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דף הרחבות לנושא –
יסודות ומבוא להלכות תפילה
זמני תפילות מנחה וערבית

(שיעור )5

יחידה מספר 5
 שיטת רש"י
בשיעור לא התייחסנו לדברי רש"י ,מכיוון שדבריו קשים עלינו ולא זכינו למצוא פתרון המניח את הדעת.
בפירושו על מסכת פסחים המקבילים לפירושו של רשב"ם שלמדנו ,נראה שהוא אומר דברים ברורים –

רש"י מסכת פסחים דף צג עמוד ב
אף על פי שנשחט בשש ומחצה זמנו מן התורה מתחלת שבע ואילך ,1שמתחלת החמה להתעקם כלפי מערב קצת,
ומשחרי כותלי ,דהכי אמרינן ביומא בפרק שלישי (כח ,ב) :צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי ,והיינו מחצות היום
ולהלן ,ופרכינן עלה מהא דתנן :תמיד נשחט בשש ומחצה ,ומשני :שאני כותלי בית המקדש דלא מכווני רחבם
מתחתיהן ,ולא משחרי בעיקום פורתא עד חצי שבע ,ומיהו ,זמן שחיטה מתחלת שבע ואילך
לכאורה מכאן עולה בדומה לרשב"ם ,כאפשרות הראשונה שהוצעה לעיל .הנטייה היא נטייה כלשהי ממרכז
השמיים .זמן השחיטה מתחיל משעה זו ,אך ממתינים עד שהכתלים ישחירו ,לוודא שהזמן אכן עבר .ברם,
דבריו על הסוגיה במסכת פסחים מורכבים –

רש"י מסכת פסחים דף נח עמוד א
אמר רבא  -כולה תקנתא דרבנן היא ,דמדאורייתא כל שש שעות אחרונות כשירות ,דהיינו מכי ינטו צללי ערב ,דהיינו
מחצי שבע ואילך שהחמה נוטה למערב והצל למזרח ,כשאדם עומד כנגד החמה צלו נוטה למזרח ,חצי שש וחצי שבע
היא עומדת באמצע הרקיע ,ואין צל נוטה אלא צל כל אדם תחתיו
לכאורה רש"י סותר את דברי עצמו! מצד אחד" ,כל שש שעות אחרונות כשרות" ,מצד שני "מחצי שבע ואילך"
זהו הזמן בו ניתן לזהות את הנטייה.
כאמור ,לא זכינו לעמוד על רוחב דעתו .תשבי יתרץ קושיות ובעיות.

 ביאור השאגת אריה לשאלתו של רב חסדא
רב חסדא שואל אם ניתן להסיק מכך שהלכה כרבי יהודה ביחס לשחרית ,שהלכה כמותו גם ביחס למנחה.
מדוע להניח כך? מדוע להניח שאם הלכה כמותו ביחס לזמן תפילת שחרית ,הלכה כמותו גם ביחס לתפילת
מנחה?

שו"ת שאגת אריה (ישנות) סימן יז ד"ה ובזה נ"ל
איכא למידק ,אטו משום דאיפסקא התם הלכתא כרבי יהודה יהיה הכי נמי הלכה כרבי יהודה? אטו כולהו בחדא
מחתא מחתינהו ,הא תרתי מילי נינהו ,ולא הא בהא תליא!
מהאי טעמא מספקא להו ,דהא יש לבאר דהא בהא תליא ,מדהלכה כרבי יהודה בתפלת השחר ,דאינו אלא עד ד'
שעות ,על כן "תעשה ליום" – אכל עשיות וזריקת דמם קאי ,דאם לא כן היה גם כן תפלת השחר אחר ד' שעות ,כיון
דזריקת דם התמיד הוא כשר אחר ד' שעות ,תפלה שנתקנה כנגדו נמי זמנה הכי .אם כן יש לומר דכמו ד"תעשה"
דתמיד של שחר ,אכל עשיות קאי ,הוא הדין ד"תעשה" דבין הערבים נמי אכל עשיות קאי ,ואין זמן תפלת המנחה
אלא עד פלג המנחה כהקרבת התמיד של בין הערבים .וכיון דבהא דשל שחרית הלכה כרבי יהודה ,ממילא בשל מנחה,
שהוא כנגד של בין הערבים ,נמי הלכה כרבי יהודה ,דהא בהא תליא .דכמו שהאי "תעשה" דשל שחר ,אכל עשיות
קאי ,הכי נמי "תעשה" דבין הערבים ,דהא בחד קרא כתיבי תרווייהו

 1לשון זו עלולה לבלבל .כוונת רש"י היא מהשעה השביעית ביום ,כלומר ,מהרגע שעברו שש השעות הראשונות של היום .דהיינו החל מחצות.
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הלשון כאן עשויה להיות מטעה" .כל עשיות" הכוונה היא השחיטה והכנת הקרבן .השלבים הקודמים לזריקת
הדם והקטרת האברים .בבוקר אנו פוסקים כרבי יהודה ,על סמך העדות שהיו עושים את "כל העשיות" עד
ארבע שעות ,למרות שזריקת הדם יכולה להיעשות מאוחר יותר .אם כך ,לכאורה נכון לפסוק כך גם ביחס
למנחה – שזמנה יקביל לזמן עשיית הקרבן ,עד פלג המנחה ,למרות שהדם נזרק מאוחר יותר.

 האם וכיצד ניתן להתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת?
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כז עמוד ב
רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת .אומר הבדלה על הכוס או אינו אומר הבדלה על הכוס? תא שמע דאמר רב
יהודה אמר שמואל :מתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת ,ואומר הבדלה על הכוס
מן הגמרא עולה שמותר להתפלל ולומר הבדלה החל מפלג המנחה .למדנו את פסיקת הרמב"ם –

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ג הלכה ז
יש לו להתפלל תפלת ערבית של לילי שבת בערב שבת קודם שתשקע החמה ,וכן יתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת
לפי שתפלת ערבית רשות אין מדקדקין בזמנה ,ובלבד שיקרא ק"ש בזמנה אחר צאת הכוכבים
האמנם? האם מותר לעשות את השבת לחול?

