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  תפילין

   ב עמוד כה דף סוכה מסכת בבלי תלמוד

 שהרי, מתפילין חוץ, בתורה האמורות מצות בכל חייב אבל: רב אמר זבדא בר אבא רבי אמר, גופא

 כולי אבל, דמיחייבת הוא את -' וגו עליך חבוש פארך ליחזקאל רחמנא ליה מדאמר. פאר בהן נאמר

 5  .מר כיום חריתהוא דכתיב ראשון ביום מילי והני. פטירי - עלמא

    > ב,פב< ה, ג ירושלמי מועד קטן 

 כל חולצן חדשות פנים באו אם. תפילין נותן הוא השיני ביום. תפילין נותן אינו הראשון ביום אבל

  .  ליעזר'  ר  דברי.  שבעה

 פנים באו אם. תפילין נותן הוא בשלישי. תפילין נותן אינו השיני וביום הראשון ביום'. או  יהושע'  ר

 10  . חולצן אינו חדשות

  .  לפניו מוטל שמתו מי. מימר  צורכה.  תפילין נותן אינו השיני ביום אם

  .  דא  תנא  דא  דתנא  בגין  אלא

' וכר בנתינה ליעזר' כר' הל. רב  בשם  ירמיה  רב  זעורה'  ר.  שמואל  בשם  עוקבן  מר  זעורה'  ר

  .  בחליצה יהושע

 15  .  לחלוץ שלא יהושע' כר ליעזר' ר שיעשה מהו ליעזר' כר השיני ביום נתן אם. בעי  זעורה'  ר

.  לחלוץ שלא יהושע' כר ליעזר' ר נעשה ליעזר' כר השיני ביום נתן אם. וכיני.  בון'  ביר  יוסי'  ר'  אמ

  .  ליעזר'  כר'  הל.  נאמר  כיני  אין

 אבל. בצינעה עושה הוא בשלישי. מלאכה עושה אינו ובשיני הראשון ביום. לוכל מה לו שאין הרי

  .  לכך שהצריכוהו לשכיניו מאירה]} 1תבא{[ תבוא. אמרו

 20  .  עיקר כל יעשה לא בשלישי אפילו'. אמ  קפרא  בר

  .  ימים שלשה עד אלא שלאבל תוקפו אין'. אמ  קפרא  דבר.  כדעתיה  קפרא  בר

.  גופא  על  טייסא  נפשא  יומין  לתאת  כל.  לוי'  ר  בשם  דסיכנין  יהושע'  ר  פפי'  דר  בריה  אבא'  ר

  ואזלה  ליה  שבקא  היא  דאפוי  זיויהון  דאישתני  חמייא  דהיא  כיון.  לגביה  חזרה  דהיא  סבירה

.  בי ונתת וחמסתה שגזלתה מה] 1לך[ הא. לו ואומרת פניו על נבקעת הכרס ימים שלשה לאחר.  לה

". חגיכם  פרש"  ואפילו" פניכם  על  פרש  וזיריתי.  "הכא  מן  לה  מייתי  יאשיה'  ר  בשם  חגיי'  ר 25 

  ".  תאבל  עליו  ונפשו  יכאב  עליו  בשרו  אך"  השעה באותה

   א עמוד כה דף סוכה מסכת י"רש

  .אבל שאינו בעצמו מראה וכשמתפאר, הוא פאר בר לאו ואבל, כדלקמן - פאר בהן שנאמר

   ב עמוד ו דף כתובות מסכת י"רש

 30 פאר זה ואין וראשו קרנו בעפר מעולל ואבל) כד יחזקאל( עליך חבוש פארך - פאר בהן שנאמר

  .לתפילין

  ] א עמוד ז דף[ מגלחין ואלו - ג פרק קטן מועד מסכת ף"רי

 בלבד ראשון יום אלא אסור אינו ומסקנא תפילין להניח אסור הראשונים ימים שלשה אבל רבנן תנו

 שני ביום שהניח וכיון מותר שני ביום אבל מר כיום תהואחרי דכתיב הוא יומא חד מררא דעיקר

 35  :  חדשות פנים באו ואפילו חולץ אינו שוב
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  ט הלכה ד פרק אבל הלכות ם"רמב

 ימי ובשאר, כפויה מטה על לישב וחייב, משלו ולאכול תפילין להניח אסור בלבד ראשון ביום האבל

 ביום אסור שהוא ומנין, תפילין מניחו, קרקע או מפץ גבי על ולישב משלו לאכול לו מותר האבל

 לו ונאמר, אסורין העם שכל מכלל עליך חבוש פארך ליחזקאל נאמר שהרי, תפילין להניח ראשון

. עצמן משל לאכול ואסורין ראשון ביום אחרים משל אוכלין העם שכל מכלל תאכל לא אנשים ולחם 40 

