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Tefillin I 

 

The Mitzva of Tefillin 

ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה’  -והיה לך לאות על י-שמות פרק יג:ט
החקה הזאת למועדה מימים  -בפיך כי ביד חזקה הוצאך ה’ ממצרים: ושמרת את

 ימימה: 

Shemot 13:9-10 It shall be for a sign for you on your hand and for a 

remembrance between your eyes in order that God’s Torah be in your mouth 

because God took you out from Egypt with a strong hand. You shall keep this 

ordinance in its appointed time from year to year. 

 

חזק יד הוציאנו ה’  ידכה ולטוטפת בין עיניך כי ב-והיה לאות על שמות פרק יג:טז
 ממצרים: 

Shemot 13:16 It shall be for a sign on your hand and for totafot between your 

eyes because God took us out from Egypt with a strong hand. 

 

 ידך והיו לטטפת בין עיניך: -וקשרתם לאות על  דברים פרק ו:ח

Devarim 6:8 You shall bind them for a sign on your hand and they shall be for 

totafot between your eyes. 

 

נפשכם וקשרתם אתם  -לבבכם ועל -דברי אלה על-ושמתם את דברים פרק יא:יח
 ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם: -לאות על 

Devarim 11:18 You shall place these words of Mine on your hearts and on your 

souls and bind them for a sign on your hand and they shall be totafot between 

your eyes. 

 

אמר עולא כל הקורא ק”ש ]קריאת שמע[ בלא תפילין כאילו מעיד   ברכות יד:
 עדות שקר בעצמו 

Berachot 14b Ulla said: Anyone who recites Shema without tefillin is as though 

he testifies falsely about himself. 
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Women’s Exemption 

 פטורין מקרית שמע ומן התפילין –נשים ועבדים וקטנים משנה ברכות ג:ג

Mishna Berachot 3:3 Women and bondsmen and minors—are exempt from 

recitation of Shema and from tefillin. 

 

 מצות עשה שהזמן גרמא כגון סוכה ולולב ותפלין איזו היא  תוספתא קידושין א:ח 

Tosefta Kiddushin 1:8 What is a positive time-bound commandment? Such 

as sukka and lulav and tefillin. 

 

אֹמר ַאְך ֶאת ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו ִכי אֹות ִהוא   שמות לא:יג ל לֵּ אֵּ י ִיְשרָּ ר ֶאל ְבנֵּ ה ַדבֵּ ְוַאתָּ
ַדַעת ִכי ֲאִני ה’ ְמַקִדְשֶכם:  יֶכם לָּ ינֵּיֶכם ְלֹדֹרתֵּ יִני ּובֵּ  בֵּ

Shemot 31:13 You, speak to the children of Israel saying: You shall observe 

my Shabbatot for they are a sign between me and you for all your 

generations, to know that I am God who sanctifies you. 

 

דתניא: ר’ עקיבא אומר יכול יניח אדם תפילין בשבתות ובימים טובים?   מנחות לו:
ת”ל ]תלמוד לומר[ “והיה לאות על ידך ולטוטפת בין עיניך,” מי שצריכין אות.  

 יצאו שבתות וימים טובים, שהן גופן אות. 

Menachot 36b For it is taught in a baraita, Rabbi Akiva says: Is it possible that a 

person would lay tefillin on Shabbatot and festival days? The verse teaches 

us, “It shall be for you a sign on your hand and totafot between your eyes.” 

[The obligation applies to] whoever needs a sign. Shabbatot and festival days 

are excluded [from that category], for they are themselves a sign. 

 

שמעינן ליה לרבי עקיבא דאמר לילה זמן תפילין הוא שבת לאו זמן   עירובין צו.
 תפילין הוא 

Eiruvin 96a We heard that Rabbi Akiva said: Night is a time for tefillin, Shabbat 

is not a time for tefillin. 

 

 אסור להניח תפילין בלילה, שמא ישכחם ויישן בהם שולחן ערוך אורח חיים ל 

Shulchan Aruch OC 30:2 It is prohibited to lay tefillin at night, lest he forget them 

and sleep in them. 
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ם ֶאת  דברים יא:יט יֶתָך ּוְבֶלְכְתָך  ְבנֵּיֶכם, -ְוִלַמְדֶתם ֹאתָּ ם, ְבִשְבְתָך ְבבֵּ ר בָּ ְלַדבֵּ
ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך   ַבֶדֶרְך, ּוְבשָּ

Devarim 11:19 And you will teach them [to] your children [beneichem] to speak 

of them, when you sit in your home and when you walk on the way and when 

you lie down and when you arise: 

 

 ולמדתם אתם את בניכם ולא בנותיכם  ספרי מו

Sifrei Parashat Eikev 46 “And you will teach them [to] your sons [beneichem]”– 

and not to your daughters. 

