דתפלת המנחה כנגד תמיד של בין ) אק "ס(ב "ומסביר המשנ. א שעות חסר רביע"עד סוף י

וזמן שחיטתו מדאורייתא התחלתו אחר שש שעות ומחצה דהיינו חצי שעה  ,בים תקנוההער
לכן היו מאחרין  ,ורק משום כדי שיהיו יכולין להקריב קרבנות יחיד מקודם ,אחר חצות היום

ש שהיו שוחטין התמיד "מערב פסח שחל להיות בע חןץ ,שעות ומחצה' הקרבתו בכל יום עד ט
ומחצה ולמעלה כנגד ' כ עיקר זמן תפלת המנחה לכתחלה הוא מט"וע .בשש שעות ומחצה

מ אם התפלל משש ומחצה ולמעלה יצא אחרי דעיקר זמנו "ומ ,התמיד שהיו מקריבין בכל יום
ויש מהראשונים שמקילין לכתחלה משש שעות  .של תמיד מדאורייתא מתחיל מאותו זמן

  .ומחצה ולמעלה

תפלת "ט שנקרא "ש שה"עי, ם"כדברי הרמב) א"מ, ד"פברכות (א בשנות אליהו "ודעת הגר
שעות ' והוא מט, משום שתקנוה כנגד הקרבת המנחה של קרבן תמיד של בן הערביים" מנחה

הוא משהאיר היום והוא זמן שחיטת תפילת שחרית זמן פ ש"ואע. ומחצה אחרי הקרבת התמיד
פילות שיהיו סמוך לביאה דקאי על שני הת, "ייראוך עם שמש"היינו משום דכתיב , התמיד

ואיחרו תפילת מנחה , "עם השמש"ולכן הקדימו תפילת שחרית כדי שיהיה . ויציאת השמש
ש עוד "עי. ורק בדיעבד יכול להתפלל משש שעות ומחצה". עם השמש"ט גופא שיהיה "מה

והמנחה , ט צריך ליזהר ביותר בתפלת מנחה משאר התפלות כי היא נקבעה בזמן המנחה"שמה
 . היותר רצויה יותר מכל התפלות ומכל הקרבנותהיא 

 ה"תפילת אאע
א שזמן "ם והגר"למה פסק הרמבא העיר "מ שטרנבך שליט"א שהגר"ראיתי בספר מנהגי הגר

אמר רב ספרא צלותיה  )ב, כח(יומא ' הרי אמרינן במס, לא בדיעבדמנחה גדולה אינו א
אמר רבא תנא גמר  ,קום וניגמראמר רב יוסף אנן מאברהם ני ,דאברהם מכי משחרי כותלי

, וכתב דבר נחמד. ה התפלל בחצות"הרי לן שאאע', וכו מאברהם ואנן לא גמרינן מיניה דתניא
ל "כ י"א, ריש תפילת השחר דנה האם תפלה אבות תקנום או כנגד תמידים תקנום' שהרי הגמ

התפלל בזמן  ולכן מטעם זריזין מקדימין למצוות, ה התפלל מחמת דתפלה רחמי נינהו"שאאע
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אלא  .לכן מאחרים עד זמן התמיד, כ לדידן שמתפללים כנגד תמידין"משא, הראשון שיכול
        ".ייראוך עם שמש"ה לא הקפיד על הענין של "ק למה אאע"דעדיין ק

 מנהג הישיבות
ע אין זה "ם והשו"וצריך להבין את זה הלא לפי הרמב, ברוב ישיבות מתפללים מנחה גדולה

שמביא כמה וכמה ראשונים הסוברים ) ד סימן יט"ח(ת יחוה דעת "שווראיתי ב. דאלא בדיעב
 . שאדרבה עדיף להתפלל מנחה גדולה

, תשובה .למה היתה תפלת המנחה משש שעות ולמעלה, שאלה) כסימן ש(ף "ת הרי"שול "וז
והתמיד של בין הערבים מכי ינטו צללי , עיקר דבר זה וטעמו לפי שתפלות כנגד תמידין תקנום

