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דף כח.

דף לד.

דף לד:

שבעה  זה  את  זה  מעכבין  מנורה  קני  שבעה  מתני' 
נרותיה מעכבין זה את זה

שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו אפילו כתב אחד 
מעכבן

ד' פרשיות שבתפילין מעכבין זו את זו אפילו כתב אחד 
מעכבן

רבי  אחת  שארבעתן מצוה  זו  את  זו  ציציות מעכבות  ד' 
ישמעאל אומר ארבעתן ארבע מצות:

רבי  דברי  ד'  כאן  הרי  לטוטפת  לטטפת  לטטפת  ת"ר 
פת  שתים  בכתפי  טט  צריך  אינו  אומר  ר"ע  ישמעאל 

באפריקי שתים

קנים  וששה  כדכתיב  מנורה:  קני  שבעה  מתני' 
יוצאין מצידיה )שמות כה( והמנורה עצמה שבאמצע היא 
השביעית כזה: שבעה נרותיה: בראש של קנה וקנה 

היה נר אחד כעין בזך ושם נותנין השמן והפתילות:

שמוע:  אם  והיה  שמע  שבמזוזה:  פרשיות  שתי 
כתב אחד: אות אחת מעכבין זו את זו דכתיב )דברים
ו( וכתבתם כתיבה תמה ושלימה ובתפילין כתיב הויה 

)שם( והיו לטוטפות:

ד' פרשיות שבתפילין: שמע )שם( והיה אם שמוע )שם
יא( קדש לי כל בכור )שמות יג( והיה כי יביאך )שם( שבצידה 

דבכולהו כתיב ולטוטפות או ולזכרון בין עיניך:

מכאן  ד':  כאן  הרי  לטוטפת  לטטפת  לטטפת 
שכותב ד' פרשיות בד' בתים: טט בכתפי שתים: 

באותו מקום קורין לשתים טט:

גמ' ארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן: פשיטא אמר רב יהודה אמר רב 
לא נצרכא אלא לקוצו של יו"ד והא נמי פשיטא לא נצרכא אלא לאידך דרב יהודה דאמר רב  יהודה  אמר   

רב   כל   אות   שאין   גויל    מוקף    לה    מארבע    רוחותיה    פסולה:

סי' יו"ד: הל' ד', ו'
סי' י"ג: הל' א'

סי' ל"ב: הל' ה'

סי' ל"ב: הל' נ"ה
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טייטשן

GalleryReview Questions

מעכבין _________________
לא נצרכא _______________               
                     _________________ לאידך 
גויל ___________________
___________________ בזך 

Say it in Aramaic

Surrounded ___________

הב' פרשיות של שמע

1. If one only has three פרשיות in his תפילין, may he put them on?

____________________________________________________

____________________________________________________

2. Define פרשה?

____________________________________________________

____________________________________________________

3. A מזוזה contains which two פרשיות?

____________________________________________________

4. Whats the source that teaches us that even one פרשה is מעכב?

____________________________________________________

____________________________________________________

5. Which four פרשיות are found in the תפילין? What is the source that we learn

this from?

____________________________________________________

____________________________________________________

6. What דינים did ר' יהודה teach us about writing תפילין?

____________________________________________________

____________________________________________________

7. Based on your answer to question 6, which דין does our משנה mention?

____________________________________________________

____________________________________________________

8. How can the 'גמ say "'הרי כאן ד" if it only says לטטפת three times?

____________________________________________________

____________________________________________________

ציור עם ד' פרשיות

שבעה קני המנורה ונרותיה

אינו מוקף גויל בד' רוחותיה

יו"ד
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ת"ר יכול יכתבם על ד' עורות ויניחם בד' בתים בד' 
עורות ת"ל ולזכרון בין עיניך זכרון אחד אמרתי לך 

ולא ב' וג' זכרונות

הא כיצד כותבן על ד' עורות ומניחן בד' בתים בעור 
אחד ואם כתבן בעור אחד והניחן בד' בתים יצא

וצריך שיהא ריוח ביניהן דברי רבי וחכ"א אינו צריך

ושוין שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת 

ואם אין חריצן ניכר פסולות

על ד' עורות: ד' חתיכות קלף ויניחנה בד' בתים של 
ד' חתיכות קלף:

בד' בתים בעור אחד: שמפשיטין עגל קטן ]ולוקחים 
]ד'[  בו כמין  ומניחין אותו בדפוס שיש  חתיכת עור[ 
את  ונוטלין  הדפוס  על  לייבש  אותו  ומניחין  אצבעות 
בעור  כתבן  ואם  מאליהן:  בתים  ונעשים  הדפוס 
והניחן  ד' פרשיות  בו  וכתבו  אחד: שעשה עור אחד 

בד' בתים של עור אחד כמה שפירשנו: 

וצריך שיהא ריוח: בין הפרשיות כשיכתבם שלאחר 
ד'  כמין  העור  מלמעלה  יחתוך  אחד  בעור  שכתבן 
עור  למטה  מדובק  ויהיה  בתים  בד'  ויניחן  אצבעות 
ביניהם:  אחד:  בבית  אחת  פרשה  שתהא  כדי  אחד 

בתוך הד' בתים של עור האחד: 

שנותן חוט או משיחה: בין כל בית ובית: 

ואם אין חריצן: החריץ שבין כל בית ובית אם אינו 
הבתים  מחיצות  עשה  אם  כגון  פסולה  מבחוץ  ניכר 

מבפנים ואין חריץ ניכר מבחוץ:

סי' ל"ב: הל' נ"ח

סי' ל"ב: הל' ע"א
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1. In how many בתים would we have thought to place the פרשיות? Why?

___________________________________________________

___________________________________________________

2. How does the word "זכרון" tell me otherwise?

___________________________________________________

___________________________________________________

3. What misconception regarding the פרשיות can one learn from the word

?"זכרון"

___________________________________________________

___________________________________________________

4. What is the proper way to write the פרשיות? Why?

___________________________________________________

___________________________________________________

5. How would one be able to write all the פרשיות of theשל ראש  on one קלף?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

6. How does one make חריצין in the תפילין? Where do the they have to be?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

טייטשן

GalleryReview Questions

_________________ עורות 
בתים __________________
ריוח __________________
משיחה ________________
חריצן _________________

בדפוס _________________

אצבעות ________________
לייבש  _________________

Say it in Aramaic

We would have thought ________

And both agree  ___________

ד' עורות מונחים בד' בתים

חריצי התפילין

ד' בתים בעור א'

ריוח ביניהן
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תנו רבנן כיצד כותבן תפלה של יד כותבה על עור 
אחד ואם כתבה בארבע עורות והניחה בבית אחד 
ידך  על  לאות  לך  והיה  שנאמר  לדבק  וצריך  יצא 
מבפנים  אחת  אות  כך  מבחוץ  אחת  שאות  כשם 

דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר אינו צריך

לו  אין  שאם  ברבי  יהודה  ר'  לי  ומודה  יוסי  א"ר 
תפילין של יד ויש לו שתי תפילין של ראש שטולה 

עור על אחת מהן ומניחה 

מודה היינו פלוגתייהו אמר רבא מדבריו של ר' יוסי 
חזר בו ר' יהודה

יוחנן תפלה  דר'  חנניה משמיה  רב  והא שלח  איני 
של יד עושין אותה של ראש ושל ראש אין עושין 
חמורה  מקדושה  מורידין  שאין  לפי  יד  של  אותה 

לקדושה קלה 

ל"ק הא בעתיקתא הא בחדתתא

ולמ"ד הזמנה מילתא היא דאתני עלייהו מעיקרא

בד'  פרשיות:  הארבע  כל  אחד:  עור  על  כותבה 
עורות: בד' אגרות: וצריך לדבק: את הד' אגרות 
ביחד בתפירה או בדבק שקורין גלו"ד: אות: סימן: 
והיה לך לאות: אפי' לך לא יהא אלא אות אחת דכי הוו 
אחד  בבית  ונתונות  דבוקות  שאינם  אגרות  ד'  בפנים 
לאחרים שאין רואין אלא חיצון חשוב אות אחת אבל לך 
המשמש בהן וניכר ממשן של ד' אגרות כל אחת לבדה 

הוו ב' אותות: אינו צריך: לדבק: 

)זוגות(  ב':  לו  ויש  החכם:  יהודה  ברבי:  יהודה 
תפילין של ראש העשויין בד' בתים: שטולה עור על 
אחת מהן: על הד' בתים מכסה עור אחד ונראין כבית 

אחד: ומניחה: בידו אע"פ שאין מדובקות בפנים:

מתוך דבריו של רבי יוסי נשמע שחזר בו רבי 
יהודה: ואין צריך לדבק:

של  שרובו  קדושתה:  חמורה  ראש  של  תפילין 
אין  זרוע  בשל  אבל  דל"ת  שי"ן  ראש  בשל  נעשה  שדי 
אצבע  רחב  כשיעור  קטנה  רצועה  שם  שיש  יו"ד  אלא 
ובסוף ראשה מעט כמין יו"ד ועוד כתיב וראו כל עמי 
וגו' ותניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין שבראש )לקמן 

לה:(:

עתיקתא: שכבר נקשרו בראש אסור להורידן ולעשות 
של יד:

)דף  הדין  נגמר  בפרק  בסנהדרין  דאמר:  ולמאן 
מז:(: הזמנה מילתא היא: ומשזימנה לצורך הראש 
עליה:  דאתני  כגון  יד:  לשל  לשנותה  רשאי  אין 

מעיקרא על של ראש לעשותו לשל יד אי צריך להם:

סי' ל"ב: הל' ג'

סי' מ"ב: הל' א', ב'
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1. How are תש"י different than what we just learned about תש"ר?

___________________________________________________

___________________________________________________

2. According to ר' יהודה if someone has the פרשיות of the תש"י written on

four pieces of קלף can he use them? How?

___________________________________________________

___________________________________________________

3. Explain the term "ר' יהודה ברבי"?

___________________________________________________

___________________________________________________

4. If one has two תש"ר, can he make one תש"י? How and Why?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

5. How long do תפילין retain the title "New תפילין"?

___________________________________________________

טייטשן

GalleryReview Questions

__________________ לדבק 
אות ___________________
שטולה _________________
בעתיקתא _______________

בחדתא _________________
הזמנה __________________
דאתני __________________
__________________ בדבק 
ממשן  __________________
ומשזימנה _______________

אין רשאי ________________
לשנותה _________________

Say it in Aramaic

Is it so ________________
Sent _________________
Greater _______________
Lighter _______________
Initially _______________

תפילין של יד

פרשיות התפילין בעור א' ובד' עורות

עור א' של יד

דבק
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וברייתא  לברייתא  גוייתא  אלא  אמרן  לא  אביי  אמר 
לגוייתא אבל גוייתא לגוייתא וברייתא לברייתא לית לן 

בה

א"ל רבא מאי שנא גוייתא לברייתא וברייתא לגוייתא 
דלא דהך דבעי למיחזי אוירא לא קא חזייא והא דלא 
לברייתא  ברייתא  חזייא  קא  אוירא  למיחזי  בעי  קא 
וגוייתא לגוייתא נמי הך דבעיא למיחזי אוירא דימין קא 
דימין  אוירא  חזיא  קא  ודשמאל  דשמאל  אוירא  חזיא 

אלא ל"ש

ואמר רב חננאל אמר רב תיתורא דתפילין הלכה למשה 
מסיני 

גוייתא לברייתא: שכתב והיה כי יביאך קודם לקדש 
לגוייתא:  גוייתא  אבל  דנעשית פנימית חיצונה: 
כגון אם הקדים שמע לוהיה כי יביאך: או ברייתא 
לברייתא: כגון והיה אם שמוע בשמאל קדש בימין 

של מניח:

תיתורא: גשר לאחר שנתן האגרות בבתים דרך הפה 
הרחב שהבתים עשויין כעין בתי ידים שקורין גוט"ן 
האצבעות  בבתי  ונותנם  הפה  דרך  האגרות  ומכניס 
נשארת  והד'  מעט  אחת  מכל  הדפנות  מג'  וחותך 
ג'  וכופלה לאותו אורך ומטילה על חודן של  ארוכה 
זה  של  רחבו  על  דפנות  ג'  של  חודן  ותופר  הדפנות 
והוא בית מושבו של תפילין ונראה כעין דף של גשר:

דף לה.

