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 ז"עגליון ק 

 "בית ההוראה" תכנית "קול ברמה" ב שודר בערוץ 

 בן גורג'יה זצוק"ל   עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

לת מנחהתפ  ותהלכ

 שאי השיעור: נו

לסמן    בלראם מותר  .  להמתין  מתפללים ישלכמה  .  ת מנחה קצרהתפילאופן  .  ה קצרהלהתפלל מנח  מותראם  ה

תחנון ונפילת אפים לאחר  .  הדלקת נרות קודם מנחה.  לת מנחהחיוב נשים בתפ.  מתיןי  ולא  תחיל חזרהלהש"ץ  ל

.  מן תפילת מנחהסוף ז.  סעודת ברית מילה קודם מנחה.  ישון קודם מנחהל.  או תספורת קודם מנחה  רחיצה.  השקיעה

 . "אשרי"   קודם  להתפ.  לעני"   תפלה"ירת  אופן אמ.  מנחה גדולה או מנחה קטנה

 

 ה קצרה האם ראוי להתפלל מנח 

א
1

לעשות  שאלה:.   רגילים  קצרה,    אנחנו  איננו  כלומר)מנחה   ,

הש" חזרת  כולםעושים  אלא  לחש, אלא שהחזן    ץ  יחד  מתפללים 

ה  אומר מתחילת  הקדוש   תפלהבקול  לאחר  נכון  (העד  האם   .

 לעשות כן? 

,  ם לנהוג כן קיים מנהג קדולנהוג כן. אף ש  אין נכון תשובת הרב:  

 פלל חזרת הש"ץ כמו בשחרית. התיש לבטלו ול 

בבימ )סי'רן  יוסף  בנ  ת  שנהגו  כתב  כך  רל"ד(  לעשות  ספרד  י 

אומרים  ו  אתה קדוש ור יחד עד  ים כל הציבנחה. מתפללילת מבתפ

קדושה.  שכן  ו  שם  וכתב  הש"ץ,  חזרת  לעשות  האשכנזים  מנהג 

 נכון לעשות. 

 

דהוא    םהיו  1 איירא'  הס  שכל   אמרו רבותינוו  , ראש חודש  מנים  מסוגי 

לרפו הוא  אה,  שעושים  לעשותם  ביותר  הטוב  עד  הזמן  שמפסח  בימים 

ם  פאך" ר"ת אייר, וזה משתלב עאני ה' רו"שכתב   ם סופר תהחת.  שבועו 

יתן  צואה. ויהי רללו מסוגלים לרפ הימים הש  ותינו דברי רב  ון שהקב"ה 

 בריאות איתנה לכל עמו ישראל בכל מקום שהם. 

מכך  מרןיתירה  שם    ,  הכתב  הנהיגו  ששכך  בדור  לפניו  חכמים 

. אלא  שלא לעשות דבר כזהזרת הש"ץ, והחרימו  עשות חבצפת ל

הדחק,   שעת  יש  כן  שהגיע  אם  זמן וכגון  באמת תפלה  סוף  אז   ,  

 אין לעשות כן.  –תחילה אפשר לעשות כן, אבל לכ

 חזרת הש"ץ.   םולכן יש להקפיד לעשות מנחה ע

האראמר  ש  עידו ומועילה    יז"ל רבנו  חשובה  הש"ץ  ותר  ישחזרת 

לחש.  מ רם,   ולכן תפילת  בקול  יכולים    נאמרת  החיצוונים  שאין 

 להיאחז בה )בא"ח ש"א פ' תרומה ס"ב(.  

 חה קצרה בצורה קבועה. מנ פללהתשאין לודאי בולכן 

 ת מנחה קצרה תפילאופן 

שאלה:  ש  ב.  לשקיעה,  הסמוך  הדח בזמן  שעת  זמן  יש  ואין  ק 

והתפל לחש  מכן לל  הש"  לאחר  את    פלליםמת  כיצד,  ץחזרת 

 הקצרה?   תפלהה

הרב:   לתשובת  הספרדים  בין  מנהגים  חילוקי  בזה  .  אשכנזיםיש 

ולאחר    ל הקדוש האשכנזים נוהגים שקודם כל החזן מתחיל עד הא 

הציבור   עשרהמכן  שמונה  תפלת  להתפלל  )מתחלת    מתחיל 

 . התפלה(

 

 

 יותמעש לכותה
 ט"אשליוז זמאי ח-מצליחשל מורנו הגאון הרב  שיעורו 

 ט מ"ק גליון
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נ הספרדים  הצאבל  שכל  להתפלל  חילימתיבור  והגים  עם  ם  יחד 

האשכנזים    אבל .  החזן שמתפלליהגו נגם  הספרדים  כמו  יחד    םים 

 . הזמן דחוק מאדאם   –תחלת התפלה עם החזן מ

כי אע"פ שהרמ"א  מדברי הרמ"א,  המקור למנהג האשכנזים הוא  

רל"ב(  כתב עם הקצל שליח  שיתפל  : )סי'  וכן    הל יבור  בקול רם, 

 נוהגים.

בו הדחק,   מן סיגם  יש שעת  הרמ"א שאם  כתב  וכגון שירא    קכ"ד 

ולל  פיוכל להת,  תפלהה  ן שיעבור זמ ם  מתפללי  הציבורבקול רם, 

שיהיה  (  חיוב  אין )והקדוש. וטוב    האלעד    ה בלחש ו מילה במיל עמ

הפחות   לכל  התפללאחד  מנת שכבר  על  אמן   ,  ברכות    שיענה  על 

 . השליח ציבור

המשנ באבל  שה  מעיר  שם  כתב  ס"א  ק"ט  מן)סילעיל  רורה   )

הקדוש    האלקודם כל החזן יתפלל עד  לכתחילה עדיף שש  א הרמ"

