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 פרשת וירא

 מנחה  תפילת

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

 יצחק תיקן תפלת מנחה

יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום)  ברכות כו, ב( רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד   ,איתמר רבי 
וישכם אברהם בבקר אל המקום  "שנאמר    ,ח אברהם תקן תפלת שחרית"בר   י"תניא כוותיה דר  .תמידין תקנום
ויצא  "יצחק תקן תפלת מנחה שנאמר    ".ויעמד פינחס ויפלל"ואין עמידה אלא תפלה שנאמר    ",אשר עמד שם

  ". תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפך שיחו"ואין שיחה אלא תפלה שנאמר    ",יצחק לשוח בשדה לפנות ערב 
ואתה אל תתפלל בעד "ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר    ",ויפגע במקום וילן שם"יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר  

   ".העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי

 זמנה

השתא   )כז, א  שם,. ומסיק (רבי יהודה אומר עד פלג המנחה  ,המנחה עד הערב  תפילתבזה"ל    )כו, א(ברכות  בתנן  
 עכ"ל.  .דיד כמר עביד ודעב יד כמר עב ידעב ,דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר

 מנחה גדולה או קטנה

המנחה לאחר ו' שעות ומחצה ולמעלה, יצא. ועיקר זמנה    תפילתמי שהתפלל  וז"ל  )  א  ,או"ח רלג(שו"ע  ב  כתב
  מט' שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה לרבנן, ולרבי יהודה עד פלג המנחה שהוא עד סוף י"א שעות חסר רביע. 

 עכ"ל. 

הוא זמן שחיטתו  מדאורייתא  ו  , מנחה כנגד תמיד של בין הערבים תקנוה  תפילתהלא  א) דס"ק  (משנ"ב  וביאר ב
רבנות יחיד  ולהקריב ק  םכדי שיהיו יכוליאלא דב  ,אחר שש שעות ומחצה דהיינו חצי שעה אחר חצות היום  תיכף
ערב פסח שחל להיות בע"ש שהיו שוחטין מלבד ב  ,היו מאחרין הקרבתו בכל יום עד ט' שעות ומחצה   ,לכך  קודם
ומחצה ולמעלה כנגד התמיד לה הוא מט'  ילת מנחה לכתחיעיקר זמן תפ  אם כןו  .התמיד בשש שעות ומחצהאת  

מיד מדאורייתא  דתעיקר זמנו  כיוון דסוף סוף  ומ"מ אם התפלל משש ומחצה ולמעלה יצא    , שהיו מקריבין בכל יום
  .משש שעות ומחצה ולמעלהלהתפלל מנחה  לכתחילה המתיריםיש מהראשונים אכן  .אותו זמןהוא ב

(בר  וכתב אליהו  בשנות  אהגר"א  ד,  הרמב"ם,  כות  כדברי  זו  )  תפילה  משום   תפילתדהטעם שנקראת  מנחה 
מט' שעות ומחצה אחר הקרבת התמיד.    היינורבן תמיד של בן הערביים, ווקל  שתקנוה כנגד הקרבת מנחה ש

הוא משהאיר היום והוא זמן שחיטת התמיד, היינו משום דכתיב "יראוך עם שמש",  תפילת שחרית  זמן  ד  הגםו
. ולכן הקדימו תפילת שחרית כדי שיהיה "עם שמש",  הויציאתת השמש  לביאדקאי על שני התפילות שיהיו סמוך  

בדיעבד יכול להתפלל משש שעות ומחצה.   לכן רק. ו בצאתה שיהיה "עם השמש"  בכדיאיחרו תפילת מנחה כן ו
היא נקבעה בזמן המנחה, והמנחה היא  יען ולות  ימנחה משאר התפ  תפילתיזהר ביותר בהל  ישמה"ט כתב ד עוד  ו

 רבנות. וומכל הק תלויהיותר רצויה מכל התפ התפילה

 תפילת אאע"ה 

  (בספרו ך שליט"א  ו הגר"מ שטרנב , העיר  מנחה גדולה אינו אלא בדיעבד  ובעיקר שיטת הרמב"ם והגר"א דזמן
אמר    , אמר רב ספרא צלותיה דאברהם מכי משחרי כותליבזה"ל    )כח, ב(יומא  אמרינן ב   לאהד  )מנהגי הגר"א

