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  חיים אורח

  תפילין הלכות

  כה סימן
 יג ּובוֹ , בפרטות תפלין דיני

  ְסִעיִפים:

ַבשׁ  ַאַחר. א ּלָ ית ׁשֶ ץ ַטּלִ , ְמֻצּיָ
ין ָיִניחַ  ִפּלִ ֲעִלין, ּתְ ּמַ ּקֶֹדשׁ  ׁשֶ . ּבַ

יס ְוַהְמִניִחים ין ּכִ ִפּלִ ית ַהּתְ ּלִ  ְוַהּטַ
יס ְלתֹוךְ  ֵהר ְצִריִכין ַאַחת ּכִ  ִלּזָ
ּלֹ יס ָיִניחוּ  אׁשֶ ין ּכִ ִפּלִ  ַהּתְ

ֵדי, ְלַמְעָלה ּלֹא ּכְ ע ׁשֶ ֶהם ִיְפּגַ  ּבָ
ה ִחּלָ  ֹקֶדם ַלֲהִניָחם ְוִיְצָטֵרךְ  ּתְ
ית ּלִ ֵדי, ַהּטַ ּלֹא ּכְ  ַעל ַיֲעֹבר ׁשֶ
ְצֹות   :ַהּמִ

הּוא ִמי. ב ית ָזִהיר ׁשֶ ַטּלִ  ָקָטן ּבְ
ּנוּ  ׁשֶ ין ְוָיִניחַ , ִיְלּבְ ִפּלִ ֵביתוֹ  ּתְ , ּבְ

ִציִצית ָלבּושׁ  ֵיֵלךְ וְ  ר ּבְ  ּוֻמְכּתָ

ין ְתִפּלִ ֶנֶסת ְלֵבית ּבִ ם, ַהּכְ  ְוׁשָ
ף ית ִיְתַעּטֵ ַטּלִ דֹול ּבְ   :ּגָ

ר ָהָיה שׁ "ָהֹרא. ג ָרכֹות ְמַסּדֵ  ַהּבְ
ָרֵאל עֹוֵטר ַעד ִתְפָאָרה ִיׂשְ  ְוָאז, ּבְ
ין ֵמִניחַ  ָהָיה ִפּלִ  עֹוֵטר ּוְמָבֵרךְ  ּתְ

ָרֵאל ִתְפָארָ  ִיׂשְ   :הּבְ
ְהיוּ  ָצִריךְ . ד ּיִ ין ׁשֶ ִפּלִ  ָעָליו ּתְ

ַעת ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ ה ׁשְ   :ּוְתִפּלָ
ן. ה ֲהָנָחָתם ְיַכּוֵ נוּ  ּבַ ּוָ ּצִ בָּ  ׁשֶ  ה"ָהּקָ

ע ְלָהִניחַ  ּיֹות ַאְרּבַ ָרׁשִ , ֵאּלוּ  ּפָ
שׁ  ּיֵ ֶהם ׁשֶ מוֹ  ִיחּוד ּבָ  ִויִציַאת ׁשְ

רֹועַ  ַעל ִמְצַרִים ֶנֶגד ַהּזְ , בַהלֵּ  ּכְ
ֶנֶגד ָהֹראשׁ  ְוַעל ֵדי, ַהּמֹחַ  ּכְ  ּכְ

ְזּכֹר ּנִ ה ְוִנְפָלאֹות ִנִסים ׁשֶ ָעׂשָ  ׁשֶ
נוּ  ֵהם, ִעּמָ  ִיחּודוֹ  ַעל מֹוִרים ׁשֶ
ר ָלה ַהּכֹחַ  לוֹ  ַוֲאׁשֶ ְמׁשָ  ְוַהּמֶ

ֶעְליֹוִנים ְחּתֹוִנים ּבָ  ַלֲעׂשֹות ּוַבּתַ
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ֶהם ְרצֹונוֹ  ּבָ ד, ּכִ ְעּבֵ בָּ  ִויׁשַ  ה"ְלָהּקָ
שָׁ  ִהיא ָמהַהּנְ ּמֹחַ  ׁשֶ ב ְוַגם ּבַ  ַהּלֵ
הּוא ר ׁשֶ ֲאוֹות ִעּקַ בֹות ַהּתַ ְחׁשָ , ְוַהּמַ
 ְוַיְמִעיט ַהּבֹוֵרא ִיְזּכֹר ּוָבֶזה

ל ְוָיִניחַ  ֲהָנאֹוָתיו ה ָיד ׁשֶ ִחּלָ  ּתְ
ין ְלָהִניחַ  ִויָבֵרךְ  ִפּלִ ךְ  ְוַאַחר, ּתְ  ּכָ
ל ָיִניחַ  י ְיָבֵרךְ  ְוֹלא ֹראשׁ  ׁשֶ  ּכִ
ָרכָ  ִאם יֶהם ַאַחת הּבְ ּתֵ   :ִלׁשְ

ַגע ִאם. ו ל ּפָ ׁשֶ ה ֹראשׁ  ּבְ ִחּלָ  ּתְ
 ִמְצָוה אֹוָתהּ  ַעל ְלַהֲעִביר ָצִריךְ 
ל ְוָיִניחַ  ה ָיד ׁשֶ ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ  ּכָ
ל   :ֹראשׁ  ׁשֶ

ָקמָ  ְלָהִניחַ  ְיָבֵרךְ . ז ַחת ץ"ּבְ  ּתַ
ח ְוֹלא, א"ַההֵ  ַפּתָ   :ּוְבָדֵגשׁ  ּבְ
ל. ח ְצֹות ּכָ  ֲעֵליֶהם ְמָבֵרךְ  ַהּמִ

ָתן עֹוֵבר ּיָ  ָצִריךְ  ְלִפיָכךְ  ַלֲעׂשִ
ה ַעל ְלָבֵרךְ  ִפּלָ ל ַהּתְ  ַאַחר ָיד ׁשֶ
ּבֶֹרת ַעל ֲהָנָחה  ֹקֶדם, ַהּקִ

יָרָתם יָרָתם, ְקׁשִ ׁשִ ּקְ  ִהיא זוֹ  ׁשֶ
ָתן ּיָ   :ֲעׂשִ

ִדּבּור ְלַהְפִסיק ָאסּור. ט ין ּבְ  ּבֵ
ה ִפּלָ ל ּתְ ה ָיד ׁשֶ ל ִלְתִפּלָ  ׁשֶ
 ַעל ְמָבֵרךְ  ִהְפִסיק ְוִאם, ֹראשׁ 
ל ין ִמְצַות ַעל ֹראשׁ  ׁשֶ ִפּלִ   :ּתְ

ין ְלֹצֶרךְ  ָסח ִאם. י ִפּלִ  ֵאינוֹ  ּתְ
ַמע ִאם, ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ישׁ  ׁשָ  ַקּדִ
ה אוֹ  ָ ין ְקֻדׁשּ ה ּבֵ ִפּלָ ל ּתְ  ָיד ׁשֶ

ה ל ִלְתִפּלָ  ַיְפִסיק ֹלא ֹראשׁ  ׁשֶ
ֶהם ַלֲענֹות א, ִעּמָ  קׁשֹותֵ  ֶאּלָ
ן ְוׁשֹוֵמעַ  אֹוְמִרים ְלַמה ּוְמַכּוֵ ֶ   :ׁשּ

ר ַאַחר. יא ׁשַ ּקָ ל ׁשֶ  ַעל ָיד ׁשֶ
רֹועַ  ל ָיִניחַ , ַהּזְ  ֹקֶדם ֹראשׁ  ׁשֶ
ְכֹרךְ  ּיִ רֹועַ  ְסִביב ָהְרצּוָעה ׁשֶ , ַהּזְ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ָאסּור ׁשֶ  ְלהֹוִציא ׁשֶ
ה ִפּלָ ל ּתְ יק ֹראשׁ  ׁשֶ  ַעד, ֵמַהּתִ
ֵהא ּתְ ִפלָּ  ׁשֶ ל הּתְ   :מּוַנַחת ָיד ׁשֶ
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ין ֵמִניחַ  ִאם. יב ִפּלִ ה ּתְ ּמָ  ּכַ
ָעִמים יֹום ּפְ  ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , ּבָ
ָכל ֲעֵליֶהם ַעם ּבְ ְמטוּ . ּפַ  ִנׁשְ

קֹוָמם ֵמשׁ  ִמּמְ ֶהם ּוְמַמׁשְ  ּבָ
: ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  ִלְמקֹוָמן ְלַהֲחִזיָרן
קֹוָמם ֵהִזיָזם א ִמּמְ ְעּתָ  ַאּדַ

 ִמי: ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ , דִמיָּ  ְלַהֲחִזיָרם
ִניחַ  ּמֵ ין ׁשֶ ִפּלִ ל ּתְ , ּוֵבַרךְ  ָיד ׁשֶ

ת ר ִנְפַסק ַהִהּדּוק ּוִבְתִחּלַ ׁשֶ  ַהּקֶ
ל ר ַלֲעׂשֹות ְוֻהְצַרךְ , ָיד ׁשֶ  ֶקׁשֶ
ְעּתוֹ  ֵהִסיחַ  ֹלא ָאְמָנם, ַאֵחר , ּדַ
 ִאם. ּוְלָבֵרךְ  ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ֵאינוֹ 
ר ל ֻהּתַ  לשֶׁ  ֲהָנַחת ֹקֶדם ָיד ׁשֶ
ָקן, ֹראשׁ   ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ְוֵאין, ְמַהּדְ

ל ֵהִניחַ  ִאם ֲאָבל. ּוְלָבֵרךְ   ׁשֶ
ךְ  ְוַאַחר, ֹראשׁ  ר ּכָ ל ֻהּתַ , ָיד ׁשֶ
ק ר. ּוְמָבֵרךְ  ְמַהּדֵ  ַעל ְלָבֵרךְ  ֻמּתָ
ין ִפּלִ אּוִלין ּתְ זּוִלין ַעל ְוֹלא, ׁשְ   :ּגְ

ּלֹא ָהעֹוָלם ָנֲהגוּ . יג  ַלֲחֹלץ ׁשֶ
ין ִפּלִ ת ַאַחר דעַ  ּתְ ַ  ּוָבא ְקֻדׁשּ
שׁ  ּוְביֹום. ְלִצּיֹון ּיֵ  ֵסֶפר ּבוֹ  ׁשֶ
ּלֹא נֹוֲהִגים ּתֹוָרה  ַעד ְלָחְלָצם ׁשֶ

ֲחִזירוּ  ּיַ יחּוהוּ  ּתֹוָרה ֵסֶפר ׁשֶ  ְוַיּנִ
ֵהיָכל  ֹחֶדשׁ  ֹראשׁ  ּוְביֹום: ּבַ
ת ֹקֶדם אֹוָתם חֹוְלִצים ִפּלַ  ּתְ
  :מּוָסף

  כו סימן
 פלהת אלא לו שאין מי דין

  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , אחת

א לוֹ  ֵאין ִאם. א ה ֶאּלָ ִפּלָ  ַאַחת ּתְ
שׁ  אֹוָתהּ  ֵמִניחַ  ּיֵ  ּוְמָבֵרךְ , לוֹ  ׁשֶ
ל, ָעֶליהָ  ּכָ ְפֵני ִמְצָוה ַאַחת ׁשֶ  ּבִ
ין ְוהּוא. ַעְצָמהּ   לוֹ  ֵישׁ  ִאם ַהּדִ
יֶהם ּתֵ  ֹאֶנס ׁשּום לוֹ  ְוֵישׁ  ׁשְ
ֵאינוֹ  , ַאַחת אֶאלָּ  ְלָהִניחַ  ָיכֹול ׁשֶ
כֹול אֹוָתהּ  ֵמִניחַ  ּיָ   :ׁשֶ



 ד

 

 ד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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א ֵמִניחַ  ֵאינוֹ  ִאם. ב ל ֶאּלָ  ֹראשׁ  ׁשֶ
 ִמְצַות ַעל ָעֶליהָ  ְמָבֵרךְ , ְלַבד

ין ִפּלִ   :ְלַבד ּתְ

  כז סימן
 ּובוֹ , הנחתן ואפן הנחתן מקום

  ְסִעיִפים: יא

ל ֲהָנָחָתן ְמקֹום. א ְזרֹועַ  ָיד ׁשֶ  ּבִ
ֹמאל ר ׂשְ ׂשָ ּבָ ֶעֶצם ֹוֵפחַ ַהתּ  ּבַ ּבָ  ׁשֶ
ין ּבֵ ִחי ּוֵבית ו"הקובד ׁשֶ ֶ , ַהׁשּ
ה ה ְוַיּטֶ ִפּלָ  ַהּגּוף ְלַצד ְמַעט ַהּתְ
ִעְנָין ֹכף ּבְ ּיָ ׁשֶ ּכְ ה ְזרֹועוֹ  ׁשֶ  ְלַמּטָ
ֶנֶגד ִיְהיוּ  ם ְוִנְמָצא, ִלּבוֹ  ּכְ  ְמַקּיֵ
ָבִרים ְוָהיוּ  ה ַהּדְ   :ְלָבֶבךָ  ַעל ָהֵאּלֶ

ְנָהג. ב כֹון ַהּמִ ֵהאשֶׁ  ַהּנָ  ד"ַהּיוֹ  ּיְ
ל ר ׁשֶ ה ֶקׁשֶ ִפּלָ ל ּתְ  ְלַצד ָיד ׁשֶ
ב ה, ַהּלֵ ִפּלָ . חּוץ ְלַצד ָעָליו ְוַהּתְ
ֵהר ֵישׁ  ּלֹא ִלּזָ זּוז ׁשֶ ל יֹוד ּתָ  ׁשֶ

ר ׁשֶ ה ַהּקֶ ִפּלָ   :ֵמַהּתְ

ְנָהג. ג כֹון ַהּמִ ן ַהּנָ  ְלַתּקֵ
א ְרּתָ ְעּבֶ ַהּמַ הּ  ׁשֶ ּבָ  ָהְרצּוָעה ׁשֶ

ֵהא עֹוֶבֶרת ֵתף ְלַצד ַחתמּונַ  ּתְ  ַהּכָ
ִציָצה ד ְלַצד ְוַהּקְ   :ַהּיָ

ָבר ְיֵהא ֹלא. ד ין חֹוֵצץ ּדָ  ּבֵ
ין ִפּלִ רוֹ  ּתְ ָנא ָלא, ִלְבׂשָ ל ׁשְ  ׁשֶ

ָנא ָלא, ָיד ל ׁשְ   :ֹראשׁ  ׁשֶ
הּוא ָאָדם. ה , ִלְנִזילּות ָעלּול ׁשֶ

ה ְלָהִניחַ  ִיְצָטֵרךְ  ְוִאם ִפּלָ ל ּתְ  ׁשֶ
רוֹ  ַעל ֹראשׁ  ׂשָ ָלל ְיִניֵחם ֹלא ּבְ , ּכְ
יר ֵישׁ  ה ְלָהִניחַ  לוֹ  ְלַהּתִ ִפּלָ ל ּתְ  ׁשֶ

ק ַהּכֹוַבע ַעל ֹראשׁ   ַהָסמּוךְ  ּדַ
ֵני ִויַכֵסם ְלֹראשׁ    :ָהרֹוִאים ִמּפְ

ר. ו ה ִאם, ְיִמינוֹ  ַיד ְוִאּטֵ  עֹוׂשֶ
ל ֹמאלוֹ  ְמַלאְכּתוֹ  ּכָ ׂשְ  ֵמִניחַ  ּבִ