 ם כן הזמן עובר. אלא אציבור יתפלל, ק לאחר מכן הרו

יבור  מן השליח צלהם זשיש    במקוםכתב ש  אבאמת הרמ"  ומדוע

 לל קודם לבדו? יתפ

הרב   אברהם  ביאר  סק"ט(מגן  ק"ט  צריך  ,  )סימן  שלכתחלה 

 ת סימן קכ"ה. לשתוק ולשמוע, כמו שכתוב בתחל

שרד  לבושי  י"א(   והרב  הדברים:    )ס"ק  את  היהרחיב  ו  בעבר 

היו  לא  הציבור  אומר את הקדושה,    רו ליח ציבשהשכאשר    נוהגים

החזן היה אומר    ך" וכו', אלא את המילים "נקדישך ונעריצאומרים  

ה כל  את  הזולבדו  והפתיחה  הפסוקים מק  ציבור ,  את  ועונה    שיב 

   ".ו"ימלוךך"  רו"ב ", "קדוש

לומר   עליו  החזן  עם  המתפלל  וכו' אבל  נקדישך  הנוסח  כל    את 

אם יתפללו עם    מחמת כןו  ס"ב(.   "טסימן קכמבואר בשלחן ערוך  )

 לומר את הקדושה עם החזן. יצטרכו  –החזן מתחלת התפלה 

 . הרמ"א שכולם יתפללו לאחר החזן  ולכן העדיף 

זה ם  לעומתלספרדים   עם  בעיה  בעקבות  אין  כבר  נהגו  הם  כי   ,

אומרי יחד  שכולם  האריז"ל  הנורבנו  כל  את  "נ  חסם  קדישך  של 

התפלל  יצך"ונער כאשר  אדגם  ולכן  לכן.  קודם  עדיף  נו  רבה, 

 להתפלל יחד עם החזן. 

הרמב"ם  להוכיח מדברי  האריך  רבה  ראשוניו  האליה  ומרן    םעוד 

יחד  ה  הנכון יותר להתפלל מתחלת התפל  שאדרבה   , השלחן ערוך 

 כ"ט(. "ח אות )עי' כה עם החזן.

ספרדים שנאלצים להתפלל מנחה קצרה,    ,לפיכך מסקנת ההלכה 

עם יחד  הציבור  ציבור   יתפללו  יאמרו  ו,  התפלה מתחילת    השליח 

ד  הקדוש, כל אח  האלכאשר החזן מסיים  כולם יחד את הקדושה ו

 ואחד ממשיך בלחש. 

האשכנזים,   שאבל  שנוהגים  אומריםאלו  הציבור  "נקדישך    אין 

יתפלל   (ם זמןאם יש להלכתחלה ), ם לחזןמקשיבי אלא  ,צך" יונער

ו יחד.  הציבור יתחיללאחר מכן כל  ו  דוש הק  האל השליח ציבור עד  

 שליח ציבור. ת כן, כולם יתפללו יחד עם הלעשוואם אין להם זמן 

 להמתין  מתפללים יש לכמה  

שאלה:  ג יש  .  אנשים  שש אם  תש ה  ויתר  סיימו  לחש  פילת 

מא חזרת  המתפללים  להתחיל  החזן  רשאי  האם  בתפילתם,  ריכים 

 ץ? הש"

ר את  כששליח ציבור חוז   כתב מרן )סי' קכ"ד ס"ד(:תשובת הרב: 

  התבונן( להקשיב ול  , ון )כלומרל צריכים לשתוק ולכוהקה  התפלה 

אמ  שמברך   בברכות  ולענות  שמכוונים  וא  ן,החזן  תשעה  אין  ם 

 קרוב להיות ברכותיו לבטלה.  לברכותיו 

ן שגם אם יש יותר מעשרה, כל אחד יחשוב כאילו  מר ולכן כתב  

מנין של    מר שיש כאןכל אחד יא  -שאם לא כן  אין תשעה זולתו,  

  אחד אפילו  ולמעשה    , שמקשיביםתשעה    וודאי שיש כאן   אה אישמ

אח  שמקשיב אומר מרן שכל  ולכן  יאמר שהוא הוא  לא תמצא.  ד 

 שעונים על ברכות השליח ציבור. עה תשהמשלים ל

  ר דברי מרן הוא מהרא"ש, ויש מחלוקת באחרונים מה כוונת מקו

הו כי  לההרא"ש,  "קרוב"  כתב  ברכא  לביות  והמותיו  ילה  טלה, 

אלא שנוטה יותר    מסופק  "שראה ה כל כך, האם  רוב" לא ברור ק"

ברכו שזה  דומה  לומר  שזה  שכוונתו  או  לבטלה,  כאילו  ת  ונראה 

הרבה מהאחרונים כתבו    יו לבטלה ולא ברכה לבטלה ממש.ברכות

בזה שברכותיו   לא בטוח  הראשון, שהוא אמנם  הצד  לבטלה  כמו 

)עיין בשו"ת איש מצליח ח"א   לבטלה.  ן יו הברכותשנראה לו אבל 

 חאו"ח סימן י"א, ובהערות שיח אלעזר שם(. 

ות לבטלה ממש,  כ רכוונתו ב גם לאלה שאומרים שאין, קוםל מומכ

, אי אפשר להתחיל חזרת  התפלה שכבר סיימו את  אם אין תשעה  

 ששה. שחייב שיהיו תשעה ולא די ב מרן כתבכי הש"ץ. 

ש"מאריך   אחד  יש  לפעמים  מאריך    –  אתנח"ובלי    טרחאאבל 

הר   בתפלה משלו  והציבור  במצב  בה  אמתינים.  להבכזה  יא  פשר 

כאן ששה  שה יש  ולמע  ן אחר שכבר התפללו, מניאנשים מ  שלשה 

המני מתוך  את  אנשים  סיימו  שכבר  שלנו  ומצרפים  התפלה ן   ,

עוד שלשה מבחוץ החזן,  ויקשיבו  ,  אליהם  אחריו  לברכות  לענות 

אאמ ובזה  אן  להתחיל  החזרה. פשר  סימן    ת  החיים  בכף  )וכ"כ 

 ס"ק י"ח בשם שכנה"ג והאחרונים ושכן המנהג. ע"ש(.  קכ"ד
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הוא האמור  ו  כל  שחרית  תפילת  שיהלגבי  חובה  שבזה  יו  מנחה, 

ת זה  אבל בתפילת ערבי  , ליח ציבורשברכות הקשיבים לתשעה מ

מצאים בתוך בית  ק שיש עשרה שנפיסבתפילת ערבית מתר קל.  יו

פ על  אף  תשהכנסת,  שאין  עונים,  י  ויכולים  עה  בעיה  בכך  אין 

 פלל. להת

)סימן נ"ה    כתב מרן בדיני הקדישה שהוא על פי מלוק, לחיהטעם  

ישן  ואפילו אם אחד    ,רה ו ששכינה    –שיש שם עשרה  , שכל  ס"ו(

  אם יש בתפילת ערבית  לכן חשש, כיון שרובם עונים אמן.  בזה אין

סיימו את  יבור  הצל  לא כם לקדיש, אפילו ש עוניששה או שבעה ש

שם    .תתקבל   קדישלהתחיל  אפשר    –  התפלה החיים  בכף  )וכ"כ 

 ס"ק מ"ח(. 

