
71 לומשנה כסףפ־ג תפילין הלכות אהבה,משגה כסף
ז״ל הרא״ש וכ״כ הס אחד עור של והתיסורא שהבתים Jנלאה רבינו ומלשון חמאל. אדרב כ״ד עומד(מגילה הקורא ובפרק ל״ה) למנמות הקומן בפרק ונו׳. מרובעות שיהיו א פ״ג

שיהיה צריך התיתורא ועור דק הבתים שעור לפי כן נהגו לא והעולם מפירש״י כן דמשמע כלומר ובאלכשונן בתופרן פפא רב אמר ממ"מ מרובעות תפילין תנא ב׳)
העליון בכפל מרובע נקב ועושין לשנים עור כופלים ולכן תמיד שם שהרצועה מפני וחזק עב ריבוען שיהא נמי ובאלכסונן החפירה חוע במשיכת ריבועם את בתפירתס יפסידו שלא

:החזק העב מהעור מעברתא ונמצאת הבתים פי מכסה התחתון והכפל הבתים בו ומכניסין אמתא בריבועא אמתא כל שאחז״ל אלכסון אוחו להם שיהא כדי כרוחבן אורכן מכוון
 של בעור ושיהיה באלכסונא: חומשי ומרי
 כ״חב׳) (שבת מדליקין במה פרק וכו׳. ראש
 מסיני למשה הלכה תפילין שי״ןשל אביי אמר

 משמאל ושי״ן מימין שי״ן דהיינו רבינו ומפרש
 רישי חלת דימינא דשי״ן צורה רנה ובשימושא
 :בה לן לית אפיך ואי רישי ארבעה •ודשמאלא
 פ״ק ירושלמי במעלית. הפרשיות ושיכתך

 הלכות סוף. הרייף כתבו דמגילה
 ומפרש במעלית שעולין מסיני למשה הלכה ס״ת

 : במסליס הפרשיות שיכרוך דהיינו רבינו
 ובבבלי בירושלמי שם בשיער. אותה ושיכרוך

 הל"מ ק״ח) דף שרצים(שבת שמונה פ׳
 :בגידין ונתפרות בשיער נכרכות שהתפילין
 רבה בהקימז וכו׳. מעבורת להם ושעושין

 האי אביי אמר ל״ה) (מנחות.
 פירוש הערוך וכתב הל"מ דתפילין מעברמא
 גשרים וכן תיחורא הוא דתפילין מעברתא
 מיתורא ונקראים מעברתא נקראים
 הרצועה בו שמכניסין מקום הוא ובחפילץ

 וכתב .לשונו כאן עד דתפילי מעברתא ונקרא
 חדא דחרווייהו למימר בעי ולא ז״ל הרא״ש
 כלומר כב' חשיבי בגמרא דהא היא מילתא

 רב.האי אמר חננאל רב אמר הכי דגרסינן
 מעברתא האי אביי אמר הל״מ דחפילי תיחורא
 משום אלא הל"מ תפילין של ושי״ן דחפילי

 רבינו ודעת כחדא להו משיב אהדדי דמחברי
 ואף הערוך בעל לשון כפשע חדא דחרווייהו

 דבעי איידי הוא דהל״מ חננאל א״ר דכבר ע״ג
 אמר הל*מ תפילין של דשי״ן למימר אפיי
 היכי כי לומר הל"מ מעברתא דהאי נמי

 ה״נ א״ר חננאל כדא״ר הל״מ מעברתא דההיא
 תימא דלא הכי למימר ואיצכיריך היא ■הל"מ שי״ן
 ליה שמיע חננאל דלרב פליגי ואביי חננאל רב

 ליה שמיע ואביי ולאשי״ן הל״מ דתיתוראדוקא
 להכי תיחורא ולא למ"מ הלכה דוקא דשי״ן
פליג דלא לומר מעברתא ואדכר ־ אביי הדר

 לאחר ואפי׳ אחרת פעם לבדקם צריך אינו לעולם לעורן
 . בחזקתן הן הרי שלם שהיפויין זמן כל .שנים כמה
 שניקבה. או מתוכן אות נמחקה שמא להן חוששין ואין

.*אימא אבי משל אלו אומר היה הזקן הלל

שלישי פרק
ה1̂! א  הלכה ן כול התפילין כמעשה יש ייהלכות מונ

 ואם מעכבות כולן ולפיכך מסיני למשז*/
 וכן מרובעות. שיהיו הם. ואלו פסל. מהן באחת שינה

 ארבע להן שיהיה עד ברבוע ואלכסונן .ברבוע תפירתן
 מימין שי״ן צורת ראש של בעור ושיהיה . שוות זויות

 אותן ושיכרוך במטלית. הפרשיות ושיכרוך .ומשמאל
. בבתיהן מכניסן כך ואחר .המטלית מעל כשיער,
 מעור מעבורת להן ושעושין .בגידין אותן תופרין ושיהיו
 והולכת עוברת שתהא עד הרצועה בה שתכנם החפוי
 ושיהיה .שחורות הרצועות ושיהיו .שלה תוכר בתוך.
 עושים כיצד ב ז דל״ת כצורת ידוע קשר שלהן הקשר
וכגבהו. כרחבו ארכו מרובע עץ לוקחין ראש של תפילין

 בכך אין ממנו פחות או רחבו על יותר גבהו היה ואם
 וחופרין כרחבו. שיהא ארכו על אלא מקפידין ואין כלום.

 לו שיעשה כדי חריצין שלשה בו
 ולוקחין זה*. כגון ראשים ארבע

 ומשימין במים אותו ומרטיבין עור
 בין העור את ■ומכניסין העץ את בו

 אותו ומכמשים וחריץ חריץ כל־
 שעושין עד ומכאן אן מב רטוב והוא

 שלשה לה שיש שיץ דמות בו
 עד העץ על העור את ומניחין ג :המניח משמאל ראשים ארבעה לה שיש שיץ ודמות תפילין המניח 1נא מימין ראשץ
 בית בכל פרשה ומכניםין .פנויין בתים ארבעה בו שיש העור ונמצא עץ של האימום גבי מעל העור חולץ כך ואחר .שייבש

 הרצועה בו שתכנס מקום שלמטה העור מן ומניחין פנותיו. מארבע אותו ותופרין מלמטה העור מקצת ומחזירין . ובית
 כאצבע גבהו ויהיה כרחבו ארכו מרובע עץ לוקחין שליד תפילין עושץ וכיצד ד :מעבורת הנקרא והוא תובר נח כמו
 העור את וחולץ שייבש עד האימום על העור את ומניחין רטוב בעור, אותו ומחפין מעט, פחות או מעט זה על יתר או

 פנותיו. מארבע ותופרו מלמטה מקצת-העור ומחזיר העץ במקום הפרשיות ארבע את ומניח
 מכניס ראש של בתפלה הפרשיות סדור *כיצד ה י* הרצועות מקום תובר העור מן ומניחין
 ושמע . המניח ימין על שהוא ראשון בבית שמע נח אם בוהיה שהיא אחרונה פרשה
 רביעי בבית לי וקדש . לשמע סמוכה שלישי בבית יבאך כי והיה לה. סמוכה
הסדר‘ על קורא המניח פני כנגד שלפניו הקורא שיהא כדי תפילין המניח לשמאל שהוא

הזה
ג סי׳ פור א מ׳ ס ״נ : משין ל ״נ ; 1«שי ל״דמז׳יג פי׳ פא״ח ב כ ג ׳ כ

 הדפוס הוא וזה

תפילין של

 הקומץ(שם) בפרק . שחורות הרצועות ועייהיו
 הל"מ שחורות רצועות יצחק רב אמר

 מבפנים אבל מבחוץ דהיינו בגמרא ואמר
 : אדומות יהיו שלא ובלבד שירצה גוון זה מאי

 בר יהודה רב אמר (שם) וכו׳. הקשר ושיהיה
 הל"מ. תפילין של קשר דרב משמיה שמואל רב

 :דל״ת כעין קשר שיעשה דהיינו רבינו ומפרש
 פשוע הרצועות. מקום עד וכו׳ עושין כיצד ב

 מלת ופירוש רבה בשימושא וקצתו הוא
 לולאות הם שתוברות הערוך בעל כתב תובר
 :למכנסיים שעושים המיץ כניסת בית כגון

