
65 לגמשנה כחתפט־ו כפים נשיאת הלכות אהכה.משנה כסף
b ת א שי עומדין: אץ א׳ ירושלמי והשף. הגשים אחריהם טונה ומי ושנדרום שבצאון וכתב רניגו שהחליף באחוה כאיהם נושאץ אין נ״ג:) (מגילה. עומד הקורא ארק משנה בעשרה. כאים נ

ב :המנין מן וכהנים ומ״ש מעשרה: ״ ה ר י נאמרים אלו ארק וכו׳. כהנים שכולה ב בו ה אין ארק משנה .רשאי עד וכו׳ כהן בהם היה שלא צ מדין(ברכו : ל״ד) עו
ם למי לדוכן עולים כולן כהנים שכולה גה״כ שמלאי רבי אמר אידי רב ל"ח:)אמר (סופה א ד כהן להם אין י ע כו' אין שלום: שים ו שו מ״ םעונין ו אסוק כל אחר כלומר אמן הע
ואין דה״א וי"מ בכלבק כתב וכן כנ״ל מכרכים כשהכהנים אלא אמן עונין שאין ואסוק עולין מקצחן כהנים שכולה בה"כ שימי רב שבשדוס.והתני לאחיהם זירא רבי אמר מברכין

 בי דאשתיור הא ל״ק אמן ־עונין ומקצתן לדוכן
 ואירש״י . עשרה בי אשתיור דלא הא עשרה

 ועשרה לדוכן עולין מקצתן עשרה בי אשתיור
 לא עשרה בי אשתיור לא אמן עונין הנשארין

 עולים כולם והילכך לחודייהו ברכה חשיב
 שמ״ש צ״ל ולאיכך . שבשדות לאחיהם ומברכין

 דה״ה וכו׳ כהנים עשרה שם נשארו ואם רבינו
 מהם עשרה כהנים מעשרה יותר שם יש אם

 העשרה ואלו עולין והשאר לדוכן עולין אינן
 כהנים דברכת ע״ג ואף אמן אחריהם עונין

 דישראל התם שאני המנץ מן וכהנים כעשרה
 כהנים הם דכולם הכא אבל אמן העונים ה::
ם ואין  כהנים לברכת משיבי לא ישראל ביני.

ומה . עשרה הם העונים אא״כ אמן לענות^

 נהירא ולא שמי את ושמו אחר אמן עונץ
א הן י כו/ כפיו שנשא כ  בר״ה פשוט כך ו

:כ״ח) (דף ב״ד ראוהו פרק ’
הן כו/ רגליו עקר שלא כ  נאמרים אלו פרק ו

ל :ל״ח:) דריב״ל(סופה מימרא ב  אם א
כו/ רגליו עקר : אושעיא רבי תני שם ו

ב ל י כו/ לדוכן עולה שאינו כהן כ  שם ו
 לדוכז עולה שאינו כהן כל אריב״ל

 דוקא דלאו רבינו וסובר עשה בשלש עובר
 לשון דליכא משוס כעובר זה הרי אלא עובר

 סברו שאין כהן כל : תברכו כה אלא צווי
כו/ המברך כהן וכל וכו׳ :דריב״ל מימרא שם ו

ק ת סלי כו ל ה ה ל פ ת

 כפים נשיאת ט 5 הברכה ככלל הם הרי הכהנים
 שכולן הכנםת »בית . המנין מן וכהנים בעשרה

 מברכים הם ולמי כפיהם. את נושאים כולם כהנים
 אהריהם עונה ומי .שבדרום ולאהיהם שבצפון לאחיהם

 יותר כהנים עשרה שם נשארו ואם . והטף הנשים אמן
:מברכין והשאר אמן עונין העשרה לדוכן שעלו אלו על

 לא לבדו ציבור שליה אלא כהן בהן היה שלא ציבור י
 ■את נושא שהוא הבטחתו היתה ואם כפיו. את ישא
 כלל כהן להם אין ואם .רשאי ש לתפלתו וחוזר כפיו

 ואלהי ש אלהינו אומר שלום לשים ציבור שליח כשיגיע
 על הכתובה בתורה המשולשת בברכה ברכנו אבותינו

 ישא ויחנך אליך פניו יי׳ יאר וישמרך יי׳ יברכך. כאמור קדושך עם כהנים ובניו אהרן מפי האמורה עבדך משה ידי
 שים ואומר ומתחיל אמן עונין העם ואין .אברכם ואני ישראל בני על שמי את m ושמו שלום לך וישם אליך פניו יי׳

 לברכת הגיעו ולא שמתפללין ציבור ומצא אחר הכנסת לבית והלך הכנסת בבית כפיו את שנשא כהן י*א שלום;
 שליח שאמר בשעה לדוכן לעלות ממקומו רגליו עקר שלא כהן .ביום פעמים כמה ואפילו .ומברכן להן ידיו נושא כהנים
 זה הרי עבודה אחר אלא לדוכן הגיע שלא אע״פ לעלות רגליו עקר אם אבל .תפלה באותה עולה אינו שוב רצה ציבור
 כה שנאמר עשה שלש על כעובר זה הרי אחת עשה מצות שבטל אע״פ m לדוכן עולה שאינו כהן כל y ;ומברך עולה

מברכיך: ואברכה שנא׳ מתברך המברך בהן וכל מתברך אינו מברך שאינו כהן וכל שמי. את ושמו להם אמור ישראל בני את תברכו

דעמיא בסיעתא תפלה הלכות סליקו 'י ” ”“
עוז מגד̂י

רנין. והשאר פד נו׳ נעשרה כפים נשיאת  היה שלא צבור : מפרים וגמסכיז נאמרים ואלו פרק מג
d ם1של שים עד כו' כהן להם אין ואם עומדין; אין סרק רשאי. עד וכו' כהן שם i' .

ף ניח ראוהו פרק ואברכם עד כו' כפיו שנשא בהן : סופרים במסכת ד עקר שלא כהן :כ״ח) דין(
: ל״ח) (דף נאמרים ואלו פרק .הפרק סוף עד כו'

מיימומות הגהות
שיאת תתבטל שלא כדי [ו)  את יישא לא כפייר את שיישא אהר כהן שם ייש אבל בסים נ

טחתו אם ואפילו כפיו תב וכן לתפלתו וחוזר בפיו את נושא שהוא הב  ליזהר ויש רביגו. מורי כ
לעלות. ידך טול לו יאמר שלא יזהירו לצהנים מים הנותן את ונם עלה אדם לו יאמר שלא

רבינו מורי וכתב .י״א בהלכה כדלקמן בעבודה פורתא רגליו לעקור צריך העולה ציבור ושליח
 לכל לבר שכיון מי אלא שלום שים ולומר להקרות תחתיו אחר יעמוד שלא ליזהר שצריך
ת י׳יח כל תחילת עמרם רב בסדר כתב וכן זקנים ק״כ שתקנו ברכות לי״ח בלל שייך אין אבל [ז] : מתפלל ש׳צ שהיה בשעה שח ולא ש'צ עם התפלה תב וסופם ברכו  הטוב עד מודים וכ