סימן  )ש"ע    אפילו לאחד שיענה לקדישכדאי להמתין    ומכל מקום

ומעכב את    לטורח ציבור  גורם  זה ואה שאבל אם הוא ר.  נ"ה ס"ז(

 . שלא ימתין ודאיב  –זמן רב כולם 

 ין ולא ימת ש"ץ שיתחיל חזרה ל  של הרב  סימון

שאלה: לסמן    ד.  רשאי  האם  לו,  ממתין  שהקהל  כדי  רב  תוך 

 ? ר שיתחיל את החזרה ולא ימתין לולשליח ציבו  התפלה

 . רשאי  תשובת הרב:

 ריך להמתין לרב. האם צ  ותחלה נבאר ונברר 

הרמ" ס"ג(:  א  כתב  קכ"ד  סיימו  )סימן  הציבור  אין  אם  תפלתם, 

להמתין אפ זצריך  ובכל  לאדם חשוב.  כתבילו  אב המג  ואת  רהם  ן 

שלמעשה היום נוהגים שממתינים לרב העיר    , האחרוניםו  )סק"ז(

יש כמה    אפילו אם . ומבואר עוד בכנסת הגדולה שאו לרב המקום

ח הכנסת  תלמידי  בבית  אות    לכולםינים  ממת  –כמים  כה"ח  )עי' 

 . י"ב(

שממת שישוהטעם  מפני  אברהם  מגן  הרב  כתב  אנשים    ינים, 

  מספיקיםכראוי, ואינם  חת  נ בם  שמתפלליויש  ,  בתפלה   ממהריםש

שיסיימו  עד  להמתין  ויש  החזן  עם  שממתינים  עו.  להתפלל  ידי  ל 

,  התפלה סביר כדי להתחיל את  הזמן  לשער מהו הו יודעים  לרב אנ

להתחיל.   אפשר  סיים  שהרב  תלמידי  ולאחר  כמה  יש  ואפילו 

ציבור מוחלים  והם,  כמים, כתב בכנסת הגדולה שממתינים לכולח

 . ם להמתין על כבוד

שואלים מא ,  רבים  הרב  לב  ו  ,סיבה איזו  מ  בתפלהריך  אם  שם 

ת  כבר אילו  שיתחלהתפלל בנחת,  הוא רוצה  ו שהציבור ממתין לו,  

ויפסיקו "להציק  לו,  החזרה  להם  "  לסמן  יכול  כדי  האם הוא  תוך 

או לא. הרי הלכה ידועה היא שאפילו המלך שואל בשלומו   התפלה

כרוך על עקבו לא    ארסי(אינו  בודאי  לא ישיבנו, ואפילו נחש )ש

 .2שזה מלחיץ אבל זו ההלכה למרות  , )סימן ק"ד ס"ג( יפסיק

באחי שהובאה  דומה  שאלה  שמרונים,  ש  אדם  ,  בתפלה   אריך על 

שמאריך   עליו  שמתלוצצים  כאלה  אומרים  3בתפלה ויש  עליו  , 

"צד מאריך  יקשהוא  כאילו  בתפלה",  עצמו  לעשות  רוצה  והוא   !

 ? לעשות כן ותר מהאם  פסיעות, ולפסוע שלוש  התפלהסיים את 

כתב    גןהמ שיכול אברהם  חסידים  ספר  כן,    בשם  יפסע  לעשות 

 . תפלה האת   משיךבאמת יו התפלה פסיעות כאילו סיים את  שלוש 

שהעי כאלה  המגן יש  דברי  על  מפסיק    רו  אדם  כיצד  אברהם 

האחרונים  התפלה באמצע   למעשה  אבל  גמור.  איסור  זהו  והרי   ,

חס הספר  דברי  את  כאהסבירו  שמדובר  ייידים  לו  שאין  שוב  ן 

ה הדעת יודע  ,  לא מצישמתלוצוא  והוא  להם עליו  כך פתסוגל  ,  לל 

יי לו  שיהיה  ל וכדי  לו  מותר  הדעת  גמר,  שוב  כאילו  עצמו  עשות 

שלוש   אחורה  לפסוע  להפסיעות  להתויוכל  בריכוזפמשיך    . לל 

 (.)הובא בכף החיים

הוא האמנם   לרמוז ש  דין  לאדם  או  אסור  בעיניו  לעשות  לקרוץ  ו 

)כה"ח   מותר –ם לאדהדעת  ישוב  אבל אם יש חוסר י , לשהוסימן כ

ק"ד   וסימן  שם  . סק"כ(סק"ג  עובר  מלך  פתאום  אאם  בני    ו ,  יש 

ויכו שם  שעוברים  אותו אדם  להפיל  וכלים  מיגון  ,  לה  בברית 

וכ בבתים  אנשישעושים  הזמן  ומסתובבים  ל  ויוצאים  נכנסים  ם 

פלל אם  הוא לא יכול להת.  ותר לו לקום וללכת הצידה מום,  קבמ

הזמן   ומפרכל  אותו  לו.דוחפים  ס"א    יעים  ק"ד  סי'  ש"ע  )עי' 

 וס"ב(. 

