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  מקום –סימן  כז  ,  המשך  הלכות  תפילין

 הנחתן ואופן הנחתן






והמניחים בדרך : הגה

זה  לא  יברך  על  של  ראש  רק  יברך  על  של  יד 
 :)א"לדעת רשב(להניח 





     







)הגה :

 ):והכי נהוג






 





     

 ואין  לכרוך  הרצועה  על :  הגה

 :)ל"מהרי(התיתורא כדי לחזקה על היד 



 

    
    







והוא  הדין  בקשר  של  יד  צריך :  הגה
 :)ו"מרדכי דף צ(ליזהר שלא יתהפך 















הגה :
קפיד  אם  הם  גלוים  או ובשל  יד  אין  לה

ונראה  לי  דעכשיו  שאין .  )מרדכי  שם(מכוסים  
מניחים  אלא  בזמן  קריאת  שמע  ותפלה  אפילו 

תלמיד  לפני  רבו  יכול  לגלות  אף  בשל  ראש 
 :)דברי עצמו(וכן המנהג שלא ליזהר 

–
 







 







 


 

–
 


    

 
– 


     

 







     

 





 







 

     


 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

–
 




 



ויש  אומרים  שחול :  הגה

. )ש"בית  יוסף  בשם  הרא(המועד  חייב  בתפילין  
וכן  נוהגין  בכל  גלילות  אלו  להניחם  במועד 

ולברך  עליהם  אלא  שאין  מברכים  עליהם 
 :נהבקול רם בבית הכנסת כמו שאר ימות הש

–
 

    






וצריך  לכתבם :  הגה

ואם .  תחלה הקודמת בתורהכסדר הזה לכתוב
ולכתחלה  יכתוב  של  יד  קודם  של .  שינה  פסול

 :ראש


 


ולכתחלה :  הגה
יחמיר  לכתוב  בדיו  העשויה  מעשן  עצים  או 

 )ט"ל  סימן  קי"רימה(שמנים  שרוים  במי  עפצים  
.  א"וכמו  שיתבאר  ביורה  דעה  סימן  רע






    

 


ויכתוב :  הגה
ד "כתיבה  תמה  שלא  יחסר  אפילו  קוצו  של  יו

. )טור  אורח  חיים(ויהא  מתוייג  כהלכתו  
ולכתחלה  יכתוב  כתיבה  גסה  קצת  שלא  יהיו 

נמחקים  מהרה  וכן  מצוה  ליפותן  מבחוץ 
 :)דברי מרדכי(ומבפנים 




    


 

)צריך  (
     



ש  אומרים  שצריך  לשרטט וי:  הגה

תמיד  למעלה  ולמטה  ומן  הצדדים  אף  על  פי 
ברוך (שיודע  לכתוב  בלא  שרטוט  וכן  נוהגין  

 :)ג"שאמר ומרדכי וספר תרומה וסמ
















    





 






 


     


בית  יוסף  בשם (קצת  בעבודה  :  הגה

א "ועיין  לעיל  סימן  י.  וכן  נוהגין,  )ש"הרא
 :'סעיף ב





 



 

   

     



 




 





     
     

 









אבל  שאר  פוסקים  מצריכין  כמלא  אות :  הגה

.  )בית  יוסף(קטנה  והכי  הלכתא  


 
הפשוטות :  הגה

  וכיוצא )ן"הנו(ן  או  שנפסק  רגל  "ו  זיי"כגון  וי

,  )ב"מרדכי  הלכות  קטנות  דף  צ(בה  



מיהו :  הגה

נו  רואים  שלא  נשאר  צורת  האות  כתקונו אם  א
פסול  אף  על  פי  שהתינוק  קורא  אותו  כהלכתו 

.  )ש"ט  וריב"ק  שורש  ס"מרדכי  ומהרי(







 










 





    



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

     



















     

י "וכן  הדין  ביוד:  הגה

א  אם  נגעו  בגוף "ן  והפ"ק  והעי"ן  והצדי"השי
 :)בית יוסף(קם האות יותר ממקום דבו





