
1 | P a g e  
 

 תפילין ותלמוד תורה בתשעה באב

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד א

, פאר בהם נאמר שהרי, התפילין מן חוץ, בתורה האמורות המצות בכל חייב אבל: רב אמר זבדא בר אבא רבי אמר

 .עליך חבוש פארך: שנאמר

 פתחי תשובה יורה דעה סימן שפח ס"ק א

 הקבורה יום שהוא המיתה יום דדוקא מ"א' פ בחידושיו ץ"מהריט בשם שכתב ד"סק ח"ל' סי ח"בא ט"עבה להניח אסור

 ר"בדגמ' ועי ש"עי ראשון ביום אפילו בתפילין חייב אחר יום והקבורה אחר יום כשהמיתה אבל ראשון יום מתפילין פטור

' ב' סי יצחק זכרון ת"בשו ועיין ש"עי בתפילין אסור לחוד קבורה יום הוא אם דאפילו והעלה עליו והשיג כ"ג שהביאו

 .ש"ע ל"הנ ץ"מהריט דעת על השיג חכמים משנת בעל הגאון אביו שגם שכתב

 שלחן ערוך יורה דעה סימן שצח סעיף א

 מתים בשבעה, אמורים דברים במה. מדרבנן, הימים ושאר; דאורייתא הוי, וקבורה מיתה יום הוא אם, ראשון יום אבלות

. מדרבנן הם ראשון ביום אפילו(, ד"שע בסימן כדאיתא) עליהם שהוסיפו אותם אבל, להם מטמא שכהן בתורה המפורשים

 .המתים בכל דרבנן הוי וקבורה דמיתה ראשון יום אבילות שאף אומרים ויש

 שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנה סעיף א

 ובמנחה; ברכה בלא בגדיו תחת קטן טלית לובשים אלא, טלית ולא, שחרית באב בתשעה תפילין להניח שלא נוהגים

 .עליהם ומברכים, ותפילין ציצית מניחים

 משנה ברורה סימן תקנה ס"ק ה

 

 

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף ל עמוד א

 ובתשמיש, הסנדל ובנעילת ובסיכה, ובשתיה באכילה אסור: באב בתשעה נוהגות באבל הנוהגות מצות כל: רבנן תנו  

 הוא קורא אבל. ובאגדות ובהלכות ובמדרש בתלמוד במשנה ולשנות, ובכתובים בנביאים בתורה לקרות ואסור, המטה

 ותינוקות. שבירמיה הרעים ובדברים באיוב, בקינות וקורא, לשנות רגיל שאינו במקום ושונה לקרות רגיל שאינו במקום

 רגיל שאינו במקום קורא אינו אף: אומר יהודה רבי. לב משמחי ישרים' ה פקודי שנאמר משום, בטלין רבן בית של

 של ותינוקות, שבירמיהו הרעים ובדברים ובקינות באיוב הוא קורא אבל, לשנות רגיל שאינו במקום שונה ואינו, לקרות

 .לב משמחי ישרים' ה פקודי שנאמר משום, בו בטלים רבן בית

 רמ"א אורח חיים סימן תקנג סעיף ב

 אומרים אין בשבת חל אם ולכן; באב בתשעה המותרים בדברים א"כ, ואילך מחצות באב תשעה בערב ללמוד שלא ונהגו

 .באב תשעה ערב יטייל לא וכן( ומנהגים ל"מהרי, )אבות פרקי

 משנה ברורה ס"ק ח
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