אה ולך שמך רך שלום שים להודות נ מב ח ד  שהברכה משמע כהנים ברבת אחר שלום שים לומר ראו מה דקאמר דמגילה ב׳ פרק בריש להדיא משמע וכן מורי כתב וכן בשלום ישראל עמו את ע
ת מ׳פאר יותר זו ברכה ואמצעית דברים אריכות על שואל למה הכי לאו דאי שלום בשים מתחיל ת י״ח בנוסח ולקטן שם ועיין ברכו ב וכן [ס] : ברכו ת  כלומר זה פסוק שי״ל הרוקח בעל כ

שה עובר אינו עלה אדם לו אמר לא אם אמנם [ט] : ע׳כ לאומרו שאין שכתב כרש״י ודלא רגיל בינו1 מורי וכן ברכות באותן שהבטחתנו במר עמנו עשה  בן שמעון ר׳ בירושלמי כדאמרינן בע
ח כד פזי בפרק בדטשמע עלה לו אמרו אם אפילו בעשה עובר אינו טוב ביום אחת פעם עלה אם אבל לעלות להם יאמרו שלא כדי פירוש לברא נפיק אלעזד ר׳ עמודי אחורי קאי הוד• חייש הו

ת שם עיין אחת פעם בבר שעלה אחר פירוש מברך לא בעי אי מברך בעי אי הכי דקאטר דין בית ראוהו : בתוספו

תפילין הלכות
תורה וספר ומזוזה

טן. וזהו עשה מצות המש בכללן יש ר פ

 לכתוב ד) ;השערים בפתחי מזוזה לקבוע ג) :היד על לקשרם ב) ;הראש על תפילין להיות א)
;תורה ספרי שני לו שיהיו כדי לעצמו שני ספר המלך לכתוב ה) : לעצמו תורה ספר איש כל

;אלו בפרקים אלו מצות כל וביאור

משנה כסףראשק פרקמשנה כסף
א ״ # ע א ( ב ר ״י (מנחות רבה ובהקומן במכילתא .וכו׳ אלו פרשיות א ל ף צו בהלכות ז״ל ומ״ש ב׳). ד דפשיפאדמענבא וק״ל למפה כפוף ימין רגל זהו עירש״י יו״ד של ס״חקו

כ"פ) התם(דף כדאמרינן למסה שכפוף שמאל לצד שהוא ר״ח ופירש האות גוף עיקר דזהו דאיכא משוס הכי למכתב איצפריך שמוח ואלה שבספר יביאך כי והיה
לו : ואתחנן פרשה תורה במשנה יביאך כי והיה אפי דיו״ד בפסיקתא נמי ואמרינן רגלו קרוי דלצדימץ למפה כפוף יו״ד של ראשה מה מפגי במנחות וכו׳. אהח אות של קוצו ו
זה ולפי כפוף מהיו״ד מפני שם אמרו וגם למעלה אחת ונקודה למפה אחת נקודה לו יש כתב ואפילו זו אח זו מעכבות שבמזוזה פרשיות ששי חנן כ״ח) (דף בחרא הקומן פרק
 זו מעכבות שבתפילין פרשיות ד׳ מעכבן. אחד
 (דף ובגמרא מעכבן. אחד כתב ואפילו זו את

 יהודה רב אמר פשיסא זו את זו מעכבות ל״ד)
ב : יו״ד של לקוצו אלא נצרכה לא ת כ הרא״ש ו

ט א ב ל  יביאך כי והיה לי. קדש שהן אלו. ייפרשיות א
 אם והיה ושמעז. שמות. ואלה שבספר יי׳

 בעור אותן ומחפין עצמן בפני שנכתבות הן . שמוע
מעכב אלו פרשיות מארבע אחת אות של קוצו ואפילו היד. על אותן וקושרין הראש על אותן ומניחין תפילין ונקראין

 ואפשר למפה, כפוף וגם למעלה תג ליו״ד יש
 כפוף ויו״ד למעלה חג היינו יו״ד של דקוצו

: ימיגי רגל היינו
וכן

: כ״ב עשץ שמ״ג ל״ג א״ח(פי׳ מור א
עוז מגדל

א ״ ף הקומן סרק .שלמות נכתבות עד כו׳ אלו פרשיות ארבע פ ד ה( ג : סופדס וכמסנח ל״ה) י

את



שנה פ־א תפילי( הלסית אהם־־.. משנה כסף66 כסן־ט

 מדנרים ו3 וכיוצא בעפצא ואח״כ וז״ש ר״ח כשם
: אותו ומתוקים העור אס שמכווצים

וכו׳. כוחכין שיהיו מסיני למשה הלכה ח
 ודף יין המוציא ארק כשכת כרייסא

 הלכה ל״כ) (מנחות הקוק ונפרק ל) ע"מ
 על מווזה הקלף על תפילין מסיני למשה

 דוכסוסמוס נשר כמקום קלף הדוכסוסמום
 כתנה מנשה דני תנא התם ועוד שיער כמקום

 ועל הקלף על פסולה המעלית ועל הנייר על
 נס״ת ואוקמוה כשרה הדוכסוסמוס ועל הגויל
 ופירשו■ פסולה ונזה נזה שינה תניא ועוד

 היינו וכזה נזה שינה אוקימתא לחדא כגמרא
 על או שיער כמקום הקלף על שכתג

כהלכות והרא״ש כשר. כמקום הדוכסוסמוס

 הערוך כעל כתנ זה ופירוש דוכסוססוס נקרא הנשר שממול וזה קלף נקרא השיער שממול
 דוכסוסמוס נקרא השיער שממול החלק זה כהפך רנינו כלשון גורסין ויש ז״ל האי רכינו כשם
 גם רכינווהוא דעת שזה המוציא פרק כשנת ז״ל הר״ן וכתכ קלף. נקרא הכשר שממול וזה
שאכסונ לוניל לחכמי כתשובתו כמכואר ספק מאין רכינו נוסחת היא וזו ז״ל הרמכ״ן דעת כן

ואפשר מנו̂ח ה״ר גירסת היא וכך בע״ה נפ״ג

־ עי התירי■ מן כולן את ״ ' ' • י י ש
עפיז דלא דכל כגמרא דמשמע דאע״ג רכינו ^ שמע שהן שבמזוזה פרשיות שתי וכן ^ J כתיקונן

לספר כשר ואינו קלף ולא גויל ולא מיקרי עור קוצי חסר אם הפרשיות משתי אחת אות אפי׳ שמוע אם
ק ,שלימוד נכתבות שתיהן שיהיו עד התורה מן מעכב  עפין דוקא לאו ומזוזות לתפילין ולא תורה ן

̂צים כעיכול שמו סיד לעיכול י / י ̂ י י # י י הסוס' וכמ'ש ע
 עשרה ג י* פסול אחת אות אפילו שחיסר תורה ספר

 וכולן מסיני למשה הלכה כולן כתפילין יש דברים
 התפילין הרי מהן כאחת שינה אם לפיכך מעכבין.
 וקשירת בחפויין ושמנה ככתיבתן הן שנים .פסולות

 אותן שכותבין שבכתיבתן. השנים הן »ואלו .רצועותיהן
 הדיו. מעשה כיצד ד ג הקלף על נכתבין ושיהיו בדיו [א]
p1 שעוה ושל זפת של או שמנים של העשן מקבצין 

