
 

המניח תפילין אחר השקיעה 
 האם יברך על הנחתן

 

ר"מ אומר  -גבי זמן ק"ש ]ט:[ תניא בברכות 
משיכיר בין כלב לזאב, ר"ע אומר בין ערוד 
לחמור, ואחרים אומרים משיראה את חבירו 
ברחוק ד' אמות ויכירנו. אמר ר"ה הלכה 
כאחרים. אמר אביי לתפילין כאחרים לק"ש 

)ופי' תוס' דצ"ל דהאי אחרים לאו ר"מ . כוותיקין
 נינהו, דהא ר"מ איירי לעיל מנייהו(.

ת"ר תפילין מאימתי מברך ]לו.[ ואמרינן במנחות 
עליהן, משעת הנחתן, כיצד, היה משכים לצאת 
ומתיירא שמא יאבדו, מניחן וכשיגיע זמנן 
ממשמש בהן ומברך עליהן. ועד מתי מניחן עד 

מר עד שתכלה רגל שתשקע החמה, ר' יעקב או
מן השוק, וחכמים אומרים עד זמן שינה, 
ומודים חכמים לר' יעקב שאם חלצן לצאת 
לבית הכסא או ליכנס לבית המרחץ ושקעה 
חמה שוב אינו חוזר ומניחן. אמר רב נחמן הל' 
כר' יעקב. רב חסדא ורבה בר רב הונא מצלו 
בהו באורתא. איכא דאמרי אין הל' כר' יעקב 

' אלעזר כל המניח תפילין אחר וכו'. אמר ר
השקיעה עובר בעשה, ור' יוחנן אמר עובר בלאו 

 וכו'.
ואמר רבינא הוה יתבינא קמיה דרב אשי וחשך 
והניח תפילין, ואמרי ליה לשמרן קא בעי להו 
מר, ואמר לי אין, וחזיתיה לדעתיה דלאו לשמרן 

 הוא בעי, קסבר הלכה ואין מורין כן.
לה זמן תפילין, ואין קסבר הלכה דלי -ופרש"י 

 מורין כן שמא ישכחם וישן בהם.
הביא דברי ]הל' קטנות הל' תפילין סי' י"ז[ וברא"ש 

בעל התרומות ז"ל דפי' דהא דקי"ל הלכה 
דלילה זמן תפילין הוא, היינו לענין שא"צ 
לחלוץ מיד שהוא לילה, מיהו אסור להניחן 
לכתחילה בלילה, מדאמר עד מתי מניחן עד 

ה, ר' יעקב אומר עד שתכלה רגל שתשקע החמ
מן השוק, וחכ"א עד זמן שינה, ומודים חכמים 
לר' יעקב שאם חלצן לצאת לבית הכסא או 
ליכנס לבית המרחץ ושקעה חמה שוב אין 
מניחן, אלמא חכמים ור' יעקב סברי לילה זמן 
תפילין מדשרו להניחן בראשו עד זמן שינה, 

קע מודים לת"ק דאין מניחים לכתחילה משתש
 החמה.

אע"ג דקיימא לן  -]סי' ל'[ וכדבריו פסק הטור 
לילה זמן תפילין הוא אלא שאין מורין כן, היינו 
לענין שאם היו בראשו וחשכה שאין צריך 
לחלצן, אבל לכתחילה אין להניחם קודם הזמן 

)דהיינו משיראה את חבירו הרגיל עמו קצת הזה 
 .בריחוק ד"א ויכירנו(

ה"ר פרץ דכיון דקימ"ל והדר הביא הטור דברי 
דלילה זמן תפילין הוא אלא שאין להניחן 
בלילה גזירה שמא ישן בהן, ע"כ מי שרוצה 
לצאת לדרך יכול להניחן קודם זמנן ולברך 

לא ]שם סי' ט"ז[ עליהן מיד, אולם סיים דהרא"ש 
)אלא כתב דמניחן וכשיגיע זמנן ממשמש בהן כתב כן 

 .ומברך(
פסק דזמן הנחת ה"י[  ]פ"ד מהל' תפיליןוהרמב"ם 

תפילין ביום ולא בלילה, ומאמתי זמן הנחתן 
מכדי שיראה את חבירו ברחוק ד"א ויכירהו, עד 

 שתשקע החמה.
ובהל' י"א פסק דמי שהניח תפילין קודם 
שתשקע החמה וחשכה והן עליו, אפי' עליו כל 
הלילה מותר, ואין מורין דבר זה ברבים אלא 

פילין עליהן מלמדין את הכל שלא יניחו הת
אלא יחלצו אותן משתשקע החמה, וכל המניח 
תפילין לכתחילה אחר שתשקע החמה עובר 

 בלאו שנאמר ושמרת את החוקה הזאת וכו'. 
כתב דלענין הלכה ]סי' ל'[ והמחבר אע"ג דבב"י 

כיון דהרי"ף והרמב"ם מסכימים שאין להניחם 
]שם בתחילה בלילה הכי נקטינן, מ"מ בשו"ע 

ינא דאסור להניחן בלילה שמא כתב לדס"ב[ 
ישכחם ויישן בהם. ומבואר דס"ל לדינא 

]ס"ק דמדאורייתא מותר להניחם. וכ"כ במג"א 

 . א'[
וכתב עוד המחבר דאם הניחם קודם שתשקע 
החמה וחשכה עליו אפי' הן עליו כל הלילה 

 מותר ואין מורים כן.
ובס"ג פסק כדברי הרא"ש והטור דאם היה 

כמה מניחם וכשיגיע רוצה לצאת לדרך בהש
  זמנן ימשמש בהם ויברך.

דמ"ש המחבר קודם ]ס"ק ב'[ וכתב המג"א 
 שתשקע החמה היינו צאת הכוכבים.

כתב לדינא דמותר להניח ]כל י"ד סט"ז[ ובחיי אדם 
 תפילין ולברך עד צאת הכוכבים.

