
 
 

 זהירות בתפילת מנחה -פרשת חיי שרה

 כד סג(.יצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב״ )״ו נאמר בפרשה:

 למדו מפסוק זה שיצחק תיקן את תפילת מנחה. במסכת ברכות )כו.(

לעולם יהא אדם זהיר בתפילת מנחה, ש ה אמרו רבותינו במסכת ברכות )ו:(על חשיבות תפילת מנח

 במעמד בהר הכרמל שתרד אש משמים נענתה בזמן תפילת מנחה.שהרי תפילתו של אליהו 

 מבואר מדוע יש חשיבות כל כך גדולה לתפילת מנחה: בקיצור שולחן ערוך )סימן סט סעיף א(

 זמנה בבוקר לפני שאדם מתחיל להתעסק בעסקיו, -תפילת שחרית

  זמנה בלילה כשאדם סיים את כל עסקיו, -תפילת ערבית

 כח להתפלל תפילת שחרית וערבית,ולכן אדם לא שו

אבל תפילת מנחה היא באמצע היום כשאדם נמצא באמצע עיסוקיו והוא צריך להפסיק את כל עיסוקיו 

 לכן שכר המתפלל מנחה גדול. ולא להיות מוטרד מהם,

 פירוש השם מנחה:

לנוע שהשמש מתחילה  שתפילת מנחה נקראת כך על שם מנוחת השמש, כתב הרמב״ן )שמות יב ו(

 לכיוון המערב בו היא שוקעת.

 שתפילת מנחה היא כנגד קורבן תמיד של בין הערביים. כתב המשנה ברורה )סימן רלג סעיף קטן א(

תחילת זמן שחיטת קורבן התמיד של בין הערביים הוא מחצי שעה אחרי חצות היום, אבל בדרך כלל 

ן עיקר זמן תפילת מנחה שהוא כנגד תמיד ולכ היו שוחטים אותו שלוש וחצי שעות אחרי חצות היום,

אבל גם אם התפלל  הוא שלוש שעות וחצי אחרי חצות היום וזו נקראת מנחה קטנה, של בין הערביים,

מנחה זו  מנחה חצי שעה אחרי חצות היום יצא כי אז מותר לשחוט את התמיד של בין הערביים,

 קראת מנחה גדולה.נ

 עד מתי מותר להתפלל מנחה?

 תפילת מנחה עד הערב. כתוב: במסכת ברכות )כו:(במשנה 

 ומדוע עד השקיעה? ברכות כו:(ירש שעד הערב הכוונה עד השקיעה )רבנו יונה פ

כלומר צריך לסיים , לא נזרק על המזבח עד השקיעה נפסלנפסק שדם קורבן ש במסכת זבחים ) נו.(

היא כנגד תמיד של בין הערביים  וון שתפילת מנחהיומכ את זריקת הדם של הקורבן עד השקיעה,

 צריך להתפלל מנחה עד השקיעה.

מי שהתפלל מנחה אחרי השקיעה עד  דיעבד או בשעת הדחקשב כתב הרמ״א )סימן רלג סעיף ב(

 יצא ידי חובה., צאת הכוכבים

שיותר טוב להתפלל תפילת מנחה ביחידות לפני  סעיף קטן יד( סימן רלגכתב המשנה ברורה )

 ין אחרי השקיעה.יהשקיעה מלהתפלל במנ



 
 
 

״וערבה לה׳ מנחת יהודה וירושלים כימי עולם  יהי רצון ותתקיים בנו בקרוב נבואת הנביא מלאכי:

 וכשנים קדמוניות״ )ג ד(

 