ם,  רוניברהם וביאור האח לפי דברי המגן אאלה,  בנידון השלפיכך  

ים  מתינמפריע לו שמזה לא  ו  בתפלהאם אותו רב מסוגל להתרכז  

ל סילא    – אם  ולמרוהם  מן  אבל  דציבורא.  מטירחא  שחושש  ת 

סמן להם כי זה לצורך  , יכול ל בתפלהמפריעה לו    םההמתנה שלה

 שלו.   התפלה

 חיוב נשים בתפילת מנחה 

 ? ייבות בתפילת מנחהחים האם נשאלה: ה. ש

טורות,  ם פכאורה כל מצות עשה שהזמן גרמא נשיל תשובת הרב:  

.  )תוספות ברכות דף כ' ע"ב ד"ה בתפלה(  זה גם במצוות דרבנן ו

 
יותרנראה שבשנים קדמ   2 ם  שאבגמרא  כתוב  .  וניות ליבם היה לב חזק 

כבש, הוא יכול לטעון שבא דוב ולא היה    בא דוב לרועה צאן בודד ולקח

מולו.    לו להתגונן  רועים  איך  לשני  דוב  בא  אם  אחד,  אבל  כבש  ולקח 

אפילו אם יהיו  בימינו  כי הם יכלו להילחם אתו.    בעליםעליהם לשלם ל

הם    עשרה  מהאנשים  הזיברחו  כוחוה...  דוב  יותר  להם  שהיה  ת  נראה 

 נפש. 
 ימאסו". עליו נאמר "יראי חטא י 3
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, אבל  ן אפילו שהזמן גרמות  ייבמצוות שנשים חיש  נו שאמנם ראי

סיבה, שם  ה  הטעם   כמוו  יש  הנסשאף  באותו  היו  כ"ג    ן  )שבת 

ק"ח( כלל    . 4פסחים  בדרך  גרמן אבל  שהזמן  עשה  נשים    , מצוות 

 פטורות. 

ה  דברי  מהלכות רמב"ם  ידועים  מצות    תפלה ש תפלה(  )פ"א  היא 

מהתורה,   "עשה  "איזובכשנאמר  חכמים:  ואמרו  לבבכם",  והי  ל 

עם  פרה מצוה זו נוהגת  התו ". מתפלה  מר זו אווי  ? הלבעבודה שב

תפילות   שלוש  להתפלל  תיקנו  הקדושים  ורבותינו  ביום,    –אחת 

וערבימנח שחרית   שד  ,ת ה  הוכמו  ובוקר  ":  אומרמלך  וד  ערב 

ואהמה  צהרו אשיחה  קולי" ים  רקאבל    ,וישמע  חכמים,    זו  תקנת 

 , שחרית מנחה או ערבית. ם אחת ביוםדי בפעמדין תורה ו

פלה, לפי שהיא  : לפיכך נשים ועבדים חייבים בתהרמב"ם  סיףוהו

ע ממצות  דהיינו  גרמא.  הזמן  שאין  ש שה  יכולה    האשהחמת 

וגם נשים חי  תפלהפלל בכל שעות היום  התל יבות במצוות  אחת, 

וכו',    זמניםלהם    עו הוסיפו וקבז"ל  ם חאמנעשה שאין הזמן גרמן.  

להחמיראבל   רק  יכולים  הם  מוסיפים  הכשחז"ל  ל,  יכולים  ם  א 

ול חלילה.  התורה  דברי  את  חייבות  עקור  נשים  התורבלכן  ה  דין 

זה אין  את    –מה שחז"ל הוסיפו  בל  אפעם אחת ביום,    תפלה  שזה

 לנשים לקיים.  יובח

כ' ע"ב(. הרי"ף גורס:  יש ב' גירסאות בגמרא במסכת ברכות )דף  

עשה   דמצות  משום  טעמא,  מאי  בתפלה,  חייבים  ועבדים  נשים 

הז גרמשאין  היא.  מן  ועוד    מאידך,וא  והרא"ש  רש"י  גירסת 

ד   :ראשונים משום  טעמא,  ולפי  מאי  נינהו.  נשירחמי  זו  ם  גירסא 

 חייבות בכל התפלות, אע"פ שהזמן גרמא.  

מרן   לשון  מקום  נשים  ומכל  ס"א(:  ק"ו  )סימן  ערוך  בשלחן 

ריאת שמע, חייבים בתפלה מפני  ועבדים אף על פי שפטורים מק 

 שלא הזמן גרמא. שהיא מצות עשה 

מסקנת  ו הלכן  סי'  מרן  ח"ג  יחו"ד  )שו"ת  יוסף  שאשה    ז'(גר"ע 

ו להתפלל שתים  אחת ביום לפחות, ואם ירצ  תפלה   בת להתפלל חיי

 עליהן ברכה. תבוא  –שלוש תפילות או 

חולקי על יש  האשכנזים  כך,   ם  מחכמי  שנשים  .  ובפרט  וסוברים 

בת ומנחה  פיחייבות  שחרית  חובה שלת  מקוהן  ומכל  לגבי  .  ם 

שערבית  תתפיל כיון  התנאים,  הקדושים  בזמן  היא    והאמוראים 

ר  היתה ע"ב(עי'  )  שותרק  כ"ז  בימי    ורק  ,ברכות  ישראל  מנהג 

אותה  לקבל  שכתב עליה  הגאונים  וכמו  כחובה  בשם  הרי  ם  "ף 

 
גם  נס. הן היו עיקר הפרשים ש נה היתה גם עליהם. ויש מר שהסכומכל 4

 ם. נוכה ובפוריבחוגם במצרים, 

להתפלדעתם  גם  לכן  ו  ,םהגאוני לנשים  חובה  תפילת  אין  לל 

ים  הנשש  סובריםהם    מנחה תפילת שחרית ובועל כל פנים    . ערבית

כ סובריחייבות.  מחכמי  ך  כמה  מחכמי  ם  כמה  וכן  האשכנזים 

 הספרדים. 

יכולה  אחת ביום, בהחלט    תפלה   פללה להתילאשה שמקלסיכום:  

תבוא    –ולהתפלל גם תפילת מנחה    ה להחמיר צתלעשות כן. ואם ר

 תאמר לפני שמתחילה במנהגה "בלי נדר". טוב שעליה ברכה, ו

 ה חנהדלקת נרות קודם מ 

ש אשאלה:  ו.  שבת  בערב  צ האם  הדלקת  ה  קודם  להתפלל  ריכה 

 ר ההדלקה? לאח  התפלל ל  שאפשרות או הנר

הרב היד:  תשובת  דברי  ש ועים  רס"ג(  )סי'  ברורה  כיון  משנה 

יש להקפיד להתפלל מנחה קודם    דלקת הנרות בת בהם שבלישמק

 ת הנרות. קהדל

)סימן רס"ג ס"יאמנם   ערוך  השלחן  חיוב    (לדעת מרן    קבל ל אין 

הנשב בהדלקת  את  גם  רות,  שנוהגות    לפיבל  הנשים  המנהג  רוב 

  , שכיון שזו קבלת שבת ביחיד  יוסף מרן הגר"ע  הורה  לקבל שבת,  

להתפללא מכן   פשר  מוסכם, נחה.  מ  פילתת  לאחר  זה  אין    ואמנם 

ש אומרים  שאויש  קבלת  לאחר  גם  מנחה  להתפלל  אפשר  בת  י 

 ביחיד.