  .+לזה רששו ראיתי לא א"א. כפויה מטה על לישב וחייב/ ד"הראב השגת+/

   האבלות ענין - האבל שער האדם תורת

 עליך חבוש פארך ליחזקאל רחמנא ליה מדקאמר תפילין להניח אסור אבל, כיצד תפילין בהנחת) סז(

  . אסירי עלמא דכולי מכלל

 45 מותר בכלל ושלישי משלישי, תפילין להניח אסור הראשונים ימים שלשה אבל') א א"כ ק"מ( ר"ת

 ימים שני אבל אומר יהושע' ר, אליעזר' ר דברי חולץ אינו חדשות פנים ובא ואם, תפילין להניח

. חולץ חדשות פנים באו ואם תפילין להניח מותר בכלל ושני משני, תפילין להניח אסור הראשונים

. מר כיום ואחריתה דכתיב יהושע' דר טעמא, משה אבל בכי ימי ויתמו דכתיב אליעזר' דר טעמא

. חדשות פנים באו' ואפי חולץ אינו שוב שני ביום שהניח וכיון בהנחה עיהוש כרבי הלכה ומסקנא

 50 דשני, להניח מותר בכלל ושני ומשני תפילין להניח אסור ימים שני דקאמרינן הא ל"ז י"רש ופירש

 אליעזר לרבי ל"ז ד"הראב' פי נמי וכך, אליעזר' לר שלישי וכן, ככולו שני ומקצת בהם אסור ימים

 פחות בכי ימי ואין משה אבל בכי ימי ויתמו דכתיב אסור שלישי ומקצת לןכו הראשונים שנים

 דכתיב יהושע' דר וטעמא, השלישי מן עליהם שמשלים בעינן שלמים אלמא ויתמו וכתיב, משנים

 הדרך ולפי. כמעט השני מן תוספת עליו שיש משמע יום כתיב ולא כיום מדכתיב מר כיום ואחריתה

 55 ולאחר מאצלו מנחמין ויעמדו שיתפללו עד שחרית מניח אינו, אסור נישבש נראה ל"ז שפירשו הזו

  . חולץ אינו ושוב היום כל מניחן מיכן

 יומא חד מררא דעיקר בלבד ראשון יום אלא אסור אינו ומסקנא בהלכות כתב ל"ז הגדול רבינו אבל

 למה תמהים ואנו .שלהן ובתשובות בחיבוריהם ל"ז הגאונים כתבו וכן מר כיום ואחריתה דכתיב

') א ה"כ( הישן בפרק סוכה במסכת שאמרו בזו הגאונים סמכו ואם, השני מקצת עליו אסרו לא

 60 ציון לאבלי לשום וכתיב פאר בהן שנאמר התפילין מן חוץ בתורה האמורות המצות בכל חייב אבל

 אף ליןבתפי הוא חייב שני ביום דהא תורה אינה זו, ראשון יום מילי והני אפר תחת פאר להם לתת

 והנוהג, הוא תפילין זמן לאו לילה שאמרו שכלפי לי ונראה .אבילות בהן נהג היום שמקצת פי על

 אבילות ולענין בלילה להניחן יכול שאינו מפני שלשה בהן נוהג כרחו על בתפילין ימים שני אבלות

 וכן רמות בכלל ושלישי ומשלישי אסור הראשונים ימים שלשה אמרו לפיכך, ככולו היום מקצת

 65 דין מפני אלא אבלות מדין ולא כאבל בהן נהג הזה היום שמקצת ונמצא, יהושע' לר ימים שני

, אבילות דין שהוא אחד יום אלא ל"ז והגאונים רבינו כתבו לא ולפיכך, בלילה שאסורין תפלין

 םכיו ואחריתה מקום בכל שמצינו לדבריהם והסיוע. הוא אחר ענין נותן אינו או נותן אם ובלילה

 ובפרק') ב' ק( יום טבול' בפ כדאיתא לילו תופס ראשון יום שאין לומר יומא חד מררא עיקר מר

  '). ב ז"ט( דברכות קמא

 70 ואם תפילין נותן בשני תפילין נותן אינו ראשון ביום אבל, הכי מתניתא להא תני ובירושלמי ובאבל

 שני וביום ראשון ביום אומר שעיהו' ר אליעזר' ר דברי שבעה כל חולצן זה הרי חדשות בפנים באו

 לדברי סיוע הלשון וזה, חולצן אינו חדשות פנים באו ואם תפילין נותן ובשלישי תפילין נותן אינו

  . ל"ז הגאונים
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' ז( ביומא דגרסינן, מהן דעתו יסיח שלא לתפילין לביה ולכווני דעתיה ליתובי לאבל ליה ומבעיא

