
 

 

 

 

 
 

 תפילת מוסף

 . שעות שבע עד :אומר יהודה כל היום. רבי :מוסף( )זמן מוספים ושל :משנה א'( )כ"ו

  .(1שעות שבע לאחר תפילתו , המאחר"קגם לת) פושע ונקרא :אמר רבי יוחנן)כ"ח א'( 

מתפלל של מנחה  -היו לפניו שתי תפלות, אחת של מנחה ואחת של מוסף  :"רת
 :תדירה, וזו אינה תדירה. רבי יהודה אומר )מנחה(שזו  ואח"כ מתפלל של מוסף,

)כי לרבי יהודה מוסף מתפלל של מוסף, ואח"כ מתפלל של מנחה. שזו מצוה עוברת 

 . מהר, שזמנה עד פלג המנחה(), וזו מצוה שאינה עוברת עד שבע שעות, וזמנה קצר(

א קמא, )כתנהלכה מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף  :אמר רבי יוחנן

 .שתפילת מנחה התדירה קודמת(

כל המתפלל תפלה של מוספין לאחר שבע שעות לרבי  :אמר רבי יהושע בן לוי
ְך ָהיּו"  י ִמּמֵ )מחמת שהעבירו מועדי יהודה, עליו הכתוב אומר "נּוֵגי ִמּמֹוֵעד ָאַסְפּתִ

 תברא אתי על :. כדמתרגם רב יוסףהתפילות וחגים יהיו נוגים ואסופים וכלים(
 שנאיהון דבית ישראל, על דאחרו זמני מועדיא דבירושלים.

 שיטות הראשונים

ת ַהּמּוָסִפין כתנא קמא וכרבי יוחנן, וכתב " הרמב"ם: פסק זמן תפילת מוסף ִפּלַ ּה  -ּתְ ְזַמּנָ
עֹות  ָ ַבע ש  ֶׁ ל ַאַחר ש  ּלֵ ְתּפַ ּיֹום. ְוַהּמִ עֹות ּבַ ָ ַבע ש  ֶׁ ַחר, ַעד ש  ַ ּ ת ַהש  ִפּלַ י ַא  -ַאַחר ּתְ ף ַעל ּפִ

ל ַהּיֹום ּה ּכָ ַמּנָ ּזְ ֶׁ ֵני ש  ע, ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ִמּפְ ַ ש  ּפָ ֶׁ  .2השו"עוכן פסק ." ש 

היינו דוקא דמשמע  בירושלמי :לכה מתפלל של מנחה ואח"כ מתפלל של מוסףה
 , דלגמרא דידן תוספות ורא"ש. ודעת 3אור זרוע. וכן פסק מנחה קטנהכשהגיע זמן 

                                                

. לפי רבי יוחנן, גם לתנא קמא לכתחילה זמנה עד שבע )בהלכות, מובא להלן. וכן הוא בפירוש המשנה(ע"פ הרמב"ם  . 1
)בגירסת הרמב"ם למשניות, לא מופיעה במשנה דעת רבי יהודה, אלא דה לא יצא שעות. ומחלוקתם בדיעבד, שלרבי יהו

 .המשנה סתמה כרבנן(

 .)הל' תפילה ג,ה(רמב"ם  -. מקורות אאו"ח רפו, . 2

פי זה לא הוה לחוש ביום הכיפורים אם לו .להיאבל במנחה גדולה דשבע שעות אין לחוש אם יתפלל מוספין תח . 3

 ת”בעזהשי

 פ”תש ה' שבט
 ’א| פרק:  ברכותמסכת: 

 כ"ח| דף: 



 

 

 

 

 

פסקינן כרבנן שצריך להקדים תפלת  )בשעה שביעית(חה גדולה כשהגיע זמן מנ לואפי
ברבינו . וכעין זה 5, דהיינו דוקא כשצריך להתפלל שתיהן מידר"י. אמנם דעת 4המנחה

ּבּורכתב " והרמב"ם. 6יונה וברשב"א ּצִ ן ּבַ ין ּכֵ ֵאין עֹוש ִ ֶׁ הֹוָרה ש  ֶׁ )להקדים מנחה  ְוֵיש  ִמי ש 

ּלֹא ִיְטעוּ למוסף( ֶׁ ֵדי ש  . ובשם כר"י, ובשם יש אומרים כתוספות ורא"שסתם  7השו"עו "., ּכְ
 .כרמב"םיש מי שהורה 