ת"ר כיצד סדרן קדש לי והי' כי יביאך מימין שמע והי' 
אם שמוע משמאל

והתניא איפכא אמר אביי ל"ק כאן מימינו של קורא כאן 
מימינו של מניח והקורא קורא כסדרן: 

אמר רב חננאל אמר רב החליף פרשיותיה פסולות

כיצד סדרן: סדר הנחתן: כאן מימין של קורא 
כאן מימינו של מניח: כשהקורא עומד כנגד מניח 
קורא  והקורא  זה:  של  לשמאל  זה  של  ימינו  הוי 
מוקדם  מוקדם  בתורה  כתובין  שהן  כסדר  כסדרן: 
ומאוחר מאוחר הילכך הא דקתני לעיל קדש והיה כי 
יביאך מימין מימינו של קורא קאמר דהשתא כשהוא 
קורא כדרכו מימינו לשמאלו ונמצא קוראן כסדרן והא 
משמאל  יביאך  כי  והיה  קדש  דמשמע  איפכא  דתנא 

אמניח קאמר דהוא ימין של קורא:

החליף: כדמפרש:

סי' ל"ד: הל' א', ב', ג', ד'
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גוייתא וברייתא

1. List which פרשיות are put into each בית, according to רש"י and ר"ת.

2. Explain how ‘right' can mean ‘left' and ‘left' can mean ‘right'?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

3. List a case which would be כשר according to אביי and would be פסול

according to רבא?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

4. Explain why אביי holds that it's כשר and רבא holds that it's פסול?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

התיתורא

עשית התיתורא

רש"י ר"ת

ימינו של מניח וימינו של קורא

טייטשן

GalleryReview Questions

איפכא __________________
החליף __________________
גוייתא __________________
ברייתא _________________
דהך ___________________
תיתורא _________________
הילכך  __________________

חודן ___________________
גשר ___________________

Say it in Aramaic

It is not said ____________
To see _______________
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אמר אביי מעברתא דתפילין הלכה למשה מסיני

ואמר אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני

וצריך שיגיע חריץ למקום התפר רב דימי מנהרדעא אמר 
כיון דמנכר לא צריך

ואמר אביי האי קילפא דתפילין צריך למיבדקיה דדילמא 
דימי  רב  וליכא  תמה  כתיבה  ובעינא  ריעותא  בה  אית 

מנהרדעא אמר לא צריך קולמוסא בדיק לה

א"ר יצחק רצועות שחורות הלכה למשה מסיני 

ירוקות  בין  במינן  אותן אלא  קושרין  אין  מיתיבי תפילין 
בין שחורות בין לבנות אדומות לא יעשה מפני גנאי ודבר 
אחר א"ר יהודה מעשה בתלמידו של ר"ע שהיה קושר 
תפיליו בלשונות של תכלת ולא אמר לו דבר איפשר אותו 
צדיק ראה תלמידו ולא מיחה בו אמר לו הן לא ראה אותו 
ואם ראה אותו לא היה מניחו מעשה בהורקנוס בנו של 
ר' אליעזר בן הורקנוס שהיה קושר תפיליו בלשונות של 
ארגמן ולא אמר לו דבר איפשר אותו צדיק ראה בנו ולא 
מיחה בו אמרו לו הן לא ראה אותו ואם ראה אותו לא 

היה מניחו

קתני מיהא בין ירוקות בין שחורות ובין לבנות לא קשיא 
כאן מבפנים כאן מבחוץ אי מבפנים מאי גנאי ודבר אחר 

איכא זימנין דמתהפכין ליה

אותו  סביב  תפילין  של  הרצועה  כשנותן  מעברתא: 
תיתורא יכפיל הקלף סביב הרצועה כעין שעושים לפי 
המכנסים שלא תהא הרצועה קבועה אלא כשהוא רוצה 
זה  ראש  ומקצר  זה  ראש  ומאריך  ואילך  אילך  מושכה 
שירצה:  צד  לכל  ומושכה  שמעבירה  מעברתא  ולשון 
שי"ן של תפילין: לבית חיצונה עושין כמין קמטים 
שיגיע  וצריך  שי"ן:  כעין  בו  ונראין  בקלף  דקים 
חריץ: שבין בית לבית עד מקום התפר למטה כלומר 
עד בית מושבו דהיינו תיתורא: כיון דמינכר: חריץ 

למעלה קצת אין צריך להגיע למקום התפר:

קילפא: קלף: ריעותא: נקב:

אלא במינן: של עור ולא של משי ופשתן: אדומות 
יעשה: מפני גנאי שמא יאמרו גרדן הוא ומדם  לא 
חטטיו נצבעו והאדימו הרצועות: של תכלת: דלאו 

מינן הוא: 

מבפנים: אפילו לבנות ודא"ר יצחק שחורות מבחוץ: 
דמתהפכין ליה: מה שבפנים בחוץ ונראה האודם:

סי' ל"ב: הל' ס"ו

סי' ל"ב: הל' ס"ד

סי' ל"ב: הל' ס"א

סי' ל"ב: הל' ל"ז

סי' ל"ב: הל' ס'
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1. What is the "ש" of the תש"ר made from? ______________________

2. Before writing תפילין does the סופר have to check the קלף? Why?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. The ברייתא says: "תפילין אין קושרין אותן אלא במינן", since the בתים are hard,

how can one make רצועות from the same material?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. What color do the רצועות have to be? Why?

_____________________________________________________

5. How can the 'גמ teach us a דין based on  the story of  תלמיד of ר"ע or son of 'ר

?דין how do we know they knew this ,אליעזר

____________________________________________________

6. What is wrong by saying that the רצועות of תלמיד ר"ע were only blue on the

inside?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

שי"ן של ד' ידות

שי"ן של ג' ידות

קולמוס ודיו

מעברתא

טייטשן

GalleryReview Questions

________________ מעברתא 
קילפא __________________
________________ למיבדקי' 
________________ בלשונות 
מיחה ___________________
_______________ דמתהפכין 
שמעבירה ________________
קמטים  _________________

מושבו __________________
חטטיו __________________

Say it in Aramaic

Reach _______________
Hole ________________
Is It Possible? ___________
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תנא תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני 

אמר רב פפא בתפרן ובאלכסונן 

לימא מסייע ליה העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה 
מצוה

אמר רב פפא מתני' דעבידא כי אמגוזא

אמר רב הונא תפילין כל זמן שפני טבלא קיימת כשירות 
רב חסדא אמר נפסקו שתים כשירות שלש פסולות

אמר רבא הא דאמרת שתים כשירות לא אמרן אלא זה 
שלא כנגד זה אבל זה כנגד זה פסולות וזה כנגד זה נמי 

לא אמרן אלא בחדתתא אבל בעתיקתא לית לן בה

אמר ליה אביי לרב יוסף היכי דמיין חדתתא והיכי דמיין 
עתיקתא אמר ליה כל היכא כי מיתלי ביה בשלחא והדר 

חלים עתיקתא ואידך חדתתא

בתופרן: בתפירתן ישמור את ריבוען שלא ימשוך חוט 
שקורין  רחבו  ויקצר  יכווצו  שלא  מדאי  יותר  התפירה 
ארכו  מכוון  ריבוען  שיהא  ובאלכסונן:  דגרזלי"ר: 
חכמים  שאמרו  אלכסון  אותו  להם  שיהא  כדי  כרחבו 
חומשי  ותרי  אמתא  בריבועא  אמתא  כל  ח(  דף  )סוכה 

באלכסונא ולא יהא ארכו יתר על רחבו שאפי' יש להו 
זויות פסולין:

תפילתו עגולה: בית מושב תפילין עגול שאין להם 
שכשיכנס  סכנה:  ביצה:  דופן  כמין  אלא  מושב  בית 
התפילין  יכנסו  שלא  באיסקופה  ראשו  ויכה  בפתח 
למשה  הלכה  דמרובעות  מצוה:  בה  ואין  בראשו: 

מסיני:

 כאמגוזא: שעור בית מושבם חדוד ביותר אבל עגול 
]בית[  להם  יש  שהרי  דכשירה  אימא  וכטבעת  כעגיל 

מושב:

טבלא: זהו עור של בתים: שתים: שני דפנות בשני 
בתים: 

זה שלא כנגד זה: כגון שנפסק בית ראשון ובית ג' 
ואחד שלם ביניהם זה כנגד זה ]בתים הסמוכות[ ל"א זה 
כנגד זה בתו אויר חריץ אחד נפסק דופן בית זה ודופן 
בית שכנגד זה שלא כנגד זה שנפסק זה באויר אחד וזה 
באויר אחר שאין קרע רואה את חבירו שהבית מפסיק 
דפסולים:  הסמוכים  בתים  ב'  אמרן:  לא  ביניהן: 

בחדתתא: ונפסקו ודאי עור מקולקל הוא: 

והדר  ומפשט:  בעור  כשאוחז  בשילחא:  דמתלי 
חלים: כשמניחן חוזר וכווץ: שילחא: עור כמו )ויקרא 
לשון  חלים:  דהדר(  ע"ג  )אף  וישלח:  והפשיט  א( 

חיבור שמחבר הקמט למקומו:

סי' ל"ב: הל' נ"ט, ס"ב, ס"ג

סי' ל"ג: הל' א'
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 1. According to רש"י, why does the stitching of the תפילין have to be square?

_____________________________________________________

2. The משנה says: "'העושה תפילתו עגולה וכו". there are two ways to learn this, 

what are they?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Even if תפילין עגולות were כשר, what other problem would still exist?

_____________________________________________________

4. According to Rav Huna, how many holes on the Batim make it Posul?

_____________________________________________________

5. According to רב חסדא and רבא, which cases are כשר and which are פסול?

  לשון ____ של רש"י                                          לשון____ של רש"י                

     

6. If someone stretches out the תפילין and they return to their shape, are they 

considered new or old תפילין? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

7. Why does it matter if they are new or old תפילין?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

בית מרובעת

תפילין כאמגוזא

תפילין עגולות כטבעת

בית באלכסון

אמגוזא

טבעת

טייטשן

GalleryReview Questions

______________ דמיין  היכי 
חלים __________________
_________________ יכווצו 
באלכסונן _______________
______________ באיסקופה 

Say it in Aramaic

Straight _______________
Nice ________________
With the Starp ___________
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אבתריה  אתייה  במתנא  ביה  מיתלי  דכי  היכי  כל  וא"נ 
חדתתא ואידך עתיקתא

רצועה  ליה  איפסיק  יוסף  דרב  קמיה  יתיב  הוה  אביי 
דתפילי א"ל מהו למיקטריה א"ל וקשרתם כתיב שתהא 

קשירה תמה 

א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי מהו למיתפריה 
ועייליה לתפירה לגאו אמר פוק חזי מה עמא דבר

אמר רב פפא גרדומי רצועות כשירות

ולאו מילתא היא מדאמרי בני רבי חייא גרדומי תכלת 
נינהו  מצוה  דתשמישי  הוא  התם  כשירין  אזוב  וגרדומי 

אבל הכא דתשמישי קדושה נינהו לא

מכלל דאית להו שיעורא וכמה שיעורייהו אמר רמי בר 
חמא אמר ר"ל עד אצבע צרדה רב כהנא מחוי כפוף רב 

אשי מחוי פשוט

רבה קטר להו ופשיט ושדי להו 

רב אחא בר יעקב קטר להו ומתלית להו 

מר בריה דרבנא עביד כדידן

אדם  כשאוחז  במתנא:  דמיתלי  היכי  כל  א"נ 
ברצועה התלויה בהן ואתו תפילין אבתריה ואינן נתקין 
אבתריה  אתיא  ל"א  עתיקא  שנתקין  ואידך  חדתא 

שמתפשט העור הויא חדתתא:

קשר  יש  ואם  נאה  הקשירה  שתהא  תמה:  קשירה 
אחר ברצועה לבד מקשר שקושרין בראש תו לא הויא 
קשירה יפה לשון אחר קשירה תמה רצועה שלימה ולא 

קשורה:

ועייליה לתפירה לגאו: שלא יראה ויהא כשלימה: 
מה עמא דבר: וכיון דאין נוהגין כן לא תעשה:

לאחר  הרצועות  מן  שתולה  מה  רצועות:  גרדומי 
ונשתיירו  שירים  מאותן  נפסק  אם  בראש  שנתקשרו 

גרדומין כשירין גרדומין היינו שירים:

לח(  דף  )לקמן  התכלת  בפרק  מפרש  תכלת:  שיעור 
ושיעור אזוב מפרש בפ"ק דסוכה )דף יג(: גרדומים: 
לתליית  שיעורא  להו  דאית  מכלל  שיריהן  )שירי( 

הרצועות לבר הקשר מדמני להו שירים לגרדומין:

מחוי כפוף: ]אורך הרצועה תהא עודפת על הקשר[ 
כמה  פשוט:  אמה:  עד  מאצבע  לפשוט  שיכול  כמה 
שיכול לפשוט מגודל ועד אצבע דלגבי )פשיטת( אצבע 
לפי  בכפיפה  ואצבע  ולגבי אמה  הויא בפשיטה  וגודל 
אצבע  מבין  הרבה  יותר  מתפשט  לגודל  שמאצבע 
והיינו  אגודל  של  צרה  דדא  צרתא  לשון  צרדה  לאמה. 

