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 נעילה מנחה מוס� שחרית 

 יש יש יש יש מאיר' ר    

 אי� אי� יש יש יהודה' ר    

 יש אי� יש יש יוסי' ר    

  

משו�  �כל יומא טעמא מאי לא פרשי כהני ידייהו במנחתא : רבי מאיר סבר? במאי קמיפלגי
לא  � שחרית ומוס� דכל יומא לא שכיח שכרות : יהודה סבר רבי. האידנא ליכא שכרות, שכרות

�מנחה : רבי יוסי סבר. גזרו בהו רבנ� �מנחה ונעילה דכל יומא שכיחא שכרות , גזרו בהו רבנ
 .לא גזרו בה רבנ� � יתה בכל יומא נעילה דל, גזרו בה רבנ� � דאיתה בכל יומא 

  
  
  

  נשיאת כפי� בתפילת מנחה בתענית
  

 ידייהו כהני פרשי טעמא מאי והאידנא. יוסי כרבי והלכה. יוסי כרבי הלכה: אמר נחמ� ורב
  . דמיא נעילה כתפילת � פרשי קא החמה לשקיעת דבסמו� כיו� � ? דתעניתא במנחתא

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אכילה לפני מוס�
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 אלא לאכול רשאי אדם דאין יהודה מדרבי שמעינן חננאל רבינו כתב

   .שכרות ביה שכיחא לא הלכך מוסף תפלת אחר
  
  
  

  )כ' ח סימ"או(איש �חזו�
  

אפשר דכיו� דבזמ� חתימת התלמוד קבעו דפרשי ידיהו במנחה דתעניתא אי� 
לנו לשנות מנהג� א� א� מתפללי� מנחה בעוד היו� גדול שאנו נגררי� אחר 

הטע� שהיה מנהג רבותינו בנשיאת כפי� במנחה דתעניתא א� שאי� אצלנו 
  , בזמנ� ואפשר דלא הוקבע הדבר אלא במתפלל סמו� לשקיעת החמה

יש לעיי� כשאנ� ... ל דלא הוקבע אלא במתפלל סמו� לשקיעת החמה"ואת
אי , נהיגי� להתפלל מנחה סמו� לשקיעת החמה בכל יו� וליכא לדיד� היכירא

  ,ואפשר דבזה לא מפלגינ�, נושאי� כפי� במנחה דתעניתא
ובכל , י� לדיד� דאנו מקדימי� מנחה דתעניתא למנחה של כל יו�עוד יש לעי

אי חשיב נמי היכירא דלא אתא , יו� אנו מאחרי� ובתעניתא אנו מקדימי�
  .ע"וצ... 'לאיחלופי במנחה דעלמא או אי� לנו אלא מה שאמרו בגמ

  
  )אות ד כג 'סי ח"ח( הלוי שבט

  

 וא�, יעת החמהלשק סמו� במנחה אלא כפיו ישא דלא ט"קכ' סי הפוסקי� סתימת אלא לנו אי� למעשה
  .קיימת זו תקנה ל מקו�מכ המציאות מקומות ובאיזה מדורות בדור דנשתנה

 

  )ב"תענית כו ע(חדושי� ובאורי� 
  

ל לשאת כפיה� "וכבר נהגו על פיו ז
, א� במנחה גדולהבתענית צבור 

וכעת הראוני בספר חי� וחסד 
ד ובסופו נדפס "שנדפס בשנת תר

א "י החיד"תח' י יש� נוש� שהי"כתמ
חדושי דיני� מרבני ירושלי� משנות 

ב "ט שהורו לשאת כפי� בת"רס
  .כשהתפללו מנחה בעוד היו� גדול
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... מדינא ג� אכילה מותרח הוכיח ש� ד"אבל הב
  .לבו מותר לאכוללכ� מי שחלש 
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דהיינו אכילת , מותר לטעום קודם תפלת המוספין
פירות או אפילו פת מועט אפילו טעימה שיש בה 

  . סעודה אסוראבל , כדי לסעוד הלב
 


