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לה.
א"ל רבא:▀◊

מאי שנא גוייתא לברייתא וברייתא לגוייתא דלא? דהך דבעי למיחזי אוירא לא קא חזייא, והא דלא קא 

בעי למיחזי אוירא קא חזייא, ברייתא לברייתא וגוייתא לגוייתא נמי, הך דבעיא למיחזי אוירא דימין קא 

ִ ? אלא ל"ש. חזיא אוירא דשמאל, ודשמאל קא חזיא אוירא דימין

תיתורא דתפילין ־ הלכה למשה מסיני.ואמר רב חננאל אמר רב:▀◊לה.

מעברתא דתפילין ־ הלכה למשה מסיני.אביי:▀◊לה.

ֹ ואמר אביי:♦▀◊לה. שי"ן של תפילין ־ הלכה למשה מסיני, וצריך שיגיע חריץ למקום התפר

כיון דמנכר לא צריך.רב דימי מנהרדעא:♦▀◊לה.

ֹ ואמר אביי:♦▀◊לה. האי קילפא דתפילין צריך למיבדקיה, דדילמא אית בה ריעותא, ובעינא כתיבה תמה וליכא

לא צריך, קולמוסא בדיק לה.רב דימי מנהרדעא:♦▀◊לה.

רצועות שחורות ־ הלכה למשה מסיני.רבי יצחק:▀◊לה.

מיתיבי:▀¿◊לה.
תפילין אין קושרין אותן אלא במינן, בין ירוקות בין שחורות בין לבנות, אדומות לא יעשה מפני גנאי 

 ֹ ודבר אחר

רב יהודה:О¿◊לה.
מעשה בתלמידו של ר"ע שהיה קושר תפיליו בלשונות של תכלת ולא אמר לו דבר, איפשר אותו צדיק 

ראה תלמידו ולא מיחה בו?

הן, לא ראה אותו, ואם ראה אותו לא היה מניחֹואמרו לו:!◊לה.

[רב יהודה]О¿לה.
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?

הן, לא ראה אותו, ואם ראה אותו לא היה מניחֹואמרו לו:!לה.

בין ירוקות בין שחורות ובין לבנותִ קתני מיהא:▀¿◊לה.

לא קשיא: כאן מבפנים, כאן מבחוץ.!◊לה.

אי מבפנים, מאי גנאי ודבר אחר איכא?¿לה.

זימנין דמתהפכין ליה.!◊לה.

תפילין מרובעות ־ הלכה למשה מסיני.תנא:▀◊לה.

בתפרן ובאלכסונן.רב פפא:▀◊לה.

לימא מסייע ליה:■לה.

ֹ [תניא]▀■◊לה. העושה תפילתו עגולה ־ סכנה ואין בה מצוה

מתני' דעבידא כי אמגוזא.רב פפא:¿◊לה.

ֹ רב הונא:▀◊לה. תפילין כל זמן שפני טבלא קיימת ־ כשירות

נפסקו שתים ־ כשירות, שלש ־ פסולות.רב חסדא:▀◊לה.

רבא:▀◊לה.
הא דאמרת שתים כשירות, לא אמרן אלא זה שלא כנגד זה, אבל זה כנגד זה ־ פסולותֹ וזה כנגד זה נמי 

לא אמרן אלא בחדתתא, אבל בעתיקתא לית לן בה.

היכי דמיין חדתתא, והיכי דמיין עתיקתא?אביי לרב יוסף:^לה.

אמר ליה:[רב יוסף]!◊לה.
כל היכא כי מיתלי ביה בשלחא והדר חלים ־ עתיקתא, ואידך חדתתאֹ וא"נ, כל היכי דכי מיתלי ביה 

במתנא אתייה אבתריה ־ חדתתא, ואידך עתיקתא.

לה:
◊^О[אביי]?אביי הוה יתיב קמיה דרב יוסף, איפסיק ליה רצועה דתפילי, א"ל: מהו למיקטריה

וקשרתם כתיב, שתהא קשירה תמה.א"ל:[רב יוסף]!◊לה:
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^◊לה:
רב אחא בריה דרב יוסף 

לרב אשי:
מהו למיתפריה ועייליה לתפירה לגאו?

פוק חזי מה עמא דבר.אמר ליה:[רב אשי]!◊לה:

גרדומי רצועות כשירות.רב פפא:▀◊לה:

ולאו מילתא היא▀◊לה:

גרדומי תכלת וגרדומי אזוב כשיריןמדאמרי בני רבי חייא:▀▀◊לה:

התם הוא דתשמישי מצוה נינהו, אבל הכא דתשמישי קדושה נינהו לא▀▀לה:

מכלל דאית להו שיעורא.▀לה:

וכמה שיעורייהו?^לה:

עד אצבע צרדה.רמי בר חמא אמר ר"ל:!◊לה:

רב כהנא מחוי כפוף.▀◊לה:

רב אשי מחוי פשוט.[רב אשי]▀◊לה:

רבה קטר להו ופשיט ושדי להו.[רבה]О◊לה:

רב אחא בר יעקב קטר להו ומתלית להו.[רב אחא בר יעקב]О◊לה:

מר בריה דרבנא עביד כדידן.[מר בריה דרבנא]О◊לה:

▀◊לה:

רב יהודה בריה דרב 

שמואל בר שילת משמיה 

דרב:

קשר של תפילין ־ הלכה למשה מסיני.

ונוייהן לבר.רב נחמן:▀◊לה:

רב אשי הוה יתיב קמיה דמר זוטרא, איתהפכא ליה רצועה דתפילין[רב אשי]Оלה:

לא סבר לה מר ונוייהן לבר?א"ל:[מר זוטרא]¿לה:

לאו אדעתאי.א"ל:[רב אשי]!לה:

(דברים כ"ח) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך.▀◊לה:

אלו תפילין שבראש.תניא, ר"א הגדול:▀▀◊לה:

[ר"ש חסידא]▀◊לה:
(שמות ל"ג) והסרותי את כפי וראית את אחורי ־ אמר רב חנא בר ביזנא אמר ר"ש חסידא: מלמד 

שהראה לו הקב"ה למשה קשר של תפילין.

רב יהודה:▀◊לה:
קשר של תפילין צריך שיהא למעלה, כדי שיהו ישראל למעלה ולא למטה, וצריך שיהא כלפי פנים, כדי 

שיהו ישראל לפנים ולא לאחור.

▀◊לה:

רב שמואל בר בידרי 

אמר רב ואמרי לה אמר 

ר' אחא אריכא אמר רב 

הונא, ואמרי לה אמר רב 

מנשיא אמר שמואל:

תפילין מאימתי מברך עליהן? משעת הנחתן.

איני?¿לה:

▀¿לה:
והא אמר רב יהודה אמר 

שמואל:
 ִ כל המצות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן

!◊לה:
אביי ורבא דאמרי 

תרוייהו:
משעת הנחה ועד שעת קשירה.
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