כתב די"ל דבין  ]א"א שם[איברא דבפמ"ג 
השמשות מורין שלא לחלצן, אבל להניחם 

אבל  ]לו:[.חילה אסור, וכן משמע במנחות לכת
משמע דשרי ]הל' קטנות הל' תפילין י"ב ג'[ במרדכי 

להניח לכתחילה, דאפי' לת"ק בברייתא דס"ל 
דלילה לאו זמן תפילין אסור משקיעת החמה 
היינו צאת הכוכבים, ומיניה לר' יעקב וחכמים 
אם חלץ אין מניחן היינו ג"כ משקיעת החמה 

 כוכבים.דהיינו מצאת ה
גבי ברייתא ]ד"ה היה יושב[ ובס"ק ג' כתב דבב"י 

דקידש עליו היום, מבואר דבין השמשות לא 
 הוי זמן תפילין, וזה דלא כהמרדכי. 

אלא דמ"מ כתב בס"ק ז' דאפי' אי תימא 
דלכתחילה אין להניחם בבין השמשות, מי שלא 
קיים מצות עשה של תפילין ביום זה לא העמידו 

 לדחות דין תורה.   דבריהם על הספק
ונראה דר"ל דכיון דלדינא קימ"ל דמדאורייתא 

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / גה'תשע" מסעי -מטות  פ'  –' קמטגליון 

 בוריא, האם חייב לחזור להתפלל בצושכח להזכיר יעלה ויב
מרו בערבית אין רצה. ואם לא אברכת ב ,ערבית, שחרית ומנחהבתפלת  קבעו חכמים להזכיר "יעלה ויבוא" אש חודשרב

 .[(א ,)סי' תכב שו"ע] מנחה, מחזירין אותובשחרית וב, מפני שאין מקדשין את החדש בלילה. אבל אם לא אמרו ומחזירין אות

סי' תכב בהגהות ) הכנה"גדעת  ,האם חוזר שחרית ונזכר אחר שהתפלל מוסףבא וונחלקו הפוסקים במי ששכח יעלה ויב
הזכיר קדושת היום בתפלת מוסף וא"צ לחזור ולהתפלל יצא בדיעבד במה ש בכה"גד (ג ק"ס סי' קכו) "אמב ובאמה (הטור

בשם הרשב"א דביחיד לעולם הביא  )שם( בשיורי ברכהאבל  .ש"ץלענין  'גע' כמו דמקילינן בזה בסימן קכ"ו סושחרית 
מ אלא דכתב דמ"להחמיר,  ס"ק ד( סי' תכב) מ"בהוהכרעת  .(סי' קכו) מור וקציעהה נקטוכן  ,כבר התפלל מוסף 'חוזר ואפי

נזכר אכן אם כשהיה מתפלל ג' ראשונות ע"ד להתפלל מוסף  ,משום ספק יתנה דאם אינו חייב מתפלל הוא בתורת נדבה
]ועי' . , ע"כיעלה ויבוא בתפלת שחרית בודאי יש להורות שיסיים התפלה בשל שחרית ואח"כ יתפלל מוסף שלא אמר

אם . ומ"מ וצ"ע מוסף אינו מועיל לזה, "כפלל אחין שחרית, אבל אם התפלל מנחה ולא הזכיר יעלה ויבא והתדוקא לענת הכנה"ג נכווכאורה דל 'שכת (ד-ג יות)אות בשעה"צ

 .[, ע"כארע שהתפלל מנחה מקודם מוסף והזכיר יעלה ויבא, אין זה תקון למה שלא הזכיר בשחרית
ולא מבעיא  .ור ולהתפלל בצבורהאם חייב לחז ,שדינו לחזורהיכן מי שהתפלל בצבור ושכח "יעלה ויבא"  יש לדון האםו

 מעלהרק הוי  תפלה בצבוראלא אף לסוברים ד ,ש לדון בזהדי להתפלל בצבור חיובדאיכא  יון קמ"ד[לבג ]עי'ברים לדעת הסו
אכתי מוטלת האם דכיון דלא יצא יד"ח  דוןיש ללדידהו ו ,להתפלל בצבור השתדלות חובתדאיכא  הם נמי ס"למ"מ 

 צבור.ב התפללחובת ההשתדלות ל
גאולה  בין אם יטרח לחפש מנין אחר איכא הפסקדאע"פ ד ,יש לדון בזהתפלת שחרית במי ששכח יעלה ויבא באף ו

)סי' קיא ס"ק  בתהל"ד בהליכה בלבד כמבואר אפי'אף בשתיקה ביותר מכדי דיבור ו לכתחלה להפסיק בה שאסור לתפלה
שהרי  ,בטעות תו ליכא משום מעלת סמיכת גאולה לתפלה דבגוונא שהתפלל)על סי' נב(  ע"ארבהרי מבואר מ"מ  ,ב(-א

דילג פסוקי דזמרה להתפלל בצבור וטעה בתפלת י"ח ולא אמר "משיב הרוח" וכדו' בענין שצריך לחזור וכתב דמי שטעה 
)סי' נב  בדעת תורהשו"ר דאלא  ולהתפלל די"ל דיאמר תחלה פסד"ז בברכה לפניה ולאחריה ואח"כ יחזור ויתפלל, ע"כ.