 

מנלן? גמר מתפילין: מה תפילין נשים פטורות, אף כל מצות עשה   קידושין לד.
נשים פטורות. ותפילין גמר לה מתלמוד תורה: מה תלמוד תורה  שהזמן גרמא 

נשים פטורות, אף תפילין נשים פטורות. ונקיש תפילין למזוזה! תפילין לתלמוד  
תורה איתקיש, בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שניה; תפילין למזוזה בפרשה  

 שניה לא איתקיש. 

Kiddushin 34a Whence do we know [that women are exempt from positive time-

bound mitzvot]? Learn from tefillin: just as women are exempt from tefillin, so 

too women are exempt from all positive time-bound commandments. And 

learn tefillin from Talmud Torah: just as women are exempt from Talmud 

Torah, so too women are exempt from tefillin. Let’s compare tefillin to 

mezuza [in which women are obligated]! Tefillin is juxtaposed with Talmud 

Torah, both in the first and second portion [of Shema—Devarim 6:7-8 and 

11:18-19]; tefillin is not juxtaposed with mezuza in the second portion 

[of Shema—Devarim 11:19 comes between them]. 

 

לפי שנאמר והיה לך לאות   מסכתא דפסחא פרשה יז –מכילתא דרבי ישמעאל בא  
שומע אני אף הנשים במשמע והדין נותן הואיל ומזוזה מצות עשה ותפילין מצות  

ם יכול אף תפילין ינהגו  עשה אם למדת על מזוזה שהיא נוהגת בנשים כבאנשי
בנשים כבאנשים ת”ל ]תלמוד לומר[ למען תהיה תורת ה’ בפיך, לא אמרתי אלא  

במי שהוא חייב בתלמוד תורה, מכאן אמרו הכל חייבין בתפילין חוץ מנשים  
 ועבדים. 

Mechilta of Rabbi Yishmael, Bo Masechta De-Pischa 17 Because it was said “And it 

will be for you a sign” I understand that this also refers to women. And logic 

leads [to this]: since mezuza is a positive mitzva and tefillin is a positive 

mitzva, if you learned about mezuza that applies to women as to men, it could 

be that tefillin should apply to women as to men. The verse comes to teach us 

“In order that God’s Torah will be in your mouth.” I only said regarding one 

who is obligated in learning Torah. From here they said that all are obligated 

in tefillin except for women and bondsmen. 
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נשים ועבדים פטורים מתפילין מפני שהיא מצות עשה שהזמן   ”ע או”ח לח:גשו
 גרמא. 

Shulchan Aruch OC 38:3 Women and bondsmen are exempt from tefillin 

because it is a positive time-bound commandment. 

 

Voluntary Performance 

 
מנחת תפילין, ולא מיחו בה חכמים.  דתניא מיכל בת כושי היתה  :-עירובין צו.

ואשתו של יונה היתה עולה לרגל, ולא מיחו בה חכמים. מדלא מיחו בה 
 חכמים… קסבר רשות, הכא נמי רשות. 

Eiruvin 96a-b As is taught [in a baraita]: Michal the daughter of Kushi [Shaul] 

would lay tefillin and the sages did not protest. And the wife of Yona [the 

prophet] would make a festive pilgrimage [to Jerusalem] and the sages did not 

protest…We can derive from their non-protest that…He thinks that 

[pilgrimage] was voluntary [performance of a positive time-bound mitzva], 

here too [Michal’s wearing tefillin] is voluntary [performance of a positive time-

bound mitzva]. 

 

הרי מיכל בת שאול היתה לובשת תפילין אשת יונה היתה  ירושלמי עירובין י:א
עולה לרגל ולא מיחו בידם חכמים. רבי חזקיה בשם רבי אבהו: אשתו של יונה  

 ו בה חכמים. היא שבה; מיכל בת שאול מיח 

Yerushalmi Eiruvin 10:1 Behold, Michal, the daughter of Shaul, would 

wear tefillin, and the wife of Yona would make a festive pilgrimage, and the 

sages did not protest them. Rabbi Chizkiya in the name of Rabbi Abahu 

[said]: The wife of Yona turned back; Michal, the daughter of Shaul, the sages 

protested against her. 

