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מנחות ד� ל"ו ע"א 
איזה ברכות מבר� על תפילי� של יד ועל של ראש, בסח או בלא סח? [תד"ה לא סח]. 

 
  כשסח בינתי כשלא סח בינתי

מבר% רק להניח מבר% רק להניח תפילי� של יד 
לרש"י: לא מבר% כלו תפילי� של ראש 

לר"ת: מבר% רק על מצות 
לרש"י: מבר% רק על מצות 

לר"ת: מבר% להניח ועל מצות 
 

עד מתי מניח תפילי�? 
 

כשחצל� ורוצה לשוב ולהניח� כשלא חלצ� עדיי�  
עד שתשקע החמה עד שתשקע החמה לתנא קמא 
עד שתשקע החמה1 עד שתכלה רגל מ* השוק לר' יעקב 
 עד שתשקע החמה עד זמ* שינה לחכמי

 
מנחות ד� ל"ו ע"ב 

לתנאי דלהל� הא שבת או לילה הוי זמ� תפילי�? 
 

שבת לילה  
אינו זמ* תפילי* אינו זמ* תפילי* לר' יוסי הגלילי 

אינו זמ* תפילי* זמ* תפילי* לר' עקיבא 
זמ* תפילי*2 זמ* תפילי* לר"מ ור' יהודה (תד"ה יצאו) 

 
לשו� השמר הנאמר במקומות דלהל�, הא הוא מורה על איסור לאו או על איסור עשה? 

 
השמר האמור במצוות לא תעשה השמר האמור במצוות עשה  

לאו עשה לר' אלעזר 
לאו לאו לר' יוחנ� 

 

                                                            

1 רש"י מפרש שג ר' יעקב וחכמי מודי שלילה לאו זמ* תפילי*, ולכ% אינו יכול לחזור להניח* 
משתשקע החמה. ותמה בשטמ"ק אות י"ג, דא"כ היכי קאמר שבלא חצל זמנ עד שתכלה רגל 
מ* השוק, או עד זמ* שינה. ולכ*  פירש כפי' התוס' בד"ה רבי, שס"ל שלילה זמ* תפילי* אלא חששו 
שמא יש* ויפיח בה*, ולכ* בזמ* שינה צרי% לחולצ*, ור' יעקב מרחיק יותר וס"ל שכבר משתכלה 

רגל מ* השוק יוריד. אמנ לכו"ע לא יניח שוב אחר השקיעה.  
2 ומבואר בתד"ה אי, דג למ"ד שבת זמ* תפילי* היינו דוקא להניח בחצר, אול ברה"ר חיישינ* 
שמא יפסקו ויבוא לטלטל ד' אמות ברה"ר. וא� שבכל תכשיטי גוזר רב בחצר אטו רה"ר [ולא 
כרב ענני בר ששו*], מ"מ תפילי* שאני, דכיו* שצרי% למשמש בה בכל שעה אי* חשש שא נתיר 

לו בחצר שמא ישכח ויצא את לרה"ר.  


