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Some Yes- Some No - Knowing the Reason 
Raa Menashe Klein (1924–2011) 

Ungvar, Brooklyn, Ramot

שו"ת משנה הלכות חלק יח סימן לה
 נישוק התפילין ושאר מצוות
עש"ק ויקהל התשל"ג בנ"י

 בדבר שאלתו, במה שנוהגים בכל מושבות בני ישראל, שבשעה שממשמשים בתפילין 
 .כגון בפסוק 'לאות על ידך' וכיוצא בזה, מנשקים התפילין דבר שלא הוזכר בשו"ע

Touching has a different Reason
 דע דלאו כולא עלמא מנשקים, אלא ישנם גם רק ממשמשים. ובשו"ע (או"ח סי' כ"ח

 ס"א) כתב, וכשיאמר 'וקשרתם לאות על ידיך' ימשמש בשל יד, וכשיאמר 'והיו
 לטוטפות בין עיניך' ימשמש בשל ראש. מיהו בסעיף ג' שם כתב, מנהג החכמים לנשק

 התפילין, בשעת הנחתם
……

 וכן המנהג לנשק היד בשעה שנוגעין בספר תורה, והכל מטעם אחד דכל שנוגע
 במצוה שהוא עצם קדושה מנשק לחיבוב המצוה. ועיין ברית אברהם (סעליב, סי'
 קפ"ה) במנהג לנשק היד שנוגעין בס"ת תפילין ומזוזה. על כל פנים הוא ענין של

 .חיבוב מצוה, וכמו ספר תורה ומזוזה כך תפילין
Back to Fundamental Source
ובספר אור זרוע הגדול (הל' שבת סי' מ"ח) כתב וז"ל, ואחר שקרא, הולך שליח ציבור.

HOW TO KISS TORAH? 
R Ephraim Zalman Margulies 1762 – 1828 Shaarei Efraim 10:4

The Hand as an Ideal- Touching Kedusha and its impact 


Pitchei Efrayim
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Not using the Mouth  or even the Hands  
Rav Henkin Edut Layisrael P 159


A more particular application
שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלט סעיף יא

כ) יא') {ב} הקורא בתורה יג <ט> כה] צריך לאחוז (לה) בספר תורה יא'] בשעת ברכה. 
הגה: וסמכו מנהג זה על מה שנאמר ביהושע יב'] לא ימוש (לו) יד ספר התורה הזה 

מפיך חזק ואמץ (יהושע א, ח - ט) כו] ומזה נהגו לומר למסיים לקרות בתורה בכל פעם 
חזק (ב"י בשם אורח חיים). 

This Shabbat Yitro  Application
עטרת צבי אורח חיים סימן קלט ס"ק יא

:יא] בשעת ברכה. כדי להראות כאילו עכשיו קבלה מהר סיני

מגן אברהם סימן קלט
יד (פמ"ג) ס"ת הזה. דמשמ' שתופס' בידו ולאחר הקריאה מנשק הס"ת (ס"ח סרנ"ה) 

וכשנזדמן לו רוק ירוק ואח"כ ינשק ולא ינשק ואח"כ ירוק [שם]: 

משנה ברורה סימן קלט ס"ק לה
אחר הקריאה מנהג לנשק הס"ת וכשנזדמן לו רוק ירוק [אך מן הצד ולא כנגד הס"ת 

דאסור כמבואר ביו"ד סימן ר"ע] ואח"כ ינשק ולא ינשק ואח"כ ירוק [אחרונים]: 
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