גדולה מזו כתב ש. ו8יצאש הרשב"א דעת :עבר והקדים תפילת מוסף למנחה ולשחרית
, שאף הרא"הודעת  .9דאפילו הקדים של מוספין לשל שחר יצא, התוספתאנראה מן 

 .כרשב"אפסק  11רמ"אוה. 10בדיעבד לא עלתה לו

                                                                                                                                                                         

 .בשעה שביעית פסיק כרבנן דמנחה תחלה ואח"כ מוספין לומיהו תלמוד דידן אפי. ספיןנאריך ביוצר עד שעת מו
דאמר פרק בתרא דמגילה בתענית קורין ברכות וקללות  ,אגדה כנגד תלמודינו ל פימיהו אשכחן שאנו נוהגים ע

 . אור זרוע.דקורין ויחל משה וכן עמא דבר אואמר בפסיקת

דזמן תפלת  בירא ליהורבי יהודה ס ,ל של מוספין ואח"כ מתפלל של מנחהמדחזינן לרבי יהודה דאמר מתפל . 4
האיך היה יכול לומר שאחר תשע שעות  ,וכיון שמשם ואילך אינו זמן מוסף ,מוסף אינה אלא עד שבע שעות

ואם כן יש ליזהר . רבינו יונה. אלא ודאי במנחה גדולה איירי !שהרי כבר עבר זמנה ,ומחצה יתפלל מוסף תחלה
 .מאחרים ביום הכפורים תפלת שחרית עד אחר שבע שעות שיש להקדים תפלת המנחה קודם תפלת המוסףכש

אבל אם היה לו  .כגון שהיה לו לילך לסעודה גדולה כמו לנשואין ומתיירא שמא ימשוך בסעודתו או שישתכר . 5
א יתפלל כסדר מוסף אל ,אין לו להקדים תפלת המנחה ,שהות להתפלל אחר תפלת מוסף תפלת המנחה בזמנה

 . תוספות.ואח"כ מנחה

ואם לא היה  ן.כלומר שהיה בדעתו להתפלל עכשיו שתיה ,יש לפרשה כפשוטה בשהיו שתיהן לפניורשב"א:  . 6
דלמה יתחייב להקדים ולהתפלל  ;מתפלל של מוספין לבדה ,בדעתו להתפלל תפלת המנחה עד דמדומי חמה

 .שראיתיה משמן של ראשונים ראה ליוכן נ ?!תפלת המנחה מחמת תפלת המוספין

. )הו"ד בתוספות(. ר"י )ד"ה הלכה(. תוספות (פח סי'תפילה )הל' אור זרוע . )ברכות פ"ד ה"א(ירושלמי  -. מקורות דאו"ח רפו, . 7
 .)יט א ברי"ף, ד"ה ויש(רבינו יונה  .)הל' תפילה ג,יא(. רמב"ם )סי' ח(רא"ש 

כלומר  ,שניה עלתה לו ראשונה לא עלתה לו ,דיל בשניה ולא הבדיל בראשונהולא דמי לההיא דאמרינן לעיל הב . 8
לת התשלומים שכבר ידשאני התם לפי שאינו בדין שיקדים תפ ,לת חובהילת התשלומין לתפילפי שהקדים תפ

דהא תפלת המוספין כל  ,אבל מוספין כל שעתא ושעתא זימניה הוא ;לת החובה שהיא בזמנהילתפ ,עבר זמנה
הא אם עבר והקדים של מוספין  ,אלא דלכתחלה כיון דתפלת המנחה תדירה והגיע זמנה צריך להקדימה ,היום
 . רשב"א.יצא

 ,המתפלל תפלת המוספין בין משקרב תמיד של שחר :וקתני בתוספתא ,דהא קיי"ל דתפלות כנגד תמידין תקנום. 9
 .יצא. רשב"א, בין שלא קרב תמיד של שחר

 ב', שאם הקדים תפילת התשלומין לתפילת החובה, לא עלתה לו. כמו שמצינו לעיל, כ"ו. 10

 .)חי' כ"ח א', ד"ה ת"ר היו לפניו(רשב"א ורא"ה  -מקורות או"ח רפו,א; רפו,ד. . 11
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  שולחן ערוך

 ( או"ח, הלכות שבת, סימן רפו)