 דבש ובמעט האילן בשרף אותן וגוכלין בהן וכיוצא
 רקיקין שיעשה עד אותו ודכין הרבה אותו ולותתין
 שורהו כתיבה ובשעת .אותו ומצניעין אותו ומיבשין

יהיה תמחקנו שאם בו. וכותב בו וכיוצא עפצים כמי
 הר״ן וכתב מנשה. דבי לההיאידתנא פסקה ס״ת ספרים בו לכתוב המובחר מן שמצוה הדיו [ג] וזהו .נמחק

» בם' שלשתן כתב ואם .ומזוזות תפילץ פ ־“נ יקנקניזיט ע
 בפ״ק דאמרינן נמי והיינו ענדתיסלשמן לא שבו מיעטה מה כן אם H ג כשרים נמחק ואינו עומד שחוא

 דאקשינן משה שעשה ס״ת גני י״ד:) דב״ב(דף למעט בדיו. כתובים שיהיו מסיני למשה שנאמר ההלכה
• בה! וכיוצא והירוק האדום בגון צבעונין מיני שאר
 מן מצוה ודאי אלא גלדן על ולהעמידן לגררן אות אפילו במזוזות או בתפילין או בספרים כתב שאם
 בדיענד ומ״מ ר״ח. כתב וק בגויל המובחר ’.פסולין אלו הרי בזהב או צבעונין מיני בשאר אחת

 לוקחין כיצד ודוכסוסטוס. וקלף גויל הן עורות ^שלש ו
 ואחר . תחלה ממנו השער ומעבירין חיה או בהמה עור
ח. אותו מעבדין ואח״ב במלח. אותו מולחין כך מ בק

 העור את שמכווצין מדברים בו וכיוצא בעפצא כך ואחר
 העור לקחו ואם ז גויל: הנקרא הוא וזה אותו. ומחזקין

 כמר לשנים בעביו אותו וחילקו שערו שהעבירו אחר
 הוא דק אחד עורות. שני שיהיו עד עושין שהעבדנין

 ועבדו הבשר שממול והוא עבה ואחד השיער שגימול
בו. וכיוצא בעפצא כך ואחר בקמח ואח״ב במלח אותו

 הבשר שממול וזה קלף נקרא השיער שממול החלק זה
 כותבין שיהיו מסיני גלמשה הלכה ח t דוכסוסטוס נקרא
 ושיהיו .השיער במקום ובותבין הגויל על תורה ספר

.הבשר במקום וכותבין הקלף על התפילין כותבין
 בגויל שכתב או שיער במקום הקלף על הכותב וכל השיער. במקום וכותבין דוכסוסטום על המזוזה כותבין ושיהיו

ל. בשר במקום ובדוכסוסטוס סו כשר. הקלף על תורה ספר כתב אם מסיני למשה הלכה היא שכך פי על אף ט‘פ
ולא

:כ״ת כ״נ מפין סמ״ג ל״נ סי׳ א״ת רע״א סי׳ י״ג טור ג :שם עשין סמ״ג רמ״א סי׳ י״ד מוי כ :כ״ח טשין סמ״ג שס טוי א

 מעכנ אחת אוח ומזוזה דכתפילין דכיון רנינו דעת וכו׳. אמס אות אפילו שחיסר ס״ת וכן ב
 ספרים בין אין ב׳) ח׳ (דף דמגילה בפ״ק חנן דהא לס״ת ה״ה בסמוך שנתבאר וכמו

 אשורית אלא גכהבים אין ומזוזות ותפילין לשון בכל נכחביס שהספרים אלא ומזוזות לתפילין
 יגנז ד׳ יתקן דף בכל עעיות שלש ב׳)ס״סשיש כ״מ רבה(מנחות בהקומן דאמרינן ועוד

 אפילו שתיקן דקודם אלמא יתקן ומדקאמר
 והר״ן ומזוזות. כתפילין מיפסל אחד נעעות

 זה ומ"מ דמגילה שני כפרק אלו ראיות דחה
 אלו. מה׳ י׳ פ' בדבריו כמבואר רבינו דעת
 דב״ב פ״ק מדאמרינן רבינו לדברי ראיה עוד

 אס לקוח וכתיב אמס אוח מסר ס״ח אפשר
 אינו אחת אות חסר דכי אלמא הזה תורה ספר

 אות דאפילו דאמרינן ועוד התורה ספר נקרא
 שמא כלומר הכתב מן שלא לכתוב אסור אחת
 חסרון אפילו אלמא אוח ייתר או אוח יחסר
 בהניזקין(גיכיין דגרסינן והא פוסל. אחת אות
 רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר ס׳) דף

 בו קורץ אין אחת יריעה שחסר ס״ת יונתן
 י״יל בו קורין אחד פסוק חסר הא דמשמע

 שאין ללמדנו בא יונתן דר׳ לומר דאפשר דל״ק
 הסופר בה השמיע שאם המגילה כדין ס״ח דין

 יצא ע״פ הקורא וקראן יריעות כמה אפילו
 בו קורין אין יריעה הסר אפילו בס״ת אבל

 קריאתו לענין בס״ת פוסל דחסרון ומדאגמרן
 וממילא למרובה מועע חסרון בין לן שנא לא

 : רבינו לדעת כנ״ל פסול אוח חסר דאפילו
 והולכות מתבארות וכו׳. דברים עשרה ג

וכו׳. בדיו אותן שלכותבין : בסמוך
 כתב ק״ג) (דף הבונה פרק בשבת נרייתא

 פ״ק ירושלמי הל"מ. שהוא ומ״ש יגנזו. בדיו שלא
: ס״ת הלכות סוף הרי״ף כתבו דמגילה

 בפ״ב משמע הכי וכו׳. אותו וטיבשין ד
 יבש שלהם דדיו כ׳) (דף דנדה

 קורעא פלי אמי רבי מדאמרינן,החם היה
 מבקע ז״ל רש״י ופירש פה ופדיק דדיותא
 : שחור דם מראית בו ובודק יבש דיו חתיכת

וכו׳. שלשתן כתב ואם :וכו׳ שמצוה הדיו וזהו
 דגימין שני דבפרק דאע״ג הרא״ש כ״כ

 דיו היינו לאו עפצא דמי משמע י״ע) (דף
 בלעז גומ״א שקורץ קומוס 'בו כשמערבץ

: דיו נקרא
פסולים. ע.ד וכו' ההלכה מיעעה מה כן אם ה

 כתב ק״ג) (שבה פהטנה דהניא קשה
 אפל אזכרות דוקא משמע יגנזו בזהב האזכרות

 דה״ה וי״ל .כשר בזהב אחרות אותיות כתב
 לא שהרי פסול בזהב שכתבן אמרות לאותיות

 שלרוב דסד״א משוס דנקס ואזכרות בדיו כתבן
 משמע והכי קמ״ל בזהב ליכהב ראויות מעלתן

 בזהב: כותבין אין פ״ק סופרים במסכת מדתניא
 מחולפות גירסאות יש וכו׳. הן עורות שלש י