תדליק    –  קת נרות זמן הדלכבר  רואה שהגיע  ה ש אש  כן למעשה ל

  יםרוצרק    אבל אם.  שבת ולאחר מכן תתפלל תפילת מנחה נרות  

מ שבת  לקבל  וכמו  וקדם,  לקבל  הציבור  את  שבת  שמעוררים 

וז והמוקדם  ועצום,  גדול  דבר  לקבל שבת  ה  עצמה  על  קיבלה  יא 

כמוקדם,   מנחה ן  תעשה  שמתפללת  לאחר  לא    .רק  היא  ואם 

עדיין מנהתפללה  תתפלל  כל  שקודם  עדיף  מכן  ,  לאחר  ורק  חה 

נר הרי  תדליק  כי  שבת,  הדלקת  ות  של  הזמן  הגיע  לא  הכי  בלאו 

לא   מוקדמת  שות  לעי  כדאנרות.  שבת  נרות  הדלקת  של  חסידות 

פלל מנחה  ס בתוך סבך מחלוקת הפוסקים האם יכולה להתולהיכנ

לא. את   תמיד  או  לשקול  חסידות  הדברים    צריך  איזו  ולראות 

 עדיפה. 

( האריך שלא כדאי להתפלל  רה"ה בהע)ח"א פ וחת אהבה  במנגם  

 לאחר הדלקת הנרות. מנחה 

 תחנון ונפילת אפים לאחר השקיעה 

סיימז. שאלה:   אומרים  אם  לאחר השקיעה, האם  הש"ץ  חזרת  ו 

 לת אפים? תחנון ונפי

ן נפילת  אי  (: "גס  "אל )סי' ק  בשלחן ערוך  תב מרןכתשובת הרב:  

 אפים בלילה. 
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החייםהרב   נ"א(  כף  באחרוה )אות  מחלוקת  בבין  ביא  האם  נים 

מות ולמעשה    עשותל ר  השמשות  אפים,  ומכל מקום  כתבנפילת   :

לי   נפכיון  נראה  אפידאיסור  כמקצץ  ילת  מאד  חמור  בלילה  ם 

וקיימא  ינטב ושלום,  חס  השמלן  עות  ספק  בין  מן  שות  הוא  אם 

 אומרים שנפילת אפים רשות.  מהראשונים שיש . ועוד, שלילה ה

הר כתב  למעשה  יאמר  לכן  ולא  עדיף  תעשה  ואל  ששב  נפילת  ב 

 ש חי. כים הרב בן איוכן הס   ,אפים בבין השמשות 

יוסף  ולדעת   הגר"ע  אפיםמרן  נפילת  לעשות  בבין    אפשר 

נשבעבר  שדוקא  .  השמשות עושים  ממש,  היו  אפים  היו  ופילת 

פניהם  על  השמשות  נופלים  בין  על  קפידא  היו  , היתה  ם  אבל 

 יש להקל. ים על פניהם ממש, פלין נוושב ואת זה מיאומרים א

רי הרב בן איש  דב נוהגים כורבים  אפשר להקל בזה,    מעיקר הדין 

  לא נופלים ש  אפילו  השקיעהנפילת אפים לאחר    ומריםאלא  חי ש

פניהם.  מפנ  על  הוא  הדבר  שטעם  עי  נופלים  לא  פניהםאמנם  ,  ל 

סוד   אומריםהתפלה אבל  כאשר  מתכוונים    ,  אנחנו  אליך"  "לדוד 

אותם את  ש   לתקן  אפים  ענינים  בנפילת  נפילת  עושים  בלי  רק 

 את הפנים על הזרוע(. . )כלומר אין מניחים אפים

למעשה  יכולי,  ולכן  השקיעה,  לאחר  חזרה  שמסיימים  ם  ציבור 

וי"לומר " )כה"ח    השמשות  ן בישלא עבר זמן    כל  ,ג מידותאנא" 

י"ז( אות  יוסף  דעת  ל  –  אליך" "לדוד  ו  . שם  הגר"ע    רשאי מרן 

ובפרט  )  רבים מהספרדיםיאמר.    אבן איש חי  רב  ה לדעת  ו,  לומר

שות. ובאמת  ין השמשלא לומר לדוד אליך בב ( נוהגיםבחוץ לארץ

 ר. ל כך שלא יאמכפידא קאין 

 מקלחת או תספורת קודם מנחה 

 פילת מנחה? האם מותר להתקלח או להתגלח לפני תשאלה:   .ח

מותר להתרחץ קודם תפלת מנחה, בפרט אם מסייע  תשובת הרב:  

 לו להתרכז בתפלה. 

סמוך  להסתפר  לא ישב אדם    (: ב)סי' רל"בשלחן ערוך  כתב מרן  

ה עד שיתפלל. ולא ייכנס למרחץ ולא לבורסקי ולא לדין ולא  למנח

 ה. לאכול אפילו סעודה קטנ

זה   אדם  לפי  בעיה, כי אם  להסתרוציש  לא משנ ה  וזה  אם  פר,  ה 

 לאסור. יש  – בעצמו שמתגלח פר אצל ספר או  הוא מסת

להקל,   אבל צידד  אברהם  מגן  מכונות    הרב  כמה  לספר  יש  שאם 

מפני שכל האיסור הוא  טעם ההיתר הוא  .  להקל אפשר    –ספורת  ת

יישבר שמא  אותם יהמספרי  ומחשש  לתקן  שינסה  ועד  לספר,    ם 

התפלהיעבור   בגמרא.  .  זמן  יש אוכמבואר  אם  כמה    בל  לספר 

  ל. להק  אפשר  –לספר בשני  אחד יוכל    ראם יישב   שגםים,  ימספר

 וכן הסכים מרן החיד"א. 