עֹות.  א.  ָ ַבע ש  ֶׁ ַחר ְוֵאין ְלַאֲחָרּה יֹוֵתר ֵמַעד סֹוף ש  ַ ּ ת ַהש  ִפּלַ ד ַאַחר ּתְ ת מּוָסף ִמּיָ ִפּלַ ְזַמן ּתְ
ֵני י ֵכן ָיָצא י"ח ִמּפְ ַע ְוַאף ַעל ּפִ ֵ עֹות ִנְקָרא ּפֹוש  ָ ַבע ש  ֶׁ ל אֹוָתּה ַאַחר ש  ּלֵ ּה  ְוִאם ִהְתּפַ ַמּנָ ּזְ ֶׁ ש 

ּה  לּוִמין. ְוֵיש  ּבָ ְ ש  ּה, ֵאין ָלּה ּתַ ל ְזַמּנָ ָעַבר ּכָ ֶׁ ל ַעד ש  ּלֵ ַכח ְולֹא ִהְתּפַ ָ ל ַהּיֹום. ְוִאם ש  ּכָ
יַא  ִים. ְנש ִ ּפַ  ת ּכַ
ֲחִרית, ָיָצא  הגה: ַ ת ש  ִפּלַ ם ּתְ ל אֹוָתּה קֹדֶׁ ּלֵ ִפלַּ ְוִאם ִהְתּפַ "א ְור"י פ' ּתְ ּבָ ְ ם ָהַרש  ֵ ש  ַחר(.)א"מ ּבְ ַ ּ  ת ַהש 

ל  ד.  ּלֵ ִהְתּפַ ִאֵחר ִמּלְ ֶׁ גֹון ש  ל מּוָסִפין, ּכְ ֶׁ ל ִמְנָחה ְוַאַחת ש  ֶׁ ִפּלֹות, ַאַחת ש  י ּתְ ּתֵ ְ ָהיּו ְלָפָניו ש 
עֹות  ָ ש  ש  ֵ ת מּוָסף ַעד ש  ִפּלַ ֱחָצה, טּור(ּתְ ל  )ּומֶׁ ֶׁ ל ש  ּלֵ ת ִמְנָחה, ָצִריְך ְלִהְתּפַ ִפּלַ הּוא ְזַמן ּתְ ֶׁ ש 

חִ  ל מּוָסף. ִמְנָחה ּתְ ֶׁ ְך ש  ה ְוַאַחר ּכָ ל מּוָסף, ָיָצא  הגה:ּלָ ֶׁ ים ש  ם ּוִמיהּו ִאם ִהְקּדִ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְ )ּבֵ

"א(.  ּבָ ְ ֱאכֹל ָהַרש  ה לֶׁ רֹוצֶׁ ֶׁ גֹון ש  ן, ּכְ יהֶׁ ּתֵ ְ ל ש  ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ִריְך ַעּתָ ּצָ ֶׁ ְוָקא ש  ַהְינּו ּדַ ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדְ
ְת  ּיִ ֶׁ ֱאכֹל ַעד ש  ל ִמְנָחה ָיכֹול ְוָאסּור לֹו לֶׁ ּלֵ ה ְלִהְתּפַ ל ִמְנָחה, ֲאָבל ִאם ֵאינֹו ָצִריְך ַעּתָ ּלֵ ּפַ

ל מּוָסף.  ֶׁ ים ש  יַע  הגה:ְלַהְקּדִ ה  )ְזַמן(ּוִמיהּו ִאם ִהּגִ ִחּלָ ל ִמְנָחה ּתְ ּלֵ ה ִיְתּפַ )הר"י ִמְנָחה ְקַטּנָ

ְלִמי(.  ַ ם ְירּוש  ֵ ש  ֵאין ְוָהרֹא"ש  ּבְ ֶׁ הֹוָרה ש  ֶׁ ת ִמְנָחה ְוֵיש  ִמי ש  ִפּלַ ים ּתְ ִצּבּור ְלַהְקּדִ ן ּבְ ים ּכֵ עֹוש ִ
ּלֹא ִיְטעּו. ֶׁ ֵדי ש  ת מּוָסף, ּכְ  ִלְתִפּלַ

 לפני מנחה ומוסף טעימה

 אסור לו לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המוספין.  :הונא "רא )כ"ח ב'(

יטעום כיוון שהגיע זמן תפילת המנחה, אסור לו לאדם ש :אמר רבי יהושע בן לוי
 כלום קודם שיתפלל תפילת המנחה.