החלק זה גורסין יש רבינו בלשון

 אלא הדוכסוסטוס ועל הקלף על אף כשר
 ולא פסול הדוכסוסעוס דעל כתב שהרמב״ס

 דוקא. שיער במקום דגויל ומ״ש עכ״ל. נהירא
 לכתוב צריך דמגילה פ״ק וירושלמי דמ״ס פ״ק
 : פסול שינה ואם שיער במקום הגויל על
. וכו׳ למ״מ הלכה הוא שכך ע"פ אף ט

 רבי את שאלו י״ד) (דף דב״ב בס״ק
 בקלף טפחים ששה בגויל אמר בכמה ס״ת
 אלמא דוכסוסטוס מדכר ומדלא יודע איני

 המוציא דנפרק ואע״ג לא כלל דוכסוסטוס
 הקלף על כתבה מנשה דבי תנא ע׳׳ט) (שבס

 ואוקמוה כשרה דוכסוסטוס ועל הגויל ועל
 לן קיימא וכוותיה הכי ס״ל לא רבי בס״ס
 דבירושלמי ועוד מנשה דבי מתנא עדיף דהוא
 ספר גבי קתני פ״ק ובמ״ס דמגילה פ״ק

תורה

עוז מגדל
מז דל ההוספות נטלי רכותינו רוב .פסול אחת אוח שחיסר תורה ספר ובן «י  סרק סוף כן ה

 וכתיג אחת אות חסר תורה ספר אפשר נתרא דבבא קמא ונפרק התס מדאמרינן רנה הקומן
 עליו לברך שלא והסכימו תורה ספר נקרא אינו אחת אות חסר דכי אלמא הזה התורה ספר את לקוח

 אחר ומביאים אותו מחזירין הפרשה בסוף אפילו טעות בו נמצא שאס וקטלזניא ספרד נכל נהגנו וכן
 וגם ז״ל ספרד חכמי וכל מטוליטולא הלוי הר״ס הסכיה וכן כנתחלה מברכין וגס וקוראי! במקומו

 רבה הקומץ פרק . הקלף עד וכו׳ דברים עשרו! :וכד״ן ז״ל הרשנ״א ומורי ז״ל והרמב״ן ז״ל הראב״ד
 ; בידו היתה קבלה רקיקין. שיעשם עד כו׳ הדיו מעשה כיצד לפנינו; דינו יתבאר אחד וכל

שין ) (דף דנדה שני פרק . נמחק עד כו' אותו ומייג  עד כו׳ הדיו היא וזו דדיותא; קורטא פלי כ'
 כו׳ מיעטה מה כן אם ;ק״ג) (דף שבת דמסכת הבונה ופרק ל״ד) (דף רבה הקומץ פרק .כי׳ כשריה

 כתב שאם ;שם רבה הקומץ ופרק שס הבונה ופרק י״ט) (דף דגיטין שני ופרק ראשון פרק .בהן כיוצא עד
 המוציא פרק .ודוכסוסטוס עד כו׳ עורות שלש ; סופרים דמסכת קמא פרק .פסולין עד כו׳ בספרים

 כו׳ מסיני למשה הלכה ;ז״ל גאון האי רבינו בתשובת . קלף נקרא עד כו׳ לוקחין כיצד ;ע״ט) (דף
 ; דמגילה דפ״ק ובירושלמי ל״ב) (דף רבה הקומץ ונפרק ע״ט) (דף המוציא פרק .הבשר במקום עד

; שם רבה הקומץ פרק .למצוה אלא עד כו׳ המזוזה כותנין ושיהו

 וי׳ל כתב ועוד דיו איקרי נטי עפצים דדיו שמחה לרבינו כתוב מצאתי והנה התוספות. לשון
מדינתא בי ד,ני דגיטין שני דפרק בירושלמי דאמרינן עפצים ודיו קרוש ריו אלא בשר ירא שלא

רבינו דברי גבל ותני לשונו

מיימוניות הגהות
 תנן דמגילה קטא ובם׳ תורה בספר רבה בהקומ׳ן לה ומוקי יגנו בדיו שלא נכתב הבונה בפרק [א]
 אופר יהודה ר׳ תניא מטקינן דעירובין קפא בפרק [ב] :ע׳כ כר ומזוזות לתפילין ספרים בין אין

ם מטילים לכל מאיר רבי משום  דאפילו תם רבינו ואומר שבמקדש סוטה מפרשת חוק קנקנתו
ט זד, אין דקנקנתוס מותר אידרמונ׳ט הדיו לתוך קנקנתום לתת דאסר למאן  אלא איררמונ׳

ט ודרי׳אול אידרפונ׳ טין שני בפרק איתא וכן שיהור נקרא ו  בקנקנתום כתבו דתנן הן מינין דב׳ דני
אן: עד שיחור מוסיף ובגמרא כר  בפרק בודרונן כותבין ואין דיו מיקרי לא עפצים טי [ג] כ
 היינו לאו עפצין מי אלמא כשר עפצין במי כתבו חייא רבי ומוסיף בדיו כותבין בכל הגט כל
 וקשה יבש בריו אלא שייך אין וזה דריותא קודטא פלי אמי רבי אמר היד כל פרק רסוף ועור דיו

ה דאטרינן והא לח הוא לעולם עפצים של דיו אבל כשלנו ט ב  יפים השרפים כל מדליקין נ
ד כל בפרק מצוי שירפה וכן שעה כל בפרק שרף לו יש טר ירק כמו לחלוחית היינו לרי\  הי

ך שיי ה' תו האש ע״י במים אחר עק של או בושם עץ קליפת ששורין שלנו בריו וז או שלין  ומב
 ולא ריו ונעשים ומתייבשים ■המים נקרשים כך ואחר העצים לחלוחית קולטין שהמים עד

כ גומא זהו שרף הטפרשי׳ באותם א' בכל קומיס לומר לו היה ד חנן  יבקנקנתום כקוסום נותבין ד
 רלסברת מדליקין במה בפרק כתבו התוספות אמנם המצות בספר כתב וכן התרומה מספר ע׳ב
ת  מעשנים אלא שטן בו טטילין אין שהרי יבש שהוא פי על אף ריו אינו צרפתי דיו אפילו ר׳

 שיעשה.אדם ענין שבכל נראה העיקר אבל חבטים בימי שהיה דיו זה אין כן אם בשמן אותו
 כאן עד ומזוזות תפילין ספרים בו וכותבין הוא דיו הקלף על וניכר טר״קיים שיהא ובלבד דיו

 מסיגי לטשה הלבה מציגו לא בי דיו נקרא הקלף על המתקיים שחור צבע כל סבור ואני
 כאן עד עפצים בלא נפי דיו דיש ש״ם עפץ בו שאין דיו עליהם שפוך עד בו׳ סגין עירומין
: המחבר



6ז לד משנה כסףפ־אאהבה.משנה בסף
לא אם ונפסלין לשמן עיבוד צריך ומפילין שבסיה אע״פ לשמה עיבוד צריך אינו מזוזה דוכסוסעום מדכרי ומדלא שיער במקום הגויל ועל בשר במקום הקלף על כוחבין ההורה
 יין המוציא פרק ברייהא .וכו׳ הקלף על המזוזה את כתב אס וכן :ס״ל כרבי אלמא
̂א אמר פסולה הקלף על מזוזה כתב שמשתמרת מפני הקלף על כותבה היה מאיר רבי רשב