אצבע הסמוך לגודל:

רבה: כשמניח תפילין קשר ליה ברישיה ושירי הרצועות 
ומתלית  פשיט ושדי להו ותולין על כתיפו מאחריו: 
טרני"ם  ומשלשן  גודלן  היה  התלויות  לרצועות  להו: 

בלע"ז: כדידן: כמנהג שלנו ]ותולין לפניו[:

דף לה:

סי' כ"ז: הל' י"א, כ', כ"א, כ"ב

סי' ל"ג: הל' ו'
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רצועות השל הראש

עביד כדידן )ותולין לפניו(

גרדומי רצועות בשל היד

מחוי כפוף

מחוי פשוט
טייטשן

GalleryReview Questions

________________ במתנא 
________________ איפסיק 
פוק חזי ________________
גרדומי _________________
מדאמרי ________________
_________________ מכלל 
כפוף __________________
_________________ נתקין 
________________ שירים 
_________________ אצבע 

____________________ אמה 
 ____________________ גודל 
___________________ ושדי 

Say it in Aramaic

It comes _______________
To connect them__________
To sew them ___________
Show _________________

 1. Why can't ripped רצועות be tied together?

____________________________________________________

____________________________________________________

2. Explain "גרדומי תכלת וגרדומי אזוב כשרין"?

____________________________________________________

____________________________________________________

3. Seemingly, the "בני רבי חייא" are a support to רב פפא, for they say that 

 רב bring it as an attack on גמ' so why does the ,רב פפא like כשר are גרדומים

?פפא

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

4. Define "תשמישי קדושה" and "תשמישי מצוה"? Which one is "Higher"?

____________________________________________________

____________________________________________________

5. What is the necessary length for רצועות? 

____________________________________________________

____________________________________________________

<<<continued on page 29
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אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב 
קשר של תפילין הלכה למשה מסיני

אמר ר"נ ונוייהן לבר

ליה  איתהפכא  זוטרא  דמר  קמיה  יתיב  הוה  אשי  רב 
א"ל  לבר  ונוייהן  מר  לה  סבר  לא  א"ל  דתפילין  רצועה 

לאו אדעתאי 

ממך  ויראו  עליך  נקרא  ה'  כי שם  הארץ  עמי  כל  וראו 
תניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין שבראש 

בר  חנא  רב  אמר  אחורי  את  וראית  כפי  את  והסרותי 
ביזנא אמר ר"ש חסידא מלמד שהראה לו הקב"ה למשה 

קשר של תפילין

אמר רב יהודה קשר של תפילין צריך שיהא למעלה כדי 
שיהו ישראל למעלה ולא למטה וצריך שיהא כלפי פנים 

כדי שיהו ישראל לפנים ולא לאחור

קשר של תפילין: שישים הרצועות על ראשו ]בענין[ 
שיהא דל"ת כדי שיהא שדי נראה עליהן דשי"ן נראה 
ודל"ת  שי"ן  כעין  הקלף  שכפל  חיצונה  בית  בקמט 
רצועה  כמין  יד  של  באותו  נראה  ויו"ד  בקשר  נראה 

קטנה וראשה כפוף מעט כמין יו"ד:

 ונוייהן לבר: השם יהא נראה מבחוץ לשון אחר נוייהן 
של רצועות שהן חלוקות מצד א' וצבועות שחורות והוא 
נוייהן וראיה לדבר מדאמרינן איתהפיכא ליה רצועה 
דתפילין א"ל ולא סבר לה מר ונוייהן לבר והכי אמרינן 
זימנין  איכא  אחר  ודבר  גנאי  מאי  שמבפנים  לעיל 
צד  שנהפך  מתהפכין  הוי  כה"ג  אלמא  דמתהפכין 

הרצועה התחתון למעלה ונראה:

איתהפכא ליה: שלא היתה הדל"ת ניכרת מבחוץ: 
לאו אדעתאי: שוגג הייתי: 

ראש:  של  תפילין  אלו  עליך  נקרא  ה'  שם 
שכתוב בו רוב השם שי"ן ודל"ת: קשר של תפילין: 
לעיל  כדאמר  תפילין  מניח  והקב"ה  העורף  מאחורי 
כדכתיב  כוכבים  העובדי  יראו  ש"ר  תפילין  דמשום 

ויראו ממך:

כלפי  בצואר:  למטה  ולא  הראש  בגובה  למעלה: 
בצידי הראש ל"א כלפי פנים  ולא  פנים: ממול עורף 
מבחוץ    דל"ת    של    והנוי  מבפנים  הקשר  שיהא 

כדאמרן   ונוייהן   לבר:

סי' ל"ב: הל' ע"ט

סי' כ"ז: הל' י"ט 
סי' ל"ג: הל' ד'

סי' כ"ז: הל' כ"ג

סי' כ"ז: הל' י"א, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח
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6. Explain how the following אמורים would wear the רצועות of תש"ר?

________________________________________________ :רבה

________________________________________ :רב אחא בר יעקב

_________________________________________ :מר בריה דרבנא
Until here belongs to previous page

1. What is the source that teaches us how to make the קשר of תפילין?

____________________________________________________

2. Explain "אמר רב נחמן ונוייהן לבר"?

____________________________________________________

____________________________________________________

3. How can רב נחמן'ס rule that "ונוייהן לבר" be used as a continuation to the 

previous 'גמ that the "קשר של תפילין הלכה למשה מסיני"?

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

4. Who said "לא סבר לה מר ונוייהן לבר", and who is מר?

____________________________________________________

 refers to פסוק From where do we know that the "וראו כל עמי הארץ כי שם וגו'" .5

?תש"ר

____________________________________________________

____________________________________________________

6. Explain the 'גמ when it says "the knot of תפילין must be above and not 

below"?

____________________________________________________

____________________________________________________

קשר של ראש, בצורת ד'

מקום הנחת הקשר בראש

הקשר כלפי פנים

וראו כל עמי הארץ....

קשר של יד , עם צורת יו"ד

טייטשן

GalleryReview Questions

_________________ ומתלית 
העורף __________________

Say it in Aramaic

And their beauty_________
I didn't know __________
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ומברך  חוזר  לתפילה  תפילה  בין  סח  חסדא  רב  אמר 
סח אין לא סח לא והא שלח רב חייא בריה דרב הונא 
אשר  ברוך  אומר  יד  של  תפילה  על  יוחנן  דר'  משמיה 
קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין על תפילין של ראש 
אומר ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין 
אביי ורבא דאמרי תרוייהו לא סח מברך אחת סח מברך 

שתים

תנא סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וחוזר עליה 
מערכי המלחמה

תנא כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש 
וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד 

בשלמא כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ מניח של ראש 
בין  והיו לטוטפת  והדר  ידך  על  וקשרתם לאות  דכתיב 
חולץ  ואח"כ  ראש  של  חולץ  חולץ  כשהוא  אלא  עיניך 
של יד מנלן אמר רבה רב הונא אסברא לי אמר קרא והיו 

לטוטפת בין עיניך כל זמן שבין עיניך יהו שתים

ר'  ואמרי לה אמר  בידרי אמר רב  אמר רב שמואל בר 
אחא אריכא אמר רב הונא ואמרי לה אמר רב מנשיא 
אמר שמואל תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן

איני והא אמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות כולן 
מברך עליהן עובר לעשייתן אביי ורבא דאמרי תרוייהו 

משעת הנחה ועד שעת קשירה

דסיפר  ראש  לשל  יד  של  בין  לתפילה:  תפילה  בין 
קודם שיניח אותן על הראש:

תפילין:  מצות  להניח:  מתחיל  יד  דבשל  להניח: 
דעכשיו גומר את המצוה:

לא סח: אין מברך אלא על של יד בלבד: סח מברך 
שתים: כדשלח רב חייא:

סח בין תפילה לתפילה: ולא בירך על של ראש אלא 
וחוזר  בידו  היא  עבירה  סמך על ברכה ראשונה: 
משוח  בפרק  כדאמרינן  המלחמה:  מערכי  עליה 

מלחמה )סוטה מד:( הירא ורך הלבב מעבירות שבידו:

והיו: משמע שתים כל זמן שיהו בין עיניך יהו שתים 
כל זמן שאותן של ראש מונחים אותן של יד נמי מונחין 

אלמא דראש חליץ ברישא:

בידרי: שם: 

משמע  הנחתן:  משעת  עליהן  מברך  מאימתי 
לאחר שהניחן:

תרוייהו: מאי משעת הנחתן  דאמרי  ורבא  אביי 
דקאמר משעת הנחה ועד שעת קשירה דכיון דעדיין 

לא קשרן עובר לעשייתן הוא

דף לו.

סי' כ"ה: הל' י"ג, י"ד, ט"ו, י"ז, י"ח, י"ט, כ', כ"ג
סי' כ"ו: הל' ג', ד', ה'

סי' כ"ה: הל' י"ב
סי' כ"ו: הל' א', ב'



™31שאלות - טייטשן

 1.  What are the two ways of learning "משעת הנחתן"?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2.  How many ברכות does one make while putting on the תש"י and תש"ר?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Why is the ברכה of "להניח" said for תש"י and "על מצות" on תש"ר?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. What is the ברייתא trying to teach when it says "וחוזר עליה מערכי המלחמה"?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. If תש"ר are a higher level of קדושה why do we put the תש"י on first?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6. Based on your answer to question 5, how can someone who only has תש"ר 

put them on to do the מצוה of תפילין?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

שעת הנחה עד שעת הקשירה

עורכי מלחמה

כל זמן שבין עינך יהו שתים

טייטשן

GalleryReview Questions

עובר __________________
סח ___________________
תפילה _________________
מערכי _________________
________________ אסברא 
דסיפר _________________

רך הלבב __________________
__________________ ברישא  

Say it in Aramaic

Takes off _______________
Afterwards _____________
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באורתא  בהו  מצלו  הונא  רב  בר  ורבה  חסדא  רב  והא 
ההוא פליגא ומי אמר רבה בר רב הונא הכי והא אמר 
לא  חשיכה  לא  ספק  חשיכה  ספק  הונא  רב  בר  רבה 
חולץ ולא מניח הא ודאי חשיכה חולץ התם בערב שבת 
איתמר מאי קסבר אי קסבר לילה זמן תפילין שבת נמי 
זמן תפילין אי קסבר שבת לאו זמן תפילין לילה נמי לאו 
זמן תפילין דמהיכא דממעטא שבת מהתם ממעטי לילות 
דתניא ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה 
ימים ולא לילות מימים ולא כל ימים פרט לשבתות וימים 
טובים דברי רבי יוסי הגלילי ר"ע אומר לא נאמר חוקה 

זו אלא לפסח בלבד

נפקא ליה מהיכא דנפקא ליה לר' עקיבא דתניא ר' עקיבא 
אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות ובימים טובים ת"ל 
והיה לאות על ידך ולטוטפת בין עיניך מי שצריכין אות 

יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות

ת"ר תפילין מאימתי מברך עליהן משעת הנחתן

יאבדו  שמא  ומתיירא  לדרך  לצאת  משכים  היה  כיצד 
מניחן וכשיגיע זמנן ממשמש בהן ומברך עליהן ועד מתי 
מניחן עד שתשקע החמה רבי יעקב אומר עד שתכלה 

רגל מן השוק וחכמים אומרים עד זמן שינה

ומודים חכמים לר' יעקב שאם חלצן לצאת לבית הכסא 
חוזר  אינו  שוב  חמה  ושקעה  המרחץ  לבית  ליכנס  או 

ומניחן

אמר רב נחמן הלכה כרבי יעקב רב חסדא ורבה בר רב 
הונא מצלו בהו באורתא איכא דאמרי אמר רב נחמן אין 

הלכה כר' יעקב

ה"ג: מימים ולא כל ימים כו': אלא לפסח בלבד: 
וה"ק עשה פסח משנה לשנה:

נפקא ליה: כלומר לעולם קסבר לילה זמן תפילין הוא 
ושבת מימעיט ליה מהיכא דנפקא ליה לר' עקיבא:

שהן עצמן אות: בין הקב"ה לישראל דכתיב )שמות לא( 
כי אות היא וגו':

עליהן  מברך  השחר  עמוד  קודם  שהניחן  תפילין: 
קמא  בפרק  דאמר  הנחתן  זמן  משעת  הנחתן  משעת 
דברכות )דף ט:( בק"ש אחרים אומרים משיראה חבירו 
מרחוק ד' אמות ואמרינן התם לתפילין כאחרים כלומר 
ישאם  אם  יאבדו:  שמא  כאחרים:  תפילין  להנחת 
ממשמש בהו: דהוי כאילו  מניחם: בראשו:  בידו: 

מניחן: שתכלה רגל מן השוק: לאחר שחשכה: 

מודים חכמים לרבי יעקב שאם חלצן כו' אין 
חוזר ומניחן: דלילה לאו זמן תפילין הוא כדאמרינן 

לקמן:

מצלו בהו באורתא: תפלת ערבית כר' יעקב: לא 
חולצין: אם מונחין ולא מניח אם חלוצין:

דף לו:

סי' ל"א: הל' א'
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1. The 'גמ says "תפילין, מאימתי מברך עליהן? משעת הנחתן". But wasn't that said

already )לה, ב(, why does the 'גמ repeat it?

