
 

 

 

 

 
 

  לת מנחהיזמן תפ

 המנחה.  )חצי(עד פלג  :עד הערב. רבי יהודה אומרלת המנחה יתפ :משנה )כ"ו ב'(

? משש )הזמן המוקדם ביותר לתמיד של בין הערביים(איזו היא "מנחה גדולה"  :תניא
)זמן תמיד של בין הערביים בכל שעות ומחצה ולמעלה. ואיזו היא "מנחה קטנה" 

 חצה ולמעלה.? מתשע שעות ומיום(

רבי יהודה אומר פלג  :דתניאומסיק דרבי יהודה פלג מנחה אחרונה קאמר, 
 .1המנחה אחרונה אמרו, והיא י"א שעות חסר רביע

קאמר רב כהנא הלכה כרבי  )גבי שחרית( התם :רב חסדא לרב יצחק "לא )כ"ז א'(
 מידי.  יהודה, הואיל ותנן בבחירתא כוותיה. הכא מאי? אישתיק ולא אמר ליה ולא

השתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר, דעבד כמר עבד ודעבד  (ואסיקנא)
 כמר עבד.

 שיטות הראשונים 

שעיקר זמן תפילת מנחה  רבינו חננאלדעת  :האם עדיף מנחה גדולה או קטנה
וכן נראה מדברי  לכתחילה מתשע שעות ומחצה ולמעלה. ובדיעבד, משש שעות ומחצה.

נראה  הטורומדברי  ., שעיקר זמן המנחה בשעת מנחה קטנה"שהראכן כתב ו. 2הרמב"ם
 .כרמב"ם פסק 3והשו"עשזמן מנחה לכתחילה הוא משש שעות ומחצה ולמעלה. 

                                                

. וזמן מנחה לפי רבי יהודה הוא 21¾ומקבלים  21שעות עד  9½-כלומר, מחלקים את זמן מנחה קטנה, שהוא מ . 1
 .שעות, ולא עד בכלל 21¾עד 

בערב הפסח שחל להיות בערב שבת היו שוחטין את . ורק לפי שהיה התמיד קרב בכל יום בתשע שעות ומחצה . 2
 .התמיד בשש שעות ומחצה

כתב שרש"י מפרש שאף לכתחילה יכול להתפלל מזמן מנחה גדולה, אלא  )ס"ק א( יאור הגר"אבובאו"ח רלג,א.  . 3
ופסקי הגר"א. ובשנות אליהו  )ס"ק ג(וכן כתבו בשעה"צ  .דעיקר זמנה מזמן מנחה קטנה. ומשמע שמצדד כדעה זו

לת מנחה בחצי שעה תפי ולגביכתב הגר"א, שבשעת הדחק יכולים להתפלל בזמן מנחה גדולה, עיי"ש.  )ריש פ"ד(
שמלשון השו"ע משמע שלא יצא אפילו בדיעבד. וכן כתבו כמה אחרונים.  )ס"ק ב(, כתב המשנ"ב שאחר חצות

נשאר  )אות ו(ושיש סוברים שבדיעבד אם התפלל באותה חצי שעה שאחר חצות, לא יתפלל שנית. ובשער הציון 

 ת”בעזהשי
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, שלא ורשב"א ,רב האי גאון, רא"ש, רבנו יונהדעת  :דעבד כמר עבד, ודעבד כמר עבד
ומאירי  ,למהרא"ה, הש, אלא לעולם יעשה כחד מינייהו. ודעת 4יעשה תרתי דסתרי

שאמנם ביום אחד אין ראוי לו להתפלל מנחה וערבית, אבל מיום ליום אין לחוש כלל, 
, דמשקיעת החמה זמן מנחה לריטב"אודעת יחיד . 5ואין כאן משום תרתי דסתרי אהדדי

 וסיעתו. כרא"שפסק  7והשו"ע. 6וערבית יחד

 נהשזמ רצלוניבהרבי יהודה דעת תפילת מנחה עד הערב.  :פילת מנחהסוף זמן ת
רב . ודעת ומהר"י קולון ,ראב"ד, ארחות חיים, המנהיגנמשך עד צאת הכוכבים. וכן דעת 

 פסק  9והשו"ע. 8, שזמנה עד שקיעת החמהוראב"י אב"ד ,רבינו יונהרמב"ם, ניסים גאון, 

                                                                                                                                                                         

. רמב"ם )הל' תפילה ג,ד, אות ג(. הגהות מיימוניות מוניות()הו"ד בהגהות מיירבינו חננאל  -מקורות  בזה בצ"ע למעשה.
 .)סי' ח; וראה שו"ת כלל ד סי' ט(. רא"ש )הל' תפילה ג,ב(

כגון אם מקדים ומתפלל ערבית לפני השקיעה, יכול להתפלל מנחה רק עד פלג המנחה, ואם התפלל מנחה עד  . 4
 הערב, אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה.

ן לא חיישינן. רא"ה. והמאירי כתב, והרי זה כשני שבילים אחד טמא ואחד טהור שהלכו שני בני אדם זה דבדרבנ . 5
באחת וזה באחרת שאם באו לישאל בבת אחת שניהם טמאים ובזה אחר זה שניהם טהורים. ובשם השלמה 

לא גרע מהשכים כתבו עכשיו שנהגו על ידי הדחק שעושים פעמים כרבי יהודה ופעמים כרבנן, שפיר דמי, ד
 לצאת לדרך שמקדים וקורא.

אלא בביאת השמש סגי, ועדיין הוא  פילת ערבית, דלא צריך צאה"כוהיינו דמשקיעת החמה חשוב לילה לעניין ת . 6
 .יין ערבית הוא מפלג עד שקיעת החמהבין רבנן לרבי יהודה לענ חה כיון שהוא יום. וכל הנפק"מזמן מנ

לא  ,שמתפללים תפלת מנחה אחר פלג המנחה ע"פוא ,ועכשיו נהגו העולם להקל בכךוכתב ב"י, או"ח רלג,א.  . 7
אפשר שסומכים על מה שכתב  ,דהוו תרי קולי דסתרן אהדדי ע"גוא. נמנעו מלהתפלל ערבית גם כן באותה שעה

גאון והשלמה  רב האי –מקורות שלעניין תפילה הקלו. עיי"ש. )ליישב דעתו של רבינו תם, עיי"ש(  הרא"ש בריש ברכות
)כ"ו ב', . מאירי )כ"ז א', ד"ה אישתיק; הו"ד באוהל מועד(. רא"ה )שער התפלה דרך ב נתיב ב(. אוהל מועד )הו"ד באוהל מועד(