וכן , והוא משש שעות ולמעלה שהיא מנחה גדולה שנתקנה במקום תמיד של בין הערבים, ערב
יש עליו , ומי שלא התפלל אותה בזה הזמן. תמיד נשחט בשש ומחצה) א ,פסחים נח(שנינו 

אבל המתפלל מנחה משש שעות . כדתנן תפלת המנחה עד הערב, נחה עד הערבלהתפלל מ
. אם ירצה להתפלל נדבה עם הצבור יתפלל, ונזדמן לו להתפלל מנחה עם הצבור לערב, ומחצה
ורק מי שלא התפלל מנחה גדולה יכול , ל שאף לכתחלה מותר להתפלל מנחה גדולה"סשמוכח 

 .ג"סה בסידור ר"וכ. להתפלל מנחה עד הערב

שהזריז להתפלל , )ג"עמוד כ(בפירושו למסכת כלה  )המנהיגספר בעל (ן הירחי "וכן כתב ראב
אך בני הגולה  .והיא מצוה מן המובחר, הרי זה משובח, מנחה גדולה שהיא משש שעות ומחצה

שהם בדוחק הפרנסה ואינם יכולים להתפלל מנחה גדולה הם מתפללים מנחה קטנה שהיא 
 ,"ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה"ראיה לזה ממה שאמר דוד מביא ו .מתשע שעות ומחצה

והוא מלשון צהר , כצאת השמש בגבורתו, וצהרים היא משעה ששית שהחמה בראש כל אדם
זוהר וכדבריהם מבואר גם בספר ה. הא למדת שמנחה גדולה היו מתפללים', תעשה לתיבה וכו

יון דנטה שמשא ונחתא לסטר מערב הא כדין כ, ל"וז )דף קכא עמוד א כרך א פרשת חיי שרה(
 .וכבר פנה היום ואתו צללי ערב ואתער דינא קשיא בעלמא ופנה היום ,איהו זמן צלותא דמנחה

או שעתה יוכל להתפלל עם הצבור ואם ימתין  ,אם רוצה לאכול או לצאת לדרךב ש"במשנ' ועי
 .משש שעות ומחצה ולמעלה ע מותר להתפלל לכתחלה"לכו ,לא יהיה לו מנין נחה קטנהעל מ

ולכן בישיבות הנהיגו להתפלל מנחה , הרי לנו שהיכא שיש צורך מותר להתפלל מנחה גדולה
 .ה לפעמים יהיו צריכים להתפלל באמצע הסדר ויגרום ביטול תורה"דבלא, גדולה

 אכילה בזמן מנחה גדולה
, תו לסעודה גדולהלכאורה כוונ, ב שאם רוצה לאכול מותר להתפלל מנחה גדולה"כ המשנ"מש

שאסור ) ב, ח רלב"או(שיטת המחבר . שהרי נחלקו הפוסקים איזה סעודה אסור לאכול מתי
, סעודה קטנה מותרש א"יא מביא ש"אבל הרמ, סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה לואכול אפיל

א "וי ,ג שרי"פילו סעודה גדולה סמוך למא דא"וי ,ואינו אסור רק בסעודת נשואין או מילה
דהיינו בסעודה , ונהגו להקל כשתי הסברות .סמוך למנחה קטנה שרי לודסעודה קטנה אפי

להחמיר א שיש "ומסיק הרמ ,ובסעודה קטנה סמוך למנחה קטנה, גדולה סמוך למנחה גדולה
 .אפילו סמוך למנחה גדולהבסעודה גדולה 
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 א התפלל מנחה גדולה"למה החזו
 וראיתי בשם , ב שהרי אין זה אלא בדיעבד"וצ, דולהא נהג להתפלל מנחה ג"כידועה החזו