ֹמאלוֹ  ׂשְ הּוא, ּבִ ל ָיִמין ׁשֶ ל ׁשֶ  ּכָ
י ׁשֹוֵלט ְוִאם, םָאדָ  ּתֵ ׁשְ  ָיָדיו ּבִ

ֹמאל ֵמִניחַ  ׂשְ ל ּבִ  ְוִאם, ָאָדם ּכָ



 ה

 

 ה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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יִמינוֹ  ּכֹוֵתב ָאר ּבִ ל ּוׁשְ יו ּכָ  ַמֲעׂשָ
ה ֹמאלוֹ  עֹוׂשֶ ׂשְ  ּכֹוֵתב אוֹ , ּבִ

ֹמאל ׂשְ ָאר ּבִ ל ּוׁשְ יו ּכָ ה ַמֲעׂשָ  עֹוׂשֶ
ָיִמין ִניחַ  אֹוְמִרים ֵישׁ , ּבְ ּיָ  ׁשֶ
ין ִפּלִ ד ּתְ ּיָ שׁ  ּבַ ּתַ ָבֵעיָנן ּכֹחַ  ׁשֶ  ּדְ

ָהה ָיד ד אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ּכֵ ַהּיָ  ׁשֶ
ּכֹוֵתב הּ  ׁשֶ יָבה ִהיא ּבָ  ָיִמין ֲחׁשִ
ין ּוֵמִניחַ , ֶזה ְלִעְנָין ִפּלִ ד ּתְ ּיָ  ּבַ

הּ  ֶנְגּדָ ּכְ   :ׁשֶ
י ַעל ַאף. ז שׁ  ּפִ ּיֵ ה ְלָאָדם ׁשֶ  ַמּכָ

ְמקֹום ין ֲהָנַחת ּבִ ִפּלִ  ָיִניחַ , ּתְ
ין ִפּלִ י ּתְ רֹועַ  ֵישׁ  ָמקֹום ּכִ ּזְ  ּבַ
י ְלָהִניחַ  ּתֵ ין ׁשְ ִפּלִ י, ּתְ  ָהֶעֶצם ּכִ
ִחי ְלֵבית ַהָסמּוךְ  ֶ  ַעד ֵמֶחְציוֹ  ַהׁשּ
 ֲהָנַחת ְמקֹום ִהיא ו"הקובד
ין ִפּלִ   :ּתְ

ל ְרצּוָעה ֹאֶרךְ . ח ֵדי ָיד ׁשֶ  ּכְ
יף ּקִ ּתַ רֹועַ  ֶאת ׁשֶ  ְוִיְקׁשֹר, ַהּזְ
ה ּנָ ר ִמּמֶ ׁשֶ ַתח ַהּקֶ ע ַעל ְוִתּמָ  ֶאְצּבַ

ה ְוִיְכֹרךְ , ֶאְמָצִעית ּנָ  ַעל ִמּמֶ
עוֹ  ה ֶאְצּבָ ֹלׁשָ ִריכֹות ׁשְ . ְוִיְקׁשֹר, ּכְ
 ַעל ִלְכֹרךְ  ָהעֹוָלם ְונֹוֲהִגים
רֹועַ  ה ַהּזְ ָ ׁשּ ְבָעה אוֹ  ׁשִ ִריכֹות ׁשִ   :ּכְ

ה ֲהָנַחת ְמקֹום. ט ִפּלָ ל ּתְ  ֹראשׁ  ׁשֶ
ֵרי ֵמַהְתָחַלת ָער ִעּקָ ֵ ְצחוֹ  ַהׂשּ  ִמּמִ

קֹום סֹוף ַעד ּמֹחוֹ  ַהּמָ ל ׁשֶ  ׁשֶ
ינֹוק   :רֹוֵפס ּתִ

ְהֶיה ָצִריךְ . י ּיִ ר ׁשֶ ׁשֶ  ֵמֲאחֹוֵרי ַהּקֶ
ֹעֶרף ְלַמְעָלה ָהֹראשׁ   ָצִריךְ . ּבָ
ן ִציָצה ְלַכּוֵ ֵהא ַהּקְ ּתְ ֶאְמַצע ׁשֶ  ּבָ
ֵדי ֵהא ּכְ ּתְ ֶנֶגד ׁשֶ ין ּכְ , ָהֵעיַנִים ּבֵ
ר ְוַגם ׁשֶ ֶאְמַצע ִיְהֶיה ַהּקֶ  ָהֹעֶרף ּבְ
ה ְוֹלא , ְלָכאן אוֹ  ְלָכאן ִיּטֶ

ֵהא ְוָצִריךְ  ּיְ קֹום ׁשֶ ר ַהּמָ ׁשֶ ּקֶ ּבַ  ׁשֶ
ְרֶאה ּנִ ֵעין ׁשֶ לֶ  ּכְ   :חּוץ ְלַצד ת"ּדָ

ְהֶיה ָצִריךְ . יא ּיִ ֹחר ׁשֶ ָ  ַהׁשּ
ְרצּועֹות ּבָ  ְוֹלא חּוץ ְלַצד ׁשֶ



 ו

 

 ו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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כוּ  ין ִיְתַהּפְ ל ּבֵ ׁשֶ ין ָיד ּבְ ל ּבֵ  ׁשֶ
ל. ֹראשׁ  ְלׁשֵ ְהיוּ  ָהְרצּועֹות ְיׁשַ ּיִ  ׁשֶ

לּוִים יעוּ  ְלָפָניו ּתְ  ַעד ְוַיּגִ
ּבּור ּנוּ  ְלַמְעָלה אוֹ , ַהּטַ . ְמַעט ִמּמֶ
ל ָהְרצּועֹות ֹרַחב ל ָיד ׁשֶ  ְוׁשֶ
ֹאֶרךְ  ֹראשׁ  עֹוָרה ּכְ  ִאם. ְלָפחֹות ׂשְ
ֵחת עּור ּפִ ִ  ָהְרצּועֹות ֹאֶרךְ  ִמׁשּ

ן , ֲאֵחרֹות מֹוֵצא ֵאינוֹ  ִאם, ְוָרְחּבָ
מֹות יָחןְמנִ  ֵהן ּכְ ְמָצא ַעד ׁשֶ ּיִ  ׁשֶ

עּור ֲאֵחרֹות ׁשִ ין. ּכְ ִפּלִ ל ּתְ  ׁשֶ
לּוִים ִלְהיֹוָתם טֹוב ֹראשׁ   ּגְ

ְלִמיד ֲאָבל ְוִנְרִאים ְפֵני ּתַ  ַרּבוֹ  ּבִ
ֶרךְ  ֵאין ין ְלַגּלֹות ֶאֶרץ ּדֶ ִפּלִ  ּתְ

ָפָניו   :ּבְ

  כח סימן
' ג ּובוֹ , התפלין חליצת דיני

  ְסִעיִפים:

ב .א ֵמשׁ  ָאָדם ַחּיָ ין ְלַמׁשְ ִפּלִ ּתְ  ּבַ
ָכל ָעה ּבְ ּלֹא ׁשָ ְעּתוֹ  ַיִסיחַ  ׁשֶ  ּדַ
ֵמשׁ , ֵמֶהם ל ִויַמׁשְ ׁשֶ ה ָיד ּבְ ִחּלָ , ּתְ

ּיֹאַמר ם ּוְכׁשֶ ְרּתָ  ַעל ְלאֹות ּוְקׁשַ
ֵמשׁ  ָיֶדךָ  ל ְיַמׁשְ ׁשֶ ּיֹאַמר, ָיד ּבְ  ּוְכׁשֶ
ין ְלֹטָטֹפת ְוָהיוּ  ֵמשׁ  ֵעיֶניךָ  ּבֵ  ְיַמׁשְ
ל ׁשֶ   :ֹראשׁ  ּבְ

ין. ב ִפּלִ ל ּתְ ה חֹוֵלץ ֹראשׁ  ׁשֶ ִחּלָ  ּתְ
ּום יב ִמׁשּ ְכּתִ ין ְלֹטָטֹפת ְוָהיוּ  ּדִ  ּבֵ
ל ֵעיֶניךָ  ין ְזַמן ּכָ ּבֵ  ִיְהיוּ  ֵעיֶניךָ  ׁשֶ
ִים ּתַ ין ַלֲחֹלץ ָצִריךְ . ׁשְ ִפּלִ ל ּתְ  ׁשֶ
ד ֹראשׁ  ִתיק ָיִניחַ  ְמֻעּמָ ל ּבָ  ׁשֶ
ל ְוָעָליו, ֹראשׁ   ֵדיכְּ , ָיד ׁשֶ

ֹבא ּיָ ׁשֶ ּכְ ע ַלֲהִניָחם ׁשֶ ל ִיְפּגַ ׁשֶ  ָיד ּבְ
ה ִחּלָ   :ּתְ

ק ַהֲחָכִמים ִמְנַהג. ג ֵ ין ְלַנׁשּ ִפּלִ  ַהּתְ
ַעת ׁשְ ַעת ֲהָנָחָתן ּבִ   :ֲחִליָצָתן ּוִבׁשְ

  כט סימן



 ז

 

 ז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ 

ָרָכה ׁשּום ְלָבֵרךְ  ֵאין. א  ּבְ
חֹוֵלץ ׁשֶ ין ּכְ ִפּלִ חֹוְלָצם ֲאִפּלוּ  ּתְ ׁשֶ  ּכְ

ת ֶעֶרב ּבָ ין ׁשַ ָמׁשֹות ּבֵ ְ   :ַהׁשּ

  ל סימן
  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , הנחתן זמן

ּבֶֹקר ֲהָנָחָתן ְזַמן. א ְרֶאה, ּבַ ּיִ ֶ  ִמׁשּ
 ְקָצת ִעּמוֹ  ָהָרִגיל ֲחֵברוֹ  ֶאת

ִרחּוק ע ּבְ יֶרּנוּ  ַאּמֹות ַאְרּבַ   :ְוַיּכִ
ין ְלָהִניחַ  ָאסּור. ב ִפּלִ לַּ  ּתְ , ְיָלהּבַ

א ּמָ ֵחם ׁשֶ ּכְ ן ִיׁשְ ֶהם ְוִייׁשַ  ִאם. ּבָ
ַקע ֹקֶדם ֵהִניָחם ׁשְ ּתִ ה ׁשֶ  ַהַחּמָ
ָכה  ָעָליו ֵהם ֲאִפּלוּ , ָעָליו ְוָחׁשְ

ל ְיָלה ּכָ ר, ַהּלַ  מֹוִרין ְוֵאין, ֻמּתָ
ן ין ָחַלץ ֹלא ִאם. ּכֵ ִפּלִ  ּתְ

ְקָעה ָ ׁשּ ֶ ה ִמׁשּ ֵני ַחּמָ ּלֹא ִמּפְ  ָהָיה ׁשֶ
 ָעָליו ְוִנְמְצאוּ , ְמָרןְלשָׁ  ָמקֹום
ֵדי ְמָרן ּכְ ר, ְלׁשָ ן ּומֹוִרין, ֻמּתָ   :ּכֵ

ֶרךְ  ָלֵצאת רֹוֶצה ָהָיה. ג  ַלּדֶ
ָמה ּכָ ַהׁשְ יעַ , ְמִניָחם ּבַ ּגִ ּיַ ם ּוְכׁשֶ  ְזַמּנָ
ֵמשׁ  ֶהם ְיַמׁשְ א, ִויָבֵרךְ  ּבָ ֵליּכָ  ּדְ
א ְלֵמיַחשׁ  ּמָ ן ׁשֶ ֶהם ִייׁשַ יָון, ּבָ  ּכֵ

ים ּכִ ִהׁשְ ֶרךְ  ָצאְויָ  ׁשֶ   :ַלּדֶ
א ָהָיה. ד ֶרךְ  ּבָ ּדֶ ין ּבַ  ּוְתִפּלִ

ֹראׁשוֹ  ְקָעה ּבְ ה ָעָליו ְוׁשָ  אוֹ , ַחּמָ
ָהָיה ב ׁשֶ ֵבית יֹוׁשֵ ְדָרשׁ  ּבְ  ַהּמִ

ין ֹראׁשוֹ  ּוְתִפּלִ  ָעָליו ְוָקַדשׁ , ּבְ
יחַ  ַהּיֹום  ַעד ֲעֵליֶהם ָידוֹ  ַיּנִ

יעַ  ּגִ ּיַ ִית ׁשֶ ִית ֵישׁ  ְוִאם, ַלּבַ  ּבַ
ִרין ַלחֹוָמה בָקרוֹ  ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ם ׁשֶ , ׁשָ

ם ּוַמִניָחם חֹוְלָצן   :ׁשָ
אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ה ִאם ׁשֶ ל ׁשֶ ּלֵ  ִהְתּפַ

ת ִפּלַ עֹוד ַעְרִבית ּתְ  ַעד, יֹום ִמּבְ
ּלֹא ין ֵהִניחַ  ׁשֶ ִפּלִ  לוֹ  ֵאין ּתְ

ךְ  ַאַחר ַלֲהִניָחם   :ּכָ

  לא סימן



 ח

 

 ח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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, טוב ויום בשבת תפלין דין
  יִפים:ְסעִ ' ב ּובוֹ 

ת. א ּבָ ׁשַ  ְלָהִניחַ  ָאסּור טֹוב ְויֹום ּבְ
ין ִפּלִ ֵני, ּתְ ֵהם ִמּפְ  אֹות ַעְצָמם ׁשֶ
ֶהם ְמִניִחים ְוִאם , ַאֵחר אֹות ּבָ
ֶהם ָלאֹות ִזְלזּול ָהָיה ּלָ   :ׁשֶ

ֹחל. ב ם ַהּמֹוֵעד ּבְ ן ּגַ  ָאסּור ּכֵ
ין ְלָהִניחַ  ִפּלִ ַעם ּתְ ה ֵמַהּטַ  ַהּזֶ
ַעְצמוֹ  ֵמישֶׁ  ּבְ ם ַהּמֹוֵעד ֹחל ּיְ  ֵהם ּגַ

  :אֹות

  לב סימן
 ב"נ ּובוֹ , התפלין כתיבת סדר

  ְסִעיִפים:

ין ִמְצַות. א ִפּלִ ְכּתֹב ּתְ ּיִ ע ׁשֶ  ַאְרּבַ
ּיֹות ָרׁשִ ֵהן ּפָ שׁ  ׁשֶ ל ִלי ַקּדֶ כֹור ּכָ  ּבְ

י ְוָהָיה, ְלמֹוֲעָדהּ  ַעד  ְיִביֲאךָ  ּכִ
י ַעד ֹחֶזק ּכִ ' ה הֹוִציָאנוּ  ָיד ּבְ

ְצָרִים ת, ִמּמִ ַמע ּוָפָרׁשַ  ַעד ׁשְ

ָעֶריךָ  ת, ּוִבׁשְ  ִאם ְוָהָיה ּוָפָרׁשַ
מֹועַ    :ָהָאֶרץ ַעל ַעד ׁשָ

ל. ב ׁשֶ ל ִיְכּתֹב ֹראשׁ  ּבְ  ַאַחת ּכָ
ְקָלף הּ  ּבִ ל, ְלַבּדָ  ּכֹוֵתב ָיד ְוׁשֶ
ם ּלָ ְקָלף ּכֻ   :ֶאָחד ּבִ