 הקומץ פרק .וכו׳ הפרשיות סידור כיצד ה
 כיצד ת״ר ב׳) ל״ד (מנחות רבה

 והיה שמע, מימין יביאך כי והיה קדש סדרן
 אביי אמר איפכא והתניא משמאל שמוע אם
 כ״כ המניח לימין וכאן הקורא לימין כאן ל״ק

 והקורא רבינו וגירסת תפילין. בהלכות הרי״ף
 גירסת שהיא ז״ל הרא״ש וכשב כסדרן קורא
 כלומר כסדרן קורא והקורא רבינו ומפרש ר״ת

 מאוחר מוקדם מוקדם בתורה שכתובין כסדר
 יביאך כי והיה דקתני,קדש הא הלכך מאוחר

 היינו [משמאל שמוע אם והיה שמע [מימין]
 וכתב ז״ל. רש״י דעת וכן הקורא] ושמאל ימין

 והיה בפ׳ במכילתא משמע דהכי ז״ל הרא״ש
 הכתוב הזכיר מקומות בד׳ דתני יביאך כי

 והיה שמע יביאך כי והיה קדש תפילין פרשת
 פרשיות ד׳ תפילין מצות אמרו מכאן שמוע
 כסדרן שלא כתבן ואם כסדרן כותבן תני והדר
 ור״ח ר״ת חך ברישא ששנאן כסדר ומשמע יגנזו

 רביינו על חולקים ז״ל שרירא ורב האי ורבינו
 הראב״ד וכתב :אחר בענין הסוגיא ומפרשים

 אומר אינו האי רבינו א״א רבינו דברי על
 הגמ׳ פשיטות דרך הגאון תפס ולפיכך וכו׳. כן

 רבינו נשאל וכבד :עכ״ל באמצע ההויוש ושם
 : השאלה לשון וזה לוניל מחכמי זה על

יורנו

הדא.ב״ד השגת
חר החליף אם עד ׳1כ סדור.הפרשיות כיצד *)  זה ס

ב :פסולות ת  אינו ז״ל האי רנינו ז״ל הראנ״ד כ
 והיה המניח מימין קדש באמצע הויות אלא כן אומר

 שמע אס והיה משמאלו שמע לה סמון יבאך כי
 ■והקורא שכנגד! לקורא בהיפך והוא באמצע לה סמוד
 כסדר שהוא נאמר שמע אם והיה שמע על כסדרן קורא

 הברייתא שס כזה והמחבר לשמאל מימין בתורה הקורא
שהביאו והברייתא הקורא מימין בגמרא יה השנו

 מן פשוטה׳ לפי שמע אם והיה שמע כי ועוד בקריאתו צורן לנו שאין הקורא סדר ופירשה המצוה שעושה המניח סדר הניחה שהגמרא תימה והוא המניח לימין אותה שם איפכא מניא והא ואמח בקושיא
:עכ״ל באמצע הויות ושם הגמרא פשיטות דרך ז״ל הגאון תפס ולפיכן האמצע מן שמע לעולם המחבר זה ולדברי האמצע מן ולא מתחיל הוא הראש

טיימוניות הגהות
 המניח ימין ימץ סיתש ושטאלא דימינא התחטח בספר פסק וכן רנח גשיטושא ]6[

 ליקח נהגי אטנם פירשרש״י וכן [ב] : ל׳ב] סימן כטור [וכיין :שט ועיין המגית שמאל ושמאל
 תיתורא לעשות למטה כופל השני וראש הבתים שם ומכנים ארובה כמין בו הין ועו אהד עור

 אמנם וה לצד זה מצד זרוע של בית על שנותנים עור קרוי מעברתא םפרשים ויש .ומעברתא
 במכילתא וכן רבה בשימושא איתא וכן פירש׳י וכן [ג] : ע'כ כבעמוד מעברתא פירש בערוך
 המניח כננד שפניו הקורא כנגד בתורה שכתובות הסדר והיא שטחה רבינו פסק וכן בא פרשת
 אלפס ור׳י בנו האי ורב שרירא רב אבל שמיע אם והיה ישראל שמע יביאך כי והיה קדש

 וסימניך שמע שמוע אם והיה ני והיה קדש הזה כסדר שמניהין פירשו ורא׳ט תם ורבינו
 דשטע שיץ שבעורות לשינץ סמוכות פרשיות שבראשי שינין אחר סימן עוד סמוכות, הויות
 ובתפילין בתורה שכתובי! כסדר לכותבן צריך לרבריהם אפילו מ׳ם מכאן דקדש ושי-ן מכאן

 שמע שיכתוב אחר שמוע אם והיה כו לכתוב חלק נ׳ עטור מניח אחת בחתיכה שכותב יר של
 משום וירא החרד אלו לדברי פסולות אלו ושל אלו לדברי פסולות י אלו של כי ויען ד'. בעמוד
 אחת בנרכה שתיהן ויניח אלו כדברי ואחד אלו כדברי אחד זוגות ב׳ לו יהיה לבטלה ברכה
 ידוע אין ואם כיך וכן תפילין ב׳ ׳ להניח בראש יש מקום חפילין המיצא בפרק אמרינן והא
רא.שונה בוכה סמך על השניה ויניח ' לאלתר ויסלקם ויברך האחד כדבדי יניח המקום לכוין

ואפילו

עוז מגדל
ה פ״ג ומשמאל. עד כו׳ מרובעות שיהיו הן ואלו כ״ח): מדליקין(דף במה סרק פסול. עד פו׳ הלכות שמונ

:כ״ח) דף מדליקין(שם במה ופרק כ״ד) ויושב(דף עומד ופרק ל״ה) רבה(דף הקומן פרק
 ובשימושא מדליקי( במה ופרק שם רבה ומזpה פרק זה. כגון ראשים ארבעה עד כו' הפרשיות ושיכרוך

ל״ה) (דף רבה הקומץ פרק הרצועות. מקום חובר עד כו׳ ומרעיבין עור ולוקחץ : שם רבה
 : ל״ד) (דף רבה הקומץ פרק זה. סדור החליף אם עד כו׳ הפרשיות סדור כיצד :רבה ובשימושא

ב ת  הגמרא פשיעות דרך ז״ל הגאון תפס ולפיכך וכו' כן אומד איגו ז״ל גאון האי רבינו ז״ל הראב״ד כ
 בן ר״י מרבותיו קיבל כאשר מפרש הוא הזה המחבר הרב אומר ואני :עכ״ל באמצע ההויות ושס

פרק ופירשו קיבלו כך ז״ל בשיעתו והעומדים ורש״י מיגאש בן הלוי יהוסף ורבעו אלפס ור״י גיאת
עד המחלוקות ורבו ז״ל גאון האי רבעו בשיעת עמדו ורבים ז״ל תם רבינו כי אמת ואס רבה. הקומץ

בזרוע וכן תפילין שתי להניח בראש יש מקום כי שניהם ידי לצאי; ז״ל התוס' בעל רבותינו שהסכימו
שלא אחרים וכפריס ברקיעא פלוגתא כך בארעא כפלוגתא ואמרו הוכיחו. השמים שמן ביהוד שקבלנו עד

 תחת גנוזין תפילין ע״ה הנביא יחזקאל בקבר שמצאו ־ הקדמוניס שלחו כבר ובמבעא בכתב לבוא נתנו
כי ז״ל הראב״ד שתמה ומה המלכיוח. ברוב נהגו וכן רמז״ל שכתב כמו כסדרן ומצאום ובדקום מראשותיו

הניח
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משנה כסהפיג תפילין הלכות אהבה.משנה כסף
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הרצועות מקום