תוספות מסכת ברכות דף כז עמוד ב
צלי של מוצאי שבת וכו'  -יש לומר דהכא מיירי שיש לו צורך מצוה לעשות במוצאי שבת ,כגון ללכת למול תינוק ולא
יהיה לו יין להבדלה אם לא יקדים ,דודאי צריך להוסיף מחול על הקדש דאורייתא ,אבל בחנם לא ,ופשיטא שלא היו
ממהרים להבדיל ולהתפלל של מוצאי שבת בשבת ,דגם במלאכה אסור עם חשיכה
בעלי התוספות מציינים שני דברים משמעותיים –
א .מותר להתפלל ולהבדיל רק אם יש צורך מצווה בכך.
ב .גם אחרי הבדלה זו ישנו איסור מלאכה.
(האם החובה להוסיף מן הקודש על החול היא מדאורייתא? עסקנו בכך כאן).
בעלי התוספות אומרים שיש לדחות את תפילת ערבית בכדי להוסיף מחול על הקודש ,למרות שאין בכך
הוצאת שבת .הפרי מגדים מבאר שהלכה זו נכונה בכל מקרה ,גם כאשר מתפללים ערבית אחרי צאת
הכוכבים –

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצג סעיף א
מאחרין תפלת ערבית ,כדי להוסיף מחול על הקודש
הרי גם על סעיף זה יש להקשות – ניתן להתפלל ערבית בללא להוציא שבת ,ולהוציא שבת בלא להתפלל
ערבית .אם כן ,מהי משמעות ההלכה?

פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן רצג ס"ק א
דלא ליהוי שבת כמשאוי עליו
כלומר ,אמנם אין יחס ישיר בין תפילת ערבית לבין הוצאת השבת .אך תפילת ערבית מסמלת את החתירה
למוצאי שבת ,ויש בכך בזיון לשבת .לכן יש עניין לאחר את התפילה.
למעשה ,השו"ע פוסק שניתן להקדים את תפילת ערבית במוצאי שבת מבעוד יום ,בתנאים שמציבים בעלי
התוספות ,אך הפוסקים מסתייגים מיישום הלכה זו –

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצג סעיף ג
מי שהוא אנוס ,כגון שצריך להחשיך על התחום לדבר מצוה ,יכול להתפלל של מו"ש מפלג המנחה ולמעלה ולהבדיל
מיד אבל לא יברך על הנר ,וכן אסור בעשיית מלאכה ,עד צאת הכוכבים
הגהת מהרש"ל על הטור סימן רצג
נהוג שלא להתפלל של מוצאי שבת בשבת דדבר תמוה הוא לרבים לעשות שבת חול ואיכא נמי למיחש שמא יבא
להקל אף במלאכה אבל להתפלל של שבת מערב שבת הכי נהוג דהא מוסיפין מחול על הקודש
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 הרחבות – חידוד דברי הפני יהושע
למעשה הפני יהושע מרחיב את המחלוקת – לפי חכמים זמן המנחה מקביל לזמן הקטרת התמיד ,כולל
מנחתו ונסכו –

פני יהושע מסכת ברכות דף כו עמוד ב
וחזרתי על כל הצדדים ולא מצאתי מקום ליישב אם לא שנאמר מה שאמרו חכמים שתמיד קרב והולך עד הערב היינו
כל מה דשייך להקרבת תמיד והיינו נסכי התמיד שהן בכלל תמיד כדכתיב עולת התמיד ומנחתו ונסכו וכדפרישית
בריש פרק תמיד נשחט שאף הן קודמים לפסח שזמנם ג"כ ביום לכתחלה שהרי הלוים אומרים שירה עליהם ושירה
דוקא ביום כדאיתא בערכין דאיתקש לשירות ועיין בזה בתוס' דר"ה (דף ל' ע"א) ובחידושינו שם ,א"כ לפי"ז אתי
שפיר טעמייהו דרבנן דתפיל ת המנחה עד הערב ממש בדיעבד עד צאת הכוכבים והיינו משום דזימנין דנסכי התמיד
היו קריבין סוף היום סמוך לצאת הכוכבים ,כן נראה לי בטעמייהו דרבנן .והשתא אתי שפיר נמי טעמא דר"י בין
לענין תפלה בין לענין תמיד דאיהו לא אזיל בתר נסכים אלא שהכל תלוי בהקטרת התמיד שהוא קודם לזמן קטורת
כדאיתא ביומא שם] מש"ה קאמר עד פלג המנחה כמ"ש התוס' דזמן קטורת היה באותה שעה ,כן נראה לי נכון
בעזה"י בטעמייהו דר"י ורבנן ודוק היטב ועיין עוד בסמוך:
 תשובת במראה הבזק – האם מותר להתפלל מנחה אחרי השקיעה? והעמקה בהגדרת זמני היום
שו"ת במראה הבזק חלק ח סימן א
שאלה  :האם מותר להתפלל תפילת מנחה לאחר השקיעה?
תשובה  :בשו"ת במראה הבזק (חלק ג סי' יד) הובאה מחלוקת בשאלה זו .יש הסוברים שבדיעבד אם לא התפלל לפני
השקיעה יכול להתפלל עד  13.5דקות אחרי השקיעה ,2ויש אומרים שאין להתפלל מנחה אחר השקיעה ,ולכן יתפלל
ערבית פעמיים ,אחת חובה ואחת תשלומין .בהערות מובאות ראיות נוספות לדעה זו ,האחרונה ,שאין להתפלל מנחה
אחר השקיעה ,וכך ראוי לנהוג למעשה.3
 2זמן צאת הכוכבים המוקדם ביותר במהלך השנה בארץ ישראל לפי השיטות השונות .יש לציין שבהערה  2בתשובה הנ"ל נכתב בטעות
שמדובר בדקות של שעות זמניות .ראה שו"ת במראה הבזק (חלק ו סי' א) שם תוקן עניין זה ,שהזמן מהשקיעה עד צאת הכוכבים מתארך הן
בחורף והן בקיץ ,וכן הוא משתנה ממקום למקום ,ולכן יש לחשב את זמן צאת הכוכבים על פי שיטת המעלות (מיקום השמש מתחת לאופק).
3