_____________________________________________________

2. When is the earliest time one can on put on תפילין?

_____________________________________________________

3. How can one put on תפילין before עלות השחר, seemingly תפילין cannot be

put on at night?

_____________________________________________________

4. What does one have to do before one makes a ברכה, and why?

_____________________________________________________

5. Why does רבא hold that "ספק חשיכה וכו' לא חולץ ולא מניח"? What does he

hold by "ודאי יום" and "ודאי לילה"?

_____________________________________________________

6. What is the נפקא מינא if it's ערב שבת or not (regarding putting on תפילין)?

_____________________________________________________

7. How is the "'פסוק "ושמרת את החוקה הזאת וגו connected with תפילין?

_____________________________________________________

8. Why can't ר"ע learn the above from the פסוק?

_____________________________________________________

9. According to ר"ע, why don't we wear תפילין on שבת and יום טוב? What does

he bring from the פסוק?

_____________________________________________________

משכים לצאת לדרך

תכלה רגל מן השוק

ודאי חשיכה

טייטשן

GalleryReview Questions

ממשמש _______________
ההוא פליגא _____________
________________ איתמר 
______________ דממעטא 
נפקא _________________

פרט ________________
ישאם _______________
________________ ה"ג 

Say it in Aramaic

Davened ___________

At night ___________
What does he hold 
___________________
From where [do we learn]
___________________
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רבי יוסי החורם אומר מצינו ימין שנקרא יד שנאמר וירא 
יד  איקרי  ימינו  יד  ואידך  ימינו  יד  אביו  ישית  כי  יוסף 
סתמא לא איקרי ר' נתן אומר אינו צריך הרי הוא אומר 
בימין  קשירה  אף  בימין  כתיבה  מה  וכתבתם  וקשרתם 

וכיון דקשירה בימין הנחה בשמאל היא

החמה  שקיעת  אחר  תפילין  המניח  כל  אלעזר  ר'  אמר 
עובר בעשה ור' יוחנן אמר עובר בלאו

לימא בר' אבין אמר ר' אילעא קא מיפלגי דאמר ר' אבין 
אינו  ואל  פן  השמר  שנאמר  מקום  כל  אילעא  ר'  אמר 
אלא לא תעשה דמר אית ליה דר' אבין ומר לית ליה דר' 
אבין לא דכולי עלמא אית להו דרבי אבין אמר ר' אילעא 
והכא בהא קא מיפלגי מר סבר השמר דלאו לאו והשמר 

דעשה עשה ומר סבר השמר דעשה נמי לאו

הוה  רבינא  ואמר  מותר  לשמרן  ואם  אלעזר  רבי  ואמר 
ולא  תפילי  מניח  והוה  וחשך  אשי  דרב  קמיה  יתיבנא 
סליק תפילי ואמרי ליה לשמרן קא בעי להו מר ואמר לי 
אין וחזיתיה לדעתיה דלאו לשמרן הוא בעי קסבר הלכה 

ואין מורין כן

אמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש בתפילין בכל 
אזכרה  אלא  בו  שאין  ציץ  ומה  מציץ  וחומר  קל  שעה 
תסיח  שלא  תמיד  מצחו  על  והיה  תורה  אמרה  אחת 
אחת  על  הרבה  אזכרות  בהן  שיש  תפילין  ממנו  דעתו 

כמה וכמה 

ת"ר ידך זו שמאל אתה אומר שמאל או אינו אלא ימין 
תלמוד לומר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואומר 
ואומר    וימינה להלמות   עמלים    ליתד תשלחנה  ידה 

למה   תשיב   ידך   וימינך    מקרב   חיקך   כלה

ר' יוסי החורם: חוטמו משוקע כדאמרי' בבכורות )דף 
מג:( חרום זה שחוטמו משוקע: מצינו ימין שנקרא 

יד: ולא ילפינן מהכא: מה )מזוזה( כתיבה בימין: 
כשכותבין המזוזה בימין דרוב בני אדם כותבין   בימין  
אף   קשירה   נמי  עבד   קשר   בימין    ומדקשר    
בימין    מכלל הנחה בשמאל דאי הנחה על ימין שוב 

אינו יכול לקושרה בימין:

תעשה  לא  השמר  וכל  ושמרת  דכתיב  בלאו:  עובר 
הוא:

דכתיב  השמר  סבר  אלעזר  רבי  לאו:  דלאו  השמר 
במילתא דמזהר רחמנא לא תעשה הוי לאו גמור ללקות 
יקוץ  שלא  דמשמע  צרעת  בנגע  השמר  כד(  )דברים  כגון 
בהרתו וכן )שמות לד( השמר לך פן תכרות ברית וגו' אבל 
השמר דעשה כגון האי דמשמע לעשות תפילין עשה 

הוא:

ואם לשומרן: שלא יאבדו מותר להניחן אפילו לאחר 
תפילין  זמן  דלילה  הלכה:  קסבר  החמה:  שקיעת 
הוא: ואין מורין כן: שמא ישכחם וישן בהן מדקאמר 

ליה לשומרן קבעינא: 

ידי יסדה ארץ וימיני וגו': מדכתיב ידי וימין ש"מ 
יד היינו שמאל:

דף לז.

סי' ל': הל' א', ב', ג', ד', ה'
סי' ל"ג: הל' ב'
סי' כ"ח: הל' ב'
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 1. If one puts on תפילין at night, what is he עובר on?

_____________________________________________________

2. Why does the 'גמ say "לימא בר' אבין כו' קא מיפלגי", if we don't know yet in what 

they are arguing (ר' אלעזר holds he's עובר on an עשה and ר' יוחנן  holds he's עובר 

on an לא תעשה )?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. What are the two ways in learning what ר' אבין  said?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. Why didn't Rav Ashi take off his Teffilin after שקיעת החמה? What is the 

reason he gave to Ravina?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. According to the מסקנא: what are the 2 סברות why one is prohibited to put 

שמא ישן בהם

והיה על מצחו תמיד

GalleryReview Questions

טייטשן
_________________ בלאו 
________________ אזכרה 
טפחה _________________
כלה __________________
________________ החורם 

______________ דמזהר 
______________ ללקות 
_______________ יקוץ 
______________ בהרתו 
______________ חוטמו 

Say it in Aramaic

__________ He holds like
__________ They disturb
_____________  Worker

on תפילין at night?

__________________________________________________________________________

7. Which ענין does the 'גמ want to bring out from all three פסוקים? How do we see this from the פסוקים?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Why does ר' יוסי החורם  argue with this?

__________________________________________________________________________
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ליה  נפקא  ליה  מנא  דבשמאל  הנחה  החורם  יוסי  ור' 
מהיכא דנפקא ליה לר' נתן רב אשי אמר מידכה כתיב 
בה"י כהה א"ל ר' אבא לרב אשי ואימא ידך שבכח א"ל 

מי כתיב בחי"ת

כתנאי ידכה בה"י זו שמאל אחרים אומרים ידך לרבות 
את הגידם 

תניא אידך אין לו זרוע פטור מן התפילין אחרים אומר 
ידכה לרבות את הגידם

והתניא  שמאלו  שהוא  בימינו  תפילין  מניח  אטר  ת"ר 
מניח בשמאלו שהוא שמאלו של כל אדם אמר אביי כי 

תניא ההיא בשולט בשתי ידיו 

קדקד  זו  עיניך  בין  קיבורת  זו  ידך  על  מנשה  דבי  תנא 
היכא אמרי דבי רבי ינאי מקום שמוחו של תינוק רופס

לו שני ראשים באיזה  מיניה פלימו מרבי מי שיש  בעא 
מהן מניח תפילין א"ל או קום גלי או קבל עלך שמתא

ינוקא דאית  לי  אדהכי אתא ההוא גברא א"ל איתיליד 
ליה תרי רישי כמה בעינן למיתב לכהן אתא ההוא סבא 

תנא ליה חייב ליתן לו י' סלעים

איני והתני רמי בר חמא מתוך שנאמר פדה תפדה את 
בכור האדם שומע אני אפילו נטרף בתוך ל' ת"ל אך חלק

מידכה בה': מדכתיב בה"י כהה משמע לשון נקיבה 
ל"א  כנקיבה  כח  בה  דאין  קאמר  בשמאל  מינה  שמע 

ידכה יד כהה עמיא בלא כח:

אשי  כרב  מידכה  שמאל  דיליף  תנא  דאיכא  כתנאי: 
יד  לו  שאין  הגידם:  את  לרבות  יליף:  דלא  ואיכא 

דידכה דמשמע יד רצוצה ומקולקלת:

אין לו זרוע: שמאל: 

ימין של אטר: הויא שמאל לדידיה הואיל ורוב כחו 
בשמאלו: בשולט בשתי ידיו: ששתיהן שוות לו בכח 
דכיון דאף בימין נמי שולט הלכך מניחה בשמאלו לפי 

שהיא שמאל לכל אדם ואע"ג דלדידיה הויא ימין:

קבורת: בדרו"ן: היכא: אקדקוד קאי: רופס: רך 
כשהוא קטן בן שנה:

או קום גלי: או עמוד וצא בגלות או קבל עליך שמתא 
דאחוכי חייכת בי: 

רישי  תרי  ליה  ואית  הוא  בכור  דחד  סלעים:  עשר 
וחשיב כתרין ואע"ג דיולדת תאומים לא יהיב אלא ה' 
סלעים כדאמרינן בפ' יש בכור לנחלה )בכורות מח( אפ"ה 
התם הוא משום דאי אפשר לצמצם אבל הכא חד הוא 

ואפשר לצמצם שיצאו כאחד והוי שניהם פטר רחם:

שומע אני אפי' נטרף: נהרג בתוך ל' יום נמי חייב 
דאף על גב דכתיב )במדבר יח(  ופדויו   מבן  חדש   תפדה    
אפ"ה הכא איכא למימר אם לא נהרג הוי חי ל' ובכור 
מעליא הוא: אך חלק: אך פדה תפדה )במדבר יח( והאי 

נמי כנטרף דמי שהרי לא יחיה:

סי' כ"ז: הל' א', ב', ג', ט'
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1. Why does the Gemara ask what does ר' יוסי החורם  hold, if he said his opinion 

in the ברייתא?

_____________________________________________________

2. Where does it say "ידכה"? What do we learn from it? How do we learn this?

_____________________________________________________

3. According to the מסקנא if one is missing a hand, does he have to put on 

Teffilin? _______________________________________________

4. What does "מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו" mean?

_____________________________________________________

5. What does דבי מנשה come to teach us, if we already know where from the 

Posuk which says to put them "על ידך גו' בין עיניך"?