 .)ריש פ"ד דתענית, ד"ה בשלושה(ריטב"א  .)סי' פט(. מרדכי דעה במרדכי(הד"ה מה; והובאה 

בשקיעת החמה וכו' רוצה לומר דמשקיעת החמה ואילך אינו זמן מנין לדם שנפסל  ('ו א")נדהכי אמרינן בזבחים  . 8
 .ועיקר התמיד הוא זריקת הדם ,ותפלת המנחה היא כנגד תמיד של בין הערבים ,זריקת דם תמיד של בין הערבים

 שהיה נוהג להתפלל בשעת הדחק )הל' תפילה(וכתב במהרי"ל  :)הארוך, רלג ס"ק א(או"ח רלג,א. זה לשון דרכי משה  . 9
מנחה סמוך לצאת הכוכבים, כי אמר אע"פ שנראה כלילה בעיר, מכל מקום עדיין יום הוא, כמו שאמר רבי יוסי 

 יהא חלקי עם מכניסי שבת בטבריה וכו' וכתב שכן קיבל ממהר"ש. עכ"ל. )שבת קי"ח ב'(

ב. אמנם כתב . וראה הערה הבאה בשם המשנ"שמהשקיעה אין להתפלל מנחה )או"ח רסא,ב ס"ק יא(כתב  והגר"א 
 )אות כא(שבדיעבד יוכל לסמוך על דעת המקילים להתפלל אחר שקיעה. וביאר בשער הציון  )רלג, ס"ק יד(המשנ"ב 

שאפילו לדעת הגר"א והגאונים דסברי דתיכף אחר השקיעה הוא בין השמשות, מכל מקום נוכל לומר דבשעת 
 ודאי הוא.הדחק סוכמים על דעת רבי יוסי, דסבירא ליה דאז עדיין יום 
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 .10דהיינו עד צאת הכוכבים הרמ"אשזמנה עד הלילה. וכתב 

, דציבור דדחיקא להו שעתא רב האי גאון: דעת הציבור שדחוק להם הזמן לפני השקיע
תקנתייהו דמצלי כולהו בלחש בבי שמשיה לצלויי בלחשא והדר לנחותי שליח ציבור, 

והדר נחית שליח צבור ואומר מגן ומחיה וענו קדושה ומסיים האל  ,להיכמצות תפ
תפלל שי מהרי"ל. ודעת מר יתגדל ויתקדש אי ליכא שהות ביום למגמר י"חווא ,הקדוש

 כרב האי גאון.פסק  12והשו"ע. 11שליח ציבור מנחה בקול רם, וכולם יתפללו עמו
 .כמהרי"לכתב  והרמ"א

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן רלג(

ּה ִמט'  א.  ּנָ ר ְזמַּ ְעָלה, ָיָצא. ְוִעּקַּ ֱחָצה ּוְלמַּ עֹות ּומֶׁ ָ ר ו' ש  חַּ ְנָחה ְלאַּ ּמִ ת הַּ ִפּלַּ ל ּתְ ּלֵּ ִהְתּפַּ ֶׁ ִמי ש 
 ָ ד סֹוף ש  הּוא עַּ ֶׁ ְנָחה ש  ּמִ ג הַּ לַּ ד ּפְ י ְיהּוָדה עַּ ּבִ ָנן, ּוְלרַּ ּבָ ְיָלה ְלרַּ ּלַּ ד הַּ ְעָלה עַּ ֱחָצה ּוְלמַּ  עֹות ּומֶׁ

                                                                                                                                                                         

ונסתפקנו על מה ששנינו תפלת המנחה עד הערב, אם רוצה לומר עד שקיעת  :)סי' נד(וראה שו"ת מן השמים  
זֹרּו"  :החמה או עד צאת הכוכבים, וכו'. והשיבו ה ּגְ ם ָלְך לֹא ִיְהיֶׁ ם ִלי גַּ גם  ,, ופירשו לי בתוך המראה)מלכים א, ג,כו("ּגַּ

יהיה, גזורו השעה שהיא משקיעת החמה עד צאת הכוכבים וזהו חצי בין כדברי המקיל גם כדברי המחמיר לא 
 .)שו"ת, סי' ל(ראב"י אב"ד  .)הו"ד בשו"ת ראב"י אב"ד(ברצלוני הרבי יהודה  -סיעה א'  –מקורות  יהודה. ביהשמשות דר

. דין תפילת מנחה, אות א()ח"א, , ארחות חיים )תשובות ופסקים סי' קצד. הו"ד בשבולי לקט סי' מח, עניין התפילה(ראב"ד 
)בתשובה, הו"ד רב ניסים גאון  -. סיעה ב' )שו"ת, סי' קעג(. מהר"י קולון (הל' תפילה בסופו, דיני תפילת המנחה)המנהיג 

 .)שו"ת, סי' לו(. ראב"י אב"ד )יח א ברי"ף, ד"ה תפילת( רבינו יונה. )הל' תפילה ג,ד(רמב"ם . בשו"ת מהר"ם אלשקר, סי' צו(

משמע דלדידן דנוהגים להתפלל מעריב אחר צאת שמהמחבר והרמ"א דע דאף  :)רלג, ס"ק יד(המשנ"ב  כתב. 10
בזה  מותר להתפלל מנחה אפילו אחר שקיעה עד סמוך לצאת הכוכבים, יש פוסקים רבים שחולקיםהכוכבים, 

קודם שקיעת ולכן לכתחלה צריך כל אדם ליזהר להתפלל שתפלת המנחה הוא רק קודם שקיעת החמה! ודעתם 
ומוטב להתפלל בזמנה ביחידות מלהתפלל החמה דוקא, דהיינו שיגמור תפלתו בעוד שלא נתכסה השמש מעינינו. 

