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בענין קדימה במוסף ומנחה

• ברכות•כח•ע"א,•ת"ר•היו•לפניו•שתי•תפילות•אחת•של•מנחה•ואחת•של•מוסף•וכו'	

• קושיית•הראשונים•על•מנהגינו•ביום•הכיפורים.•עיין•תוספות•ד"ה•הלכה.•רא"ש•פרק•ד•סימן•	

ח.•רבינו•יונה•יט•ע"א•בדפי•הרי"ף•ד"ה•ויש•לשאול.••ועיין•רשב"א•ד"ה•ת"ר•אם•הוא•לעיכובא.

• עיין•בסוגיית•הגמרא•זבחים•יב•ע"א•ומי•איכא•מידי•דאילו•שחיט•מצפרא•כו'•אין•דהאמר•ר'•	

יוחנן•כו'.

• עיין•שו"ת•באר•יצחק•אורח•חיים•סימן•כ,•שנשאל•מה•דינו•של•מי•שאיחר•לבא•לבית•הכנסת•	

ומצא•ציבור•מתפללין•מוסף•והוא•לא•התפלל•עדיין•שחרית.•ועיין•בשו"ת•אגרות•משה•אורח•

חיים•חלק•ד•סימן•סח•שתמה•עליו,•דבטור•איתא•להדיא•היפך•דבריו.

• עיין•סוגיית•הגמרא•זבחים•צא•ע"א•איבעיא•תדיר•ושאינו•תדיר•וקדים•כו',•ת"ש•דאמר•ר'•	

יוחנן•הלכה•כו'

• עיין•רש"י•ד"ה•מתפלל•של•מנחה,•דהביא•טעם•נוסף•לקדימת•תפילת•מנחה.•ועיין•רש"ש•	

שציין•דמקור•דברי•רש"י•הוא•במדרש•רבה•ריש•פרשת•ניצבים,•וצ"ב•למה•לי•תרי•טעמי.

• ירושלמי•ברכות•פרק•ד•הלכה•א,•ר'•חייא•בשם•רבי•יוחנן•תפלת•המנחה•ותפילת•המוספין•	

כו'.•ופני•משה•שם.•ועיין•עוד•מגן•אברהם•סימן•רפו•ס"ק•ג,•מה•הדין•אם•אין•לו•שהות•אלא•

לתפילה•אחת.•ועיין•בהגהות•רעק"א•על•המגן•אברהם.

הגאון רבי יוסף חברוני שליט"א

מראי מקומות
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תמצית הענינים

א.•ז"ל•התוספות,•הלכה•מתפלל•של•מנחה•ואח"כ•מתפלל•של•מוסף•-•מכאן•יש•ליזהר•ביום•הכיפורים•להתפלל•

תפלת•שחרית•קודם•שש•שעות•ומחצה•דהיינו•קודם•שיגיע•שעת•המנחה•דאם•לא•כן•היו•צריכין•להתפלל•

תפלת•המנחה•קודם.•והר"י•אומר•דאינו•צריך•דהא•דקאמר•שיתפלל•תפלת•המנחה•קודם•היינו•כשיש•לו•

לעשות•צרכיו•שלא•יוכל•להתפלל•תפלת•המנחה•בזמנה•וצריך•להתפלל•שניהם•מיד•כגון•שהיה•לו•לילך•

לסעודה•גדולה•כמו•לנשואין•ומתיירא•שמא•ימשוך•בסעודתו•או•שישתכר•אבל•אם•היה•לו•שהות•להתפלל•

אחר•תפלת•מוסף•תפלת•המנחה•בזמנה•אין•לו•להקדים•תפלת•המנחה•אלא•יתפלל•כסדר•מוסף•ואחר•כך•

מנחה,•עכ"ל.•ויש לעיין במאי פליגי דלכאורת סברת ר"י היא פשוטה.

ב.•עיין•ברבינו•יונה•שכתב•סברת•ר"י,•דמאי•דאמרינן•מתפלל•של•מנחה•ואחר•כך•מתפלל•של•מוסף•איירי•רק•

בגוונא•שרוצה•להתפלל•שתי•תפלות•מיד•כו',•ובסוף•דבריו•כתב,•מיהו•לאחר•שהגיע•זמן•מנחה•קטנה•נראה•

שיש•לו•להקדים•לעולם•תפלת•מנחה•לתפלת•מוסף.•וצריך ביאור, דלמאי דסבר דלא שייך דין תדיר אם אינו 

רוצה להתפלל עכשיו, אם כן מה נשתנה מנחה קטנה דלעולם מקדים תפילת המנחה.