ויש  אומרים  דסגי :  הגה
כשמחשב  שכותב  האזכרות  לשמן  הואיל 

והוציא  בתחילת  הכתיבה  בפיו  סגי  בהכי 
ש  הלכות  תפילין  וספר  תורה  וטור  יורה  דעה "הרא(

וכשבא  לנמנם  לא .    ויש  להקל  בדיעבד,)ח"או
 :)אור זרוע(יכתוב דאינו כותב אז בכוונה 


     





 





 
    





 








 





 



     












    


   
    

     









 
     

 



    


 


 


 


 




 


שיהיו  גם  הם  מוקפים  גויל:  (הגה (
.  )ש"ד  וב"ל  סימן  קל"תשובת  מהרי(



מיהו :  הגה

אגור (סוף  נהגו  הסופרים  להניח  קצת  בתחלה  ו

וצריך  להניח  בין  כל  תיבה  ותיבה .  )רוקח

כמלא  אות  וכן  בין  השיטים  כמלא  שיטה  ובין 
כל  אות  כמלא  חוט  השערה  כמו  בספר  תורה 

וכמו שיתבאר בטור יורה דעה גם צריך להניח 
 :מעט חלק בין פסוק לפסוק





 


 


 

    



פתוחות ויש  מכשירים  בכולם  

ז  בשם  אורחות "ה  סימן  פ"ם  פאדו"מהר(
ובמדינות  אלו ).  חיים  ובית  יוסף  בשם  העיטור

נוהגים  אף  פרשת  והיה  אם  שמוע  בראש 
.  השיטה  כשאר  הפרשיות 















 





וכן  הרצועות  יכול  לעשותן :  הגה
  צריך  שיהיה ).ד"מרדכי  דף  צ(מקלף  ועור  שליל  

 :מעובד לשמו היכא דאפשר


 


    

     

    





 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

אבל  גובה  הבתים  אין  להקפיד  אם  הוא :  הגה

ק "ית  יוסף  בשם  אשרי  וסמב(יותר  מרחבן  וארכן  

.  )'ם  פרק  ג"ומרדכי  ורמב


בתים 'ויעשה  כל  הד:  הגה  

 :)ש"ב(בשוה שלא יהא אחד גדול מחבירו 
) ועיין

).  ג"לקמן  סימן  ל



 

 








מיהו  אם  היפך  אינו  נפסל :  הגה
 :)ק ותוספות פרק הקומץ"מרדכי וסמ(


ן "ד  שבשי"וכן  היו:  הגה
ולא .  )ג"סמ(ן  "צריך  ליגע  למטה  בשולי  השי

ן "ן  הרבה  אלא  שגם  שולי  השי"ימשוך  השי
 :)ברוך שאמר(יהא נראה על התפר 

    
   











    
    



ונוהגין  לכרוך  שער  על :  הגה

  כך  כורכין  עליו  קלף  כשר הפרשה  ואחר
. )ה"אגור  סימן  מ(וחוזרים  וכורכים  עליו  שער  






 


 




וראש  הפרשה  יהיה  מונח  לצד  ימין :  הגה

הקורא  שאם  בא  לפתחן  ולקוראן  יהיו  מונחים 
תרומת  הדשן  ובית  יוסף  בשם (לפניו  כהלכתן  

 :)אורחות חיים












)יכסה,  פירוש  (
הגה :

ג  לדבקם  בדבק  שיהא  הכל  כקלף  אחד והמנה

ברוך  שאמר  ואגור  סימן (ויזהרו  ליטול  דבק  כשר  

 :)ז"נ


 
    


 




    


 



הגה :

  תפירות  או  פחות מזה 'מיהו  אם  לא  עשה  רק  י

.  )מרדכי(אינו  נפסל  
 




     
ונוהגים  להעביר :  הגה

עור  על  הבית  של  יד  לרוחב  הזרוע  ויהיה 

ולא  יעשה  הקשרים .  )טור(רחבו  כרוחב  הבית  
ן  מתפילין  ואחר  כך "שיאלא  לאחר  שעשה  ה