  וכו', הרי לן   אמר רבא תנא גמר מאברהם ואנן לא גמרינן מיניה דתניא  ,רב יוסף אנן מאברהם ניקום וניגמר
 התפלל בחצות.  בפירוש דאברהם אבינו 

א"כ י"ל  ואבות תקנום או כנגד תמידים תקנום,    תפילותהאם  ו  ריש תפילת השחר דנ   דהנה בגמ'  לבאר,וכתב  
תפלל  הזדרז להזריזין מקדימין למצוות מא דלה רחמי נינהו, ולכן מטעידתפ םמשוהתפלל גופיה  דאברהם אבינו
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מן הראוי לאחר מעיקר הדין עד זמן התמיד    ,תקנום  כנגד תמידיןדקיי"ל דמשא"כ לדידן    .בזמן הראשון שיכול
         "יראוך עם שמש". קיום המקרא דלא הקפיד על    אמאי אברהם אבינולא דעדיין ק"ק  שהוא תשע שעות ומחצה. א

 מנהג הישיבות

מנהג זה מעורר פלא, הלא התבאר שלדעת  . ובאמת שמנחה גדולה  המנהג נפוץ להתפללישיבות  הברוב  והנה  
כי דעת רבים מהראשונים דאדרבה ביא ה) יטד, (יחוה דעת הרמב"ם והשו"ע זמן זה אינו אלא בדיעבד. אולם ב

   , וכפי שיבואר.מנחה גדולהיש להעדיף להתפלל 

עיקר    והשיב על כך וז"ל  .שש שעות ומעלהנשאל מדוע תפילת המנחה נתקנה לזמן  כ)  שבשו"ת,  רי"ף (הנה ה
שעות   כנגד תמידין תקנום, והתמיד של בין הערבים מכי ינטו צללי ערב, והוא משש   תפילותדבר זה וטעמו לפי ש

א) תמיד נשחט בשש    ,נח(פסחים  בולמעלה שהיא מנחה גדולה שנתקנה במקום תמיד של בין הערבים, וכן שנינו  
המנחה עד הערב.   תפילתומחצה. ומי שלא התפלל אותה בזה הזמן, יש עליו להתפלל מנחה עד הערב, כדתנן  

אבל המתפלל מנחה משש שעות ומחצה, ונזדמן לו להתפלל מנחה עם הצבור לערב, אם ירצה להתפלל נדבה עם  
 עכ"ל.הצבור יתפלל. 

שלא התפלל מנחה גדולה  אלא דמי  מנחה גדולה,  הרי שלדעת הרי"ף מעיקרא דדינא אדרבה יש להעדיף להתפלל  
 . ]ור רס"גוכ"ה בסיד[יכול להתפלל מנחה עד הערב.  

הזריז להתפלל מנחה גדולה  וז"ל  כג),  עמוד  בפירושו למסכת כלה (  )המנהיגספר  בעל  (ן הירחי  "ראב  שיטתוכן  
אך בני הגולה שהם בדוחק הפרנסה    .שהיא משש שעות ומחצה, הרי זה משובח, והיא מצוה מן המובחר

ראיה לזה ממה  מביא  ות ומחצה. ו ואינם יכולים להתפלל מנחה גדולה הם מתפללים מנחה קטנה שהיא מתשע שע
וצהרים היא משעה ששית שהחמה בראש כל אדם, כצאת    ",ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה"שאמר דוד  

 עכ"ל.  השמש בגבורתו, והוא מלשון צהר תעשה לתיבה וכו'

הא כדין איהו כיון דנטה שמשא ונחתא לסטר מערב  בזה"ל )א ע"א כקה חיי שר ,א( "קזוהבוכדבריהם מבואר 
 , עכ"ל.וכבר פנה היום ואתו צללי ערב ואתער דינא קשיא בעלמא ופנה היום ,זמן צלותא דמנחה

ולפניו האפשרויות או    ,או לאכול קודם שהתפלל מנחה  לצאת לדרךדאדם העומד  במשנ"ב  למעשה כבר כתב  ו
כו"ע מודו דשפיר יכול  בכה"ג    ,לא יהיה לו מניןואז    נחה קטנהמ  עד זמןתין  או להמ  מנחה גדולה,  צבורלהתפלל ב

 להתפלל לכתחילה מנחה גדולה.