במשנה מסכת ברכות (ד ,א) נאמר" :תפלת המנחה עד הערב ,רבי יהודה אומר עד פלג המנחה" .ובגמרא (שם כז ע"א) מבואר שאפשר לנהוג
הן כרבי יהודה והן כרבנן ,ונמצא שאפשר להתפלל מנחה עד הערב .ונחלקו הראשונים מהו 'ערב' הנאמר במשנה .דעת הרמב"ם היא (בפירוש
המשנה ברכות שם ובהלכות תפילה ג ,ד) שהערב הוא שקיעת החמה .וכן דעת כמה גאונים וראשונים (את דבריהם הביא בספר הזמנים
בהלכה לרב ח"פ בניש עמ' רעו) .אך בספר המנהיג (דיני מנחה) ובשבלי הלקט (סי' מח) פירשו שהוא צאת הכוכבים (וכך דעתם של עוד
ראשונים ,ראה בספר 'הזמנים בהלכה' עמ' רעז) .ופסק הרמ"א (או"ח רלג ,א) שאפשר להתפלל עד צאת הכוכבים.
יש לעיין במה תלויה מחלוקת זו .במסכת ברכות (כו ע"ב) הגמרא דנה אם דברי רבי יהודה במשנה הם עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל.
ומובא בסוגיה" :תא שמע :רבי יהודה אומר עד פלג המנחה .אי אמרת בשלמא עד ולא עד בכלל  -היינו דאיכא בין רבי יהודה לרבנן ,אלא אי
אמרת עד ועד בכלל  -רבי יהודה היינו רבנן!" ,נמצא שהזמן בו כלה פלג המנחה ,דהיינו סוף י"ב שעות היום ,הוא סוף זמן מנחה לחכמים,
והוא פירוש "עד הערב" בדברי חכמים במשנה .נמצא כי מחלוקת הראשונים אם סוף זמן תפילת מנחה הוא בשקיעה או בצאת הכוכבים
תלויה בשאלה אם שעות היום נמנות מן הזריחה עד השקיעה או מעלות השחר עד צאת הכוכבים .וכן כתבו המנחת כהן (ספר מבוא השמש,
מאמר שני ,פרק שביעי) והפרי חדש (קונטרס דבי שמשי ,הודפס בתוך ספר מים חיים ,עמ' קח ד"ה והנה) והמשנה ברורה (סי' רלג ,שער הציון
ס"ק י).
בשאלה כיצד מונים את שעות היום נחלקו הראשונים .דעת הרמב"ם (בפירוש המשנה שם) ובהלכות תפילה (שם) ,וכן משמע בשו"ת הרמב"ם
מהד' בלאו סי' קלד) היא שמונים מהזריחה עד השקיעה ,ואילו דעת התוספות (פסחים יא ע"ב ד"ה אחד אומר) והרמב"ן (תורת האדם ,שער
אבילות ישנה) ותרומת הדשן (סי' א) היא שמונים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים (ועיין בספר הזמנים בהלכה פרק יג ,שם האריך להביא
ראשונים ואחרונים רבים שדנו בשאלה זו).
הלבוש (או"ח רלג ,א) פסק שמונים מן הזריחה עד השקיעה ,וכתב" :שלעולם חלקו היום לי"ב שעות ,בין יום ארוך ובין יום קצר ,וביום ארוך
הוי י"ב שעות ארוכות ,וביום קצר י"ב שעות קצרות ,ונראה לי שר"ל י"ב שעות מעת זריחת השמש עד עת השקיעה ,שכן הוא משמעות כל
ספרי התכונה".
במקום אחר הלבוש (או"ח רסז ,ב) התייחס לדעת תרומת הדשן ,שכתב למנות מעלות השחר עד צאת הכוכבים ,והקשה על שיטה זו" :אלא
שהתימה היותר גדול שעלי הוא מדברי בעל תרומת הדשן סימן א' ,שדקדק בזה הענין ולא עלה על דעתו לחלק בזה ,אשר באמת הוא תמוה
בעיני מאוד .אבל אומר אני אולי זה לבלתי עסקם בזמנו בספרי התכונה ,וחשבו מאי דחלקו רבנן היום לעולם לי"ב שעות מתחיל לעולם
מעלות השחר עד צאת הכוכבים ,ולדידי נראה לי מתוך דברי התוכנים האלקיים בפשיטות שטעות גמור הוא ,ולא היה דעת רז"ל מעולם רק
מעת זריחת השמש ואילך עד השקיעה ,וזה נראה לי הלכה למעשה בכל הדינים הנאמרים בכגון זה שתלו אותם בשעות היום".
כוונתו היא שהמושג 'שעה'  -מקורו בחלוקת היממה לעשרים וארבע יחידות ,דהיינו  24שעות .היממה אורכה קבוע פחות או יותר (ישנם
הפרשים של מספר דקות באורך היממה ,עיין על כך בספר ה זמנים בהלכה פרק ג) .ולפי זה חולקו היום והלילה כל אחד לשתים עשרה שעות.
אלא שמאחר שהיום והלילה אורכם משתנה לאורך השנה ,חלוקה זו של היום והלילה כל אחד לשתים עשרה שעות שוות (היינו שכל שעה
היא חלק אחד מתוך עשרים וארבע חלקים של היממה) מתקיימת רק בימים השווים ,שהם בניסן ותשרי .בניסן ותשרי היום והלילה שווים
רק אם מודדים את היום מהזריחה עד השקיעה ,וכן את ה לילה מהשקיעה עד הזריחה .על בסיס חלוקה זו הושאלה חלוקת היום לשתים
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עשרה שעות לכל השנה גם כאשר השעות מתארכות בקיץ ומתקצרות בחורף ,ואלו הן השעות המכונות 'שעות זמניות' .נמצא שאת השעות
הזמניות יש לחשב על פי חלוקת הזמן מהזריחה ועד השקיעה ,ורק כך מתקבל שבימי ניסן ותשרי היום והלילה שווים ,והשעות הזמניות
שוות לשעות השוות .שעות אלו מתארכות ומתקצרות בהתאם לעונות השנה.
על פי הלבוש ,טעותו של תרומת הדשן הייתה במה שסבר שהיום והלילה שווים בימי ניסן ותשרי כאשר מחשבים את היום מעלות השחר ועד
צאת הכוכבים ,ועל זה אמר שמתברר מספרי התוכנים שאין הדבר כן ,אלא רק אם מחשבים מהזריחה ועד השקיעה.