הסטייפלר שהטעם הוא משום שהיה חושש להשיטות שאסור לאכול אפילו סעודה קטנה לפני 
א סובר שמותר לאכול "אבל יש להעיר שהרי הרמ. ולכן הקפיד להתפלל מוקדם, מנחה גדולה
פסקי וראיתי בספר  .להכ המחבר שאין להתפלל מנחה גדו"ואינו חולק אמש, סעודה קטנה

כ נהגו להתפלל מנחה "גל "ח זצ"ז מבריסק ואביו הגר"הגריש )12סימן רלג הערה (תשובות 
  ) ג"ע' תורת זאב עמ(. גדולה

 תרתי דסתרי
יש לכל אחד ב ש"במשנ' ועי ."ודעבד כמר עבד ,דעבד כמר עבד"מסיק ' ממשיך המחבר שהגמ

י אינה אלא לחומרא דאין להתפלל מנחה "היינו דלענין מנחה דעת ר ,משניהם קולא וחומרא
אבל ממילא יש קולא לענין מעריב דמשם ואילך נחשב כלילה לענין שיוכל  ,רק עד פלג המנחה

ע בצאת "ש של ערבית לכו"היינו רק התפלה עצמה דאלו זמן ק[ ,להתפלל תפלת מעריב
י קולא לענין תפלת המנחה דמתפללין עד ולרבנן הו .]ה"הכוכבים הוא וכדלקמן בסימן רל

 .פלת הערב דאין להתפלל קודם חשיכהוממילא חומרא לענין ת ,הערב

, שאם עושה כרבנן ומתפלל מנחה עד הלילה, מינייהו והוא שיעשה לעולם כחדממשיך המחבר 
יהודה ומתפלל ערבית ' ואם עושה כר ,שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה

ועכשיו שנהגו להתפלל  .צריך ליזהר שלא יתפלל מנחה באותה שעה, המנחה ולמעלה מפלג
ואם בדיעבד התפלל  .אין להתפלל תפלת ערבית קודם שקיעת החמה, תפלת מנחה עד הלילה

יכול להתפלל תפלת ערבית מפלג , ובשעת הדחק. יצא, תפלת ערבית מפלג המנחה ולמעלה
אין לו , אלו שנוהגין להתפלל ערבית מפלג המנחה במדינותא ש"וכתב הרמ. המנחה ולמעלה

יצא אם מתפלל מנחה עד הלילה דהיינו עד , ובדיעבד או בשעת הדחק ,ל מנחה אחר כךלהתפל
 .צאת הכוכבים

שלא ינהוג פעם כך ופעם כך משום דהוה  ירושפ, לעולם כחדב שחייב לעשות "וכתב המנש 
ם אחד מנחה אחר פלג כרבנן וערבית קודם ש שלא יתפלל ביו"ומכ ,תרתי דסתרי אפילו למחר

מ יכול להתפלל תפלת "אם דרכו תמיד להתפלל מנחה אחר פלג מ רק בשעת הדחק. כ"צה
 ,פ באותו היום התפלל מנחה קודם פלג"מ אין להקל בזה רק אם עכ"ומ ,כ בזמן הזה"ערבית ג

 ,ת קודם הלילהאבל אם באותו היום גופא התפלל מנחה אחר פלג שוב אסור לו להתפלל ערבי
 .דהוי תרתי דסתרי באותו יום גופא

ז אם מתפלל ביחידי אבל צבור שהתפללו מנחה וכשילכו לביתם יהיה טורח לקבצם שנית "וכ 
הקילו האחרונים שמותר להתפלל ערבית סמוך  ,לתפלת ערב ויתבטל תפלת הצבור לגמרי

 .למנחה

 קבלת שבת מוקדם
סיבה  משום, לעשות שבת מוקדם בחדשי הקיץ שנוהגים) ל"ובפרט בחו(יש הרבה אנשים 

. יהיו ערים לסעודת שבת) או הם(ורוצים שהילדים  דאז השבת נכנסת מאוד מאוחר, פשוטה



4 
 

אבל לכאורה יש בעיא שהרי למדנו שאם תמיד מתפלל מנחה עד השקיעה אסור לו להתפלל 
 הואאפילו אם היום  אלא ,ולאו דווק באותו יום, תרתי דסתרידהוי שקיעה משום המעריב לפני 