ֵבם. ג ְדיוֹ  ִיְכּתְ ֹחר ּבִ ין ׁשָ שׁ  ּבֵ ּיֵ  ׁשֶ
ין ֲעָפִצים ֵמי וֹ בּ  ּלֹא ּבֵ ֵמי ׁשֶ  ּבְ

ַתב: ֲעָפִצים  ַאַחת אֹות ֲאִפּלוּ  ּכָ
ָאר ׁשְ ָזָהב אוֹ  ִצְבעֹוִנים ִמיֵני ּבִ , ּבְ
סּוִלין ֵאּלוּ  ֲהֵרי  ָזַרק ִאם. ּפְ

 ָהאֹוִתּיֹות ַעל ָזָהב ַעְפרֹות
ָהב ַמֲעִביר ֵאר ַהּזָ ָ ָתב ְוִיׁשּ  ּכְ
ְחּתֹון ר, ַהּתַ  ַרקזָ  ִאם ֲאָבל, ְוָכׁשֵ
ָהב ָרה אֹות ַעל ַהּזָ  לוֹ  ֵאין ֵמַאְזּכָ
ָנה ּקָ ָאסּור ְלִפי, ּתַ  ְלַהֲעִביר ׁשֶ
ָהב ּום ַהּזָ ָהֵוי ִמׁשּ מֹוֵחק ּדְ  ֶאת ּכְ
ם ֵ   :ַהׁשּ



 ט

 

 ט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ּלֹא ָצִריךְ . ד ק ׁשֶ ְדּבַ  אֹות ׁשּום ּתִ
הּ  ֲחֶבְרּתָ א ּבַ ל ֶאּלָ ְהֶיה אֹות ּכָ  ּתִ
ֶפת ִויל ֻמּקֶ   :ּגְ

כְ  ָצִריךְ . ה ּיִ יִמינוֹ  ּתֹבׁשֶ  ֲאִפּלוּ  ּבִ
י ׁשֹוֵלט הּוא ִאם ּתֵ ׁשְ  ְוִאם, ָיָדיו ּבִ

ַתב ֹמאל ּכָ ׂשְ סּול, ּבִ ר ִאם, ּפָ  ֶאְפׁשָ
תּוִבים ֲאֵחִרים ִלְמֹצא ָיִמין ּכְ . ּבְ
ר ֹמאל ַיד ְוִאּטֵ יֵדיהּ  ׂשְ  הּוא ּדִ
  :ָיִמין

ְרֵטט ֵאין. ו י ְלׂשַ ה ִאם ּכִ ּטָ  ׁשִ
ר יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוִאם, ֶעְליֹוָנה ֵ  ְלַיׁשּ
ה ּטָ ִ ֹלא ַהׁשּ ְרטּוט ּבְ ְרֵטט ׂשִ ל ְיׂשַ  ּכָ

ּורֹות ְרֵטט ְוֹלא, ַהׁשּ עֹוֶפֶרת ְיׂשַ  ּבְ
ֵני קֹום ִמּפְ ּמְ ְרטּוט ׁשֶ ִ ָאר ַהׂשּ  ִנׁשְ
  :ָצבּועַ 

ה ֲהָלָכה. ז ין ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ ִפּלִ  ּתְ
ָלף ַעל  ַעל ְוֹלא, ַהּקְ

. ִוילַהגְּ  ַעל ְוֹלא, ַהּדֹוְכסֹוְסטּוס

ָלף ַעל ּכֹוְתִבין ְמקֹום ַהּקְ ר ּבִ ׂשָ , ּבָ
ה ְוִאם ּנָ סּול ׁשִ  ּוַמהוּ  ְקָלף ַמהוּ . ּפָ

ַעת ָהעֹור, ּדֹוְכסֹוְסטּוס ׁשְ  ִעּבּודוֹ  ּבִ
ַנִים אֹותוֹ  חֹוְלִקין  ְוַהֵחֶלק, ִלׁשְ
הּוא ַהִחיצֹון ָער ְלַצד ׁשֶ ֵ  ִנְקָרא ַהׂשּ
ִניִמי, ְקָלף בּוק ְוַהּפְ שָׂ  ַהּדָ  רַלּבָ
י ֶזה ְלִפי, ּדֹוְכסֹוְסטּוס ִנְקָרא  ּכִ

ָלף ַעל ּכֹוְתִבים ַאְמִריָנן  ַהּקְ
ְמקֹום ר ּבִ ׂשָ  ַהּיֹוֵתר ָמקֹום ַהְינוּ  ּבָ
ר ָקרֹוב ׂשָ ַהְינוּ  ַלּבָ ְמקֹום ּדְ  ּבִ
הּוא ִחּבּורוֹ  ׁשֶ בּוק ּכְ  ּדָ

נוּ  ּוְקָלִפים, ְלדֹוְכסֹוְסטּוס ּלָ  ׁשֶ
ֵאין  ָלֶהם ֵישׁ  אֹוָתם חֹוְלִקים ׁשֶ
ין  ְלַצד ֲעֵליֶהם ְוכֹוְתִבים ְקָלף ּדִ

ר ׂשָ ה ּבָ ּמַ ָגְרִרים ׁשֶ ּמְ ֶ תוֹ  ׁשּ  ְקִלּפָ
ְמקֹום ַהֶעְליֹוָנה ּבִ ָער ׁשֶ  ֵאינוֹ , ׂשֵ

א ֵדי ֶאּלָ ִריךְ  ַמה ּכְ ּצָ ֶ נוֹ  ׁשּ  ְלַתּקְ
 ָהיוּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ , ְלַהֲחִליקוֹ 
ַנִים ָהעֹור חֹוְלִקים  ָצִריךְ  ָהָיה ִלׁשְ



 י

 

 י
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ּנוּ  ְלָגֵרר ךְ  ִמּמֶ ד ּכָ ר ּוִמּצַ ׂשָ  ַהּבָ
ה ּגֹוְרִרים ֵאין ַעד, ַהְרּבֵ ָאר ׁשֶ  ִנׁשְ

א ָלף ֶאּלָ ְלַבד ַהּקְ   :ּבִ
ָלף ָצִריךְ . ח ד ִלְהיֹות ַהּקְ  ְמֻעּבָ

ֲעָפִצים ִסיד אוֹ  ּבַ ֵהא ְוָצִריךְ , ּבְ ּיְ  ׁשֶ
ד מוֹ  ְמֻעּבָ  ְלהֹוִציא טֹוב, ִלׁשְ

ָפָתיו ׂשְ ת ּבִ ְתִחּלַ הּוא דָהִעּבוּ  ּבִ  ׁשֶ
דוֹ  ם ְמַעּבְ ין ְלׁשֵ ִפּלִ ם אוֹ  ּתְ  ְלׁשֵ
דוֹ  ִאם ֲאָבל, ּתֹוָרה ֵסֶפר  ִעּבְ
ם סּול ְמזּוָזה ְלׁשֵ   :ּפָ

דוֹ  ִאם. ט  ם"ְלָהַרְמבָּ , ם"ַעּכוּ  ִעּבְ
סּול ָרֵאל לוֹ  ָאַמר ֲאִפּלוּ , ּפָ  ִיׂשְ

דוֹ  מוֹ  ְלַעּבְ ר שׁ "ּוְלָהֹרא, ִלׁשְ ׁשֵ  ּכָ
ָרֵאל ִאם ּבוֹ  לעַ  עֹוֵמד ִיׂשְ  ּגַ

עוֹ    :ְוִסּיְ
ִנין. י ַסּמְ ּמְ ׁשֶ ָקִבים ּכְ ַמְרֵצעַ  ַהּנְ  ּבְ

ֵעין י ַעל ַאף אֹוִתּיֹות ּכְ ֵקל ּפִ ּנָ  ׁשֶ
ף ם"ְלַעּכוּ  ין ֵאין, ְלַזּיֵ ׁשִ  חֹוׁשְ

ּום ת ִמׁשּ ִמְרּתַ ן ּכּוִתי ּדְ יר ּפֶ  ַיּכִ
ָרֵאל ְטִביעּות ִיׂשְ   :ַעִין ּבִ

דוֹ  עֹור. יא ִעּבְ ּלֹא ׁשֶ מוֹ  ׁשֶ , ִלׁשְ
ּקּון ֵישׁ  ִאם דוֹ  ַלֲחֹזר ּתִ  ְלַעּבְ

מוֹ  ֵאר, ִלׁשְ טּור ִיְתּבָ ָעה יֹוֵרה ּבְ  ּדֵ
  :א"רע' סי
ָלף ִיְהֶיה. יב ֵהָמה ֵמעֹור ַהּקְ ה ּבְ  ַחּיָ

הֹוִרים ְועֹוף ֵבָלה ֲאִפּלוּ , ַהּטְ  ִמּנְ
ֶהם ּוְטֵרָפה ּלָ  ֵמעֹור ֹלא ֲאָבל, ׁשֶ
ֵהָמה ה ּבְ , ֵמִאיםַהטְּ  ְועֹוף ְוַחּיָ
יב ְכּתִ ְהֶיה ְלַמַען ּדִ ' ה תֹוַרת ּתִ
ִפיךָ  ין, ּבְ ר ִמּמִ ּתָ  ְוֹלא, ְלִפיךָ  ַהּמֻ
ג ֵמעֹור , ָטהֹור הּוא ֲאִפּלוּ  ּדָ
ּום ָנִפישׁ  ִמׁשּ   :ֻזֲהֵמיהּ  ּדְ

ָלף ִיְהֶיה. יג ֵלם ַהּקְ ּלֹא ׁשָ  ְיֵהא ׁשֶ
ֵאין ְנָקִבים ּבוֹ  יוֹ  ׁשֶ  עֹוֵבר ַהּדְ

ַהְינוּ , ָעָליו ּלֹא ּדְ ֵהא ׁשֶ  ָהאֹות ּתְ
ִים ֲחלּוָקהּ  ּבוֹ  ִנְרֵאית ּתַ   :ִלׁשְ



 יא

 

 יא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ִריִזים ַהסֹוְפִרים. יד ים ַהּזְ  עֹוׂשִ
ה ֹלׁשָ  יֹוֵתר ֶהָעב, ְקָלִפים ִמיֵני ׁשְ
ת ּבוֹ  ִלְכּתֹב ָרׁשַ ַמע ּפָ ִהיא ׁשָ  ׁשֶ
ה ק, ְקַטּנָ ּנוּ  ְוַהּדַ ת ִמּמֶ  ְלָפָרׁשַ
מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ִהיא, ׁשָ  יֹוֵתר ׁשֶ

דֹוָלה ת ּגְ שׁ  ּוְלָפָרׁשַ ת ַקּדֶ  ּוְלָפָרׁשַ
י ְוָהָיה ֵהם ְיִביֲאךָ  ּכִ  ֲאֻרּכֹות ׁשֶ

ים ק ְקָלף עֹוׂשִ  ּוָבֶזה, ְמֹאד ּדַ
אוּ  ים ִיְתַמּלְ ּתִ ֶוה ַהּבָ ׁשָ  נֹוי ְוֶזהוּ  ּבְ
ין   :ִלְתִפּלִ

ב ְלַאַחר ִאם. טו ְכּתַ ּנִ ב ׁשֶ  ִנּקַ
תֹוךְ  ר ם"ַהמֵּ  אוֹ  א"ַההֵ  ּבְ ׁשֵ , ּכָ
ב ֲאִפּלוּ  ל ִנּקַ ֶקב ּתֹוכוֹ  ּכָ ַהּנֶ  ׁשֶ
א ל ְמַמּלֵ  ֲאָבל. ֶהָחָלל ּכָ

ְלִמי רּוׁשַ ּיְ ָמע ּבַ ם ַמׁשְ ּגַ ְפִנים ׁשֶ  ּבִ
ֵהא ָצִריךְ  ּיְ ף ׁשֶ ב. ְקָלף ֻמּקָ  ִנּקַ
ִניִמי ֶרֶגל ל ּפְ  ֹלא ֲאִפּלוּ  א"הֵ  ׁשֶ

ַאר ּנוּ  ִנׁשְ א ִמּמֶ ל ֶאּלָ הּוא ּכָ  ׁשֶ
ר ׁשֵ  ֶרֶגל בִנקַּ : שׁ "ְלָהֹרא ּכָ

ר ִאם, ַהְיָמִני ּיֵ ּתַ ּנוּ  ִנׁשְ  ְמֹלא ִמּמֶ
ה אֹות ר ְקַטּנָ ׁשֵ  ָלאו ְוִאם, ּכָ
סּול   :ּפָ

 ִאם, ֵמָהאֹוִתּיֹות ַאַחת ִנְפַסק. טז
ינֹוק ֵאינוֹ  ּתִ  ְוֹלא ָחָכם ֹלא ׁשֶ
שׁ  ר ִלְקרֹותוֹ  יֹוֵדעַ  ִטּפֵ ׁשֵ  ְוִאם, ּכָ
סּול ָלאו  ְלַכסֹות ָצִריךְ  ְוֵאין, ּפָ
ָאר לוֹ  מוֹ  אֹוִתּיֹות ׁשְ ּנֹוֲהִגים ּכְ : ׁשֶ
ִריָנן ָהא ַמְכׁשְ ְפַסק ּדְ ּנִ ׁשֶ , אֹות ּכְ

ְוָקא ב ּדַ ְכּתַ ּנִ ׁשֶ רּות ּכְ ַכׁשְ  ְוַאַחר ּבְ
ךְ  ה ִאם ֲאָבל, ִנְפַסק ּכָ ִחּלָ  ִמּתְ

ב ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ם ָהָיה ּכְ  ְוִנְפַסק ֶנֶקב ׁשָ
ף ֶרֶגל ִאם אוֹ , ּבוֹ  ׁשּוָטה ַהּכַ , ַהּפְ
הּ  ּיֹוֵצאכַּ  אוֹ  יעַ  ּבָ ָלף ְלסֹוף ַמּגִ  ַהּקְ
ִלי ף ּבְ תוֹ  ְקָלף ֶהּקֵ ִחּלָ סּול, ִמּתְ   :ּפָ

ת ָנְפָלה ִאם. יז יוֹ  ִטּפַ  ְלתֹוךְ  ּדְ
ֶרת ְוֵאיָנהּ  ָהאֹות  ֵאין, ָהאֹות ִנּכֶ
ָנה ּקָ יוֹ  ִלְגֹרר ּתַ ךְ  ְיֵדי ְוַעל ַהּדְ  ּכָ
ר ִיְהֶיה ָהֵוי, ָהאֹות ִנּכָ  ָחק ּדְ



 יב

 

 יב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ּום, סּולּופָ  ּתֹוכֹות ָבֵעיָנן ִמׁשּ  ּדְ
ין ְוהּוא, ְוָחַקק ְוֹלא ְוָכַתב  ַהּדִ
ֶלי ְוָכַתב ָטָעה ִאם ְמקֹום ת"ּדָ  ּבִ
י אוֹ  שׁ "ֵרי ְמקֹום ת"ּבֵ , ף"כַּ  ּבִ
ָנה ֵאין ּקָ ג ִלְמֹחק ּתַ ן ַהּתָ  ְלַתּקֵ

ּום, ָהאֹות ָהֵוי ִמׁשּ ָחק ּדְ   :ּתֹוכֹות ּכְ
תּוָחה ם"מֵ . יח ק ּפְ ְדּבַ ּנִ  ׁשֶ
ָמה ִתיָחָתהּ פְּ   מֹוִעיל ֵאין, ְוִנְסּתְ