  ולית הלכתא לא כרב הונא ולא כרבי יהושע בן לוי. )ומסיק(

 שיטות הראשונים 

שאפילו  הראב"דכתב  :לית הלכתא כרב הונא דאמר אסור לאדם לטעום קודם מוסף
 רבנובשם  הרא"שטעימה שיש בה כדי לסעוד את הלב מותרת לפני מוסף. וכתב 

 שדוקא טעימה אינה אסורה, כגון אכילת  רבנו יונהה אסורה. וכן כתב סעודד חננאל
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 .12השו"עפירות או אכילת פת מועט. אבל סעודה אסורה. וכן פסק 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רפו(

ת מוּ  ג.  רֹות אֹו ֲאִפּלּו ּפַ ַהְינּו ֲאִכיַלת ּפֵ ת ַהּמּוָסִפין, ּדְ ִפּלַ ם ּתְ ר ִלְטֹעם קֹדֶׁ ָעט ֲאִפּלּו ֻמּתָ
ה ָאסּור. ב, ֲאָבל ְסֻעּדָ ֵדי ִלְסעֹד ַהּלֵ ּה ּכְ ש  ּבָ ּיֵ ֶׁ  ְטִעיָמה ש 

 )או"ח, הלכות תפילת המנחה, סימן רלב(

ַהְינּו ֲאִכיַלת  ג.  ה; ֲאָבל ִלְטעֹם, ּדְ ּקֹוֵבַע ִלְסֻעּדָ ֶׁ ש  ה, ַהְינּו ּכְ ה ְקַטּנָ ֱאכֹל ְסֻעּדָ ָאסּור לֶׁ ְוָהא ּדְ
ר. ְוה רֹות, ֻמּתָ ר.ּפֵ ַבע, ֻמּתָ לֹא קֶׁ ָאָדם אֹוֵכל, ּבְ ֶׁ ְך ש  רֶׁ דֶׁ יָצה ּכְ ּבֵ ת ּכַ ֱאכֹל ּפַ ין לֶׁ  ּוא ַהּדִ

  תפילה בכניסה וביציאה מבית המדרש

רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו  :13משנה )כ"ח ב'(
בכניסתי אני  :? אמר להם)מה טיבה(מה מקום לתפלה זו  :תפלה קצרה. אמרו לו

 מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי. 

בכניסתו מהו אומר? יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע דבר תקלה על  :תנו רבנן
ידי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו 

 שמח בהם.בי חברי, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה וא

ביציאתו מהו אומר? מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי ( :הברייתא)המשך 
  :מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. שאני משכים והם משכימים

                                                

ב באליה רבא, והובא בשערי תשובה, דאם חלש לבו ואין לו יין ולא שאר כת :)ס"ק ט(או"ח רפו,ג. כתב המשנ"ב . 12
וביאר רשאי לאכול פירות והוא הדין מיני תרגימא מחמשת המינים קודם מוסף, אף בלי קידוש.  ,דבר לקדש עליו

ואף שהמגן אברהם מפקפק עליו בזה,  .דמדינא קודם מוסף מותר לקדש ולסעודשהב"ח סובר  )ס"ק ט(בשעה"צ 
ראב"ד  -מקורות ל. , הכא כיון דחלש לבו יש להק"עהט"ז ועוד אחרונים חולקין עליו בהדיא וסוברין כדעת השוו

 .תענית ד,א(). רא"ש )הו"ד ברשב"א(

נקט להך דינא הכא, משום שאחר גמר התפילה בבית הכנסת, ראוי לילך לבית  :)אות ח(כתב בתפארת ישראל . 13
 תפילה, מיד הודיענו אח"כ דין הכניסה לבית המדרש. המדרש. להכי אחר שהודיענו זמן ה
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אני  :אני משכים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים
אני רץ לחיי  :ר. אני רץ והם רציםעמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכ

 העולם הבא, והם רצים לבאר שחת.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות תפילה, סימן קי(

ל  ח.  ֵ ש  ּכָ ּלֹא אֶׁ ֶׁ יָך ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ש  ָפנֶׁ ל: ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ּלֵ ְדָרש  ִיְתּפַ ְכָנס ְלֵבית ַהּמִ ַהּנִ
ְדַבר ֲהָלָכה ְוכו', ּובִ  ֵבי ּבִ ְ ְלִקי ִמּיֹוש  ְמּתָ חֶׁ ַ ש ּ ֶׁ יָך ה' ֱאלַֹהי, ש  ה ֲאִני ְלָפנֶׁ יִציָאתֹו יֹאַמר: מֹודֶׁ

ְדָרש  ְוכו'. ית ַהּמִ  ּבֵ
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