 . אין לו להתפלל מחר מעריב מוקדם ,מתפלל מנחה מאוחר

ובפלג , מקדימין להתפלל ערבית יותר מבימות החולכתוב ש) ב ,ח רסז"או(ע "שואמנם ב
משמע ש )גק "ס( ב"משנוכתב ה .המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפלת ערבית ולאכול מיד

 ,וד יוםמעריב בזמנה מותרים להתפלל בליל שבת מבע א דאפילו הנוהגין להתפלל"גמדברי המ
דכיון דמצותה להוסיף מחול על הקודש וכבר קבל שבת  ,ובלבד שיהיה מפלג המנחה ואילך

ש "פ בע"אך הנוהג כן יזהר עכ .עליו יכול לסמוך על דעת הסוברים דהוי כלילה לענין תפלה
 .אהדדילהתפלל מנחה קודם פלג המנחה כדי שלא יהיה תרתי דסתרי 

 הירמי' ש וצלי ר"דרב צלי של שבת בע ש"ת ,ל"וזשכתב ג "בהמסתמך על הש א"מגש ב"עי
מ דלאו עד פלג המנחה בלחוד הוא דמצלינן "ש ,ירמיה' תפלה של חול ולא פסקיה לר האחורי

ורב הכי סבר אי  ,ירמיה דצלי מנחה' לר הדהא לא פסקי ,מנחה ומכאן ואילך ערבית קאמר רב
א "כתב עליו המגו .ל"מוסיפין מחול על הקודש עכ מרכלו ,ש מצלי"בעי לצלויי של שבת בע

אבל להמסקנא דאי בעי עביד  ,י"ל לדידיה דמעיקרא הוי בעי למיפשט מרב דהלכה כר"צש
 א שהטעם הוא"ממשיך המג .ש אף על פי שבחול עושה כרבנן"רשאי להקדים בע' כמר וכו

ובשבת אסור ליתנן  ,רבית נתקנה כנגד איברים ופדרים שמתעכלין בלילהדהא תפלת ע
ועוד דהמרדכי כתב דרשאי לעשות  ,)ד"דף ק(בשבת  תאכדאי ,דאמרינן ולא עולת חול בשבת

 .ש יש לסמוך עליו"מ בע"ל הכי מ"פעם כן ופעם כן ואף דלא קי

ל כרבנן אבל "סרב פ ש"ל אע"שר, ג באופן אחר"ולולי דמסתפינא הייתי מפרש דברי הבה
 .ה מותר לו להתפלל ערבית"ומשו, היות וקיבל עליו שבת נעשית כבר ליום המחרת

דמוטב להתפלל ערבית  )ה"במעשה רב אות ס(א "הביא דברי הגר )א ,סימן רלה(ל "ביהאבל ה
אם הצבור ש )שם(ע "שוכ ה"נגד מש( ,ש"א לו לאסוף עשרה בזמן ק"בזמנה ביחיד אם א
וכשיגיע , יקרא עמהם קריאת שמע וברכותיה ויתפלל עמהם, ש מבעוד יום"מקדימים לקרות ק

עוד כתב  .ואף בשבת דעתו שם שיתפלל בזמנה דוקא ,)קורא קריאת שמע בלא ברכות, זמן
א להקשות לדידן דמתפללין מעריב בזמנו "לפי מה שהתעורר המש ל"וז) א ,סימן רעא( ל"הבה

מ "ואף שמיישב זה מ ,האיך אנו יוצאין בזה ,י"כרל "ומנחה אחר פלג המנחה אלמא דלא ס
 .ד"לכתחלה יותר טוב למנוע מזה כנלענ

בלי תפלת (, ולאלו שיש להם ילדים קטנים וקשה להם יש עצה שיקבלו שבת מבעוד יום
ליזהר לא   דצריךאלא . ואחרי הסעודה יתפללו בזמן, ויאכלו סעודת שבת מוקדם) ערבית

