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לימוד: מסעיף ו' עד סעיף ט'
Can one change his dominant hand?

One who went against his natural tendency and became accustomed to using his non-dominant hand is classified based on how his 
hands are used currently. A similar halacha applies to a person who had to change his dominant hand due to illness. One who recovered 
from an illness (or for other reasons can revert to his originally dominant hand) is viewed as ambidextrous and should lay tefillin on 
his left hand. A minority view maintains that a person’s original natural tendency is the only criteria used for classifying his status. 
Although the halacha does not follow this view, in some instances it can be considered to reach a halachic conclusion. A person who lost 
the lower part of his dominant arm should start to lay on the upper part of this arm since it is no longer his dominant side.   

[משנ"ב כז, כד ו־כז, וביה"ל ו, ד"ה ְוִאֵּטר; ביאורים ומוספים דרשו, 25]

לימוד: מסעיף ד' עד סעיף ו'

Do the tefillin have to be flush against the body?
Many Rishonim hold that both the tefillin shel yad and shel rosh must be fully on the body; there cannot be a chatzitza 
beneath any part of their surface. Although the tefillin do not directly touch all points around the curve of the head, a 
chatzitza is not permitted in that area either. Other Rishonim are not concerned with a chatzitza beneath the tefillin. Although 
they agree that the tefillin shel yad should not be worn on top of one’s shirt, their reason for this is different; they hold that 
the tefillin should not be visible to others and should be covered by a jacket, sleeve, or the like. The halacha follows the first 
opinion.
[שו"ע כז, ד, ומשנ"ב יג, יד, יז ו]

לימוד: מסעיף ט' עד סעיף י'
Where should the tefillin shel rosh be placed?

The Torah states that the tefillin shel rosh should be placed “between your eyes”. Chazal explain that the proper place for the 
tefillin is on the area just above the hairline over the space between the eyes. The entire bayis must be in this section and even if 
only part of it is out of the area, one will not be yotzei the mitzvah. Care should be taken that the bayis should not be oversized, so 
that the tefillin will not extend out of place.      

[שו"ע כז, ט, ומשנ"ב לג; ביאורים ומוספים דרשו, 3]

לימוד: מסעיף י' עד תחילת סימן כ''ח
Which side of the retzuos should be visible?

At the point where the retzuos surround the head and the arm, the side which is painted black must be visible. If it flips to the 
unpainted side, one is obligated to flip it back to the black side. It is also praiseworthy to fast or offer a pidyon for tzedakah 
afterwards. The poskim disagree about whether one is yotzei if the retzuos were overturned. A similar halacha applies to 
the knots of the tefillin. Regarding the rest of the retzuos, although it is not necessary for the painted side to be showing, it is 
considered a beautification of the mitzvah.  
[שו"ע כז, י-יא, ומשנ"ב לח-לט; ביאורים ומוספים דרשו, 47]

לימוד: מסימן כ''ז אמצע סעיף א' ''גדם'' עד סעיף ד'

Can a woman lay tefillin for a man?
A person whose left arm is completely amputated is exempt from tefillin. Some say that he should put the tefillin on his right arm 
without a brocha. If a part of the upper arm remains, he should put on his shel yad without a brocha. When he recites the brochos 
over the shel rosh, he should have in mind to exempt the shel yad as well. If the area beneath the elbow remains, he has the same 
status as a person with a complete hand. A person who is missing his right hand is obligated in tefillin and should have someone 
else assist him with its placement. The poskim disagree about whether a woman or non-Jew, who are exempt from tefillin, are 
permitted to assist with the placement.   

[שו"ע כז, א, משנ"ב ה-ו, וביה"ל ד"ה שאין, ד"ה יניח, וד"ה בלא ברכה; ביאורים ומוספים דרשו, 7 ,וראה שם, 6 ו־8]
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