)אכן אם . ובדיעבד יוכל לסמוך על דעת המקילים להתפלל אחר שקיעה עד רבע שעה קודם צה"כ אח"כ בצבור

ך כל זה בדיעבד ושעת הדחק גדול, אבל לכתחלה בודאי . אכבר נראו כוכבים כבר עבר זמן מנחה בודאי דזהו סימן ללילה(
אין לאחר זמן המנחה עד אחר שקיעה. וכל שכן שיש ליזהר מאד שלא לאחר עד סמוך לצאת הכוכבים, וכבר 

 חז"ל במערבא לייטי אמאן דמצלי עם דמדומי חמה דלמא מטרפא ליה שעתא.מרו א

היה אחד לכל הפחות שיענה אמן אחר השליח ציבור. רמ"א מילה במילה עד לאחר האל הקדוש. משנ"ב. וטוב שי. 11
 ע"פ דברי המהרי"ל. )או"ח קכד,ב(

. )עניין תפילה, סי' מז(. שיבולי הלקט )הו"ד בשיבולי הלקט, בשם רבינו אפרים(רב האי גאון  -או"ח רלב,א. מקורות . 12
 .)מנהגים, הל' תפילה, אות ד(מהרי"ל 
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.י" ר ָרִביעַּ עֹות ָחסֵּ ָ  א ש 

ֲעִריָנן הגה: ַּ ן ּוְמש  ֲעִרינַּ ַּ ּיֹום ָארְֹך ְמש  ף ִאם הַּ ּיֹום, ְואַּ ן הַּ ּלּו ְלִפי ִעְניַּ עֹות אֵּ ָ עֹות ש  ָ ם ִנְקָרִאים  ְלי"ב ש  ְוהֵּ
ּלּו  עֹות אֵּ ָ ן ְלש  ֲעִרינַּ ַּ עֹות, ְמש  ָ ש  ֲערּו ֲחָכִמים ּבְ ִ ּ ש  ֶׁ ל ָמקֹום ש  ן ּכָ ּיֹות, ְוכֵּ ּנִ עֹות ְזמַּ ָ פי' ש  "ם ּבְ ְמּבַּ )רַּ

ְבָרכֹות( פ"ק ּדִ ָנה ּבְ ְ ש  ּמִ  .הַּ
ה ֲעש ֶׁ ּיַּ ֶׁ ד; ְוהּוא ש  ר, ָעבַּ מַּ ד ּכְ ד; ּוְדָעבַּ ר, ָעבַּ מַּ ד ּכְ ָעבַּ ִסיְקָנא, ּדְ ְייהּו,  ְואַּ ד ִמינַּ חַּ ְלעֹוָלם ּכְ

ג  לַּ ְרִבית ִמּפְ ל עַּ ּלֵּ ינֹו ָיכֹול ְלִהְתּפַּ ּוב אֵּ ְיָלה, ש  ּלַּ ד הַּ ל ִמְנָחה עַּ ּלֵּ ָנן ּוִמְתּפַּ ּבָ רַּ ה ּכְ ִאם עֹוש ֶׁ ֶׁ ש 
ְעָלה,  ְנָחה ּוְלמַּ ּמִ ג הַּ לַּ ְרִבית ִמּפְ ל עַּ ּלֵּ ר' ְיהּוָדה ּוִמְתּפַּ ה ּכְ ְעָלה; ְוִאם עֹוש ֶׁ ְנָחה ּוְלמַּ ּמִ ָצִריְך הַּ

ד  ת ִמְנָחה עַּ ִפּלַּ ל ּתְ ּלֵּ ֲהגּו ְלִהְתּפַּ ּנָ ֶׁ ו ש  ָ ְכש  ָעה; ְועַּ ָ אֹוָתּה ש  ל ִמְנָחה ּבְ ּלֵּ ּלֹא ִיְתּפַּ ֶׁ ר ש  הֵּ ִלּזָ
ת  ִפּלַּ ל ּתְ ּלֵּ ד ִהְתּפַּ ִדיֲעבַּ ה; ְוִאם ּבְ ּמָ חַּ ת הַּ ִקיעַּ ְ ם ש  ְרִבית קֹדֶׁ ת עַּ ִפּלַּ ל ּתְ ּלֵּ ין ְלִהְתּפַּ ְיָלה, אֵּ ּלַּ הַּ

ג לַּ ְרִבית ִמּפְ ְרִבית  עַּ ת עַּ ִפּלַּ ל ּתְ ּלֵּ ק, ָיכֹול ְלִהְתּפַּ חַּ ּדַּ ת הַּ עַּ ְ ְעָלה, ָיָצא. ּוִבש  ְנָחה ּוְלמַּ ּמִ הַּ
ְעָלה.  ְנָחה ּוְלמַּ ּמִ ג הַּ לַּ  ִמּפְ

חַּ  הגה: ל ִמְנָחה אַּ ּלֵּ ין לֹו ְלִהְתּפַּ ְנָחה, אֵּ ּמִ ג הַּ לַּ ְרִבית ִמּפְ ל עַּ ּלֵּ ּנֹוֲהִגין ְלִהְתּפַּ ֶׁ ּלּו ש  ְמִדינֹות אֵּ ר ּוְלִדיָדן ּבִ

ק חַּ ּדַּ ת הַּ עַּ ְ ש  ד אֹו ּבִ ְך; ּוְבִדיֲעבַּ ְינוּ , ּכָ הַּ ְיָלה, ּדְ ּלַּ ד הַּ ל ִמְנָחה עַּ ּלֵּ ּכֹוָכִבים  ָיָצא ִאם ִמְתּפַּ את הַּ ית צֵּ )ּבֵּ

"א( ּבָ ְ ש  ד ְורַּ ל מֹועֵּ ם אֹהֶׁ ֵּ ש  ף ּבְ  .יֹוסֵּ
 )או"ח, הלכות תפילה, סימן רלב(

ש  וְ  א.  חַּ לַּ לּו ּבְ ּלְ חּוָקה, ִיְתּפַּ ָעה ּדְ ָ ּ ש  ה ִאם הַּ ֲענֶׁ ה, ְויַּ ּיֵּ ן, ּוְמחַּ ִליחַּ ִצּבּור: ָמגֵּ ְ ר ש  ְך יֹאמַּ ר ּכָ חַּ אַּ
ָרכֹות. ּיֹום ִלְגמֹר י''ח ּבְ הּות ּבַּ ְ ין ש  , ִאם אֵּ דֹוש  ּקָ ל הַּ ם: ָהאֵּ ּיֵּ ה, ּוְמסַּ ָ ּ  ְקֻדש 

ָהל הגה: ּקָ ִליחַּ ִצּבוּר ִעם הַּ ְ ּ ש  ל הַּ ּלֵּ ְתּפַּ ּיִ ֶׁ ש  אֹוְמִרים ש  ן נֹוֲהִגין ְויֵּ קֹול ָרם, ְוכֵּ יל סי' קכ''ד ָסִעיף ב' ּבְ ן ְלעֵּ ּיֵּ  .ְועַּ

 מוקדמתקבלת שבת 

 .)מבעוד יום(של שבת בערב שבת  )ערבית(רב איקלע לבי גניבא, וצלי  )כ"ז א'(

לּתְ  :אמר ליה רבי ירמיה בר אבא לרב )כ"ז ב'( דַּ )מן המלאכה, הואיל וקיבלת עליך מי ּבָ