המלבושי יום טוב (רסז ,ז) בחידושיו על הלבוש ,נראה שהסכים בעיקרון עם הנחתו של הלבוש ,אלא שכתב" :אין זה מוכרח כלל ,ודברי
התוכנים הנחה בעלמא לא מצד ההכרח והמופת (=הוכחה) כלל" .כלומר ,הלבוש צודק שיש להכריע בשאלה זו על פי בירור אורכו של היום
הבינוני ,אלא שדברי התוכנים שהיום הבינוני הוא מן הזריחה עד השקיעה  -אינם הכרחיים (וכן מתבאר מדבריו במעדני יום טוב ,ברכות
פרק א ,סי' י ,אות ט) .אמנם עתה שנודע שדברי התוכנים הם אכן הכרח גמור ,שוב יש לחשב מן הזריחה עד השקיעה כדעת הלבוש (וראה
לקמן שאף שלעניין צאת הכוכבים סובר הלבוש כשיטת רבינו תם ,מכל מקום הוא סובר שאת זמני היום יש לחשב מהזריחה עד השקיעה).
גם הגר"א ,בעניין חישוב אורכו של המיל ,כתב שתרומת הדשן חישב את חישובו על פי ההנחה שהיום הבינוני הוא מעלות השחר ועד צאת
הכוכבים ,והשיג עליו הגר"א (או"ח תנט ,ב ד"ה ושיעור מיל)" :אבל הוא תמוה מאד ושגגה גדולה היא מאד ,דהא אמרינן בפרק מי שהיה
(פסחים צד ,ע"א) דעשרה פרסאות הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים ,ואם כן י"ב שעות ביום בינוני לדידיה מעלות השחר עד צאת
הכוכבים .וטעות גדולה הוא ,שכבר כתבו כל התוכנים שבתקופת ניסן ותקופת תשרי ,שהן ימים בינונים  -י"ב שעות מנץ החמה עד השקיעה,
ומעלות השחר עד צאת הכוכבים הוא ט"ו שעות ,וגם כן ידוע שהימים בימות החמה שוין להלילות בימות הגשמים ,וכן להיפך ,וכמו שכתוב
במדרש רבה (ויקרא רבה פרשה כו אות ד) שלווים זה מזה כו' ,וזהו מנץ החמה עד שקיעת החמה ,אבל מעלות השחר עד צאת הכוכבים הוא
יותר ששה שעות על הלילות ,וכל שכן באופקים הנוטים הרבה לצפון ,וכן בקו השוה ,שכל ימים ולילות שוות ,אינן אלא מנץ החמה עד שקיעת
החמה ,אבל מעלות השחר עד צאת הכוכבים הרבה יותר היום על הלילה .ועוד כמה קושיות עצומות יש ונלאתי לכותבן .ועיקר ,כדברי
האומרים שהחשבון הוא מהנץ החמה עד שקיעת החמה ואין לזוז ממנה".
בהמשך דבריו התייחס הגאון גם לחישוב השעות הזמניות" :וגם החשבון של שעות זמניות בכל מקום אינו אלא מנץ החמה עד שקיעת
החמה ,והן נקראין 'שעות' ,כי שעות שאמרו ודאי שיערו על יום בינוני ,שהן נקראים שעות כ"ד ליום ,וכבר אמרתי שי"ב שעות ביום בינוני
הוא מנץ החמה עד שקיעת החמה".
נמצא שלדעת הלבוש והגר"א יש להכריע באופן ברור כדעת הראשונים הסוברים שמונים מהזריחה עד השקיעה ,וזאת על פי ידיעתנו שהיום
הבינוני בימי ניסן ותשרי הוא מהזריחה ועד השקיעה.
אולם הפרי חדש (קונטרס דבי שמשי ,הנ"ל עמ' קי ד"ה וראיתי ,ועמ' קיא ד"ה וגם) כתב שאף על פי שיום בינוני הוא מהזריחה ועד השקיעה,
כיון שלדיני תורה אנו מחשיבים את הזמן מעלות השחר עד צאת הכוכבים ליום ,לכן חלוקת היום לי"ב שעות היא מעלות השחר ועד צאת
הכוכבים.
וכן כתב הרב יחיאל מיכל שלזינגר (על ענין השעות הנזכרות בתלמוד ,הודפס בתוך ספר הזכרון אש תמיד ,עמ' תשעב)" :אבל כבר מילתי
אמורה למעלה ,שאין לתלות בוקי סריקי ברבותינו בעלי התוס' ושאר גדולי הראשונים ההולכים בשיטתם ,אלא אף על פי שידעו שמשעות
ההשוויה יש י"ב מהנץ החמה עד שקיעת החמה ,מכל מקום סברו ששעות זמניות של התלמוד מתחלקים לכל משך יום התורה ,שהוא מעלות
השחר עד צאת הכוכבים".
אולם הרב זלמן קורן (על שיטת בעל תרומת הדשן ובעלי התוספות בעניין שעות זמניות ,הודפס בספר יד יצחק ,עמ'  )75-10האריך להוכיח
מדברי תרומת הדשן והתוספות שהם לא חלקו על הנחת הלבוש והגר"א ,שחישוב שעות היום תלוי בידיעת היום הבינוני ,אלא שסברו שהיום
הבינוני הוא מעלות השחר עד צאת הכוכבים .לפי זה נראה שכיון שידוע לנו בבירור שהיום הבינוני הוא מהזריחה עד השקיעה  -כך יש לנהוג
לגבי חישוב שעות היום.
עוד יש להעיר שחישוב שעות היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים יתכן רק לפי שיטת רבינו תם בצאת הכוכבים ,הסובר שצאת הכוכבים
הוא זמן של מהלך ארבעה מילין אחרי שקיעת החמה (עיין בספר הזמנים בהלכה פרקים מא-מג בביאור השיטות השונות) .שכן רק באופן זה
חצות היום הוא באמצע היום כשהחמה בראש כל אדם (לשון הגמרא פסחים צד ע"א ועוד מקומות) .וזאת משום שרק לשיטת רבינו תם
הזמן מהשקיע ה עד צאת הכוכבים שווה לזמן מעלות השחר עד הזריחה .אך לשיטת הגאונים והגר"א צאת הכוכבים הוא זמן של מהלך
שלושת רבעי מיל אחרי שקיעת החמה אי אפשר לחשב את שעות היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים ,שכן בחישוב זה בחצות החמה לא