 

מיכל בת כושי היתה מנחת   מסכתא דפסחא פרשה יז –מכילתא דרבי ישמעאל בא  
תפילין, אשתו של יונה היתה עולה לרגלים, טבי עבדו של רבן גמליאל היה מניח  

 תפילין: 

Mechilta of Rabbi Yishmael, Bo Masechta De-Pischa 17 Michal daughter of Kushi 

[Shaul] would lay tefillin, Yona’s wife would make a festive pilgrimage, Tavi 

the bondsman of Rabban Gamliel would lay tefillin. 
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לא  ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים אבל  ספר החינוך מצות תכ”א
בנקבות, לפי שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, ומכל מקום אם רצו להניח אין  
ממחין בידם ושכר יש להן, אבל לא כשכר האיש, שאינו דומה שכר המצווה  

ועושה כשכר שאינו מצווה ועושה. ובמסכת עירובין בריש פרק המוצא תפילין  
בידה  אמרו זכרונם לברכה שמיכל בת כושי היתה מנחת תפילין ולא מיחו

 חכמים 

Sefer Ha-chinuch Mitzva 421 This mitzva applies in all places and at all times, 

among males but not among females, since it is a positive time-bound 

commandment. Still if they [females] want to lay tefillin we do not protest and 

they have a reward, but not like the man’s reward, for the reward of one who 

is commanded and performs is not like the reward of one who is not 

commanded and performs. In Tractate Eiruvin, in the beginning of chapter “He 

who finds tefillin,” [the sages] of blessed memory said that Michal daughter of 

Kushi [Shaul] would lay tefillin and the sages did not protest. 

 

והסכמתי כדברי מי שאומר שאם רצו עושות כל מצות   שו”ת רשב”א חלק א ס’ קכג
עשה ומברכות ממעשה דמיכל בת שאול שהיתה מנחת תפילין. דלא מיחו בידה  

 מא דמילתא כיון דמנחת מברכת. אלא כרצון חכמים עבדא וסת

Responsa Rashba I:123 I agreed with the words of he who says that if they 

[women] want, they can do every positive mitzva and make a blessing, based 

on the deed of Michal bat Shaul who would wear tefillin. That they didn’t 

protest her, but she acted in accordance with the will of the sages, and 

presumably if she laid tefillin, she made a blessing. 

 

נהגו מקצת נשים צדקניות להניח   רב אביגדור צרפתי, ספר פירושים ופסקים על התורה
 תפילין ולברך 

Rav Avigdor Tzarfati, Sefer Peirushim Upsakim al Ha-Torah Some righteous women 

were accustomed to lay tefillin and recite a beracha. 

 

The Sanctity of Tefillin 

  מנחות לו:

אמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה קל וחומר מציץ.  
‘והיה על מצחו תמיד,’ שלא  ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, אמרה תורה 

 תסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה, על אחת כמה וכמה.

Menachot 36b Rabba bar Rav Huna said: A person must feel his tefillin at all 

times, a fortiori from the tzitz [on the forehead of the Kohen Gadol]. If 

concerning the tzitz, which only has one mention of God’s name, the Torah 
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says “It should be on his forehead always,” that he not distract his thoughts 

from it, how much more so tefillin, which have many mentions of God’s name. 

 

דודאי היסח הדעת לא הוי אלא כשעומד   ברכות יד: תלמידי רבינו יונה על הרי”ף 
בקלות ראש ובשחוק אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו אף על פי שעוסק  

 באומנותו ובצרכיו ואין דעתו עליהם ממש לא נקרא זה היסח הדעת 

Talmidei Rabbeinu Yona on the Rif, Berachot 14b Certainly hese’ach ha-da’at is 

only when one is in a state of frivolity and silliness, but when one stands in 

awe [of God] and occupies himself with his needs, even though he is 

occupied with his trade and his needs and his thoughts are not specifically on 

them [the tefillin], this is not called hese’ach ha-da’at. 

 

אמר רבי ינאי: תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים. מאי היא?   שבת מט.
אביי אמר: שלא יפיח בהן. רבא אמר: שלא יישן בהן. ואמאי קרי ליה בעל  

כנפים? שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל, שכל המניח  
רץ    –ויוצא לשוק. ראהו קסדור אחד  תפילין ינקרו את מוחו. והיה אלישע מניחם 

מפניו, ורץ אחריו. וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו, אמר לו: מה זה  
בידך? אמר לו: כנפי יונה. פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה. לפיכך קורין אותו  

 אלישע בעל כנפים. 

