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לימוד: מתחילת סימן ל"ב עד סעיף ג'
How large is the daled of echad?

When writing a Sefer Torah, tefillin or mezuzos, the letter daled in the word echad of Shema should be enlarged. According to the 
teachings of the Arizal, the large daled should be the equivalent of four smaller daleds. The poskim hold that it is customary for 
the sofer to simply make the daled bigger than the rest of the letters that he writes. It can be assumed that his larger daled will 
contain the equivalent of four miniscule daleds. It is proper for the bottom of the roof of the daled to be level with the bottom of 
the roofs of its neighboring letters. The top of the roof should rise above the indent line of the klaf. If one wrote an average-sized 
daled, it is still valid b’dieved.  
[משנ"ב לב, א; ביאורים ומוספים דרשו, 1]

לימוד: מסעיף ג' עד תחילת סימן ל"א
Can tefillin ever be worn openly outside?

As we have learned, one who is wearing his tefillin at sunset does not have to remove them. However, he may not continue to wear 
them in public. According to some opinions, if he is in a Beis Medrash among people who knew that he put on his tefillin before 
sunset, he may continue to wear them around those people. A person who was walking outside while wearing tefillin at sunset may 
continue wearing them if he cannot carry them and there is nowhere safe to remove them or leave them. A similar halacha applies 
on Friday afternoon. Tefillin may be worn into Shabbos if there is no safe place to hide them.    

[שו"ע ל, ד, משנ"ב טו-טז, וביה"ל ד"ה היה]

לימוד: מתחילת סימן כ"ט עד סימן ל' סעיף ג'

Can tefillin be worn on Shabbos?
Tefillin can be worn on weekdays throughout the day. On Shabbos, however, there is no mitzvah to wear tefillin, and doing 
so is a transgression of the prohibition of bal tosif. Even if one does not intend to be yotzei the mitzvah, laying tefillin on 
Shabbos is forbidden mid’rabonon. There is a concern that one may remove them while walking outside and end up carrying 
them in a reshus harabim. Some maintain that there is no such prohibition.  As in the case of Shabbos, one should not put on 
his tefillin at night. The wearer may fall asleep and fail to maintain the bodily cleanliness which is necessary when wearing 
tefillin. 
[שו"ע כט, א, ומשנ"ב א-ב; ביאורים ומוספים דרשו, 2 ;סימן ל, ס"ק א]

לימוד: מתחילת סימן ל"א עד תחילת סימן ל"ב
May tefillin be moved on Shabbos?

On Shabbos, a keli shemelochto l’issur (an object whose primary use entails a forbidden act) can only be moved if the item itself, 
or the place where it is situated, is needed. The poskim debate whether tefillin fall into this category on Shabbos.  One should be 
stringent unless there is a pressing need. If tefillin fall on the floor, they may be moved. Some poskim say that one should conjure 
up a need for the place where they are located so that they can be moved according to all views. A tallis which is in the same case 
as tefillin may be taken out on Shabbos, though it is best to remove it before Shabbos.       

[משנ"ב לא, ב, וביה"ל ד"ה אסור; ביאורים ומוספים דרשו, 6]

לימוד: מתחילת סימן כ"ח עד תחילת סימן כ"ט

How should tefillin be wrapped?
The custom is to wrap the retzuos before putting the tefillin away. They should be wrapped along the sides of the tefillin and not 
directly on the bayis. There is also a custom to wrap the retzuos in the shape of the wings of a dove. The proper way to wrap the 
tefillin is by holding the tefillin and wrapping the retzuos, not the other way around. There are different customs regarding the 
wrapping of the kesher of shel rosh -- either above or below the back section of the tefillin.  

[משנ"ב כח, ח-ט; ביאורים ומוספים דרשו, 14]
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