ֶבק ִלְגֹרר ּום, ּוְלָפְתָחהּ  ַהּדֶ  ִמׁשּ
ָהֵוי ָחק ּדְ ָנָתהּ  ּוָמה. ּתֹוכֹות ּכְ ּקָ , ּתַ

ְגֹרר ּיִ ל ׁשֶ ֵאר ַהַחְרטֹום ּכָ ָ  ְוִתׁשּ
צּוַרת פּוָפה ן"נוּ  ּכְ ךְ  ְוַאַחר, ּכְ  ּכָ
ַרר ַמה ִיְכּתֹב ּגָ ֶ  שׁ "ְוֵרי. ׁשּ

ָאהּ  ֲעׂשָ ֶלי ִמיןכְּ  ׁשֶ  ֵישׁ , ת"ּדָ
ֹלא ְולֹוַמר ְלַהְחִמיר י ּדְ  ַסּגֵ
ְגֹרר ּיִ ׁשֶ ֵרךְ  ּכְ ג אוֹ  ְלַבד ַהּיָ  ַהּגַ

ֶבּנוּ  ְוַיֲחֹזר ְלַבד ִמין ְוִיְכּתְ  ּכְ
ּום, שׁ "ֵרי ֵבין ִמׁשּ ג ּדְ ין ַהּגַ  ּבֵ

ֵרךְ  ִפסּול ַנֲעׂשוּ  ַהּיָ ךְ , ּבְ  ִהְלּכָ

ֵניֶהם ִלְגֹרר ָצִריךְ  ָקה ִאם. ׁשְ  ִנְדּבְ
ין ְלאֹות אֹות ֵמר ֹקֶדם ּבֵ ּגָ ּתִ  ׁשֶ
ין ְגְמָרה ַאַחר ּבֵ ּנִ סּול ׁשֶ  ְוִאם, ּפָ
ַרר ר ְוִהְפִריָדהּ  ּגָ ׁשֵ  ִמְקֵרי ְוָלא, ּכָ
ָהאֹות ֵמַאַחר ּתֹוכֹות ָחק  ַעְצָמהּ  ׁשֶ

תּוָבה ָהְיָתה ִתְקָנהּ  ּכְ  ָנְגעוּ  ִאם. ּכְ
ג ף"ְוַהּקוֹ  א"ַההֵ  ַרְגֵלי ּגַ  ִיְגֹרר ּבַ
ֶבּנוּ  ַיֲחֹזרוְ  ָהֶרֶגל  ְוֵאין, ְוִיְכּתְ
ל ִלְגֹרר ָצִריךְ  י ָהאֹות ּכָ ג ּכִ  ַהּגַ
ִדין ב ּכַ  ֶרֶגל ָנַגע ִאם. ִנְכּתַ
ַגג ף"ָהָאלֶ  ֵני אוֹ  ף"ָהָאלֶ  ּבְ  ּפְ
ְפִנים ף"ָהָאלֶ  ג ּבִ ּגַ יהָ  ּבַ ְחּתֶ ּתַ  ׁשֶ
סּול ָנה ְוֵאין, ּפָ ּקָ ְגִריָרה ּתַ  ּבִ

ָהֵוי ְלַהְפִריָדהּ  ָחק ּדְ , כֹותּתוֹ  ּכְ
א ל ִיְגֹרר ֶאּלָ ה ַמה ּכָ ֲעׂשָ ּנַ ֶ  ׁשּ

ִפסּול ֶבּנוּ  ְוַיֲחֹזר ּבְ   :ְוִיְכּתְ
ת. יט ְתִחּלַ ִתיָבה ּבִ  ֹיאַמר ַהּכְ

ִפיו ם ּכֹוֵתב ֲאִני: ּבְ ת ְלׁשֵ ַ  ְקֻדׁשּ
ין ִפּלִ ַבד. ּתְ ָכל ֶזה ּוִמּלְ ַעם ּבְ  ּפַ



 יג

 

 יג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ּכֹוֵתב ָרה ׁשֶ  לֹוַמר ָצִריךְ  ַאְזּכָ
ּכֹוְתָבהּ  ת םְלשֵׁ  ׁשֶ ַ ם ְקֻדׁשּ ֵ   :ַהׁשּ

ק ָצִריךְ . כ ֲחֵסרֹות ְלַדְקּדֵ  ּבַ
ִאם, ִויֵתרֹות ר אוֹ  ִחֵסר ׁשֶ  ִיּתֵ

סּוִלים ַאַחת אֹות  ְוִנְמְצאוּ  ּפְ
ִניִחים ָכל ְמָבְרִכים אֹוָתם ַהּמְ  ּבְ

ָרָכה יֹום ָלה ּבְ רּוי ְוַגם, ְלַבּטָ  ׁשָ
ָכל ֹלא יֹום ּבְ ין ִמְצַות ּבְ ִפּלִ , ּתְ

ה ַהסֹוֵפר ֶנשׁ עֹ  ְוִנְמָצא  ָלֵכן, ְמֻרּבֶ
ַמִים ְיֵרא ְמֹאד ִלְהיֹות ָצִריךְ   ׁשָ
ם ִלְדַבר ְוָחֵרד ֵ ְתַעֵסק, ַהׁשּ  ַהּמִ

ְכִתיַבת ין ּבִ ִפּלִ   :ְוִתּקּוָנן ּתְ
ל. כא ה ּכָ ָרׁשָ ה ַאַחר, ּפָ ֶבּנָ ְכּתְ ּיִ , ׁשֶ

ה ָנה ֵהיֵטב ִיְקָרֶאּנָ ַכּוָ  ְוִדְקּדּוק ּבְ
ֲעַמִים ֹלשׁ  ּפַ ה ְוַיֲחֹזר ,ְוׁשָ  ְוִיְקָרֶאּנָ
ה ֹקֶדם ְתֶנּנָ ּיִ תֹוךְ  ׁשֶ יָתהּ  ּבְ ֵדי, ּבֵ  ּכְ
ּלֹא ף ׁשֶ ְתַחּלֵ ה ּתִ ָרׁשָ ה ּפָ ָפָרׁשָ   :ּבְ

ְלמֹוס ְלַנסֹות טֹוב. כב  ֹקֶדם ַהּקֻ
ְתִחיל ּיַ ה ִלְכּתֹב ׁשֶ ָרׁשָ ּלֹא ַהּפָ  ׁשֶ

יוֹ  ָעָליו ְיֵהא אי יֹוֵתר ּדְ  ִמּדַ
הֵ  ְוֵכן, ְוַיְפִסיד ְכּתֹב ֹקֶדם רִיּזָ ּיִ  ׁשֶ

ל ם ּכָ ל ִלְקרֹות ׁשֵ ַתב ַמה ּכָ ּכָ ֶ , ׁשּ
ֵדי ּלֹא ּכְ ִניָזה ִליֵדי ָיבֹואוּ  ׁשֶ  ַעל ּגְ
  :ָידוֹ 
ָחֵסר ָמָצא ִאם. כג , ַאַחת אֹות ׁשֶ
ָנה לוֹ  ֵאין ּקָ ִאם, ּתַ ן ׁשֶ  ָהיוּ  ּכֵ

תּוִבין ּלֹא ּכְ ִסְדָרן ׁשֶ  ּוְפסּוִלין, ּכְ
ּום יב ִמׁשּ ְכּתִ ֲהָוָיָתן יוּ ְוהָ  ּדִ . ְיהוּ  ּבַ
ר ְוִאם  לוֹ  ֵישׁ , ַאַחת אֹות ִיּתֵ

ָנה ּקָ ְגֹרר ְיֵדי ַעל, ּתַ ּיִ  אֹוָתהּ  ׁשֶ
סֹוף ִהיא ִאם ָבה ּבְ  אוֹ  ּתֵ

ָתהּ  ְתִחּלָ ֶאְמַצע ִהיא ִאם ֲאָבל, ּבִ  ּבְ
ָבה ּום, ֹלא ּתֵ ְגֹרר ִמׁשּ ּיִ ְכׁשֶ  ִיְהֶיה ּדִ
י ִנְרֶאה ּתֵ ׁשְ בֹות ּכִ   :ּתֵ

ָרר ְמקֹום ַעל ִלְכּתֹב רֻמתָּ . כד  ַהּגְ
ַחק ְמקֹום ְוַעל ָרה ֲאִפּלוּ  ַהּמַ , ַאְזּכָ



 יד

 

 יד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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עֹודוֹ  ִיְמַחק ְוֹלא א ַלח ּבְ  ֶאּלָ
ּנוּ  ׁשֶ י ָיֶפה ְיַיּבְ ַקל ִיְגֹרר ָאז ּכִ  ּבְ

ֵאר ְוֹלא ָ   :ֹרֶשם ׁשּום לוֹ  ִיׁשּ
ל. כה ִהיא אֹות ּכָ תּוָבה ׁשֶ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

ִתְקָנהּ  גֹון, ָעֶליהָ  הּ צּוָרתָ  ְוֵאין ּכְ  ּכְ
ַגג ף"ָהָאלֶ  ֶרֶגל ָנַגע  ף"ָהָאלֶ  ּבְ
ֵני אוֹ  ְפִנים ף"ָהָאלֶ  ּפְ ג ּבִ ּגַ  ּבַ

יהָ  ְחּתֶ ּתַ ָהָיה אוֹ , ׁשֶ , א"ַההֵ  ֶרֶגל ׁשֶ
 אוֹ  נֹוְגִעים ף"ַהּקוֹ  ֶרֶגל אוֹ 

ָהְיָתה י ֲחלּוָקהּ  ַאַחת אֹות ׁשֶ ּתֵ  ִלׁשְ
גֹון, אֹוִתּיֹות ַתב י"ַצדִּ  ּכְ ּכָ  ד"יוֹ  ׁשֶ

י אוֹ  ן"נוּ  ַתב, ן"ׁשִ ּכָ  ד"יוֹ  ן"ַעיִ  ׁשֶ
ֵני, ית"חֵ  אוֹ   ְוַאַחר ן"ַזְיִני ׁשְ

ַתב ּכָ ָנם ָחַזר ְלָפָניו ׁשֶ  ָהֵוי, ְוִתּקְ
ּלֹא ִסְדָרן ׁשֶ  ֲאָבל. ּוְפסּוִלין ּכְ

בּוקֹות ָהאֹוִתּיֹות ְלַהְפִריד  ַהּדְ
ַתב ַאַחר ּכָ יר ִלְפֵניֶהם ׁשֶ ּפִ ִמי ׁשַ , ּדָ
ֵכיָון ָהא ּדְ  ָעֶליהָ  צּוָרָתהּ  ֹותׁשֶ

ְפִריָדהּ  ּמַ ׁשֶ הּ  ּכְ  ָהֵוי ָלא ֵמֲחֶבְרּתָ

כֹוֵתב ִאם ה"ְוה, ּכְ  ָהיוּ  ֹלא ׁשֶ
ַעל ן"יֹוִדי ִמְקָצת  ִפין"ָהַאלְ  ׁשֶ
יִני ִ  ְוַרְגֵלי ן"ְוָהַעיִני ן"ְוַהׁשּ
ִוי גּוף נֹוְגִעים ן"ַהּתָ  ָהאֹות ּבְ

ֹלא ְוִתינֹוק ים ּדְ שׁ  ְוֹלא ַחּכִ  ִטּפֵ
ירָ  ַאף, םַמּכִ י ַעל ׁשֶ ַתב ּפִ ּכָ  ׁשֶ

ָנם ַלֲחֹזר ָיכֹול ִלְפֵניֶהם , ּוְלַתּקְ
ֵכיָון צּוַרת ּדְ ֶרת ָהְיָתה ָהאֹות ּדְ  ִנּכֶ
א ּום ֵליּכָ ָתָבן ִמׁשּ ּלֹא ּכְ ִסְדָרן ׁשֶ . ּכְ
אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  ה ׁשֶ  ִאם ה"ּדְ

ֵחי ֻחְטָרא  ֵאין ְלַמְעָלה ת"ּדְ
רנִ  ֵאין ַאךְ , ָלֶזה ֶזה נֹוְגִעים  ּכָ
ֵריָדָתן ְלֶהְדָיא י ַעל ַאף, ּפְ  ּפִ

ינֹוק ַהּתִ ֵני קֹוֵרא ׁשֶ ר ן"ַזְיִני ׁשְ  ֻמּתָ
יָקם   :ְלַהְדּבִ

ל אֹוִתּיֹות ִאם. כו ם ׁשֶ בּוקֹות ׁשֵ  ּדְ
  :ְלַהְפִריָדם ָיכֹול

ְמֲחקוּ  ְוֵתבֹות אֹוִתּיֹות. כז ּנִ , ׁשֶ
ּוָמן ִאם ְקָצת ר ִרׁשּ ל ִנּכָ ךְ  ּכָ  ּכָ



 טו

 

 טו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  
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ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ינוֹ  ּתִ ֹלא קׁשֶ ים ּדְ שׁ  ְוֹלא ַחּכִ  ִטּפֵ
ר ִלְקרֹוָתם ָיכֹול  ְלַהֲעִביר ֻמּתָ

ָתב ְלֵהיִטיב ָעֶליהָ  ֻקְלמֹוס  ַהּכְ
ׁשוֹ  ּלֹא ָהֵוי ְוֹלא, ּוְלַחּדְ ִסְדָרן ׁשֶ   :ּכְ

ֵהר ֵישׁ . כח ּלֹא ִלּזָ ֵנס ׁשֶ  ֹראשׁ  ִיּכָ
מֶ  ֲאִויר ד"ַהּלָ , ת"ַהֵחי אוֹ  א"ַההֵ  ּבַ
ֹלא ֲאִפּלוּ    :הְנִגיעָ  ּבְ

ּיֹות ֵאין ִאם. כט ָרׁשִ גּורֹות ַהּפָ  ׁשְ
ִפיו ְכּתֹב ָצִריךְ , ּבְ ּיִ  ִמּתֹוךְ  ׁשֶ
ָתב   :ַהּכְ

אי ֵאינוֹ . ל ַ א, ִלְכּתֹב ַרׁשּ  ִאם ֶאּלָ
ן   :ִלְקרֹות יֹוֵדעַ  ּכֵ
 ִמּתֹוךְ  ּכֹוֵתב ֵאינוֹ  ִאם. לא

ָתב ה ַעל ִיְכּתֹב ֹלא, ַהּכְ  ּפֶ
ְקֵרא ּמַ אאֶ , ַאֵחר אֹותוֹ  ׁשֶ  ִאם ּלָ

ן ִפיו ְוִיְקָרא הּוא ַיֲחֹזר ּכֵ   :ּבְ
יחַ  ָצִריךְ . לב  ְלַמְעָלה ָחָלק ְלַהּנִ
ֵדי הּ  ּכְ ּגָ ל ּגַ ה: ד"ָלמֶ  ׁשֶ  ּוְלַמּטָ

עּור ׁשִ ׁשּוָטה ן"ְונוּ  ף"כַּ  ּכְ  ּפְ
ָתן  ָצִריךְ  ֵאין ְוסֹוָפן ּוִבְתִחּלָ

יחַ  ָלל ְלַהּנִ   :ּכְ
ה. לג ּורֹות ַיֲעׂשֶ וֹות ַהׁשּ ּלֹא ׁשָ  ׁשֶ

ֵהא , יֹוֵצאת ְוַאַחת ִנְכֶנֶסת ַאַחת ּתְ
ֵהר ּוְלָפחֹות ּלֹא ִיּזָ ' ג ִיְכּתֹב ׁשֶ
ה חּוץ אֹוִתּיֹות ּטָ ִ ָתָבם ְוִאם ַלׁשּ  ּכְ