התפלל  הרי לן דבמקום הצורך הקילו לכתחילה להתפלל מנחה גדולה. ונראה דמטעם זה נהגו בישיבות להקדים ול
כמו   באמצע הסדרשכן אילו היו מתפללים מנחה קטנה עיתים שהיו נאלצים להתפלל   ,באופן קבוע מנחה גדולה

 , ואין לך צורך גדול מזה.ביטול תורהעל ידי כך יבואו לידי  ו בימי החורף שהשקיעה מקדימה,

 אכילה בזמן מנחה גדולה 

כוונתו  נראה דה  לכאור  .התפלל מנחה גדולהו להקדים וללאכול מותר ל  דהיכא שמעונייןמשנ"ב  במש"כ  והנה  
קודם התפילה, ואיזו סעודה סעודה  אימתי אסור לאכול  סעודה גדולה, שהרי נחלקו הפוסקים  שמעוניין לאכול  

ביא  ההרמ"א  אך  ,  סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה  לואכול אפילסור  א , ב)  או"ח רלב(ה. שלדעת השו"ע  אסור
מנחה פילו סעודה גדולה סמוך לוי"א דא  ,שואין או מילהיבסעודת נ   אלא, ואינו אסור  תסעודה קטנה מותרש  אי"ד

, דהיינו בסעודה גדולה הדעותונהגו להקל כשתי    .סמוך למנחה קטנה שרי  לווי"א דסעודה קטנה אפי  ,שרי  גדולה
סמוך  ף  אבסעודה גדולה  להחמיר  יש  דומסיק הרמ"א    . סמוך למנחה גדולה, ובסעודה קטנה סמוך למנחה קטנה

 .למנחה גדולה

 התפלל מנחה גדולהלהחזו"א  ע נהגמדו

הגרי"ז ואביו הגר"ח זצ"ל  מובא שאף  )12 'רלג הע(פסקי תשובות בו. החזו"א נהג להתפלל מנחה גדולה כידוע
 כאמור מבואר בשו"ע וברמב"ם   . והדברים צריכים ביאור רב, הלאעג), (תורת זאב נהגו להתפלל מנחה גדולה
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   וכיצד יתכן שצדיקים אלו קדושי עליון סיגלו לעצמם מנהג שאינו אלא בדיעבד. .אין זה אלא בדיעבדד

  קודם אסור לאכול אפילו סעודה קטנה  הנ"ל דשש לשיטות  חמשום ש  דהחזו"א נהג כןבשם הסטייפלר  מובא  ו
ה  לאכול סעודדשרי  סובר  ההרמ"א  הבאנו דברי  יש להעיר שהרי    כן, , ולכן הקפיד להתפלל מוקדם. אמנחה גדולה

  , ומדוע היה לו לחשוש. וצ"ע.קטנה

 תרתי דסתרי 

ואסיקנא, דעבד כמר, עבד ודעבד כמר, עבד והוא שיעשה לעולם כחד מינייהו, שאם (שם) וז"ל    עוד כתב בשו"ע
ואם עושה כר'   ,עושה כרבנן ומתפלל מנחה עד הלילה, שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה

 , עכ"ל.יהודה ומתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה, צריך ליזהר שלא יתפלל מנחה באותה שעה

  ,כאחד  קולא וחומרא ישנה  לכל אחד משניהם  דההכרח לנהוג כדעה אחת משום ש  (שם, סק"ג)   במשנ"בוכתב  
אלא לחומרא דאין להתפלל ויש לכל אחד משניהם קולא וחומרא היינו דלענין מנחה דעת ר' יהודה אינה  וז"ל  

מנחה רק עד פלג המנחה אבל ממילא יש קולא לענין מעריב דמשם ואילך נחשב כלילה לענין שיוכל להתפלל  
תפלת מעריב [היינו רק התפלה עצמה דאלו זמן ק"ש של ערבית לכו"ע בצאת הכוכבים הוא וכדלקמן בסימן  