 פסקו וכן לן קיימא מאיר דכרבי רבינו וסובר
 ועוד כוותיה קאי רשב״א דהא ועוד עובדא

 תלמודא לסתם לסיועי לה מייתינן דבגמרא
 הכי אלמא הקלף על נכתבת דמזוזה דאמרה
 וליכא הכי התם אמר נמי דרב ועוד הלכתא

 תניא כי כן דאם וקשה .עליה דפליג מאן
 על ניתני הדוכסוסעוס על מזוזה הלמ״מ

 משמע ודאי אלא הקלף ועל הדוכסוסעוס
 הרי״ף כסב וכן בעינן דוכסוסעום דלמצוה
 המוציא בפרה הר״ן וכתב מזוזה. בהלכות
 משמע לכהחנה כותבה דהיה דלישנא ייןאע״ג

 היה כשלא הקלף על כותבה היה דה״ק י״ל
 הצריך שבמקום א״נ דוכסוסמוס לו מזדמן
 וכו׳ התורפה במקוצז שעומדת כגון שימור

 יפה שמשתמרס מפני הקלף על כותבה היה
 על או רבינו ומ״ש עכ״ל. הדוכסוסעוס מן

 על מזוזה דאמרינן דהא דכיון וכו׳ הגויל
 דעל איתא אם למצוה היינו הדוכסוסטוס

 הדוכסוסטוס על מזוזה ניתני פסולה המיל
 לאשמועינן עדיף דטפי מיל למעוטי הקלף ועל

כשר הגויל על א״ו מצוה מלאשמועינן עיכובא

בה דעבד משוס וטעמא הפוסקים

 שאם ״דוכסוםטום למעט ני] אלא גויל נאמר ולא
 המזוזה את כתב אם וכן . פסול הספר עלייו כתב

 דוכםוםטום על אימרו לא כשר הגויל על או הקלף על
 על ומזוזות תפיאן םפרים כותביין באין י למצוה: אלא
 אבל הטמאים. וחיה ועוף טמאה m בהמה עור גבי

 ואפילו טהורים ועוף וחיה בהמה עור גבי על כותבין
 הדג עור גבי על כותבין ואין .שלהן וטריפות נבלות

:בעיבודה פוסקת הזוהמא שאין הזוהמא מפני הטהור
א  ספר של או תפילין של וקלף תורה ספר של שיל י

 לשמן שלא עבדן ואם לשמן אותן* לעבד צריך תורה
 פי על■ אף פסולין הכותי עבדן אם לפיכך פסולין. 1ני

 לשם או הספר לשם זה עור לעבד לכותי לו שאמרנו
עושה הוא עצמו דעת על שהכותי פסולין. התפילין

מעשה שצריך דבר כל לפיכך אותו. השוכר דעת על לא ................... .................
כניז^הרץ ה׳ מצו  צריכה אינה ש ומזוזה פסול. הכותי עשהו אם לשמו ז

 כותבין שאין מסיני למשה הלכה יב ז לשמה העבדה
 תפילין אבל* בשרטוט. t״1 אלא מזוזה ולא תורה ספר
 לכתוב ומותר .מחופין שהן לפי שרטוט m צריכין אינן

 פרשיות גורסין שהכל הכתב מן שלא ומזוזה תפילין
 אחת אות אפילו לכתוב אסור תורה ספר אבל .אלו

תבז מן שלא שכתבן ומזוזות תפילין תורה יספר יג הכ
אפיסורוס

 אחרת ראיה המוציא בפרק כתב
 ברייתא שלהן. עד וכו׳ ספרים כותבין אין י

 ומ״ש :קיח) שרצים(דף שמונה פרק בשבת
 מימרא טהור עוף של עור ע״ג שנכתבין

 מיתנו תפילין דגבי אע״ג הני וכל , שם דר״ה
 סנן דהא לאינך וה״ה נקט מינייהו חדא
 לן ואית וכו׳ ומזוזות לתפילין ספרים בין אין

 אשכחן דלא היכא כל שללא האי לקיומי
 שחילקו דבר שבאותו ביניהם חז״ל שחילקו

 כותבין וא.ין אחר: בדבר לא ביניהם נחלק
 בריה מר בעא )qv( וכו׳. הדג עור ע״ג

ע״ג‘״״ תפילין לכתוב מהו ב״י מר״נ דרבינא
 : פסקא לא אי מיניה זוהמא פסיק אי ויאמר י אליהו יבא אס א״ל טהור דג של עור
 דאמר דההוא אמרינן ב׳) נ״ד. (דף הניזקין פרק בגיטין כו׳. תורה ספר של גויל 'א

 התם ואמרינן נאמן לשמן עבדתיס לא שבו גוילין שכתבתי סויה ספר
 הואמדאמרינן פסול. הכותי עשהו אם לשמו מעשה שצריך דבר כל ומ״ש בהכי: דמפסלי

 וכו׳. צריכה אינה ומזוזה : קאעביד דנפשיה אדעתא (דףכ״ג)דכותי דגימין בפ״ב
של עור מה מפני רבינו ילמדנו וז״ל והשיב לויי״ל מחכמי זה על רבינו נשאל כבר

הגהות
ת שפסקו רבותינו כל על פליגא הוזיא [ד] תב ם'  גו-יל נארר ולא כשר הדוכסוסטוס על שכ

שה דבי תני דגרסינן כדבריהם המוציא בפרק איתא וכן למצוה אלא וקלף על כתבה מנ
ת ועל הנייר מא' כתבה כשרה הדוכסוסטום ועל הגויל ועל הקלף על פסולה המטלי

 לכתוב לו ויש קלף דין לו יש דשלנו תם רבינו אומר בס׳׳ת ההיא תניא כי עד כו׳
השיער לצד קליפה ונשארה הבשר לצד אותו ומתקנין גוררין שהרי הבשר לצד עליו

ונשאר השיער לצד אותו וטתקנין רץ שגור מפני דוכסוסטוס דין לו יש לומר תמצי שאם
אלא דינן אין הלא שלנו קלף על תפילין כתבינן איך כן אם הבשר לצד קלופה

עליהם לכתוב שלנו קלפים להכשיר רוצים דיש שמחה רבינו וכתב פסול. שינה ואם הקלף על
שיש אומרים ויש תם. כרבינו הצדדין משתי שנתקן כיון הצדדין משתי חפץ שהוא צד זה באי

דבר עמא מאי חזי פוק עד וכו׳ מגדיל גרע דלא שיער במקום עליו לכתוב דוכסוסטוס דין לו
ה מלמען לה ויליף שרצים ח׳ בפרק [ה] : עכ׳׳ל לספרא ונשייליד•  המותר מן בפיך ה׳ תורת תהי

*בפיך  סגי או לשמה שמעברו בשפתיו שיוציא צריך אם נסתפק ברוך ה״ר הטור [לשון :
 חננאל רבינו פירש וכן [ז] :בשפתיו] שיוציא טוב ז״ל א״א וכתב בלבו כך שמחשב במחשבה
 ופסליה לשמן עכדתים לא שלו מילין שכתבתי תורה ספר דאמר ההוא הניזקין בפרק כדאיתא