 אין בדילנא.  :? אמר ליהשבת בתפלתך(

?! והא אביי שרא האם חייב לפרוש ממלאכה לאחר שקיבל תוספת שבת()איני  )ומקשה(
)לעשן סלים, לאחר שכבר התפלל של שבת בערב לרב דימי בר ליואי לכברויי סלי 

 ! שבת(
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 . 13ההוא טעותא הואי )ומתרץ(

פעם אחת נתקשרו שמים בעבים,  :וטעותא מי הדרא?! והא אמר אבידן )ומקשה(
הוא, ונכנסו לבית הכנסת והתפללו של מוצאי שבת כסבורים העם לומר חשכה 

הואיל והתפללו,  :בשבת, ונתפזרו העבים וזרחה החמה. ובאו ושאלו את רבי, ואמר
הרי שתפילה היא. וא"כ גם לענין תוספת שבת,  .)ולא הצריכם להתפלל משתחשךהתפללו 

 ! (14אע"פ שבטעות היתה, נחשב תוספת הואיל והתפלל ערבית

 צבור דלא מטרחינן להו. שאני  )ומתרץ(

, ואומר רב שבתשל שבת בע )ערבית(מתפלל אדם  :אמר רב נחמן אמר שמואל
 והלכתא כוותיה.. )עושה קידוש מבעוד יום(קדושה על הכוס 

 )אח"כ(מתפלל אדם של מוצ"ש בשבת, ואומר  :אמר רב יהודה אמר שמואל
 .)מבעוד יום(הבדלה על הכוס 

 שיטות ראשונים

, שאני ציבור רשב"א, תלמידי רבינו יונה, ורבינו ירוחם, רא"ש: ביארו תקבלת שבת בטעו
אלו ואלו  ,אבל מלאכה .דלא מטרחינן להו להתפלל שנית כמו דמטריחין ליחיד

משמע דקבלה  רש"יכתב שמפירוש  האור זרוע דקבלה בטעות אינה קבלה., מותרין
 ומדברי  15.16שרירא גאון רבמדברי  הביןוכן  .בטעות הויא קבלה לענין ליאסר במלאכה

                                                

 תפילה מדעת, אלא יום המעונן היה וכסבור חשיכה, ואח"כ זרחה חמה. רש"י.  לא קיבל עליו תוספת שבת משעת. 13

. אבל לענין תוספת, )שעדיין השבת לא יצאה(ואע"פ שלא הותרו במלאכה, התם הוא דלא לעבור על דברי תורה . 14
 אע"ג דבטעות הוה, תוספת הוא ע"י תפילה, הואיל ואמר תפילה, קבלה היא. רש"י. 

מעשה היה  בשם רב שרירא גאון )וכן הוא בשבולי הלקט בשם תשובות הגאונים( עותופר המקצו בשם סהראשונים כתב. 15
הדליקו נרות  ,וכסבורין העם שהוא חשיכה ,ויום המעונן היה ,היה רב שבתבימי אבותינו הקדמונים פעם אחת ע

ו מעריב והיה שהות ולא התפלל ,עד שנשבה הרוח ונתפזרו העבים וראו השמש ,ולא הספיקו להתפלל מנחה
 ,אותם שהדליקו אסורים להדליק עוד ולעשות מלאכה: ואמרו ,חכמי הדורלושאלו  .והתחילו הנרות לכבות ,ביום

 נר אחר.  אבל שאר אנשי העיר מותרין להדליק ;שכבר קבלו השבת

דאביי דשרא כ ,שאם קבל עליו שבת בטעות שמותר במלאכה ,משמע מפשט הלכהוהקשה האור זרוע מסוגיין, ד. 16
  .השלום עליהם ,מיהו אין לנו כח לחלוק על דברי רבותינו . וכתב:לכברויי סלי
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 ,דעדיפא קבלת שבת על ידי הדלקה לגאונים להו דסביראנראה  לי הלקטומרדכי ושבה
סתם  18והשו"ע. 17אם קבלו הציבור בטעות לא הוי קבלהבה לה דאמרינן ימעל ידי תפ

 .כמרדכי, ובשם יש אומרים כרא"ש

דציבור לא רינן נראה הא דאמרבינו יונה : מדברי קבלת צבור קודם פלג המנחה
 ,אבל קודם פלג המנחה; היינו דוקא כשהתפללו מפלג המנחה ואילך, מטרחינן להו

 .19השו"על. וכן פסק כיון דלאו זמן תפלת ערבית הוא כל ,אפילו ציבור נמי מחזירין

שכיון שנהגו כל ישראל כרבנן שאין , רי"ץ גיאת: דעת קבלת והוצאת שבת מבעוד יום
ולא של מוצאי  ,אין להתפלל של שבת בערב שבת ,כהישמתפללין ערבית אלא משח

שיכול לקבל  רמב"ם ורא"ש. ודעת ואין לקדש ולהבדיל אלא בכניסת היום ,שבת בשבת
 .20השו"עשבת ולהוציאה קודם זמנה. וכן פסק 

צלי של שבת בערב שבת מפלג המנחה דרב  הרא"ש: כתב תפילת ערב שבת מבעוד יום
ואף על פי שלא היה  .ם היה קורא קריאת שמע בעונתהולאחר יציאת הכוכבי ,ולמעלה

 כיון שהיה מכוין למצוה להוסיף מחול על הקודש לא חייש  ,להיסומך גאולה לתפ

 

                                                

הב"י ביאר טעמם, דהדלקה היא מעשה, לכן עדיפא. והגר"א ביאר טעמם, דסבירא להו דקבלה בטעות הוי קבלה. . 17
להו לחזור ולהתפלל, לכן ומתפילה אין ראיה, דתפילה בטעות אינה כלום ואפילו בציבור רק משום דלא מטרחינן 

דלפי הסברו של הגר"א, במזמור שיר, או  )ד"ה ויש אומרים(קבלה שבאה ע"י תפילה גם כן אינה כלום. וכתב ביה"ל 
 בסתם קבלה בעל פה, דינו כמו הדלקה.