ג.•כתב•הרשב"א•כח•ע"א•וז"ל,•ומ"מ•מסתברא•שאלו•עבר•והקדים•תפלת•המוספין•לתפלת•המנחה•ואפילו•

במקום•שיש•לו•להתפלל•תפלת•המנחה•תחלה•יצא•ואין•צריך•לחזור•עוד•ולהתפלל•של•מוספים•שניה,•ולא•

דמי•לההיא•דאמרינן•לעיל•הבדיל•בשניה•ולא•הבדיל•בראשונה•שניה•עלתה•לו•ראשונה•לא•עלתה•לו•כלומר•

לפי•שהקדים•תפלת•התשלומין•לתפלת•חובה•דשאני•התם•לפי•שאינו•בדין•שיקדים•תפלת•התשלומים•שכבר•

עבר•זמנה•לתפלת•החובה•שהיא•בזמנה•אבל•מוספין•כל•שעתא•ושעתא•זימניה•הוא•דהא•תפלת•המוספין•כל•

היום•אלא•דלכתחלה•כיון•דתפלת•המנחה•תדירה•והגיע•זמנה•צריך•להקדימה•הא•אם•עבר•והקדים•של•מוספין•

יצא.•וגדולה•מזו•נראה•מן•התוספתא•דאפילו•הקדים•של•מוספין•לשל•שחר•יצא,•דהא•קיי"ל•דתפלות•כנגד•

תמידין•תקנום•וקתני•בתוספתא•המתפלל•תפלת•המוספין•בין•משקרב•תמיד•של•שחר•בין•שלא•קרב•תמיד•

של•שחר•יצא,•עכ"ל.•וצריך ביאור, מה היתה ההוה אמינא לדמות דין זה למקדים תפילת תשלומין לתפילת 

חובה. ולמה הוצרך הרשב"א להביא ראיה ממקדים מוסף לשחרית, דהתם זמן שחרית קודם למוסף בעצם, 

ולהכי צריך לאשמעינן דיצא, אולם הכא הא דהמנחה קודמת למוסף הוא מדין תדיר גרידא.

ד.•בזבחים•יא•ע"ב,•אמר•רבי•אלעזר•אמר•רבי•אושעיא:•מכשיר•היה•בן•בתירא•בפסח•ששחטו•שחרית•בארבעה•

עשר•לשמו,•דכוליה•יומא•זימניה•הוא.•ופריך•ומי•איכא•מידי•דאילו•שחיט•ליה•מצפרא,•אמרת:•זימניה•הוא,•וכי•

מטי•בין•הערבים,•אמרת:•יאוחר•דבר?•אין,•דהא"ר•יוחנן,•הלכה:•מתפלל•של•מנחה•ואח"כ•מתפלל•של•מוספין,•

ע"כ.•וצריך ביאור, דלכאורה עיקר קושיית הגמרא היתה ביחס לדין יאוחר דבר שהוא דין איחור, דלאחר 

שהוכשרה שחיטת הפסח מצפרא, לא מובן איך יחזור וידחה זמנו. אולם בהא דמתפלל מנחה ואחר כך מוסף 

לא מצאנו דנדחה זמן המוסף, אלא דאיכא דין קדימה מדיני תדיר להקדים תפילת המנחה.

ה.•והנה•בזבחים•צא•ע"א,•איבעיא•להו•תדיר•ושאינו•תדיר,•וקדים•ושחט•לשאינו•תדיר,•מאי?•מי•אמרינן:•כיון•

דשחטיה•מקריב•ליה,•או•דלמא•יהיב•לאחר•דממרס•בדמו•עד•דמקריב•ליה•לתדיר,•והדר•מקריב•לשאינו•תדיר?•
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ת"ש:•דא"ר•יוחנן,•הלכה:•מתפלל•אדם•של•מנחה•ואח"כ•של•מוספין•]ואף•על•גב•דזמן•מוספין•אתא•ברישא.•

רש"י[.•ומשני,•ה"נ•כיון•דמטי•זמן•תפלת•מנחה,•כמאן•דשחיטי•תרוייהו•דמי,•ע"כ.•וצריך ביאור, איך נחשב כמאן 

דשחיטי תרוייהו, הא קושטא הוא דזמן מוספין אתא ברישא.