_____________________________________________________

6. What is a פדיון הבן, and with which child is this done?

_____________________________________________________

7. If so, why does he give 10 סלעים for one child with two heads?

_____________________________________________________

8. How old does the child have to be for aפדיון הבן ? How do we know this?

_____________________________________________________

9. What is the problem with the חיוב of being פודה a child with two heads for 

?סלעים 10

_____________________________________________________

מקום הנחת השל יד

מקום הנחת השל  ראש

מי שיש לו שני ראשים

חמור

טייטשן

GalleryReview Questions

כהה __________________
________________ הגידם 
אטר __________________
קיבורת ________________
קדקד _________________
פלימו _________________
__________________ גלי 

סבא ________________
_______________ דיליף 
______________ רצוצה 
_________ חייכת  דאחוכי 
_____________ תאומים 
_____________ מעליא 

Say it in Aramaic
Placed ___________________

Ruled ____________________

Soft _____________________

Kid ______________________

To give _________________

Died ____________________
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שאני הכא דבגולגולת תלא רחמנא

אמר מר ידך זו קיבורת מנלן דת"ר על ידך זו גובה שביד 
ממש  ידך  על  אלא  אינו  או  שביד  גובה  זו  אומר  אתה 
מה  בראש  תפילין  והנח  ביד  תפילין  הנח  תורה  אמרה 
להלן בגובה שבראש אף כאן בגובה שביד רבי אליעזר 
אומר אינו צריך הרי הוא אומר והיה לך לאות לך לאות 
הוא  צריך הרי  אינו  אומר  יצחק  ר'  לאות  ולא לאחרים 
אומר ושמתם את דברי אלה על לבבכם וקשרתם שתהא 

שימה כנגד הלב

ר' חייא ורב אחא בריה דרב אויא מכוין ומנח ליה להדי 
ליביה רב אשי הוה יתיב קמיה דאמימר הוה ציריא בידיה 
וקא מתחזיין תפילין אמר ליה לא סבר לה מר לך לאות 

ולא לאחרים לאות אמר ליה במקום לך לאות 

גובה  זו  עיניך  בין  דת"ר  מנלן  שבראש  גובה  איתמר 
בין  גובה שבראש או אינו אלא  זו  שבראש אתה אומר 
עיניך ממש נאמר כאן בין עיניך ונאמר להלן לא תשימו 
קרחה בין עיניכם למת מה להלן בגובה שבראש מקום 
שעושה קרחה אף כאן בגובה של ראש מקום שעושה 
הנח  תורה  אמרה  צריך  אינו  אומר  יהודה  ר'  קרחה 
תפילין ביד הנח תפילין בראש מה להלן במקום הראוי 
ליטמא בנגע אחד אף כאן במקום הראוי ליטמא בנגע 
אחד לאפוקי בין עיניך דאיכא בשר ושער דאיכא שער 

לבן ואיכא נמי שער צהוב:

בגולגולת תלא רחמנא: לפדיון בכור דכתיב )שם ג( 
חמש שקלים לגולגולת והאי אית ליה תרי ואי משום אך 

חלק השתא מיהא לא מית:

גובה: קיבורת דהוא אצל הכתף: ידך ממש: כף:

מה להלן בגובה שבראש: כדילפינן לקמן מקראי:

בכף  ואי  החוצה  יראו  שלא  לאות:  לאחרים  ולא 
מיתחזי לכ"ע: קיבורת כנגד הלב היא: 

הקיבורת  אצל  לו  היתה  מכה  בידיה:  ציריא  הוה 
נראין  והיו  המכה  תדחק  שלא  כדי  שם  חלוקו  ונקרע 
התפילין דרך הקריעה: במקום לך לאות איתמר: 
מקום שרוב בני אדם אין נראה לאחרים דהיינו קבורת 

ולעולם אם נקרע שרי:

בין עיניך ממש: בגובה עיניו: 

עושה  מורטו  ואם  שער  בו[  ]שיש  קרחה:  שעושה 
שער  א'  בנגע  וראש  לבן  שער  א'  בנגע  יד:  קרחה: 
בעי שיער  וזקן  גבי ראש  נגעים  דכתיב בפרשת  צהוב 
צהוב לטמאו אלמא מקום שער מטמא )בשער צהוב(:

לאפוקי בין עיניך: דאיכא שער דגבות עינים ואיכא 
במקום  צהוב  ושער  בבשר  לבן  שער  תרתי  ובעי  בשר 

שער:

דף לז:
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1. According to this, what are the two differences between a פדיון הבן of a normal child and that of a child with 

two heads? ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. What are the two ways the 'גמ says where to put the תש"י? In what is it dependent?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Where do we put on תפילין לפועל? How do we know this (explain how we know this from the פסוקים)?

_______________________________________________________________________ :ת"ק

___________________________________________________________________ :רבי אליעזר

_____________________________________________________________________ :ר' יצחק

4. What are the two ways in learning "והיו לטוטפות בין עיניך"?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. How do we know that the איסור of קרחה itself is on the head?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. How many types of נגעים are there (in our 'גמ)? What are they and what is the sign of טומאה by each one?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Which נגעים are connected to the place where תש"י are put and which are connected to where תש"ר are put?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

לא תשימו קרחה בין עיניך

טייטשן Gallery

Review Questions

_________________ חלק 
_________________ תלא 
אתה אומר ______________
קרחה _________________
__________________ כף 
________________ תדחק 
________________ מורטו 
_________________ צהוב 

דגבות עינים _____________

Say it in Aramaic
Place ____________________
Rip ____________________
It showed  _________________
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 קצת ראשונים בסוגיתינו
ת ם״רמב לכו לין ה  ג פרק תפי

 מרובע עץ לוקחין ראש של תפילין עושים כיצד ב הלכה

 פחות או רחבו על יותר גבהו היה ואם, וכגבהו כרחבו ארכו

 שיהא ארכו על אלא מקפידין ואין, כלום בכך אין ממנו

 ארבע לו שיעשה כדי חריצין שלשה בו וחופרין, כרחבו

 במים אותו ומרטיבין עור ולוקחין __, זה כגון ראשים

 וחריץ חריץ כל בין העור את ומכניסין העץ את בו ומשימין

 דמות בו שעושין עד ומכאן מכאן רטוב והוא אותו ומכמשים

 ודמות תפילין המניח מימין ראשין שלשה לה שיש ן"שי

 . המניח משמאל ראשים ארבעה לה שיש ן"שי

 עור של רצועה לוקחין הרצועות עושין וכיצד יב הלכה

 כשרה השיעור מזו רחבה היתה ואם השעורה כאורך רחבה

 ויקשור הראש את שתקיף כדי ראש של רצועה ואורך

 שיגיעו עד ומכאן מכאן הרצועות שתי ותמתח הקשר ממנה

 כדי יד של רצועה ואורך, מעט ממנו למעלה או לטבור

 רצועה ותמתח הקשר ממנה ויקשור הזרוע את שתקיף

 שלש אצבעו על ממנה ויכרוך אמצעית אצבע על אחת

 שיעורים על יתר ארוכות הרצועות היו ואם, ויקשור כריכות

 . כשרות האלו

ד הלכה  יד של בין ראש של בין תפילין של הרצועות י

 אחורי אבל, מסיני למשה הלכה וזו שחורים החיצונים פניהם

 לבנות או ירוקות היו אם הן ומבפנים הואיל הרצועות

 הוא וגנאי הרצועה תהפך שמא יעשה לא אדומות, כשרות

 אם הקציצה כעין אלא לעולם הרצועה אחורי יהיה ולא, לו

 כולן שיהיו לתפילין הוא ונוי, לבנים לבנה ואם ירוקין ירוקה

 .כולה והרצועה הקציצה שחורות

ת לכו ת ה טנו ת ף״לרי ק לכו לין ה  תפי

ד ז דף  טבלן שפני זמן כל תפילין הונא רב אמר ב עמו

 פסולה' ג כשרה שתים נפסקו אמר חסדא ורב כשרה קיימת

 שלא זו אלא אמרן לא כשרה שתים מר דאמר הא רבא אמר

 לא פסולות ושלש זו כנגד וזו פסולה זו כנגד זו אבל זו כנגד

 אביי ליה אמר בה לן לית בחדתא אבל בעתיקתא אלא אמרן

 היכא כל ל"א חדתא דמי והיכי עתיקתא דמי היכי יוסף לרב

  עתיקתא ואידך חדתא חלים והדר בשילחא מיתליא דכי

ת לכו ת ה טנו ת ש״לרא ק לכו לין ה  תפי

ן דימינא דמניח "כתב בשמושא רבא צורתא דשי ח סימן
 . ואי אפיך לית לן בה. ובשמאל ארבע רישי. תלתא רישי

יש שעושין בתים של תפילין מעור לבן דלא נאמר אסורות 
:הכל שחוראלא ברצועות ומכל מקום נוי תפילין הוא שיהא 

 בתפרן רבה אמר מ"הלמ מרובעות תפילין תניא ט סימן

 גם מרובעת[ להיות צריכה שהתפירה וכמו. ..ובאלכסונן

 מקצרים ולכך. מרובעת עצמה התיתורא] להיות צריכה

. מעברתא דהיינו בו עוברת שהרצועה מקום הכפל בליטת

 כמו רחבה המעברתא תהיה שלא צדדין משני אותו וחותכין

 שהוא התיתורא] של[ ריבוע ניכר שיהיה כדי התיתורא

 .התפילין מושב

ת ספר טן מצוו   ק

 ומתיירא) ו"ל הקומץ( לדרך לצאת משכים היה קנג מצוה

 בהן ממשמש זמנו וכשיגיע בראשו' מניח יאבדו שמא

 ) בברייתאיא כדאיתא ומברך

ת בינו הגהו ץ ר   קנג מצוה פר

 תפילין זמן לאו ד"למ דוקא דזהו נראה ומיהו יא הגהה

 אם השתא לן' כדקיימ הוא תפילין זמן ד"למ אבל בלילה הוא

 עליהם מברך ומניחן היום קודם לדרך לצאת השכים אם כן

 דשמא חששא בלא דאפילו ונראה) כבפנים פסק ע"ש( מיד

 לצאת בהשכים היום קודם לכתחלה להניחן מותר יאבדו

 למיחש שמא ישן בהם כיון שהשכים דליכא לדרך

 לצאת

הוספות



41שולחן ערוך אדמו"ר הזקן
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י. דיני כנפות הטלית ובו כ"ג סעיפים:
באלכסון  אחד  קרן  וחתך  כנפות  ד'  לה  שהיה  טלית  ד 
ונשארה  כנפות  ה'  בעלת  נעשית  הרי  כנפות  ב'  ועשהו 
נעשית  הרי  באלכסון  קרנות  ב'  חתך  אם  וה"ה  בחיובה 

בעלת ו' כנפות:

ו מי שהגביה כנפות טליתו ותפר הכפלים עד שנראה כאלו 
הכנפות מקוצעות בעיגול ולא נשאר שם כנף אעפ"כ לא 
מן הטלית  לגמרי  נפטרה מציצית דכל כמה שלא חתכם 
מכלל דעדיין הוא צריך להם וסופם לחזור לתחלתם ועדיין 
וחייב  כנפות  ד'  לה  יש  והרי  הטלית  מכלל  נחשבים  הם 
להטיל ציצית על מקום כנף הראשון אע"פ שהוא עכשיו 
כפל  לא  ואם  לתחילתו  לחזור  שסופו  כיון  לבגד  תפור 
הכנפות בעיגול רק כפלם בענין שנשאר עדיין שם קרן על 
מקום הכפל מטיל הציצית על מקום הכפל כיון שיש בה 

תואר כנף:

יג. דיני ציצית בשבת. ובו ט' סעיפים:
זו  א ארבעת הציצית מצוה אחת הן ולפיכך הן מעכבות 
את זו שכל זמן שאין בטלית כל הד' ציצית אינה מצוייצת 
חטאת  חייב  הרבים  לרשות  בשבת  בה  והיוצא  כהלכתה 
לפי שהציצית התלוים בה אין בהם מצוה והרי הם כמשאוי 
ואע"פ שהן מחוברין לטלית אינן בטלים לגבי הטלית מפני 
ודעתו עליהם עד שישלים כל הד'  שהם חשובים בעיניו 

ציצית.