דלקמן( עליו  חכמי פרובינצ"אשנקט דכיון דתפלתו הראשונה כמאן דליתא )לדעת  )סי' טו( התפארת צבי בשםע' א( ס
"ז אולם כ] (בהפסק רוךאם להתפלל בצבור כ)בכל גוונא . ולדעתו י"ל דבשחרית עליו להתפלל מיד להסמיך גאולה לתפלה

. אבל לענין תפלת )סי' קיא סע' ג ד"ה וטוב( בביאור הלכה  , אפי' בשבת כמ"שבורצמתפלה ב אעדיפ דהיא סע' ג( )סי' קיאבשו"ע שחרית דמבואר לענין סמיכה גאולה לתפלה ב

  .[)סי' רלו ס"ק יב( במ"בערבית תפילה בצבור עדיפא על סמיכת גאולה לתפלה כמבואר 

דמי שהתפלל בר"ח ושכח  ך(כד: ד"ה ר"ה לברכות כט: ד"ה טעה, ו) תוס', דהרי דעת תלוי במח' ראשונים נידון דידןלכאורה ו
)הובאו  חכמי פרובינצ"אלהזכיר "יעלה ויבא" אע"פ שחוזר מ"מ תפלתו תפלה וה"ה לענין שאר הזכרות. אולם דעת 

צריך להתפלל שתים ע"כ אם עבר זמן תפילה ו ,ל כאילו לא התפלל"הוובזו התפלה  "חשלא יצא יד סי' ב(ד "רא"ש ברכות פב
יחזור דבכה"ג כדי לצאת מהספק  (סע' יא) ח"סי' קונושא כליו ב שו"עהוהכרעת  .ססי' ק"ח וסי' רצ"ב[ בטורארת ]ומח' זו מבו. לערב

  .להתפלל בתורת נדבה
 ממילא יצא יד"ח תפלהו ,יצא יד"ח עיקר התפלה הי"ל דלמעששוב )אלא שחייב לחזור( תוס' כיון שתפלתו תפילה הלפי ו
 המתפלל נמצאאם נימא דלשיטה זו  ,אין תפלתו תפילהס"ל דד כמי פרובינצ"אח, אבל לדעת צבור דהרי כבר התפללב

 . דדינו לחזור ולהתפל בצבור שוב י"למברך ברכה לבטלה 
דמי ששכח הזכרה בתפלה נמצאו ברכותיו לבטלה  חכמי פרובינצ"אמבואר להדיא דלדעת  ס"ק יב() ח"סי' תפב במ"בהנה ו

שזה עדיף משיבאו " כת' )אות יב(עה"צ בשו] ,יש בזה חשש כמה מאות ברכות לבטלהד ברכה"לענין מי שאינו מזכיר "ותן דהרי כתב 

  .["לידי ברכות לבטלה
 'סיב מהמ"בא אין ברכותיו לבטלה ממש, והוכיח דבגוונא שלא הזכיר יעלה ויב )הובא לק' בהגה( שהגרח"ק שליט"אלא א
 עיי"ש.שפסק כדעת הפר"ח דשם לענין תפלת תשלומים,  (ס"ק ט)ח "ק

]והא דכתב במ"ב חשש ברכה לבטלה להדיא דבכה"ג ברכותיו לבטלה  'שכת זכרהנבסי' תפ"ח  מהמ"באולם לכאורה הדבר צע"ג 

, ומהא דתפלת תשלומים שהביא שם, יש היינו כי אפשר שלא ישכחו ולא יגיעו לידי כך, ועוד דאף אם ישכחו לפי תוס' י"ל דאין זה בכלל ברכה לבטלה[
ביאר באופן אחר דברי הפר"ח,  סי' כד(ס) שו"ת ארץ צביבוכן  .)ברכות סי' טז סד"ה והנה( הקהלות יעקבדחה לדחות כמו ש

  עיי"ש.
וכדמשמע מדברי התוס'  ,לענין יעלה ויבא כמו שמי שאינו מזכיר "ותן ברכה" נמצאו ברכותיו לבטלה ה"הדוא"כ י"ל 

דהזכרת מטר חמירא מיעלה ויבא,  סטנסיל סי' א(חי' הגר"ח )צ"ל הגר"ח זהנ"ל שהשוו דין כל ההזכרות. אלא דשו"ר שדעת 
ואין הזכרה זו  ,וע"כ כל שלא הזכיר הוי בכלל משנה מטבע ברכה ,משא"כ מטר ,איננה בכלל מטבע ברכהלה ויבא דיע

אין א דאם לא הזכיר יעלה ויב החזו"אבשם  (3עמ' צו הגה  פ"ח)ח"ב  מעשה אישב ועי'שייכת לנידון של תוס' הנ"ל. 
ותן " ין הזכרתדאין לחלק בכתב  )סי' נד ד"ה אולם( הר צביבו .למנין ק' ברכות הברכות וע"כ עולים לו ברכותיו לבטלה

 .ובכל גוונא אין משום ברכה לבטלה ,מיעלה ויבוא העואינה גרדהזכרת ותן ברכה  א",וה ויבל", להזכרת "יעברכה
, דנ"ל דאם בלילה ג"כ ר"ח, הנ"ל יעלה ויבאלענין פלוגתא דהראשונים  שכתב על האי )סי' קח ס"ק טז( מהמ"אוהוכיח כן 

)ס"ק  "בהמלדברי  נמי וציין] וה"ה אם שכח ותן טל ומטר או משיב הרוחלכו"ע יתפלל ערבית ב', דהא ירויח שיאמר יעלה ויבא 

זור ולהתפלל לכו"ע יתפלל ערבית ב', דהא ירויח זה בתפילת תשלומין". דכתב "דאם שכח טל ומטר או משיב הרוח בשבת ור"ח במנחה או שכח שאר דבר המצריכו לחלה( 

 )ח"ד סי' טז  באג"מועי'  )מ'תנ' סי' כ(. חסד לאברהםב ושכ"כומבואר בדבריו דכל שאינו מרויח בתשלומין הדרינן למח' הראשונים אף בשכח ותן טל ומטר, ודלא כהגר"ח. 

