תפילת מנחה
מפתח ההלכות

רלב .דברי האסורי לעשות בשעת המנחה.
רלג .זמ תפילת המנחה.
רלד .הרוצה להתפלל מנחהגדולה ומנחה קטנה.

תפילת מנחה
רלב .דברי האסורי לעשות בשעת המנחה
)ובו ג' סעיפי(

א .א השעה דחוקה  יתפללו בלחש .ואחר כ יאמר שליח ציבור':מג' ו'מחיה'
ויענו קדושה ומסיי "האל הקדוש" ,א אי שהות ביו לגמור שמונה עשרה
ברכות.
:dbd
oniq lirl oiire .oibdep oke .mx lewa ldwd mr xeaiv gilyd lltziy mixne` yie
.a sirq c"kw

ב .לא ישב אד להסתפר סמו למנחה עד שיתפלל .ולא יכנס למרח ולא לבורסקי
ולא לדי ולא לאכול ,אפילו סעודה קטנה ,סמו למנחה גדולה .וא התחיל באחת
מכל אלו אינו מפסיק א על פי שהתחיל באיסור ,והוא שיהא שהות בידו להתפלל
אחר שיגמור סעודתו או מלאכתו .אבל א אי שהות להתפלל אחר כ צרי
להפסיק מיד .ומאימתי התחלת תספורת? משיניח סודר של ספרי על ברכיו.
והתחלת מרח  משיפשוט לבושו העליו .והתחלת בורסקי  משיקשור בגד בי
כתיפיו כדר הבורסקי  .והתחלת די  א היו עסוקי בו  משיתחילו בעלי דיני
לטעו.וא לא היו עסוקי בו  משיתעטפו הדיייני  .ולדיד משישבו אדעתא לדו.
והתחלת אכילה  משיטול ידיו.
:dbd
.dlin e` oi`eyip zcerqa wx xeq` epi`e,xzen dphw dcerqc edl `xiaqe.miwleg yie
dcerqc :mixne` yie .ixy dlecb dgpnl jenq dlecb dcerq elit`c:mixne` yie
dcerqa epiidc,zexaqd izyk lwdl ebdpe .ixy dphw dgpnl jenq elit` dphw
-mrhd xyt`e .dphw dgpnl jenq -dphw dcerqae dlecb dgpnl jenq - dlecb
oniq lirl oiire .lltzi `le ryti `nlc opiyiig `l zqpkd zial oixew eiykrc meyn
ligzd m` elit`e ,dlecb dgpnl jenq elit` xingdl yi dlecb dcerqa ,edin .ht
.lltzdle mewl jixv zxaer dryde dphw dgpn ribnyk ,okl mcew

ג .והא דאסור לאכול סעודה קטנה היינו כשקובע לסעוד ,אבל לטעו  ,דהיינו
אכילת פירות ,מותר .והוא הדי לאכול פת כביצה ,כדר שאד אוכל בלא קבע
מותר.

באורי

א.סדר הברכות בעמידה :מג ראשונה וסיומה" :מג אברה" .מחיה  שניה וסיומה" :מחיה המתי".
האל הקדוש שלישית וסיומה" :האל ) המל( הקדוש".
ב .בורסקי בית מלאכה לעיבוד עורות".אשרי מי שאומנותו )מקצועו( בס )מוכר בשמי רש"י(
ואוי לו מי שאומנותו בורסק" )מסכת קדושי פב .ב(.
משיתעטפו הדייני "דייני מתעטפי בטלית כשפותחי בדי ,מאימת שכינה ,ושלא יפנו ראש
לכא ולכא ותהא דעת מיושבת עליה" )מסכת שבת י.א .רש"י( .לדיד לנו .אדעתא  על מנת.
הגה :סבירא להו סוברי ה' .שרי' מותר .לא חיישינ אי לחשוש.
מנחה גדולה או קטנה ,ראה להל סימני רלג ,רלד.

תנ"

רלב .תפילת מנחה
מקורות

ויצא יצחק לשוח בשדה.
ואת הכבש השני תעשה בי הערבי כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחוח
לה') (2) .במדבר כח.ח(.
ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלהי אברה יצחק וישראל היו
יודע כי אתה אלהי בישראל...ענני ה' ענני) (3) (2) .מלכי א יח.לו(.
תכו תפלתי קטרת לפני משאת כפי מנחת ערב) (4) .תהילי קמא .ב(.
)(1

)בראשית כד.סג(.

פרשנות על התנ"
.1פשט :לשוח להתפלל) .רש"י ,תרגומי אונקלוס ויונת ב עוזיאל ,ספורנו(

"לטעת אילנות ולראות עניני פועליו .ואז בהיותו בשדה ראה גמלי
לקראת לראות א ה גמלי אביו שהולי העבד) ".רשב" על הפסוק(
"ללכת בי השיחי ") .אב עזרא ,רד"ק על הפסוק(
דרש' :לשוח'  "תפילת המנחה מיצחק אבינו...ואי שיחה אלא תפילה".

