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חוקותיב פרשת

 

 א ,כז -, יכהסי'  

 כה' סי      
אפי' סח בין ברכת להניח  ,אינו חוזר ומברך אם סח לצורך התפילין( י

אסור להסיח אפי' בדברים שהם  אך לכתחילהלהנחת התפילין של יד, 
אפשר  ובחוה"מ שאין מברכיןלצורך התפילין, אם לא שא"א בענין אחר, 

שמע קדיש או לכתחילה בדברים שהם לצורך התפילין. * שיש להקל 
לא יפסיק לענות אלא שותק ושומע ומכוון למה  קדושה בין תש"י לתש"ר

]אם לא אסור  חרואפי' לענות אמן על ברכת תפילין שמברך אשאומרים, 
מברך  לדעת הרמ"א]חוזר ומברך  ואם פסק וענהשחבירו מכוון להוציאו בברכה זו[, 

אפ' היכא  -ביה"ל*  [.ביה"ליברך רק על מצות תפילין.  ולארצוה"חשתים על של ראש, 
שאינו מברך בעצמו אלא חבירו מוציאו, וחבירו הניח כבר תפילין, אסור לו להפסיק 

היכא *  בעצמו לא גמר ההנחה, ואם הפסיק חוזר ומברך. שהוא ל זמןכ לקדושה
יש להקל להפסיק לעניית  שמניח בלא ברכה כגון בחוה"מ או תפילין דר"ת

 קודם שיניח של ראשואח"כ יזיז הש"י ממקומו איש"ר וקדושה וברכו, 
 שיהי' הויה אחת לשתיהן. 

 שיכרוך קודםיניח של ראש אחר שקשר של יד על הזרוע  לשו"עיא( 
יכרוך ז'  ולאר"י, כדי למעט ההפסק בכל מה שיוכל, הרצועה סביב הזרוע

כריכות סביב זרועו תחילה, אבל לא ג' כריכות שעל האצבע, דאף הוא 
אך אם שמע קדיש וקדושה אחר שבירך  וכן המנהג,, מצוה ולא הוי הפסק

 יניח ש"ר קודם הכריכותעל של יד ואם יכרוך לא יהא לו פנאי להניח ש"ר, 
אסור להוציא תש"ר ם יכול להדק במקצת שלא ימוש ממקומו. * א

ואז מותר אפי'  מהתיק עד שתהא תש"י מונחת ומהודקת יפה על הזרוע
ואפי' אם ירצה להוציא שניהם בשוה יש להיזהר קודם שעשה הז' כריכות, 

ואף  מידו ולהתעסק בש"ר, וכ"ש שלא להניח של ידוהטעם ע"פ קבלה, 
לתיק לא יתקן לפתוח התש"ר עד אחר הנחת הש"י,  אם שניהם לפניו חוץ

שאחר לא  * הפמ"ג מחמירואפי' אם בעת התש"ר לא מניח של יד מידו. 
יש מי * מיקל.  והארצוה"חיוציא ויתקן הש"ר בעוד שחבירו מניח הש"י, 

ובמדינות אלו להניח של יד מיושב ושל ראש מעומד,  שכתב ע"פ קבלה
שאף לפי הזוהר מותר להניח של  הגר"א הוכיחוגם ששתיהן מעומד,  נהגו

ו גדול מר"ש נל דמי כתב רש"ל* . וע"כ אין לזוז מהמנהג ,יד בעמידה
דמי שלא יכול  ,מקינון שאחר שלמד  קבלה  התפלל כתינוק בן יומו

 חולקין על הגמ'היכא שהזוהר והקבלה להשיג סודה יבא לקצץ בנטיעות. * 
ודין שאין יש להחמיר ג"כ,  מיריןאך אם בעלי הקבלה מחלך אחר הגמ', 

, לנהוג כן אך אין יכולין לכוףיש לילך אחר הקבלה,  בפוסקיםמוזכר 
 דברי קבלה יכריע.   ובמקום שיש פלוגתא בין הפוסקים

אפי'  צריך  לברך בכל פעם,אם מניח תפילין כמה פעמים ביום יב( לשו"ע 
אא"כ אם כשסילקן דעתו היתה להחזירן, ואפי' אם לא שינה מקומו, 

אי"צ לברך ולרמ"א היתה דעתו שיסלקם ויחזור ויניחם,  בשעת הברכה
ואם נשמטו כל מיד, ואפי' אם שינה מקומו, היכא שהסירם ע"ד להחזירם 

אך אם צריך לברך,  ' רובן ומשמש בהם להחזירןהתפילין ממקומן ואפי
אין נוהגין לברך כשנשמטו  ובשעת התפילהאי"צ לברך,  נשמטו מקצתן

ונראה דעדיף למעט המברך לא הפסיד,  , ולחיי"אדאינו מסיח דעתו מהן
כיון  דאין רשאי לילך  אם  חלצן להכנס לבית הכסא או להפיח*  בברכות.