Shabbat 49a Rabbi Yannai said: Tefillin require a guf naki, like Elisha Ba’al 

Kenafayim. What is it (guf naki)? Abbaye said: That he not pass gas in them. 

Rava said: That he not sleep in them. And why is he called Ba’al Kenafayim? 

Because once the wicked Roman government decreed on Israel that the brain 

of anyone who lays tefillin will be perforated. Elisha would lay them and go out 

to the marketplace. A quaestor saw him. He [Elisha] ran away from him and 

he ran after him. When he [the Roman] reached him, he [Elisha] took them off 

his head and held them in his hand. He said to him [Elisha]: What is that in 

your hand? He [Elisha] said to him: Dove’s wings. He opened his hand, and 

there were dove’s wings. Therefore, he is called Elisha Ba’al Kenafayim 

[Elisha Man of wings]. 

 

]נשמתו עדן[ על הבחורים  כתב הר”ם נ”ע  אורחות חיים חלק א הלכות תפילין
ששאלת שהם מהרהרים אפי’ ]=אפילו[ בשעת ק”ש ]=קריאת שמע[ לא יניחו  

תפלין ואפילו חולי מעים ומי שאינו יכול לשמור נקביו אם לא בצער אסור להניחן  
 כ”ש ]=כל שכן[ שלא ינהג בהם קלות ראש בתאות נשים. 

Orchot Chayyim I Tefillin 3 Maharam wrote about the young men about whom 

you asked, who fantasize even at the time of reciting Shema,that they should 

not lay tefillin. Even one with a digestive problem or who cannot control his 

orifices without difficulty is prohibited from laying them. How much more so 

that he not act in them with frivolity of desire for women. 
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הגה: ואם א”א ]=אי אפשר[ לו בלא הרהורים   ד:רמ”א שולחן ערוך אורח חיים לח
 מוטב שלא להניחם… 

Rema OC 38:4 If it is impossible without [sexual] fantasies, it is better that he not 

lay them. 

 

…ואין תימה על מה שמצוה זאת רפויה בידינו   תוספות מס’ שבת מט. ד”ה כאלישע 
 שגם בימי חכמים היתה רפויה… 

Tosafot Shabbat 49a s.v. ke-Elisha …It is not surprising that this mitzva is weak in 

our hands, for even in the days of the sages it was weak… 

 

ועוד שנו רבותינו עון פושעי ישראל בגופן נדונים   אורחות חיים חלק א הלכות תפילין א
מי  בגיהנם י”ב חדש וה”מ ]=ןהני מילי[ שלא רצה להניחן משום בזויי מצוה אבל 

 שנמנע מהם מיראתו שלא יוכל לנקות עצמו ולכבוד המצוה אין זה בכללן

Orchot Chayyim, I Tefillin 1 Further, our rabbis taught that the transgressors of 

Israel through iniquity of their bodies are judged for twelve months in 

Gehinnom. This applies to one who did not want to lay them [tefillin] because 

of disdain for the mitzva. But one who avoided them out of fear that he would 

be unable to maintain his cleanliness and out of respect for the mitzva is not 

included among them. 

 

והאידנא שאין רגילין להניחין אלא בשעת תפילה, בקל יכול   רא”ש הלכות תפילין כח
 אדם ליזהר באותה שעה

Rosh, Hilchot Tefillin 28 Nowadays that we are only accustomed to laying them 

at the time of prayer, a person can easily be careful at that time 

 

להיותם עליו כל היום אבל מפני שצריכים   מצותן  שלחן ערוך או”ח סימן לז סעיף ב
גוף נקי שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו מהם ואין כל אדם יכול ליזהר בהם  

נהגו שלא להניחם כל היום ומכל מקום צריך כל אדם ליזהר בהם להיותם עליו  
 בשעת קריאת שמע ותפלה: 

Shulchan Aruch OC 37:2 The mitzva [of tefillin] is for them to be on all day. But 

since they require a guf naki, that he not pass gas in them and that he not be 

distracted from them, and not every person is able to be careful with them, the 

practice is not to lay them all day long. In any case, each person needs to be 

careful to have them on at the time of keri’at Shema and prayer. 
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