 בן שמעון כרבן קסבר היא מילתא לאו הזמנה הדין נגמר בפרק דאמר רבא וגם אבהו רבי
 כיון היא מילתא לאו ולחותכו והעור הקלף בתיקון כן אחרי שעושין הזמנה פירוש גמליאל

 הא6̂ התכלת בפרק רש״י פירש וכן לשמן עיבוד בעי דלא כרש״י דלא לשמן היה לא שהעיבוד
 אבל לשמן עיבוד צריכין שאין מפני פירוש אדם מכל ונקחין בדיקה צריכין אין ומזוזות דספרים
 דמוקי התם כדאיתא המומחה מן אלא נקחין אין לפיכך לשמן עיבוד שצריכין פירוש תפילין

 מעבדו כותי ואם . גמליאל בן שמעון כרבן ולאביי כלום איני עיבוד דאמר קמא כתנא בא לד
 דישראל אדעתא דכותי ממש בו יש מסייע קדושה לשם ואמר ומסייעו גביו על עומד וישראל

 עביד קא דנפשיח אדעתא כותי אמרינן גט כתיבת דגבי ואע^ג הגאונים התירי זה וכענין עביד
 לעמוד עוד צריך ואינו ולתקנה להוציא לכותי מניחה קדושה לשם . בעיבוד תחלה נתנו וכשישראל

 יכול כי לזייף לכותי נקל שהרבה אע״פ אותיות כעין במרצע בנקביו וכשסמנן ולסייעו גביו גל
 אין כן פי על אף הישראל שעשה נקבים דרך במרצע וינקב נקובים שאינם על נקובים לתת

 שאלו מפני או בסימניו לו שיש עין בטביעת הישראל יבין פן הכותי ירא כי לזיוף חוששין
 כתב אשר התרומד• ספר לשון לך הא [ז] : ר״י השיב כן משלו יותר מחדש נעשו הנקבים

 אלא איתמר ולא לשמה עיבוד צריכה אינה דמזוזד• מיימון משה רבי הר.ב משם ושמעתי זה על
ה דמזוזה הטעם ואומר ותפילין תורה ספר גבי  ואין המזיקין מן לשומרו אם כי גופו לחובת אינ

בתפילין כן שאין מה שרטוט לדוצריך חמורה המזוזה שהרי ראיה בלא זה דבר על לסמוך

 קדושה לססילין קורא ג״כ הא קלה קדושה למזוזה ליה דקרי משום ואי לשמן נעבד
 והיכא לשמה עיבוד במזוזה נשמע שלא מפני אלא זה מפני לא תשובה :קלה

לשמן עיבוד צריכין ותפילין ס״ת מ״ט וא״ת .איתמר לא איתמר דלא היכא איתמר דאיתמר
 הם תפילין של ועצמן סיס של שעצמו לשי

 חשיפות להם לעשות הוצרכו לפיכך המצוה
 שחהר לפי לשמן לעבדן והוצרכו יתירה

 של ועצמה רבים ימים יעמדו למען בעיבודן
 אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה מזוזה
מזוזה אין פית אין ואם חייב שהביס מפני
עכ״ל. התדירה הגוף חופה ותפילין ס״ת אפל

 בסוף מ״ש על וכו' נשמע שלא מפני ומ״ש
סומך הוא המצוה אינה מזוזה של ועצמה
 מידי מכרע לא לסוד נשמע שלא מפני דאילו
 ומזוזות לתפילין ספרים בין אין חנן דהא
מזוזה של שעצמה שטען הטענה וגם ,וכו׳
לנו דמנין בעיני תמוה היא המצוה אינה
 רז״ל בדברי מצינו שלא זמן כל כן לומר

: ביניהם חילוק
ב  ירושלמי וכו׳. כותפין שאין למ״מ הלכה י

 סוף דמגילה/כתב(;הרי'ף פ״ק
 בעורות כוסבין שיהיו למ"מ הלכה סית הלכות

 בפ״ב ואסיקנא משורטט. פירוש מסורגל בדיו
 תפילין שרטוט צריכה מזוזה והלכסא דמגילה

 אמרינן דסתמא וכיון שרטוט, צריכין אין
 לן הוה אכולהו מסורגל כותבין בירושלמי

 דידן בגמרא דמיעטו אלא דקאי למימר
 פעי אימעוט לא ד ס״ת אפל בהדיא תפילין
 צריכין התפילין אין למה רבינו ופירש שרטוט
 אינה המזוזה אבל מחופין שהם לפי שרטוט
ממקומה. להסירה יכול שבנקל כך כל מחופה
 משום דטעמא דמגילה בפ״ב כתב והר״ן

: וכו׳ בשבוע אחת נבדקת דמזוזה
 ברייתא .והו׳ ומזוזות תפילין לכתוב ומותר

 מימרא שם ס״ת. אבל דמגילה: פ״ב
 שמא והטעס יוחנן א״ר חנה פר פר דרפה־
 מנוח ה״ר וכתב :ויתרות בחסרות יטעה

 אותם אש וצ״ע פסל. לא הכתב מן שלא וכתב עפר אם אפל להתחלה ודוקא
:עכ״ל דגריסן כיון הכתב מן שלא בס״ת לכתוב יכול שבתפילין פרשיות

 ס״ת נקטינן אר"נ מ״ה) (דף השולח פ׳ פגיטין וכו׳. ומזוזות תפילין תורה ספר יג
 שכתבו ס״ס הכי בתר ואמרינן יגנז כוחי כתבו ישרף אפיקורוס שכתבו

 יגנז דתני להא ואוקימנא בו קורץ אידך ותניא יגנז חדא ותני ישרף חדא תני כותי
אנס ביד ומוסר אפיקורוס שכתבו ס״ח׳ מפשרוניא דרבא בריה המנונא רב דסנא תנא האי כי

כותי
מיימוניות

שי משה ר׳ של לבו על זח טעם עלה ולא סותב איך ד׳ בהלכה ה׳ בפרק לקמן תמצא כא
חלק לו שאץ מי בכלל שהם הזה העולם וד.נאת שמירה לצורך היא שמזוזה שמחשבץ אותם על

 צריכה מגילה דאמרינן דמגילה דפ״ק מהא ראייתו לו שנראה כתב המצות ובספר הבא. לעולם
 הקורא יוחנן ר׳ ומדאטר שמים מלכות אמיתות בה שיש מזוזה פירוש תורה של כאמיתה שרטוט
 שהוקשה למזוזה וה״ה לשמה עיבוד צריכה דאין משמע יצא הכתובים בין הכתובה במגילה

 בהגה״ה כבסמוך ס״ת פירוש תורה של אמתה מפרש משר. רבינו דאדרבא ליתא וד.א . ע״כ לה
 מס׳׳ת כתיבה כתיבת דילפיגן חיכי דכי לשמה עיבוד צריכה דמזוזה כתב ורא״ט י״ב שבהלכה

 מורי לפני הדבר׳ים וכשהרציתי לשמה שאין בעיבוד לפוסלה גמרינן ה״נ כאגרת בעיבוד לפוסלה
המחבר רבינו ראיית לו ונראה לשמה עיבוד ליבעי גט גם כן .דאם רא״ט דברי לו ל״ג רבינו