 75 אלא בו שאין ציץ מה מציץ ו"ק שעה כל בתפילין למשמש אדם צריך הונא רב בר רבה אמר') ב

 אזכרות כמה בהן שיש תפילין ממנו דעתו יסיח שלא תמיד מצחו על והיה תורה אמרה אחת אזכרה

  .מניח אינו ההספד ובשעת הבכי בשעת אבל דעתו בישוב להו מניח הילכך, וכמה כמה אחת על

   האבלות ענין - האבל שער האדם תורת

 ושמחה ותשמיש וסיכה רחיצה כגון בעידונין אלא אינו התורה מן אבלות יקרשע עוד נראה וכן

 80 שמחה של בדברים יתעסק שלא כשמה ואבלות, הם דשמחה ותספורת ותכבוסת פאר שהם ותפלין

 מנעל אבל, שמחה של בדברים יתעסק שלא למדו שממנו שבלב אנינות וזהו, אבלות של בדברים אלא

 לפיכך, העולם כל של מנוהג נפשו ולצער לענות תורה אמרה שלא ,התורה מן אינן ועטיפה וסנדל

 כתובות( שאמרו ומה. נועל לדרך יצא באבל שאמרו למה בעצמו הטעם והוא, שיקבר עד באלו הקילו

 מצוה שבעילת מפני, תורה בזה שאנינותו משום אסרוהו ולא ופורש מצוה בעילת בועל בחתן') א' ד

 85 יש וכן. זה מפני זה ודחו לחתן פרט בדרך ובלכתך') א ז"ט ברכות( וכדתניא היא תורה של עשה נמי

 משני אבל, תורה אבלות בו שיש ראשון יום אלא אסרום לא הם רבה דמצוה משום דתפלין לומר

 אנינותו משעת מקום ומכל, דדבריהם אבלות משום תורה של גדולה מצוה לבטל רצו לא ואילך

 בקבורת טרוד שהוא ומפני ,תפלין חלץ מיד בנו תשמ כששמע עקיבא ברבי כדאמרן בהם אסור

 כרחם על שהרי ועוד, הגולל סתימת משעת אלא ושלשים שבעה מנו לא באבלותו לבו ואין המת

 90 אלא שימנה בדין ואינו שפירשנו כמו מת של צרכו מפני שיקבר עד האבלות דיני במקצת התירוהו

  . בכולם שנוהג משעה

   לותהאב ענין - האבל שער האדם תורת

 תפלין לגבי מדאמרינן, ראשון יום אלא תורה בדברי אסור שאינו ואמרו החכמים מקצת הקלו עוד

, שאני מצוה, שלשה דאמר קמא כתנא הלכה דאמר רבא והא חולץ אינו שוב שהניח כיון אמר רבא

 95 הוא מצוה נמי תורה דברי הילכך, ראשון יום אלא בתפלין אסרוהו לא הוא דמצוה משום אלמא

 בעונה הוא מצוה נמי המטה תשמיש כן דאם נכון זה ואין, בלבד ראשון יום אלא בה אסור וואינ

 מצוה משנינן אחד ליום שלשה בין אלא, בכולן נתחייב באלו שנתחייב מתוך אומר ג"רשב וכדתניא

 נפשיה פטר דהא לתפלין דמי לא ועוד. הן שבעה כל לב משמחי בהו דכתיב תורה דברי אבל שאני

 בהן אסור שאבל דברים באלו קתני קמייתא ברייתא דהא תדע. כדאמרינן וערבית יתשחר ש"בק

 100 שלום ושאלת תפלין קתני ולא, תורה ודברי המטה ותשמיש הסנדל נעילת סיכה רחיצה מלאכה

  . שבעה כל נוהגות דאין משום

   צז מצוה קטן מצוות ספר

חדשות ' פני אפילו) באו –גורסים (יש  לא אם ואילך המת ומכאן דקבורת לעת מעת בתפילין ואסור

  חולץ אינו

 105   ב עמוד כה דף סוכה מסכת א"הריטב חידושי

 בשאר אבל, וקבורה מיתה יום שהוא ראשון ביום דמיפטר מילי והני' פי. ראשון ביום מילי והני

 ראשון ביום דאסור מילי והני לפרושי וליכא, חייב שני מקצת דהא יומא כוליה מיפטר לא ימים

 שני אבל') א א"כ ק"מו( כדאמרן] אסור) [חייב( שני יום במקצת נמי דהא, מיתסר לא תוד דמשמע

 שני שבמקצת נמצא, תפילין להניח מותר בכלל ושני משני, תפילין להניח אסור הראשונים ימים

 110 ביום אלא מפטר דלא למימר מצי שפיר יומא במקצת דמיחייב וכיון, בהם אסור ומקצתו מחייבו
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 איסור כן גם שיש כיון בלחוד ראשון ביום דמיתסר איסור לענין למימר מצינן לא אבל, ראשון

