
 

 

  

  

  

  ת כפיים בתענית נשיא

שה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהן ארבע פעמים ביום: בשחרית במוסף במנחה ו: בשלמשנה(כ"ו א') 

  שערים, בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים.  ובנעילת 

  תעניות ומעמדות מי איכא מוסף?  הנים נושאין את כפיהם כו'.בשלושה פרקים בשנה כ (שנינו במשנה:)') ב(כ"ו 

(זמנים בהם חסורי מיחסרא והכי קתני: בשלושה פרקים כהנים נושאין את כפיהן כל זמן שמתפללין. ויש מהן 

שחרית ומוסף מנחה ונעילת שערים. ואלו הן שלשה פרקים: תעניות ומעמדות  ,ביוםמים ארבעה פע מתפללים)

  ויום הכפורים. 

יש בהן נשיאת  ,אבל חכמים אומרים: שחרית ומוסף ;ר רבה בר אבוה: זו דברי רבי מאיראמר רב נחמן אמ

  ם.יאין בהן נשיאת כפי ,מנחה ונעילה .כפים

בי ולן יש בהן נשיאת כפיים, דברי רחרית ומוסף מנחה ונעילה, כש )1(: ניאדתרבי יהודה היא.  ?מאן חכמים

רבי  )3(יהודה אומר: שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפיים. מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפיים.  ביר )2(. מאיר

  יוסי אומר: נעילה יש בה נשיאת כפיים. מנחה אין בה נשיאת כפיים. 

 מא מאי לא פרשי כהני ידייהו במנחתא, משום שכרות. האידנאבמאי קמיפלגי? רבי מאיר סבר כל יומא טע

ליכא שכרות. רבי יהודה סבר שחרית ומוסף דכל יומא לא שכיח שכרות, לא גזרו בהו רבנן.  (בתעניות ובמעמדות)

מנחה ונעילה דכל יומא שכיחא שכרות, גזרו בהו רבנן. רבי יוסי סבר מנחה דאיתה בכל יומא גזרו בה רבנן. 

  ליתה בכל יומא, לא גזרו בה רבנן.  נעילה ד

  מאיר. ורבא אמר: מנהג כרבי מאיר.אמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי מאיר. ורבי יוחנן אמר: נהגו העם כרבי 

 אורויי מורינן ,(בפירקא) מידרש לא דרשינן ,רשינן לה בפירקא. מאן דאמר מנהגד ,מאן דאמר הלכה כרבי מאיר

  2יה.עביד, ולא מהדרינן ל ,ואי עביד ;אורויי לא מורינן ,נהגו ומאן דאמר 1.(אי אתו לקמן)

  . (שבמנחה אין נשיאות כפיים) ורב נחמן אמר: הלכה כרבי יוסי

   3והלכה כרבי יוסי. )ומסיק(

פלת כת 4והאידנא מאי טעמא פרשי כהני ידייהו במנחתא דתעניתא? כיון דבסמוך לשקיעת החמה קא פרשי,

   5.נעילה דמיא

                                                
  . רש"י.כולי האי דתיהוי הלכה כרבי מאיר דלא פשיטא ליה  . 1
  . רש"י.ורת מנהג יש בדבר, ומנהג כשר הואת ומנהג משמע. ו עיקריהן, אבל אינהן נהגו מאל ,משמע  . 2
  . רש"י., ואהכי קא פריך ואלא האידנא כו'גמרא קא פסיק ומהדר סתמא, ומוקי לה הלכה כרבי יוסי  . 3
אותן מעלה כמו שהיו עושין לשמאחרין עד שקיעת החמה, ומתפללין כל שעה, ואינן הולכין לבית הכנסת משש שעות ומחצה ול  . 4

  . רש"י.הימים
  . רש"י.ומא, דמנחתא כי הא ליתא בכל יומאדהשתא ליכא למיגזר משום מנחה דכל י  . 5

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 כ"ו| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  שוניםשיטות הרא

. וכתב ידייהו במנחה סמוך לשקיעת החמה והאידנא נהוג עלמא דפרסי כהני: אמרינן, כפיים במנחה בתעניותנשיאת 

, רמב"ם, ור"ן 7תוספות,כתב שלא נהגו כן באשכנז. וכן דעת  והרא"ש 6דפרסי כהני ידייהו במנחה ביום הכיפורים. בה"ג

  8.השו"עשאין נשיאת כפיים במנחה ביוה"כ. וכן פסק 

מנחה של תעניות שיש בהם נעילה אין , שבוה"ר פרץ רבינו ירוחם: דעת אמירת אלהינו ואלהי אבותינו במנחה ביוה"כ

, שיש לומר אלהינו ואלהי ראבי"ה והמרדכיודעת  אין שליח ציבור אומר ברכת כהנים. ,ואם אין שם כהן .כהן נושא כפיו

  10, אע"פ שיש חולקין."הכראביכתב שהמנהג  והרמ"אסתם,  והשו"ע 9אבותינו.