, ואמנם לא לכל אחד  והוא הדין במכונת גילוח. אדם מתגלח בביתו

גי מכונות  שתי  איש  כלל  בדרך  אבל  לשלוח,  לדפוק  נים  כפשר 

 את הגילוח, ולכן לדעת המג"א מותר. לסיים למצוא בנקל ה ו וכדומ

נוהגיםוב  ר הם  בערב שבת,  להתגלח    מגלחי הזקן  פעמים  והרבה 

ן  רמ הרב מגן אברהם ודברי  ולפי  ,  חה סמוך לשקיעהנמתפללים מ

מכונה    (יכול להשיגשהוא  או  )לו  כיון שיש    תר,מו  הללוא  "החיד

 . אחרת

יסור כניסה למרחץ קודם  של אזה יש בעיה  גם ב  –לגבי מקלחת  

מתי  ראי  מנחה.  לפני  בכנ  דנים  זמננו   אחרוני הרבה  למקוה  יסה 

אסורה,  תשחרי בבוקר  מקלחת  שגם  שאמרו  יש  שהתירו  ,  ויש 

 דם חוסר יישוב הדעת בלי מקלחת. דוקא אם יש לא

שהי אבל   זמנם  של  המרחץ  בבית  דוקא  היה  מקום  האיסור  ה 

להיכנס  "לשון הגמרא היא שאסור  שלחשוש שיתעלף. יש שדייקו  

"לרחוץ"   ץ"למרח בתי  ולא  אסור.  מרחץ  בבית  שדוקא  ומשמע   ,

ש מה  זה  פעם  של  "חמאם  נק מרחץ  היום  הכל רא    מלא   טורקי", 

כזיעה עד  ה,  לאיסור  שהסיבה  אומרת  שהגמרא  כך  "שמא    א ידי 

ת, שאפילו אדם נכנס  במסכת שב  ראמגבגם  כך מבואר  .  יתעלף"

מיד כולו נמלא זיעה כי המקום הזה  א חפץ ומיד יצא,  בילרגע לה

  להתקלח לפני   אוסריםאמנם אנחנו נמצא אם כן ש נה.הוא כמו סאו

  . ה עמניאין לכך שום  יתת של אדם בבפרטיאבל במקלחת , התפלה

)וע"ע בשו"ת אור לציון ח"ב פט"ו ס"א, ובשו"ת שבט הלוי ח"ט  

א'(.   תפילת  סימן  לפני  להתקלח  מותר  היום  למעשה  הלכה  ולכן 

 . מנחה

, כי אז בודאי  כמובן שלא ייכנס למקלחת רבע שעה לפני השקיעה 

נכנס להתקלח מוקדם אין בזה  אם  אבל    ,התפלהפספס את  הוא יש

 ויתעלף וכדומה. משך  אין חשש שמא ייבעיה כי 

 ישון קודם מנחה ל

 פני תפילת מנחה? לם  הרינת צ ישהאם מותר לנוח ט. שאלה: 

הרב:   הגמרתשובת  דברי  ברכות א  ידועים  ע"ב(   במסכת  ד'    )דף 

הת מהעבודה בשחכמים  שחוזר  מי  על  חריף  בביטוי  לך  הו ו  טאו 

עד  לישון  זמן    קצת  והתפלה שיגיע  העובר  אמרו  ,  "כל  על  עליו 

משו  שתכמים המדוע חירה . והגמרא מסבמיתה" בידברי חכמים חי

זה כאן וד  בביטוי  שאד,  קא  עייף,  מהעבודה  חוזר  ם  מפני  והוא 

כך   ואחר  קמעא  ויישן  וישתה קמעא  קמעא  לעצמו שיאכל  ואומר 
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רואים מכאן    נמצא ישן כל הלילה.וחוטפתו שינה ויקום להתפלל,  

 פסיד. וי ירדםיקר הבעיה היא שמא ישע

מנם הגמרא דיברה לגבי תפילת ערבית, כיון שזה היה יותר מצוי  א

הערב שאד בשעות  לישון  הולך  היתה  ם  לא  צהרים  שנת  ואילו   ,

השאלה  ,  בזמנםמצויה   לגבונשאלת  מנחהמה  תפילת  ,  בזמננו  י 

 ? קודם לכןם מותר לנוח מעט הא

יהיה  לכאור מנחה  גם קודם  ולכן  לערבית,  מנחה  בין  אין הבדל  ה 

 אסור. 

ון קצת  שאדם הרגיל ליש  )פט"ו ס"א(הגאון אור לציון    תב כ  אבל

בזה, כי   חשש אין  –ום בצהרים ולאחר מכן לקום, זוהי דרכו בכל י

יקום.  הוא  היום  ברורה(.  גם  בהלכה  אם    )וע"ע  רגיל    אינואבל 

יש חשש שיירדם למשך כמה    היום הוא עייף מאד,שאלא    לישון

מישהו שיעיר אותו  מ  שעות ואינו רשאי לישון אלא אם כן יבקש 

 ואז יש להקל על ידי שומר. 

נה הוא  די השימציאות, אם הוא יודע שעל יולכן למעשה זה תלוי ב

אם  ו  . לו ללכת לישוןאסור   –עלול להירדם ולהפסיד תפילת מנחה  

 מותר.  –ן ם הזמע בעצמו שודאי יקום קודהוא יוד

 סעודת ברית מילה קודם מנחה 

מנחה    ילת בריתות שעושים תפ  נוכחתי לראות בהרבהי. שאלה:  

