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 ׀ לג בלבבי משכן אבנה

ִיְנֹעל ִמְנַעל ָיִמין ְּתִחָּלה, ְוֹלא ִיְקְׁשֶרּנּו, ְוַאַחר ָּכְך ִיְנֹעל ֶׁשל ְׂשֹמאל ְוִיְקְׁשֶרּנּו, ְוַיֲחֹזר  ד-ה 
ְוִיְקֹׁשר ֶׁשל ָיִמין: הגה: ּוְבִמְנָעִלים ֶׁשָּלנּו ֶׁשֵאין ָלֶהם ְקִׁשיָרה ִיְנֹעל ֶׁשל ָיִמין ְּתִחָּלה )תוספות' פ' 

ַּבָּמה ִאָּׁשה דס''א( ְּכֶׁשחֹוֵלץ ִמְנָעָליו חֹוֵלץ ֶׁשל ְׂשֹמאל ְּתִחָּלה.

בירור הלכה – סעיף ד'-ה':

מנעלין,  כך  כתפילין  יוחנן  ר'  דאמר  הטור,  וז"ל 

תחלה,  בשמאל  נועל  מנעל  אף  בשמאל  תפלין  מה 

לצאת  ימין תחלה, הלכך  נועל של  בברייתא  ותניא 

של שמאל  וקושר  תחלה  ימין  של  נועל  שניהם  ידי 

תחלה, עכ"ל.

והנה המושכל הפשוט הוא לנעול של ימין תחלה, 

ככל דבר שהכל נוטה תחלה לימין, כמ"ש גבי מזבח 

כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין. ולכך אמרו 

)בשבת שם( כשהוא רוחץ רוחץ של ימין תחלה ואח"כ 

תחלה  ימין  של  סך  סך  כשהוא  שמאל,  של  רוחץ 

ואח"כ של שמאל. והבן שיש נידון בדבר שנעשה או 

כאשר  נידון  ויש  לעשותו,  באיזה  או בשמאל  בימין 

נעשה בשניהם למי יש דין קדימה.

והנה כאן אמרו סברא חדשה, להקדים של שמאל, 

והשורש להקדים שמאל ילפינן מתפילין. ובפשטות 

שמאל בתפילין אינו הקדמה של שמאל לימין שהרי 

אינו מניח בשני ידיו, אולם יש מן האחרונים שכתבו 

זהו  עיניו,  בין  באמצע,  שנמצא  ראש  של  שתפילין 

נקרא ימין בערך לתפילין של יד הנמצא על יד שמאל.

והנה דין שמאל שמצינו בתפילין יש בו ב' חלקים. 

א. עצם ההנחה. ב. הקשירה. והנה לר' יוחנן שנועל 

קודם שמאל וקושר של שמאל יש בו את ב' החלקים. 

אולם להלכתא שאמרינן נועל של ימין תחלה וקושר 

של שמאל תחלה יש בו רק הדין השני בלא הראשון, 

ודו"ק.

בשמאל  קשירה  להקדים  שילפינן  הדבר  ועומק 

ומעין כך  מהנחה בשמאל נתבאר בלבוש על אתר, 

תפילין  דחשיבות  וז"ל,  אתר,  על  רעק"א  בהגהות 

הוא בקשירה )זהו לשון הט"ז(, ראיתי בספר עמק הלכה 

חז"ל  דדרשו  מה  ע"פ  לשבח,  טעם  לך  לך  פרשת 

)חולין, פט, ע"א( בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד 

שרוך נעל )בראשית, יד, כב(, זכו בניו לב' מצות, חוט 

של תכלת ורצועות של תפילין, משום הכי כאן דזכו 

חשיבות  ניתן  נעל,  שרוך  עד  שאמר  נגד  לתפילין 

בו  שקושרים  בשמאל  תחלה  לקשור  נעל  לשרוך 

תפילין, עכ"ל.

שיש  משמע  דעבד(  ד"ה  שם,  )שבת,  בתוס'  אולם 

ולענין  הנחה  לענין  דוקא  לאו  לשמאל,  חשיבות 

דעבד  דה"פ  לר"י  ונראה  וז"ל,  תפילין,  של  קשירה 

הכי עבד, מי שרוצה לחבב של שמאל משום מצות 

תפילין הרשות בידו, ומי שרוצה לחבב של ימין יותר 

משום חשיבות של ימין )משמע חשיבות ימין בעצם כדלעיל, 

אולם בריש דבריהם כתבו דימין חשובה לענין בהן יד ובהן רגל 

וכן לענין חליצה, משמע שזהו חשיבות הימין ולא בעצם, וצ"ב( 

הרשות בידו. ור' יוחנן היה דרכו "לחבב כל שעה של 

יוחנן שחבב  ר'  ולדברי התוס'  עכ"ל.  יותר",  שמאל 

תמיד השמאל נעל קודם שמאל וקשר קודם שמאל 

קודם שמאלו,  סך  לכאורה  וכן  קודם שמאל,  וחלץ 

)ולכאורה מי ששורשו בקו שמאל, שמאל דוחה כבחינת  וצ"ב 

שמאי שדחפו באמת הבנין, מחבב כל שעה את השמאל(.