והיה I והיה קדש
אם שטע

1 כל לי
שפע ישראל 1 יבאך בכור

 פרשה מכנים' ראש של בחפלה הפרשיוש סדור כיצד בפ״ג שכחב מה רבינו
 ונמנו וכו׳ המניח ימין על שהוא ראשון בבית שמוע אס והיה שהיא אחרונה

 הויוה דבעינן בראשם האי ורבינו מהנאוניס שקבלו מרבושינו קבלנו הלמידיך
 שאינו החיצון ביה כל רב אמר יהודה רב דאמר הא בסנהדרין פירשו וכן באמצע

 וגם ושמע. קדש כגון פסול האויר את רואה
 צד אוחו נקרא הקלף כי מהם קבלנו כן

 אותו ודוכסוסמוס חי בעודו בו דבוק שהשיער
 שנמצא לנו וכמדומה בבשר דבוק שהיה צד

 עד מהם ידינו משכנו כן על זה הפך בספרו
 : לעשות מה כדת יורנו דברך שיבא
 הפרשיות בסדור בדעתכם שעלה זה תשובה

 בו דבוק שהשיער החלק שהוא וקלף
 שהיו ותפילין ככם מקודם דעתי היה כך
 חיבור שכתב אותו כתב וכך היו כך במערב לי

 מקורעובא י מיימון בר משה רבי שמו בתפילין
 כל והמעה שהמעני הוא חיבור ואותו
 זכרונו יצחק ה״ר וגס מלפני מערב אנשי

 אחד חכם וגם בתשובה ס״ל כוותיה לברכה
 והרבה עשה ככה קלעי יעקב רבי שמו יש

 וכל מזרח אנשי וכל זה דבר על חלקו גאונים
 זה דבר על חולקים הקדמונים הצבי ארן אנשי

 של התפילין פתחו הנאמנים החכמים כי ואמרו
 שכתבתי הסדר על כחובה והיא האי רבינו

 המערב מן כשבא דרעי משה ורבי בחבורי
 אנשי כמו שלו חפלה היתה ישראל לארן

 הקדמוניס הגאונים דברי וכשהראוהו מקומכם
 . הסדר על ועשה חפליו השליך שלהם והראיות
 בהקומץ שאמרו מה זה בדבר ברורה והראיה

 שיהא כדי כלומר כסדרן קורא והקורא רבה
 ונוסח הפור׳ כסדר הפרשיו׳ קריאת קורא הקורא

 מצאתי הנה אבל שלנו בספרים היה לא זה
 בכלן בהם כתוב היה וכך הישנות הנוסחאות

 במצוה זהירים כולם ישראל ארן שבני רב ומעשה
 ולדברי איש מפי איש כתבו התורה וכסדר זו

 סדר על פרשיותיה סדר יד של תפלה הכל
 שוה שתיהן כתיבת שתהא הוא ודין התורה

 ראש של על עור מולה יוסי רבי לדברי שהרי
 וכן .לשתיהן אחד סדר ש"מ ידו על ומניחה

 האומר כל גדולה מעות ודוכסוסמוס קלף לענין
 שאנו ידוע שהדבר דעתכם על שעלה כמו

 ובפירוש ביותר נאה חמה הכתיבה להיות מצריכין
 יכתוב דוכסוסמוס על שהכותב חכמים אמרו

 במקום תהיה הקלף שעל והכתיבה שיער במקום
 הגאונים מקצת שאמרו כמו תאמרו ואם בשר

 שעל העור מן העבה מלק אותו הוא שהקלף
 אותו ועושים ר״ק הערביים אותו שקורין הבשר
 שהוא ביותר מלק האחד פנים שני ולו בסיד
 מעוטה אדמומית שבו ואחד עליו לכתוב הנאה
 מפוזרת אלא נאה אינו בו והכתיבה מלק ואינו

 והדוכסוססוס השיער מקום והוא ומדובללת
 בלשון אותו שקורין העור מן הדק החלק הוא

 לכתיבה נאה האחד פנים שני לו ויש קשט מרבי
 דבוקים האחרים והפנים השיער מקום והוא

 אלא כלל לכתיבה ראויים אינם העבה בחלק
 ,מטושטשות יהיו האותיות וכל בהם נבלע הדיו
 תהיה ככה שאמרו אותם ולדברי לדבריכם נמצא

ריעות במקום ובדוכסוסטוס בקלף הכתיבה
האומר דברי בה שהפרעתי השנית והראיה . בהם מעולה הכתיבה שאין ופחיתות

שהוא

 ואם זה כגון הזה
 זה סדור החליף

 תפלה ו : פסולות
 כותבם יד של

 בעור דפץ בארבעה
 כספר ארוך אחד

 סדורן על תורה
. זה כגון בתורה

 על בתבן אם **
 והכגיסן עורר ארבע
 יצא אחד בבית
:לדבקם צריך ואינו

 גולל ייכשהוא ז
 של בין הפרשיות

 יד של בין דאש
 הפרשה כשתפתח 1וי שתמצא עד לתחלתן מסופן אותן גולל

 .* םופה עד מתחלתה ופרשה פרשה כל תקרא
 *כורכין שלהם בבתים הפרשיות את ובשמכניםין ח

 אותן מכניסין כך ואחר שיער המטלית ועל במטלית אותן
 חיה של או בהמה שיער להיות צריך זה ושיער בבתיהן.
 בל נהגו וכבר שלהן. וטריפות מנבילות ואפילו טהורה

 את בשתופרין ט העגלים: זנב בשיער לבורכן העם
 חיה של או בהמה של בגידין אלא תופרין אין התפילין
 הגידין לוקחין שלהן. וטריפות מנבילות ואפילו טהורה

 ואם לבנים. והם טהורים החיה או הבהמה בעקב שיש
 שיעשו עד בהן וכיוצא באבנים אותן מרככין קשים הם

 התפילין תופרין ובהן אותן ושוזרין אותן וטווין כפשתן
 אותן תופרין התפילין כשתופרין :תורה ספר ויריעות
 עד תפירות שלש צד בכל שיהיו רווחת והלכה ברבוע.
 של בין יד של בין תפירות w עשרה שתים הכל שיהיו
 עשרה ארבע ש או עשר התפירות עשה ואם .ראש

 משתי םובב שלהן החוט יהיה התפירות וכל עושה.
א : רוחות  ראש של תפילין של החריץ שיניע וצריך י

 שיהיו כדי ניכר החריץ היה ואם התפר. ש מקום עד
 מגיע החריץ שאין יאע״פ לכל נראין ראשין ארבעה
 וצריך .פםולות ניכר חריץ אין ואם כשרות. התפר למקום

או חוט העור גבי על וחריץ חריץ כל בתוך להעביר
משיחה

: שם משין סמ״ג ל״ב פי׳ שם י1ש א

עוז מגדל
 ומתיירא קורא והוא שגו האות לו מראה המניס ני עיקר הקורא אדרנה י״ל הרואה מן עיקר המניח

 שנראש תפילין אלו הגדול אליעזר ר' ואמר ממן ויראו עליך נקרא ה' שס כי הארן עמי כל וראו כדנתיב
 אדרנה י׳׳ל האמצע מן ולא להתחיל ראוי הוא הראש מן כי עוד שאמר ומה מילתא. תליא כראייה אלמא
 העולם נשתכלל שממנו וארז״ל הופיע אלהיה יופי מכלל מציון והנסתר הנגלה על וראיה עיקר אמצע
 וכן הגל את עליו מפקחין גני ניומא נחלקו הלא לומר רצה האדם גוף מפני ואס העולה. אמצעות והוא

 משום ואי . אמצעיתא שהוא בעבורו או בראש שהוא חיים נשמת באפיו אס ערופה עגלה פרק בסועה
 איש בנכתרות מקובל שהיה ז״ל רנינו מעלת על תמיה ואני ניתנה. מצורפת תורה והלא הפרשיות קריאת

 לחכמי מצאתי נזה להאריך מהפך ובהיותי עולם של כבשונו שהם דברים בסברא להכריע בא איך איש מסי
 רבינו יורינו עואלה :לשונו והעתקתי לשונו וקצרתי בחייו להם והשיב ז״ל מר״מ בזה ששאלו ז״ל לוני״ל