ס"ק ). וכתב במשנ"ב ציבור שהתפללו ערבית בטעות מבעוד יוםשל רי"ף ורמב"ם השמיטו את הדין או"ח רסג,יד. ו. 18

דקבלת צבור בטעות אפילו רק ע"י תפלה  בירא להוועיין באחרונים שהביאו בשם כמה מגדולי הפוסקים דס נו(
. ואין להקל נגד אלו הפוסקים .רק שבזה אין המיעוט נמשכין אחר הרוב כיון שבטעות היתה הקבלה ,שמה קבלה

תלמידי ה"ר . )ד"ה שאני התם(רשב"א . ס ו()סו"רא"ש  -. מקורות במקום הדחק יש לסמוך על דעה קמייתא שבשו"עו
וף פרק במה )סמרדכי . (טז סי' ,ערב שבת )ח"ב, הל'אור זרוע . (נתיב יב, ח"א)רבינו ירוחם . סוד"ה רב צלי(יח ב ברי"ף, )יונה 

 .)עניין שבת, סי' נט(. שבולי הלקט סי' רצז(, מדליקין

 .ב צלי()סוד"ה רתלמידי ה"ר יונה  -או"ח רסג,יד. מקורות . 19

ולהתפלל ערבית בלילה  ,"י ולקדש ולאכולודאם רוצה לקבל שבת מבע)רעא, ס"ק ה( או"ח רסז,ב. וכתב המג"א . 20
, מדאמרינן כתב בשם הגר"א, שאינו נכון )אות קיז(ב'מעשה רב' להלכה. אמנם )רעא, ס"ק יא( . והביאו המשנ"ב רשאי

; משמע דוקא כשמתפלל תחילה, אז יכול לקדש מבעו"י', רב צלי של שבת וכו', ת"ש א"ר נחמן אמר שמואל וכו
. )הל' הבדלה בסופו; וכ"כ באוהל מועד בשם יש מהגאונים(רי"ץ גיאת  -אבל כשאינו מתפלל, אינו יכול לקדש. מקורות 

 .)סי' ו(. רא"ש )הל' תפילה ג,ז(. רמב"ם )שער התפילה דרך ב נתיב ה(הל מועד וא
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אין ראוי לעשות כן אלא לצורך שעה, כתב,  והראב"ד. 21הרמב"ם. וכן כתב לסמיכה
 22 .והלא צריך לסמוך גאולה

שאם קיבל שבת מוקדם,  בספר חסידים: כתב אכילת כל סעודה ראשונה מבעוד יום
וגמר סעודתו מבעוד היום גדול, יאכל שוב לאחר צאת הכוכבים כדי שיעור בהמ"ז, כדי 

 .23לקיים מצות ג' סעודות

 רב האי גאוןבשם  תלמידי רבינו יונהכתבו  :מתפלל אדם ערבית של מוצ"ש בשבת
אבל שלא לדבר  שרק לדבר מצוה, כגון שהיה צריך להחשיך על עסקי המת, מותר.

מצוה, כיוון שכבר נהגו העולם להתפלל מנחה עד שקיעת החמה, אין להתפלל ערבית 
ביארו מטעם שצריך  תוספות)אמנם  תוספות ורא"שאלא משקיעת החמה ואילך. וכ"כ 

כתב שאין מדקדקים בזמן תפילת ערבית במוצ"ש.  והרמב"ם. להוסיף מחול על הקודש(
 .כרב האי גאוןפסק  24והשו"ע

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רסז(

ל  ב.  ּבֵּ ְדִליק ּוְלקַּ ְנָחה ָיכֹול ְלהַּ ּמִ ג הַּ חֹל, ּוִבְפלַּ ימֹות הַּ ר ִמּבִ ְרִבית יֹותֵּ ל עַּ ּלֵּ יִמין ְלִהְתּפַּ ְקּדִ מַּ
ד  ֱאכֹל ִמּיָ ְרִבית ְולֶׁ ת עַּ ְתִפּלַּ ת ּבִ ּבָ ַּ עּור ּפְ )ש  ִ ֲעִרין ש  ַּ ד ְמש  יצַּ יל סי' רל"ג ּכֵּ ן ְלעֵּ ּיֵּ ְנָחהְועַּ ּמִ ג הַּ  .(לַּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רסג(

ְרִבית יד.  ת עַּ ִפּלַּ לּו ּתְ ּלְ רֹות ְוִהְתּפַּ ָכה ְוִהְדִליקּו נֵּ ְ ָחש  ֶׁ בּו ש  ְ ן ָטעּו ִצּבּור ְוָחש  ְמֻעּנָ יֹום הַּ  ִאם ּבְ
                                                

דכיון , ותירץ, )ראה לעיל, ד' ב', לא יאמר אלך לביתי ואוכל קימעא וכו'(ור לאכול קודם ק"ש הלא אס )רסז,ב(והקשה הב"י . 21
, אע"ג )סי' א(וכדכתב הרא"ש בריש ברכות , דאיכא רבוותא דפסקי דמפלג המנחה ואילך הוי זמן קריאת שמע

כל מקום לא מיקרי מ ,דמשום דאיכא מאן דסבירא ליה דלא הוי זמנה עד צאת הכוכבים חוזר לקרותה משתחשך
פסק  )ס"ק ו(תירץ, שהתחיל חצי שעה קודם זמן ערבית. והמשנ"ב  )ס"ק ב(. והמג"א אוכל קודם קריאת שמע

 כמג"א, שאם לאחר שהתפלל ערבית אין עד הלילה חצי שעה, יש ליזהר שלא להתחיל לאכול.

 .)סי' ו(. רא"ש )הל' תפילה ג,ז(רמב"ם וראב"ד  -מקורות . 22

ּיֹום לַּ חרונים טעמו, דכיון דהשלוש סעודות ילפינן ממה דכתיב "וביארו א. 23 ת הַּ ּבָ ַּ י ש  ּיֹום ּכִ ", בעינן  ה' וגו'ִאְכֻלהּו הַּ
דמדברי תוספות ורא"ש ורבינו ירוחם, משמע שיכול  )רסז, ס"ק ב(שיקיים אותם ביום שבת עצמו. וכתב המג"א 

. וטעמא, דאחר פלג המנחה חשבינן לילה. וכן פסק ע()ראה מחצית השקל מהיכן משמלגמור הסעודה מבעוד יום כן 
 .)סי' רסט(חסידים  -. מקורות )רסז, ס"ק ה(המג"א לדינא, אלא שכתב שמכל מקום טוב להחמיר. וכן פסק המשנ"ב 

 ג.או"ח רצג,. 24
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יָנם ְצִריִכים  ה, אֵּ ּמָ ָעִבים ְוָזְרָחה חַּ רּו הֶׁ ּזְ ְך ִנְתּפַּ ר ּכָ חַּ ת, ְואַּ ּבָ ַּ ל ש  ֶׁ ְרִבית ש  ל עַּ ּלֵּ ֲחזֹר ּוְלִהְתּפַּ לַּ

ָכְך, ָצִריְך הּוא  ָעה ּבְ ּטָ ֶׁ ְעָלה; ְוִאם ָיִחיד הּוא ש  ְנָחה ּוְלמַּ ּמִ ג הַּ לַּ לּו ָהָיה ִמּפְ ּלְ ִהְתּפַּ ֶׁ ש  ִאם ּכְ
ִרי ין ָיִחיד ֻמּתָ ין ִצּבּור ּבֵּ ת ְמָלאָכה ּבֵּ ּיַּ ן ֲעש ִ ְרִבית. ּוְלִעְניַּ ת עַּ ִפּלַּ ל ּתְ ּלֵּ ֲחזֹר ּוְלִהְתּפַּ ם, לַּ