 בא מנין ידענו לא, בלבד ראשון יום אלא אסור אינו ומסקנא ל"ז ף"רי שכתב ומה, שני יום במקצת

 שהוא שני יום של שהלילה ל"ז רבינו דעת ושמא, כדפרישנא הכי מינה למשמע ליכא דמהכא לו

 רבינו אמר ולפיכך, תפילין זמן אינו שהלילה פי על ואף היום למקצת לו ולהע תפילין מניח אינו

 115 והוא שני למקצת לו עולה והלילה בלילה תפילין מניחין שאין לפי ראשון יום אלא אסור שאינו ל"ז

  .האדם תורת בספר ל"ז הגדול רבינו דבריו בפירוש כתב וכן, בשחרית שני יום בהם מותר

  ] ב עמוד ט דף[ המיטה תחת הישן - ב פרק כהסו מסכת ף"הרי על ן"הר

 הראשונים ימים' ב אבל] א כא דף[ מגלחין ואלו בפרק אמרינן והא תאמר ואם. ראשון ביום מ"וה

 והכא ככולו שמקצתו אלא אסור' ב דמקצת מהא משמע מותר בכלל ושני משני תפלין להניח אסור

 120 לא ימים בשאר אבל כוליה דמפטר' א וםבי דמפטר מ"וה ק"ה דהכא ל"י ראשון ביום מ"ה אמרינן

 ביום מתסר דלא נראה ל"ז אלפסי הרב שמדברי אלא חייב שני במקצת דאפילו יומא כוליה מפטר

 לפי טעמא דהיינו דאפשר האדם תורת בספר ל"ז ן"הרמב וכתב כן כתב ל"ז ם"הרמב ואף כלל' ב

 ונמצא יום למקצת הוא עולה הכי ואפילו הוא תפילין זמן לאו דלילה בלילה תפילין מניחין שאין

 ועדיין בהן חייב בשחרית שני ביום שהרי בלבד' א יום אלא תפילין מלהניח פטור ולא אסור שאינו

 125  :תפילין להניח אסור הראשונים ימים שני אבל למימר ליה הוה לא כ"שא לי מחוור זה אין

  ה סעיף לח סימן חיים אורח א"הגר ביאור

 חילק ולא מניח השני דביום סתם' שכ שם ד"בספ ם"הרמב כשיטת והוא כאן הטור לשון'. וכו מכאן

 כ"וכ חדשות בפנים חולץ שאינו דוקא שם ק"דמ הסוגיא אבל דסוכה ב"דפ הסוגיא על וסמך כלל

 היום מקצת משום השני יום מקצת לאחר דוקא משמע דשם דבסוגיא גב על ואף ק"דמ ג"פ ף"ברי

 130 ק"במ ש"ומש' כו מ"וה דסוכה ב"בפ ש"מ על בזה סמך ף"הרי אבל א"ס ח"שפ' סי ש"וכמ ככולו

 מ"שכ' וכ א"תה' וג' ב אמר בתפילין אסור לילה ה"שבלא אלא אבילות משום לאו' וג ימים שני

 חדשות פנים באו ואם נותן' ב ביום תפילין נותן אינו ראשון ביום אבל תניא דשם וירושלמי ר"בא

 מתורץ ובזה חולצן אינו ח"פ באו ואם נותן' ובג נותן אינו 'וב' א ביום א"רא י"דר 'ז כל חולצן ז"ה

 הירושלמי לפי אבל דחולצן ל"ס ואמאי אבילות משום לאו' ב דביום ל"דס ן"הרמב על שקשה מה

 135 שם ע"בש אבל ח"שפ' סי ד"בטוי כ"וכ פ"ש כ"וכ' ב דיום חומר משום ולאו כן הדין' ז דכל ניחא

' ועתוס' כו ימים שני' דקא שם' בגמ מ"וכ החמה שתנץ ראח דוקא שם ע"וטוש ש"הרא' וכ השמיטו

  ':כו משלישי ה"ד שם

   לז סימן ג פרק קטן מועד מסכת ש"רא

 נאמר אם לדקדק צריך בזה ומיהו ככולו דמקצתו משום קחשיב לא שני יום אבל ראשון יום מ"וה

 140 שהתפללו ראח דהיינו מאצלו מנחמים שעמדו אחר נאמר או החמה בהנץ מיד ככולו היום מקצת

 עד דבעינן הוא שביעי ביום דדוקא ככולו היום מקצת אמרינן החמה בהנץ דמיד ויראה האבל עם

 שיגמר עד אבילות פסקה לא לכך הימים שבעת בכל אותו שמנחמין לפי מאצלו המנחמין שיעמדו

 מקצת רינןאמ החמה בהנץ מיד ותספורת גיהוץ לענין' ל ויום תפילין לענין שני יום אבל ימים' ז ענין