כה. דיני תפילין בפרטות ובו מ"ב סעיפים:
יב בתחילה יניח תפילין של ידואח"כ תפילין של ראש ואם 
של  ויניח  מצוה  אותה  על  יעבור  תחילה  ראש  בשל  פגע 
יד תחלה כיון שקדימת של יד לשל ראש הוא מן התורה 
שהרי בתחילה נאמר וקשרתם לאות על ידך ואח"כ והיו 
לטוטפות וגו' לפיכך אין משגיחין על העברת המצוה בזה:

יד ותפילין של ראש אינן מצוה אחת אלא  יג תפילין של 
הן ב' מצות שאין מעכבות זו את זו כמו שיתבאר בסימן 
כ"ו ולפיכך כל אחת ואחת טעונה ברכה בפני עצמה ומפני 
שאסור לברך ברכה שאינה צריכה אם אפשר לפטור את 
עצמו בברכה אחת אין לברך ב' ברכות ולפיכך תקנו חכמים 
שיסמוך הנחת תפילין של ראש להנחת תפילין של יד בלי 
שום הפסק דיבור בינתיים כדי שתעלה הברכה שיברך על 

של יד גם לתפילין של ראש:

ותקנו חכמים לברך עוד ברכה אחרת על תפילין של  יד 
ראש לפי שהיא חשובה והיא עיקר המצוה ויש בה יותר 
קדושה שיש בה ד' בתים והשי"ןלכן מפני חשיבותה קבעה 

ברכה לעצמה:

טו נוסח ברכת תפילין של יד: ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו 
ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ברכת תפילין של ראש  ונוסח  ְּתִפִּלין  ְלָהִניַח 
ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִמְצַות ְּתִפִּלין ויאמר ְלָהִניַח בקמץ הה"א 
ולא בפתח שהוא לשון עזיבה כמו שכתוב אחיכם האחד 
ְּתִפִּלין הלמ"ד בדגש להורות על חסרון למ"ד  הניחו אתי 
השניה לפי שהתפילין הוא לשון פלילה והוכחה שהתפילין 
וראו כל  הן עדות והוכחה שהשכינה שורה עלינו כמ"ש 
אלו  ודרשו חכמים  עליך  נקרא  הוי"ה  כי שם  עמי הארץ 

תפילין שבראש:

התחלת  קודם  אותן  לברך  צריך  המצות  ברכות  כל  יז 
עשיית המצוה לפיכך על תפילין של יד יברך אחר הנחה 
התחלת  היא  זו  שקשירתה  הקשירה  קודם  הקיבורת  על 
עשייתה ועל תפילין של ראש יברך אחר הנחה על הראש 
קודם שיהדקנה היטיב על ראשו שההידוק הוא התחלת 
על  או  הקיבורת  על  הנחה  קודם  יברך  לא  עשייתה אבל 
הראש מפני שצריך לקרב הברכה לעשיית המצוה ולסומכן 

זו לזו בכל מה דאפשר:
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יח כבר ביארנו שאסור להפסיק בדיבור בין תפילין של יד 
לתפילין של ראש ואם הפסיק אזי אין ברכת תפילין של יד 
עולה לתפילין של ראשוצריך לברך על תפילין של ראש ב' 

ברכות להניח תפילין ועל מצות תפילין:

לצורך  מענינים שאינם  דברים אמורים כשדיבר  במה  יט 
לו  נצרכים  שהם  בענינים  הפסיק  אם  אבל  תפילין  הנחת 
להנחת התפילין אין זה הפסק וא"צ לברך על תפילין של 

ראש אלא על מצות תפילין בלבד:

כ אבל לכתחלה אסור להפסיק בין ברכת תפילין של יד 
להנחת תפילין של ראש אפילו בדברים שהן לצורך הנחת 
תפילין אלא א"כ אי אפשר בענין אחר ואפילו לקרוץ בעיניו 
של  לתפילין  יד  של  תפילין  בין  אסור  באצבעותיו  ולרמוז 

ראש:

ב'  אין תפילין של ראש טעונה  ויש אומרים שלעולם  כג 
ברכות כי אם ברכה אחת כשאר כל המצות ולא נתקנה 
כן  אם  אלא  ראש  של  לתפילין  תפילין  מצות  על  ברכת 
הפסיק בדיבור בין ברכת תפילין של יד להנחת תפילין של 
ראש אבל אם לא הפסיק בינתיים אזי עולה ברכת להניח 
ראש  של  לתפילין  גם  יד  של  תפילין  על  שבירך  תפילין 

והמנהג באלו הארצות כסברא הראשונה:

כו דין מי שאין לו אלא תפלה אחת ובו ה' סעיפים:
א אם אין לו אלא תפלה אחת בין שהיא של יד בין שהיא 
של ראש מניח אותה שיש לו ומברך עליה מפני שכל אחת 

מצוה בפני עצמה ואין מעכבות זו את זו:

אונס  לו שום  לו שתיהן אלא שיש  יש  אם  הדין  והוא  ב 
שאינו יכול להניח רק אחת מהן מניח אותה שיכול ומברך 

עליה:

ג המשכים לצאת בדרך עם שיירא ואין השיירא ממתנת 
יד מניח  יכול להתעכב כדי להניח תפילין של  ואינו  עליו 
במה  כך  כל  שהות  בהנחתו  שאין  לבד  ראש  של  תפילין 
דברים אמורים כשיהיה יכול להניח אח"כ גם תפילין של 
יד אבל אם לא יהיה יכול אח"כ להניח תפילין של יד צריך 

להניח עכשיו קודם הליכתו מביתו תפילין של יד ותפילין 
של ראש דמשום איחור דרכו לא התירו לו לבטל מצות 

תפילין:

ד אם אינו מניח אלא תפילין של ראש לבד מברך עליה 
ועל מצות תפילין כמו שנתבאר  ב' ברכות להניח תפילין 

הטעם בסימן כ"ה:

ה אם אינו מניח אלא תפילין של יד בלבד אינו מברך אלא 
אלא  מניח  אינו  שאפילו  אומרים  ויש  לבד  תפילין  להניח 
תפילין של ראש לבד אינו מברך אלא על מצות תפילין לבד 
וכבר נתבאר בסימן כ"ה דהמנהג באלו הארצות כסברא 

הראשונה:

כז. דין מקום הנחתן ואופן הנחתן ובו כ"ד סעיפים:
א מקום הנחת תפילין של יד ביד שמאלו שנאמר על ידכה 

ודרשו רז"ל יד כהה דהיינו יד שמאל שהיא תשה וכהה:

ב צריך להניחה בגובה הבשר שבפרק הזרוע בין המרפק 
נקרא  המקום  וזה  להכתף  בל"א(  )אולעמבוגין  שקורין 

קיבורת

יניחנה  שלא  דהיינו  מהקיבורת  למעלה  יניחנה  לא  אבל 
בחצי  ואפילו  לכתף  המרפק  שבין  הפרק  מחצי  למעלה 
למטה  ממש  בתחתיתו  יניח  לא  הפרק  זה  של  התחתון 
צריכה  וגו'  אלה  דברי  את  ושמתם  שנאמר  מהקיבורת 
ממש  מכוון  שהוא  קיבורת  זהו  הלב  כנגד  שימה  שתהא 
יד לצד הגוף  כנגד הלב כן צריך שיטה את התפילין של 
מעט בענין שכשיכוף הזרוע למטה תהא התפילין של יד 

מכוון כנגד לבו ממש:

ג מי שנקטעה ידו השמאלית למעלה מן הקיבורת אין צריך 
להניח תפילין בימינו.

ט אטר יד ימינו אם עושה כל מלאכתו בשמאלו יניח תפילין 
של יד בשמאלו שהיא ימין של כל אדם ואפילו עושה כל 
מעשיו בימין של כל אדם אלא שכותב בשמאלו יניח תפילין 
של יד בשמאלו שהיא ימין של כל אדם1 שנאמר וקשרתם 
מדקשירה  בימין  קשירה  אף  בימין  כתיבה  מה  וכתבתם 
בימין מכלל דהנחת תפילין של יד על שמאל דביד שהוא 
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כותב בה צריך לקשור את התפילין של יד על היד שכנגדו 
אבל אם כותב בימין של כל אדם אע"פ ששאר כל מעשיו 

עושה בשמאל של כל אדם 

ואפילו הוא כותב גם כן בשמאל כל אדם כיון דכותב גם כן 
בימין של כל אדם )בה הוא( צריך לקשור את התפילין של 
יד על היד שכנגדה ואצ"ל אם הוא שולט בשתי ידיו בשוה 

שהוא מניח על שמאל של כל אדם:

יא שיעור אורך רצועה של תפילין של יד כדי שתקיף את 
עד  א'  רצועה  ותמתח  הקשר  את  ממנה  ויקשור  הזרוע 
אצבע אמצעית ויכרוך ממנה על אצבעו ג' כריכות ויקשור:

יד בין עיניך האמור בתפילין של ראש זהו גובה שבראש או 
אינו אלא בין עיניך ממש נאמר כאן בין עיניך ונאמר להלן 
שבראש  בגובה  להלן  מה  עיניכם  בין  קרחה  תשימו  לא 
מקום  שבראש  בגובה  כאן  אף  קרחה  שעושה  במקום 
שעושה קרחה וצריך להיות כל התפילין במקום שעושה 
קרחה דהיינו שקצה התחתון של התיתורא יהיה מונח על 
מקום התחלת עקרי השער במצחו ונמשך המקום הראוי 
תינוק  להיות תפילין של ראש עד סוף מקום שמוחו של 
רופס דהיינו שהקצה העליון של התפילה לא יהיה מונח 

למעלה ממקום שמוחו של תינוק רופס:

טו צריך שיהיה הקשר של תפילין של ראש מאחורי הראש 
כנגד  והוא  הגולגולת  סוף  שהוא  העורף  בגובה  למעלה 

הפנים:

טז צריך שיהיה הקשר באמצע העורף ולא יטה לכאן או 
לכאן:

יז וצריך שיהא המקום שבקשר שנראה כעין דלי"ת לצד 
צריך  יד  של  תפילין  בקשר  וה"ה  העורף  כלפי  ולא  חוץ 

ליזהר שלא יתהפך:

יח צריך לכוין הקציצה שתהא באמצע רוחב הראש כדי 
שתהא כנגד בין העינים )ולכן טוב שיהא הקשר של תפילין 

של ראש בגובה(:

ולא  חוץ  לצד  שברצועות  השחור  צד  שיהא  צריך  יט 
יתהפכו הרצועות בין בתפילין של יד בין בתפילין של ראש 
ואם נתהפכו בשוגג מדת חסידות להתענות ואין להקפיד 

שלא יתהפכו אלא מה שמקיף את הראש ואת הקיבורת 
פעם א' אבל מה שכורך אח"כ וכן מה שמשתלשל לפניו 
מהרצועה של תפילין של ראש אין צריך להקפיד כלל שלא 

יתהפך לפי שאינן מעיקר המצוה:

כ ישלשל הרצועות של תפילין של ראש ויהיו תלוים מלפניו 

וקבלו הגאונים שצריך שיגיעו עד הטבור או למעלה ממנו 
מעט:

כא אם פיחת משיעור אורך רצועה של תפילין של ראש 
יד  בין תפילין של  רוחב הרצועות  פיחת משיעור  וכן אם 
ובין תפילין של ראש אם אינו מוצא רצועות אחרות מניחן 

כמות שהן מפני שכל השיעורים הללו לא נזכרו בגמרא:

כב אבל אם אין ברצועות של תפילין של ראש בארכן כדי 
שיהיו משולשלין לפניו אפילו מעט פסולין מפני שזה נזכר 

בגמרא:

כג תפילין של ראש טוב להיותם גלוים ונראים כמו שנאמר 
רז"ל  ודרשו  עליך  נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי  כל  וראו 
אלו תפילין שבראש ולכן יש ליזהר שלא לכסות לגמרי את 

התפילין של ראש בטלית גדול רק שתהא מגולה קצת:

 כח. דין חליצת התפילין ובו י' סעיפים:
ב חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה ושעה דהיינו בכל 
נזכר  כך  ידי  שעל  בהם  למשמש  חייב  בהם  שנזכר  פעם 

עליהם תדיר ולא יגיע לידי היסח הדעת גמור 

וימשמש בשל יד תחילה ואחר כך בשל ראש שלא להעביר 
על המצוה שהשל יד סמוכה לו למשמשו יותר מהשל ראש

לחוש  אין  שאז  התפלה  בשעת  בהן  למשמש  חייב  ואינו 
וקלות ראש  גמור שהוא שחוק  לידי היסח הדעת  שיבוא 
ואף על פי כן טוב שימשמש בהן כדי שיהיה דעתו עליהן 
ממש שזהו מצוה מן המובחר ומנהג יפה למשמש בתפילין 
כשמזכיר מצותן בקריאת שמע וממשמש בשל יד כשאומר 
וקשרתם לאות על ידך ובשל ראש כשאומר והיו לטוטפות 

בין עיניך:
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ג כשחולץ תפיליו צריך לחלוץ של ראש תחילה שאם יחלוץ 
של יד תחלה נמצאת מונחת עליו תפילין של ראש בלבדה 
והתורה אמרה והיו לטוטפות בין עיניך ודרשו חכמים כל 
יהיו שתים שלכך נאמר והיו שהוא לשון  זמן שבין עיניך 

רבים ולא נאמר וקשרתם לאות על ידך ולטוטפות וכו':

ל. זמן הנחתן ובו ה' סעיפים:
זמן תפילין הוא מן התורה שזה שנאמר ושמרת  א לילה 
ימים  שמשמעו  ימימה  מימים  למועדה  הזאת  החקה  את 
ולא לילות אין הכתוב מדבר בחוקת התפילין אלא בחוקת 