 . [ד"ה לכן(
ומה דאמרו דהוי כאילו  ,אין ברכותיו לבטלה פרובינצ"א מיכאף לח ,אוששכח יעלה ויב דמי ח"הגר לפי דבריעכ"פ יוצא ו

אבל אכתי  ,לל היינו לענין זה שלא קיים עיקר חובת הזכרה ועשו חכמים כאילו לא התפלל שחייב בתשלומיםפלא הת
 .לתו תפילהדתפ מודיםי"ל ד

ב תהרי כבר כדתפלה הרי קיים מעלת תפלה בצבור,  ודתפלתכיון  ,אוה ויבלתפלל בצבור ושכח יעהדמי שבנ"ד י"ל לפ"ז ו
דתפלתו וא"כ בנ"ד  ,תקבל תפלתותשרש החיוב כדי שו ,דתפלתה בצבור הינה חובה סי' ז( כז וח"ג סי' ח"ב )או"ח האג"מ

א ]דהרי אין חובת תפלה בצבור אל אחר שוב י"ל דאינו חייב לחזור להתפלל בצבור התקבלה )דהרי כבר התפלל בעשרה(
  להתפלל בצבור.לחזור חייב י"ל דאולם אם שכח ותן ברכה לדעת הגר"ח  פלות שמחויב בהם שחרית מנחה ומעריב[.תב
ימות החמה הוי פגם מוריד הגשם ב הזכירשדמי  )אשרי האיש פכ"א אות ט( הגריש"א זצ"לת א דעימצאתי שכן העתה ו

כבר יצא דהזכרת יעלה ויבא בר"ח או בחוה"מ  משא"כ ,ידכלא התפלל דמ ,ויש לו לחזור להתפלל בצבור בנוסח התפילה
)שלא הזכיר  דבכה"ג )הלכ"ש פט"ו אות ו, תפלה כהלכתה פ"א הגה קכד(הגרשז"א זצ"ל ודעת  .אלא דחסר לו הזכרה, ע"כ

, אחר מנין שהרי לכמה שיטות חשיב כלא התפלל, ומ"מ א"צ לטרוח עד מיל או ד' מיל לשם כך להדרצריך  יעלה ויבא(
 .[מצטרף לעשרהמי שחוזר ומתפלל מחמת טעות ד אות א(בדי השלחן )פכ"ב  השלחן קצותהודעת  .(4סי' טו אות  חנוכה ופורים)מקראי קדש  קדש בהררי ועי'] "כ.ע
י חזרת הש"ץ י"ל נשנזכר לפ מ"מ בגוונא ,יש לחזור ולהתפלל בצבורהזכרה לסוברים דאם שכח  י"ל דאףאכתי לא דא

  ., אלא התפלל עם הש"ץין אחרדלא צריך לחפש מנ
 (סי' נב ס"ק ב) פתח הדבירה דעת .בצבור ממש תפלה עם הש"ץ בכלל תפלתהאם  הנה מצינו פלוגתא בדברי האחרוניםד

הובא  ווגדולה מזדתפלה ביחד עם הש"ץ בכלל תפלה בצבור.  (שם)והא"א מבוטשאטש  (ח"ב סי' סח)ז"ל  פרי תבואהבשם 
דכשיחיד מתפלל עם הש"צ זהו עיקר תפילה בציבור, ורק מפני שא"א שיכונו כולם לש"ץ  )לקוטים סי' ג( החת"ס בשם

"ח, אלא כדי שיסדיר דתקנו שיתפלל כל אחד בפנ"ע, והיה ראוי שיאמרו עימו מילה במילה שזה כמו מוציא את הרבים י
מיתי ואומר כל סדר קדושה א ש"ץ תפילתו תקנו בלחש תחילה, וא"כ כשאירע שיחיד אומר עם הש"ץ זה תפילה בציבור

 (א)ח"ד סי' י בט הלויבש ועי' היה מתפלל יחד עם הש"ץ.ד פץ חייםהחמהביא  )ח"א סי' ק( בתשובות והנהגותו ., ע"כעימו
 החת"ס.מש"כ לבאר דברי 

וך על מ"מ בנ"ד דקיל טפי ניתן לסמ .ן עליהםמחמירים בזה, עיי)סי' קכו(  למת חייםוהש)או"ח ג' סי' ט(  אג"משה ואע"פ
דאע"פ דעיקר תפלה  (סי' י"ט ס"ק ז) החזו"אמשמעות דמנין אחר, בפרט שמצינו  להשיג המקילים בזה היכן שאין בקל

דהמתפלל  (אתפילה פי"ח אות מ "שכ)הלהגרשז"א צז"ל  דעתו] כשמתפלל עם הש"ץ. בציבור התפילבצבור הוי בעשרה מ"מ איכא מעלה ד
כמו המתפלל בשעת דחשיבא כת' )סי' צ אות סג(  "חכההו. אלא דמ"מ אין מעלתה כתפילה עם הציבור ממש שמו"ע עם הש"ץ הרי זו תפילה בציבור,

יכול לסמוך על דעת הש"ץ עם נזכר לפני חזרת  ולהתפלל בצבור דאף היכן שדינו לחזורולפ"ז י"ל  .[מתפלליןשהצבור 
 . בשעת חזרת הש"ץ, ודו"ק ולהתפלל המקילים בזה לחזור



 

לילה זמן תפילין, ורק מדרבנן אין להניחם בלילה 
שמא ישן בהם, א"כ במי שלא קיים באותו היום 
מצות עשה של תפילין, אמרינן דשפיר יכול להניחם 
בבין השמשות, דלא העמידו חכמים דבריהם על 

השמשות אינו אלא  הספק לדחות דין תורה, דבין
 ספק לילה.  
ובין השמשות מדברי  -כתב ]שם ס"ק ג'[ ובמשנ"ב 

המג"א משמע דמותר לכתחילה להניח, אבל בפמ"ג 
מסתפק בזה, אם לא שלא קיים עדיין מצות תפילין 

 באותו היום דאז יניחם בין השמשות.
ומסתימות דבריו משמע דאם לא קיים עדיין מצות 

ם בברכה, והכי מסתברא, כיון תפילין באותו יום יניח
דהפמ"ג שהסתפק בדבר הוא גופא כתב גבי מי שלא 
הניח תפילין באותו יום דלא העמידו חכמים דבריהם 