  ]:יום[ שומרת גבי כמו ככולו היום

 145   לב סימן דעה יורה חלק יצחק באר ת"שו

  . קרובה בשמועה תפילין בענין
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 ח"ובאו, תפילין להניח דאסור שם ז"ובט ך"בש) ח"שפ' סי( ד"ביו דמבואר קרובה בשמועה נשאלתי

 יום אבל, פיליןמת פטור המיתה יום דדוקא דכתב ץ"המריט בשם היטב בבאר הובא) ח"ל' סי(

  . בזה להתנהג איך, קרובה בשמועה ה"ה כ"א, בתפילין חייב המיתה יום שאינה הקבורה

 150 שכתבו') ב' סעי ב"ת' סי( והמחבר ן"מהרמב הוכיחו שם ז"והט ך"שהש והוא, ה"בעז תשובה

 המשאות כ"וכ, לחלצם צריך קרובה דבשמועה מזה דמשמע, התפילין לחלוץ צ"א רחוקה דבשמועה

 אסור לחוד קבורה יום דאף והעלו ל"הנ ץ"המריט שיטת על השיגו האחרונים וכל), ב"פ' סי( ןבנימי

  . קרובה בשמועה ה"ה ז"לפ כ"א, בתפילין

 יום/ אבילות/ אבילת אי, לבאר שכתב) ד"מ דף( האדם תורת בספרו ן"מהרמב, להיפך מוכח ד"ולע

 155 משום דבתפילין וכתב, ת"מה הוי' א וםדי להכריע ודעתו, והגאונים ף"הרי כשיטת ת"מה הוי ראשון

 לבטל רצו לא ואילך משני אבל, תורה אבילת בו שיש, ראשון יום אלא אסרום לא הם רבה דמצוה

 דדוקא ן"ברמב מבואר להדיא הרי, ן"הרמב ל"עכ' כו דדבריהם אבילות משום תורה של גדולה מצוה

' בזבחי כמבואר, מדרבנן רק הוי אדל קרובה שמועה ביום כ"א, בתפילין אסרו תורה של באבילות

 של גדולה מצוה לבטל רצו דלא בזה גם לומר שייך בוודאי'), נ' סי ק"דמ ג"פ( ש"וברא') ק דף(

 160 הקבורה דביום ל"הנ ץ"המהריט כשיטת ן"להרמב ל"דס ומוכח, דדבריהם אבילות משום תורה

 וקבורה המיתה ביום אלא אבילות נוהג אינו ת"דמה משום, בתפילין חייב המיתה יום שאינו

 דמשמע) ב"ת' סי( י"בב והובא ן"מהרמב האחרונים כל שהוכיחו מה תקשה אך, שם ש"ברא כמבואר

  /. אהדדי/ אהדי ן"הרמב דברי סתרי כ"א לחלצן צריך קרובה דבשמועה' מיני

...  

 165 והכרעת, ת"מה הוא תפילין להניח אסור דאבל דהא פ"לכ ל"דס הראשונים פלוגתת נבאר ועכשיו

 כהכרעת להוכיח לכאורה לי ונראה, ש"ע מדרבנן אלא אסור דאינו') נ' ססי( ק"במ שם ש"אהר

 לפוטרו מתפילין ילפינן דלא' כו נאמר שהרי ה"בד) ה"כ דף( בסוכה' התוס כתבו דהא משום, ש"הרא

 בהם שנאמר ה"ד) א"י דף( בברכות' התוס כ"וכ, פאר דאקרו תפילין דשאני משום מצות משארי

 שנאמר כהונה בבגדי לדון יש כ"א, שיטה לחד, פאר דמקרי משום ת"מה נאסר בתפילין אבל', כו פאר

 170 תפארת דיקר מהא דדרשו) א"ע ב"י( במגילה וכדאיתא, ולתפארת לכבוד אהרן בגדי ועשית בהם

 מטושטשין כהונה דבגדי) ב"ע ח"י( בזבחים' וכדאי, תפארת דנקראו כהונה בגדי דלבש גדולתו

 ללבוש' א ביום לאבל דאסור לכאורה נראה ז"לפ כ"א, ולתפארת לכבוד דבעי משום פסולין ומקורעין

 דמקרי תפילין דשאני, מתפילין ללמוד אין מצות שארי דדוקא, תפארת דמקרי משום, כהונה בגדי

 פאר ש"דמ לאסור מתפילין ללמוד יש שפיר תפארת דמקרי כהונה בגדי אבל', התוס כ"כמש פאר

 175 משום תפילין ללבוש לאבל אסור דלכן שכתב) ג"מ דף( ן"להרמב האדם רתבתו' וע, תפארת ש"ומ