תהיה בראש כל אדם ,וזאת משום שהזמן מהשקיעה עד צאת הכוכבים קצר באופן משמעותי מהזמן שמעלות השחר עד הזריחה.
נמצא שלשיטת רבינו תם אפשר לחשב את שעות היום או מהזריחה עד השקיעה (וכן עשה הלבוש ,אף שסבר כשיטת רבינו תם בצאת
הכוכבים) או מעלות השחר עד צאת הכוכבים .אך לשיטת הגר"א חייבים לחשב את שעות היום מהזריחה עד השקיעה .אם כן ,כיון שהמנהג
הרווח בימינו הוא כשיטת הגאונים והגר"א בצאת הכוכבים ,יש לחשב את שעות היום מהזריחה עד השקיעה .כן כתב גם הרב שלזינגר
במאמרו הנ"ל  .ועיין עוד בבית ישי סי' יד שרצה לחדש שאופן חישוב שעות היום הוא מחלוקת תנאים ,אולם אף הוא לבסוף מסיק כשיטת
הלבוש.
מאחר שכנזכר בתחילת הדברים מהגמרא מוכח שסוף זמן תפילת מנחה הוא בסוף שעות היום ,והתברר שיש לחשב את שעות היום עד
השקיעה  -אם כן סוף זמן תפילת מנחה הוא עד השקיעה ,וזהו פירוש" :עד הערב" במשנה.
אמנם ,עדיין יש לעיין מדוע חכמים קבעו שתפילת מנחה עד השקיעה .בגמרא מבואר (ברכות כו ע"ב)" :ומפני מה אמרו תפלת המנחה עד
הערב? שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד הערב .רבי יהודה אומר :עד פלג המנחה ,שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד פלג
המנחה" .אם כן עלינו לברר עד מתי הקריבו את התמיד של בין הערביים.
במסכת זבחים (נו ע"א) אמרו" :אמר רב יצחק בר אבודימי :מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה? שנאמר' :ביום הקריבו את זבחו יאכל' ,ביום
שאתה זובח  -אתה מקריב ,ביום שאי אתה זובח  -אי אתה מקריב" .וכן פסק הרמב"ם (הלכות מעשה הקרבנות ד ,א)" :כל הקרבנות אין
מקריבין אותן אלא ביום ,שנאמר' :ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם' ,ביום ולא בלילה ,לפיכך אין שוחטין זבחים אלא ביום,
ואין זורקין דמים אלא ביום השחיטה ,שנאמר' :ביום הקריבו את זבחו' ,ביום הזביחה תהיה ההקרבה .וכיון ששקעה החמה  -נפסל הדם".
נראה שעל פי זה קבעו חכמים שתפילת מנ חה עד השקיעה ,שהרי הדם נפסל בשקיעת החמה ,וממילא לא ניתן להקריב תמיד של בין הערביים
לאחר השקיעה .כן כתבו תלמידי רבינו יונה בברכות (יח ע"א מדפי הרי"ף ,ד"ה תפלת)" :תפלת מנחה עד הערב  -אין לפרש עד יציאת
הכוכבים שהוא לילה ממש ,דעל כרחך אית לן למימר דעד הערב האמור בכאן אינו רוצה לומר אלא עד שקיעת החמה ,משום דהכי אמרינן
בזבחים' :מנין לדם שנפסל בשקיעת החמה וכו'' ,רוצה לומר דמשקיעת החמה ואילך אינו זמן זריקת דם תמיד של בין הערבים ,ותפלת
המנחה היא כנגד תמיד של בין הערבים ,ועיקר התמיד הוא זריקת הדם .וכי היכי שזריקת הדם אין זמנה אלא עד שקיעת החמה  -הכא נמי
תפלת המנחה שנתקנה כנגדה אין זמנה אלא עד שקיעת החמה בלבד".
אמנם רבינו תם בספר הישר (חלק החידושים ,סי' רכא) פירש שמה שאמרו בגמרא שדם נפסל בשקיעת החמה הכוונה לצאת הכוכבים .אך
בכדי לעמוד על שיטתו ,שהיא חלק משיטתו הכללית בצאת הכוכבים ,יש לעמוד על דבריו שם ,וזה לשונו:
"במה מדליקין .רבה אמר רב יהודה אמר שמואל :כרוך ותני ,אי זה הוא בין השמשות? משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין ,הכסיף
התחתון ולא הכסיף העליון בין השמשות ,והכסיף העליון והשוה לתחתון לילה .והכי פירושא ,אי זהו ב ין השמשות דמספקא לן אם חציו מן
היום או מן חציו מן הלילה או כולו יום כו'? משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין ,האי פני מזרח  -מערב הוא ,שנקרא פני מזרח לעת
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ערב ,כל זמן שהוא מאדים עד שהשחיר התחתון ולא העליון בין השמשות .ולא תימא משעה שרוצה החמה ליכנס ברקיע דמאז הוא מתחיל
ליאדם ,אלא משתשקע החמה שכבר נכנסה ברקיע ועברה בעוביו של רקיע והוא עדיין כנגד החלון .ומשום שעדיין לא עבר את חלונו ,ולא
פסק חלונו ללכת אחרי הכיפה  -הוא מטיל זהורורין ומאדים מושבו .ועל כרחיך אני צריך לפרש משתשקע החמה כמו שפירשתי ,שכבר נכנסה
ברקיע ,דאי תימא משעה שמתחיל ליכנס  -זה אינו יכול להיות .דהא אמרינן בפרק מי שהיה טמא בפסחים (צד ע"א) דעוביו של רקיע אחד
מששה של יום ,ומשעת שקיעת החמה ועד צאת הכוכבים חמשת מילין ,ואחר בין השמשות צאת הכוכבים הוא לילה ,כדאמרינן' :שנים  -בין
השמשות ,שלשה  -לילה" .ועוד אמרינן לקמן דלא אכלי כהנים תרומה עד שישלים בין השמשות דר' יוסי ,ומשישלים בין השמשות יאכלו