עד  דמתפללין  המנחה  תפלת  לענין  קולא  הוי  ולרבנן  דאין   רל"ה]  הערב  תפלת  לענין  חומרא  וממילא  הערב 
 , עכ"ל. להתפלל קודם חשיכה

ערבית קודם שקיעת   תפילתמנחה עד הלילה, אין להתפלל  תפילת ועכשיו שנהגו להתפלל והוסיף השו"ע, וז"ל 
יכול להתפלל    תפילתואם בדיעבד התפלל    .החמה יצא. ובשעת הדחק,   תפילת ערבית מפלג המנחה ולמעלה, 

 עכ"ל.  לג המנחה ולמעלה.ערבית מפ

ובדיעבד    ,ל מנחה אחר כךבמדינות אלו שנוהגין להתפלל ערבית מפלג המנחה, אין לו להתפלוז"ל ווכתב הרמ"א  
 עכ"ל. או בשעת הדחק, יצא אם מתפלל מנחה עד הלילה דהיינו עד צאת הכוכבים.

שלא ינהוג פעם כך ופעם דישנו הכרח לנהוג כחד מינייהו לעולם, שלא יהיה תרתי דסתרי, וז"ל  "ב  נ משב וכתב  
קודם    אפילו למחר ומכ"ש שלא יתפלל ביום אחד מנחה אחר פלג כרבנן וערבית  כך משום דהוה תרתי דסתרי 

 , עכ"ל.לעולם כחד נהוגב לדמחויי צה"כ 

אין   . אכןערבית בזמן זה  תפילתמ"מ יכול להתפלל    אם דרכו להתפלל מנחה אחר פלג אף    בשעת הדחק  אולם
אם באותו היום גופא התפלל   ךא  ,תפלל מנחה קודם פלגקדים להעכ"פ באותו היום האלא היכא ד להקל בזה  

 .דהוי תרתי דסתרי באותו יום גופא ,מנחה אחר פלג שוב אסור לו להתפלל ערבית קודם הלילה

  תפילתבור שהתפללו מנחה וכשילכו לביתם יהיה טורח לקבצם שנית ליצ  ךא  ות,אם מתפלל ביחיד  וכל זה דווקא
 . למנחהתפלל ערבית סמוך הקלו האחרונים לה ,בור לגמרייהצ תפילתתבטל בכך תו יתערב

 קבלת שבת מוקדם

שאלמלא כן השבת ,  שהלילות קצרים  דשי הקיץושבת בחהקדים קבלת  ל  ]חו"לאצל בני  בפרט  [ישנו מנהג נפוץ  
 .  ת השבתנכנסת מאוחר והילדים לא יהיו ערים לסעוד

אסור  אחרי פלג המנחהתפלל מנחה אכן לכאורה יש להעיר בזה, שהרי לפי מה שנתבאר נמצא דאדם הרגיל לה
והתבאר דאיסור זה תקף אפילו אם עושה כן בשני  תרתי דסתרי, דהוי שקיעה משום ה ערבית קודםלו להתפלל  

   ימים נפרדים.

מקדימין להתפלל ערבית יותר מבימות החול, ובפלג המנחה יכול  מבואר דבשבת  )  ב  ,או"ח רסז(שו"ע  ם במנ א
"א דאפילו הנוהגין  ג משמע מדברי המד  ג)ס"ק  (  ב"משנ ב וכתב    .ערבית ולאכול מיד  תפילתלהדליק ולקבל שבת ב

 , ובלבד שיהיה מפלג המנחה ואילך  ,וד יוםמותרים להתפלל בליל שבת מבע  ל מקוםמכבזמנה    ערביתלהתפלל  
דכיון דמצותה להוסיף מחול על הקודש וכבר קבל שבת עליו יכול לסמוך על דעת הסוברים דהוי כלילה לענין  
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  . אך הנוהג כן יזהר עכ"פ בע"ש להתפלל מנחה קודם פלג המנחה כדי שלא יהיה תרתי דסתרי אהדדי   .תפילה
 עכ"ד.

