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נשיאת כפיים בתענית
)כ"ו א'( משנה :בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהן ארבע פעמים ביום :בשחרית במוסף במנחה
ובנעילת שערים ,בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים.
)כ"ו ב'( )שנינו במשנה (:בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאין את כפיהם כו' .תעניות ומעמדות מי איכא מוסף?
חסורי מיחסרא והכי קתני :בשלושה פרקים כהנים נושאין את כפיהן כל זמן שמתפללין .ויש מהן )זמנים בהם

מתפללים( ארבעה פעמים ביום ,שחרית ומוסף מנחה ונעילת שערים .ואלו הן שלשה פרקים :תעניות ומעמדות
ויום הכפורים.
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :זו דברי רבי מאיר; אבל חכמים אומרים :שחרית ומוסף ,יש בהן נשיאת
כפים .מנחה ונעילה ,אין בהן נשיאת כפיים.
מאן חכמים? רבי יהודה היא .דתניא (1) :שחרית ומוסף מנחה ונעילה ,כולן יש בהן נשיאת כפיים ,דברי רבי
מאיר (2) .רבי יהודה אומר :שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפיים .מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפיים (3) .רבי
יוסי אומר :נעילה יש בה נשיאת כפיים .מנחה אין בה נשיאת כפיים.
במאי קמיפלגי? רבי מאיר סבר כל יומא טעמא מאי לא פרשי כהני ידייהו במנחתא ,משום שכרות .האידנא
)בתעניות ובמעמדות( ליכא שכרות .רבי יהודה סבר שחרית ומוסף דכל יומא לא שכיח שכרות ,לא גזרו בהו רבנן.
מנחה ונעילה דכל יומא שכיחא שכרות ,גזרו בהו רבנן .רבי יוסי סבר מנחה דאיתה בכל יומא גזרו בה רבנן.
נעילה דליתה בכל יומא ,לא גזרו בה רבנן.
אמר רב יהודה אמר רב :הלכה כרבי מאיר .ורבי יוחנן אמר :נהגו העם כרבי מאיר .ורבא אמר :מנהג כרבי מאיר.
מאן דאמר הלכה כרבי מאיר ,דרשינן לה בפירקא .מאן דאמר מנהג ,מידרש לא דרשינן )בפירקא( ,אורויי מורינן
)אי אתו לקמן( 1.ומאן דאמר נהגו ,אורויי לא מורינן; ואי עביד ,עביד ,ולא מהדרינן ליה2.
ורב נחמן אמר :הלכה כרבי יוסי )שבמנחה אין נשיאות כפיים(.
)ומסיק( והלכה כרבי

יוסי3.

והאידנא מאי טעמא פרשי כהני ידייהו במנחתא דתעניתא? כיון דבסמוך לשקיעת החמה קא פרשי 4,כתפלת
נעילה דמיא5.
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דלא פשיטא ליה כולי האי דתיהוי הלכה כרבי מאיר .רש"י.
משמע ,הן נהגו מאליהן ,אבל אינו עיקר .ומנהג משמע תורת מנהג יש בדבר ,ומנהג כשר הוא .רש"י.
גמרא קא פסיק ומהדר סתמא ,ומוקי לה הלכה כרבי יוסי ,ואהכי קא פריך ואלא האידנא כו' .רש"י.
שמאחרין עד שקיעת החמה ,ומתפללין כל שעה ,ואינן הולכין לבית הכנסת משש שעות ומחצה ולמעלה כמו שהיו עושין לאותן
הימים .רש"י.
דהשתא ליכא למיגזר משום מנחה דכל יומא ,דמנחתא כי הא ליתא בכל יומא .רש"י.
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שיטות הרא שונים
נשיאת כפיים במנחה בתעניות :אמרינן ,והאידנא נהוג עלמא דפרסי כהני ידייהו במנחה סמוך לשקיעת החמה .וכתב
בה"ג דפרסי כהני ידייהו במנחה ביום הכיפורים 6.והרא"ש כתב שלא נהגו כן באשכנז .וכן דעת תוספות 7,רמב"ם ,ור"ן,
שאין נשיאת כפיים במנחה ביוה"כ .וכן פסק השו"ע8.
אמירת אלהינו ואלהי אבותינו במנחה ביוה"כ :דעת רבינו ירוחם וה"ר פרץ ,שבמנחה של תעניות שיש בהם נעילה אין
כהן נושא כפיו .ואם אין שם כהן ,אין שליח ציבור אומר ברכת כהנים .ודעת ראבי"ה והמרדכי ,שיש לומר אלהינו ואלהי
אבותינו 9.והשו"ע סתם ,והרמ"א כתב שהמנהג כראבי"ה ,אע"פ שיש חולקין10.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות תענית ,סימן תקסו(