 ל"עכ בהם כשלובש גבי שמחה הוי פאר שנקראו ותפילין, ושמחה בעדונין יעסוק שלא דבעינן

 כהן ה"דה נראה ז"ולפ, ותפארת כבוד מקרי דהא כהונה בבגדי גם שייך הטעם זה כ"א, ן"הרמב

 בכל האונן אסור המת נקבר שלא ז"כ דהא, אבילות איסור מחמת כהונה בגדי ללבוש אסור אונן

 לעסוק שצריך משום בשוק ולהלוך הסנדל בנעילת לאונן דהתירו והא, אבילות בו ונוהג, שמחה עניני

 180 דשאני לומר ואין), א"שמ' סי( ד"יו בטור והובא, האדם תורת בספרו ן"הרמב כ"כמש המת בעניני

 עשה מצות מקיים כ"ג העבודה לצורך הבגדים כשלובש כהן יגב דהא בלבישתן מצוה דעושה תפילין

  ). מקדש כלי' ה( ם"הרמב כ"כמש

...  
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 גופא ן"מהרמב ה"בעז בארתי והא, ן"הרמב על הוא האחרונים כל של היסוד עיקר דכל כיון לכן

 185 אלא, המיתה יום שאינו הקבורה וביום קרובה בשמועה בתפילין דחייב דפסקא סיומא לכן, להיפך

  .לדינא ה"בעז ברור הוא כן, ברכה בלא חםשיני

   צט סימן) ג - ב( תנינא שלמה מנחת ת"שו

   המיתה יום שאינו הקבורה ביום תפילין הנחת. ה

 הקבורה ויום המיתה יום דדוקא דנקטינן] ד"סק ח"ל' סי ח"או ט"באה' עיי[ ץ"המהריט דעת ידוע

 190 אפילו בתפילין חייב אחר יום והקבורה אחר יום היתה כשהמיתה אבל ראשון יום התפילין מן פטור

 בלא יניח המיתה יום אינו דאם ל"ונ, כתב ט"י' סעי ד"י כלל אדם ובחיי, הקבורה לאחר ראשון יום

 לחוש ירושלם שמנהג, הספרדים מרבני ח"ל' סי החדש חיים ובאורחות ספרים בהרבה והובא. ברכה

 על בצינעא מספק להניח מקפידים מהיראים הרבה מ"מ הכי ל"קיי דלא ואף. ץ"המהריט לדעת

'] ה' סעי ח"ל' סי[ תורה בדעת ם"המהרש כתב בשבת היתה המיתה אם ורק, ברכה בלא תנאי

 195  . הקבורה ביום תפילין להניח אין ע"דלכו

 תפילין מצות דוחה דאורייתא דהוי ראשון יום של אבילות דרק משום טעמו כתב ץ"המהריט והנה

 תפילין להניח אסור דאבל אליעזר' ר סובר א"ע א"כ ק"במו שהרי ודברי מבין שאינני ואף, ש"יעו

 א"ע ו"ט א"בריטב' ועיי[ תורה תלמוד ממצות פטרוהו וגם, מדרבנן רק ודאי שזה אף ימים' ג

 שאין" ותירץ, ת"ת נמי איכא והא התפילין מן חוץ המצוות בכל חייב שאבל אמרו דאיך שהקשה

 200 משמחי שהן תורה בדברי דאסור ליה פשיטא והכא, חוץ םבה שאמרו פי על אף הכללות מן למדים

 מזה ומשמע", מנחות סוף כדאיתא לה סגי בהדא וערבית שחרית ש"ק דקורא דכיון ל"י עוד, לב

 אך], ת"בת שחייבים מפני לא אבל היתר רק הוא הרעים בדברים דמותרין באב' בט וכן דאבל דהא

 נחוש לא ולמה יומא חד רק הוא מרירא דעיקר הושעי' כר ל"דקיי כיון כמותו להחמיר טוב כ"אעפי

]. ג"י' סעי ט"שצ' סי ד"יו[ מדרבנן רק ראשון יום שגם להלכה אף, הקבורה יום גם כשזה רק דפטור

 205 סיומא, ומסיים בזה האריך ב"ל' סי ד"יו יצחק באר ת"בשו מקאוונא שהגאון ראיתי הלום גם

. ל"עכ ברור הוא כן ברכה בלא שיניחם אלא המיתה יום שאינו הקבורה ביום בתפילין שחייב דפסקא

 כשמניח מ"מ, תפילין להניח" אסור" ראשון ביום דאבל בלישנא' בגמ שאמרו דהגם ז"לפי ונמצא

  ]. ה"צ' סי לעיל' ועיי. [הברכה עליו תבוא ברכה בלא תנאי על בצינעא ספק משום קבורה ביום