עיין בפ״ג שנתב מה  והתשובה: השאלה עכ״ל חמה כתיבה שתהיה נדי והתשובה) השאלה לשון בכ״מ ונו׳(
 סוד והיודע וסדרן עמקן על ותעמוד כפשוען והענינים כפרסן הדברים תורף והבן ראה גם ראה ואתה
 הם חיים אלהים דברי ואלו ואלו וענף שרש הדיעות לכל ישטלשיש תפילין מניח שהקב״ה אמרם

מדרש ומצאנו ממרום רוח עלינו העיר וכבר הנמשל משל כממשל האמת דרך על דברי וישכיל למוצאיהם

 החסילין מן יוסר מקודש תורה שספר ידוע הדבר כי היא זו בחבורי שכתבהי כדברי
 חזק מהם אהד כל עור שיהא ההל״מ היא וכך המזוזה מן יותר מקודשים והתפילין

 הקלף על ותפילין שלם עור הוא ס״ת קדושתו כפי ולהתקיים לעמוד כדי ובריא
כל נמצא הדק האחר החצי על הדוכסוסטום על ומזוזה העבה העור חצי

 עורו מעלת בקדושה מעלתו לפי מהם אחד
 לכתיבה הנאה במקום אחד כל וכתיבת הקיימת

 בתשובתו ומ״ש .עכ״ל תמה כתיבתן שתהיה כדי
 רמביס שמו בתפילין חבור שכתב אותו כתב וכן

 רבינו של עירו בן אחד חכם הוא מקורטבא
 רבינו שאילו לבד בתפילין חבור וחיבר כשמו ושמו

 שנפל הוא טעות או חיבר לבד בתפילין לא
 לנו הצריך ממנה למדים אנו מ״מ זו בתשובה

 בכל המנהג פשט וכבר רבינו שיטת לענין
 ורש״י רבינו כדברי שמעם שמענו אשר המקום

וכו׳. החליף ואם הפרשיות: בסדר ז״ל
ב:) ל״ד רב(ד׳ אמר חננאל דרב מימרא בהקומן

 כוסבין כיצד ת״ר שם וכו׳. יד של תפלה ו
 אחד עור על כותבה יד של תפלה

ד׳ על כתבן ואס בעור אחד בבית ומניחה
 דברי לדבק וצריך יצא אחד בבית והניחן עורות

 ואסיקנא צריך אינז אומר יוסי רבי יהודה ר׳
:ר״י ביה דהדר התם

: נתבאר כבר וכו׳. הפרשיות גולל כשהוא ז
 כבר וכו'. הפרשיות אס וכשמכניסין ח

 ועל הפרק. בראש נתבאר
 המטלית ועל במטלית אותן כורכין רבינו מ״ש

 בירושלמי להיפך זה דבר סמ״ג כסב שיער
 ומרכין בעורות כוסבין שיהו הל״מ דמגילה
רבה. בשימושא הוא וכן במטלית וטולין בשיער

 לכרוך דמוטב דכיון רבינו לדעת לומר ויש
 הפרשה על השיער מלכרוך המטלית על השיער
 המטלית יהיה לא דאז במטלית לטלות ואח״כ
 למטלית מעל השיער כשכורך שהוא כמו מיושב

 אתו לא רבה ושימושא דירושלמי לומר לנו יש
 שיער כריכת שם שיהיה שצריך אלא למימר
 קפידא שיהיה לענין לא אבל מטלית וטליית

 מיימון והגהות וא״ח סמ״ק וכ*כ הסדר על
 ציז זה ושיער ומיש ; הסדר על קפידא דאין

:ק״ח) (שבת שרצים פ״ח ברייתא וכו׳. להיות
 בשימושא כתוב .עגל בשל וכו׳ נהגו וכבר

 ומ״ש יחטא. ולא העגל עון שיזכור כדי רבה
 יותר לקשירה ונאות ארוך שהוא לפי זנב בשיער

: גופו שעל משיער
. שלהם עד וכו׳ התפילין את כשתופיים ט

שרציס: שמנה פרק ברייתא
 נתבאר כבר וכו'. התפילין כשתופרים י

 והלכה ומ״ש .הפרק בראש
:רבה בשימושא עושה. י״ד או עד וכו׳ רווחת

 שטעמם ונראה הרא״ש כיכגם וכו׳. התפירות וכל
 רבה בשימושא מ״ש כן מפרשים שהם מפני

: ונפיק מדעייל בר הספירות מספר על
 חריז אין ואם וכו׳ החייז שיגיע וצריך יא

 הקומך בפיק ברייתא פסולות. ניכר
 תפילין בהלכות הרי״ף וכתבה ב׳) ל״ד (מנחות

 ואחד אחד כל בין וחוס משיחה שנותן ושוין
 שיגיע שצריך ומ״ש :פסולות ניכר חריצן אין ואס

 אמר ל״ה) דף (שם הספר. מקום עד החרין
ופיש״יוצריך.צריך לא תו כיוןדמינכר אמר דימי רב התפר למקום חיין שיגיע אבייצריך

שיגיע
מיימוניות הגהות

 6אע׳ ד' נסרק לקסן כן שפסקו כנאיגים שגייר! לשל יד של ראשונה כברכה הפסיק אם ואפילו
 הגאונים בו נחלקי אשר הספר לשון לך והא הפילין. גלא לגמרי מלהיות כן לעשות יותר טוב כן

 שטויג אם והיה שמע מימין יביאך כי והיה קדש סדרן כיצד רבה הקומץ פרק גרמי׳ האלה.
 רבינו ומדקדק המניה מימין כאן הקורא מימין כאן קשיא לא אביי אמר איפכא והתניא משמאל

 ש׳ם משמאל שמוע אט והיה שמע אלא משמאל שמע שמוע אם והיה קאטר מילא דבריו תם
 אויום בארץ נהגו ומ'מ וז׳ל המצות נספר וכתב השני. חיצון לצד וקדש חיצון לצד דשטע
 קבר שעל בימה שנפלה ישראל מארץ כתב שלחו ונם וכרש׳י משה כרבינו ישמעאל ובארץ

 קטא דפרק בירושלמי איתא הכי [ד] עכ׳ל: רש״י כסידור מאד ישנים תפילין שם ומצאו יחזקאל
 מטלית או בקלף כרכן לא אם הרא׳ש לדעת שם [בטור * : המצות בספר כתב וכן דטנילה

 מלבות שבט כשתסיר [ז] : שבטים י׳ב בננד רבה בשימושא [ה] : וע׳ש נפסלו לא
 יאמר הא פירש׳י וכן [ז] : ייד יהיו ואפרים מנשה וכשתוסיף י׳ יהיו ולוי יהודה שהם ובהונה

 בברייתא משמע ובן . הבתים חריצי על דקאי התפר למקום חריץ שיניע צריך הקומץ פרק
 אחר פירוש פירשו ורבותינו בערוך. פירש וכן פסולות ניכר חדיצן אין אם דתניא בתים גבי

: וס׳ע בסת״ת עי׳ מבחוץ השי׳נין קמטי על דקאי

נ״ע האהרזניס רנויזינו 1נהג זבן בכסדרן והוזזקנז זהפסנו שהורגלנו נזה לשנוס זהוציכנו זנעלס גססר
ה :ונד׳׳ן ז״ל הרמנ״ן הגדול רנינו פי ועל ז״ל הראנ״ד נן ר״י החסיד הרנ מפי והרינ״ע הרשנ״א חכמה שלמדוני הקומן פיון הכצ כשרמז. האלו השיעורים על ייזר עד ונו׳ כוסנין שליי תפנ׳

: רנה ובשימושא ל״ה) (דף רבה



73 לזמשנה כמףפ־ג תפילץ הלכות אהבה.משנה כסף
כלומר מהם אחד טל טור שמולה ראם של שמים לו ויש יד של ספילץ לו אין שאם יהודה מימורא. דהיינו מושבו ביה טד כלומר לממה המפר מקום טד לביה ביה שבין חריז שיגיט