ראיתי ( .שהרי אסור אז לאכול יותר מכביצת פת, ריאת שמעלהתחיל תוך חצי שעה לזמן ק
 )ל"א זצ"עצה זו בשם הגריש

שבת המחבר שיכול לקיים סעודת  פ שפסק"שאע) ה ,רסז(ב "משנכ ה"עוד יש להעיר ממש
יש חולקין וסוברין שיזהר למשוך סעודתו עד אבל , בת מוקדםשי היכא שקיבל עליו "מבעו

סעודות ילפינן ממה דכתיב אכלוהו היום כי שבת ' מם דכיון דהגוטע ,הלילה ויאכל כזית בלילה



5 
 

ולכן יש . ולכתחלה נכון לחוש לדבריהם ,בעינן שיקיים אותם ביום שבת עצמו, 'היום לה
נ "אז כשחוזרים מביהכו, ז"לפני הקינוח וברכהבאמצע הסעודה שנוהגים ללכת להתפלל 

   . אפשר לאכול כזית מבלי שיצטרך לחזור וליטל ידיו

 קידוש לפני תפילה
) שבת אות קיז(א בספר מעשה רב "אלא דיש לפקפק על הנהגה זו ממה שהובא בשם הגר

 נחמן ר"א ש"ת ,'כו שבת של צלי רב) ב ,כז( בברכות מדאמרינן, שאין לקדש לפני שהתפלל
 מתפלל כשאינו אבל ,י"מבעו לקדש יכול אז תחלה כשמתפלל דוקא משמע' כו שמואל אמר
 מדעת י"מבעו ש"בע שבת של והמתפלל שכתב ע"ק' סי ן"בראב מצאתי וכן. לקדש יכול אינו

  .ץ"כ חיים' ר הרב ל"עכ תחלה שהתפלל דוקא משמע ,י"מבעו הכוס על נמי מקדש

 לשמור עלינו בודאי ל"ז הגדול רבינו מפי הדברים יצאו ל אם"וז שכיר פעולת בהערות' ועי
 עליו חל כ"אא מקדשין שאין לומר ל"ז רבינו סברת שאם תשובה יש לדין אם אבל ,ולעשות

 למשמעות ל"ז רבינו צריך היה לא הקדוש י"ע השבת עליו שיחול ולא ,קדוש קודם שבת
 היום על מברך) א ,נא ברכות( ל"דס ש"דב אליבא מדאמרינן ,לזה מוכרעת ראיה יש כי ,ל"הנ

 ס"להש להו דקים אלמא ,בא לא יין ועדיין היום קדש שכבר מטעם ,היין על מברך כך ואחר
 אבל ,קבלתו י"ע או מעצמו יומא דקדיש או ,היום קדושת עליו שחל קודם לקדוש משכחת דלא
 בלשונו דקדק א"המ גם שהרי' ארי לא הא משום אי אבל .הקדוש י"ע השבת עליו שיקבל לא
 ,לדידן ש"ליוה שיר מזמור י"ע שבת לקבל ל"ור' כו ולקדש י"מבעו שבת לקבל רוצה אם' וכ
 עליו קיבל כשלא אבל ,שיתפלל קודם ולאכול לקדש כ"אח רשאי ,השבת את בפיו שיקבל או

 י"ע השבת קבלת עליו שחל תחלה התפלל כ"אא לקדש רשאי דאינו ודאי מתחלה שבת
 ,מקדש כ"ואח מתפלל ואזיל דנקט דברכות מהא מוכרחת ל"ז הגאון ראיה אין ז"ולפ. התפלה

 ל"ז הגאון ש"וכמ ,שם ס"בש כדמשמע תפלה י"ע א"כ שבת לקבל רגילין היו שלא דלדידהו
 אם או בפיו מדעת שבת כשמקבל אבל ,קבלה משום תחלה התפלל כ"אא מקדשין שאין ודאי

