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 התפילין בראי הרמב"ם
ומפרשי חז"ל



ספר

התפילין בראי הרמב"ם ומפרשי חז"ל

הכולל דיני תפילין בעיקר ע"פ מנהגי יהדות תימן

 עם ביאורים ופסקים מן התלמוד, גאונים וראשונים 
עד אחרוני האחרונים

 לאור פסקיו של המאור הגדול, מאריה דאתרין דתימן
 עמוד ההוראה 

רבנו הרמב"ם זצ"ל

 לאור פירושו של

מו"ר הרה"ג יוסף בן הרב דוד קאפח זצ"ל
חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

וחבר בית הדין הגדול בעיה"ק ירושלים ת"ו

נאסף נערך ובואר ע"י

עותניאל בלאמו"ר ר' עוזיאל מנצור ס"ט
מחנך בישיבת בנ"ע נווה הרצוג, אשדוד ת"ו

ה'תשע"ו ליצירה, ב'שכ"ז לשטרות



הסכמת הרה"ג דוד לאו שליט"א*
הרב הראשי לישראל

נשיא מועצת הרבנות הראשית

* ההסכמות מובאות ע"פ סדר הא"ב של שמות הרבנים.



הסכמת הרה"ג חיים פוגל שליט"א
יו"ר חבר הנאמנים מכללת 'אורות ישראל' 

יו"ר מרכז מורשת הרמב"ם טבריה
ראש הגרעין התורני 'שכונת אושיות' רחובות



הסכמת הרה"ג מאיר אדרי שליט"א
ראש ישיבה תיכונית 'נווה הרצוג'



הסכמת הרה"ג משומר צוברי שליט"א
מרא דאתרא גן-יבנה

ראש מוסדות 'תורה וחסד תפארת בנים' גן-יבנה



הסכמת הרה"ג עזריה בסיס שליט"א
רב העיר ראש-העין

חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל



הסכמת הרה"ג עמי דנינו שליט"א
ראש ישיבת ההסדר 'אורות יעקב' רחובות



הסכמת הרה"ג הדיין צבי צרפתי שליט"א
ראש כולל ישיבת 'אורות יעקב' רחובות

אב"ד לגיור



הסכמת הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
רב העיר קרית אונו

חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
יו"ר הליכות עם ישראל

נשיא מכון מש"ה

 לחקר משנת הרמב"ם -  מכון מש"ה       
 939205944מס' מלכ"ר      580096865עמותה רשומה מס'     מיסודה של "הליכות עם ישראל"            
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 לק"י
 הרב רצון ערוסי
 רב העיר קרית אונו

 חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
 יו"ר הליכות עם ישראל

 ונשיא מכון מש"ה
 ט' אלול תשע"ו
12.9.16 

 דברי ברכה
הי"ו, אשר שוב זיכה אותנו בבירור הלכתי מקיף עתניאל מנצור בואו ונחזיק טובה לידידנו הצעיר, הרב 

, שהם מנהגי אבותינו הקדמונים, כי כדרכו בעבר, כך ם ומפרשי חז"להתפילין בראי הרמב"בענייני 

 בהווה, המחבר מבסס מסורת אבות של חכמי תימן ומעודד שמירת מנהגי קדמונים.

הנושאים הם רבים ומגוונים, והם הלכה למעשה, החל מפרשיות התפילין והמשך בעניניים רבים 

 הקשורים בהנחת תפילין.

שהביא בשמי, בעניין הנחת תפילין לפי רבינו ולפי ר"ת, שהגר"א אמר שצריך כאן המקום להוסיף למה 

להניח עשרות סוגי תפילין בשל השינויים ההלכתיים שיש בעניין התפילין, שבמקום אחר כתבתי שהדבר 

מגיע למאות, הן משום שיש עוד מסורת שלישית על סדר הפרשיות, והן משום שיש עוד חילוקי דעות 

 ים לתפילין.הלכתיים הקשור

ולכן, אין כוונתי לומר למניחי שני תפילין, "אל תהי צדיק הרבה", כי גדולים מאוד בתורה נהגו כן, אלא 

כדי לומר לזולתנו, לבל יטילו בנו ובאבותינו דופי, על שאין נוהגים במנהג זה, ועל אבותינו ניתן לומר 

 ילך בטח". –בדרכם המורשתית, "הולך בתום 

את המחבר הצעיר, שיעלה מעלה מעלה במעלות התורה, ויפוצו מעינותיו חוצה כדי לזכות את  והנני מברך

הרבים. ברכה מיוחדת נתונה לו על סיועו החשוב למכון מש"ה, להפיץ תורת רבינו ע"ה ומשנתו של מארי 

אולתו )מהרי"ק(, וה' ישלם לו גמולו בעוה"ז ובעוה"ב. ונישא תפילה שיתגשם חזון נביאי ישראל על ג

 ל חי.-הרוחנית של עמנו שנשוב לצור מחצבתנו, עדתנו בפרט, וכל עם ישראל בפרט, ונהיה בני א

 בברכת התורה לומדיה ומלמדיה          

 הלויערוסי ב"ר יוסף רצון 
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, שהם מנהגי אבותינו הקדמונים, כי כדרכו בעבר, כך ם ומפרשי חז"להתפילין בראי הרמב"בענייני 

 בהווה, המחבר מבסס מסורת אבות של חכמי תימן ומעודד שמירת מנהגי קדמונים.

הנושאים הם רבים ומגוונים, והם הלכה למעשה, החל מפרשיות התפילין והמשך בעניניים רבים 
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שהביא בשמי, בעניין הנחת תפילין לפי רבינו ולפי ר"ת, שהגר"א אמר שצריך כאן המקום להוסיף למה 
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הסכמת הרה"ג שלמה מחפוד שליט"א
אב"ד בד"ץ 'יורה דעה'

רב ומו"צ שכונת נוה אחיעזר ושיכון ו' בני-ברק 