ראש הפלס יוחנן ר׳ משום חנינא ר׳ שלח והא . אחה כביה נראה טליה אחד טור דכשמולה וכפי׳ הספר איחוי פד יגיט לממה שי״ן חודהשל דהיינו שי״ן של שמרין שי"מ כסב והרא״ש
לקדושה ממורה מקדושה מורידין שאין לפי ראש של אומה טושין יד ושל שליד אומה טושין אין המפירה טד הבמים הבדלס השי״ןוחרין חייז להגיט הפימשים כשני ונהגו נראה, זה

יד דשל וצ״ל לטולם אדם הניחן שלא כלומר בחדמא בחדהא הא בטמיקחא הא קשיא לא קלה המפר למקום מגיט המרין היה לא שאם רבינו ומ*ש :טכ״ל דימי כרב ודלא כאביי לחומרא
 מדמני' מטמו החרין. ניכר שיהיה והוא כשר

 פסולות ניכר מריצן אין ואם ל״ד) גהקומן(שם
 ואם גווני בכל כשר ניכר שהוא דכל משמט

 למקום חרין שיגיט צריך אביי אמר כי כן
 שהמרדכי ואט״פ לטכב ולא כן אמר למצוה הספר

ליה: פשימא רבינו בזה נסחפק
ב  ז״ל: הרי״ף כ״כ השטורה. כאורך רחבה '

 הראש אה שמקיף כדי ראש של רצועה ואורך
,ב׳) ל״ה הקומן(שם פרק בסוף וכר.

 צרידא אצבט טד ר״ל אמר שיעורייהו וכמה
 רבה פשוס מחוי אשי רב כפוף מחוי כהנא רב

יעקב בר אחא רב להו שדי ופשיט להו קפיר

 צרידא באמצע קשר היינו ליה ומחלית ליה וקמר
 ורבה ג*פ אצבעו סביב קושר פירוש ומתליה

 של ארצועה קאי להו שדי ופשיט להו קטיר
 הראש מקיף שהיה היינו להו וקטר ראש

 כלומר שדי פשיט הרצועות ושאר הקשר וקושר
 ומ״ש לפניו. חלויוה שיהיו ומשליכן פושטן היה

 הימי; שכך נראה השבור עד שיגיעו עד רבינו
 עד ימין של שיגיעו כמב והטור בידו. קבלה

 ימין צד של וי״א החזה עד שמאל ושל הטבור
:הטבור עד שמאל ושל המילה טד

 פיק וכו׳. חכם מלמיד כל צריך זה וקשר יג
: מימרא ס׳) (דף דחולין

'I הקומן בפרק וכו׳. תפילין של הרצועה 
 יצחק רבי אמר ל״ה) דף (מנמוס

 מבחון לה ואוקימנא הל״מ שחורות רצופות
 מאדום חון שירצה צבע מאיזה מבפנים אבל

 אחר ודבר גנאי מאי אחר ודבר גנאי משום
 דאמרי׳ והא דממהפכא. זימנין איכא מבפנים

 שמיפה יאמרו שמא מפרשים יש גנאי משום
 כמי אמר ודבר מונות בעיני חן למצוא עצמו

 זיל ורש״י אדום. מבגד סימנין שעושין עכוים
 נצבעו חטיטיו מדם יאמרו שמא גנאי פירש
 ונצבטו בעל נדה אשמו יאמרו שמא אחר ודבר
 משש ולא לבד טעםדגנאי כתב ורבינו בדם;

 ומ״ש בגירסמו. היה לא שמא או עוד לכתוב
:וכו׳ הרצועה אחורי יהיה ולא
ר עו ה  הדין נגמר פרק וכו׳. בו שממפין טו.

 זהב ציפן מ״ר ב') מיח (סנהדרין
 פסולות טמאה בהמה עור עליהם שטלה או

 שלא סי על ואף כשרות טהורה בהמה ־;עור
 טהורה בהמה עור אף אומר רשב״ג לשמה עבדן

 ומ״ש כת״ק. ופסק לשמה שיעבדנו עד פסולות
 עפין: ולא קמיח ולא מליח דלא פי׳ מצה. עור

: לשמה עיבוד צריך הרצועה ועור ומ״ש
 :וכו׳ ישראל אלא התפילין עושין אין טז
 הקומן(מנחות בפיק וכו׳. ראש של תפלה יז

רבי לי מודה יוסי א״ר ב׳) ל״ד

 במים ארבעה לה בשעשה ראש של שעשאה
 הכי לאו דאי אחד בבית פרשה כל והכניס
 ומ״ש פסולה. ניכר חריצן אין אם דהא פסולה

 מהדין נלמד וכו׳. ראש של ספלה של רצועה וכן
: בסמוך הנזכר

 אמר ליה) שם(דף וכו׳. שנפסקו תפילין יח
 שפני זק כל תפילין הונא רב

 נפסקו אמר חסדא ורב כשרה קיימות מבלן
 דאמר הא רבא אמר פסולה שלש כשרה שתים

 כנגד שלא זו אלא אמרן לא כשרה שמים מר
 לא נמי זו ?נגד וזו פסולה זו כנגד זו אבל זו

 לן. לית בחדסא אבל בעמיקמא אלא אמרן
 והיד עתיקתא ה״ד יוסף לרב אביי א״ל .בה

 והדר בשלחא מתלית דכי היכא כל א״ל חדמא
 רבינו ופירש .עתיקסא ואידך חדמא חלים
 אסכנדרי הר״י וז״ל אחר בענין וי״מ הוא ברור

̂ל  דרב מימרא הא מפרשים יש א״ח בביאור ז
תהא המיסורא פי׳ קיימת שטבלה זמן שכל הונא

 להעביר פשוט ומנהג לבית. בית בין להבדיל משיחה
: משלשתן וחריץ חריץ בבל התפירה מגידי גיד
ב  רחבה עור של רצועה לוקחין הרצועות עושין ״וכיצד י

 . כשרה השיעור מזו רחבה היתה ואם השעורה כאורך
m ויקשור הראש את שתקיף כדי ראש של רצועה ואורך 

 עד ומכאן מכאן הרצועות שתי ותמתח הקשר ממנה
 של רצועה ואורך מעט. ממנו למעלה או לטבור שיגיעו

ותמתח הקשר ממנה ויקשור הזרוע את שתקיף כדי יד
IM W 1/׳^ k J m fl '»י י « י י ׳*׳-!׳• ׳יי/ ׳-!1/1/ «• / 1✓׳ »

 אצבעו על ממנה ויכרוך אמצעית אצבע על אחת •רצועה מפרש שיבינו ונלאה ליה. ומחלית ליה קטל
יתר ארוכות הרצועות היו ואם ויקשור. כריכות שלש מ״יי יד של וביצועה אמצעי אצבע צלידא אצבע

ג :כשרות האלו שיעורים על  ראש של רצועה בומכנים י
 מרובע קשר וקושר ראשו במדת ומקיף . שלה בתובר

V ■ יאי ללמדו חכם תלמיד כל צריך זה וקשר דל״ת. כמין
X ™ וכן העין. כראיית אלא בבתב צורתו להודיע אפשר

 הא יבא אמי אפילות ג׳ בפסיקס אלא נפסלת עולה יד של הרצועה ותהיה ייד. ונו] כמין קשר קושר יד
 שירצה בעת ויקצר שירחיב כדי הקשר בתוך ויורדת
 ראש של בין תפילין של יהרצועות יד ז ידו על לקשור

 למשה הלכה וזו שחורים החיצונים פניהם יד של בין
 היו אם הן ומבפנים הואי^ הרצועות אחורי אבל מסיני.

 תהפך שמא יעשה לא אדומות .כשרות לבנות או ירוקות
 הרצועה אחורי יהיה ולא . לו הוא וגנאי הרצועה

 לבנה ואם ירוקין ירוקה אם הקציצה כעין אלא לעולם
 הקציצה שחורות בולן שיהיו לתפילין הוא [י] ונוי לבנים.