דרב צלי של    ת"ש  ,לבזה"כתב  שבה"ג  הדברי  סתמך על  שהביא המשנ"ב ה  א"מגשורשם של דברים, הנה הבו
ש"מ דלאו עד פלג המנחה בלחוד הוא    ,של חול ולא פסקיה לר' ירמיה  תפילה  האחורי  השבת בע"ש וצלי ר' ירמי

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

אבל להמסקנא דאי בעי עביד כמר וכו'    ,צ"ל לדידיה דמעיקרא הוי בעי למיפשט מרב דהלכה כר"ידכתב המג"א  ו
הקטרת ה כנגד  ערבית נתקנ   תפילתמשום ד  הואלכך  הטעם  ו  .כרבנן  נוהגרשאי להקדים בע"ש אף על פי שבחול  

, דכ(בשבת    תאכדאי  ,ובשבת אסור ליתנן דאמרינן ולא עולת חול בשבת  ,איברים ופדרים שמתעכלין בלילהה
מ"מ בע"ש יש לסמוך   כוותיה,המרדכי כתב דרשאי לעשות פעם כן ופעם כן אף דלא קי"ל  כיון שד  כתב,  ועוד  ),א

 עכ"ד.  .עליו

היות וקיבל עליו שבת    מ"מ  ,ס"ל כרבנןרב  דאמנם  אלא כוונתו,    הבה"גוונת  אין זו כהו"א דדמסתפינא    אכן לולא
 להתפלל ערבית. שפיר שרינן ליהליום המחרת, ומשו"ה  בכך נחשב הזמן

דמוטב להתפלל ערבית בזמנה ביחיד אם שכתב    )סה,  במעשה רבהביא דברי הגר"א (  )א  ,רלה(  אולם בביאוה"ל
אם הצבור מקדימים לקרות ק"ש מבעוד יום, יקרא  ד  (שם)שו"ע  ה[ודלא כ  ,א"א לו לאסוף עשרה בזמן ק"ש

ואף בשבת דעתו    ].עמהם קריאת שמע וברכותיה ויתפלל עמהם, וכשיגיע זמן, קורא קריאת שמע בלא ברכות
   .קאושם שיתפלל בזמנה דו

וז"לא  ,רעא(  ל יאוה"בכתב הובמקו"א   נו לפי מה שהתעורר המ"א להקשות לדידן דמתפללין מעריב בזמש  ) 
יותר טוב    לכתחילהואף שמיישב זה מ"מ    , האיך אנו יוצאין בזה  ,ומנחה אחר פלג המנחה אלמא דלא ס"ל כר"י

 , עכ"ל. למנוע מזה כנלענ"ד

  לא ישתתפו בסעודה עקב האיחור, מובא עצה לכך בשם הגרשז"א זצ"ל קטנים  ה  הםילדיואותם החוששים ש
יוכלו הסעודה    לאחריאכלו סעודת שבת מוקדם, ו,  ערבית  תפילת   ולא יתפללושבת מבעוד יום,  עליהם  יקבלו  ד

בזמן  תוך חצי שעה לזמן קריאת שמע, שהרי אסור  בבסעודה  לא להתחיל  שיזהר  הלעליהם  אכן  בזמן.    להתפלל
 ותר מכביצת פת. לאכול יזה 

דניתן לקבל שבת מבעוד יום, ואף לאכול המחבר  שפסק דהגםה)   ,רסז(ב "משנ בממש"כ  על כך יש להעיר אכן 
וטעמם דכיון    ,יזהר למשוך סעודתו עד הלילה ויאכל כזית בלילהדחולקין וסוברין  היש  . מכל מקום  שבתסעודת  

  לכתחילה ו  ,בעינן שיקיים אותם ביום שבת עצמו,  דהג' סעודות ילפינן ממה דכתיב אכלוהו היום כי שבת היום לה'
  .נכון לחוש לדבריהם

באמצע  להתפלל    שלא לסיים את הסעודה בעת הגיע זמן ק"ש, אלא הולכיםנוהגים  נם הישובאמת מסיבה זו  
וברכה  קודםהסעודה   שי  יכוליםמביהכ"נ    כששבים  לכןוז,  "מהקינוח  מבלי  כזית  לשובלאכול  ל ווליט  זדקקו 