ו.•והנה•רש"י•כתב•דמקדים•מנחה•שלא•יקרא•פושע,•והרש"ש•הביא•מה•דאיתא•במדרש•ריש•פרשת•ניצבים•

וז"ל,•אר"א•שכח•ולא•התפלל•תפלת•המוסף•ובא•להתפלל•תפלת•המנחה•מתפלל•תפלת•המנחה•ואחר•כך•

תפלת•המוסף•למה•הכל•בעתה•מתבראת,•עכ"ל.•וכבר תמהו האחרונים למה לי להנך טעמים.

ז.•והנה•בשו"ת•באר•יצחק•כתב•בנדון•הנ"ל,•דמקדים•מוסף•בציבור•לשחרית•ביחיד•ע"ש•כל•דבריו.•והאגרות•

משה•תמה•עליו•דאישתמיט•ליה•דברי•הטור•בשני•מקומות•בסימן•רפ"ו•ובסימן•תר"כ,•שאף•תדיר•דמנחה•

עדיפא•מתפלת•מוסף•בצבור,•כל•שכן•תדיר•דתפלת•שחרית•אף•ביחיד,•עדיפא•מתפלת•מוסף•אף•בצבור.
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     87תלמוד בבלי  <עוז והדר> - א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     241תלמוד בבלי  <עוז והדר> - א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     242תלמוד בבלי  <עוז והדר> - א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     544תלמוד בבלי  <עוז והדר> - א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה46חידושי הרשב"א  <זכרון יעקב> - ברכות, שבת, עירובין, ראש השה, ביצה, מגילה בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה47חידושי הרשב"א  <זכרון יעקב> - ברכות, שבת, עירובין, ראש השה, ביצה, מגילה בן אדרת, שלמה בן אברהם (רשב"א) עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     33תלמוד בבלי  <עוז והדר> - לב זבחים תלמוד בבלי עמוד מס  



104 | ירחי כןא תשגפ בעיין  ףיןא בןוח  וןיחא  | תפילה

 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     34תלמוד בבלי  <עוז והדר> - לב זבחים תלמוד בבלי עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     190באר יצחק - א ספקטור, יצחק אלחן בן ישראל איסר עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     191באר יצחק - א ספקטור, יצחק אלחן בן ישראל איסר עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     192באר יצחק - א ספקטור, יצחק אלחן בן ישראל איסר עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     193באר יצחק - א ספקטור, יצחק אלחן בן ישראל איסר עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     194באר יצחק - א ספקטור, יצחק אלחן בן ישראל איסר עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     195באר יצחק - א ספקטור, יצחק אלחן בן ישראל איסר עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     196באר יצחק - א ספקטור, יצחק אלחן בן ישראל איסר עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     119אגרות משה - ו (או"ח ד, יו"ד ג) פיישטיין, משה בן דוד עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     120אגרות משה - ו (או"ח ד, יו"ד ג) פיישטיין, משה בן דוד עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     121אגרות משה - ו (או"ח ד, יו"ד ג) פיישטיין, משה בן דוד עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     122אגרות משה - ו (או"ח ד, יו"ד ג) פיישטיין, משה בן דוד עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     123אגרות משה - ו (או"ח ד, יו"ד ג) פיישטיין, משה בן דוד עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     124אגרות משה - ו (או"ח ד, יו"ד ג) פיישטיין, משה בן דוד עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     192תלמוד בבלי  <עוז והדר> - לב זבחים תלמוד בבלי עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה     413תלמוד בבלי  <עוז והדר> - א ברכות תלמוד בבלי עמוד מס  
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 הודפס ע"י תכת אוצר החכמה20שיטה מקובצת על כל תלמוד ירושלמי - ברכות ב שייין, שמעון בן חום - שייין, אברהם בן חום עמוד מס  
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