 על הספק לדחות דין תורה. 
דמי שלא ]סוף פ"ו[ וכ"כ המשנ"ב בספרו נדחי ישראל 

נזדמן לו להניח תפילין, יקרא ק"ש ויתפלל כדינו 
זדמן לו שיכול להניחם בזמנם, ואח"כ כל אמתי שי

יניחם ויברך עליהם, דמצות תפילין מדינא זמנו כל 
היום, ואפי' אם הוא כבר בין השמשות יוכל גם כן 

)שו"ע או"ח סי' ל' באחרונים להניחם ולברך עליהם 
 . עכ"ד.ע"ש(

)אלא דבכה"ג דכבר התפללו הציבור ערבית כתב 
א דאם הוא בין השמשות נ"ל דל]ס"ה ד"ה ויש[ בבה"ל 

יברך, דבלא"ה הפמ"ג מפקפק על דברי המג"א 
במ"ש דזמן הנחתן עד צאת הכוכבים, הגם דודאי 
מחוייב להניחן כיון שלא קיים עדיין מצות תפילין 
דבד"ת ספיקא לחומרא ושמא הוא עדיין יום וכמו 
 שפסק בפמ"ג בא"א, עכ"פ הברכות אינן מעכבות(.   

פסק שרה אות ז'[ ]עוד יוסף חי פרשת חיי אולם בבן איש חי 
דאם לא הניח תפילין כל היום ונזכר בין השמשות, 
אע"ג דיניחם בבין השמשות דיש בזה ס"ס וגם תלת 
ספיקי, והוא ספק יום ספק לילה, ואת"ל לילה שמא 
הל' כמ"ד לילה זמן תפילין הוא, ואת"ל הל' כמ"ד 
לילה לאו זמן תפילין הוא שמא הל' כמרדכי ז"ל 

להניח לכתחילה בבין ודעמיה דס"ל דמותר 
 השמשות, מ"מ יניחם בלא ברכה. 

דמי שלא הניח  -]סי' ל' ס"ק י"ז[ וכ"כ לדינא בכה"ח 
תפילין כל היום ובבין השמשות נזכר, מניחם אז 
דספק דאורייתא לחומרא, אלא דיניחם בלא ברכה 

 כיון דהוא ספק לילה.
וטעם דבריהם נ"ל דאע"ג דדעת המחבר 

פילין הוא, מ"מ הא איכא דמדאורייתא לילה זמן ת
דעת הרמב"ם דלילה לאו זמן תפילין הוא 

)ודעת פוסקי ספרד דאמרינן סב"ל אפי' נגד מדאורייתא 
ובספרו חיים שאל  ]או"ח סי' ז' אות ג'[עי' ברכ"י  -המחבר 

ובן איש חי ]מערכת ברכות י"ח ס"ק ו'[ , שדי חמד ]ח"ב סי' ט"ו[
אף אי מדאורייתא . ועוד די"ל ד(]פרשת בראשית אות י'[

לילה זמן תפילין הוא מ"מ בתר דגזרו רבנן שלא 
להניח תפילין בלילה המניח בבין השמשות לא יצא 

)וס"ל דהעמידו חכמים דבריהם אף במקום ספק, מידי ספק 
תדע, דאף הפמ"ג לא כתב אלא דבמקום ספק לא העמידו 
חכמים דבריהם, אבל בודאי לילה אף הוא מודה דהעמידו 

במקום דין תורה כדמצינו בכמה מקומות, ואפשר דבריהם 
דהבא"ח והכה"ח ס"ל דחכמים העמידו דבריהם אף במקום 
ספק, וע"כ אע"ג דלענין עצם ההנחה איכא תלת ספיקא 
להתיר להניחם וכמ"ש הבא"ח, מ"מ לענין ספק ברכות 

 דחמיר טפי ס"ל דלא יברך(. 
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 פניני מוסר
 בין המצרים ומעלת השבתות שבהםימי 

 הם המצרים בין שהשבתות מצדיקים מקובל"
 ימי שבתות משארי ואיכותם בערכם גדולים
 .השנה

 רודפיה כל מצרים שהימי אמרו והצדיקים

 אשר. המצרים בין השיגוה( הקדושה להשיג)
, נוסע בדרך כשהוא כביכול למלך המשילוה

 יופנ לקבל אליו לבוא בנקל יותר יוכלו אז
 כשהטא כ"משא, וטובתו חסדו למצוא ולבקש

 אליו לבא יותר קשה פנימה ובחצרו בביתו
 חצרותיו סביבות אשר השומרים מרוב

 .וטירותיו

 בגלות כביכול השכינה אז כי מובן והנמשל
 לפלן ומפלן לדך מדוך אזלת, יותר

 כ"ע, ר"בעוה האלו החורבן ימי בהתעוררות
' ית שכינתו לקדושת להתקרב יותר בנקל

 בארץ בגלותינו אתנו קרובה היא אשר
 .אויבינו
' הק השכינה אז המצרים שבין בשבתות אמנם

 אכסניא לכף רגלה מנוח ומצאה בגלותה

 ימצאו ובודאי, עמנו כביכול הדחק בשעת
 גדול חזון והשבת, האלו בשבתות ישועה ז"עי

 בשם, תרנח אות תמוז מנהגי ושלום חיים דרכי) ".מכולם

 (אטשממונק הגאון
 

 נערך ע"י מחבר קונטרס 
 "עבודת ימי בין המצרים ותשעה באב"

 מסדרת "עבודת המועדים"
 

 להכנסת כלה ולווית המתת"ת  האם מבטלים
 א. ביטול ת"ת ללוית המת והכנסת כלה

. וכבר הפליגו הספרים [זה חיובומקור ]עי' בגליון ט"ז ומ"ח לענין גדר  ב "והגית בו יומם ולילה"ידכת ,ובה מדאורייתא ללמוד תורה יומם ולילהח
אפשר לעשותה ע"י אחרים אין מטלים ת"ת עליה, אבל דמצוה ד ט:(-)ט. מועד קטןומ"מ אמרו בש"ס  .בחומרת איסור ביטול ת"ת