  שולחן ערוך

( ח, הלכות תענית, סימן תקסו   (או"

ּפּוִרים.   ח.  יֹום ַהּכִ ִמְנָחה, חּוץ ִמּבְ ִים ּבְ ּפַ יאּות ּכַ ֲעִנית ִצּבּור ֵיׁש ּבֹו ְנׂשִ ל תַּ ִים ַרק  הגה:ּכָ ּפַ יאּות ּכַ ְנׂשִ ִלילֹות ָהֵאּלּו ֵאין נֹוֲהִגין ּבִ ּוַבּגְ

ל יֹום  מּוָסף ׁשֶ ִים ּבְ ּפַ יאּות ּכַ ִהְלכֹות ְנׂשִ ֵאר ּבְ הֹות ַמְימֹוִני פ''א)טֹוב, ּוְכָבר ִנְתּבָ ַתֲעִנית ְוַהּגָ ַכי ּדְ   .(ָמְרּדְ
ים, סימן קכט) ח, הלכות נשיאת כפי   (או"

יוֹ   א.  ֲחִרית ּומּוָסף ּוִבְנִעיָלה, ּבְ ׁשַ א ּבְ ִים ֶאּלָ ּפַ יַאת ּכַ מוֹ ֵאין ְנׂשִ ׁש ּבֹו ְנִעיָלה ּכְ ּיֵ ּום  ם ׁשֶ ִמְנָחה, ִמׁשּ ּפּוִרים, ֲאָבל לֹא ּבְ יֹום ַהּכִ ּבְ

ֲעִנית, ָאטּו ִמְנַחת ל תַּ ִמְנָחה ׁשֶ ּכֹור; ְוָגְזרּו ּבְ א ְיֵהא ַהּכֵֹהן ׁשִ ּמָ ָעה, ׁשֶ אֹוָתּה ׁשָ ְכרּות ּבְ ִכיָחא ׁשִ ׁשְ ַתֲעִנית  ּדִ ָאר ָיִמים; ֲאָבל ּבְ ׁשְ

ת ֵאין ּבֹו ְנִעיָלה, הֹוִאיל ּוְתִפּלַ ל  ׁשֶ ִמְנָחה ׁשֶ ֶפת ּבְ ת ְנִעיָלה ְוֵאיָנּה ִמְתַחּלֶ ה, ִהיא ּדֹוָמה ִלְתִפּלַ ִקיַעת ַהַחּמָ ִמְנָחה ָסמּוְך ִלׁשְ

ִים.  ּפַ יַאת ּכַ ּה ְנׂשִ ְך ֵיׁש ּבָ ָאר ָיִמים, ִהְלּכָ ֵאר ְלֵעיל סי' קכ''ח(ׁשְ ַבר ִנְתּבָ נּו ּכְ ּלָ ְנָהג ׁשֶ   .)ְוַהּמִ

ָעַבר ְוָעָלה  ב.  י ּכֵֹהן ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ְכרּות, ֲהֵרי ֶזה נֹוׂשֵ ם ׁשִ ֵאין ׁשָ ָבר ָידּוַע ׁשֶ ַהּדָ יָון ׁשֶ ִמְנָחה, ּכֵ ּפּוִרים ּבְ יֹום ַהּכִ ו ְוֵאין ַלּדּוָכן ּבְ

סּול הּוא ּוְלָכְך הֹוִרידּוהּו.  ּלֹא יֹאְמרּו: ּפָ ד, ׁשֶ ֵני ַהֲחׁשָ ִמנְ  הגה:מֹוִריִדין אֹותֹו, ִמּפְ פּוִרים: ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ְוָלֵכן אֹוְמִרים ּבְ יֹום ּכְ ָחה ּבְ

ל ָמקֹום הֹוִאיל ְוִאם ָעָלה לֹא ֵיֵרד ִמְקֵרי ְקָצת ָרא ִים, ִמּכָ ּפַ יַאת ּכַ ֵאין ָראּוי ִלְנׂשִ ב ּדְ ְמִדינֹות ֲאבֹוֵתינּו, ַאף ַעל ּגַ הֹות ַמְימֹוִני), ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבִ ּוי (ַהּגָ