הכהנים תרומה .וזמן אכילת כהנים מצאת הכוכבים ואילך .ואם אתה מפרש משתשקע החמה כמו שקיעת החמה ,ואם כן הוי בין השמשות
חמשת מילין ,ואם כן קשיא דרבה אדרבה .דרבה אמר לקמן דלא הוי בין השמשות אלא תילתא ריבעי מיל .אלא על כרחיך משקיעת החמה
יום גמור הוא .ומשום הכי גרסינן ביה משקיעת החמה  -משעה שיתחיל ליכנס ברקיע לשקוע .ומשתשקע משמע שנכנס כבר ,ועדיין לא הגיע
לאחורי כיפה מכל וכל .וראיה לדבר נר חנוכה ,דאמרינן (שבת כא ע"ב) מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק ,ריגלא דתרמודאי,
דההוא  -לילה הוא .ואי לא גרסינן הכא כל שפני מזרח מאדימין  -הוי משמע משתשקע החמה לילה ,דהכי משמע ,שנרחקה כבר לאחורי כיפה
ואינה כנגד החלון שלה .והילכך משקיעת החמה בכל מקום גרסינן לה לילה ,לבד מזה שהוא בין השמשות .ועוד ראיה גמורה ממסכת זבחים,
דגרסינן בפרק אי זהו מקומן ,קדשים הנאכלין ליום אחד נאכלין ומחשבין בדמיו משתשקע החמה ,דהיינו חוץ לזמנו ,דכיון שעבר יום
שחיטתן  -אינן ראויין לזריקה ,ד'ביום צוותו' כתיב ,ונפסל הדם משבאה הלילה .ובבשרן ואימוריהן  -משיעלה עמוד השחר ,דאינן ראויין שוב
להקטרה .קדשים הנאכלים לשני ימים  -מחשבין בדמיו משתשקע החמה כו' .ועל כרחיך האי משתשקע היינו שכבר שקעה חמה מכל וכל,
וכבר יצאו כוכבים .דאילו לאו הכי ,היאך מחשבין בדם? אלא הוי חוץ מזמנו ,שהרי יום הוא וראוי להקטירו .וכן כל מקום שתמצא
'משתשקע' תמצא פירושו מכוון כמו שפירשתי .פירש ר' יצחק בר' ברוך מפי רבינו יעקב".
רבינו תם פותח בסתירה בין הגמרא במסכת שבת (לד ע"ב) שם אמרו שמשתשקע החמה עד צאת הכוכבים הוא זמן מהלך שלושת רבעי מיל
לבין הגמרא בפסחים (צד ע"א) שם אמרו שמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים הוא זמן מהלך ד' או ה' מילין .מיישב רבינו תם שיש לחלק בין
לשון 'שקיעת החמה' ,שפירושו תחילת השקיעה ,לבין לשון 'משתשקע החמה' שפירושו סוף השקיעה והיינו צאת הכוכבים .ומפרש רבינו תם
שרק במסכת שבת 'משתשקע החמה' פירושו תחילת בין השמשות ,דהיינו זמן מהלך של שלושת רבעי מיל קודם צאת הכוכבים (שהוא זמן
'משתשקע החמה' המתואר במסכת פסחים) ,וזה משום שבגמרא אמרו" :משתשקע החמה ,כל זמן שפני מזרח מאדימין" ,דהיינו שמדובר
בסוף השקיעה ,אך בעוד השמש מטילה אדמומיות בשמים .אך בכל מקום אחר בגמרא שבו נאמר 'משתשקע החמה'  -הכוונה לצאת
הכוכבים ,ובמקום שאמרו' :שקיעת החמה'  -הכוונה לתחילת השקיעה.
לפי שיטתו יש לברר את לשון הגמרא לגבי סוף זמן הקרבת הקרבנות  .לשון הגמרא בזבחים (נו ע"א) הוא" :דם נפסל בשקיעת החמה".
ובהמשך (שם ע"ב) הגמרא מביאה ברייתא" :תניא כוותיה דרבי יוחנן :קדשים הנאכלין ליום אחד מחשבין בדמן משתשקע החמה ,ובבשרן
ובאימוריהן משיעלה עמוד השחר .קדשים הנאכלין לשני ימים ולילה אחת מחשבין בדמן משתשקע החמה ,ובאימוריהן משיעלה עמוד
השחר ,ובבשרן משתשקע החמה של שני ימים".
נמצא ששיטת רבינו תם מבוססת על יישוב הסתירה בין הגמרות .מלשון מימרתו של רב יצחק בר אבודימי (זבחים שם ע"א)" :מנין לדם
שנפסל בשקיעת החמה" ,משמע שדם נפסל בתחילת השקיעה ,ולעומת זאת מלשון הברייתא משמע שדם נפסל בסוף השקיעה ,דהיינו צאת
הכוכבים – לילה .רבינו תם בספר הישר הכריע כלשון הברייתא ,שדם נפסל בסוף השקיעה ,כלומר צאת הכוכבים ,ונימוקו הוא שבוודאי
אפשר להקריב כל היום עד הלילה.
אמנם התוספות שם (זבחים נו ע"א ד"ה מנין) העלו אפשרות אחרת..." :והא דאמר בשמעתא דנאכלין ליום אחד מחשבים בדמו משתשקע
החמה  -היינו תחילת שקיעה ,ומדאורייתא ,ולא צאת הכוכבים ,דומיא דאימורין ובשר דחשיב לקמן בהדי דם ,ו'משתשקע החמה' דלקמן לא
הוי כמו 'משתשקע החמה' בעלמא .דרגיל רבינו תם לפרש ד'שקיעה' דווקא משמע תחילת שקיעה ,אבל 'משתשקע' משמע סוף שקיעה ,משום
דקשה ליה דבסוף פרק במה מדליקין (שבת לד ע"ב) משמע משקיעת חמה עד לילה תלתא ריבעי מיל ,ובפרק מי שהיה טמא (פסחים צד ע"א)
משמע דמשתשקע החמה עד צאת הכוכבים ארבע מילין ,וחשיב ליה במדידת היום ,דמפרש רבינו תם דמשקיעה משמע תחילת שקיעה,
שהחמה מתחלת ליכנס בעובי הרקיע ,ואתי שפיר דאיידי דבסמוך קתני גבי בשר קדשים קלים ובבשרם משתשקע החמה של יום שני ,דהיינו
על כרחך צאת הכוכבים ,תני נמי האי לישנא גבי דם אף על גב שחלוקין זה מזה".
לפי דברי התוספות ,אף שהם נוקטים כשיטת רבינו תם ,דם נפסל בשקיעת החמה מדאורייתא ,למרות שהוא יום גמור ,משום לימוד מיוחד