הברית לני  , לפני  זאת  עושים  הזמן  האם  לכל  כשממתיניצול  ם 

 שכך ראוי לעשות? להגיע או  םריכיהאורחים שצ 

הרב:   כןתשובת  לעשות  גמורה  חובה  שאסור  יש  שכתוב  מפני   ,

 אכול לפני תפילת מנחה. ל

מהו   )הובאו בבית יוסף ובשלחן ערוך( בראשונים  יש כמה שיטות  

 אכול קודם תפלת מנחה. עודה שאסרו לגדר הס

אומרים גדולה,    יש  סעודה  על  דוקא  הוא  סעודה  שהאיסור  כגון 

ואילו סעודה קטנה מותר.  שעורכים בשמחות שמצוי בה שכרות,  

שגם   אומרים  קויש  אסור. סעודה  נחל  טנה  הועוד  האם  איסור  קו 

או   גדולה  מנחה  תפילת  קודם  להוא  סמוך  ויש  רק  קטנה,  מנחה 

ו  אםמקלים   שמסתובב  שמש  לתפילות.   קוראיש  להגיע    לכולם 

שקוראי שבזמן  ברורה  המשנה  הכנסת  וכתב  לבית  צריך  ם  מיד 

 התפלל. לקום ול 

כ"ט(   עוד כתב  ו רק  אפשש  )ס"ק  השמש  על  לסמוך  בסעודה  ר 

שיש  קטנה מפני  השמש,  על  סומכים  לא  גדולה  בסעודה  אבל   ,

זה מגיע  , ולבסוף  עראק וכדומה  יין או   חשש שמא אדם ישתה קצת 

אפשר להתחיל בסעודה    , ולכן אילמי לקרוא ואין    "עד דלא ידע"ל

 תפילת מנחה קודם לכן. גדולה אלא אם כן יתפלל 

איאמ בן  הרב  גדולה  כתב  חי  ש  נם  בסעודה  להקל  נהגו  שבבגדד 

בכל  יינו  דהל שומרים.  ים עסומכאפילו שהגיע זמן מנחה קטנה, ו

, אלא  שותים יין ינם  ואאוכלים לחם  עודה כזו יש אנשים שאינם  ס

  , ואפשר למנות אותם לשומרים עט סלטים ולא יותר טועמים מרק  

כי  ויז לכולם,  בכירו  יחד  נמצאים  ויכולכולם  להזכיר  יאולם  ם 

 . אנשים הסועדיםל

יוסף  מרן הגרמאידך   עמוד רנ"ב( "ע  )ח"א  עולם  הביא    בהליכות 

דברי   שהרב  את  הדביר  שנהגו  פתח  סעוהמנהג  לאכול  דה  להקל 

, מפני  וכו , אין להם על מה שיסמדולה אפילו סמוך למנחה גה  גדול

י  מצויש שומר שאדם  בזה  מועיל  ולא  וכדומה  יין  הוא  שתה  כי   ,

 שיכור. 

לציון  בשו"ת  וכתב   ישתה  אור  שלא  שומר  עליו  יעמיד  שאם 

אדם שמטבעו    גםלכאורה  . )ומשקאות חריפים אפשר שיש להקל 

 . (, וצ"עלהקל  יש לצדדמואס במשאות חריפים, 

סעודת   כשעורכים  למעשה,  שמא  ולכן  חשש  שיש  מילה  ברית 

ישתה  כתהאדם  והרב  ,  הדביר  פתח  הרב  ברורה, בו  וכן    משנה 

אי בן  הרב  דעת  הדין נראית  מעיקר  חי  כדי    ש  להקל  צידד  )ורק 

י שצריך שיתפלל מנחה  לכתחילה ודאשליישב את מנהג מקומו(,  

 . קודם שמתחילים לסעוד

ול  אם הוא יכצה להצטרף לסעודה,  חר ורום האדם הגיע מאואך  א

לחם   לאכול  אבלי  אבל  כן.  שיעשה  אדרבה,  יין,  הוא  ולשתות  ם 

ו  לחם  לאכול  גם  יין רוצה  שישתה  גם  לציון    ,סביר  האור  כתב 

 וכיוצא בזה.  ם עליו שומר שלא ישתה ייןשישי

יון  כתב בשו"ת אור לצכן רוצה לשתות יין?  אא  הוומה יעשה אם  

 יתפלל. יעשה סעודה קודם שביחיד ולא שיתפלל קודם 

פילת מנחה  להתפלל ת  אדםעל הת מילה בריסעודת  לפני  סיכום: ל

במניןבמנין להתפלל  ואם לא הספיק  ישתה  ,  ,  ולא  יאכל לחם  לא 

יטע רק  אלא  רוצה  וכיוצא  עוף  ,  אורז  סלטים,  םיין  ואם  בזה. 

שתה יין, יתפלל קודם מנחה ביחיד ורק  חשש שילאכול לחם ויש  

 לסעוד. לאחר מכן ישב 

 מן תפילת מנחה סוף ז

קיעה או  עד הש   פלל מנחה, עד איזו שעה אפשר להתי"א. שאלה:  

 ם? עד צאת הכוכבי

הרב:   ערוך   רי מרן מדבתשובת  מ  רל"ג  מן)סי  בשלחן    וכח ס"א( 

נה  עיקר זמ  ו: לשונ  וזה .  עד הלילה מנחה  תפילת  שאפשר להתפלל  

שעות   העומחצה  מתשע  הכוכבים ומשמ  .לילהד  צאת  שעד    ע 
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הרמ  . מותר מדברי  וגם  מרן  מדברי  גם  נראה  ס"א    "א כך  )סוף 

 .(שם

ה אחרונים דנו בנושא הזה וכתבו שאין להתפלל תפילת  אבל הרב 

  התפלה את זמני  חז"ל תיקנו  אלא עד השקיעה בלבד. מפני שמנחה  

שחרית הוא עד ארבע שעות   תם לקורבנות, וכמו שזמן תפילבהתא

ש כיון  ס"א(,  פ"ט  סימן  הקרב)ש"ע  שחר  תת  זמן  של  עד  מיד 

פלג  לדעת רבי יהודה הוא עד  תפילת מנחה  זמן    וכן   ארבע שעות. 

בכל מקום  .  שזמן הקרבת הקרבן הוא עד פלג המנחההמנחה כמו  

התאימו  זמ  התפלה זמני  את    חז"ל  ווהיו   , הקרבנות   ני כנגד  אין  ת 

השקיעה,  לאחר  קרבן  לשחוט  שאסור  ספק  כא  שום  יש  הרי  ן  כי 

דאורייתא   השביספיקא  ואין  שמשן  לילה,  ספק  יום  ספק  הוא  ות 

, שאין להתפלל  התפלה הוא הדין גם לגבי  לשחוט את התמיד אז,  

)עי' בשו"ת שאגת אריה ובמשנה ברורה    עה. ד השקימנחה אלא ע

 ס"ק י"ד וביאור הלכה שם(. 