ת  ּיַּ ֲעש ִ רֹות ֲאסּוִרים ּבַּ ִהְדִליקּו נֵּ ֶׁ אֹוָתם ש  ֶׁ ש  אֹוְמִרים ש  ָטעּות. ְויֵּ ת ָהְיָתה ּבְ ּבָ ַּ ת ש  לַּ ּבָ קַּ ּדְ
ת ָאסּור  ּבָ ַּ ם ש  ֵּ ק ְלש  ֻהְדלַּ ֶׁ ר ש  אֹותֹו נֵּ ֶׁ ש  אֹוְמִרים ש  ִרין. ְויֵּ ִית ֻמּתָ ּבַּ י הַּ ֵּ ְנש  ָאר אַּ ְ ְמָלאָכה ּוש 

 ֶׁ ְלְטלֹו. ִלּגֹעַּ ּבֹו ּוְלהֹוִסיף ּבֹו ש  ָבה ָאסּור ְלטַּ ֲאִפּלּו ִאם ּכָ ן, וַּ  מֶׁ
 )או"ח, הלכות שבת, סימן רצג(

ל  ג.  ֶׁ ל ש  ּלֵּ ר ִמְצָוה, ָיכֹול ְלִהְתּפַּ חּום ִלְדבַּ ּתְ ל הַּ יְך עַּ ִ ְחש  ִריְך ְלהַּ ּצָ ֶׁ גֹון ש  הּוא ָאנּוס, ּכְ ֶׁ ִמי ש 
יל מִ  ְבּדִ ְעָלה ּוְלהַּ ְנָחה ּוְלמַּ ּמִ ג הַּ לַּ ת ִמּפְ ּבָ ַּ י ש  ן ָאסּור מֹוָצאֵּ ר, ְוכֵּ ּנֵּ ל הַּ ְך עַּ ד, ֲאָבל לֹא ְיָברֵּ ּיָ

ּכֹוָכִבים את הַּ ד צֵּ ת ְמָלאָכה, עַּ ּיַּ ֲעש ִ  ...ּבַּ

 מעבר כנגד המתפללאיסור 

, והוה )מבעוד יום(של שבת בערב שבת  )ערבית(רב איקלע לבי גניבא, וצלי  )כ"ז א'(
ולא פסקיה  לאחוריה דרב. וסיים רב, )תלמידו של רב(מצלי רבי ירמיה בר אבא 

 .25לצלותיה דרבי ירמיה

של שבת בערב שבת.  )ערבית(שמע מינה מתפלל אדם  :ומדייק, שמע מינה תלת
 ושמע מינה מתפלל תלמיד אחורי רבו. ושמע מינה אסור לעבור כנגד המתפללין.

 איני?! והא רבי אמי ורבי אסי חלפי!  )ומקשה(

 לפי.רבי אמי ורבי אסי חוץ לארבע אמות הוא דח )ומתרץ(

לעולם אל  :ורבי ירמיה היכי עביד הכי?! והא אמר רב יהודה אמר רב )ומקשה(
)נמי , ולא אחורי רבו )אצל רבו, ומראה כאילו הם שווים(יתפלל אדם לא כנגד רבו 

 ! יוהרא הוא(

  שאני רבי ירמיה בר אבא דתלמיד חבר הוה. )ומתרץ(

                                                

 רש"י. כלומר לא הפסיק בין רבי ירמיה ולכותל, לעבור לפניו ולישב במקומו, אלא עמד על עמדו.. 25

 ת”בעזהשי

 פ”תש ד' שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 כ"ז| דף: 



 

 

 

 

  שיטות הראשונים 

שאסור לאדם שיפסע ויתפלל חבירו , "גאוןכתב  :יןסור לעבור כנגד המתפלליאטעם ה
 מראבי"ה. ואילו בספר הפרדס לרש"י". וכן כתב שהם מקום שכינה ,בתוך ד' אמות שלו

ונראה , ראבי"הסתם דבריו. עוד כתב  27והשו"ע. 26משמע שהוא משום שמבלבל כוונתו
ין זה שא ,לה עד שעומד שלא בפניוישאם נמשך לאחוריו בג' פסיעות של אחר התפ

 .נקרא אסור לעבור

; אבל לישב כנגדן, כנגדו מותר דוקא לעבור בעלמאד רא"הכתב  :ישיבה כנגד המתפלל
בשם יש  28השו"עוכן כתב  .באוהל מועדאסור כמלוא עיניו, דנראה כמשתחוה לו. וכ"כ 

 מי שאומר.

 רבינו למידיותאסר אפילו בצידי המתפלל תוך ד' אמות.  הזוהר :מעבר בצידי המתפלל
וכן  .כתבו, שדוקא כנגדו אסור לעבור, אבל בצדו לא חיישינן להעברה בעלמא יונה

 .29"עהשופסק 

                                                

." יהושע בן לוי אסור לעבור כנגד המתפללין, לא שנא פונה פניו כנגדו ולא שנא לאחוריו ביאמר רראבי"ה כתב, ". 26
 משמע קצת שהבעיה משום כוונה, דאי לאו הכי, מאי רבותא.

לל כו, )כ, חיי אדם )ס"ק ו(, אליה רבה )ס"ק ו(. ראה מג"א רוב האחרונים נקטו הטעם משום ביטול הכוונהאו"ח קב,ד. . 27

 הביא שני הטעמים.  )ס"ק טו(. והמשנ"ב )ס"ק ח(, מאמר מרדכי )סעי' יא(, ערוך השולחן טעם ראשון(

כתב, שאף אם מחיצה של זכוכית  )ס"ק ג(: בספר 'פתח הדביר' מחיצה המפסקת בין המתפלל לעובר כנגדו 
. ובערוך )א,יתרו,ז('בן איש חי' מפסקת, אסור לעבור כנגד המתפלל, שהכל תלוי בראיה ולא בהפסקה. וכן פסק ה

  .אם יש לפני המתפלל דבר שגבוה י' טפחים ורוחב ד' הוי הפסקכתב, ש )סעי' יג(השולחן 

ו מבטל כוונתו, ומכל מקום : כתב ביה"ל בשם מאמר מרדכי שבכי האי גוונא מותר, שאינמשלשל המתפלל טליתו 
פסק שאסור. עוד כתב ערוך השולחן, שאם סיים זה שאחוריו שמונה  )סעי' יג(ראוי לחוש להחמיר. ובערוך השולחן 

עשרה, אלא שמאריך בתחנונים, אין איסור לעבור לפניו. וכן רב שסיים תפילתו וש"צ ממתין עליו, מותר לפסוע 
. שיבולי ; הו"ד בשיבולי הלקט(שערי תשובה סימן נח -תשובות הגאונים )גאון  -ות מקור לאחוריו, משום טירחא דציבורא.