    . הםידי

 תפילה קודםקידוש 

קודם  אין לקדש  דקיז)    ,יש לפקפק על הנהגה זו ממה שהובא בשם הגר"א בספר מעשה רב (שבאך מלבד זאת  
מדאמרינןהתפילה  קאודו  משמע'  כו  שמואל  אמר  נחמן  ר"א  ש"ת  , 'כו  שבת  של  צלי  רב)  ב  כז,(   בברכות  , 

  המתפלל (קע) ד  ן"בראב כתב    וכן.  לקדש  יכול  אינו  מתפלל  כשאינו  אבל  י, "מבעו  לקדש  יכול  אז  להיתח  כשמתפלל
יכול   להיתח  התפללאם      קאודוד  מדבריו  משמעו  י,"מבעו  הכוס  על  נמי  מקדש  , מדעת  י"מבעו  ש"בע  שבת  של

  אף לקדש על הכוס מבעוד יום. 

 ולעשות,  לשמור  עלינו  בודאי  ל"ז  הגדול  רבינו  מפי  הדברים  יצאו  וז"ל אם  כתב על כך,  שכיר  פעולת  ובהערות
  שיחול  ולא  קדוש,  קודם   שבת  עליו  חל  כ"אא  מקדשין  שאין  לומר  ל"ז  רבינו  סברת  שאם   תשובה  יש  לדין  אם  אבל
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  אליבא   מדאמרינן  לזה,   מוכרעת  ראיה  יש  כי  ל,"הנ   למשמעות  ל"ז   רבינו  צריך  היה  לא  הקדוש  י"ע  השבת  עליו
  בא,   לא  יין  ועדיין היום  קדש  שכבר  מטעם  היין,  על  מברך  כך  ואחר   היום  על  מברך)  א  נא,  ברכות(  ל"דס  ש"דב

  י "ע  או  מעצמו  יומא  דקדיש  או  היום,  קדושת  עליו  שחל  קודם  לקדוש  משכחת  דלא  ס"להש  להו  דקים  אלמא
'  וכ  בלשונו  דקדק   א"המ  גם  שהרי  א,ארי  לא   הא  משום  אי  אבל  הקדוש.  י"ע  השבת  עליו שיקבל  לא  אבל  קבלתו,

 בפיו  שיקבל  או  לדידן,  שבתהם  ליו  שיר  מזמור  י"ע  שבת  לקבל  ל"ור'  כו  ולקדש  י"מבעו  שבת  לקבל  רוצה  אם
  רשאי   דאינו  ודאי  מתחלה   שבת   עליו  קיבל  כשלא  אבל  שיתפלל,  קודם  ולאכול  לקדש   כ"אח  רשאי   השבת,  את

  מהא   מוכרחת  ל"ז  הגאון   יתראי   אין  ז"ולפ.  תפילהה  י "ע  השבת  קבלת  עליו  שחל  תחלה  התפלל  כ"אא  לקדש
  ס " בש  כדמשמע  תפילה  י"ע  א"כ  שבת  לקבל  רגילין  היו  שלא  דלדידהו  מקדש,  כ"ואח  מתפלל  ואזיל  דנקט  דברכות

  או   בפיו  מדעת  שבת  כשמקבל  אבל  קבלה,  משום  תחלה  התפלל  כ"אא  מקדשין  שאין  ודאי   ל"ז  הגאון  ש"וכמ  שם,
 הגאון  דעת  מפני  דעתנו  לבטל  יש  מ" ומ  .אמת  א"גהמ   של  דינו  נראה  ש"ליוה  שיר  מזמור   אמירת   י "ע  מקבלו  אם

 , עכ"ל.מפיו הדברים יצאו אם ל"ז

בביאור  לכאורה כך מבואר  אולם  מתלמידי הגר"א פקפקו בשמועה זו,  מובא שרבים  במעשה רב השלם  אכן  ו
'  וכו   קדושה  אומר  ב בהא דרב מצלי של ע"ש בשבת)  (כז,  בברכות  להו  דמספקא  וז"ל ממה   י)  רסב,   הגר"א (יו"ד