שיאוּת ַ ּכ ּ ַפיִם ְ ּב ִמנְ ָחה ,חוּץ ִמ ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים .הגה :ו ַּב ְ ּגלִ ילוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ֵאין נוֹ ֲהגִ ין ִ ּבנְ ִ ׂ
חּ ָ .כל ַּת ֲענִ ית צִ בּ וּר ׁיֵש בּ וֹ נְ ִ ׂ
שיאוּת ַ ּכ ּ ַפיִם ַרק
ְ ּבמו ָּסף ׁ ֶשל יוֹ ם טוֹ ב ,וּכְ ָבר נִ ְת ָ ּב ֵאר ְ ּב ִהלְ כוֹ ת נְ ִ ׂשיאוּת ַ ּכ ּ ַפיִם ָ)מ ְרדְּ כַ י דְּ ַת ֲענִ ית וְ ַה ָ ּגהוֹ ת ַמיְמוֹ נִ י פ''א(.
)או" ח ,הלכות נשיאת כפיים ,סימן קכט(

אֵ .אין נְ ִ ׂ
ש ַיאת ַ ּכ ּ ַפיִם ֶא ָ ּלא ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית וּמו ָּסף וּבִ נְ ִעילָ הּ ְ ,ביוֹ ם ׁ ֶש ּי ֵׁש בּ וֹ נְ ִעילָ ה ְ ּכמוֹ ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּריםֲ ,א ָבל ל ֹא ְ ּב ִמנְ ָחהִ ,מ ׁ ּשוּם
אוֹת ּה ׁ ָש ָעהֶ ׁ ,ש ּ ָמא י ְֵהא ַהכּ ֵֹהן ׁ ִשכּ וֹר; וְ גָ זְ ר ּו ְ ּב ִמנְ ָחה ׁ ֶשל ַּת ֲענִ יתָ ,אט ּו ִמנְ ַחת ׁ ְש ָאר י ִָמים; ֲאבָ ל ְ ּב ַת ֲענִ ית
יחא ׁ ִשכְ רוּת ְ ּב ָ
דִּ ׁ ְשכִ ָ
וֹמה לִ ְת ִפ ַ ּלת נְ ִעילָ ה וְ ֵאינָ ּה ִמ ְת ַח ֶ ּל ֶפת ְ ּב ִמנְ ָחה ׁ ֶשל
ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ נְ ִעילָ ה ,הו ִֹאיל ו ְּתפִ ַ ּלת ִמנְ ָחה ָסמו ְּך לִ ׁ ְש ִק ַיעת ַה ַח ּ ָמהִ ,היא דּ ָ
ׁ ְש ָאר יָ ִמיםִ ,הלְ ָ ּכ ְך י ֵׁש ָ ּב ּה נְ ִ ׂ
ש ַיאת ַ ּכ ּ ַפיִם) .וְ ַה ִּמנְ ָהג ׁ ֶש ָ ּלנ ּו ְ ּכ ַבר נִ ְת ָ ּב ֵאר לְ ֵעיל סי' קכ''ח(.
ב .כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ַבר וְ ָעלָ ה לַ דּ וּכָ ן ְ ּביוֹם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ְ ּב ִמנְ ָחהּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶש ַהדָּ בָ ר יָ דו ַּע ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ׁ ִשכְ רוּתֲ ,ה ֵרי זֶ ה נוֹ ֵ ׂ
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו וְ ֵאין
הוֹרידוּהוּ .הגה :וְ לָ כֵ ן אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ִמנְ ָחה ְ ּביוֹ ם ְ ּכפו ִּריםֱ :אל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי
ֹאמרוָּ ּ :פסוּל הוּא וּלְ כָ ְך ִ
מוֹ ִר ִידין אוֹ תוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ַה ֲח ׁ ָשדֶ ׁ ,שלּ ֹא י ְ
ֲאבוֹ ֵתינוַּ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ֵאין ָראוּי לִ נְ ִ ׂ
)ה ָ ּגהוֹ ת ַמיְמוֹ נִ י( ,וְ כֵ ן נוֹ ֲהגִ ין ִ ּב ְמ ִדינוֹ ת
ש ַיאת ַ ּכ ּ ַפיִםִ ,מ ָ ּכל ָמקוֹ ם הוֹ ִאיל וְ ִאם ָעלָ ה ל ֹא יֵ ֵרד ִמ ְק ֵרי ְקצָ ת ָראוּי ַ
ֵאלּ ּו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּי ֵׁש חוֹ לְ ִקים.
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דהוי כמנחה של שאר תענית שהיא סמוכה לשקיעת החמה ,הכי נמי כיון דמפשי ביה רחמים ממשכא עד שקיעת החמה .רא"ש.
לפי שמתפללין מנחה בעוד היום גדול .תוספות.
או"ח 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
יד,א-ב(.
וכתב על זה בהגהות מיימוניות ,ותימה דהא אין ראוי לברכת כהנים! ושמא הטעם משום דאם עלה אין מורידין אותו.
או"ח קכט,ב .ובב"י כתב ,ומנהגא דידן כרבינו ירוחם )שאין אומרים ברכת כהנים( .מקורות :רבינו ירוחם )נתיב יח ח"א בסופו(.
מרדכי )יומא סי' תשכז( .ראבי"ה )ח"ב ,יומא סי' תקל( .ה"ר פרץ )הו"ד בב"י(.
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שיכור אסור בנשיאת כפיים
)כ"ו ב'( דכולי עלמא מיהת שיכור אסור בנשיאת