ל ז כולה והרצועה  ושעושין התפילין בו שמחפין יהעור ט
 עוף או חיה או בהמה של עור הוא הרצועות ממנו

 מעור עשה ואם שלהן. וטרפות נבלות ואפילו הטהורים
 הרצועה ועור .פםולות בזהב תפילין שחפה או טמאים

 צריך אינו בו שמחפין m בעור אבל לשמה. עיבוד צריך
 נהגו הרבה ומקומות כשר. מצה עשהו אפי׳ כלל עיבוד

ת שו ז מצה.* בעור אותן א  אלא התפילין עושין אין ט
 בעור שעושין השיץ מפני ככתיבתן שעשייתן ישראל ל]1

 פסולות תפרן או הכותי חיפן אם לפיכך שאמרנו. במו
: אותן יעשה שלא לכתבן הפסול לכל הדין והוא

 עושין יד ושל יד של אותה עושין אין ראש של יתפלה ין
 חמורה מקדושה מורידין שאין לפי ראש של אותה

 עושין אין ראש של תפלה של רצועה וכן .קלה לקדושה
ד. של לתפלה אותה כשלבשן. אמורים דברים במה י
 רצה אם מעולם אדם לבשן שלא ראש של תפילין אבל

 עד עור עליה טולה עושין וכיצד מותר. ליד להחזירן
 שנפסקו או זו בצד זו התפירות שתי היו אם שלהן התפירות שנפסקו יתפילין יח ז ידי על וקושרה אחת שתעשה

טבלן שפני זמן כל בחדשות אבל בישנות אמורים דברים במה .פסולות אלו הרי זו כנגד שלא זו אפילו תפירות שלש
קיימות

׳ שם שוי א ׳ א״ח שור ב : שם עשין סמ״ג ל״ג פ ׳ שם שור ג :נ"נ עשין סמ״ג ל״ג פ ׳ שור ד :שם עשי! סמ״ג ל״ג פ ׳ שור ה :שם עשין כמ״ג ל״נ פ ל״ג סי׳ טזר ו : שם עשין סמ״ג מ״ג פ
פן המ״ג שם ועיי! שם: ע

עוז מגדל
ק . דל״ח כמין עד נו׳ ראש של רצועה ומבנים ף פי ד מ( ״ ו׳ ציין זס וק׳#ר : כ״סז נ  לקשוי עד נ

ת :ש׳) (דף דחולי! ופ״ק ל״ה) (דף רנה הקומ! פרק .ידו על כו׳ תפילי! של הרצועו
נו׳ אמורי אבל :צ״ה) (דף רנה הקוע! ופיק ע״מ) (דף המוציא ופרק כ״ח) (דף נ״מ פרק מסיני. עד
^ רנה נשימושא .פסולי! עד נו׳ שממסי! העור :(שם) רנה הקומן פרק כולה. והרצועה עד פ התכלת ו

 לא ספירות שתי דבפסיקת חסדא רב דאמר
 כנגד שלא זה ?שנפסקו דוקא היינו מפסלה

 פנים לה יש חפירות מי״ד תפירה שכל זה
 תהא פנים שמצד התפירה נפסקת שאם ואחור

 נפסקה אם וכן קיימת מאחור שכנגדה התפירה
 קיימת פנים מצד שכנגדה אומה תהא חיז מצד
 שנמצאות ומאחור מבפנים נפסקה אם אבל

 ולא פסולה מופסקות זו כנגד זו שתים שנעשו
 אלא שפסולה זו כנגד זו שתים בנפסקו אמרן

 נתיישב לא ועדיין חדשות שהם שע״י בחדחא
 חיבור ידי על אלא התחתון על המליח העור

 כשניתקו הילכך ומלמטה שלמעלה המפירה
 ואחד מלמעלה אחד זו כנגד זו התפירות שתי

 שמתיישב במה לסיחורא נשתייר שלא מלמטה
 ישנה כשהיא אבל חדשה כשהיא ודוקא פסולה

 כשרה התפירות חתיכת אחר במקומה ומתיישבת
 סימן ונתן זו כנגד זו ספירות שסי נפסקו אפי׳

 זמן כל פירוש השלחא דממלי היכא כל לחדשות
 עורו השלחא ומתלי התימורא בעור שאוחזן
 והתחתון העליון מדביקותו ונבדל מתפשט

 חדשים נקראים במקומו ומתיישב חוזר וכשמניחו
 ומושכו החימורא עור אוחז אם אבל ופסולות

 נבדל ואין במקומו עומד אלא אחריו בא ואינו
 שתים נפסקו אפילו כשרות מהתחתון העליון

 עוד עחיקתא. נקראים זה שכגון זו כנגד זו
 פירוש במיתונא דמסלי היכא כל אחר סימן יש

 עור ואתיא בה התלויה ברצועה כשמושך
 התחמון עור שנבדל כלומר אבתרה החיתורא
ופסולות חדמא נקראים משיכתו ע״י מהעליון

זו

מיימוניות הגהות
 ובלבד צרדא אצבע עד ובזרוע חדיא עד ודשמאלא מבורא עד דיטינא אלפם ר׳י ובתב [נו]

 ב׳ שניהם ופירוש רא״מ וכתב ומצות. תרומה • כבעמוד כריכות בג' פירוש משולשות שיהו
 שהרצועה כי״ט ודלא פר׳י וכן [ט] : עכ״ל שבזרועו לקשר הוץ ראשי שאחורי לקשר חוץ טפחים
 אבל [י] ; ע״כ ע׳׳ש ברצועה תורה שום שאין בפירוש משמע ב״ם ובפרק יו״ד כמין מעט עוברת
 אבל [כ] : ''כv המצות ספר וכן שחור להיות צריך בתים עור גם דשמא כתב התרומה בספר
 ובעור פסולות זהב ציפן מדתניא לשמן עיבוד צריך הבתים עור רגם פסק התרומה בספר

 ואע״פ לשמן מעובד מקלף ,הבתים עוך לעשות ומותר הקדושה גוף והוי שי״ן כתוב הבתים
 דתניא ועוד תפילין עליו וכותבים עור דחשיב טהור מעוף גרע דלא עור שפיר מיקרי דק שהוא
...... דלעני ואע״ג עור. איקרי דקלף אלמא יצא אחד עור על כתבן ואם עורות ד׳ על יכתבם

ה :כ״ד) (דף ויושג עומד סרק אותן. יעשה שלא עד כו׳ הרצועה ועור : מ״ג) (דף ל פ  מ' ראש של ת
 לתפלה אותה עושין אין ראש של תפילין של רצועה וכן : ל״ד) (דף רגה הקומץ. פרק לקדושה'קלה. עד
הקומץ פרק עליו. יתר עד כו' כשלנשן בד״א :גרצועותיהן וכן דקי״ל (שם) רכה הקומץ פרק יד. של

: שם ל״ד) (דף רנה הוצארג .
 שליל מקלף לעשות והמן שטוב אמירים ויש בכך קפידא אין בשיעוריהן וקלף עור הלוקים שבת
 תיקון שאר כמו להשחיר כותי יכול אם להסתפק יש הרצועות השחרת ומל [ל] :המצות ספר וכן כאן. עד והשיגיי״ן הבתים קמט בו לעשות ונוח טוב וגם תשמיש בו(עבירת) נעבדה שלא מפגי
והמחמיר התכלת בפרק כשמואל לשמה דבעינן לציצית דתכלת וצביעה אטוייה דהוה מידי בכיתי ואסור לשמה השחרה צריך שחורות שיהיו הוא מסיגי לטשה דהלכה כיון שמא או העוד

