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Only at Maariv?
דרכי משה הקצר אורח חיים סימן רלו

 וכתב הרשב"א בתשובה (ח"א) סי' רל"ו דדוקא בתפלת ערבית שהיא רשות אמר הגאון אבל (ג)
 בשל שחרית מיסמך גאולה לתפלה עדיף ו

שער הציון סימן רלו ס"ק ד
(ד) ודוקא בערבית דסמיכת גאולה לתפלה שלו לא חמיר כולי האי משום דתפלת ערבית 

רשות, אבל בין גאולה לתפלה דשחרית חמירא טפי ואסור [ט"ז בסימן קי"ד ופרי מגדים בסימן 
זה]: 

Any Tefilla- Greater Purpose

עוד יוסף חי מסכת ברכות דף ד עמוד ב
R. Yosef Zarka Tunis 1722. 

 הנה שהרשב"א ז"ל לא העמיד יסוד פסקו על מה שתפל' ערבית רשות אלא עשאו כסניף לטעם
'הא

שולחן ערוך אורח חיים הלכות ק"ש ותפלה של ערבית סימן רלו
סעיף ב

 ב*) אין לספר (ד) בין גאולה דערבית לתפלה, (ה) <ב> ב] ואף הנוהגין לומר ב'] ג] י"ח פסוקים
 ויראו עינינו, (ו) אין להפסיק בין יראו עינינו לתפלה; {א} ומיהו מה שמכריז ש"צ ראש חדש

 בין קדיש לתפלת ערבית ד] לא הוי הפסק, כיון שהוא (ז) א צורך התפלה; וכן יכול (ח)
לומר: ברכו, להוציא מי שלא שמע, ולא הוי הפסק. הגה: (ט)

Clarity but Possible  Confusion (Breur’s today)
ספר מהרי"ל (מנהגים) הלכות ראש חודש

Germany 13th ce
[ג] אמר מהר"י סג"ל מנהג יפה הוא במגנצא מתי שיהיו שני ימים ראש חדש, דבערב הכנסת 

יום ראשון קודם תפלת י"ח דערבית קורא שמש העיר בקול רם בבה"כ "יעלה ויבא", 
להזכיר העם שיתפללו אותו. ובליל שני קורא "ראש חדש", משום דממנו מונין ימי החדש. 

ואמר מהר"י סג"ל דביש מקומות קורין בכל לילה "יעלה ויבא", אכן המנהג במגנצא כדפי' 
לעיל, ואמר שכן הוא בס' אבי העזרי. ושאלו את פיו לפי זה מתי שר"ח רק יום אחד יהיו קורין 

"ר"ח", דהוא התחלת מניינו, ואמאי נוהגים לקרא אז "יעלה ויבא". ולא נתפרש, ודוק ליישב.
Kids (Good chinch?)

 ואמר שמקובל בעיניו מנהג יש מקומות שהנערים קורין, כדי שלא יהא השמש צריך 
להפסיק בקריאה בין גאולה לתפלה. 

Always a PROBLEM

ב"ח אורח חיים סימן רלו
 עוד מהרש"ל דהרשב"א כתב בתשובה שהשמש מכריז בין קדיש לתפלה של ערבית ואומר ראש
 חודש שהרי תפלת ערבית רשות וכו' ולא נהירא חדא שהרי קבעוה חובה ועוד אפילו היא
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 רשות מכל מקום כל היכא שאתה מתפלל אותה צריך ליזהר שלא להפסיק כמו בשאר

תפלות כדאיתא להדיא בסמ"ג (עשין יט ק ע”ד)

Better Solution - Gabbai Speed up
 ולכן יראה שהשמש יקדים תפלתו שיוכל להגיע ליעלה ויבוא קודם הקהל ויכריז בתפלתו 

 עכ"ל

Chazzan Serve as Designated ANNOUNCER
 כף החיים על או"ח סימן רלו

 ופה עה"ק ירושלים ת"ו המנהג שאין להכריז על הכל ואפשר שחוששין לדברי הרש"ל
 שכתבנו באות הקודם. ומכל מקום בהגיע הש"ץ לתיבות יעלה ויבא או לעל הנסים יש

:להגביה קולו כדי להזכיר הצבור שלא ישכחו

Most Solutions Lack Decorum

RSZA Halichos Shlomo Tefilla (page 98 note 20) 

Alternatives- Any Better?

פניני הלכה זמנים 14

Ideal - Full awareness of Time - See Lekutei Maharich Chanuka- No need for 
reminder whקמ the Menora is burning
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