 מפני דעתנו לבטל יש מ"ומ .אמת א"המ של דינו נראה ש"ליוה שיר מזמור אמירת י"ע מקבלו
 . מפיו הדברים יצאו אם ל"ז הגאון דעת

אבל לכאורה כך , א שפקפקו בשמועה זו"רב השלם שיש הרבה מתלמידי הגרבמעשה ' ועי
 .ל"א הנ"מבואר בביואר הגר

ב  ,כז( בברכות להו דמספקא ל ממה"וז )י ,רסב 'סי ד"יו(א "אבל מצאתי ראיה מדברי בבהגר
א של מוצאי שבת "ועל הא שמצלי ר(' וכו קדושה אומר )ש בשבת"בהא דרב מצלי של ע

, בתפלה דתליא הנך דדוקא) ומסיק שאומר קידוש והבדלה(, 'וכו הבדלה אומר) בשבת
 .א שקידוש תלוי בתפילה"מבואר בדברי הגר). לאפוקי מילה(

 תוספת שבת או בקידוש או בתפילה
 דיעויין בחידושי, א אבל אין כן דעת הרבה ראשונים"אף אם נאמר שכן דעת הגראמנם 
 הערב דתפלת) א ,כו ברכות( י דאמר"שלפי רלענין תוספת שבת ) א ,לה שבת( א"הריטב
 הערב עד המנחה תפלת דאמרי ולרבנן, נעשה שבת ערבית תפלת כשיתפלל, המנחה מפלג
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 זה לענין לקדש עליו קדושה ושיחול קדש שיעשנו אמרה התורה כי, היום בקדוש עליו יקבלהו
 השבת יום את זכור רחמנא אמר ולהכי, יום הוא דעלמא דבדיני גב על ואף לילה הוא כאילו

 .מאיליו חל התוספת אין קידוש או שבת תפילת בלא אבל, השבת יום זכור אמר ולא לקדשו
. א לו עדיין להתפלל"פ שלרבנן א"י תפילה אע"הרי לן להדיא שיכול לקבל עליו שבת ע

 ).ברכות שם(ה "הרא' וכדבריו מבואר גם בחי

א "דלא כהגר) א ,ט השנה ראש( א"הריטב שהוכיח מחידושי) ט' סי(מ בספר פרי יצחק "שו
 של בדברים שיוסיפנו אלא ,בלבד מלאכה וביטול בדברים אינו זה ל ותוספת"ש שכתב וז"עי

 .הרי שאפשר לקדש קודם שיתפלל. בקידוש או בתפלה או קדושה

 האם יש להקל בציבור
התפלל מנחה י אף אם "ודבצבור יש להקל להתפלל מעריב מבע) ח"דה(א "יב ש"מוסיף המשנ

פ בבין השמשות "שאין לסמוך על זה רק כשהוא מתפלל מעריב עכאבל כתב , אחר פלג המנחה
 .ש יחזור ויקרא כשהוא ודאי לילה"וק ,אבל לא כשהוא עדיין ודאי יום ,ובשעת הדחק

  עד מתי יכול להתפלל מנחה
ולכן כתב , הלילה דהיינו עד צאת הכוכביםשזמן מנחה לרבנן הוא עד ) שם(א "מבואר ברמ

לאו ב ד"המנ וכתב .כ שם שהמנהג להתפלל מעריב מפלג המנחה"לפמש, שיוצא בזה בדיעבד
ואין להתפלל  ,ע"דוקא דערך רבע שעה קודם צאת הכוכבים בודאי בין השמשות הוא לכו

ל שכידועה "ר, "שקיעה שניה"היינו שמותר להתפלל עד . ל סמוך לזה"באותו זמן אלא ר
רבע מיל לפני ' ש מתחיל ג"וביה, מיל משקיעת החמה' א כדי הילוך דכ הו"ת ציה"לשיטת ר