. )בסופו, הוצ' ערנרייך, עמ' שכז, לעניין איסור ישיבה בצד המתפלל(. ספר הפרדס )עניין התפילה, סי' כה; וכן ר' סי' יח(הלקט 
 .)מסכת ברכות, סי' פד(ראבי"ה 

. )ס"ק יא(. והביאו כף החיים לא, אבל בצדדין שלפניו אסור; דווקא כנגדו ממש( )ס"ק דאו"ח קב,א. וכתב אליה רבה . 28
 .)כ"ז א', ד"ה אמר ריב"ל(. רא"ה (שער התפילה דרך ג, נתיב ז)באוהל מועד  -מקורות 

. ובספק ארחות ולהאליה רבא שרי ,כלפניהם דמי ג"אצדדים שלפניהם להמו (ס"ק טז)או"ח קב,ד. וכתב המשנ"ב . 29
שאסור בכל  )הל' תפילה, אות לב(לה"ר חיים מוולוז'ין ממה ששמע ונהג על פי רבו הגר"א, כתב  )כתר ראש(חיים 

. רבינו )פרשת חיי שרה, עמ' קלב א; הו"ד בביאור הגר"א, ס"ק ז, ושאר אחרונים(זוהר  -הצדדים, כדעת הזוה"ק. מקורות 
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שאסור  ארחות חיים כתב : היה עומד בתפילה ובאמצע תפילתו נעמד מישהו מאחוריו
 .31השו"ע. וכן פסק 30ש פסיעות עד שיגמור מי שאחריו את תפילתוולפסוע של

שנראה  דיש מפרשיםכתבו  תוספותיוהרא הוא. דש פיר רש"י: לא יתפלל אחורי רבו
שמא יצטרך רבו לפסוע ג' פסיעות לאחוריו בעוד ביאר,  יונה רבינווכמשתחוה לרבו. 

שלשני הטעמים הראשונים, אם  באוהל מועד. וכתב שהוא מתפלל ולא יוכל להפסיק
ין יחיד סידור ישיבתם כך הוא בבית הכנסת, מותר. ולפי הפירוש שמצערו, אין הפרש ב

 הביא דבריו, וכתב שאף שטוב להחמיר, המנהג להקל. 32והרמ"אלבית הכנסת. 

, שאם הרחיק ד' רא"שרבינו יונה ו: כתבו תפילה אחורי וכנגד רבו בריחוק ד' אמות
 .33השו"ע ראה כרשות אחר בפני עצמו. וכ"פאמות, מותר להתפלל אחוריו או כנגדו, שנ

 שולחן ערוך

 מן קב()או"ח, הלכות תפילה, סי

ּמֹות ד.  תֹוְך ד' אַּ ִלים ּבְ ּלְ ְתּפַּ ּמִ ד הַּ גֶׁ נֶׁ ֲעבֹר ּכְ ר  .ָאסּור לַּ ם ֻמּתָ יהֶׁ ִצּדֵּ ם, ֲאָבל ּבְ יהֶׁ ְוָקא ִלְפנֵּ ְודַּ
ֲעמֹד.  ֲעבֹר ְולַּ  לַּ

ד  ה.  ִסיעֹות עַּ ֲחָריו, ָאסּור ִלְפֹסעַּ ג' ּפְ ל אַּ ּלֵּ ָחד ִמְתּפַּ תֹו ְוָהָיה ָאָדם אֶׁ ִפּלָ ִלים ּתְ ְ ִאם ִהש 
גְ  ּיִ ֶׁ ל; ְוָצִריְך ש  ּלֵּ ְתּפַּ ּמִ ד הַּ גֶׁ נֶׁ ר ּכְ עֹובֵּ י הּוא ּכְ ה ֲהרֵּ ה זֶׁ ֲעש ֶׁ ִאם יַּ ֶׁ תֹו, ש  ִפּלָ ת ּתְ ֲחָריו אֶׁ אַּ ֶׁ מֹר ִמי ש 

ָבר ִהְתִחיל.  ּכְ ֶׁ ר ש  חַּ אַּ ֲחָריו, מֵּ ל אַּ ּלֵּ ֲחרֹון ִהְתִחיל ְלִהְתּפַּ ה, ֲאִפּלּו ִאם ָהאַּ זֶׁ ק ּבָ ְקּדֵּ  ְלדַּ

                                                                                                                                                                         

 .ד"ה אסור( ב ברי"ף, )יחיונה 

, מאחר שכבר התחיל. אפילו אם האחרון התחיל להתפלל אחריוה שצריך לדקדק בזה, וכתב מהר"י אבוהב שנרא. 30
עאל רב כהנא  .רבי חייא בר בא הוה קאים מצלי )ה"ה(כן נראה מדגרסינן בירושלמי פ"ב דר"ה והביאו ב"י, וכתב ש

ב כהנא דמאריך מן דחסל רבי חייא בר בא מן צלותיה יתיב ליה דלא מיעבור קומוי ר וקם ליה מצלי מן אחורוי
אנא מדבית עלי  ,רבי מר ליה:א ?!הכי אתון נהיגין גביכון מצערין רבריבכון . אמר ליה:בצלותיה מן דחסל רב כהנא

אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם בזבח ובמנחה אין מתכפר לו אבל  )ש"א ג יד(וכתיב על דבית עלי 
 .)קב,ה( וכן פסק בשו"ע. מתכפר לו בתפילה

 .)הל' תפילה סעי' ו(אורחות חיים  -או"ח קב,ה. מקורות . 31

. )ד"ה ולא(תוספות  -צ,כד. והב"י הביא הדעות, וכתב, ולעניין הלכה, יש לחוש לזה אפילו בציבור. מקורות או"ח . 32
 .)שער התפילה, דרך ג, נתיב ז(. אוהל מועד ד"ה אל( ח ב ברי"ף,)ייונה  רבינו

 .)פרק ד, סי' ה(. רא"ש ד"ה אל( ח ב ברי"ף,)ייונה  רבינו -צ,כד. מקורות או"ח  . 33
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 )או"ח, הלכות תפילה, סימן צ(