בבלי כו.ב .ירושלמי ד.א(.

באי

והל

)מסכת ברכות:

"שיצחק תק תפלת המנחה ואז נזדמנה לו רבקה".
.2פשט :בצהרי היו הוקרב בבית המקדש תמיד של בי הערביי .
דרש :הש והעיתוי של תפילת מנחה נקבעו בזיקה לקורב התמיד של בי הערביי
בבית המקדש) .לפי מסכת ברכות כו.ב(.
.3פשט" :ויגש הגשה לתפילה") .רש"י על בראשית יח.כג(.
דרש:לעול יהא אד זהיר בתפילת מנחה ,שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת
מנחה") .מסכת ברכות ו .ב( .
בצהרי היו הקריב אליהו הנביא את קרבנו בהר הכרמל בעימות בינו לבי כהני
הבעל.היתה זאת שעת רצו .האירוע הפ לאחד מגדולי מעמדות האמונה ובו
חודשה הנאמנות לברית סיני .ש נוצרה סיסמת קדוש הש  :ה' הוא האלהי !
אותה זועק כל בית ישראל שבע פעמי בסיו תפילות היו הקדוש ביותר
כיפורי .
)בעל הטורי וכ רמב" על הפסוק(

)לפי מסכתות:ברכות ו.ב .פסחי קז .א .תוספות בקטע "סמו למנחה"(

בעתות צרה מתפלל בית ישראל" :מי שענה את אליהו בהר הכרמל הוא יענה אתכ
וישמע בקול צעקתכ היו הזה ברו אתה ה' שומע תפילה") .מסכת תענית )משנה( :בבלי
טו.א .ירושלמי ב.ח(.

.4פשט :תהא תפילתי נחשבת לפני כהקטרת קטורת המכפרת והרמת ידי בעת
התפילה כמנחת התמיד של בי ערביי ) .לפי התרגו הארמי ו 'מצודת דוד'(
דרש":לא הוקשה )לא הושוותה( תפילת המנחה לתמיד של בי הערביי אלא לקטורת".
)מסכת ברכות ירושלמי ד.א(.

הסדר בבית המקדש היה  בצהרי היו הוקרב תמיד של בי הערביי  ,לאחריו
הקטרת קטורת ולאחר מכ 'מנחת ערב' והיא תפילת מנחה שנמשכה שעתיי
ומחצה זמניות.
הפסוק נאמר לפני תפילת מנחה ,לפי מנהגי עדות הספרדי .

רלב .תפילת מנחה
מקורות
תלמוד  בבלי וירושלמי
א.ברכות:בבלי ו.ב .כו.א).משנה( כו.ב.

ירושלמי ד.א).משנה וגמרא( פסחי קז.א .תוספות בקטע

"סמו למנחה"
ב .ג .ברכות :בבלי כח.ב .תוספות בקטע "כיו" ירושלמי ד.א .שבת בבלי ט.ב) .משנה וגמרא(
רש"י בקטע " עד שיתפלל" תוספות בקטעי "וא התחילו" "אי מפסיקי" "לימא" "בתספורת"
י.א .רש"י "לא שכיחא שכרות" תוספות בקטע "הת לא שכיחא שכרות" שבת ירושלמי א.ב.
)משנה וגמרא(

רמב" הלכות תפילה
ב .ו.ה.
ג .ו.ד.

תפילת מנחה
רלג .זמ תפילת המנחה
)ובו ב' סעיפי(

א .מי שהתפלל תפילת המנחה מאחר שש שעות ומחצה ולמעלה  יצא .ועיקר זמנה
מתשע שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה  לרבנ ,ולרבי יהודה  עד פלג המנחה,
שהוא עד סו אחת עשרה שעות חסר רביע.
:dbd
dxyr mizyl opixryn jex` meid m` s`e .meid oipr itl el` zery opixryne
opixryn zerya minkg exryy mewn lka oke .'zeipnf zery' mi`xwp mde ,zery
.el` zerya

ואסקינא :דעבד כמר עבד ודעבד ודעבד כמר עבד ,והוא שיעשה לעול כחד מנייהו.
שא עושה כרבנ ,ומתפלל מנחה עד הלילה שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג
המנחה ולמעלה .וא עושה כרבי יהודה ,ומתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה
צרי ליזהר שלא יתפלל מנחה באותה שעה .ועכשיו שנהגו להתפלל תפלת מנחה עד
הלילה ,אי להתפלל תפלת ערבית קוד שקיעת החמה .וא בדיעבד התפלל תפלת
ערבית מפלג המנחה ולמעלה יצא .ובשעת הדחק יכול להתפלל תפילת ערבית
מפלג המנחה ולמעלה.
:dbd
dgpn lltzdl el oi` ,dgpnd bltn ziaxr lltzdl mibdepy el` zepicna ocicle
`z`v epiidc ,dlild cr dgpn lltzn m` `vei wgcd zrya e` caricae .jk xg
.miakekd