כ הוא שבעים ושתים דקות "היוצא שצ, ב כל מיל הוא שמנה עשרה דקות"ולפי המשנ. (כ"צה
ועד אז , וחצי דקות אחרי שקיעה שלנו ההיינו חמישים ושמנ" שקיעה שניה"ו, אחרי השקיעה

 ). אפשר להתפלל מנחה

כ "א משמע דלדידן דנוהגים להתפלל מעריב אחר צה"שמהמחבר והרמ פ"עאב ש"וכתב המשנ
יש פוסקים רבים שחולקים בזה  כ"אחר שקיעה עד סמוך לצה לומותר להתפלל מנחה אפי

ולכן לכתחלה צריך כל אדם ליזהר  ,ודעתם שתפלת המנחה הוא רק קודם שקיעת החמה
  .ד שלא נתכסה השמש מעינינודהיינו שיגמור תפלתו בעו ,להתפלל קודם שקיעת החמה דוקא

 זמן פלג המנחה
ולבוש איך  ד"הרתהביא שנחלקו ) ק ג"ס( א"מגדהנה ה, א יש לתמוה"על עיקר דברי הרמ
ב "ל שמחלקין זמן זה לי"ר, כ"עד צה מוד השחרמשערין מעד "לפי תרה, משערינן זמן מנחה

מהנץ החמה עד  ח כתבו דמשערין"אבל בלבוש ובל .זמניות" שעה"חלקים וכל חלק הוי 
אינו אלא  הדזמן השחיט )ב ,צג(מפסחים  םדבריהא ישי להביא ראיה ל"וכתב המג ,שקיעתה

ל "ר. כ"צה םוהוא כמו שעה וחומש שעה קוד ,)ב, כ(במנחות ' סכ התו"וכ ,העד תחלת השקיע
כ לרבנן זמן המנחה עד "אשמחצית השקל וכתב . כ"כ תלוי בשקיעת החמה ולא צה"כ ע"א

בדיעבד יצא אם התפלל מנחה עד צאת שא "רמזה קושיא על הו, השקיעה ולא יותרתחלת 
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וגם הלבוש כוונתו בסוף , תקנו נגד הקרבת המנחהשל "יא ד"המג' ותי, הכוכבים כרבנן
 .כ"העה והוא כמו רביעית שעה קודם צהשקי

 תפילה בציבור או תפילה לפני שקיעה
ובדיעבד  ,כ בצבור"יחידות מלהתפלל אחבזמנה במנחה להתפלל ב שעדיף "עוד כתב המנש

אך כל מה  .כ"יוכל לסמוך על דעת המקילים להתפלל אחר שקיעה עד רבע שעה קודם צה
אכן אם כבר נראו כוכבים  ,שיכול להקדים מחוייב להקדים כדי שלא יכנס בספק בין השמשות

ל אבל ז בדיעבד ושעת הדחק גדו"אך כ .כבר עבר זמן מנחה בודאי דזהו סימן ללילה
ש שיש ליזהר מאד שלא "וכ ,לכתחלה בודאי אין לאחר זמן המנחה עד אחר שקיעה

ל במערבא לייטי אמאן דמצלי עם דמדומי "לאחר עד סמוך לצאת הכוכבים וכבר אחז
 חמה דלמא מטרפא 

 .ליה שעתא

 אמירת קרבנות במנחה
לדעת שדווקא  אבל מעניין, לתפלת מנחה" קרבנות"בדרך כלל רק בני ספרד מקפידים לומר 

יש שכתבו שנוהגין לומר פרשת התמיד  )ח רלד"או(ל "וז. א הוא שהמליץ על מנהג זה"הרמ
 .ומנהג יפה הוא, ין הערביםנגד תמיד של ב, קודם אשרי של תפלת המנחה) ח -א , במדבר כח(

אבל  ,ז אם לא יעבור זמן תפלה"אך כ ,כ לומר פטום הקטורת"טוב גש) ו ק"ס(ב "וכתב המשנ
 .ה יש אנשים שנכשלין בזה"ובעו ,יש חשש שיעבור זמן תפלה אפילו אשרי ידלגאם 


