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 אופן הנחת התפילין

פ "נוהגים הספרדים ע, לאחר הברכה. לפני שיניח תפילין יברך בעמידה על ההנחה .א
ויש להם  ,נוהגים לשבת אף בזמן הברכהויש . לשבת בזמן הנחת תפילה של יד, הקבלה

 . והאשכנזים נוהגים לעמוד כל זמן ההנחה. על מה שיסמכו
ואין להוציא את התפילה . יקום ויניח תפילה של ראש, לפני שיכרוך את הרצועה על כף היד .ב

 . לפני הנחת תפילה של יד, מתיק התפילין
 

 הפסק בהנחת התפילין

 .צריך לברך בכל פעם שמניח ,מי שמניח תפילין כמה פעמים ביום .ג
 .כשיניח אותן פעם שניה צריך לברך, כדי ללכת לבית הכסא, מי שחלץ את התפילין .ד
צריך לברך , (למקום שאינו מקום הנחת התפילין)וזזו התפילין ממקומם , מי שמניח תפילין .ה

 .על ההנחה לפני שיחזירן למקומם
 

 תפילין שאולות

 .יש לברך על תפילין שאולות .ו
. כי כל אדם שמח שיעשו מצוה בממונו, אפילו בלי ידיעתו, אול תפילין של חבירומותר לש .ז

 .יותר מבתפילין של עצמו, צריך אדם להזהר בתפילין של חבירו, ומכל מקום
 . צריך לברר קודם כל אם בעליהן צריך אותן לתפילה, השואל תפילין מחבירו בלי ידיעתו .ח
ובין בגודל , בין באופן קיפול הרצועות, שמצאןצריך להחזירן כמו , השואל תפילין מחבירו .ט

 (.אם הגדיל או הקטין את הקשר)החלל של הראש בתפילה של ראש 
  

 חליצת התפילין

 .ותפילה של ראש יש לחלוץ בעמידה. יש לחלוץ את התפילין בסדר ההפוך לסדר ההנחה .י
לפני שיחזירו  ,תורהה קריאתוביום שיש " ]ובא לציון"אין לחלוץ את התפילין לפני קדושת  .יא

 . אם לא בשעת הדחק, [את ספר התורה למקומו
, יוצר, ברכו]קדושות  ארבעשלא לחלוץ את התפילין לפני שאמר בהן , מצוה לכתחילה .יב

 .קדישים שלשהו[ ובא לציון, קדושה
 ".אמן יהא שמיה רבא"כדי לכוון בענית , אין לחלוץ את התפילין בזמן אמירת קדיש .יג
ויש מדקדקים לחלוץ לפני ] התפילין לפני הקדיש שלפני מוסףיש לחלוץ את , בראש חדש .יד

והנוהגים , "[יהי רצון שנשמור חוקיך ומצוותיך"שיאמרו 
מכל ו. לחלוץ לאחר הקדיש יש להם על מה שיסמכו

 .החזן יחלוץ את התפילין לאחר הקדישמקום 
 

 