 הנך  קאודדו, (ומסיק שאומר קידוש והבדלה)  'וכו  הבדלה  (ועל הא שמצלי ר"א של מוצאי שבת בשבת) אומר 
 בתפילה. מיתלא תליקידוש ברור מיללו דהגר"א הרי דברי , (לאפוקי מילה). תפילהב דתליא

 בתפילה תוספת שבת או בקידוש או 

  לה,  (שבת א"הריטב הנה כתב , דאינה כן ראשוניםרבים מה  דעתמכל מקום  ,כן דעת הגר"אאי נימא דאמנם אף 
א) רב מצלי   ,א) דתפלת הערב מפלג המנחה, וכדאמרינן התם (כז  ,אליבא דרבי יהודה דאמר (ברכות כווז"ל  א)  

מנחה עד הערב יקבלהו עליו בקדוש היום, של שבתות בערב שבת ואוקימנא כרבי יהודה, ולרבנן דאמרי תפלת ה
כי התורה אמרה שיעשנו קדש ושיחול קדושה עליו לקדש לענין זה כאילו הוא לילה ואף על גב דבדיני דעלמא 
הוא יום, ולהכי אמר רחמנא זכור את יום השבת לקדשו ולא אמר זכור יום השבת, אבל בלא תפילת שבת או 

 , עכ"ל. ירנא בפרק תפלת השחר קידוש אין התוספת חל מאיליו וכדבר

  מעריב עדיין יכול לקדש ובזה מקבל עליו שבת. "א להתפלל  ע"פ שאשלפי רבנן שא  בדבריו,  להדיא הרי לן  
 ., ועודוכדבריו מבואר בחי' הרא"ה (ברכות שם)

  בדברים   אינו  זה  שכתב וז"ל ותוספת  ,א) דלא כהגר"א  ט,(  בר"ה  א"הריטב  מדבריפרי יצחק (ט) הוכיח  "מ שבווש
הרי    או  תפילהב  או  קדושה  של  בדברים  שיוסיפנו  אלא  בלבד,  מלאכה  וביטול קודם    דניתןבקידוש.  לקדש 

 שיתפלל.

 האם יש להקל בציבור

אף אם התפלל מנחה אחר פלג    ערבית מבעוד יוםבור יש להקל להתפלל  ידבצ(דה"ח)  י"א  דמשנ"ב  עוד כתב ב
מתפלל בזמן ולא כאשר    ,בבין השמשות  ערביתמתפלל  כך בשעת הדחק אלא כשאין לסמוך על  . אך מ"מ  המנחה
 .דאי לילהוו בזמן שהואויקרא  שובק"ש ימ"מ ו  ,ודאי יום שהוא

   להתפלל מנחה עד מתי הזמן שניתן

, ולכן היינו עד צאת הכוכבים  ,הלילההוא עד  זמן תפילת מנחה  רבנן  דעת  למבואר דרמ"א (שם)  הנה בדברי ה
 . בדיעבד אלא יוצא בזהדכיוון שהמנהג להקדים ולהתפלל ערבית מפלג המנחה אם כן אינו כתב 

לאו דוקא דערך רבע שעה (שם) על מש"כ הרמ"א דעד הלילה היינו עד צאת הכוכבים, וז"ל    נ"בשמב   וכתב
שמשות הוא לכו"ע ואין להתפלל באותו זמן אלא ר"ל סמוך לזה וכן אי' בד"מ  קודם צאת הכוכבים בודאי בין ה

 ברל"ב.  
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,  צה"כ  קודםמיל    י כידוע לשיטת ר"ת צה"כ הוא כדי הילוך ד' מיל משקיעת החמה, וביה"ש מתחיל ג' רבעדר"ל  ו
השקיעה, ושקיעה שניה  ה"כ הוא שבעים ושתים דקות אחר  צנמצא ד,  דקות  י"חמיל הוא  שיעור  המשנ"ב    ולדעת