ן התרומה ספר ברכה. עליו א תב
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פפא רב אמר הל״מ מרובעות תפילין רבנן דתנו להא תנינא לימא ובגמרא הצדוקים. דרך ומתיישב עומד אלא כזו משיכה ע״י הממתון מן העליון התיתורא נפסק אץ ואם זו כנגד זו
ראש של מצחו על נתנה .בראש תכנס שלא סכנה פירש״י ואמתניתין אמגוזא. כי דעבידא רש״י אמנם ז״ל הרמב״ם דעת על זו סוגיא פי׳ זהו ישנות. נקראים כוון ואינו במקומו
המשמע. אחר והולכים חכמים מדרש שמניחין הצדוקים דרך זה הרי ידו פס על יד ושל וזה שהיא ז״ל רש״י גי׳ על מיוסדים ודבריו עכיל. הבתים חפוי בעור מפרשים והרא״ש

כי כלל מצוה דאין דמאחר מידי לן נפקא לא דינא דלענין כיון סכנה לכתוב חשש לא ורבינו היא הרי״ף גירסת אבל בה לן לית בעתיקתא אבל בחדתא אלא אמרן כנגדזהנמילא
 לית בחדתא אבל בעתיקתא אלא אמרן לא כמ״ש

רבינו: גירסת והיא בה לן
 אביי (ליה.) שם .וכו׳ שנפסקה רצועה ייט

 יוסף דרב קמיה קאי הוה
 מהו ליה אמר דתפילין רצועה ליה איפסיקא
 קשירה שתהא וקשרתם ליה אמר למקפריה

 לרב יוסף דרב בריה אחא רב ליה אמר המה
 אמר לגו תפירה ועיולי למתפריה מהו אפי
 דפשע ופירש״י .דפר עמא מאי חזי פוק ליה
 הרא״ש וכתב דעתרפינו. וכן לאיסורא ליה
 ואת הראש את המקפת ברצועה ומיירי ז״ל

 :המה קשירה בעינן דההם הזרוע
 גרדומי פפא א״ר שם) (ג״ז וכו׳. הרצועה ושיורי

 ואינן כלומר היא ולא כשרים רצועה
 יזהר ולעולס :שיעורא בהו דליהוי עד כשרים

 ונוייהן יצחק בר נחמן רב אמר שם זכו׳.
 חלקות שהן ארצועות דקאי התם ומוכח לבר

 : נוייהן והוא שמורות וצבועות אמד מצד
T f i בסוף וכו׳. תפילין מניחין היכן א 

ל״ז) (מנחות הקומן פרק
 ינאי רבי דבי אמרי היכא קדקד זה עיניך בין

 ומ״ש מכה: פי׳ . רופס תינוק של שמוחו מקום
 העורף בגובה הקשר ויהי׳ וכו׳ לסין וצריך
 יהודה רב אמר יעקב א״ר ל״ה) שם(דף וכו׳.
 שם ועוד למעלה שיהא צריך תפילין של קשר
 למעלה רש״י ופי׳ פנים כלפי הקשר שיהא צריך

 פנים כלפי גצואר. למסה ולא הראש בגובה .
 נלמוד הראש/ומזה בצדי ולא עורף ממול

 הוא שהקשר דכיון באמצע אומה לכוין שצריר
 העינים בין היא הקציצה ממילא עורף ממול
 קרא לקיים כדי כן לעשות צריך הכי ובלאו
 יד ושל ומ״ש עיניך: בין לסופפות והיו דכתיב
 ידך ל״ז) ל״ו (דף שם שמאלו. על אותה קושר

 יסדה ידי אף מדכתיב לה ומיימי שמאל זו
 מקרא לה יליף נתן ור׳ שמים ספחה וימיני ארן

 ל״ז) שם(דף ג״ז הקיבורת. על אחרינא:וט״ש
 והרא״ש התוספות וכתפו קיבורת זו ידך על

 .דאהיני קיבורא כמו• כשר קיבון לשון קיבורת
 הבשר גובה דהיינו ז״ל והרא״ש התו׳ וכתבו

 דעת וכן והקובד״ו הכתף בין שהוא שבזרוע
 פשוש: המנהג וכן הפוסקים כל הסכימו וכן רבינו

 פרק משנה וכו׳. יד של מפלה המניח ג
 (דף עומד המגילה את הקורא

 בה ואין סכנה עגולה מפלתו העושה כ״ד:)
זה הרי ידו פס על או מצחו על נמנה מצוה

 חולץ כך ואחר ראש של חולץ
שיניח עד לרבו שלום להשיב

 שאוחזין כל החדשות הן ואלו . כשרות קיימות
 התפילין בו ותולין תפרו שנקרע העור מקצת
 ראוי אין ואם חדשות. אלו הרי נכרת ואינו חזק והוא

 יירצועה יט ̂ ישנות אלו הרי נפסק הוא אלא בו לתלות
 אלא אותה תופרין ואין אותה קושרץ אין m שנפסקה
 פסולין הרצועה ושיורי אחרת. ועושין וגונזה מוציאה

 י=ולעולם עליו. יתר או בשיעור ורחבה ארכה שיהא עד
 על אותן שקושר בעת למעלה הרצועה פני להיות יזהר

: ראשו ועל ידו

רגיעייפרק
 על אותן מניחין ראש של תפילין ימניחין הים א

 הפנים שכנגד השיער סוף שהוא הקדקד
 לכוין וצריך .בו רופס תינוק של שמוחו המקום והוא
 בגובה הקשר ויהיה העינים. בין שיהיו כדי באמצע אותם

 אותה קושר יד ושל ב :הגולגולת סוף שהוא נא] העורף
 שבמרפק התופח הבשר והוא הקיבורת על * שמאלו על

 מדבק כשהוא שנמצא הזרוע פרק ובין הכתף פרק שבין
 והיו מקיים ונמצא לבו כנגד תפלה תהיה לצלעיו מרפקו

 על יד של תפלה המניח ג : לבבך על האלה הדברים
 צדוקים. דרך זה הרי מצחו על ראש של או ידו פס

 איטר כלל. מצוה בה אין כאגוז עגולה תפלתו העושה
 שולט היה ואם * שלו. שמא.ל שהוא בימינו תפילין מניח

 . אדם בל שמאל שהוא בשמאלו אותה מניח ידיו בשתי
 השמועה מפי הנחתן ומקום התפילין קשירת ומקום

 ושל יד של מעכבת אינה ראש של תפלה ד למדום:
 זו מצות שתי שהן מפני ראש של מעככת אינה יד

 מברך ראש של על מברכין וכיצד ילעצמה. וזו לעצמה
 של ועל .תפילין מצות על וצונו במצותיו קדשנו אשר

 : תפילין להניח וצונו במצותיו קדשנו אשר מברך יד
 ייאם אכל מהן אחת כשהניח אמורים דברים במה ה

 תפילין. להניח והיא אחת w ברכה מברך שתיהן* הניח
 חולץ וכשהוא . ראש של מניח כך ואחר יד של וקושר

 תפילין וקשר תפילין להניח שבירך מי ן : יד של
W לברך וצריך עבירה זו הרי שח ואם . ראש של

 הכי ליעביד לא סמה בה הוי לא
 (מגחוס הקומן פרק בסוף וכו׳. מגיח איטר

 בימינו תפילין מניח איפר רבנן תנו ל״ז)
 שמאל שהוא בשמאלו מגיח והתניא שמאלו שהוא

 בשולס ההיא תניא כי אביי אמר אדם כל
: ידיו בשתי

 התכלת פרק משנה וכו׳. ראש של תפלה ד
 רב אמר (מ״ד) ובגמרא ל״ח) (מנחות

 מעכבת לו אין אם אבל לו שיש אלא שנו לא חסדא
 מאן אלא לא להו אמר אמרת ליה אמרו
 ליעביד. לא נמי מצוה חד מצות תרי ליה דלית
 בין לו יש דבין הכי דנקפינן הוא • פשומ ודבר

 המשנה שבפירוש ואע״פ מעכבת אינה לו אץ
 סופר מעות מעכבת לו דבאץ כתוב לרבינו

 מברכין וכיצד :ליתא הערבית ובנוסחא הוא
 בי רבה אמר ל״ו) (שם הקומן בס״ס וכו׳.
 בץ שח חסדא רב אמר הונא רב בר חייא