ׁש  ּיֵ י ׁשֶ   .חֹוְלִקיםֵאּלּו ַאף ַעל ּפִ

                                                
  . רא"ש.י ביה רחמים ממשכא עד שקיעת החמההכי נמי כיון דמפש ,דהוי כמנחה של שאר תענית שהיא סמוכה לשקיעת החמה  . 6
  . תוספות.לפי שמתפללין מנחה בעוד היום גדול  . 7
קכט,א; או"ח תקסו,ח. תוספות (כ"ו ב', ד"ה והאידנא). רא"ש (סי' לא). ר"ן (ט ב ברי"ף, דיבור ראשון). רמב"ם (הל' תפילה  או"ח  . 8

  ב).-יד,א
  ו. עם משום דאם עלה אין מורידין אותושמא הט !ותימה דהא אין ראוי לברכת כהניםוכתב על זה בהגהות מיימוניות,   . 9

. (נתיב יח ח"א בסופו) רבינו ירוחםומנהגא דידן כרבינו ירוחם (שאין אומרים ברכת כהנים). מקורות: או"ח קכט,ב. ובב"י כתב,   . 10

  מרדכי (יומא סי' תשכז). ראבי"ה (ח"ב, יומא סי' תקל). ה"ר פרץ (הו"ד בב"י).

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 כ"ו| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  שיכור אסור בנשיאת כפיים

  11.מא מיהת שיכור אסור בנשיאת כפייםדכולי על') ב(כ"ו 

  מנהני מילי?

לומר מה נזיר אסור  ?לפרשת נזיר 12אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: למה נסמכה פרשת כהן מברך

  ביין, אף כהן מברך אסור ביין.

אף כהן מברך אסור  ,ר זבדא: אי מה נזיר אסור בחרצןא במתקיף לה אבוה דרבי זירא, ואמרי לה אושעי

  בחרצן?

מוֹ "אמר קרא  :אמר רבי יצחק ׁשְ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבִ (דלא מתסר אלא שתויי  מותר בחרצן (עובד עבודה) מה משרת 13",ְלׁשָ

  אף כהן מברך מותר בחרצן.  ,)14יין ממש

  לא! אף כהן מברך בעל מום  ,ם לאאי מה משרת בעל מו') ז א(כ"

  הא איתקש לנזיר.

  זית דמקשת לקולא, אקיש לחומרא! ומאי ח

  אסמכתא נינהו מדרבנן, ולקולא. 

  שיטות הראשונים

, שאין השיכור אסור בנשיאת כפיים אלא מדברי סופרים, סמ"ג ומאירי: כתבו תוקף האיסור לשיכור לשאת כפיו

  15וכדמסיק דאסמכתא נינהו מדרבנן.

כתב  והרמב"ם 16, נראה לי דווקא כשהגיע לשכרותו של לוט.רבינו ירוחםכתב  :כפייםשיעור שכרות האוסרת בנשיאת 

  17.השו"עמשום דאיתקש ברכת כהנים לעבודה, ואפילו בשתה רביעית יין לא ישא. וכן פסק שהאיסור 

א כשר ליש ,דכהן שהמיר דתו ג,"רבינו שמשון, וסמ, תוספות, י"רש, רבינו גרשום: דעת תשובהעשה וכהן שהמיר דתו 

  . כרבינו גרשוםיש אומרים ובשם , ם"כרמבסתם  ע"השוו 19שאינו כשר לישא כפיו., ירהזהר וספ הרמב"םדעת ו 18.פיוכ

                                                
  . רש"י.אלא משום דהאידנא לאו שכרות הוא דאפילו רבי מאיר לא קאמר  . 11
ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת בְּ   . 12   (במדבר, פר' נשא ו,כג).ֵני ִיׂשְ
ְרתֹו ּוְלָבֵר דברים, פר' עקב, י,ח:   . 13 ִרית ה' ַלֲעמֹד ִלְפֵני ה' ְלׁשָ את ֶאת ֲארֹון ּבְ ִוי ָלׂשֵ ֶבט ַהּלֵ יל ה' ֶאת ׁשֵ ֵעת ַהִהוא ִהְבּדִ מֹו ַעד ַהּיֹום ּבָ ׁשְ ְך ּבִ

ה   . ַהּזֶ
תְּ ט) "(ויקרא, פר' שמיני, י, דכתיב  . 14 ׁשְ ָכר ַאל תֵּ   . וגו', הא בחרצן מותר" ַיִין ְוׁשֵ
  ). מאירי (כ"ו ב', ד"ה לפי דרכנו). , ד"ה ודרשינן בפרק אלו נאמריםמקורות: סמ"ג (עשין כ  . 15
  משום שדומה לתפילה.  ,ורבריו שטעם איסור נשיאת כפיים לשיכראה מדוכתב הב"י, שנ  . 16
  ל' תפילה טו,ד). רבינו ירוחם (נתיב ג, ח"ו). מקורות: רמב"ם (האו"ח קכח,לח.   . 17
ודחינן  ,ת ולבעל מוםֵר ָש מדקא חזינן דהש"ס רוצה ללמוד מברך מְמ  ,מכאן נראה דבעל מום מברך ברכת כהנים ,תוספותכתבו   . 18

