
  
  לולבנטילת שופר ואכילה קודם תקיעת 

  ב, משנה שבת ט
מפסיקין . ואם התחילו אין מפסיקין... ולא לאכול ... לא ישב אדם לפי הספר סמוך למחה עד שיתפלל 

  . ואין מפסיקין לתפלהריאת שמעלק

  גמרא שם
לוי כיון שהגיע זמן יהושע בן '  דאמר ר,יהושע בן לוי' ימא תיהוי תיובתא דר, אם התחילו אין מפסיקין

  .תפלת המחה אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המחה

   קט 'תרומת הדשן סי
 וימתין שוב עד שיבא לו , שיטעום מעט קודם קריאת מגילה...אין ראה לו להתיר למי דקשה לו להמתין 

ש " אקרא קר כך ואחלא יאמר אדם אוכל קימעא ואשתה קימעא, ) ב,ד(ק דברכות "כדאמרין פ, הקורא
  .ת מפיה]ו[שהרי כל המצות דח,  קריאתה חובה טפי... לעין קריאת מגילה ל שכן וראה דכ...

  ע' ר סי"שוע
 גזירה שמא ימשוך בהם ויעבור ... צריך להפסיק ולקרות  ...) אפילו בסעודה קטה( היה עוסק באכילה ה

לפי שקריאת שמע הוא מן  ... להפסיק ריךין צואיה דומה לתפלה שאם התחיל א .זמן קריאת שמע
  .שהתחיל לאכול תוך חצי שעה לעלות השחר ... התורה החמירו בה יותר

  רלה' ע סי"שו
 אחר שהגיע זמה לאכולואם התחיל , ש של ערבית" להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן קאסור ב

  . אותה בברכותיה ומתפלל קוראר כך ואח,סעודתו בלא ברכותיה וגומר ריאת שמעמפסיק וקורא ק

  ק ד"א שם ס"מ
ט משמע דאפילו "ק'  סירומת הדשןאבל בת .דטעימה בעלמא שרי... לשון הטור אסור לקבוע סעודה 

 דאין להחמיר בטעימה  ראה ליכל מקוםומ... ואפשר משום דהוי דאורייתא חמירא טפי ... טעימה אסור 
  .ההו אתקן דוקא בתחלת הלילה בכיסתו וביציאתוד,  לקידוש ולהבדלה דאסור לטעוםד" ול. ..בעלמא

  ק ב" סא"קו, רצט' ר סי"שוע
 דפריך ,ב"ע'  דכי הדדי יהו כמבואר מסוגיא דשבת דף ט, והוא הדין לעין הפסקה,לעין טעימה
  .יהושע בן לוי דמיירי בטעימה' אהפסקה מר

  ה"קונטרס עץ חיים פכ
  . ואחר שתיית טייש"אחרי החת תפלין וק... בשעה שביעית ומחצה יתאספו כולם אל הזאל הגדול 

  צ' תשרי ע, ד"אוצר מנהגי חב
  .ות וסיום התפילהעד אחר התקיע,  וגם אים שותים מאומה,הבריאים אים טועמים

  רצג' שם ע
  . וגם אין שותים מאומה,קודם טילת לולב אין טועמים

  ב" סתרנב' ע סי"שו
  .אסור לאכול קודם שיטלו

  ק ד"סשם א "מ
  ].ק ד"ס[תלא ' רלב וסי' וסוף סי] ה[רל' ש סי"כמ, משמע דטעימה בעלמא שרי, אסור לאכול

  ק ז"תרצב ס' א סי"מ
וראה לי דמשום הכי שיה ... ו כאן "ק, ב"ה ותל"רל' ש סי"כיון דקריאת שמע וחמץ שרי טעימה כמ

. ומכל מקום אין להקל אלא לצורך גדול. משמע דטעימה שרי',  וכוא לשוו וכתב אסור לאכול"רמ
  ".כתב דמגילה דמי ללולב ושופר וקריאת שמע דשבת ק"ובתוספתא דפ



  : סדרת שיעורים בושאהתחילה, ת"בעזהי, ד"בס
  

  אכילה קודם תפלה ומצוה
  

  :ל"שבהם ידוו השיעורים הבע, ושא כללי זה מתחלק למספר ושאים פרטיים

  

  .אכילה קודם תפלת המנחה) א

  . קודם תפלת ערביתהאכיל) ב

  .אכילה קודם תפלת שחרית) ג

  .אכילה קודם תפלת מוסף) ד

  .אכילה קודם תקיעת שופר) ה

  .אכילת קודם נטילת לולב) ו
  .אכילה קודם ספירת העומר) ז

  .אכילה קודם בדיקת חמץ) ח

  .טעימה קודם קידוש) ט

  .טעימה קודם הבדלה) י

  .קטנים קודם קידושהאכלת ) יא

  .האכלת קטנים ביום הכיפורים) יב

  .האכלת קטנים חוץ לסוכה) יג
  