ד  כסדר  אותיות "ת  ואחר  כך  היו"יעשה  הדלי
 :השם

–
 





גם הבתים :  הגה

בית (ין  להיות  קיימים  אלא  שנקרעו  קצת  צריכ

ויש  אומרים  להיפך  בישנים  כשרים .  )יוסף

ונראה  לי .  )ש"י  והרא"רש(ובחדשים  פסולים  
.  דיש  להחמיר  לפסול  בשניהם


    





 













ויש  אומרים :  הגה
י "רש(דבחדשים  פסולים  ובישנים  כשרים  

כן ,  וטוב  לחוש  לשתי  הסברות.  )ש"והטור  והרא
 :נראה לי




   
    


    

 


ומיהו  בדיעבד  כשר  אם  השחיר :  הגה
עור  הבתים  אבל  הרצועות  אפילו  בדיעבד 

 :)מצא כתוב(פסול 



     





    

    




 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

–


 
   

    





    
 


    






)ויסלקם  מיד(


)  ויש  אומרים  שאם(





 


 


     


 
–

 
     


 
–

 
    


ולכתחלה  יכתוב  בכתיבה :  הגה

תמה  כמבואר  בטור  ובשאר  פוסקים  והוא 

מיהו  אם  שינה  בצורת .  ידוע  אצל  הסופרים
 :הכתב אינו פסול





    

    




 



 

–
 


 







    

 


ושלא  ליכנס :  הגה

.  )י  פרק  לולב  הגזול"רש(בהן  לבית  הכסא  
  : ויש

ג  שנים "ים  דהאי  קטן  דוקא  שהוא  בן  יאומר
  וכן  נהגו  ואין  לשנות ).בעל  העיטור(ויום  אחד  

 :)דברי עצמו(

–
 

אפילו :  הגה
אבל  שאר  חולה  אם  מצטער .  אין  לו  צער

ו ואם  לא.  בחליו  ואין  דעתו  מיושב  עליו  פטור
 :)'מרדכי אורחות חיים ומיימוני פרק ד(חייב 




) ועיין  לקמן  סימן
).  'פ


 

    
הגה :

ואם  הנשים  רוצין  להחמיר  על  עצמן  מוחין 
 :)כל בו(בידן 


ואם  אי  אפשר  לו  בלא  הרהורים :  הגה

 :)כל בו ואורחות חיים(מוטב שלא להניחם 


     
 

) ועיין  לקמן
 ):ה"סימן תקנ

)ריעיו  השמחים ,  פירוש

)  עמו    
 





ואם  היו :  הגה

צריכים  לעשות  מלאכתן  בשעת  קריאת  שמע 
ותפלה  אז  פטורין  מקריאת  שמע  ותפלה 

ותפילין  דכל  העוסק  במצוה  פטור  ממצוה 
אחרת  אם  צריך  לטרוח  אחר  האחרת  אבל  אם 

יכול  לעשות  שתיהן  כאחת  בלא  טורח  יעשה 
ן  פרק "הגהות  אשירי  בשם  אור  זרוע  ור(שתיהן  

 :)הישן



 


 




 
     

 
 

–
 




    


 


 


 


 


 


 




 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

     
 








    






 





ואם  אין  לו  מי  שיוכל  לבדוק  ולחזור :  הגה

בית  יוסף  בשם (ולתופרן  יניחם  כך  בלא  בדיקה  

 :)אורחות חיים

–
 

     
 






ואם  שניהם  אינם  מיוחדים  להם  או :  הגה
שהפנימי  אינו  מיוחד  להם  והחיצון  מיוחד 

) 'מ  סעיף  ו"ין  לקמן  סימן  רועי(להם  מותר  
 :)בית יוסף(

     
    
    




 


 


 





 


הגה :

 :)בית יוסף(ד שיקנח הקרי מעליו ויטול ידיו ע



 

–
 







ואפילו :  הגה
  קבין  והתפילין 'הכי  אם  הוא  משאוי  כבד  ד

 :)בית יוסף(נדחקות צריך להסירן 
–

 



     



     



 



 