הפסח שנאמר למעלה ועבדת את העבודה הזאת וגו' 

זמן  מפני שהוא  בלילה  תפילין  להניח  אסרו  חכמים  אבל 
לישן בתפילין  ואסור  וישן בהם  ישכח  וגזירה שמא  שינה 
עמוד  שעלה  לאחר  אף  ולכן  מ"ד  בסי'  שיתבאר  מטעם 
אסור  בתורה  האמורות  המצות  לכל  יום  שהוא  השחר 
להניחן עד שתגיע עת קימה משינה לרוב בני אדם דהיינו 
עד שיאיר היום בכדי שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות 
ויכירנו והוא שיהיה חבירו הרגיל עמו קצת שאלו רגיל עמו 
לא  כלל  עמו  רגיל  אינו  ואם  מרחוק  אפילו  יכירנו  הרבה 

יכירנו אפילו בקרוב מאוד:

ב אם הניחן קודם צאת הכוכבים וחשכה עליו אפילו הן 
עליו כל הלילה מותר ואין מורין כן הלכה למעשה שמא 
יבאו להניחן לכתחילה בלילה ולכן לא יעשה כן אלא בינו 
לבין עצמו אבל לא ברבים שמא יטעו לומר שמותר להניחן 
בלילה אלא א"כ הוא בבית המדרש שביושבי  לכתחילה 

בית המדרש אין לחוש שיטעו 

מפני שלא  הכוכבים  צאת  כשהגיע  תפיליו  חלץ  לא  ואם 
היה לו מקום לשמרן ונמצאו עליו כדי לשומרן מותר:

ג היה רוצה לצאת לדרך בהשכמה קודם שיאיר היום יכול 
ויברך  בהן  ימשמש  זמנו  וכשמגיע  יציאתו  קודם  להניחן 
שאין לחוש שמא ישן בהם כיון שהשכים ויצא לדרך במה 
בהילוכו  לישן  יכול  שאינו  ברגליו  בהולך  אמורים  דברים 
אבל הרוכב או יושב בקרון שיוכל לישן אסור להניחן קודם 

זמנן:

ד היה בא בדרך ותפילין בראשו ושקעה עליו חמה דהיינו 
צאת הכוכבים ואינו רוצה לחולצן ולישא אותן בידו שמא 
יפלו מידו מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו מפני הרואים 
שלא יטעו לומר מותר להניח תפילין לכתחילה בלילה וכן 
בערב  עליו  וקידש  בראשו  ותפילין  המדרש  בבית  היושב 
שבת ויום טוב שאין זמן תפילין ואינו יכול לחלוץ ולהניחן 
בבית המדרש שבשדה מפני שאינו מקום המשתמר  שם 
התפילין  בזיון  שמשום  לביתו  שיבא  עד  עליהן  ידו  מניח 
התירו להכניסן דרך מלבוש לעיר ואם יש בית קרוב לחומה 
שמשתמרין שם חולצן ומניחן שם ולא ילך בהן יותר בעיר 

בין בלילי שבתות ויום טוב בין בלילי החול:

ה מי ששכח ולא הניח תפילין כל היום ונזכר אחר שהתפלל 
תפלת ערבית מבעוד יום יש מי שאומר שאסור לו להניחן 
אז לפי שכבר עשאו לזמן זה לילה )וזמן שכיבה בקריאת 
שמע ותפלה של ערבית( ואם יניח בו תפילין יחזור ויעשהו 
יום והרי הן ב' קולות שסותרות זו את זו אבל אם הוא לא 
כיון  אין בכך כלום  התפלל עדיין אפילו הציבור התפללו 
שהוא אין עושה ב' קולות שסותרין זו את זו ויש מי שחולק 

על זה וטוב לחוש לסברא האחרונה:

לא. דין תפילין בשבתות וימים טובים ובו ב' סעיפים:
א שבתות וימים טובים אינן זמן תפילין שנאמר והיה לך 
הקב"ה  בין  אות  עצמן  שהן  וי"ט  שבתות  יצא  וגו'  לאות 
לישראל שנאמר כי אות היא ביני וגו' ואם מניחן בהם לשם 
שבתות  של  לאות  מזלזל  וגם  תוסיף  בל  על  עובר  מצוה 
וימים טובים במה שמניח עליו בהן אות אחר וחייב מיתה.

לב. דין כתיבת התפילין ובו פ' סעיפים:
א מצות תפילין שיכתוב ד' פרשיות שהוזכרו בהן מצותן 
שהן קדש לי כל בכור עד למועדה מימים ימימה והיה כי 
יביאך עד כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים ופרשת שמע 
עד ובשעריך ופרשת והיה אם שמוע עד על הארץ וצריך 
פרשת  לכתוב תחלה  בתורה  כתובות  כסדר שהן  לכתבן 
קדש ואח"כ והיה כי יביאך ואח"כ שמע ואח"כ והיה אם 
שמוע ואם שינה סדרן פסולין )התפילין הנעשים מפרשיות 
שהמוקדמת  תקנה  להן  יש  עצמן  הפרשיות  אבל  אלו 
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פרשיות  עוד  לכתוב  יכול  הרי  באחרונה  שכתבה  בתורה 
שכתבן  המאוחרות  וכן  אליה  ולצרפן  לה  המאוחרות 
אחרות  מתפילין  מוקדמת  לפרשה  לצרפן  יכול  בראשונה 
שנפסלו בהן פרשיות המאוחרות ואם אי אפשר לו לצרפן 
צריכים גניזה( ויש אומרים שראוי להקדים ג"כ פרשיות של 
יד לשל ראש מפני שמוקדמת בפסוק אך אם לא הקדים 
לא פסול )וי"א שלכתחלה ראוי להקדים פרשיות של ראש 
לשל יד מפני שקדושת של ראש חמורה משל יד וכן נכון 

ע"פ הקבלה(:

אחד  בקלף  יד  של  פרשיות  ד'  לכתוב  צריך  לכתחלה  ג 
שנאמר והיה לך לאות משמע אות אחת דהיינו בית אחד 

שהוא אות הנראה מבחוץ:

אות אחת  להיות  יש  כך  מבחוץ  אות אחת  וכשם שהיא 
מבפנים שתהיינה כל הפרשיות כאגרת אחת על קלף אחד:

שלא  ושלם  תם  כתב  שיהא  חכמים  דרשו  וכתבתם  ה 
תדבק אות אחת בחברתה אלא כל אות תהא מוקפת גויל 
מכל רוחותיה ותהא מתוייגת כהלכתה כמו שיתבאר בסי' 

ל"ו...:

טז כבר נתבאר שצריך להיות כתיבה תמה ושלימה לפיכך 
צריך שלא יהיה בקלף שום נקב במקום שיכתוב ואם כתב 
במקום נקב פסול מפני שאינה כתיבה תמה ושלימה אלא 

מופסקת...:

נה טוטפות שאמרה תורה בתפילין של ראש קבלו חכמים 
שהן ד' בתים של עור לד' פרשיות כל פרשה בבית בפני 
עור  של  אחד  בית  יד  של  תפילין  של  ולפרשיות  עצמו 

שנאמר והיה לך לאות אות אחד אמרתי ולא יותר:

נח ד' בתים של ראש צריכים להיות מעור אחד שנאמר 
ולזכרון בין עיניך זכרון אחד אמרתי לך ולא ב' וג' זכרונות 
וחתיכות עור תפורים יחד חשובים כעור אחד )וה"ה אם 
הם דבוקים בדבק( ומכל מקום טוב ונכון לעשותם מעור 
אחד ממש שנוטלין עור עגל הרך ומכניסין אותו בחריצי 
הדפוס ומניחין אותו כך עד שיתייבש ונוטלין הדפוס מתוכו 

ונמצאו הבתים עשוים מאליהם:

מסיני  למשה  הלכה  ראש  של  בין  יד  של  בין  תפילין  נט 
בענין  כרחבו  שארכו  מכוון  ריבוע  מרובעות  שתהיינה 
שאלכסונו יהיה עודף על ארכו ב' חומשי ארכו בקירוב.. 

אבל על גבהו אין להקפיד אם הוא יותר מארכו ורחבו:

ואם היו מרובעים ואחר כך נתקלקל ריבוען באחד ממקומות 
אלו צריך לתקנן ואם לא תקנן פסולין כיון שריבוען היא 

הלכה למשה מסיני:

ס עור הבתים מצוה לעשותן שחור כמו הרצועות ואע"פ 
שברצועות הוא הלכה למשה מסיני ולא בתים מכל מקום 

מצות תפילין הוא שיהיה הכל שחור:

התפר  מקום  עד  שיגיע  צריך  לבית  בית  שבין  חריץ  סא 
ואם לא הגיע כשירה והוא שיהיה ניכר החריץ למעלה כדי 

שיהיה ד' ראשיה נראות לכל 

במה דברים אמורים כשעשה מחיצות הבתים מבפנים גם 
בין בית לבית מלמעלה עד סוף רוחב הפרשה מעור אחד 
שעשה  או  כן  עשה  לא  אם  אבל  החיצונים  מחיצות  עם 
כמו  פסול  לפרשה  פרשה  שבין  העור  כך  אחר  ונקרע  כן 

שיתבאר סי' ל"ג:

סב גובה הבתים אין להם שיעור ויכול לעשותן גדולים או 
קטנים כמו שירצה והמנהג של החכמים ואבות בתי דינים 
לעשות של ראש גבוהים יותר מג' אצבעות כיון שמניחין 
כ"ז אבל  סי'  כמו שנתבאר  בגילוין  ויש שבח  בגלוי  אותן 
החכמים ותלמידים ותלמיד בפני רבו שאין דרך ארץ לגלות 
ומחצה תחת  כאצבע  קטנות  תפילין  מניחין  בפניו  תפילין 
המצנפת מפני דרך ארץ שלא ישוו את עצמם לרבותיהן 
ונראין כעזי פנים מפני שהתפילין הם דרך כבוד  בפניהם 
וגדולה כמו שכתוב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא 

עליך ויראו ממך ודרשו רז"ל אלו תפילין שבראש:

סג וכן אורך ורוחב הבתים אין לו שיעור אבל אורך ורוחב 
יותר מכאצבע  התיתורא יש לה שיעור שיהיה לכתחילה 
בראש  יש  מקום  חכמים  אמרו  שהרי  )יג(  הפחות  לכל 
מקום  היה  בכאצבע  כשרים  היו  ואם  תפילין  ב'  להניח 
להניח ג' תפילין והגאונים אמרו שהבתים של ראש צריך 



שולחן ערוך אדמו"ר הזקן 46

להיות אצבעים על אצבעים לכתחילה ואם פיחת לא פסל 
)יד( ובתים של יד אצבע על אצבע לכתחילה וכל אצבע 

סתם היא גודל ויש לחוש לדבריהם אף שלא נהגו כן:

בעור  שיעשה  מסיני  למשה  הלכה  תפילין  של  שי"ן  סד 
אחד  העור  מקמטי  בולטת  שי"ן  כמין  ראש  של  הבתים 
ימין  של  שהשי"ן  הגאונים  וקבלו  משמאלו  ואחד  מימינו 
ד'  של  המניח  שמאל  ושל  ראשים  ג'  של  תהיה  המניח 

ראשים ואם הפך לא פסל:

סו תיתורא של תפילין הלכה למשה מסיני בין בשל יד בין 
בשל ראש תיתורא הוא גשר בלשון ארמי דהיינו שישים 

עור למטה לכסות פי הבתים ונראה כעין דף של גשר 

וכן מעברתא של תפילין הלכה למשה מסיני בין בשל יד בין 
בשל ראש דהיינו שעור התיתורא יהיה ארוך ובולט מצד 
אחד והבליטה תהיה כפולה לעבור הרצועה בתוכה ועל כן 
נקרא בליטה זו מעברתא ולפי שהלכה למשה מסיני שמקום 
מושב התפילין דהיינו התיתורא יהיה מרובע ממש לפיכך 
שמסתיים  )במקום  צדדין  מב'  המעברתא  לחתוך  צריך 
ריבוע התיתורא( שלא תהא המעברתא רחבה )שם( כמו 

רוחב התיתורא כדי שיהיה ניכר ריבוע התיתורא:

עא אם כתב כל הד' פרשיות בקלף אחד כשרות אפילו 
אין ריוח ביניהם ובלבד שיתנן בד' בתים כל אחת מושכבת 
לבית  בית  כל  בין  משיחה  או  חוט  שיתן  וצריך  בביתה 
להבדילה זה מזה י"א שלא הצריכו הבדלה זו אלא דוקא 
הן  אם  אבל  אחד  קלף  על  נכתבות  פרשיות  הד'  כשכל 
כתובות על ד' קלפים כהלכתן א"צ חוט או משיחה כלל 
להעביר  צריך  קלפים  ד'  על  כתובות  הן  שאפילו  וי"א 
חוט או משיחה בין כל בית לבית וכן נוהגין להעביר חוט 
התפירה בין כל בית לבית לכתחלה אבל אם לא העביר 

כשר שהעיקר כסברא הא':

עט קשר של תפילין הלכה למשה מסיני שלאחר שהכניס 
בשל  דלי"ת  כמין  קשר  יעשה  המעברתא  לתוך  הרצועה 
ראש וכמין יו"ד בשל יד להשלים אותיות שד"י עם השי"ן 

שבשל ראש.