עיבוד צריכץ שאין הרי וכו׳ האבנים על יכתבגה יכול אמזוזה רבה הקומץ פרק מדגרסינן
הגה לשמה.  ומזוזה ספרים דתניא אההא תפילין המוצא פרק שפירש כן רש״י דעת שגם לי אמר ו
ק בשילתי דגרסינן [ח] : וע״ש חולקים והתוספות התכלת בפרק וכן המומחה מן שלא נקחין  פ׳

כאשר עצמה כתורה פירוש תורה של כאמתד. שרטוט שצריכה מלמד ואמת שלום דברי דמגילה
פירש וכן מזוזה היינו תורה של דאמתה פירש ר״ת אבל . פירש׳׳י וכן מגילה בהלכות תמצא
 אשכחן לא ס׳׳ת אבל דמגילה ובפ׳׳ב הקומץ בפרק שרטוט שצריכה דאשכחן אמת בערך בערוך
 עי־קר ראשונה פרשה בה דיש משום תורד. של אמתה למזוזה דקרי והאי שרטוט שצריכה להדיא
 דמגילה מירושלמי ראיד. והביא ורש׳׳י המחבר ברבינו פירש ר׳י אמנם שמים. מלכות אמתת

 שרטוט לד.לןצריכד. מד. תמכור ואל קנד. אמת להלן ונאמר ואמת שלום דברי כאן נאמר דגרסינן
ה צריכה לד״לן מד. בן מגילד. אף תינ  בפיק ׳נאמר ס״ת 'על לכ״ע קנה אמת הפסוק וזה בו׳ נ

 תורה של דאמתד. שמחד. רבינו פסק וכן תמכור ואל קנה אמת דכתיב תורד. זו אמת דברכות
ושיטח שיטה ;:בכל לשרטט צריך ואין הטור [כתב * : אלפס ר׳י וכן רא״מ וכן ס״ת היינו

סביב שרטוטים ;ד׳ התפילין לשרטט צריך כתב והסמ״ג לשרטט צריך אחת דשיטה משמע
 תסילץ שרטוט צריבך. מזוזה דמגילד.׳וד.לכתא בפ״ב [ט] : לפניך] כבד״ג״ד. בר״ת ואתי הגליון

 בר רבד. אמר שם גם גריסן. מיגרם מ״ט הכתב מן שלא נכתבות ואידי אידי שרטוט צריכין אין
 אחד אם דאפילו רבותי ופסקו הכתב מן שלא אחת אות לכתוב אסור יוחנן ר׳ אמר הנה בר

 ומשח אומר ד.קב״ה דב״ב בפ׳׳ק דאמר בעצמו שיקרא עד בס׳׳ת אחת אות יכתוב לא לו קורא
 צריך למעלר. אבל לשיטד. שימר. בין דוקא היינו שרטוט צריכין אץ דתפילין וד.א וכותב. אומר

 יכול אץ ואם ע״ש דלקמן מטעמא רוחות מד׳ צריבה דשמא ר״ת בספ״סובתב כדלקמן שרטוט
ך. הדיוט נקרא ואין לשרטט מותר שישרטט עד בשוה לכתוב לכוץ כ  דאיתא הא ואומר.•ר״י ב

: צבע מיני ושאר עופרת למעוטי אלא סכין למעוטי לאו בקנים מסרגלים סיפרים במסכת

 : זשס שס ג : שם עשין סמ״ג שם שול ב : כ״ח עבין וכסמ״ג רע״א כי׳ י״ד בנוזל עיין א
:לפ״א פי׳ י״ד ל״ט פי׳ מולא״ח ד

עוז מגדל
 : ק״ח) (דף שלצים שמזגה זפדק כ״ח) מדליקין(דף במה פלק הטמאים. עד כז' ספלים כזתנין אין

לפמה. עיבזד צליבה עד תזלה ספר של גויל : שרצים פמזנה פרק געיבזד. עד בז׳ בזתכין אכל
ד) הניזקין(דף פרק  רליגז ילמדגז ז״ל למר״מ לוניל חבמי שאלז וכבר : מ״ח) הדין(דף נגמר ובפרק ל
עיין מזווה של עזל מה מפני בז׳( התדירה הגוף ר,ויה ותפילין תורה כפר איל בב״מ) ותשובה השאלה לשון ו

 : בגז דבלים בז לי זיש נ״ל אינז בטעם אבל גכזנה הדין בעיקל זאת תשזבתז כי אזמל ואני :עכ״ל
 ט״ז) (דף מגילה במספת למפ׳לע הקולא זפלק לבה הקזמן פלק מחופץ. עד בז׳ מסיני למשה הלכד.

 הקזלא ופרק ל״ג) (דף לבה הקומץ פלק הבתב. מן שלא עד בו׳ תפילין לבתזב מותר : זבילושלמי
:י״ח) (דף למפרע
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w שואל ישראל מלו אפילו נפסלו לשמה שלא אחח אזכרה כמנ שישנו כל וכתבתם וקשרחס שנאמר פסולין מומר וישראל וקפן אשה ומבד כותי t e יסיח כדי!ולא ישימו לא
עכו״ס מלך הוא שאס לומר ישראל מלך אפילו רצינו וכתב . ס״ת ויפסל מהכוונה דעתו כותי כתבו סבר דר*נ וכיון בכתיבה אינו בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה

ובמ״ס בתוספתא שלפניו. מאוח עד וכו׳ השס את הכותב ומ״ש יהרגנו. שלא כדי ישיבנו אר*נ אפיקורוס ובכתבו בהדייהו אפיקורוס דתני ואע״ג > קי״ל ברייתא כהאי יגנז
יהא שמא משום היינו שלפניו מאות להתחיל שצריך והפעם ס״ת בהלכות הרי״ף וכתבו א״נ / מוחה קי״ל באידך באפיקורוס כברייתא קי״ל דלא דאע״ג למימר איכא דישרף

השם כשיכתוב ויפול הקולמוס על דיו רוב ישרף אפיקורוס דכתצו סברה נמי דברייתא
שרפו. אפייהורום לא ימיף למנקמ מצו לא דצאינך משוס אלא בן י ת תי כ שראל או כו ר י מ ר או מו ס ד מו בראש שער נדבק שמא או למוחקו ויצפרך בי

. הכפכ ויפסיד הפולמוס ז t י י ו
 בהקומן(מנחות .וכו׳ השס לכתוב שכח טז שנאמר ויגנזו פסולי[ אלו הרי קט[ או אשה או ?לבד או אנס

י״ש וקאמר דתנאי פלוגחא ל׳) בה ומאמי[ הקשירה על שממהר כל וכתבתם וקשרתם
אין תולין השם כל שזורי כףן^ן מי יודע ואינו אפיקורוס ביד נמצאו שכותב. הוא אמי הולין מהצה̂י

ד נמצאו . גנזו  הוא דדוקאבשם משמע וממילא שזורי כי״ש ספרם לוקחי[ ואי[ . ם כשר כות ב
חולין תיבות בשאר הא חולין דאין שלא דמיהפ על ביותר [י] הכותים מ[ ומזוזות תפילי[

 אדוק אפיקורוס ופירש״י באפיקורוס. נמי נקט
 לשם דודאי ישרף כהניהם כגון כוכבים בעבודת
 בקשירה אינן ואשה עבד כו' כתבו עכו״ם
 אריות גירי כותים היא גרמא שהזמן דמ״ע