 . להתפלל מנחה זמן זה ניתן, ועד דידןשקיעה זמן ה וחצי דקות אחר ההיינו חמישים ושמנ 

וז"ל מותר    וסיים במשנ"ב  דנוהגים להתפלל מעריב אחר צה"כ  דלדידן  והרמ"א משמע  ודע דאף שמהמחבר 
ודעתם שתפלת המנחה הוא   יש פוסקים רבים שחולקים בזה  "כ,להתפלל מנחה אפי' אחר שקיעה עד סמוך לצה

קא דהיינו שיגמור  ו לה צריך כל אדם ליזהר להתפלל קודם שקיעת החמה דוירק קודם שקיעת החמה ולכן לכתח
   , עכ"ל.תפלתו בעוד שלא נתכסה השמש מעינינו

 זמן פלג המנחה 

משערינן   כיצדלבוש  הו  "דהרתהנחלקו  דהביא  ס"ק ג)  (  א"מגעיקר דברי הרמ"א יש לתמוה, דהנה הובאמת שב
מחלקין זמן זה לי"ב חלקים וכל חלק הוי  דר"ל  ו"כ,  עד צהו  מוד השחרמשערין מעתרה"ד  שלדעת הזמן מנחה,  

 . ההשקיע משערין מהנץ החמה עדוהלחם חמודות לבוש ואילו לדעת ה שעה זמנית.

אינו אלא עד   הדזמן השחיט  )ב  ,צג(פסחים  הא דאיתא במי הלבוש והלחם חמודות,  דברראיה להמג"א  והביא  
הדבר  א"כ ע"כ תלוי  ו"כ.  צה  םוהוא כמו שעה וחומש שעה קוד  ,)ב,  כ(' במנחות  סוכ"כ התו  ה,לת השקיעיתח

לת השקיעה ולא יותר,  יעד תחהינו  "כ לרבנן זמן המנחה  דאמחצית השקל  בצה"כ. וכתב  בבשקיעת החמה ולא  
 . הכוכבים כרבנןבדיעבד יצא אם התפלל מנחה עד צאת ד רמ"א ה ותיקשי אמש"כ

הוא כמו רביעית ש  ,עהבסוף השקי   אף כוונת הלבוש היאנגד הקרבת המנחה, וכן כ תקנו  די"ל  מג"א דכתב הו
 ה"כ. שעה קודם צ

 שקיעה קודם התפילה בציבור או תפילה 

ובדיעבד יוכל    ,בורי בצ  שלא בזמנהלהתפלל  אשר  בזמנה ביחידות ממנחה  להתפלל    דמוטב "ב  נ משבעוד כתב  
אך כל מה שיכול להקדים מחוייב    .לסמוך על דעת המקילים להתפלל אחר שקיעה עד רבע שעה קודם צה"כ

אכן אם כבר נראו כוכבים כבר עבר זמן מנחה בודאי דזהו סימן   ,להקדים כדי שלא יכנס בספק בין השמשות
  , אחר זמן המנחה עד אחר שקיעה ודאי אין ל וב  לכתחילהאך כ"ז בדיעבד ושעת הדחק גדול אבל    .ללילה

וכ"ש שיש ליזהר מאד שלא לאחר עד סמוך לצאת הכוכבים וכבר אחז"ל במערבא לייטי אמאן דמצלי  
 עכ"ד.  .עם דמדומי חמה דלמא מטרפא ליה שעתא

 רבנות במנחהואמירת ק

בעדות אשכנז. וזאת על אף ואינו מצוי כן מנחה,   תפילתקודם  רבנותולומר ק נפוץ להקפידבני ספרד  הנה מנהג
יש שכתבו שנוהגין לומר פרשת   )רלד  ,או"ח(כה כתב  הרמ"א הוא שהמליץ על מנהג זה. ו  שהמעיין יראה כי

 עכ"ל.  .ין הערבים, ומנהג יפה הואהמנחה, נגד תמיד של ב  תפילתח) קודם אשרי של  -התמיד (במדבר כח, א 

אבל אם יש חשש    ,תפילהאך כ"ז אם לא יעבור זמן    ,תטום הקטוריטוב ג"כ לומר פדו)    ס"קוכתב המשנ"ב (
 עכ"ל. .ובעו"ה יש אנשים שנכשלין בזה ,אפילו אשרי ידלג תפילהשיעבור זמן 