שו"ע אורח חיים סימן ב' לד ׀ 

הלכה פסוקה – סעיף ד'-ה':

ולא  תחלה  ימין  של  ינעל  מנעליו,  נועל  כאשר 

ויחזור  ויקשרנו,  שמאל  של  ינעל  ואח"כ  יקשרנו, 

ויקשור של ימין. ובמנעלים שאין בהם קשירה, ינעל 

ימין תחלה. כשחולץ מנעליו, חולץ של שמאל  של 

תחלה.על דרך 

הסוד – סעיף ד'-ה':

ולא יקשרנו, ואח"כ  ימין תחלה  ינעול מנעל  דקדק 

ינעול של שמאל ויקשרנו, ויחזור ויקשור של ימין. הג"ה: 

ובמנעלים שלנו שאין בהם קשירה, ינעול של ימין תחלה 

)תוספות, פרק במה אשה, ס, ע"א(. כשחולץ מנעליו, חולץ של 

שמאל תחלה.

וכתב הט"ז בתמצית העולה מן הסוגיא, וז"ל, דיש 

חשיבות לימין לענין בוהן יד ובוהן רגל, ושמאל יש בו 

נמי חשיבות לענין תפילין, עיי"ש. ועיין ספר הפליאה 

)ד"ה וראה והבן מה אתה רואה(, והובא בתולעת יעקב )סתרי 

תפלות החול וסודן, ד"ה וכשינעול(.

והנה שורש דין שמאל בתפילין שהוא השורש לקשירה 

תפילין  ע"א(  רנג,  )ח"א,  בזוה"ק  נתבאר  תחלה,  בשמאל 

אינון עוז דאתיהיבו מיראה דאיהו לשמאלה, ודא פחד 

יצחק דתמן כל מקטרגין סלקין למתבע כל דינין, ובג"ד 

ובזרוע עוזו דא תפילין. ובפרטות יותר אמרו )שם, ח"ב, 

משמאלא,  ושמירה  מימינא  זכירה  ושכינתא  ע"ב(  קיח, 

אינון תפילין ברישא )מימינא, אמצע הנוטה לימין. ועיי"ש ח"ג, 

רכח, ע"א( דבר נש, ותפילין דיד )משמאלא(.

אולם יתר על כן יש אחדות בין ימין ושמאל בתפילין, 

יד  של  תפלה  כך  ובגין  ע"ב(  נד,  )ח"ג,  בזוה"ק  כמ"ש 

אתקשרא בזרוע, לקיימא דכתיב .)שה"ש, ב, ו( שמאלו תחת 

לראשי, וכו'. תו פתח ואמר, מים רבים לא יוכלו לכבות 

)שם, ח, ז( וגו', מים רבים דא דרועא ימינא, דבעי לקשר 

ביה קשרא דתפלה על דרועא שמאלא, לקיימא וימינו 

והקשירה  זהו אחדות שפעולת ההנחה  וא"כ  תחבקני. 

נעשית ע"י ימין אולם נעשית על שמאל. ולפיכך אף לגבי 

נעלים שעיקרם עשוי מעור דוגמת התפילין, יש שילוב 

של ימין ושמאל, שתחלה נועל ימין ואח"כ שמאל, ואח"כ 

ודו"ק  וזהו שילובם,  ימין,  ואח"כ של  קושר של שמאל 

היטב. ועיי"ש )נה, ע"א(, ומבואר שהקשר ע"י ימין הוא 

מדין "וימינו תחבקני", חיבוק.

ויש גילוי של איחוד של ימין ושמאל בפרשיות עצמם, 

כמ"ש )שם, ח"ב, קסב, ע"א( וברזא דיחודא דא אתערנא 

ביה יחודא דא )ק"ש, עיי"ש( דאיהו כגונא דתפילין דרישא 

ותפילין דדרועא. בתפילין דרישא ד' פרשיון וכו', אינון 

ד' פרשיון הא אתערו בהו, חד נקודה קדמאה עלאה, 

אלין  וחד שמאלא,  ימינא  וחד  רזא דעלמא דאתי,  וחד 

רזא דתפילין דרישא, עיי"ש. והוא יחוד או"א וזו"ן. עיין 

ספר הקנה )ד"ה ענין יראת המקום(. והאחדות בפרשיות, 

היא השורש לאחדות בלבישתם והנחתם. ובחינה נוספת 

רימונים  פרדס  עיין  בתפילין,  ושמאל  ימין  אחדות  של 

)שער ו, פ"ב(. וכן לגבי הרצועות, עיין עץ חיים )שער כט, 

פ"ט, מ"ב(. ועיין עוד פע"ח )שער התפילין, פ"ב. הגה"ה אות 

ב' – מהרנ"ש(. ועיין אמת ליעקב )מערכת עץ חיים, אות ר', 

לט, רצועות(.

בברית  וכמבואר  שמאל,  יד  ונמתקת  נתקן  ועי"ז 

כהונת עולם )מאמר כה תברכו, פ"ב( וז"ל, מבחינת יד ימין 

יאיר )לשמאל( וכו', והוא סוד יד ימין שבו קושר תפילין, 

כי בהיות בחינת שמאל יוחלש כחו ע"י האות על ידכה 

)יד-כה(, כי כ"ה הוא דרגא דתפלה של יד, בסוד דינא 

רפיא, ואשתני למעליותא מבחינת יד החזקה ליד כהה, 

הנה נקשר בחינה זו ע"י יד ימין, עיי"ש בהרחבה.