יש   מהקרבנות,  אמנם  למדנו  העיקרון  את  שרק  שצריך  מתרצים 

שה זמן  ולמע,  ןסוף זמן הקרבת הקרב להתפלל תפילת המנחה עד  

ידהק הלילה אלא שלא  עד  הקרבן הוא  בין השמשורבת  אם  ת  וע 

אבל   השקיעה,  עד  הקריבו  ולכן  לילה,  או  יום  שזה    בתפלה הוא 

 ם. פלל עד צאת הכוכביולהתלהקל אפשר  –דרבנן  

לכתח תיילה  ולכן  להתפלל  מאד  עד הששתדל  מנחה  ,  קיעה פילת 

כך כתב    כבים. את הכוול להתפלל עד צלא הספיק יכאבל אם אדם  

בשו"ת  רן הגר"ע יוסף  מ  , וכך כתב גםליח בתשובהצמרן האיש מ

 . ח"ז סי' ל"ד()ר ע אומיבי

 מנחה גדולה או מנחה קטנה 

 ף להתפלל, מנחה גדולה או מנחה קטנה? מה עדי. שאלה: בי"

הרב:   ערו תשובת  בשלחן  מרן  ס"א(  ךכתב  רל"ד  פי  ,  )סימן  על 

ו  ה קטנה, ורק אם יש לם יתפלל מנחאדחילה תכשלברי הרמב"ם ד

 צורך יתפלל מנחה גדולה. 

שא שתשו  נמצאה לא  הרי"ף  זה  כבת  גדולה  מנחה  שגם  תב 

 . לכתחילה 

 ולכן יש אומרים שגם תפלת מנחה גדולה זה לכתחלה. 

ז שאין  בודאי  מקום  מוסכם,  ומכל  כלל  יוגם  ה  שבדרך  מרן  דוע 

ו הרמב"ם  דעת  אחרי  שזה  הולך  מקומות  לשני  יש  בניגוד  אפילו 

הוראה,  עמו ברור  ודי  כך  לא  בוכל  חוזר  היה  )וע"ע    .שמרן 

 (. בהגהות איש מצליח

   קטנה.לפיכך הטוב ביותר להתפלל מנחה 

 לעני"  תפלה "ירת אופן אמ

אומרים  שאלה:  "ג.  י תענית  " בימי  תתקבל  קדיש    תפלה לאחר 

 אחריו? ו לאת זה לפני למנצח בנגינות א לעני", האם אומרים

הרב:   לאתשובת  תענית  בנגינותאומרים    בימי  למנצח  .  כלל 

"   " לעני  תפלה "המזמור   המזמור  במקום  בנגינותהוא    ". למנצח 

  םגנות וילמנצח בנג  ם גםתענית אסתר, לא אומריאותו דבר גם ב

וכמו    , אומרים רק את אילת השחר למנצח על אילת השחר, אלא  

בערבי חגי  במנחה  וערבי  שם,  שבתות  מקום  את  בכל  מחליפים 

 . אומרו ים לרגילש המזמור 

 קודם "אשרי"  תפלה  

ל  תחיתיכף יכנסת ורואה שהחזן  ס לבית האדם שנכני"ד. שאלה:  

הקטורת   פיטום  אמר  לא  עדיין  והוא  הש"ץ  מה  חזרת  ו"אשרי", 

 יעשה? 

לא יספיק  אף על פי ש ," שפתי תפתחה' " יתחיל מיד הרב:  תשובת 

"א רל"ד החיים    ף כ)  . שרי"לומר  רק  סק"ו(  סימן  דיון  .  יש 

כ'()  באחרונים אות  ק"ח  סימן  להשלים  האם  עיין  אשרי    צריך 

תפי מנחלאחר  בלילה לת  לאומרו  שלא  ענין  יש  כי  . ה, 
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 פ"ב התש  ניסן ל'ון ראש וםיעור נמסר ביהש

 ם בצהריי 12עה בש ברמה"קול ערוץ "ב כה בהלור יעשא  שליט"מוסר הרב   אשוןמידי יום ר

 ומי,  גמרא בדף היור בע"א שיטישלב ר הרוסמידי יום מ

 חבי תבל.  ל רבכ םביר בו יהודיםים וצופים נאזיומ ,מאד ה בתפוצה רחב פץ השיעור מו

 ה.  מוכדות, לרפואה נשמ לעילוי  לישועה,הצלחה ול יםות השיעורדיש את זכניתן להק

 פש.  ן נדיופ ך רוגם לעניתן 

   "ל המערכת. דואאו ב 052-7108693פל' שר בצרו ק

 ון  לצי  שוןראורים בעיר שיע  אב שליט"הרוסר  ן ושלישי, מראשו בימים עבוש מידי

 ף. טרמומלץ להצכהנים".  ו"מורשת "ור לאברהם"זכ ",םייח"באר מים  בבתי הכנסת

 ליט"א: רב שספרי ה השיג את ניתן ל

 שנת תשע"ח. ו בבהלכה, שנמסר"א שליט הרב שיעוריאת  וללהכ - 'א  חלק "תורת חיים"ספר . 1

 תשע"ט, תש"ף.    תבשנרו סשנמ,  יט"א בהלכהשל יעורי הרבל את שהכול -ק ב' " חלםת חיירו"תר . ספ2

   פ"א.בשנת תששנמסרו בהלכה,  א ט"י הרב שליאת שיעור הכולל  -' ים" חלק גחי  ורתת" ספר. 3

  הנמשו  ן ערוךעל כל השלחרה  ומעשיות בקצ  יותקטואלות אותשוב  אלותל שכולה  -'  חלק אמעשיות"    תהלכוספר ".  4

 כות שבת. בהל הברור

, הנהגה שלחן ערוךעת חלקי הארבת בושיותשובות אקטואליות ומע  לותשא  לכולה  -" חלק ב'  יותהלכות מעשספר "  .5

 השקפה. ו

 . בהלכה רביםים ושאבנ וןק העיוכות בעומרות אאלות ותשובלל שהכו -" רי הלכהת "בירוו"ש .6

 .שיםרת חיים" דרו"תוספר  .7

8  . " חידושיה  -  סל הש"ע  ם"ייתורת חספר  הכולל  על  במסכם  ב גמרא  פת  אישנ  רקבא מציעא  סוגיות  יוחזם  על  וכן  ן. 

 ת הש"ס.כתובמס ותנוספ

 0533-121357' הארץ בפל בכל רחבי יתן להשיגנ
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   il.com@gma26065352A0 -דוא"ל שר בר קיצול  ןוכ

 . זוזמא קיצח ב ה נחום, הרשלמ  : הרבלוןכי הע רעו

 שליט"א  ורנו הרב  מר לשאוה ניתן להאזין לשיעור ז

 02-5606532חיים" קו "תורת ב
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mailto:A025606532@gmail.com