וכן אם חלצן והי' בדעתו עתו ללובשו מיד, ואידחי צריך לברך אפי' דבהם 
או שלא הי' דעתו בשעה שחלצן להחזירם ואח"כ הסיח דעתו,  ללובשן מיד

חלץ תפילין בסתמא אם  -ביה"ל. * צריך לחזור ולברךאפי' אח"כ לבשן תיכף 
הוא בתוך התפילה דינו כדעתו להחזירן, ואפי' חלצן לילך בחוץ להשתין, ושלא 

ץ הש"י והש"ר צריך לחזור ולברך, ואם נשאר עליו אחד בשעת התפילה אם חל
עליו תפלה אחת חוזר ]אך אם הי' דעתו שלא להחזירו מיד אפי' נשאר  מהם אי"צ לברך

אפי' מרצועה ] אם נפסק או הותר הקשר והוצרך לעשות קשר אחר*  ומברך[.
אי"צ לחזור  אם לא הסיח דעתוואפי' נשמטו ממקומם,  . ביה"ל[,אחרת

מי שיש בידו אינו הפסק בדיעבד. *  ואפי' סח בינתיים לצורך העניןולברך, 
, דעשיית הקשר אינו יצא בדיעבדובירך ועשה הקשר תפילין בלא קשר 

התפילין על הזרוע דאם לאחר שהידק  מדברי השו"ע משמע. * הפסק
דכ"ז שלא הניח תש"ר  והאחרונים חלקוברך, נפסק הקשר צריך לחזור ול

צריך לחזור  ואם נפסק הקשר אחר שהניח תש"ר והדקולא נגמר המצוה, 
]ובמ"ב כ' בשם השל"ה שבשעת התפילה אי"צ לברך, ושלא בשעת התפילה מברך  ולברך

לתקן הקשר והוצרך לקחת תפילין ואם אין מי שיודע  ,ואח"כ מהדק. ביה"ל[
נפסק הרצועה של יד או ראש  -ביה"ל *ריך לחזור ולברך. בכל גווני צמאחרים 

אחר שגמר כל הנחתם וחלץ לתקנם וחוזר ולובשם אם נשאר בהם כשיעור אי"צ לברך דהוי 
התיר בידים הקשר וחזר  -ביה"לכהוזיזן ע"מ להחזירן, ואם נפסק לגמרי מסתפק הביה"ל. * 

התפילין כדי לבדוק את הפרשיות  ן אי"צ לברך, ואם פתחותיקנו אם הי' דעתו מיד להחזיר
לחזור ולברך דנתבטל מינייהו שם תפילין )וכן צ"ע  דבעי ונמצאו כשרין ותופרן כדין אפשר

מותר לברך על תפילין *  בהתיר הציציות להטיל מהודרים יותר וחוזר ולבשו מיד(.
ובלבד שלא יוציאם ממקומם הראשון, וגם  ששאלן שלא מדעת חבירו

לא יברך עליהם אפי' אחר יאוש דהוי  ל תפיליןגזיקפלם כבראשונה. * 
, ואם מכרן לאדם לא קיים המצוה ואפי' בדיעבדמצוה הבאה בעבירה, 

אך אדם נח' אי יכול לברך,  ולענין ברכהיוצא בדיעבד,  אחר לאחר יאוש
 יוכל לברך.  אחר שלקח מהשני אחר יאוש

רמ"א והעד אחר קדושת ובא לציון,  שלא לחלוץ התפיליןנהגו העולם יג( 
 ג.אחר שמו"ע.  ב.קודם ברכו.  א.]קדישים עד שאמר בהם ג'  כ' שלא לחלוץ
קדושת  ג.קדושת שפה ברורה.  ב.ברכו.  א.], וד' קדושות אחר ובא לציון[

ובמקומות  ,דהיינו לאחר קדיש יתום קדושת ובא לציון[ ד.העמידה. 
לא הי' והאר"י יחלצו אחר קדיש יתום,  ש יתום אחר עלינודיומרים קשא

יחלוץ מיד.  ומי שאין לו גוף נקי ומתיירא שיפיחחולץ עד אחר על כן נקוה, 
דמאוד יש לכון בעניית  אין לקפל טלית ותפילין בעת אמירת קדיש,* 

איש"ר, ולא גרע משאר ברכות שאין לעשות אפי' תשמיש קל כשמברך. 
לא יחלצם עד שיחזירו את הס"ת ויניחוהו בהיכל  שיש ס"ת ביום* 

]ובמקומות שאומרים ובא לציון אחר שמכניסין הס"ת, לא יחלוץ רק כמו בשאר 
לחלוץ תש"ר בפני יזהר שלא  ואם צריך לחלוץ קודם שהניחו הס"ת הימים[,
ובתפילין של יד, או שלא יגלה ראשו בפניה,  אלא יסתלק לצדדיםהס"ת 