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 כ"ו| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

   20.כרבינו גרשוםפסק  א"והרמ

  שולחן ערוך

ים, סימן קכח) ח, הלכות נשיאת כפי   (או"

יו מּוָמר לַ   לז.  ּפָ א ּכַ ׁשּוָבה, נֹוׂשֵ ה תְּ ִאם ָעׂשָ יו; ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ ר(ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים לֹא ִיׂשּ ְוִאם ֶנֱאַנס, ְלִדְבֵרי ; )ְוֵכן ִעּקָ

יו. ּפָ א ּכַ   ַהּכֹל נֹוׂשֵ

ָתה ְרִביִעיתלח.  ָ  ׁשָ ַבת ַאַחת, לֹא ִיׂשּ ָתאוֹ ַיִין ּבְ יו; ׁשְ ּפָ ָתה יֹוֵתר  א ֶאת ּכַ ר; ְוִאם ׁשָ ַתן ְלתֹוכֹו ְמַעט ַמִים, ֻמתָּ ּנָ ָעִמים, אֹו ׁשֶ ֵני ּפְ ׁשְ ּבִ

הּוא ָמזּוג וַ  י ׁשֶ ִסיר ֵיינֹו ֵמָעָליו.ֵמְרִביִעית, ַאף ַעל ּפִ ּיָ יו ַעד ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ ָעִמים, לֹא ִיׂשּ ה ּפְ ַכּמָ ָתאֹו ּבְ   ֲאִפּלּו ׁשְ

  

                                                                                                                                                                         

כשר לישא כפיו ולקרות וכיח דכהן שהמיר דתו הומכאן יש ל .כהן בעל מום נושא כפיואם כן נראה דלענין נשיאת כפים  ,ליה

אבל נוטלים חלק עם אחיהם כמו בעלי  ,חוניו לא ישמשו במקדש וראיה מהא דכהנים ששימשו בבית .שלא המיר )מי( כמו ,בתורה

   וכהן בעל מום נושא כפיו.. יעשו ,משמע דכל עבודה שבעל מום ראוי לעשות ,מדקאמר שהם כבעלי מומין .מומין
ִין, ְוֻטְמַאת :ם"לשון הרמבזה   . 19 ִנים, ְוַהּיַ ָ ׁשֹון, ְוַהּמּוִמין, ְוָהֲעֵבָרה, ְוַהׁשּ ִים: ַהּלָ ּפַ יאּות ּכַ ָבִרים מֹוְנִעין ְנׂשִ ה ּדְ ָ ׁשּ ַדִים. ׁשִ יַצד? .. ַהּיָ  ...ָהֲעֵבָרה ּכֵ

ׁשּוָבה  ה תְּ ָעׂשָ י ׁשֶ ָגָגה, ַאף ַעל ּפִ ׁשְ ין ּבִ אֶֹנס ּבֵ ין ּבְ ָעַבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּבֵ א  - ְוכֵֹהן ׁשֶ ֱאַמר: "לֹא ַיֲעלּו ּכֲֹהֵני ֵאינֹו נֹוׂשֵ ּנֶ יו ְלעֹוָלם, ׁשֶ ּפָ ֶאת ּכַ

מֹו" (דברים י,ח). ְוֵכן ּכֵֹהן ׁשְ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבִ ֱאַמר: "ְלׁשָ ּנֶ ֲעבֹוָדה, ׁשֶ מֹות..." (מלכים ב כג,ט), ּוְבָרָכה ּכָ י  ַהּבָ ד ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ַאף ַעל ּפִ ּמֵ תַּ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ָחַזר ּבֹו  ָאר ָהֲעֵברֹות ֵאינֹו נ -ׁשֶ יו ְלעֹוָלם. ּוׁשְ ּפָ א ֶאת ּכַ   ֵאין מֹוְנִעין. - ֹוׂשֵ
 י"רש. )ג, אות טוהל' תפילה (י "הגמ. )י"ד בהגמ"הו(ג "וסמ ,ש"בינו גרשום, רר. )הל' תפילה טו,ג(ם "רמב :מקורותח קכח,לז. "או  . 20

  . )מגילה ג,יט(ש "רא. )ישמשו ה לא"דט א', "; מנחות קה אי מה"ז א', ד"כ(תוספות . )נחותמד בתוספות "הו( וספר הזהיר
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