ואם  התנה  עליו  מתחלה  בכל :  הגה
. )א"בית  יוסף  בשם  רבינו  ירוחם  ומהרי(ענין  שרי  

פילין  אסור  לכתוב  עליו וקלף  המעובד  לשם  ת
דברי  חול  דהזמנה  כי  האי  גוונא  לגוף 

. )ן  סוף  פרק  נגמר  הדין"ר(הקדושה  מילתא  היא  


 
–

 


    
     

הגה :

והיינו  דוקא  כשמשתין  מיושב  דליכא  למיחש 
לנצוצות  אבל  משתין  מעומד  פשיטא  דאסור 

דלא  עדיף  מבית  הכסא  עראי  והוא  הדין  אם 
משתין  מיושב  או  בעפר  תחוח  דליכא  נצוצות 

רי  ואין  חילוק  בין בבית  הכסא  עראי  נמי  ש

קבע  לעראי  לענין  זה  אלא  דבית  הכסא  קבוע 
מסתמא  עושה  צרכיו מיושב ובית הכסא עראי 

מסתמא  עושה  מעומד  הואיל  ואינו  נפנה 
. )בית  יוסף  בשם  נימוקי  יוסף  ומגדל  עוז(לגדולים  












 


 





 


 
     

    
אפילו  בלא  צרכיו ויש  אומרים:  הגה  

.    וטוב  להחמיר)בית  יוסף  בשם  רבי  האי(




 










 



 




 



 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

–
 










ודוקא  כשאחזן :  הגה
בית (בלא  נרתקן  אבל  בנרתקן  בכל  ענין  שרי  

 :)יוסף בשם העיטור

–
 




 




    


    

 

 
 

–
 

    
    

    


    





     


או  לובש  האבנט :  הגה

בית  יוסף  בשם (המפסיק  בין  לבו  לערוה  

.  )ד"הראב   
    
     






    

 





 


 


     
היה  יכול )  כותים(ואפילו  גר  :  הגה

  אבל  לא  יאמר  שלא )דברי  עצמו(לברך  כך  

.)אבודרהם(י  מתחלה  שהרי  היה  גו,  עשני  גוי
 


 


אך  המנהג  פשוט  בבני :  הגה

 :האשכנזים לאומרה


 





ויש :  הגה

אומרים  דאפילו  לא  נתחייב  בהן  מברך  אותן 
דאין  הברכה  דוקא  על  עצמו  אלא  מברכין 

ה  ברא  צרכי  העולם  וכן  המנהג  ואין "שהקב
ן "ש  פרק  הרואה  והר"ראטור  ותוספות  וה(לשנות  

 :)פרק קמא דפסחים וכל בו






אבל  המנהג  כסברא  אחרונה :  הגה
שהרי  בימי  הסליחות  מתפללים  הסליחות 

  מברכין  על  התורה  עם  סדר  שאר ואחר  כך
הברכות  וכן  בכל  יום  כשנכנסין  לבית  הכנסת 

אומרים  כמה  פסוקים  ותחנונים  ואחר  כך 
מברכין  על  התורה  ונהגו  לסדר  ברכת  התורה 

כן (מיד  אחר  ברכת  אשר  יצר  ואין  לשנות  

וטוב .  )משמע  בתוספות  ומרדכי  פרק  קמא  דברכות

  ברוך 'לומר  בשחרית  אחר  שמע  ישראל  וגו
כי  לפעמים ,    כבוד  מלכותו  לעולם  ועדשם

שוהין  עם  קריאת  שמע  לקרותה  שלא  בזמנה 

 ):טור(ויוצא בזה 
–

 
 


טור(בין למדרש : הגה(: 


 


והוא  הדין  דיכול  לפסוק  דין  בלא  נתינת  טעם 
ן  פרק  קמא  דשבת  ופרק  כל  הצלמים "ר(לדבריו  

 :)כתב דהוי כהרהור
    


 

ים ויש  אומר:  הגה

  מהלכות  תפלה 'ם  פרק  ז"רמב(ו  וכן  נהגו  "בלא  וי

אבל  יותר  טוב .  )א  בשם  המאור  ואבודרהם"ורשב

 :ו"לומר בוי


 