 אחר פסח ערב או פורים כמו, שבצינעא בדברים רק אסור שהאבל הימים דבאותם ד"נלענ אמנם

 210 לחשיכה סמוך שבת בערב ק"צע גם( ץ"המהריט על להחולקים אף בתפילין אז דיתחייב, חצות

 ספסל על ובישיבה נעלים בנעילת ומותר, שבת עליו קבל לא אם גם המנחה פלג מזמן המקילים לדעת

 מת אם' אפי מ"דבחוה', ה ק"ס ח"תקמ' בסי א"המג כתב דהרי), המר כיום ממש אינן אלו ושעות

 ואבל מר יום לו שהוא מפני הוא בתפילין אסור דאבל דטעמא כיון בתפילין חייב ביום בו ונקבר

 לא למה הימים באותם שכן וכיון, אבילות בו נוהגת דאין מ"בחוה שייך לא וזה, קרנו בעפר יעולל

 215 עולים שהם ואף, האבילות של ראשון יום שהוא הקבורה יום שהוא אף תפילין להניח אז יתחייב

 בגדי ולובש הסנדל בנעילת מותר שהרי, קרנו בעפר מעולל אינו מ"מ, אבילות ימי שבעת של במנין

 ובפרט, אדם לכל שמחה זמן ממש שהם הני דשאני, הבן פדיון או ברית לבעל דמי ולא, טוב יום

 ואף, ביום בו מת אם גם בפורים תפילין מניח הקבורה שלאחר סובר ו"תרצ י"בסוס ר"שהא

  .כדאמרן נראה לכאורה ד"בנדו מ"מ, יניח שלא כהסוברים הכריע ו"כ ק"בס ב"שהמשנ
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 220   רצב סימן דעה יורה צבי הר ת"שו

 וילפינן מתפילין פטור ראשון ביום דאבל בהא קושיתו ד"ע. מתפילין שפטור ראשון ביום אבל בדין

 ראש של נקרא דפאר ראש משל רק טורפ שהוא נימא כ"א, עליך חבוש פארך דיחזקאל קרא מהאי

  . יתחייב יד בשל אבל

 דהבתים ל"ומנ. טהור עוף אלא שמים למלאכת הוכשרו לא שנינו) ב"ע כח דף( שבת בגמרא הנה

 225 הוקשו דהתפילין כ"ע אלא, יד של על ל"מנ יקשה נמי כ"א. תפילין של משין טהורה מעור צריכין

  . דבר לכל שוה שדינם והיו דכתיב להדדי

 שהקשה, מ"הלמ תפילין של שין אביי והאמר בגמרא שאמרו הא על), שם( בשבת ס"הש גליון עייןו

 דדרשינן הא י"עפ ליישב נ"ול שכתב ש"ברש ש"ועיי. ע"וצ יד של תפלה של לעור ל"י הא ל"ק ל"וז

 יד של אתפילין קאי והיו כ"א, שתים יהיו עיניך שבין ז"כ עיניך בין לטוטפות והיו) לו דף( במנחות

 230 הויות דאיתקוש והיתה) א"ע ה דף( בקדושין וכדדרשינן להדדי דאתקוש אמרינן ולכן ראש ושל

  . להדדי

 ומקצת: ל"וז באב תשעה לענין שם שכתב) א"הי ה"פ תענית' הל( ם"ברמב לעיין יש ז"לפי אולם

, ותהמצ בספר וכן שם מיימוניות בהגהות וכתב, ראש של תפילין בו להניח שלא נוהגין החכמים

  .פאר שנקרא משום שאסור

 235  יא ה הלכה פרק תעניות הלכות ם"רמב

  . בראש תפילין בו להניח שלא נוהגין החכמים ומקצת

   ישנה אבלות ענין - האבל שער האדם תורת

 דאבל כיון, באבל הנוהגת תעשה לא מצות דהיא גב על ואף, ב"בת תפלין במצות דחייבין ומסתברא

 מצות וברייתא, דאבל שני מיום טפי באב תשעה חמור לא דאבלות ראשון יום אלא בהו מיתסר לא

 240 ודברי ותשמיש הסנדל ונעילת וסיכה רחיצה להו מפרש קא ופרושי, קתני שבעה כל באבל הנוהגות

 יאכל מה לו בשאין נמי אבלות דלענין משום שנהגו במקום מלאכה בעשיית מותר דהא תדע. תורה

 משיב שלשה לאחר באבלות שכן משיב שלום בשאלת וכן, ביתו בתוך בצינעא שלשה לאחר עושה

 עושין חברים לפיכך, התירו בקושי וכאן וכאן, שלשה לאחר כאבל באב תשעה עשו, אדם לכל שלום

 באבלות שכן, כלל ביניהם שלום שאלת ואין במלאכה איסור ונוהגין הראשונים ימים כשלשה אותו