מעשה שביאר דהטעם דמבטלין ת"ת לצורך מצוה היינו כי )סי' תמד אות יח(  בגר"ז]ועי  .תה ע"י אחרים מבטליםמצוה שא"א לעש
כיון  מ"מ ,"עמבטל מ הנמצא שבעשייש ע"פוא, אחרים "ילקיים המצוה ע "אגדול מהתלמוד כשא )אפי' היא מדרבנן( המצות הוא

של תורה לגמרי  "עשהמצוה היא עוברת שאם יעסוק בתורה ולא יקיימנה תתבטל המצוה לגמרי ובעשיית המצוה לא תתבטל מ
 . , ע"כ[נדחה מפני כל המצות "תלפיכך ת ,"כשהרי יכול ללמוד אח

להוצאת המת "ון שמבטל תורה כג)ד"ה כגון(  רש"יופ ".ביטולה של תורה זהו יסודה"ש)צט.(  במנחותואף כשצריך לבטל אמרו 
אע"פ דהיכן שצריך לבטל מקבל שכר כאילו ו], ע"כ. מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה ועוסק בהזהו יסודה כלומר  "ולהכנסת כלה

א"צ לבטל, עיי"ש. ועי' מש"כ בזה יותר יש זכות למי שזוכה לעסוק בתורה ושכת' ד )יו"ד סי' רנא ס"ק ו( בט"זלומד כנ"ל, מ"מ עי' 
 [. )סי' תקלב( שלמת חייםב
שם דכן היה נוהג אמרו ו)יז.(  כתובות בש"ס הנה הא דמבואר ברש"י דמבטלים ת"ת ללוית המת ולהכנסת כלה. כבר מוזכר כןו

 , ע"כ. להוצאת המת ולהכנסת כלה "תבטל תלרבי יהודה ברבי אלעאי 
וכמה כל צרכו  ,אבל יש עמו כל צרכו אין מבטלין, כוכשאין עמו כל צר מה דברים אמוריםבלענין לוית המת שנינו בגמ' שם דו

שקרא ושנה ועדיין לא שנה  מיפי' ) למאן דקרי ותני ני מיליוה ,נטילתה כנתינתה מה נתינתה בששים רבוא אף נטילתה בששים רבוא
למאן דלא קרי ותני כיון ד (מןהובא בראשונים דלק) "גבהה, ע"כ. וכתב לית ליה שיעורא שלימד אחרים(פי' ) אבל למאן דמתני( לתלמידים

דטעמא דמסתבר הוא )שם( הרמב"ן  וכתב .ורב נטרונאי כתב דכי ליכא י' מבטלין ,שיש לו מי שיתעסק עמו א"צ להתבטל בשבילו
וכתב עוד שא"צ שידע בודאי שיש לו כל צרכו אלא כיון שיש בעיר מי שראוי  ,דהא איכא שורה וקדיש וברכת אבלים דבעי עשרה

  .)שם סע' א( הטשו"ע ו, ע"כ. וכן פסקקודם "תא"צ לראות אם יש מי שיעסוק בו אלא כיון שיש מי שיעסוק ת לעסוק בו
 'שכולם מלאים מצות כרימון ואין לך א עבורו מבטליןמן הסתם דעכשיו כל אדם מישראל ד"ה וה"מ למאן(  שם)ריטב"א באלא דעי' 

דהשו"ע לא ס"ל בזה כהרמ"א. ועי'  )שם ס"ק א( בט"זעי אולם ] .)שם( רמ"אה"כ. וכן נקט ע ,מישראל שאינו או במקרא או במשנה
 סי' ו()כתובות פ"ב  הרא"שנו יש בעוה"ר הרבה אנשים שאינם לא במקרא ולא במשנה. ועי' עוד ישכת' דמ"מ בדור )שם(בערוה"ש 

ווה לקרות ועושה מה שמוטל עליה וי"א כיון שאינה מצ ,לבטל בשביל אשה ותינוק אלא כמאן דלא קרי ותני "צאדמ"מ  "איד
 [.נהגו באשה ותינוק לקולאד )שם( השו"ע, ע"כ. ופסק וזהירה בלמוד בניה ובעלה דינה כמאן דקרי ותני

כתובות )והרא"ש  )שם( 'התוסאולם  אמרינן כן, דוקא במת מצוהדי"א ונחלקו הראשונים האם דין זה נאמר דוקא לענין מת מצוה, 
 הרא"שתבו כ, ע"כ. ומ"מ בכל המתים איירי ולא במת מצוה דוקא "תמבטלין ת 'הא דקאוס"ל ד חו דבריהםד ומו"ק שם( סי' הפ"ב 

 הרמב"ןביאר ו] "תתאין לבטל  בלא"ה ל זה בשעת הוצאתו אבלדכ ,פי"ד הי"א() הרמב"םו כתובות יז. ד"ה להוצאת() ס'התו ,שם("ק סוף מו)
השו"ע וכן נקט  , ע"כ[.כיון דאיכא יורשים ומיחייבי בקבורתו אי נמי חבורתא דמיפלגא בהו מיתא אין מבטליןלשאר צרכי קבורתו אין מבטלין דעמ' קו( "א תו)

תחלת מומה שאמרו חז"ל דמבטלין ת"ת להוצאת המת רבותא הוא שצריך לבטל  ,דמצוות לויה הוא ג"כ מכלל מצות קבורה)ח"ג פ"ה(  באהבת חסד]ועי'  .)שם(
וא"כ כ"ש שצריך להתעסק ולהמתין שם עד אחר הבקבורה, אבל העולם אין נזהרים בזה שתיכף  ,בורה מטעם דכל זה הוא בכלל קבורהההוצאה מן הבית ללוותו לק