מהפסוק .וזו משמעות הלשון 'שקיעת החמה' ,ואת לשון הברייתא' :משתשקע החמה' ,שבדרך כלל מורה על צאת הכוכבים ,כתב התנא אגב
הסיפא בעניין בשר ,ושם ודאי שהזמן הקובע הוא צאת הכוכבים ,שהרי אין לימוד מיוחד לפסול בשר מאכילה בשקיעת החמה .ועיין בשו"ת
עונג יום טוב (סי' יב) שהביא ראיה לשיטה זו.
התוספות כאן רומזים לעוד אפשרות ,והיא ,שדם נפסל מתחילת שקיעה מדרבנן ,וכך נקטו התוספות במנחות (כ ע"ב ד"ה נפסל) .ולפי זה יש
מקום לדון אם לעניין מנחה העמידו חז"ל את דבריהם כדין תורה שתמיד קרב עד צאת הכוכבים או שמא קבעו את דינם כדין דרבנן ,עד
השקיעה.
(שער הציון [רלג ס"ק י] מעלה סברה [בדעת תלמידי רבינו יונה] שאולי רק לגבי דם פסח החמירו חכמים לפסלו מתחילת השקיעה אך לגבי
דם התמיד לא החמירו).
על כל פנים נמצא שלשיטת רבינו תם הלשו נות השונים של שקיעת החמה מתפרשים או כשקיעת החמה או כצאת הכוכבים (מלבד הלשון
המיוחדת בגמרא שבת לד ע"ב 'משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין' ,שהוא כאמור היחיד שמתפרש כזמן מהלך שלושת רבעי מיל
קודם צאת הכוכבים).
אם כן לגבי סוף זמן הקרבת תמיד של בין הערביים י שנה מחלוקת בין בעלי התוספות האם הוא בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים,
ובהתאם לכך מן הסתם יחלקו לגבי סוף זמן תפילת מנחה.
עוד יש להעיר ששיטת רבינו תם הובאה בר"ן (שבת טו ע"א מדפי הרי"ף ד"ה אמר) באופן שונה ,וממנה משמע כאילו יש שתי שקיעות.
לדבריו משמעות הלשון 'שקיעת החמה' הוא לתחילת השקיעה ,והלשון 'משתשקע החמה' משמעו סוף שקיעת החמה ברקיע בעוד שהיא כנגד
חלונה .ומשמע מלשונו שבכל מקום שאמרו 'משתשקע החמה'  -הכוונה היא למצב זה ,ולא כשיטת רבינו תם בספר הישר שבכל מקום
שאמרו 'משתשקע החמה' משמעו צאת הכוכבים .ויש נפקא מינה בין השיטות ,עיין בספר הזמנים בהלכה פרק מב.
על כל פנים כל האמור הוא לשיטת רבינו תם בצאת הכוכבים ,הסובר שישנם משמעויות שונות למונחים 'שקיעת החמה' ו'משתשקע החמה',
וכך יישב את הסתירה בין הגמרא בשבת לגמרא בפסחים .אך לשיטת הגאונים והגר"א 'שקיעת החמה' ו'משתשקע החמה' הם זהים ,ובכל
מקום הכוונה לתחילת השקיעה .והתירוץ לסתירה בין הסוגיות הוא בהגדרת צאת הכוכבים .הגמרא בשבת אמרה שיש שיעור מהלך של
שלושת רבעי מיל עד צאת שלושה כוכבים בינונים (וכך הוא במציאות באופק ארץ ישראל בימי ניסן ותשרי ,עיין בספר הזמנים בהלכה פרק
מא סעיף ו ,ובפרק מז) ,ואילו בגמרא בפסחים ,שבה נאמר שיש כמה מילין עד צאת הכוכבים מדובר בצאת כל הכוכבים (ראה גר"א או"ח סי'
רסא ד"ה שהוא) .ואם כן ודאי שכוונת הגמרא בזבחים היא שדם נפסל בתחילת השקיעה.
נמצא שכיון שאנו נוהגים כשיטת הגאונים והגר"א בצאת הכוכבים ,הרי שתמיד של בין הערביים קרב עד שקיעת החמה ,ולפי זה זמן תפילת
המנחה הוא עד השקיעה.
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המשנה ברורה (רלג ס"ק יד) פסק ש"לכתחלה צריך כל אדם ליזהר להתפלל קודם שקיעת החמה דוקא ,דהיינו שיגמור תפלתו בעוד שלא
נתכסה השמש מעינינו" ,והוסיף שמוטב להתפלל ביחידות קודם השקיעה מאשר עם הציבור לאחר השקיעה .מכל מקום סיים שם" :ובדיעבד
יוכל לסמוך על דעת המקלים להתפלל אחר השקיעה ,עד רבע שעה קו דם צאת הכוכבים" .וביאר בשער הציון (שם ס"ק יט) שכוונתו באמרו
רבע שעה היא לשיעור מהלך שלושת רבעי מיל.
נמצא שפסק בדיעבד להקל כשיטת רבינו תם ,אך הקל רק עד בין השמשות של רבינו תם.
לכאורה נראה שהיקל בדיעבד משום שהיו נוהגים במקומו לפסוק כשיטת רבינו תם בצאת הכוכבים ,אך אנו הנוהגים כשיטת הגאונים
והגר"א בצאת הכוכבים  -אין לנו להקל בכך .ברם בשער הציון (שם ס"ק כא) כתב טעם להקל להתפלל אחר השקיעה אפילו לשיטת הגר"א:
"ונראה לי עוד דאפילו לדעת הגר"א והגאונים ,דסברי דתכף אחר השקיעה הוא בין השמשות  -מכל מקום נוכל לומר דבשעת הדחק סומכין
על דעת ר' יוסי דסבירא לה דאז עדיין יום ודאי הוא ,עד שנראה שהכסיף העליון והשוה לתחתון."...
נמצא שהמשנה ברורה מצא פתח להקל ,אף לשיטת הגאונים והגר"א ,להתפלל מנחה לאחר השקיעה ,וזאת בהסתמך על שיטת ר' יוסי
הסובר כי לאחר השקיעה הוא יום גמור עד 'הכסיף העליון והשוה לתחתון' ,ואז נגמר בין השמשות לשיטת ר' יהודה ומתחיל בין השמשות
לדעת ר' יוסי .ויש להוסיף עוד שהגר"א כתב (או"ח רסא ,ב) שמימרת שמואל (שבת לה ע"ב)" :כוכב אחד יום ,שנים בין השמשות ,שלושה