ַסל ֹלא   :ּפָ
ֵהם אֹוִתּיֹות' ב. לד ָבה ׁשֶ , ַאַחת ּתֵ
ה חּוץ ִיְכּתֹב ֹלא ּטָ ִ   :ַלׁשּ
ם אֹוִתּיֹות. לה ֵ הְ  ָצִריךְ  ַהׁשּ ּיִ  יוּ ׁשֶ

ם ּלָ תֹוךְ  ּכֻ ף ּבְ  ֵמֶהם ֵיֵצא ְוֹלא, ַהּדַ
ָלל ף חּוץ ּכְ   :ַלּדַ

ה. לו ל ַיֲעׂשֶ ּיֹוֶתיהָ  ּכָ ָרׁשִ  ּפָ
תּוחֹות ה חּוץ, ּפְ ָרׁשָ  ַאֲחרֹוָנה ִמּפָ
תּוָבה ּתֹוָרה ַהּכְ ִהיא, ּבַ  ְוָהָיה ׁשֶ

מֹועַ  ִאם ה, ׁשָ ּנָ ֲעׂשֶ ּיַ  ְסתּוָמה ׁשֶ
ה ְוִאם ּנָ סּול ׁשִ  ָנֲהגוּ  ְוָלֵכן: ּפָ



 טז

 

 טז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ת ָרׁשַ ּפָ שׁ  ׁשֶ י ְוָהָיה, ִלי ַקּדֵ  ּכִ
ת, ְיִביֲאךָ  ַמע ּוָפָרׁשַ ֹראשׁ  ׁשְ  ּבְ
ה ּטָ שׁ  ּוְבסֹוף ׁשִ  ּוְבסֹוף ִלי ַקּדֵ
י ְוָהָיה יִחים ְיִביֲאךָ  ּכִ  ָחָלק ַמּנִ
ֵדי  ּוְבסֹוף, אֹוִתּיֹות' ט ִלְכּתֹב ּכְ
ַמע יִחים ֵאין ׁשְ ָלל ָחָלק ַמּנִ , ּכְ
יִחי ְוִאם חֹות הּוא םַמּנִ ֵדי ּפָ  ִמּכְ

ת. אֹוִתּיֹות' ט ִלְכּתֹב  ְוָהָיה ּוָפָרׁשַ
מֹועַ  ִאם  ֵמֶאְמַצע ַמְתִחיִלים ׁשָ

ה ּטָ יחַ , ֶעְליֹוָנה ׁשִ  ְלָפֶניהָ  ּוַמּנִ
ֵדי ָחָלק , אֹוִתּיֹות' ט ִלְכּתֹב ּכְ

ה ְוִנְמָצא ֹלׁשָ ְ ׁשּ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ  ֵהם ּפָ
תּוחֹות ין ּפְ ין ם"ְלָהַרְמבָּ  ּבֵ  ּבֵ
ה, שׁ "ְלָהֹרא  ִהיא ַאֲחרֹוָנה ּוָפָרׁשָ
  :ם"ָהַרְמבָּ  ְלַדַעת ְסתּוָמה

ים עֹור. לז ּתִ  ִלְהיֹות ָצִריךְ  ַהּבָ
ֵהָמה ֵמעֹור  ְועֹוף ַחָיה ּבְ

הֹוִרים ֵבָלה ֲאִפּלוּ , ַהּטְ  אוֹ  ִמּנְ
ֶהם ְטֵרָפה ּלָ אי, ׁשֶ ַ  ַלֲעׂשֹוָתם ְוַרׁשּ

ָלף ִליל ֵמעֹור אוֹ  ִמּקְ  יךְ ָצרִ : ׁשָ
ְהֶיה ּיִ ד ׁשֶ מוֹ  ְמֻעּבָ  ֵהיָכא ִלׁשְ
ר ֶאְפׁשָ   :ּדְ

ה. לח ים' ד ַיֲעׂשֶ ּתִ  ֶאָחד ֵמעֹור ּבָ
ל ל ֶאָחד ּוַבִית, ֹראשׁ  ְלׁשֶ  ְלׁשֶ
  :ָיד
ין. לט ִפּלִ ין, ּתְ ל ּבֵ ין ֹראשׁ  ׁשֶ  ּבֵ
ל ה ֲהָלָכה, ָיד ׁשֶ  ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ

ְהיוּ  ּיִ עֹות ׁשֶ ִתְפָרן ְמֻרּבָ  ּבְ
ַהְינוּ , ְכסֹוָנןּוַבֲאלַ  ְהֶיה ּדְ ּיִ  ִרּבּוָען ׁשֶ
ן ָרְחּבוֹ  ָאְרּכוֹ  ְמֻכּוָ ֵדי ּכְ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ָאְמרוּ , ֲאַלְכסֹון אֹותוֹ  ָלֶהם  ׁשֶ
ל ל"ֲחזַ  ָתא ּכָ ִרּבּוָעא ַאּמָ ָתא ּבְ  ַאּמָ

י ּוְתֵרי ֲאַלְכסֹוָנא ֻחְמׁשֵ  ְוָצִריךְ , ּבַ
עַ  ָבן ְמקֹום ְלַרּבֵ  ְוַגם מֹוׁשָ
י ּתִ ָאן: םַהּבָ עֹות ֲעׂשָ  ְוַאַחר ְמֻרּבָ
 ִמי ֵישׁ , ִרּבּוָען ִנְתַקְלֵקל ְזַמן

אֹוֵמר ִריךְ  ׁשֶ ּצָ ָען ׁשֶ   :ְלַרּבְ



 יז

 

 יז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ים עֹור. מ ּתִ  ַלֲעׂשֹותוֹ  ִמְצָוה, ַהּבָ
ֹחר ין ָחִריץ ׁשָ ּבֵ ִית ׁשֶ  ְלַבִית ּבַ
יעַ  ָצִריךְ  ּגִ ּיַ ֶפר ַעד ׁשֶ  ְוִאם, ַהּתֶ
יעַ  ֹלא ָרה ִהּגִ ׁשֵ ְהֶיה ְוהּוא, ּכְ ּיִ  ׁשֶ
ר ֵדי ֶהָחִריץ ִנּכָ ְהיוּ  ּכְ ּיִ ' ד ׁשֶ

יהָ    :ַלּכֹל ִנְרִאין ָראׁשֶ
ים ְוֹרַחב ֹאֶרךְ . מא ּתִ  ְוָגְבָהן ַהּבָ
עּור לוֹ  ֵאין   :ׁשִ
י. מב ל ן"ׁשִ ין ׁשֶ ִפּלִ  ֲהָלָכה, ּתְ

ה ה ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ ֲעׂשֶ ּיַ עֹור ׁשֶ  ּבְ
ים ּתִ ל ַהּבָ ִמין ֹראשׁ  ׁשֶ י ּכְ  ן"ׁשִ

ְמֵטי ֹוֶלֶטתבּ   ֶאָחד, ָהעֹור ִמּקִ
ֹמאלוֹ  ְוֶאָחד ִמיִמינוֹ  ְ ל, ִמׂשּ  ׁשֶ
ִניחַ  ָיִמין ל ַהּמֵ ים' ג ׁשֶ , ָראׁשִ
ל ֹמאל ְוׁשֶ ִניחַ  ׂשְ ל ַהּמֵ ע ׁשֶ  ַאְרּבַ

ים   :ָראׁשִ
ל ָחִריץ. מג י ׁשֶ ַהְינוּ  ן"ׁשִ הּ  ּדְ  ֻחּדָ

ה יעַ  ְלַמּטָ ֶפר ְמקֹום ַעד ַיּגִ   :ַהּתֶ

ּתֹורָ . מד ין אּתִ ְתִפּלִ  ֲהָלָכה, ּדִ
ה ים ְוַהְינוּ . ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ ׂשִ ּיָ  ׁשֶ
ה עֹור י ְלַכסֹות ְלַמּטָ ים ּפִ ּתִ , ַהּבָ

ֵעין ְוִנְרֶאה ף ּכְ ל ּדַ ר ׁשֶ ׁשֶ  ּגֶ
ְקָרא ּתֹוָרא ַהּנִ א. ּתִ ְרּתָ  ַמְעּבַ

ין ְתִפיּלִ ה ֲהָלָכה, ּדִ . ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ
עּור ְוַהְינוּ  ּתֹוָרא ׁשִ  ָאֹרךְ  ְיֵהא ַהּתִ
ד ה, ֶאָחד ִמּצַ  ּבוֹ  ְוַיֲעׂשֶ

א ְרּתָ ְעּבַ יַצד, ַהּמַ ֶכּנוּ , ּכֵ  ַיְחּתְ
ֵני ְ ּלֹא ְצָדִדים ִמׁשּ ֵהא ׁשֶ  ְרָחָבה ּתְ
מוֹ  ּתֹוָרא ֹרַחב ּכְ ֵדי, ַהּתִ ֵהא ּכְ ּיְ  ׁשֶ
ר ּתֹוָרא ִרּבּועַ  ִנּכָ  ּוְבאֹוָתהּ  ַהּתִ

א ְרּתָ  ְוַעל ָהְרצּוָעה עֹוֶבֶרת ַמְעּבַ
ם ךְ  ׁשֵ א ִנְקֵראת ּכָ ְרּתָ ם. ַמְעּבַ  ּגַ

ין ְתִפּלִ ל ּבִ ה ָיד ׁשֶ ּתֹוָרא ַיֲעׂשֶ  ּתִ
א ְרּתָ ל. ּוַמְעּבַ ל ְיַגְלּגֵ ה ּכָ ָרׁשָ  ּפָ

ָתהּ  ִמסֹוָפהּ  ְקָלף ְוכֹוְרָכהּ , ִלְתִחּלָ  ּבִ
יִדין ְוֵישׁ , ָקָטן ָכְרָכן ַמְקּפִ  ִמּלְ
א ְקָלף ֶאּלָ ר ּבִ ׁשֵ ה ַוֲהָלָכה, ּכָ  ְלֹמׁשֶ



 יח

 

 יח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ְכֹרךְ שֶׁ  ִמִסיַני ַער ָעֶליהָ  ּיִ ֵהָמה ׂשְ  ּבְ
ה אוֹ  הֹוִרים ַחּיָ ְהֶיה ְוָנֲהגוּ : ַהּטְ ּיִ  ׁשֶ

ָער ל ֶזה ׂשֵ  ֹלא ְוִאם, ֵעֶגל ׁשֶ
ל ָמָצא ל ּכֹוֵרךְ  ֵעֶגל ׁשֶ ׁשֶ ָרה ּבְ , ּפָ
ל אוֹ  ָער ְורֹוֵחץ, ׁשֹור ׁשֶ ֵ  ַהׂשּ

ה ֵהיֵטב ְתִחּלָ ֵהא ַעד ּבִ ּיְ . ָנִקי ׁשֶ
ָער ְקָצת ָרֶאה ָצִריךְ  ֶזה ׂשֵ ּיֵ  ׁשֶ
ים חּוץ ּתִ   :ַלּבָ
ן. מה ל ִיּתֵ ה ּכָ ָרׁשָ ִית ּפָ ּבַ הּ  ּבַ ּלָ , ׁשֶ

ֵהא ּתְ ד ְזקּוָפה ׁשֶ ֵביָתהּ  ְמֻעּמָ   :ּבְ
יֹון ִיְהֶיה. מו ּלָ ה ֶעְליֹון ַהּגִ ִחּלָ  ּתְ

הוּ  ּזֶ יֹון ַהֶעְליֹוָנה ׁשּוָרה ׁשֶ  ְוִגּלָ
ְחּתֹון ה ְלַצד ּתַ ים ּפֶ ּתִ   :ַהּבָ

ל ַתבכָּ  ִאם. מז ע ּכָ  ָהַאְרּבַ
ּיֹות ָרׁשִ ְקָלף ּפָ ִרים ֶאָחד ּבִ ׁשֵ , ּכְ
יֵניֶהם ֶרַוח ֵאין ֲאִפּלוּ   ּוִבְלַבד, ּבֵ
ֵהא ּיְ יָחה אוֹ  חּוט ׁשֶ ין ְמׁשִ ל ּבֵ  ּכָ
ִית ל. ּוַבִית ּבַ  ּכֹוֵתב ָיד ׁשֶ

ָעה ּיֹות ָהַאְרּבָ ָרׁשִ ְקָלף ּפָ  ֶאָחד ּבִ
ָתן ִמסֹוָפן אֹוָתן ְוגֹוֵלל , ִלְתִחּלָ
ַער ֲעֵליֶהם ְקָלף ְוכֹוֵרךְ  , ֵעֶגל ּוׂשְ

ֵביָתם ּוַמְכִניָסם מוֹ  ּבְ ל ּכְ . ֹראשׁ  ׁשֶ
ָתָבם ִאם ע ַעל ּכְ  ְקָלִפים ַאְרּבַ

יָחם ָעה ְוִהּנִ ַאְרּבָ ים ּבְ ּתִ , ָיָצא ּבָ
ה ְוהּוא ַטּלֶ ּיְ ָעה ַעל עֹור ׁשֶ  ָהַאְרּבָ
ים ּתִ ְהיוּ  ּבָ ּיִ ַבִית ִנְרִאים ׁשֶ   :ֶאָחד ּכְ

ה ִאם. מח ים ִצּפָ ּתִ ָזָהב ַהּבָ  אוֹ  ּבְ
עֹור ֵהָמה ּבְ סּוִלים, ְטֵמָאה ּבְ   :ּפְ

ה ֲהָלָכה. מט הוּ  ִמִסיַני ְלֹמׁשֶ ּיְ  ׁשֶ
ין ִפּלִ ִרים ּתְ ִגיֵדי ִנְתּפָ ֵהָמה ּבְ  ּבְ
 ִלְתּפֹר ְוטֹוב, ְטהֹוִרים ְוַחָיה
ִגיֵדי   :ׁשֹור ּבְ

יִדים ִלְקנֹות ֵאין. נ  ם"ֵמַעּכוּ  ּגִ
יָנן ּוםִמשּׁ  ַחְייׁשִ א ּדְ ּמָ ל ׁשֶ  ׁשֶ

ֵהָמה ֵאין ָמקֹום. ֵהם ְטֵמָאה ּבְ  ׁשֶ
יִדים  ּתֹוְפִרים, ְמצּוִיים ּגִ



 יט

 

 יט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ים בטאליאדוראש עֹוׂשִ  ִמן ׁשֶ
ָלף נוּ  ַעד ַהּקְ ּמְ ְזּדַ ּיִ יִדים ָלֶהם ׁשֶ   :ּגִ

ה ִיְתּפֹר. נא ֹלׁשָ ִפירֹות ׁשְ ָכל ּתְ  ּבְ
ִפיָרה ְוחּוט, ַצד  בסֹובֵ  ִיְהֶיה ַהּתְ

י ּתֵ ְ  חּוט ְוַיֲעִביר, רּוחֹות ִמׁשּ
ִפיָרה ין ַהּתְ ל ּבֵ ִית ּכָ : ּוַבִית ּבַ

אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ  י ׁשֶ ִפירֹות ב"ׁשֶ  ּתְ
חּוט ִיְהיוּ  ֵאּלוּ    :ֶאָחד ּבְ