 245 ששאל למי אלא שלום מתירין ואין, יאכל מה לו שאין למי אלא שלשה לאחר מלאכה מתירין אין

 חייב בלבד ראשון ביום אלא אבל בהו מיתסר דלא תפלין הילכך. אבל שהוא להודיעו צריך יהא שלא

 ביום אלא ישנה אבלות משום מצוה לבטל ראו שלא, ובראש ביד תפלין ונותן, באב בתשעה בהן

  . לי נראה כך, שאני מצוה התם אמרינןוכד מר כיום ואחריתה ביה דכתיב בלבד אבלות של ראשון

, באב בתשעה להיות שלו שביעי שחל באבל ל"ז האי לרבינו תשובה הראשונים בגליוני מצאתי ושוב

 250 באבל שמקילין הוא קל אלא, שחרית תפלת לאחר האבלות את לפסוק מצוה שאינה יודעין הוו

 באבלו לעמוד ליה ניחא אי לעולםו, היום מקצת בשביעי אבלות לנהוג ליה וסגי ככולו היום שמקצת

 באב בתשעה אסור שהוא מה באב בתשעה שביעי יום לו נזדמן אם ולפיכך, מגונה אינו היום סוף עד

 דברים אבל, היום כל באיסורו עומד הוא הרי המטה ותשמיש הסנדל ונעילת וסיכה רחיצה כגון

 רצה אם, בידו הרשות תפלין וקוסל המטה וזקיפת שפם על עטוף כגון באבל ואסורין ב"בת שמותרין

 255 דברי כאן עד, יעשה השחר תפלת לאחר אבלות מנהג להסיר רצה ואם ימתין הערב עד בהם להמתין

 מניח ודאי באב בתשעה שלו שביעי שחל אבל מקום ומכל, עיקר וכן לדעתו להסכים זכינו, ל"ז הגאון

  .ראשון ביום אלא אבלות בהו נהוג לא דהא תפלין



  ד"תשע חורף, תמיד מדרש בית

  ליכטנשטיין מאיר הרב של לשיעור מקורות

  15 מספר דף, אבלות

 

   תקנה סימן תעניות ושאר באב תשעה הלכות חיים אורח טור

 דלא ראשון ביום אלא מיתסר לא גופיה דאבל כיון בתפילין דחייב ומסתברא ל"ז ש"הרא א"א וכתב

 260 מפרש קא ופרושי קאמר ימים' ז כל באבל הנוהגות מצות וברייתא אבילות ימי מששת ב"ט אחמיר

 ונראה כתב מרונטבורג מ"והר בתורה רותולק המטה ותשמיש הסנדל ונעילת וסיכה רחיצה כגון להו

 בכייה קביעות יום ממנו יותר מר יום שאין אבל של ראשון ביום כמו תפילין להניח אין) בא"דבט

  ש"כמ נראה לכאורה אבל אשכנז למנהג טעם למצוא שדחק אפשר ל"ז ש"הרא א"א וכתב לדורות

   תקנה סימן חיים אורח יוסף בית

 265 תעניות בסוף ן"והר) שם( האדם תורת בספר ן"הרמב כתב כן'. וכו ןבתפילי דחייב ומסתברא ש"ומ

 נראה ראש של תפילין בו להניח שלא נוהגין החכמים מקצת כתב) א"הי ה"פ תעניות( ם"והרמב) שם(

 ראש של להניח שלא נהגו החכמים שמקצת אלא באב בתשעה תפילין להניח אדם שרשאי מדבריו

 ם"הרמב בשם שכתב) ג"ע קסד ב"ח ח"ני( ירוחם מרבינו קיולאפו מדבריו המגיד הרב דקדק וכן

 ף"שהרי לו מנין יודע ואיני ף"הרי דעת שכן עוד וכתב אבל של ראשון כיום תפילין בו להניח שאין

 270 האי רבינו לגאון נמצא באב בתשעה תפילין) ריד' סי ה"ח( בתשובה א"הרשב לשון וזה. כן סובר

 תורת בספר ן"הרמב הסכים ולזה להניחם שמותר) קצא' סי 103' עמ ב"ח אוסף הגאונים תשובות(

 ם"הרמב ש"מ על כתבו) ג אות א"הי ה"פ( מיימוניות והגהות. ל"עכ) רנח' עמ שעוועל' מהדו( האדם

) קעח' עמ שי' סי( והרוקח ג"בסמ כתבו כן ראש של תפילין בו להניח שלא נוהגין החכמים מקצת

 מן תפילין מניח היה אמנם) נט' סי ירושלם' דפו( ם"הר ןוכ.) יא ברכות' עי( פאר שנקראים מפני

 275  אותםא מניחין ובמנחה שחרית בתפילת תפילין להניח שלא העולם נהגו וכן ל"עכ ולמעלה המנחה

  

 