כפיים11.

מנהני מילי?
אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :למה נסמכה פרשת כהן מברך 12לפרשת נזיר? לומר מה נזיר אסור
ביין ,אף כהן מברך אסור ביין.
מתקיף לה אבוה דרבי זירא ,ואמרי לה אושעיא בר זבדא :אי מה נזיר אסור בחרצן ,אף כהן מברך אסור
בחרצן?
אמר רבי יצחק :אמר קרא "לְ ׁ ָש ְרתוֹ וּלְ ָב ֵר ְך ִ ּב ׁ ְשמוֹ " 13,מה משרת )עובד עבודה( מותר בחרצן )דלא מתסר אלא שתויי
יין ממש ,(14אף כהן מברך מותר בחרצן.
)כ"ז א'( אי מה משרת בעל מום לא ,אף כהן מברך בעל מום לא!
הא איתקש לנזיר.
ומאי חזית דמקשת לקולא ,אקיש לחומרא!
אסמכתא נינהו מדרבנן ,ולקולא.
שיטות הראשונים
תוקף האיסור לשיכור לשאת כפיו :כתבו סמ"ג ומאירי ,שאין השיכור אסור בנשיאת כפיים אלא מדברי סופרים,
וכדמסיק דאסמכתא נינהו מדרבנן15.
שיעור שכרות האוסרת בנשיאת כפיים :כתב רבינו ירוחם ,נראה לי דווקא כשהגיע לשכרותו של לוט 16.והרמב"ם כתב
שהאיסור משום דאיתקש ברכת כהנים לעבודה ,ואפילו בשתה רביעית יין לא ישא .וכן פסק השו"ע17.
כהן שהמיר דתו ועשה תשובה :דעת רבינו גרשום ,רש"י ,תוספות ,רבינו שמשון ,וסמ"ג ,דכהן שהמיר דתו ,כשר לישא
כפיו 18.ודעת הרמב"ם וספר הזהיר ,שאינו כשר לישא כפיו 19.והשו"ע סתם כרמב"ם ,ובשם יש אומרים כרבינו גרשום.
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דאפילו רבי מאיר לא קאמר אלא משום דהאידנא לאו שכרות הוא .רש"י.
כּ ֹה ְת ָב ֲרכ ּו ֶאת ְ ּבנֵ י ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָאמוֹ ר לָ ֶהם )במדבר ,פר' נשא ו,כג(.
דברים ,פר' עקב ,י,חּ ָ :ב ֵעת ַה ִהוא ִה ְבדִּ יל ה' ֶאת ׁ ֵש ֶבט ַה ֵ ּלוִ י לָ ֵ ׂ
שאת ֶאת ֲאר ֹון ְ ּב ִרית ה' לַ ֲעמֹד לִ ְפנֵ י ה' לְ ׁ ָש ְרתוֹ וּלְ בָ ֵר ְך ִ ּב ׁ ְשמ ֹו ַעד ַה ּיוֹ ם
ַה ֶּזה.
דכתיב )ויקרא ,פר' שמיני ,י,ט( "יַ ִין וְ ׁ ֵשכָ ר ַאל ֵּת ׁ ְש ְּת" וגו' ,הא בחרצן מותר.
מקורות :סמ"ג )עשין כ ,ד"ה ודרשינן בפרק אלו נאמרים( .מאירי )כ"ו ב' ,ד"ה לפי דרכנו(.
וכתב הב"י ,שנראה מדבריו שטעם איסור נשיאת כפיים לשיכור ,משום שדומה לתפילה.
או"ח קכח,לח .מקורות :רמב"ם )הל' תפילה טו,ד( .רבינו ירוחם )נתיב ג ,ח"ו(.
ממ ָש ֵרת ולבעל מום ,ודחינן
כתבו תוספות ,מכאן נראה דבעל מום מברך ברכת כהנים ,מדקא חזינן דהש"ס רוצה ללמוד מברך ְ
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והרמ"א פסק כרבינו

גרשום20.

שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות נשיאת כפיים ,סימן קכח(

שה ְּת ׁשוּבָ ה ,נוֹ ֵ ׂ
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו; וְ יֵ ׁש או ְֹמ ִרים ׁ ֶש ִאם ָע ָ ׂ
לז .מו ָּמר לַ ֲעבו ַֹדת ֱאלִ ילִ ים ל ֹא ִי ּ ָ ׂ
שא ַ ּכ ּ ָפיו )וְ כֵ ן ִע ָ ּקר(; וְ ִאם נֶ ֱאנַ ס ,לְ ִדבְ ֵרי
ַהכּ ֹל נ ֹו ֵ ׂ
שא ַ ּכ ּ ָפיו.
לחָ ׁ .ש ָתה ְרבִ ִיעית ַייִן ְ ּב ַבת ַא ַחת ,ל ֹא ִי ּ ָ ׂ
יוֹתר
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו; ׁ ְש ָתאוֹ ִ ּב ׁ ְשנֵ י ּ ְפ ָע ִמים ,אוֹ ׁ ֶש ָּנ ַתן לְ תוֹ כוֹ ְמ ַעט ַמיִםֻ ,מ ָּתר; וְ ִאם ׁ ָש ָתה ֵ
ֵמ ְרבִ ִיעיתַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ָמזוּג וַ ֲאפִ לּ ּו ׁ ְש ָתאוֹ ְ ּבכַ ּ ָמה ּ ְפ ָע ִמים ,ל ֹא ִי ּ ָ ׂ
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִסיר יֵ ינוֹ ֵמ ָעלָ יו.

ליה ,אם כן נראה דלענין נשיאת כפים כהן בעל מום נושא כפיו .ומכאן יש להוכיח דכהן שהמיר דתו כשר לישא כפיו ולקרות
בתורה ,כמו )מי( שלא המיר .וראיה מהא דכהנים ששימשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש ,אבל נוטלים חלק עם אחיהם כמו בעלי
מומין .מדקאמר שהם כבעלי מומין ,משמע דכל עבודה שבעל מום ראוי לעשות ,יעשו .וכהן בעל מום נושא כפיו.
 .19זה לשון הרמב"םִ ׁ :ש ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים מוֹ נְ ִעין נְ ִ ׂ
שיאוּת ַ ּכ ּ ַפיִםַ :ה ָ ּל ׁשוֹ ן ,וְ ַה ּמו ִּמין ,וְ ָה ֲע ֵב ָרה ,וְ ַה ׁ ּ ָשנִ ים ,וְ ַה ַ ּי ִין ,וְ ֻט ְמ ַאת ַה ָ ּי ַדיִםָ ...ה ֲע ֵב ָרה ֵ ּכיצַ ד? ...
שה ְּת ׁשו ָּבה ֵ -אינ ֹו נ ֹו ֵ ׂ
וְ כ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ַבד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהּ ֵ ,בין ְ ּבאֹנֶ ס ֵ ּבין ִ ּב ׁ ְשגָ גָ הַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו לְ עוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר" :ל ֹא ֲיַעל ּו כּ ֲֹהנֵ י
ַה ָ ּבמוֹ ת) "...מלכים ב כג,ט( ,ו ְּב ָר ָכה ָ ּכ ֲעבוֹ ָדהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר" :לְ ׁ ָש ְרת ֹו וּלְ ָב ֵר ְך ִ ּב ׁ ְשמוֹ " )דברים י,ח( .וְ כֵ ן כּ ֵֹהן ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ּ ֵמד לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהַ ,אף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶש ָחזַ ר בּ וֹ ֵ -אינוֹ נ ֹו ֵ ׂ
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו לְ עוֹ לָ ם .ו ׁ ְּש ָאר ָה ֲע ֵברוֹ ת ֵ -אין מ ֹונְ ִעין.
 .20או"ח קכח,לז .מקורות :רמב"ם )הל' תפילה טו,ג( .רבינו גרשום ,ר"ש ,וסמ"ג )הו"ד בהגמ"י( .הגמ"י )הל' תפילה טו ,אות ג( .רש"י
וספר הזהיר )הו"ד בתוספות מנחות( .תוספות )כ"ז א' ,ד"ה אי מה; מנחות ק"ט א' ,ד"ה לא ישמשו( .רא"ש )מגילה ג,יט(.