 ּתֹוךְ  ָהְרצּוָעה ַיְכִניס. נב
א ְרּתָ ְעּבַ ה, ַהּמַ ר ְוַיֲעׂשֶ ִמין ֶקׁשֶ  ּכְ

ֶלי ל ת"ּדָ ׁשֶ  ד"יוֹ  ןּוְכִמי, ֹראשׁ  ּבְ
ל ׁשֶ ִלים, ָיד ּבְ י אֹוִתּיֹות ְלַהׁשְ ּדַ  ׁשַ
י ִעם ִ ל ן"ַהׁשּ ׁשֶ ּבְ   :ֹראשׁ  ׁשֶ

  לג סימן
 ודין התפלין תקוני דין

  ְסִעיִפים:' ה ּובוֹ , הרצועות

ל עֹור ִנְתַקְלֵקל ִאם. א ֵני ׁשֶ  ׁשְ
ים ּתִ י ּבָ ּתֵ , ֶזה ֵאֶצל ֶזה ָהֹראשׁ  ִמּבָ

ין ִאם ִפּלִ ִנים ַהּתְ סּוִלים ,ְיׁשָ , ּפְ
ים ֵהם ְוִאם ִרים, ֲחָדׁשִ ׁשֵ ל, ּכְ  ּכָ
עֹור ְזַמן ב ׁשֶ ים מֹוׁשַ ּתִ ם ַהּבָ : ַקּיָ

ים ֵהם ְוֵאּלוּ  ל, ֲחָדׁשִ ִאם ְזַמן ּכָ  ׁשֶ
ִכים ָהיוּ  ְרצּועֹות אֹוָתם מֹוׁשְ , ּבִ

ִית ט ַהּבַ ֵ ׁשּ ח ִמְתּפַ  ִנְקָרא ְוִנְפּתָ
ח ֵאינוֹ  ְוִאם, ָחָדשׁ   ִנְקָרא ִנְפּתָ
ַנִים ִנְתַקְלְקלוּ  ְוִאם, ןָישָׁ   ֶזה ׁשְ

ּלֹא ֶנֶגד ׁשֶ י ִראׁשֹון, ֶזה ּכְ ִליׁשִ  ּוׁשְ
ִרים ׁשֵ ִנים ֵהם ֲאִפּלוּ , ּכְ  ְוִאם ְיׁשָ

ים' ג ִנְתַקְלְקלוּ  ּתִ ָכל ּבָ  ִעְנָין ּבְ
סּוִלים   :ּפְ

ִפירֹות ִנְפְסקוּ  ִאם. ב ין ּתְ ִפּלִ , ַהּתְ
י ָהיוּ  ִאם ם"ְלָהַרְמבָּ  ּתֵ  ׁשְ

ַצד זוֹ  ִפירֹותַהתְּ   אוֹ , זוֹ  ּבְ
ְפְסקוּ  ּנִ ִפירֹות' ג ׁשֶ  זוֹ  ֲאִפּלוּ  ּתְ

ּלֹא ֶנֶגד ׁשֶ  ֵאּלוּ  ֲהֵרי, זוֹ  ּכְ
סּוִלים ה. ּפְ ּמֶ ָבִרים ּבַ , ֲאמּוִרים ּדְ
ִנים יׁשָ ים ֲאָבל, ּבִ ֲחָדׁשִ ל, ּבַ  ְזַמן ּכָ



 כ

 

 כ
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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עֹור ב ׁשֶ ים מֹוׁשַ ּתִ ם ַהּבָ , ַקּיָ
ִרים ׁשֵ ל, יםֲחָדשִׁ  ֵהם ְוֵאּלוּ . ּכְ  ּכָ
אֹוֲחִזין ְקַרע ָהעֹור ִמְקָצת ׁשֶ ּנִ  ׁשֶ

ְפרוּ  ין ּבוֹ  ְותֹוִלין, ּתָ ִפּלִ  ְוהּוא, ַהּתְ
 ֵאין ְוִאם. ִנְפָסק ְוֵאינוֹ , ָחָזק
א, ּבוֹ  ִלְתלֹות ָראּוי  הּוא ֶאּלָ
נֹות ֵאּלוּ  ֲהֵרי, ִנְפָסק   :ְיׁשָ

ְהֶיה ָצִריךְ  ָהְרצּועֹות עֹור. ג ּיִ  ׁשֶ
ֵהָמה ֵמעֹור  ְועֹוף ַחָיה ּבְ

הֹוִרים ְהֶיה ְוָצִריךְ , ַהּטְ ּיִ ד ׁשֶ  ְמֻעּבָ
מוֹ  ין ְרצּועֹות. ִלׁשְ ין ֵמעֹור ּבֵ  ּבֵ
ָלף רֹות ִמּקְ ׁשֵ ה ֲהָלָכה. ּכְ  ְלֹמׁשֶ
הוּ  ִמִסיַני ּיְ ֹחרֹות ָהְרצּועֹות ׁשֶ  ׁשְ
חּוץ ד ֲאָבל, ִמּבַ ִנים ִמּצַ ה ּפְ  ַיֲעׂשֶ
ְרֶצה ֶצַבע ֵמֵאיֶזה ּיִ  חּוץ, ׁשֶ
א, םֵמָאדֹ  ּמָ ם ֹיאְמרוּ  ׁשֶ ּדָ ּמִ  ׁשֶ

עוּ  ֲחָטָטיו   :ְוֶהֱאִדימוּ  ִנְצּבְ
ִחיֵרם טֹוב. ד ׁשְ ּיַ ָרֵאל ׁשֶ ָמן ִיׂשְ  ִלׁשְ

  :ּגֹוי ְוֹלא

 ֵישׁ , ָהְרצּוָעה ִנְפְסָקה ִאם. ה
יִרים ד ִלְתּפֹר ַמּתִ ִנים ִמּצַ  ְוֵישׁ , ּפְ
יף ַמה אֹוְמִרים ּקִ ּמַ ֶ ה ׁשּ ּנָ  ִמּמֶ
לּובְ , ָהֹראשׁ  ֵדי ָיד ׁשֶ יף ּכְ ּקִ ּתַ  ׁשֶ
רֹועַ  ה ִלְקׁשֹר ַהּזְ ִפּלָ  ִעם ַהּתְ
רֹועַ  ַתח ּוְכֵדי, ַהּזְ ּמָ ּתִ ע ַעד ׁשֶ  ֶאְצּבַ

ה ְוִיְכֹרךְ , ֶאְמָצִעית ּנָ  ַעל ִמּמֶ
ע אֹותוֹ  ִריכֹות' ג ֶאְצּבַ , ְוִיְקׁשֹר ּכְ
ָנה ָלֶהם ֵאין ּקָ יָרה ֹלא ּתַ ׁשִ ּקְ  ּבַ
ִפיָרה ְוֹלא ּתְ  ָהֹאֶרךְ  ְתרֹוןיִ  ְוָכל. ּבַ

הּוא ִביל ׁשֶ ׁשְ ּכֹוֵרךְ  ּבִ  ָהְרצּוָעה ׁשֶ
ה ּמָ ָעִמים ּכַ רֹועַ  ְסִביב ּפְ ל ַהּזְ  ּוְבׁשֶ
לּוי ַמה ֹראשׁ  ּתָ ֶ ה ׁשּ ּנָ  ֵאין, ִמּמֶ

ִפיָרה יָרה ַהּתְ ׁשִ הּ  ּפֹוְסִלים ְוַהּקְ  ּבָ
ַעת ַחק ּוִבׁשְ  ַעל ִלְסֹמךְ  ֵישׁ  ַהּדַ

יִרים ּתִ ֵדי ַהּמַ ּלֹא ּכְ לִיתְ  ׁשֶ ּטֵ  ּבַ
ְצַות ין ִמּמִ ִפּלִ   :ּתְ

  לד סימן



 כא

 

 כא
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן לד הלכות תפילין
  

 

21

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 
 

 בתפלין הפרשיות הנחת סדר
 זוגות' ב להם אשר והמהדרים
  ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , תפלין

ים ֲהָנָחָתן ֵסֶדר. א ּתִ ּבָ  י"ְלַרשִׁ , ּבַ
שׁ  ם"ְוָהַרְמבָּ  ֹמאל ַקּדֵ ְ ִניחַ  ִמׂשּ , ַהּמֵ
ִית ּבַ י ְוַאֲחָריו, ַהִחיצֹון ּבַ  ְיִביֲאךָ  ּכִ
ַבִית ִני ּבְ ַמע, ׁשֵ ִית ּוׁשְ ּבַ  ּבַ

י ִליׁשִ ְ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה, ַהׁשּ ִית ׁשָ ּבַ  ּבַ
הּוא, ָהְרִביִעי ִית ׁשֶ  ַהִחיצֹון ּבַ
נוּ . ִליִמינוֹ  ם ּוְלַרּבֵ ִית ּתָ ּבַ ' ַהג ּבַ
מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ִית, ׁשָ ' ַהד ּוַבּבַ
הּוא ַמע ַהִחיצֹון ׁשֶ  ּוִמְנַהג, ׁשְ
ַרשִׁ  ָהעֹוָלם   :ם"ְוָהַרְמבָּ  י"ּכְ

ַמִים ְיֵרא. ב ֵניֶהם ְיֵדי ֵיֵצא ׁשָ , ׁשְ
ה י ְוַיֲעׂשֶ ּתֵ ין זּוגֹות ׁשְ ִפּלִ  ְוָיִניחַ , ּתְ
ֵניֶהם ן, ׁשְ ֲהָנָחָתן ִויַכּוֵ אֹוָתם ּבַ  ּבְ
ֵהם א ׁשֶ ּבָ ִהְלְכָתא ַאּלִ  יֹוֵצא ֲאִני ּדְ
ָאר, חֹוָבִתי ְיֵדי ְ  ֵהם ְוַהׁשּ

ְרצּועֹות ָעְלָמא ּכִ  ֵישׁ  ָמקֹום יכִּ , ּבְ
ֹראשׁ  ֵני ְלָהִניחַ  ּבָ ין ׁשְ ִפּלִ  ְוֵכן, ּתְ
רֹועַ  ּזְ ן יֹוֵדעַ  ֵאינוֹ  ְוִאם ּבַ  ְלַכּוֵ
קֹום ֵניֶהם ּוְלָהִניחַ  ַהּמָ , ַיַחד ׁשְ
ִדְבֵרי ָיִניחַ  ל ָהֶאָחד ּכְ ל ָיד ׁשֶ  ְוׁשֶ
 ְסַמךְ  ַעל ָהֲאֵחִרים ְוָיִניחַ  ֹראשׁ 
ָרָכה  ַכליוּ  ֹלא ְוִאם, ִראׁשֹוָנה ּבְ
ַבת ְלָהִניחַ  ל ָיִניחַ , ַאַחת ּבְ  ׁשֶ

 ְוִיְהיוּ , ֲעֵליֶהם ִויָבֵרךְ , י"ַרשִׁ 
ַעת ָעָליו ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ  ׁשְ

ה ה ְוַאַחר, ּוְתִפּלָ ִפּלָ ל ָיִניחַ  ַהּתְ  ׁשֶ
נוּ  ם ַרּבֵ ֹלא ּתָ ָרָכה ּבְ  ְוִיְקָרא ּבְ
ֶהם ַמע ּבָ מֹועַ  ִאם ְוָהָיה ׁשְ   :ׁשָ

ה ֹלא. ג א ֵכן ַיֲעׂשֶ ְחָזק ִמי ֶאּלָ ּמֻ  ׁשֶ
ֲחִסידּות ּוְמֻפְרָסם   :ּבַ

ִכיס ַהּזּוגֹות' ב ָיִניחַ  ֹלא. ד  ּבְ
ָהֶאָחד ֶאָחד , ֹחל הּוא ֵמֶהם ׁשֶ

ִכיס ַלֲהִניחוֹ  ְוָאסּור ין ּבְ ִפּלִ , ּתְ
א ה ֶאּלָ ֵני ַיֲעׂשֶ יִסין ׁשְ  ְוִסיָמן, ּכִ



 כב

 

 כב
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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יס ְלָכל ּלֹא, ּכִ ן ׁשֶ ל ִיּתֵ  ֶזה ׁשֶ
ֶזה   :ּבָ

  לה סימן
  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , השטין מנין דין

ִמְנַין ָנֲהגוּ . א ין ּבְ ּטִ ִ  ִלְכּתֹב ַהׁשּ
ל ׁשֶ ְבָעה ָיד ּבְ ין ׁשִ ּטִ ָכל ׁשִ  ּבְ

ה ָרׁשָ ל ּפָ ָעה ֹראשׁ  ּוְבׁשֶ  ַאְרּבָ
ין ּטִ ה ְוִאם, ׁשִ ּנָ ַסל ֹלא ׁשִ   :ּפָ

  לו סימן
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , כתיבתן דקדוק

ק ָצִריךְ . א ְכִתיַבת ְלַדְקּדֵ  ּבִ
ּלֹא ָהאֹוִתּיֹות ה ׁשֶ ּנֶ ּתַ ׁשְ  צּוַרת ּתִ

ְדֶמה ְוֹלא ֵמֶהן ַאַחת ׁשּום  ּתִ
  :ְלַאֶחֶרת

ל. ב  ּגֶֹלם ִלְהיֹות ְצִריָכה אֹות ּכָ
ֵהר ָצִריךְ  ְלָכךְ , ֶאָחד ה ִלּזָ ֻקּדָ ּנְ  ּבַ
ַעל ִהיא ָהֶאֶלף ׁשֶ ִמין ׁשֶ , יֹוד ּכְ

ה ֻקּדָ ְחתֶּ  ּוַבּנְ ּתַ י י"ּוְביֹודֵ  יהָ ׁשֶ ִ  ן"ַהׁשּ
הוּ  י"ַצדִּ  ַוֲאחֹוֵרי ן"ְוַעיִ  ּיְ  ׁשֶ

אֹות נֹוְגעֹות ֵאיָנהּ  ּוְבַאַחת, ּבָ  ׁשֶ
סּוִלין נֹוַגַעת ָאר ְוֵכן. ּפְ ׁשְ  ּבִ
ֵאין ף"ְוקוֹ  א"ֵמהֵ  חּוץ, אֹוִתּיֹות  ׁשֶ

ג ָהֶרֶגל ִלּגֹעַ  ּגַ  ָנַגע ְוִאם, ּבַ
סּול   :ּפָ

ג ָצִריךְ . ג עַ  ְלַתּיֵ  ץ"גֵּ  ז"ְטנֵ ׁשַ
ג ָנֲהגוּ  ְוַהסֹוְפִרים  אֹוִתּיֹות ְלַתּיֵ

ג ֹלא ְוִאם, ֲאֵחרֹות ּיֵ  ֲאִפּלוּ  ּתִ
ַעְטנֵ  ַסל ֹלא ץ"גֵּ  ז"ׁשַ   :ּפָ

  לז סימן
' ג ּובוֹ , התפלין הנחת זמן

  ְסִעיִפים:

דֹול. א ַכר ּגָ ין ִמְצַות ׂשְ ִפּלִ , ּתְ
ֵאינוֹ  ִמי ְוָכל  הּוא ְמִניָחם ׁשֶ

ְכַלל ֵעי ּבִ ָרֵאל ּפֹוׁשְ גּוָפן ִיׂשְ   :ּבְ



 כג

 