לא יחלוץ עד אחר המילה.  הביום שיש מילשרי. *  הטלית בתש"ר תחת
ובמקומות יחלצם קודם מוסף אחר שהחזירו הס"ת להיכל,  בר"ח* 
 ולא"רהקדיש שקודם מוסף, יחלוץ אחר מיד אחר הקריאה  מחזיריןש

יחלצם קודם שאומר יה"ר וכו' שנשמור חוקיך שלא להפסיק בין קדיש 
אין עליו  מות שאין אומרים כתרומי שאין חולץ במוסף במקולתפילה, 

שכח והתחיל להתפלל  * אך המתפלל בציבור לא ישנה המנהג.תלונה, 
יחזור  גין ללבוש תפילין כל היוםההנו לא יחלצם באמצע. * מוסף בתפילין

אם הי' דעתו לזה בעת החליצה,  ואי"צ לחזור ולברךוילבשם אחר מוסף, 
ים הש"ץ תפילת מוסף, או יוכלו להניחם בר"ח אחר שיסי ותפילין דר"ת

שיסירו תפילין של רש"י קודם ובא לציון, ושל ר"ת ילבשו בעת אמירת 
 ובחוה"מ סוכותאחר הלל,  והש"ץיחלוץ קודם הלל,  בחוה"מ* ובא לציון.  

ושוב לא יניחם הלל בעוד שממתינין על האתרוג,  קודםיחלוץ אף הש"ץ 
 אין להניחם בחוה"מ. ותפילין דר"ת, כל היום

 וסי' כ      
 -ביה"ל]מניח אותה שיש לו ומברך עליה ( מי שאין לו אלא תפילה אחת, א

שיביאו לו  האפי' היא רק של ראש, ויכול לקרוא ק"ש ולהתפלל בה, ואם מצפ
, אם עדיין לא עבר זמן ק"ש ותפלה, ימתין עד שיביאו לו השניה, ואם אינו השניה

אותה שהביאו לו ויברך עליה, ולא  רוצה להיבטל ממצות תפילין יכול ללבוש עתה
שאין יכול להניח שניהם  שיש לו אונס  וכן מי יקרא ק"ש עד שיביאו לו השניה[,

ואין השיירא ממתנת עד  צאת לדרךאו שצריך לכגון שיש לו מכה בראשו, 
 וי"א של ידדקדושתו חמורה, י"א של ראש ]שיניח שתיהן מניח אותה שיכול 

, לא התירו התפלה השניה להניח בדרךא יוכל אך אם לשלא ישנה הסדר[, 
  ויניח של יד וראש קודם הליכתו.לו משום איחור דרכו לבטל מצות תפילין 

 בדיעבד אפי' הזיד ולא הניח רק אחת יצא ידי אותה שהניח.  -ביה"ל

ולדעת מברך עליה על מצות לבד,  לדעת השו"עב( הניח של ראש לבד: 
מברך עליה  אך אם הניח של יד לבדהמברך להניח ועל מצות,  הרמ"א

יברך הניח שתיהן ולא בירך *  דס"ל לברך ב' ברכות[. דלא כפמ"ג] להניח בלבד
 יצא. של ידואח"כ  של ראשעל יד ואח"כ על ראש, ואם הקדים 

 

 זסי' כ      
יד כהה, ועוד  -]דכתיב ידכהבזרוע שמאל  מקום הנחת תפילין של יד א(

בעצם  הנקרא קיבורת בבשר התפוחלא הנחה בשמאל[, מידקשירה בימין ומ
וצריך להניח בבשר התפוח שבחצי , לבית השחי ]מרפק[שבין הקובדו 

]דכן דעת ס' התרומה  ולא בחצי שסמוך לבית השחי העצם הסמוך לקובדו
כשר בכל  ולגר"א ,[. ביה"לשהתפשטות בשר הקיבורת הוא רק סמוך לקובדו

נכון להמנע מלהניח תפילין . * ואין להקל לכתחילהבשר תפוח שבעצם, 
ואפי'  -ביה"ל* שסוף הקציצה מונחת למטה ממקום הקיבורת.  גדולים

אם אין לו כי אם *  .לא יצאאם קצה תפילין מונחים למטה מבשר התפוח 
עליון במקום התפוח, הטוב יותר שיקשרם בחצי העצם  תפילין גדולים

אם * ממה שיהיו מונחים למטה ממקום הקיבורת שלא יצא בזה כלל. 
טה התפלה מעט לצד אף בדיעבד לא יצא. * י הניח התפילין ביד ימין

 זרועו למטה יהי' כנגד לבו. ףשיכובענין  הגוף
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