, משא"כ טלים וכו' היינו דוקא ללויה לחוד משום דכבוד התורה מתרבה עי"זבואפשר דסברי דהא דאמרו דמ ,כשמקימים מעט מצות לויה חוזר כל אחד לביתו
 [.)מע' אבלות אות צג( ובשד"ח )סי' קצג( בשלמת חיים )סי' שסא ס"ק ב(,בפת"ש  שר דאין הכבוד מתרבה עי"ז ודי במיעוט אנשים, ע"כ. ועי'בורה אפבק

 ב. חובה או רשות
פירושו  ת"ת מבטליןדהא בשם שיטה ישנה כתב  שם ד"ה מבטלין() שיטה מקובצתההאם דין זה רשות או חובה.  מחלוקת ומצינו

ואם חובה לבטל כל החכמים  ,כן נראה מדאמרינן אמרו עליו על רבי יהודה בר אלעאי שהיה מבטל וכו'שו ,בדבר לבטל רשות יש
ומה שאמרו על  ידחיוב קאמרועוד  )שם( ריטב"אה ,תורת האדם עמ' קד() הרמב"ן ,שם(כתובות ) "שהראאולם דעת  .היו מתבטלין לכך

 ואפי' לפני מי שתורתו אומנתון לא מבטלו אלא באו לומר שהדבר חובה לכל חכם רבי יהודה בר אלעאי לאו למימרא דשאר רבנ
הנ"ל ריטב"א ב]והנה מבואר להדיא  .)שם ס"ק א( הש"ךדחובה היא, וכן פסק  השו"עולמעשה משמעות  ., ע"ככר' יהודה בר אלעאי

)כתובות  כהקרבן נתנאלודלא , )ס"ק ג( הב"שו)סי' סה ס"ק ב(  החלקת מחוקקדאפי' מי שתורתו אומנתו חייב להפסיק, וכן פסקו 
 .[דאפי' גדול הדור מבטל הב"ח. ויעויין בסמוך בשם )מע' חו"כ אות כב(השד"ח , וכבר דחה דבריו פ"ב סי' ד(

בשם תר"י לגבי )שם(  בשיטה מקובצתשפסק שגם בזה איכא חיוב לבטל ת"ת. וכת' )ס"ק ב(  בחקלת מחוקקולענין הכנסת כלה, עי' 
דלגבי כלה אין לה שיעור ולעולם מבטלים ת"ת כי  שיש אומריםדדי לכלה כשמוליכים אותה לפי כבודה, ודהכנסת כלה  השיעור

 מאבות דרבי נתןהביא  )או"ח סי' ב( ובמהר"ם שיק. )שם( במאיריבוב. וכ"כ יברוב עם הדרת החתן והכלה ומוסיף יותר בשמחה ובח
דמבואר דדוקא בכדי צורכה מבטלין, אלא מנוסחת התפלה )דאלו דברים שאין להם שיעור הכנסת כלה ולוית המת( נראה  )פ"ד(

ובגדר "הכנסת כלה", עי'  דאפי' גדול הדור מבטל ת"ת להכנסת כלה. )אע"ה שם( בב"חועי' ]דסוגיא דעלמא אפילו ביותר מכדי צרכה. 
מנינו כל הקהל עם החתן או עם אביו ומיודעיו בשחרית לכסות ראש הכלה זהו הנקרא בזמנינו הכנסת דמה שהולכין בז )יו"ד סי' שסא( בדרישה

דחה דבריו דבזמנינו אין האנשים הולכים ללוות אלא את החתן לפי שעם הכלה הולכות נשים ואין להתערב שם עמהן )ס"ק ב( הט"ז  כלה. אולם
כים לקראת הכלה וכשמתקרבים אליה חוזרים לאחוריהם לחופה וזה נקרא ג"כ לויה וראיתי בקצת מקומות שהרבה אנשים חשובי העיר הול

דהא דמבטלים ת"ת להכנסת כלה איירי כשיש שהות ביום לחזור  )או"ח כלל ד סי' יג(בגינת ורדים ועי' עוד  )ס"ק ג(. הב"שונכון הוא, ע"כ. והביאו 
)ח"ג ררות בתשובה ועבהתור אח"כ ומפסידין קביעותן אינו בדין שיבטלוהו, ע"כ. אח"כ לבית המדרש ולעסוק בקביעותם, אבל אם אין שהות לחזו

 ולה בנשואים ראשונים[.תדיש להסתפק אם הא דמבטלים ת"ת להכנסת כלה נאמר גם בגרושה ואלמנה או דוקא בבכתב  סי' עב(
 ג. המנהג בזמנינו

לוויה או הכנסת כלה אין הת"ח מתבטלים מת"ת. וכבר אף כשידוע דאיכא ו ,ה צ"ע אמאי בזמנינו נוהגים להקל בדין זהעתמ
 . , וצ"עדאפילו ת"ת דרבים מבטלים להכנסת כלה ולויית המת )ת"ת פ"ד ה"ד( והגר"ז)כתובות שם(  הפנ"יכתבו 

דאפשר לומר דדוקא  ,שכתב לענין ביטול ת"ת להכנסת כלה)שם( החלקת מחוקק ולכאורה היה מקום ליישב המנהג ע"פ דברי 
ה שנכנסים לחופה צריך לכבדם ולבטל לימודם, אבל אם יודע שיש חופה בעיר א"צ לבטל מלימודו ולילך שם. אלא כשרוא

כתב דבברייתא לא משמע כן דהא תניא מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת כלה ובהוצאת המת אפילו אינו  )ס"ק ג(שהב"ש 
 .רואה חייב הכי נמי בהכנסת כלה

שכתב דלעולם אף בלוית המת אין מבטלין ת"ת אלא  י שרה שאילתא יד ס"ק ב, ויחי שאילתא לד ס"ק ב()חי בהעמק שאלהמיהו שו"ר 
כתב דסוגיין דעלמא היא כדעת החלקת מוחקק  )מע' חו"כ אות כב( ובשד"ח. , עיי"ש טעמוברואה את המת וא"כ ה"ה בהכנסת כלה