ּבֹו, ְולֹא ְלָפָניו. לֹ כד.  י רַּ ּבֹו, ְולֹא ֲאחֹורֵּ ד רַּ צַּ ל ּבְ ּלֵּ  א ִיְתּפַּ
ין) יָבתֹו, אֵּ ִ ר ְיש  דֶׁ ְך הּוא סֵּ ִצּבּור ִאם ּכָ ָיִחיד, ֲאָבל ּבְ ל ּבְ ּלֵּ א ְלִהְתּפַּ ּלָ י אֶׁ ְירֵּ ה לֹא מַּ ָכל זֶׁ ש  אֹוְמִרים ּדְ  יֵּ

ף ית יֹוסֵּ ל ְלָפָניו אֹו ֲאחֹוָריו )ּבֵּ ּלֵּ ּטֹוב  ָלחּוש  ִאם ִמְתּפַּ ֶׁ י ש  ל ּפִ ף עַּ ד( ְואַּ ל מֹועֵּ ם מהרי''א ְואֹהֶׁ ֵּ ש  ּבְ
ל ְנָהג ְלָהקֵּ ּמִ ְחִמיר, הַּ   (.ְלהַּ

ר  ּמֹות ֻמּתָ ָעה ִסיָמן רמ''ב ָסִעיף ט''ז)ִאם ִהְרִחיק ד' אַּ ה ּדֵּ יֹורֵּ ן ּבְ ּיֵּ  .(ְועַּ
 )יו"ד, הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם, סימן רמב(

ּבוֹ טז.  לֹום ְלרַּ ָ ן ש  ר וְ ... לֹא ִיּתֵּ ין ָצִריְך לֹומַּ ִצּדֹו, ְואֵּ ֲחָריו ְולֹא ּבְ ל ְלָפָניו לֹא ְלאַּ ּלֵּ לֹא ִיְתּפַּ
ד  ּדֵּ א ְיצַּ ּלָ ד ֲאחֹוָריו, אֶׁ גֶׁ נֶׁ ן ּכְ ּוֵּ א ְמכַּ ּבֹו. ְולֹא ְיהֵּ ר רַּ חַּ ק ְלאַּ חֵּ א ִיְתרַּ ּלָ ִצּדֹו, אֶׁ ֲהלְֹך ּבְ ָאסּור לַּ ֶׁ ש 

ל ִעּמֹו ּבֵּ  ּלֵּ ְתּפַּ ּמִ ֶׁ ש  ין ּכְ ר, ּבֵּ חֵּ ד אַּ ְצמֹו ְלצַּ ר.עַּ ּכֹל ֻמּתָ ּמֹות, הַּ ְך ִעּמֹו. ְוחּוץ ְלד' אַּ הֹולֵּ ֶׁ ש   ין ּכְ

 תפילת ערבית

  תפלת הערב אין לה קבע. :משנה )כ"ו א'(

מאי אין לה קבע? אילימא דאי בעי מצלי כוליה ליליא, ליתני  )ומברר( )כ"ז ב'(
 . 34תפלת הערב כל הלילה! אלא מאי אין לה קבע, כמאן דאמר תפלת ערבית רשות

רבי יהושע  .חובה :תפלת ערבית, רבן גמליאל אומר :רב יהודה אמר שמואל דאמר
 רשות.  :אומר

 הלכה כדברי האומר רשות. :הלכה כדברי האומר חובה. ורבא אמר :אמר אביי

 שיטות הראשונים 

, פסקו כמאן דאמר ראשוניםושאר  ,רמב"ם, הגאונים: תפילת ערבית רשות או חובה
דאפילו למ"ד רשות, לא מבטלינן לה רשב"א ו תוספות . וכתבו35תפילת ערבית רשות

 כבר  ,היכא דצלי ליה לתפלת ערביתד הראשוניםכתבו  ., אלא בפני מצוה עוברתבכדי

                                                

האחד, שאינה חובה כמו שחרית ומנחה, אלא רשות. והאחר, שאין לה  :ובלשון "אין לה קבע" נכללים שני דברים. 34
 זמן קבוע, אלא זמנה כל הלילה. רבנו יונה. 

  אין לה קבע.דהלכתא כרבא. ובה"ג כתב שכן גמרינן מסתם משנתנו, תפילת הערב . 35
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האידנא נהוג עלמא לשוויה ד כתב והרא"ש. ואי טעי הדר לרישא ,שוייה עליה חובה
 כרובפסק  36והשו"ע כמאן דאמר תפילת ערבית חובה. פסק והריטב"א .חובה

 .הראשונים

  שולחן ערוך

 ( או"ח, הל' קריאת שמע ותפילה של ערבית, סימן רלז)

ְרִבית א.  ת עַּ ְתִפּלַּ ה ּבִ ִפּלָ ּתְ ר הַּ ִליחַּ ִצּבּור חֹוזֵּ ְ ין ש   ...אֵּ

 

 

 

 

 

 

  

                                                

ְרִבית חֹוָבה, ְלִפיָכְך לֹא " )הל' תפילה ט,ט(הרמב"ם כתב . 36 ת עַּ ִפּלַּ ין ּתְ אֵּ ֶׁ ְרִבית, ְלִפי ש  קֹול ָרם עַּ ל ּבְ ּלֵּ ר ְלִהְתּפַּ ינֹו חֹוזֵּ ְואֵּ
י ְלהֹוִציאֹו. דֵּ ן ּכְ הֶׁ ב ּבָ ּיֵּ ְתחַּ ּנִ ֶׁ אן ָאָדם ש  ין ּכָ אֵּ ֶׁ ָלה, ש  ּטָ ָרכֹות ְלבַּ ה ּבְ ְך זֶׁ וכן . עיי"ש. )שו"ת ח"א סי' קפג(שב"א " וכ"כ הרְיָברֵּ

)כ"ז ב', דיבור אחרון, ד"ה דתניא ריטב"א . )יט א בדפיו(. רי"ף )סי' א, הל' ברכות, פרק רביעי(בה"ג  -. מקורות פסק השו"ע

-תפילה ג,ו )הל'. רמב"ם )סי' ז(רא"ש . ובעוד מקומות בש"ס( ;כ"ו א', ד"ה טעה ;)כ"ז ב', ד"ה הלכה. תוספות תפילת ערבית וכו'(

)פסקיו, כ"ז ב', ד"ה פיסקא . רי"ד )ח"א, מסכת ברכות, סי' ג; סי' לב; סי' סד; תשובות וביאורי סוגיות סי' תתקסט(. ראבי"ה ז(

 .רלז(-)או"ח רלה. טור )פ"ד, הלכה ב, סעי' ז(. ריא"ז תפילת הערב(
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