 

     


    

 





 


 



 






) עיין

)  '  סעיף  ו'לעיל  סימן  א
ולכתחילה  יטול  ידיו :  הגה

קודם  שיברך  ללמוד  ואם  לא  היה  לו  מים  יכול 
ללמוד  ולברך  בלא  נטילה  כמו  בשאר  ברכות 



 

 
– 

 

                       
                                 

                               
              

ו "שמברך  קודם  נטילה  כדלעיל  סימן  מ

 :)אגור(
 

–


 
ואומרים  פרשת  התמיד  ויש  אומרים :  הגה

סדר  המערכה  ורבון  העולמים  אתה  צויתנו 
  ואם  אי  אפשר  לאומרו  בצבור  יכול 'וכו

לאומרו  בביתו  ולחזור  פרשת  התמיד  לבד  עם 
תורה הצבור  ויכוין  בפעם  השניה  כקורא  ב

ונהגו  המדקדקים  להתנועע  בשעה .  )טור(
שקורין  בתורה  דוגמת  התורה  שנתנה  ברתת 

וכן  בשעה  שמתפללים  על  שם  כל  עצמותי 
 :)אבודרהם( מי כמוך 'תאמרנה ה

  בשבת  אומרים  אצל  פרשת  התמיד



מזכירין  גם  מוסף  ראש ויש  אומרים  ש:  הגה

חודש  וכן  נוהגין  כדי  לפרסם  שהוא  ראש 
 :)טור(א "חודש וכן הוא לקמן סימן תכ

–
 






 

–
 







 

–
 


 


 


)ו"ועיין לקמן סימן רט( 




ואפילו  לצורך  מצוה  אין  לדבר  בין  ברוך (
ועיין   ()בית  יוסף  בשם  כל  בו()  שאמר  לישתבח

 ):ד"ג נ"לקמן סימן נ



 


 




ואומרים  פסוק  ואנחנו  נברך  יה  אחר :  הגה
  וכופלין  פסוק  כל ,)טור  וכל  בו(תהלה  לדוד  

הנשמה  תהלל  יה  לפי  שהוא  סוף  פסוקי 
  ימלוך  לעולם  ועד 'וכן  פסוק  ה,  )טור(דזמרה  

  אלהינו  מודים 'כשמגיע  לועתה  ה.  )אבודרהם(
ו  לך  או  לפסוק  וכל  קומה  לפניך אנחנ

תשתחוה  אין  לשחות  ולהשתחות  שם  כדלקמן 
י  סוף פרק אין עומדין ורבינו ירוחם "הר(ג  "סימן  קי

ונהגו  לעמוד  כשאומרים  ברוך שאמר .  )'נתיב  א
 :ויברך דויד וישתבח


 




ואין  אומרים  מזמור  לתודה :  הגה

  או  בימי  פסח  שאין )טור(בשבת  ויום  טוב  
תודה  קריבה  בהם משום חמץ ולא בערב פסח 

ט  ולא  בערב  יום  כפור "ועיין  לקמן  סימן  תצ
ד  וכן  נהגו  במדינות  אלו "ועיין  לקמן  סימן  תר

 :)מנהגים(
–

 









הגה :

  קראו 'ש  לו  שהות  יותר  יאמר  הודו  להואם  י

עד  והוא  רחום  וידלג  עד  והוא  רחום  שקודם 
אשרי  כי  בנתיים  אינו  רק  פסוקים  מלוקטים 

)  מהלכות  תפלה'הגהות  מיימוני  פרק  ז(




אם  עוד  אין  שהות  לא :  הגה
יאמר  רק  ברוך  שאמר  ותהלה  לדוד  וישתבח 

.  )י  פרק  אין  עומדין"ש  והר"הרא(


    



ומכל  מקום  יאמר  כל  הברכות  שמחוייב :  הגה

א  כמו "כל  בו  ובית  יוסף  בשם  מהרי(לברך  בבוקר  

 :)ז"ו ומ"שנתבאר סימן מ
 

–– 



 




 