לילה" היא לשיטת ר' יוסי ,ואם כן עד שיוצאים שני כוכבים בינוניים הוא יום על פי שיטת ר' יוסי.
הנה אף שהגר"א כתב שכמה סוגיות בגמרא הם לשיטת ר' יוסי ,הגר"א לא כתב שהלכה כמותו או שאפשר לסמוך עליו בשעת הדחק ,אדרבה
מצאנו בגמרא (שבת לה ע"א) להפך ,שם אמרו שהלכה היא להחמיר גם כדעת ר' יהודה וגם כדעת ר' יוסי .ועוד ,כפי שהוזכר לעיל ,לעניין
תפילת מנחה משמע מהגמרא שזמנה הוא עד סוף שעות היום ,וסוף שעות היום לשיטת הגאונים והגר"א הוא ודאי עד השקיעה (כפי שכתבנו
לעיל ,מונים את שעות היום מהנץ החמה ועד השקיעה) ,אף אם יש עוד זמן שלאחר השקיעה שמבחינה הלכתית מוגדר כיום .המשנה ברורה
עצמו הביא הוכחה זו בשער הציון (לעיל שם ס"ק י)" :ועיי ן שם שכתב מטעם זה שלא להתפלל אז מנחה ,וכן הוא על כרחך לדעת הגדולים
הנ"ל ,דהא אפילו אם נסביר כרבנן דס ברי עד הערב ,הלא על כרחך הוא בהשלמת הי"ב שעות לא יותר ,ואם כן כיון דחשבינן הי"ב שעות מנץ
החמה עד שקיעתה ,אם כן על כרחך ערב היינו שקיעה".
גם הגמרא בזבחים הנ"ל אומרת שדם נפסל בשקיעת החמה .וכי נאמר שכל הסוגיות הללו אינם אליבא דר' יוסי? (ומה שיש להקשות שלר'
יוסי יום הוא אף לאחר שקיעת החמה ,כבר הזכרנו שלשיטת התוספות יש לימוד מיוחד שדם נפסל בתחילת שקיעה אף שהוא יום גמור עד
סוף השקיעה).
עוד יש לומר שכבר העירו כמה אחרונים (ראה הליכות יצחק ברכות סי' א ,וברכת מרדכי ברכות סי' ב אות ה-ו) שהרמב"ם פוסק בכמה
מקומות שאף לאחר השקיעה הוא יום גמור (עיין פירוש המשנה ראש השנה ג ,א ,ובהלכות קידוש החודש ב ,ט ,ובעוד מקומות ואכמ"ל) .וכפי
שציין הגר"א שבכמה סוגיות משמע שעד צאת הכוכבים הוא יום .וכבר נשאל על כך בשו"ת רדב"ז בכמה מקומות (ראה חלק ה סי' ו וסי' סט
ובעוד מקומות) ויישב באופנים שונים ,וכן מפרשי הרמב"ם ועוד אחרונים כתבו ליישב את דעתו באופנים שונים .ועל כל פנים נמצא שאף
שלעניין כמה דינים לדעת הרמב"ם אף לאחר השקיעה הוא יום מכל מקום לגבי מנחה פסק שסוף זמנה הוא השקיעה .ואם כן יתכן שאף לפי
ר' יוסי זמן תפילת מנחה הוא עד השקיעה.
ונראה שאף המשנה ברורה לא הקל על סמך סברה זו בלבד ,אלא צירף סברה זו למה שסמך בדיעבד על שיטת רבינו תם ,וכפי שהיה נהוג
במקומו .ואם כן לדידן אין להקל בכך.
ויש לציין עוד לתשובת גאונים המובאת בספר האשכול (לקוטים מהלכות תפילה מהד' ר"ח אלבק לט ,ב):
"ונשאל מר רב שרירא ורב האיי ז"ל :צבור שאחרו תפלת המנחה ביום ששי עם דמדומי חמה ודחקתן העת .יש אומרים מתפלל שמונה עשרה
כהלכתן ,כי לא תקנו ז' ברכות אלא משום טורח ,והאי כיון דעראי הוא  -לא איכפת לן שמתחיל בשמונה עשרה ומשלימה בשבת .ויש אומרים
שאומר שלש ראשונות ופוסק .ויש אומרים שאומר ג' ראשונות ושומע תפלה וג' אחרונות .ויש שפרשו שפוסק באיזה ברכה שמרגיש בה כי בא
השמש ,ואומר יתגדל ,הלכה כמאן? והשיבו :כבר ממה שאמרתם עם דמדומי חמה ,וממה שאמרתם פוסק באיזה ברכה שמרגיש בה כי בא
השמש  -משמע שהתחיל ועדיין לא ב א השמש ,ולא יפה הוא זה ,כי מבוא השמש עד עונת קריאת שמע ערבית יש ריוח לומר שמונה עשרה.
ובזמן שמתחיל שליח צבור בשעה שיש דמדומי חמה ועדיין לא בא השמש ,אף על פי שבא השמש  -משלים .והכין מנהגא דרבנן כד מתרמי
דחק העת ,אבל אין נופלין על פניהם אחריה .ואנו אומרים כי בודאי אם אפשר לעשות כן עושין ,ואם אי אפשר ,וחלה שבת או יום טוב ,אין
לך שעת דחק גדולה מזו ומתפלל 'הביננו' .ואם דחק העת שאפילו כדי 'הביננו' אין בו  -בודאי יש לו לעשות ולומר אבות וגבורות וקדושת
השם וחותך .כל זה בהכנסת שבת ויום טוב דאיכא שתי תפלות משונות זו מזו ,אבל בימי החול לא צריכינן לכולי האי ,אלא גומר והולך
אפילו בלילה".
ומשמע מלשון הגאונים "ובזמן שמתחיל ...ועדיין לא בא השמש ,אף על פי שבא השמש  -משלים" ,וכן מסוף דבריהם "גומר והולך אפילו
בלילה" ,שרק אם התחיל מנחה לפני השקיעה רשאי להמשיך אחריה ,אך אינו רשאי להתחיל אחר השקיעה .וכן מדברי רב האי גאון
המובאים במרדכי (ברכות סי' צ) משמע שזמן תפילת מנחה הוא עד השקיעה.
לסיכום :מכיוון שרבו הגאונים והראשונים הסוברים שזמן תפילת מנחה הוא עד השקיעה ,וכפי שמשמע מהגמרא ,ואף החולקים נראה
שחלקו רק מחמת שסברו כשיטת רבינו ת ם בזמני היום ובצאת הכוכבים וכפי שהוסבר לעיל ,לפיכך אין להתחיל להתפלל מנחה לאחר
שקיעת החמה.
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