לג. דין תיקוני התפילין ודיני הרצועות ובו ו' סעיפים:
א אם נקרעו מחיצות הפנימיות שבין בית לבית בתפילין 
חדשים  הם  אם  ושלימים  קיימין  כולן  ומבחוץ  ראש  של 
כשרים בכל ענין )אלא א"כ נקרעו ג' בתים בענין זה)ואם 
הם ישנים פסולים אפילו לא נקרעו אלא ב' בתים ואפילו 
יש מחיצה שלימה ביניהם אלא שנקרעו בזה מחיצה של 
יש ביניהם  ובזה מחיצה של צד שמאל אבל אם  ימין  צד 
בית אחד שלם דהיינו ב' מחיצות שלימות כשרים אפילו 
הם ישנים ובלבד שלא נקרעו ג' בתים דהיינו כל ג' מחיצות 

הנשארות 

ויש אומרים להיפך שחדשים גרועים מישנים שכיון שבזמן 
מועט נקרעו כל כך בודאי עור מקולקל הוא מעיקרו 

ויש להחמיר כדברי שניהם:

ד הלכה למשה מסיני שיהיו הרצועות שחורות מבחוץ אבל 
מצד פנים יעשה מאיזו צבע שירצה חוץ מאדום שהוא גנאי 
שלא יאמרו שמדם חטטיו נצבעו והאדימו אבל הבתים אין 
מהלכה  ולא  מצוה  נוי  משום  אלא  שחורות  להיות  צריך 

למשה מסיני כמו שנתבאר בסי' ל"ב:

ו רצועה שנפסקה אין לה תקנה לא בקשירה ולא בתפירה 
הרצועה  דהיינו  תם  קשר  רז"ל  ודרשו  וקשרתם  שנאמר 
שקושר בה התפילין תהיה תמה ושלימה ולא קשורה או 

תפורה 

בד"א כשנפסקו תוך שיעורן דהיינו בשל ראש עד הטבור 
מצד ימין ועד החזה מצד שמאל ובשל יד עד כדי שתקיף 
הזרוע לקשור התפלה עם הזרוע וכדי שתמתח עד אצבע 
אמצעית ויכרוך ממנה על אותה אצבע ג' כריכות ויקשור 
אבל כל יתרון האורך שהיא בשביל שכורך הרצועה כמה 

פעמים סביב היד אין הקשירה והתפירה פוסלין בו ...

ויש מקילין עוד שאפילו במה שמקיף הראש והזרוע מועלת 
תפירה כשתופרן מצד פנים שלא יהיה התפר נראה מבחוץ 

ותהא נראית כשלימה והוא שיתפרנה בגידים כשרים

ולענין הלכה יש להחמיר )בשל תורה( כסברא הראשונה 
במה  מבפנים  לתפור  להקל  שיש  ואף  שאפשר  במקום 
ויש מתירים אפילו במה שמקיף  שתלוי מן הראש הואיל 
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הראש מכל מקום קשה ליזהר שלא תהא התפירה נראית 
כלל מבחוץ אבל בשעת הדחק יש לסמוך על דברי המקילין 
יותר כדי שלא יתבטל ממצות תפילין ומכל מקום לא יברך 

שברכות אינן מעכבות:

לד. דין הנחת הפרשיות בתפילין ובו ט' סעיפים:
חכמים  קבלו  בבתים  ראש  של  הפרשיות  הנחת  סדר  א 
העומד  האיש  שהוא  הקורא  בימין  יביאך  כי  והיה  קדש 
כנגד המניח ושמע והיה אם שמע משמאל הקורא שהוא 
ימין המניח ואפילו אם המניח הוא איטר אין הולכין אחר 
ימין ושמאל שלו אלא אחר ימין ושמאל של הקורא דהיינו 

ימין ושמאל של כל אדם:

ואם החליף איזה פרשה שנתנה שלא בביתה המיוחד  ב 
לה פסולין:

הראשונים  הגאונים  בין  ישנה  מחלוקת  זה  בסדר  ויש  ג 
ונחלקו ג"כ בזה רש"י ור"ת.

כיון  ואעפ"כ  וכן מנהג העולם  וסייעתו  והעיקר כרש"י  ד 
שתפילין אלו פסולין מן התורה לר"ת וסייעתו ונמצא שרוי 
שניהם  ידי  יצא  שמים  ירא  כל  לכן  תפילין  בלא  ימיו  כל 
ויעשה ב' זוגי תפילין ויניחם יחד ויכוין בהנחתן באותן שהן 
בעלמא  כרצועות  הן  והשאר  חובה  ידי  יוצא  אני  כהלכה 
ויניח  וכן בזרוע  זוגי תפילין  כי מקום יש בראש להניח ב' 
ר"ת  ושל  הפנים  לצד  למטה  רש"י  של  ראש  של  תפילין 

למעלה מהן )וכן בזרוע(

שחושש  או  יחד  להניחן  המקום  לכוין  יודע  אינו  ואם  ה 
מפני היוהרא יניח של רש"י ויברך עליהן שהן העיקר והן 
יהיו עליו בשעת קריאת שמע ותפלה ולאחר התפלה יניח 
של ר"ת בלא ברכה כדי לצאת לדברי הכל ואם לבו נוקפו 
והעיד  וסייעתו  לר"ת  תפילין  בלא  שמע  קריאת  שקרא 
עדות שקר בעצמו יחזור ויקרא קריאת שמע אחר התפלה 
פרשה שמע ופרשת והיה אם שמוע שבהן הוזכרו מצות 

תפילין וא"צ לומר גם פרשת ויאמר:

לז זמן הנחת התפילין ובו ג' סעיפים:
גוף  שצריכין  מפני  אבל  היום  כל  עליו  להיות  מצותן  ב 
נקי שלא יפיח בהן וצריך שלא יסיח דעתו מהם על דרך 
שנתבאר בסי' כ"ח ואין כל אדם יכול ליזהר בזה נהגו שלא 
בהן  ליזהר  אדם  כל  צריך  מקום  ומכל  היום  כל  להניחן 
ותפלה )שהרי באותה שעה  להניחן בשעת קריאת שמע 
בע"כ הוא נזהר מהפיח והיסח הדעת בענין שנתבאר בסי' 

כ"ח(:

מב. אם מותר לשנות תפילין של יד לשל ראש ובו ו' 
סעיפים:

א אסור לשנות תפילין של ראש לעשותה של יד אפילו אין 
לו תפילין של יד ויש לו ב' של ראש ואפילו ליקח רצועה 
מקדושה  מורידין  שאין  מפני  אסור  יד  לשל  ראש  משל 
שרובו  חמורה  קדושתו  ראש  ושל  קלה  לקדושה  חמורה 
של שם שד"י הוא בשל ראש השי"ן בבתים והד' בקשר 

אבל בשל יד אין בו כי אם היו"ד

אבל משל יד לשל ראש מותר לשנות שיעשה לו ד' בתים 
בתוכו 

ואם היו חדשים שלא הניחן עדיין עליו מותר לשנות אפילו 
משל ראש לשל יד שטולה עליהם מכסה עור אחד ונראית 
כלום  בכך  אין  מבפנים  ד'  שהם  ואף  בחוץ  אחד  כבית 
בדיעבד כמו שנתבאר בסי' ל"ב ואין בזה הורדה מקדושה 
חמורה לקדושה קלה הימנה אע"פ שזימנם והכינם לצורך 

הראש לפי שההזמנה אינה כלום:

ב אם התנה עליהם מתחילה שיוכל לשנותה לשל יד יכול 
לשנותה אפילו לבשן אדם על ראשו אח"כ:



ד' פרשיות תפילין 48

 פרשיות בתפילין׳ ד
״ג) ״ (פרשת בא פרק י   ״קדש לי

ַוּיֹאֶמר  ג  :ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִלי הּוא ב  :ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵּלאֹמר א
ֶכם ִמֶּזה ְולֹא מֶׁשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ִּכי ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציא ְיהָֹוה ֶאְת 

ץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהִחִּוי ְוָהָיה ִכי ְיִביֲא� ְיהָֹוה ֶאל ֶאֶר  ה  :ַהּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב ד  :ֵיָאֵכל ָחֵמץ
ִׁשְבַעת  ו  :ֶּזהְוַהְיבּוִסי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתי� ָלֶתת ָל� ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדָּת ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ַּבחֶֹדׁש ַה 

ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְל� ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְל�  ז  :ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַחג ַליהָֹוה
ְוָהָיה ְל�  ט  :ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ� ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיהָֹוה ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים ח  :ְׂשֹאר ְּבָכל ְּגֻבֶל�

 י  :ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ְיהָֹוה ְּבִפי� ִּכי ְּבָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲא� ְיהָֹוה ִמִּמְצָרִים רֹון ֵּבין ֵעיֶני�ְלאֹות ַעל ָיְד� ּוְלִזּכָ 

   :ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ַהֻחָּקה ַהּזֹאת ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה

״ג) ״ (פרשת בא פרק י   ״והיה כי יביאך

ְוַהֲעַבְרָּת ָכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַליהָֹוה  יב  :ְוָהָיה ִּכי ְיִבֲא� ְיהָֹוה ֶאל ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְל� ְוַלֲאבֶֹתי� ּוְנָתָנּה ָל� יא
ה ְבֶׂשה ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ְוכֹל ְוָכל ֶּפֶטר ֲחֹמר ִּתְפֶּד  יג  :ְוָכל ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְל� ַהְּזָכִרים ַליהָֹוה

ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאְל� ִבְנ� ָמָחר ֵלאֹמר ַמה ּזֹאת ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָֹוה  יד  :ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶני� ִּתְפֶּדה
ה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהרֹג ְיהָֹוה ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבכֹר ָאָדם ְוַעד ַוְיִהי ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרעֹ  טו  :ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים

ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה  טז  :ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל ֵּכן ֲאִני זֵֹבַ� ַליהָֹוה ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַהְּזָכִרים ְוָכל ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה
     :ִּכי ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָֹוה ִמִּמְצָרִים ּוְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֶני�

״  (פרשת ואתחנן פרק ו׳) ״שמע ישראל

ְוָהיּו  ו:  ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהָֹוה ֱא�ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפְׁש� ּוְבָכל ְמֹאֶד� ה  :ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָֹוה ֱא�ֵהינּו ְיהָֹוה ֶאָחד ד 
ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני� ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּת� ְּבֵביֶת� ּוְבֶלְכְּת� ַבֶּדֶר�  ז:  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום ַעל ְלָבֶב�

ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶת�  ט  :ין ֵעיֶני�ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶד� ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ּבֵ  ח:  ּוְבָׁשְכְּב� ּוְבקּוֶמ�
:ּוִבְׁשָעֶרי�

״ ״א) ״והיה אם שמע   (פרשת עקב פרק י

ְבדֹו ְּבָכל ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַ� ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָֹוה ֱא�ֵהיֶכם ּוְלעָ  יג
ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב   טו   :ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ� ְוִתירְׁש� ְוִיְצָהֶר� יד  :ְבָכל ַנְפְׁשֶכםְלַבְבֶכם ּו 

ַוֲעַבְדֶּתם ֱא�ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם  ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם טז  :ְּבָׂשְד� ִלְבֶהְמֶּת� ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת 
ָרה ֵמַעל ְוָחָרה ַאף ְיהָֹוה ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵה  יז  :ָלֶהם

ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאֹות ם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם ְוַׂשְמֶּת  יח  :ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֹנֵתן ָלֶכם
ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת� ְּבֵביֶת� ּוְבֶלְכְּת� ַבֶּדֶר�  יט  :ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם

ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר  כא  :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת� ּוִבְׁשָעֶרי� כ  :ּוְבָׁשְכְּב� ּוְבקּוֶמ�
:ִנְׁשַּבע ְיהָֹוה ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ



 מוקדש
לחיזוק התקשרות
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