 כג
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ל ָעָליו ִלְהיֹוָתם ִמְצָוָתן. ב  ּכָ
ֵני ֲאָבל ַהּיֹום ִריִכים ִמּפְ ּצְ  ּגּוף ׁשֶ
ּלֹא ָנִקי ֶהם ָיִפיחַ  ׁשֶ ּלֹא, ּבָ  ְוׁשֶ
ְעּתוֹ  ַיִסיחַ  ל ְוֵאין, ֵמֶהם ּדַ  ָאָדם ּכָ
ֵהר ָיכֹול ֶהם ִלּזָ ּלֹא ָנֲהגוּ , ּבָ  ׁשֶ

ל ַלֲהִניָחם ל. ּיֹוםהַ  ּכָ  ָמקֹום ּוִמּכָ
ל ָצִריךְ  ֵהר ָאָדם ּכָ ֶהם ִלּזָ  ּבָ

ַעת ָעָליו ִלְהיֹוָתם ׁשְ  ְקִריַאת ּבִ
ַמע ה ׁשְ   :ּוְתִפּלָ

ֹמר ַהּיֹוֵדעַ  ָקָטן. ג ין ִלׁשְ ִפּלִ  ּתְ
ָטֳהָרה ּלֹא ּבְ ן ׁשֶ ֶהם ִייׁשַ  ְוֹלא ּבָ
ֶהם ָיִפיחַ  ב, ּבָ  לוֹ  ִלְקנֹות ָאִביו ַחּיָ

ין ִפּלִ כוֹ ְלחַ  ּתְ   :ּנְ

  לח סימן
 בתפלין חיבין הם מי

  ְסִעיִפים: יג ּובוֹ , והפטורים

טּור ֵמַעִים חֹוֶלה. א ין ּפָ ִפּלִ   :ִמּתְ

ִרי ִמי. ב ּבָ ֵאינוֹ  לוֹ  ׁשֶ  ָיכֹול ׁשֶ
ל ּלֵ ֹלא ְלִהְתּפַ  מּוָטב, ֲהָפָחה ּבְ
ֲעֹבר ּיַ ה ְזַמן ׁשֶ ִפּלָ ה ַהּתְ  ִמּמַ

ל ּלֵ ְתּפַ ּיִ ֶ ֹלא ׁשּ  ְוִאם ָנִקי ףּגוּ  ּבְ
ּיּוַכל לוֹ  ֵיָרֶאה  ַעְצמוֹ  ְלַהֲעִמיד ׁשֶ
גּוף ַעת ָנִקי ּבְ ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ , ׁשְ
ין ָיִניחַ  ִפּלִ ין ּתְ  ִלְקִריַאת ַאֲהָבה ּבֵ
ַמע   :ִויָבֵרךְ , ׁשְ

ים. ג טּוִרים ַוֲעָבִדים ָנׁשִ  ּפְ
ין ִפּלִ ֵני, ִמּתְ הּוא ִמּפְ  ִמְצַות ׁשֶ

ה ַמן ֲעׂשֵ ַהּזְ   :ָרָמאגְּ  ׁשֶ
ִניחַ . ד ין ַהּמֵ ִפּלִ ֵהר ָצִריךְ  ּתְ  ִלּזָ

ֲאַות ֵמִהְרהּור ה ּתַ ָ   :ִאׁשּ
יֹום ָאֵבל. ה  ָאסּור ִראׁשֹון ּבְ

ין ְלָהִניחַ  ִפּלִ אן, ּתְ  ָוֵאיָלךְ  ִמּכָ
ב אוּ  ֲאִפּלוּ , ַחּיָ ִנים ּבָ   :ֲחָדׁשֹות ּפָ

ט. ו ָאב' ּבְ ִבין ּבְ תְ  ַחּיָ יןּבִ   :ִפּלִ



 כד

 

 כד
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ִביָניו ָחָתן. ז ֵני ְוָכל ְוׁשֹוׁשְ ה ּבְ  ֻחּפָ
טּוִרין ּום, ּפְ ִכיחַ  ִמׁשּ ׁשָ ְכרּות ּדְ  ׁשִ
  :ֹראשׁ  ְוַקּלּות

ין ּכֹוְתֵבי. ח ִפּלִ  ֵהם, ּוְמזּוזֹות ּתְ
ֵריֶהם ֵרי ְוַתּגָ ֵריֶהם ְוַתּגָ ּגָ  ְוָכל, ּתַ
ְמֶלאֶכת ָהעֹוְסִקים ַמִים ּבִ  ׁשָ
טּוִרין ין ֵמֲהָנַחת ּפְ ִפּלִ ל ּתְ  ּכָ
ַעת זּוַלת, ַהּיֹום ׁשְ ַמע ְקִריַאת ּבִ  ׁשְ

ה   :ּוְתִפּלָ
ֵאין ּוִמי ִמְצַטֵער. ט ְעּתוֹ  ׁשֶ  ּדַ

ֶבת ֶ טּור ּוְנכֹוָנה ָעָליו ְמֻיׁשּ , ּפָ
ֵני ָאסּור ִמּפְ ְעּתוֹ  ְלַהִסיחַ  ׁשֶ  ּדַ
  :ֵמֶהם

ּתֹוָרה ַהּקֹוֵרא. י טּור ּבַ  ֵמֲהָנַחת ּפָ
ין ִפּלִ ל ּתְ ַעת זּוַלת, ַהּיֹום ּכָ ׁשְ  ּבִ
ַמע ְקִריַאת ה ׁשְ   :ּוְתִפּלָ

ין ַיֲחֹלץ ֹלא. יא ִפּלִ ְפֵני ּתְ , ַרּבוֹ  ּבִ
א ֵני ַאֵחר ְלַצד ִיְפֶנה ֶאּלָ  ִמּפְ

ּלֹא ְוַיֲחֹלץ, ֵאיָמתוֹ  ָפָניו ׁשֶ   :ּבְ
ין ָצִריךְ  ָהָיה. יב , ּוְמזּוָזה ִלְתִפּלִ

ֶגת ָידוֹ  ְוֵאין ֶ ֵניֶהם ִלְקנֹות ַמׂשּ , ׁשְ
ִפלִּ    :קֹוְדִמים יןּתְ

ה. יג  ְלָהִניחַ  ֲאסּוִרים ּוְמֹצָרע ְמֻנּדֶ
ין ִפּלִ   :ּתְ

  לט סימן
 תפלין לכתב הכשרים הם מי

  ְסִעיִפים:' י ּובוֹ , מהם ולקנות

ין. א ִפּלִ ָתָבן ּתְ ּכְ  אוֹ , ֶעֶבד ׁשֶ
ה ָ יעַ  ֲאִפּלוּ , ָקָטן אוֹ , ִאׁשּ  ִהּגִ

 וֹ א, ּכּוִתי אוֹ , ּגֹוי אוֹ , ְלִחּנּוךְ 
ָרֵאל , מֹוֵסר אוֹ , מּוָמר ִיׂשְ
סּוִלים ּום, ּפְ יב ִמׁשּ ְכּתִ ם ּדִ ְרּתָ  ּוְקׁשַ
ם ל. ּוְכַתְבּתָ ֵאינוֹ  ּכָ יָרה ׁשֶ ְקׁשִ , ּבִ
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 כה
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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הּ  ַמֲאִמין ֵאינוֹ  אוֹ   ֵאינוֹ , ּבָ
ְכִתיָבה   :ּבִ

ל. ב סּול ּכָ ּפָ סּול, ְלָכְתָבן ׁשֶ  ּפָ
ָכל ּקּון ּבְ ָתן ּתִ ּיָ   :ֲעׂשִ

ר. ג חָ  ּגֵ , ִיְרָאה ֵמֲחַמת ְלָדתוֹ  ַזרׁשֶ
ר ׁשֵ ין ִלְכּתֹב ּכָ ִפּלִ   :ּתְ

ין. ד ִפּלִ ָתָבם ּתְ ּכְ יקֹורֹוס ׁשֶ  ַאּפִ
ְרפוּ  ָ ְנזוּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ , ִיׂשּ   :ִיּגָ

ַיד ִנְמְצאוּ . ה יקֹורֹוס ּבְ  ְוֵאין, ַאּפִ
ָתָבן ִמי ָידּועַ  ְנזוּ , ּכְ   :ִיּגָ

ַיד ִנְמְצאוּ . ו  ָידּועַ  יןְואֵ , ּגֹוי ּבְ
ָתָבם ִמי ִרים, ּכְ ׁשֵ   :ּכְ

ין לֹוְקִחין ֵאין. ז ִפּלִ  ּוְמזּוזֹות ּתְ
ֵדי יֹוֵתר ַהּגֹוִים ִמן ּוְסָפִרים  ִמּכְ
ֵמיֶהן ה ּדְ ֵדי, ַהְרּבֵ ּלֹא ּכְ  ׁשֶ

יל   :ּוְלָגְזָלן ְלָגְנָבן ְלַהְרּגִ
ִחין ֵאין. ח א, ִנּקָ ְמֶחה ִמן ֶאּלָ  ַהּמֻ

ִקי ּבָ ֲחֵסרוֹ  ׁשֶ   :ִויֵתרֹות תּבַ

י ָלַקח. ט ֵאינוֹ  ִמּמִ , ֻמְמֶחה ׁשֶ
ּנוּ  ָלַקח. ְלָבְדָקן ָצִריךְ   ֵמָאה ִמּמֶ

ה ֵמֶהם ּבֹוֵדק, ְקִציצֹות ֹלׁשָ  ׁשְ
ִים, ְקִציצֹות ּתַ ל ׁשְ  ְוַאַחת ֹראשׁ  ׁשֶ

ל ִים אוֹ , ָיד ׁשֶ ּתַ ל ׁשְ  ְוַאַחת ָיד ׁשֶ
ל ִרים ְמָצָאן ִאם. ֹראשׁ  ׁשֶ ׁשֵ , ּכְ

ם ַוֲהֵרי, ָהִאישׁ  ֶזה ֻהְחַזק ּלָ  ּכֻ
ִרים ׁשֵ ָאר ְוֵאין, ּכְ ְ  ָצִריךְ  ַהׁשּ
ִדיָקה  ְצָבִתים ְלָקָחן ְוִאם. ּבְ
ים ֶחְזָקָתן, ְצָבִתים ה ֵמֲאָנׁשִ  ַהְרּבֵ

ל ּבֹוֵדק ְלִפיָכךְ , ְלקּוִחים ֵהם  ִמּכָ
ל' ב ְצָבת ל ְוַאַחת ֹראשׁ  ׁשֶ  ׁשֶ
ל' ב אוֹ , ָיד ל ְוַאַחת ָיד ׁשֶ  ׁשֶ

ין ֵכרַהּמוֹ . ֹראשׁ  ִפּלִ  ְוָאַמר ּתְ
ָהיוּ  ל ׁשֶ דֹול ָאָדם ׁשֶ , ֶנֱאָמן, ּגָ
ִדיָקה ְצִריִכים ְוֵאיָנם   :ּבְ

ין. י ִפּלִ ֻהְחְזקוּ  ּתְ רּות ׁשֶ ַכׁשְ  ֵאיָנם ּבְ
ִדיָקה ְצִריִכים  ְוִאם, ְלעֹוָלם ּבְ
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 כו
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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א ְמִניָחן ֵאינוֹ  , ִלְפָרִקים ֶאּלָ
ִדיָקה ְצִריִכים ֲעַמִים ּבְ בּועַ  ּפַ ׁשָ   :ּבְ

  מ סימן
, התפלין בקדשת לנהג איך דין

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ 

ין ִלְתלֹות ָאסּור. א ִפּלִ ין ּתְ  ּבֵ
ים ּתִ ּבָ ין ּבַ ְרצּועֹות ּבֵ  ֲאָבל, ּבָ
ר ִכיָסן ִלְתלֹוָתן ֻמּתָ   :ּבְ

ִית. ב שׁ  ּבַ ּיֵ ין ּבוֹ  ׁשֶ ִפּלִ  ָאסּור ּתְ
שׁ  ּמֵ תוֹ  ּבוֹ  ְלׁשַ ּיֹוִציֵאם ַעד, ִמּטָ  ׁשֶ

ִניֵחם וֹ א ּיְ ְכִלי ׁשֶ ִלי ּתֹוךְ  ּבִ , ּכְ
ֵאין ְוהּוא ִני ׁשֶ ֵ , ָלֶהם ְמֻיָחד ַהׁשּ
ִאם  ֵמָאה ֲאִפּלוּ , ְמֻיָחד הּוא ׁשֶ

א ֲחׁשּוִבים   ':ּכְ
ְכִלי ֱהִניָחם ֲאִפּלוּ . ג תֹוךְ  ּבִ  ּבְ

ִלי ַחת ַלֲהִניָחם ָאסּור, ּכְ  ּתַ
לֹוָתיו  ַלֲהִניָחם ָאסּור ְוֵכן, ַמְרּגְ

ַחת ֶנֶגד ֵמַרֲאׁשֹוָתיו ּתַ , ֹראׁשוֹ  ּכְ

ִלי ֲאִפּלוּ  תֹוךְ  ּכְ ִלי ּבְ  ַוֲאִפּלוּ , ּכְ
ּתוֹ  ֵאין ּלֹא ֲאָבל. ִעּמוֹ  ִאׁשְ  ׁשֶ

ֶנֶגד ּתוֹ  ֵאין ִאם, ֹראׁשוֹ  ּכְ  ִאׁשְ
ר, ִעּמוֹ  ּתוֹ  ְוִאם, ֻמּתָ  ִעּמוֹ  ִאׁשְ
ִלי ָצִריךְ  תֹוךְ  ּכְ ִלי ּבְ   :ּכְ

ּתוֹ . ד ה ִעּמוֹ  ִאׁשְ ּטָ ּמִ  ְוֵאינוֹ  ּבַ
שׁ  רֹוֶצה ּמֵ ּתוֹ  ֵאין ִמְקֵרי, ְלׁשַ  ִאׁשְ
  :ִעּמוֹ 

ה ַלֲהִניָחם. ה ּטָ ּמִ ֶנֶגד ּבַ , ִצּדוֹ  ּכְ
יָנן ַתַחת ּדִ לֹוָתיו ּכְ   :ַמְרּגְ

ַכח. ו שׁ  ׁשָ ּמֵ תוֹ  ְוׁשִ ין ִמּטָ ְתִפּלִ , ּבִ
ים ֹלא ֶיֱאֹחז ֹלא ּתִ ּבָ  ְוֹלא ּבַ

ְרצּוָעה ּטֹל ַעד, ּבָ ּיִ ֵנימִ , ָיָדיו ׁשֶ  ּפְ
ַדִים ַהּיָ א, ֵהן ַעְסָקִנּיֹות ׁשֶ ּמָ  ְוׁשֶ

ְמקֹום ָנְגעוּ  ּנֶֹפת ּבִ   :ַהּטִ
ן. ז ֶהם ָיׁשַ  ֹלא, ֶקִרי ְוָרָאה ּבָ

ים ֶיֱאֹחז ּתִ ּבָ א, ּבַ  ֶיֱאֹחז ֶאּלָ
ְרצּוָעה   :אֹוָתם ּוֵמִסיר ּבָ



 כז

 

 כז
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ְכָנס. ח ת ַהּנִ  חֹוְלָצן, ֶקַבע ִלְסֻעּדַ
ְלָחן ַעל ּוְמִניָחן ֻ  ְזַמן ַעד ,ַהׁשּ
ָרָכה  ֲאָבל. ּוְמִניָחן ְוחֹוֵזר, ּבְ