 לא שח לא אין שח ומברך חוזר לתפלה תפלה
 תפלה על יוחנן דרבי משמיה חייא א״ר והא
 מצות על ראש של ועל תפילין להניח יד של

 מברך שח לא חרוייהו דאמרי ורבא אביי תפילין
 מפרך שח לא ופירש״י שתים מפרך שח אחת
 יד של על אחת מברך שח יד של על אחת

 והרי מצות על ראש של על ומפרך וחוזר
 רפינו. דעת וזה הרי״ף דעת וכן שתים בירך

 של על אחת מכרך שח לא ומפרשים חולקים ויש
 של על שתים מברך שח תפילין מצות על ראש
 ונהגו להניח ולברך לחזור שצריך ראש

:רבינו כדברי
 מניח כשמניח תנא שם וכו׳. יד של וקושר ה

 וכשהוא ראש של מניח ואח״כ יד של
 בשלמא יד של ואח״כ ראש של חולץ מילז

 על לאות וקשרתם דכתיב קודם יד של בהנחה
 בחליצה אלא עיניך בין ולמופפות והדר ידך

 והיו לי אסברא המנונא בר רבא אמר מנ״ל
 עיניך שבץ זמן כל עיניך לסופפות.בץ

: שתים יהיו
 משוח פרק בסופה וכו׳. להניח שבירך מי ו

 לתפלה תפלה בין שח מ״ד:) (דף מלחמה
 המלחמה מעורכי עליה ומוזר בידו היא עבירה

 החזרה לענין היינו עליה דפליגי גב על ואף
 הרא״ש וכתב בידו• היא דעבירה מודה אבלכ״ע
 רפינו ומ״ש .וקדושה קדיש לענות דמפסיק
; בסמוך נתבאר כבר וכו׳. לברך צריך

תפילין

ואפילו לספר לו אסור יד של
 תפילין מצות על שנייה ברכה

ואחר
:כ״ו כ״ה פי׳ פוי ה :כ״ב עשין פמ״ג כ״ו פי׳ פוי ד :שם משין פמ״ג שם פזי ג :כ״ז פי׳ שם פזי, כ :שס עשי! פמ״ג ל״ג סי׳ שם פוי א

ס אם אבל ה פ״ד ו שתיהן מי י ה מנ נ י  כלל בסשונה היא״ש ו״ל תפילין. להניס והיא ארוס נ
ה די אם נתפילין ג׳ פי׳ ג׳ נ י נ ת שתי ציין ^ אחת נ פלוגתא איכא נהא ניכו

עוז מגדל
:צ״ז) דעירונין(דף נמרא פרק . הפרק סוף עד כו'. יזהר ולעולם

ד ״  פרק הגלגזלס. סוף עד כו' לפין וצריך :ל״ז) (דף רכה הקומץ פרק כו. תופס עד כו' מניחין היכן פ
 האומר פרק י״ע) וכערכין(דף שס רכה הקומץ פרק לככך. על עד כו' יד ושל :דעירוכין כתרא

ח :עלי משקלי מני שה :כ״ד) (דף ויושכ עומד פרק צדוקים. דרך עד כו׳ יד של תפילין ה  תפלתו העו
 כו' מניח איטר :ל״ה) (דף רכה הקומץ ופרק ויושכ עומד פרק כלל. מצוה כה ואין סכנה כאגוז עגולה

ה :ל״ת.) (דף רכה הקומץ פרק למדוה. עד פל  : וכמכילתא התכלת פרק לעצמה. וזו עד כו' ראש של ה
 כו׳ כשהניח בד״א :מ״כ) התכלת(דף ופרק ׳ו)0 (דף רכה הקומץ פרק להניח. עד מכרכין וכיצד

ק של מניח עד ר פ ש. א *שס: רכה הקומץ ר

. ו ע׳׳כ למעלה ישראל שיהו כדי ]yv : ]6 נראה שאינה המעברתא לתוך לגו תפירה פירוש ב

למלך משנה
ד. כרכות שני מכרך ואני הגאונים מימות דרכוותא  3ש תקילין כרכת כי כ' כסי' שכתב למה סוחר וזה כ

: וצ״ע כרכות שגי הצריך וכאן ראש של תפילין על גם שייכא יד
תפילין

מיימוניות הגהות
 מהר א׳׳ל רצועה ליה איפסיק יוסף דרב קמיה יתיב דאביי בהא הקומץ בפרק פירש״י וכן [מ]

 למיתפרת מהו אשי לרב יוסף דרב בריר• אחא רב א׳ל תמה קשירה וקשרתם א״ל למקטרי׳
 בספר פסק וכן המחבר ברכינו לדוחמיר פירש׳׳י רבד עמא מה חזי פוק א״ל לגו לתפריה ועיילא

 דפסיק היכא כתב רבה בשימושא וכן לדוקל דסירש כר״ת ודלא ראיה בלא להקל דאין התרומה
 קשירת וקשרתם שנאמר להדקה או לקטריד• או לחייטיד• או דטיחלף עד לכרוכי שרי לא רצועד•

 דרצועתא נירא ליד. איפסיק זעירא ר׳ י״א הלכר• דמגילר• פ״ק כירושלמי דגרסינן והדדא ע״כ תמה
 פירוש אולפן מן דלא ליה ושרון תגיינות זמן איפסיק ליה ושרון קטינא ולרב הונא לרב שאל
 בתפירת ומיידי דתפילין נירא גרס דשמא בםד«״ת בתג לתופרס דשרי אלמא הדין מן שלא

 יכן בנידין שנתפרד• שברצועד. ביידו שקבלה כתב בס״ה אמנם ע״ב. בתיתורא שלמטה מרובעת
 גד.גר היתר פי׳ דבר עמא מה חזי פוק וז״ל רא״ס כתב וכן דשרי פר״ת יפסק רצועה לשון מוכח

י״ט)] (דף דזבחים פ״ב משמע כך לבשרו ביניהם הוצץ דיר יהא לא הטור [ולשון *
 ש׳־ר ועל א׳ לבדה כשהיא יד של על מברך [וכתב * :אדם] כל כשאר דינו בשמאל מלא׳בתו ששאר אע״ג בימינו כותב הוא אם אבל בשמאלו מלאכתו בל כשעושה דוקא כ״ז סי' הטור [לשון
 יכן כבעמוד ראש ושל יד אשל דקאי פי׳ שתים מברך שח אחת מברך שח לא רבה הקומץ בפרק דאמרינן פרש״י וכן אלפס ר״י פירש וכן [ב] : שם] הסמ׳׳ג וכ״ב עכ״ל כ׳ לבדה שהיא
/ ובן פי' ר״ת אבל כדבריהם בירושלמי איתא וכן שח בערך בערוך פירש וכן שמחה לרבינו נראה  על אחת מברך שח לא ודדם ראש של אתפילין רק קאי רבד• דהקומץ עמרם רב וכן ה

 סגי דלא להניח ולברך לחזור שצריך ראש של על ב׳ מברך שח אבל ביניהם הפסיק ולא שח שלא כיון יד של על שבירך בטח לו דדי צריך אין להניח אבל תפילין מצות על דהיינו ראש .של
 סתמא מדקאמר בתשובה רבינו מורי כתב וכן והמצות סה״ת וכן רא״מ פי׳ וכן הרואה פרק בברכות ר״י פסק ובן בפירוש ב'למרנו איתא וכן ביניהם ששח כיון י- של על שאמרה בבה ליה

 מברך תפילין דמנח אימת רכל פפא לרב ליה חזינא זוטרא מד אמר וערבה לולב בפרק [ג] : סח בדלא עבירה בלא סתמא דאיירי משמע תפילין מצות על ראש של על דתלמודא
: לברך] צריך להחזירם בהם וממשמש ממקומם נשמטו אפילו הטור התס:*[וכ׳'כ בדא־־תא מברכי דממשמשי אימת רכל אשי רב דבי כרבנן דפסק משמע והמצות ובסה״ת