לא ראינו שיבטלו לימודם ודירא, לא שמענו תבאורייתא  שהרי בעיירות גדולות שנמצאים ת"ח הרבה ורבנים דיתבין ועסקין
וע"כ לומר דכל שלא רואים אף  ,וכ"ש לפי הנהוג ששולחין פתקאות הזמנה ,א יום חופהואף שיודעים כי ביום זה ה ,להכנסת כלה

ה לוייה מתוך אוטובוס, ]ובגוונא שרואשיודעם לכוין את השעה שנכנסת לחופה, רשאים הם שלא לבטל לימודם משום הכנסת כלה, ע"כ. 
   [.)יו"ד פפ"ז אות יא( ובאשרי האיש )סי' קצז( בשלמת חיים ,)פי"ד אות א ס"ק ט( בגשר החייםעי' 

וכמו כן לענין לוית המת יש  ,דאין בכל זה חובה אלא רשות לבטל ת"תהנ"ל דברי הראשונים  הנ"ל ועוד יש לצרף לדעת המקילים
 מבטלים.  לצרף דעת הסוברים דדוקא למת מצוה

 שניהם עומדים לפניו,ו כשאכתי לא התחיל ללמוד אלא ת"ת אין לבטלד (מ' להח"ג עהלכות אישות ) בפסקי הלכותוגדולה מזו מצאנו 
 וביאר .]ועיי"ש דדעתו דרק המלמד לאחרים מבטל אבל מי שלומד בעצמו אינו מבטל בכל גוונא[ .אינו מפסיק ללמודאבל כשכבר התחיל 

אבל במצוה  צריך לבטל ת"ת, קרקפתא דידיה רמיא חיובאאע"י אחרים ו לגמרי להעשותוקא במצוה שא"א לה דד (ס"ק צ) ביד דוד
אין מ"מ גמ"ח וגמ"ח אע"פ שאין לה שיעור  אינה אלא בכלל צורכושאפשר לה להתקיים ע"י אחרים כמו קבורת המת שיש לו כדי 

 ו מצוה שאפשר להתקיים ע"י אחרים. מחויב אדם לבטל לימודו ולעסוק כל ימיו בגמ"ח כיון שז
וכמו שמצינו בקריאת המגילה בסימן תרפ"ז סע' ב'  ,אלא דלכאורה משמעות הש"ס והפוסקים דאף באמצע לימודו חייב להפסיק

)ואע"פ  על כאו"א . וע"כ היינו טעמא דמצוה זו הוי מצוה חיוביתוהיינו אף באמצע תלמוד דאמרו מבטלים ת"ת לקריאת המגילה
הויא בכלל ד וכל זמן דליכא שיעור חייב לבטל ת"ת, חיוב מדרבנן( יש בזהאפשר דמ"מ  (פי"ד ה"א )אבלמצוה זו אלא משום גמ"ח כמבואר ברמב"ם  שאין

דאע"פ דבכל המצוות דא"א ע"י אחרים מבטלים  שביארעיי"ש ו] )כתובות אות מח( בקובץ שיעוריםמצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים. וכן מבואר 
וא"כ מה רבותא דאמרו דמבטלם ת"ת להכנסת כלה ולוית המת, איפכא אתי למימר דכל דאיכא כל צרכו אין לבטל אע"פ שיש בריבוי  (שם) במו"קבואר ת"ת כמ

 . כיון דעיקר המצוה אפשר לקיימה ע"י אחרים אין מבטלין ת"ת בשביל ריבוי המצוה[המלוים משום ריבוי מצוה ד
דאין האדם חייב להקדיש את כל ימיו ללוית המת שכתב ליישב מנהג העולם בזה,  ס שליט"אהגר"א וייושוב העירוני מתשובת 

דאין האדם חייב לבזבז הון רב על המצוות,  א(ע' תרנו ס ')או"ח סיוכל לילותיו להכנסת כלה. והלא ק"ו הדברים ממה שפסק הרמ"א 
לפנים בישראל ישבו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו  וק"ו שאינו חייב לבזבז חייו במצוה אחת. ולא כימי קדם ימינו, זאת

בכפרים ובעיירות ללא אמצעי תחבורה ותקשורת שעל ידם השמועות והאנשים עוברים בזמן מועט מקצה הארץ עד קצהו. 
ומתוקף המציאות היה מוטל על יושבי העיירות והשכונות לתת כבוד לשכיניהם ויושבי שכונותיהם בימי צער כבימי שמחה, 

שו"כ היתה עליהם חובה להשתתף בלויות המת והכנסת כלה מזמן לזמן. לא כן בזמנינו שכל אחד שומע ויודע על לויות רבות ומ
וחתונות רבות בכל יום ובכל לילה ואנשים באים ממרחקים להשתתף באלה וגם באלה, שוב אין כל חובה להשתתף אלא א"כ יודע 

 , ע"כ.שאין להם כל צרכן
שכתב דכל הסומך על הפוסקים המקילים שלא )סי' קצד(  בשלמת חייםאר הטעם שנוהגים להקל בדין זה. ויעויין הנ"ל מבוכל וע"פ 

דכל שיושב ולומד יש לסמוך על  )אשרי האיש יו"ד פפ"ז אות ז וח( הגריש"א זצ"ללבטל ת"ת בכה"ג )שלא ראה( אין בו נדנוד עבירה. ודעת 
לומד חייב באותה העיר אפי' בלא ראה, אולם בעל חנות שיש לו הפסד מזה פטור  הח"מ הנ"ל שרק אם רואה המת חייב ואם לא

רג  ')ח"ז סי שבט הלויבעוד  ]ומ"מ בכל גוונא ידיעה ע"י מודעות וכדו' לא מיקרי ידיעה ואין חיוב ללכת ואפי' באדם גדול[, ע"כ. ועי'
  .)ח"ד סי' ריג סי' רעד פ"ה( בתשובות והנהגותו ג(רפ 'וח"ח סי

 

 העלון נתרם בעילום שם  

 להצלחה בבני, חיי ומזוני של התורם ומשפחתו 
 
 