ב .א יש לו מי  ,צרי ליטול ידיו כדי להתפלל א על פי שאינו יודע לה שו
לכלו .ולא יבר )ועיי לעיל סימ צ"ב סעי ה(.
:dbd
.dlitzl eici lehi ecenln cner elit`e

וא אי לו מי מזומני אינו צרי ליטול.

באורי

א .שעה שעה זמנית מש הזמ מעלות השחר עד צאת הכוכבי מחולק לשני עשר .כל חלק
נקרא שעה זמנית .אור שעה זמנית אינו זהה בקי ובחור ,בניגוד לשעה המקובלת בימינו שהינה
יחידת זמ קבועה .בשיא הקי אור היו  18שעות ,לפי שעוננו ,ולכ שעה זמנית הינה כשעה וחצי.
הגה :משערינ מחשבי  .ולדיד ולנו .במדינות אלו  נכתב במזרח אירופה.
ואסקינ:דעבד כמר עבד וכו' :המסקנה היא :העושה כשיטת מר )רבנ( עשה והעושה כשיטת מר
)רבי יהודה( עשה ,א יעשה לעול כאחד מה .
פלג המנחה  זמ המנחה .התחלה  תשע וחצי שעות זמניות .נותרו שעתיי וחצי זמניות עד
הלילה .עד מחצית זמ זה ,היינו עוד שעה ורבע זמנית ,מותר להתפלל מנחה ,לדעת רבי יהודה.
בשיא הקי צהרי ב ,11מנחה גדולה מ .11.45מנחה קטנה :לפי שיטת רבי יהודה  עד 18.08
)שש ושמונה דקות ( ,לפי שיטת רבנ עד הלילה.

תנ"
א .ראה סימ רלב.

רלג .תפילת מנחה
מקורות

תלמוד  בבלי וירושלמי
א.ברכות:בבלי כו.א) .משנה( כו.ב .רש"י בקטעי "מנחה גדולה" "מנחה קטנה" כז.א .ירושלמי ד.א.

)משנה( פסחי :בבלי נח .א) .משנה( תוספות בקטע "תמיד נשחט" ירושלמי ה.א) .משנה וגמרא(
עבודה זרה כה.א .רש"י בקטעי החל מ "דכתיב ולא א" עד "רבי שמואל בר נחמני"
ב.פסחי יב.ב .מו.א .חולי קכב.ב.

רמב" הלכות תפילה
א.ג.ב .ג.ג .ג.ד.
ב.ד.ב.

תפילת מנחה
רלד .הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה
)בו ב' סעיפי(

א .הרוצה להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה  אי ראוי להתפלל רשות אלא
הגדולה .וא יתפלל הגדולה חובה לא יתפלל הקטנה כי א רשות .אבל אי ראוי
להתפלל תפילת רשות אלא א כ מכיר בעצמו שהוא זהיר וזריז ואמיד בדעתו
לכוי בתפילתו מראש ועד סו ,בלי היסח הדעת .אבל א אינו מכוי בה יפה קרינ
ביה" :למה לי רב זבחיכ "? )ישעיה א .יא.(.
:dbd
`eilr exn`iy ick ,zqpkd ziaa oipn yiyk `l` dgpn mcewy "ixy`" xnel oi
"ixy`" mcew cinzd zyxt xnel oibdepy -eazky yi .dgpnd zlitz iptly yicwd
.`ed dti bdpne .miaxrd oia ly cinz cbp dgpnd zlitz ly

ב .א שכח ולא התפלל מנחה שמתפלל ערבית שתיי
תפילה שהיא תשלומי לתפילת המנחה) .ועיי לקמ סימ ק"ח(.

 אומר "אשרי" קוד

באורי

כלל כל מקו שנכתב תפילה הכונה לתפילת עמידה' ,שמונה עשרה'.
א.קרינ ביה קוראי עליו את הפסוק.

תנ"
א .ראה סימ רלב.

רלד .תפילת מנחה
מקורות

תלמוד  בבלי וירושלמי
א.ברכות:בבלי כא.א .תוספות בקטע "ורבי יוחנ אמר" כו.ב .ירושלמי א.א .ד.א .ד.ו.

נט.א סופרי פרק י.ז.
ב.ברכות:בבלי כו.א.

רמב" הלכות תפילה
א.ג.ג.
ב.ג.ט.

פסחי נד.ב.