 ָצִריךְ  ֵאין ֲעַראי ַלֲאִכיַלת
  :ְלָחְלָצן

  מא סימן
 ינהג איך משאוי הנושא

  ָסִעיף ֶאָחד ּובוֹ , בתפלין

א. א אֹוי ַהּנֹוׂשֵ , ֹראׁשוֹ  ַעל ַמׂשּ
ין חֹוֵלץ ִפּלִ ל ּתְ  ַעד ֹראשׁ  ׁשֶ
ִסיר ּיָ אֹוי ׁשֶ ׂשּ ַחת וּ ַוֲאִפלּ , ַהּמַ  ִמְטּפַ
שׁ  ָהֹראשׁ  ַעל ְלָהִניחַ  ָאסּור ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ין ִפּלִ ָבר ֲאָבל, ּתְ ְרּכוֹ  ּדָ ּדַ ן ׁשֶ  ִלּתֵ
ֹראׁשוֹ  גֹון, ּבְ  ִמְצֶנֶפת אוֹ  ּכֹוַבע ּכְ
ר   :ֻמּתָ

  מב סימן

 יד של תפלין לשנות מתר אם
  ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ראש לשל

ּנֹות ָאסּור. א ין ְלׁשַ ִפּלִ  לשֶׁ  ּתְ
ל ַלֲעׂשֹוָתן ֹראשׁ   ַוֲאִפּלוּ , ָיד ׁשֶ
ח ן ֵמֶהם ְרצּוָעה ִלּקַ ל ְוִלּתֵ ׁשֶ  ָיד ּבְ
ֵני, ָאסּור ֵאין ִמּפְ  מֹוִריִדין ׁשֶ

ה ָ ֻדׁשּ ה ֲחמּוָרה ִמּקְ ָ ה ִלְקֻדׁשּ , ַקּלָ
ל תוֹ  ֹראשׁ  ְוׁשֶ ָ , ֲחמּוָרה ְקֻדׁשּ
ֻרּבוֹ  ל ׁשֶ י ׁשֶ ּדַ ל ׁשַ ׁשֶ , ֹראשׁ  ּבְ
ל ֲאָבל ֶ ללְ  ָיד ִמׁשּ ר ֹראשׁ  ׁשֶ  ֻמּתָ

ּנֹות ים ָהיוּ  ְוִאם, ְלׁשַ ֲעַדִין ֲחָדׁשִ  ׁשֶ
ר, ֱהִניָחם ֹלא ּנֹות ֻמּתָ  ֲאִפּלוּ  ְלׁשַ

ל ֶ ל ֹראשׁ  ִמׁשּ ּטֹוֶלה, (ָיד ְלׁשֶ ) ׁשֶ
ּתֹוֶלה[  עֹור ִמְכֵסה ֲעֵליֶהם] ׁשֶ

ַבִית ְוִנְרִאים, ַאֵחר   :ֶאָחד ּכְ
ה ֲעֵליֶהם ִהְתָנה ִאם. ב ִחּלָ , ִמּתְ

ן ּלוּ ֲאפִ   ָיכֹול, ָאָדם ְלָבׁשָ
ּנֹוָתן ל ֲאִפּלוּ , ְלׁשַ ֶ ל ֹראשׁ  ִמׁשּ  ְלׁשֶ

  :ָיד



 כח

 

 כח
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ַאְזְמֵנהּ  סּוַדר. ג יהּ  ְלֵמַצר ּדְ  ּבֵ
ין ִפּלִ יהּ  ְוַצר, ְלעֹוָלם ּתְ ין ּבֵ ִפּלִ  ּתְ

יהּ  ְלֵמַצר ָאסּור, ִזְמָנא ַחד  ּבֵ
יהּ  ַצר ְוֹלא ַאְזְמֵנהּ : זּוֵזי  אוֹ , ּבֵ
יהּ  ַצר ֵרי, ַאְזְמֵנהּ  אְולֹ  ּבֵ  ׁשָ

יהּ  ְלֵמַצר   :זּוֵזי ּבֵ

  מג סימן
 בתפלין להתנהג איך דין

' ט ּובוֹ , הכסא לבית בהכנסו
  ְסִעיִפים:

ֵנס ָאסּור. א ֵסא ְלֵבית ִלּכָ  ַהּכִ
ין ָקבּועַ  ּתִ ין ְלַהׁשְ ְתִפּלִ  ּבִ

ֹראׁשוֹ  ּבְ ֵזָרה, ׁשֶ א ּגְ ּמָ ה ׁשֶ  ַיֲעׂשֶ
ֶהם ָידוֹ  ֲחָזןאוֹ  ְוִאם, ְצָרָכיו ּבָ , ּבְ
ר ין ֻמּתָ ּתִ ֶהם ְלַהׁשְ ֵבית ּבָ ֵסא ּבְ  ַהּכִ
ֵסא ּוְבֵבית: ָקבּועַ  ר ֲעַראי ַהּכִ  ֻמּתָ

ין ּתִ ֶהם ְלַהׁשְ ֵהם ּבָ ׁשֶ ֹראׁשוֹ  ּכְ , ּבְ
ָידוֹ  אֹוֲחָזן ִאם ֲאָבל  ָאסּור ּבְ

ין ּתִ ֶהם ְלַהׁשְ ד ּבָ  ִאם ֲאִפּלוּ , ְמֻעּמָ
ִבְגּדוֹ  אֹוָתם ּתֹוֵפס נֵ , ּבְ  יִמּפְ

ִריךְ  ּצָ ף ׁשֶ ְפׁשֵ ָידוֹ  ְלׁשַ  ִניצֹוצֹות ּבְ
ַרְגָליו ּבְ א, ׁשֶ ִרחּוק חֹוְלָצן ֶאּלָ  ּבְ

. ַלֲחֵברוֹ  ְונֹוְתָנם ַאּמֹות' ד
ְבֵרי ָאסּור ִנְרֶאה ם"ַהַרְמבַּ  ּוִמּדִ  ׁשֶ
ין ּתִ ֵהם ְלַהׁשְ ׁשֶ ֹראׁשוֹ  ּכְ ין, ּבְ  ּבֵ
ֵבית ֵסא ּבְ ין ָקבּועַ  ַהּכִ ֵבית ּבֵ  ּבְ
ֵסא  ָלחּושׁ  ְוֵישׁ , איֲערַ  ַהּכִ

  :ִלְדָבָריו
ית. ב ֵסא ּבֵ שׁ  ַהְינוּ  ָקבּועַ  ַהּכִ ּיֵ  ׁשֶ
ֵני ַעל ְוהּוא, צֹוָאה ּבוֹ  ֶדה ּפְ ָ  ַהׂשּ

ֹלא   :ֲחִפיָרה ּבְ
ית. ג ֵסא ּבֵ גֹון ַהְינוּ , ֲעַראי ַהּכִ  ּכְ

ין ּתִ ֵאין ַמִים ְלַהׁשְ  הֹוֵלךְ  ָאָדם ׁשֶ
ִביָלם ׁשְ ֵסא ְלֵבית ּבִ ַעםְוהַ , ַהּכִ  ּפַ

ה ַהּזֹאת קֹום ַנֲעׂשָ ה ַהּמָ ית ַהּזֶ  ּבֵ
ֵסא ה ַהּכִ ִחּלָ   :ּתְ



 כט

 

 כט
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ֵחיקוֹ  ֵהם ִאם. ד  ֲחגֹוָרה ְוָחגּור ּבְ
ִבְגּדוֹ  אוֹ  ָידוֹ  ּבְ ר, ּבְ ין, ֻמּתָ  ּבֵ

ין ּתִ ין ְלַהׁשְ נֹות ּבֵ   :ִלּפָ
ֵנס רֹוֶצה ִאם. ה ֵסא ְלֵבית ִלּכָ  ַהּכִ

 ןחֹוְלצָ , ְצָרָכיו ַלֲעׂשֹות ָקבּועַ 
ִרחּוק  ְוגֹוְלָלן: ַאּמֹות' ד ּבְ

ְרצּועֹות ֶהן ּבָ ּלָ יִמינוֹ  ְואֹוֲחָזן, ׁשֶ  ּבִ
ֶנֶגד ּוְבִבְגּדוֹ  ֵהר, ִלּבוֹ  ּכְ ּלֹא ְוִיּזָ  ׁשֶ
ֵהא ַחת יֹוֵצאת ְרצּוָעה ּתְ  ָידוֹ  ִמּתַ
ּיֹוֵצא, ֶטַפח  ַאּמֹות' ד ַמְרִחיק ּוְכׁשֶ

  :ּוְמִניָחן
ין ָלבּושׁ  ָהָיה. ו ְתִפּלִ  ְוֻהְצַרךְ  ּבִ

ֵסא ְלֵבית ְיָלה ַהּכִ ּלַ  ָסמּוךְ  אוֹ  ּבַ
ָכה ֵאין, ַלֲחׁשֵ הּות ׁשֶ  ַלֲהִניָחם ׁשְ

ָצא ַאַחר עֹוד ּיָ ֵנס ֹלא, ׁשֶ ֶהם ִיּכָ  ּבָ
לּוִלין ִבְגּדוֹ  ּגְ ין ַוֲאִפּלוּ , ּבְ ּתִ  ְלַהׁשְ
ֵבית ַמִים ֵסא ּבְ א, ָקבּועַ  ַהּכִ  ֶאּלָ
יַצד ה ּכֵ  ּוְמִניָחן חֹוְלָצן, ַיֲעׂשֶ
ְכִלי  אוֹ , ֶטַפח ּבוֹ  ָהָיה ִאם ּבִ

ְכִלי ֵאינוֹ  ּבִ ְלָין ׁשֶ י ַעל ַאף, ּכֶ  ּפִ
ֵאין ִלי ְואֹוֵחז, ֶטַפח ּבוֹ  ׁשֶ  ַהּכְ
ָידוֹ    :ְוִנְכָנס, ּבְ

ה. ז ּמֶ ָבִרים ּבַ ֵבית, ֲאמּוִרים ּדְ  ּבְ
ֵסא ֶדה ַהּכִ ָ ׂשּ ּבַ ֵבית ֲאָבל, ׁשֶ  ּבְ
ֵסא ִית ַהּכִ ּבַ ּבַ , ָללכְּ  ַיְכִניֵסם ֹלא ׁשֶ
יָון כֹול ּכֵ ּיָ ָמקֹום ַלֲהִניָחם ׁשֶ  ּבְ

ר ּמֵ ּתַ ׁשְ   :ַהּמִ
ַכח ִאם. ח ין ׁשָ ִפּלִ ֹראׁשוֹ  ּתְ  ּבְ

ה ֶהם ְוָעׂשָ  ָידוֹ  ֵמִניחַ , ְצָרָכיו ּבָ
ְגֹמר ַעד ֲעֵליֶהן ּיִ  ַעּמּוד ׁשֶ

 ְוחֹוֵזר, ְוחֹוְלָצן ְויֹוֵצא, ָהִראׁשֹון
  :ְוִנְכָנס

ר. ט ל ָעִביט חִלקַּ  ְלרֹוֵפא ֻמּתָ  ׁשֶ
ָידוֹ  ַרְגַלִים ֵמי ין ּבְ ֹראׁשוֹ  ּוְתִפּלִ , ּבְ

  :ְלַעְצמוֹ  ַיְחִמיר ֶנֶפשׁ  ּוַבַעל

  מד סימן



 ל

 

 ל
 האם אתה רוצה להיות בן עולם הבא?

יןת ִהְלכוֹ  ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ין ת ִהְלכוֹ  ׁשֻ ִפּלִ יּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
 לחודש

 

יוןגל  

 

ְלָחן ָערּוךְ  יןת ִהְלכוֹ  ָמכֹון "ׁשֻ ִפּלִ י ּתְ לֹׁשִ יןת ִהְלכוֹ "ְלִלּמּוד  -" םיוֹ ם ִלׁשְ ִפּלִ י" ּתְ לֹׁשִ   םיוֹ ם ִלׁשְ
ְלָחן ָערּוךְ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  שע"י "ִמְפָעל עֹוָלִמי ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ִמיִּ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ׂשְ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ã 

 
 

ָסִעיף  ּובוֹ , בתפלין שנה אסור
  ֶאָחד

ל. א ין ְזַמן ּכָ ִפּלִ ּתְ ֹראׁשוֹ  ׁשֶ  אוֹ  ּבְ
ְזרֹועוֹ  ן ָאסּור, ּבִ ֶהם ִליׁשַ  ֲאִפּלוּ  ּבָ
ַנת א, ֲעַראי ׁשְ  ֵהִניחַ  ִאם ֶאּלָ
 ִעּמוֹ  ָהְיָתה ְוֹלא סּוַדר ָעֶליהָ 
ה ָ ן, ִאׁשּ ֶהם ָיׁשֵ ַנת ּבָ , ֲעַראי ׁשְ
ה הּוא ְוֵכיַצד  ֹראׁשוֹ  ֵמִניחַ , עֹוׂשֶ

ין יו ּבֵ ְרּכָ ב ְוהּוא ּבִ ן יֹוׁשֵ . ְוָיׁשֵ
ין ָהיוּ  ִפּלִ רּוִכין ּתְ ָידוֹ  ּכְ ר ּבְ  ֻמּתָ

ן ֶהם ִליׁשַ ַנת ֲאִפּלוּ  ּבָ , ֶקַבע ׁשְ
ָידוֹ  אֹוֲחָזן ְוִאם רּוִכים ְוֵאיָנם ּבְ  ּכְ
ָידוֹ  ן ָאסּור ּבְ ֶהם ִליׁשַ  ֲאִפּלוּ  ּבָ
ַנת   :ֲעַראי ׁשְ

  מה סימן

 ובית הקברות בבית תפלין דין
  ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , המרחץ

ֵנס ָאסּור. א ֵבית ִלּכָ ָברֹות ּבְ  ַהּקְ
תֹוךְ  אוֹ  ע ּבְ ל ַאּמֹות ַאְרּבַ  ֵמת ׁשֶ

ין ּום ֹראׁשוֹ בְּ  ּוְתִפּלִ  לֹוֵעג ִמׁשּ
ר ְמֻכִסים ֵהם ְוִאם, ָלָרשׁ    :ֻמּתָ

ֵבית. ב ְרָחץ ּבְ ִית, ַהּמֶ ּבַ  ַהִחיצֹון ּבַ
ל ּכָ ים ֵהם ּבוֹ  ָהעֹוְמִדים ׁשֶ , ְלבּוׁשִ

ם ְלָהִניחַ  ְיכֹוִלים ין ׁשָ ִפּלִ  ּתְ
ה ִחּלָ ִית. ְלַכּתְ  ָהֶאְמָצִעי ּוַבּבַ
ְקָצת ּמִ ֵני ׁשֶ  םשָׁ  עֹוְמִדים ָאָדם ּבְ
ים ָצָתן, ְלבּוׁשִ ים ּוִמּקְ  ֵאינוֹ , ֲעֻרּמִ

ה ַלֲהִניָחם ָיכֹול ִחּלָ  ְוִאם, ְלַכּתְ
ֹראׁשוֹ  ָהיוּ  . ְלָחְלָצן ָצִריךְ  ֵאין ּבְ

ִית ִניִמי ּוַבּבַ ל ַהּפְ ּכָ  ָהעֹוְמִדים ׁשֶ
ם ים ׁשָ ֹראׁשוֹ  ָהיוּ  ֲאִפּלוּ , ֲעֻרּמִ , ּבְ

  :ְלָחְלָצן ָצִריךְ 
  


