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• Ma’ariv before bedtime
בראשית פרשת ויצא פרק כח פסוק יא

 וַּיִפְּגַ֨ע ּבַּמָקֹ֜ום וַּיָ֤לֶן ׁשָם֙ ּכִי־בָ֣א הַׁשֶּ֔מֶׁש וַּיִּקַח֙ מֵאַבְנֵ֣י הַּמָקֹ֔ום וַּיָׂ֖שֶם מְַרֽאֲׁשֹתָ֑יו וַּיִׁשְּכַ֖ב ּבַּמָקֹ֥ום
 :הַהּֽוא

• The Patriarch of Ma’ariv
 תניא, יעקב תקן תפלת ערבית, שנאמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, אין

 פגיעה אלא תפלה, שנאמר (ירמי' ז) ואתה אל תתפלל וגו' ואל תפגע ביה) [ברכות כ"ו
 :ב']

• A Unique & Ignored  Pre-Maariv Prayer
• Alternative to the 2  other well known reasons 

תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ד הלכה א
Only in Yerushalmi  (& MIdrash Vayetze 68:9)
 ומאיכן למדו ג' תפילות רבי שמואל בר נחמני אמר כנגד ג' פעמים שהיום משתנה על

 הבריות בשחר צריך לאדם לומר מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שהוצאתני
 מאפילה לאורה במנחה צריך אדם לומר מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי כשם
 שזכיתני לראות החמה במזרח כך זכיתי לראות במערב בערב צריך לומר יהי רצון

 מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי כשם שהייתי באפילה והוצאתני לאורה כך תוציאני
מאפילה לאורה

We live &  are Grateful through every stage of the Day- except for Maariv?
Eshed Hanechalim

Fundamental to say
ביאור הלכה סימן א סעיף א

 שיהא הוא מעורר השחר - נכון מאד ליזהר לומר קודם כל ג' תפלות הודאת היה"ר *
 המבואר בירושלמי פ' תפלת השחר דהיינו בשחרית מודה אני לפניך ד' או"א שהוצאתני
 מאפלה לאורה. ובמנחה מודה אני וכו' שכשם שזיכיתני לראות כשהחמה במזרח כך
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 זכיתי לראותה במערב. בערבית יה"ר כו' כשם שהייתי באפילה והוצאתני לאורה כן
 תוציאני מאפילה לאורה

• Where is  the Thank You &  is this why we don’t say it? Omitted out of 
Fear

נזר הקודש בראשית פרשת ויצא פרשה סח סימן ט
 אבל בערבית דאיכא אפילה לא יתכן בו הודאה, דהא חשך רעה מיקרי וכדלעיל פ"ג

 ,[ח]. ולכך צ"ל בו לשון בקשה להוציאו מאפילה לאורה

Technical Reason for Omission
ערוך השולחן אורח חיים סימן א סעיף כט

בירושלמי ריש פרק תפילת השחר אומר [ברכות ד, א] ומאיכן למדו ג' תפלות רשב"נ אומר כנגד 
ג' פעמים שהיום משתנה על הבריות בשחר צ"ל מודה אני לפניך וכו' שהוצאתני מאפלה 

לאורה במנחה צ"ל מודה וכו' כשם שזיכיתני לראות החמה במזרח כך זכיתי לראות החמה 
במערב בערב צ"ל יהי רצון מלפניך וכו' כשם שהייתי באפלה והוצאתני מאפלה לאורה כך 

תוציאני מאפלה לאורה ע"ש ושום אחד מהפוסקים לא הביאו זה [ואולי משום דרשב"נ אומר 
שזהו כנגד תפלות וריב"ל ור"י אמרו שם דילפינן מאבות ותמידים ע"ש ובש"ס דילן שם לא 

הובאו רק דברי ריב"ל ור"י ולא דברי רשב"נ לכן השמיטו הפוסקים זה]: 

• Baum theory for Inclusion (Shoneh Halachot 1:20)
• Yaakov and Jews at Night- Only Fear is Fear of Hashem- Comforting!

TBC- 

בראשית פרשת ויגש פרק מו פסוק ג
 :וַּיֹ֕אמֶר אָנֹכִ֥י הָאֵ֖ל אֱֹלהֵ֣י אָבִ֑יָ אַל־ּתִיָרא֙ מְֵרָד֣ה מִצְַר֔יְמָה ּכִֽי־לְגֹ֥וי ּגָדֹ֖ול אֲׂשִֽימְָ֥ ׁשָֽם (ג)


