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הלכות תפילין חלק
שמירה על קדושת התפילין

ז/הרב חננאל עמי ישראל זייני

א .אסור לתלות תפילין עצמן על וו ,בין אם הן תלויות בבתים בין אם ברצועות .אבל אם
התפילין מונחות בתוך הנרתיק שלהן ,מותר לתלות את הנרתיק.
ב .כאשר מניח אדם תפילה של יד ,לא יתן לרצועה להתגלגל על הרצפה ,אלא יניח אותה
על שולחן או לפחות על כסא.
ג .כאשר מניח אדם תפילה של ראש ,יאחוז ביד אחת בתפילה וביד השניה בקשר ,ויניח.
ולא יתן לאחד מהם להיות תלוי.
ד .אסור לישון עם תפילין בתוך היד ,שמא יפלו על הרצפה כשירדם .אבל אם הן מונחות
באופן שלא תוכלנה ליפול – מותר.
ה .אם נפלו תפילין על הרצפה ,נוהגים לצום .אבל עדיף לתת כסף לצדקה וללמוד תורה,
ולא לצום [שלא יהיה חשש גזל כאשר אדם עובד כשהוא עייף ,ולא יהיה ביטול תורה למי
שלומד] ,ביחוד אם התפילין נפלו כאשר הן מכוסות.
ו .אסור לשים תפילין מתחת לכרית ועל מטה שאדם ישן עליה.
ז .אין לשבת או לשכב על גבי תיק שיש בו תפילין ,אפילו הן מכוסות בשני כיסויים.
ח .תשמיש המטה אסור בבית שיש בו תפילין .ואם הן בחדר אחר והוא סגור – מותר .וכן
אם התפילין מכוסות בשני כיסויים [כיסוי אחד בנוסף מעבר לכל הכיסויים הרגילים] –
מותר.
ט .אסור לישון בעוד התפילין מונחות עליו [אפילו אם רק אחת מהן מונחת עליו] .ואם הן
מכוסות – מותר לישון בישיבה שינה ארעית ,עם הראש מונח בין הברכיים.
י .אין להכניס תפילין לבית שימוש .ומי שצריך להתפנות ,יחלוץ אותן במרחק של  4אמות
(כ 2-מטרים) לפחות מבית השימוש.
יא .ואדם שנמצא במקום שאין לו איפה לשמור את התפילין ,ואין לו גם למי לתת לשמור
אותם – יכסה את התפילין ,ויניח אותם בתוך תיק או שקית [כדי שלא יפלו] ויתפנה.
יב .אין להכניס תפילין לחדר אמבטיה ,אפילו אין שם שירותים.
יג .נרתיק שיועד לשם תפילין וקופסאות של תפילין ,שהשתמש בהם אדם להניח בהם
תפילין אפילו פעם אחת – אסור להשתמש בהם לשימוש של חול (כגון לשמור בַּנרתיק
כסף) ,אפילו אם התקלקלו.
יד .נרתיק שלא יועד לתפילין ,והוכנסו בו תפילין ,או נרתיק שיועד לתפילין ולא הוכנסו בו
תפילין – לא חלה הקדושה עליהם.
טו .אדם שהתנה מראש על נרתיק של תפילין שאינו מיועד לתפילין בלבד – לא חלה עליו
קדושה ,אבל מכל מקום לא יעשה בו שימוש בזוי ,כל זמן
שמשתמש בו לתפילין.

דינים נוספים

אין להכנס לבית הקברות ,וכן אין להיות בתוך
טז.
ארבע אמות של נפטר כאשר התפילין של ראש מגולות,
משום לועג לרש.
יז .אין לאדם לחלוץ תפילין בפני רבו המובהק ,מפני כבודו.
אלא יסובב את פניו ויחלוץ את התפילין.
©כל הזכויות שמורות למחבר ולישיבת "אור וישועה"