 אנס ביד ומוסר מומר נפשם ברצון ולא כלומר הס
 דישראל ונראה עכ״ל. עול מעליהם פרקו הרי

 מומר דאילו התורה לכל מומר היינו מומר
 מומר אפילו אנס ביד מוסר איריא מאי אמד לדבר

 כדאמרן: א״ו פסול כ"כ חמורה שאינה :לעבירה
 : דר״נ מימרא (שס) אפיקורוס. ציד נמצאו
 במשנה מ״ה) דף (שם וכו׳. כותי ביד נמצאו

 ומזוזות תפילין ספרים לוקחים אין
 תיקון מפני דמיהם על יותר הכותים מן

 ולגוזלן לגונבם להרגילן שלא כלומר העולם
 לרב בודיא רב א״ל ובגמרא . ביוקר למכור

 הא לוקחים דאין הוא דמיהן על יתר אשי
 ביד שנמצא ס״ת ש*מ לוקחים דמיהם בכדי
 הא כלומר לגנוז דילמא צו קורין כותי

 לוקחים דמיהם בכדי הא מחני׳ דדייקינן
 כשר שמא בידו אוחו מנימין ואין קאמר לגנוז
 אמרינן הכי ובתר מספיקא. אותו וגונזין הוא

 לה ואמרי יגנז לה אמרי כותי ביד נמצא
 כלישנא בו דקורין רצינו ופסק בו קורץ
 הכי דמסניתין דדיוקא דפשטא ועיד בפרא

 דדחי ואע״ג אותו פודין בו דלקרות מוכמא
 :הס כשרים אלא סמכינן לא אדיחוייא אשי רב
 אלו הרי עד וכו׳ ומזוזות תפילין ס״ת יד

: למעלה נתבאר כבר פסולין.
 ב׳) נ״ד בהניזקין(גיפין וכו׳. ס״ת הכותב טו

 ס״ת דאמר דההוא אמרינן
 לשמן כחבתים לא שבו אזכרות שכתבתי

 דאפילו התם ומוכח הס״ת אמי רצי ופסל
 מיפסל לשמה שלא שכתבה אחת באזכרה
 אין פרק ובירושלמי במ״ס וכו׳. הכותב לפיכך

שאס כיון לפיכך תיבת וטעם ,עומדין

 יהודה ר׳ דברי הגרר מקום על השם וכותב
 לכתוב לו שהיה ד׳ בן שם כשב לא אם כלומר
 אבל הגרר מקום יפה שיהיה בתער גורר

 נאה יהיה שלא לח שהכתב בעוד ימחקנו לא
 בר צר רבה וכותב מוחק אף אומר יצחק ר׳

 הלכה מרתא בר שמואל בר יצחק א״ר חנה
 לכתוב דמותר דאסיקנא וכיון וכותב מוחק
 על אותו שכותבין מכ״ש המחק על השם
 שיהיו ובלבד ומזוזות בתפילין ואפילו הגרד

: כסדרן כתובים
ברייתא . בגד עד וכו׳ ספרים כותבי יז

בירוש̂ל .וכו׳ בתפילין אצל בס״ח בד״א תפילין תורה אספר T .*ולגוזל[ לגונב[ אות[ להרגיל

ה בהמה עור גב על שכתב[ ומזוזות  כסדרן שלא כתבן ואמרינןבמכילתא.כסדרן הטמא[ ועוף ה
 תיבות צץ פרשיות בין מסלק ואין יגנזו ספר שכתב או מעובדי[ שאינס [־] עורות גבי על או

 הקומז בפרק וכו׳. לכתוב מותר :לאותיות ; פסולין אלו הרי לשמו ■עבדן שלא עור על .תורהותפילי[
̂ה שכתב מה את גורר בשם הטועה ןץךץך-2 ^^ןלללן הכות^ טל שגרי מה ותו

האזכרות־ מ[ 1[ל אזכרה וכתב כוונה לו היתה לא כתיבה
 השס את הכותב לפיכך פסולץ. לשמ[ שלא שבה[
 כותב היה ישיבנו. לא בשלומו שואל ישראל מלך אפילו
;ומשיב ביניהס מפסיק זה הרי שמות שלשה או שנים

 יתחיל לא השם את לכתוב הקולמוס את הטובל טז
 בשבח .שלפניו מאות מתח,-ל אבל השם מאות

 אבל השטות. בי[ אותו תולה כולו ■השם את לכתוב
m ובשאר . פסול תלוי ומקצתו בשטה השם מקצת

שטה התיבה מקצת כותב שבת אם התיבות S TO־ י־־ ומקצתה נ
 ואמרו האותיות על אבק■ יפול שלא להגן רוצה במזוזה אבל תורה בספר אמורים דברים במה למעלה.
הכתב שנמצא פניה על היריעה יהפוך שלא אם אלא אחת. אות אפילו בה[ תולי[ אי[ I’[ ותפילי[

עליה פורס אלא בזיון מנהג שהוא לפי תחתון אחרת, וכותב שכתב מה גונז אחת אות אפילו שכח
וכתב / האותיות על אבק יפול לא ואז בגד ̂ 4...

ג שיכפלנה אחר תיקון רצינו מקום לJו/ הגרד p[ מקום על השם את לכתוב ומותר
אסור ומזוזות תפילץ ספרים יכותבי יז :בכול[ המחק

או בגד עליה פורש אלא פניה על היריעה להפך להם
הסופר שאמר ומזוזה תפילי[ תורה ״ספר יח ז כופלה

שבד.[ האזכרות כתבתי לא ידו מתחת שיצאו אחר
שק להפסיד אלא נתכוו[ לא שמא לפסלן נאמ[ אינו ולמה שכרו. כל להפסיד הוא נאמ[ אכל לפסל[ נאמן אינו ל

על
;שם משין שמ״ג רפ״א פי׳ י״ד פור ו! : כ״ח משין ס«"ג רע״ז פי׳ י״ד פור ד :ושם שם ג : פ״ת משין פמ״ג רע״^ פי׳ י״ד פור ג : כ״ח כ״ג משין פמ״ג רע״א פי׳ י״ד ל״נ פי׳ א״ח פור א

למלך משנה

תיקון
 אין עד וס׳ ומזוזה תפילין תורה ספר יח

 הניזקין פרק מימין ,כלל לו שכר
אמי דרבי לקמיה דאתא ההוא :) נ״ד (דף

א״ל

א ״ ג פ ן י ב ת  מלן כתכ פהולין. אלו הרי קטן או אשה עבד או מסור או מומר ישראל או כותי כ
 ותו כו' במ״ס תניא קטנות הלכות בסוף המרדכי כתב ה״ל רפ״א סימן י״ד הב״י

/ גר שכתבו ס״ת התס פסל  בגר דאי ותמהני נבלות שאוכל תושב גר היינו במ״ס דקתני דגר כו
 פסלינן ומה״ט בכתיבה אינו נקשירה שאינו דכל בסמוו מרן שהביא הפולח דפרק מההיא ת״ל תושב

: ״ע5ז ועבד מאשה תושב גר עדיף דלא ופשיטא לס״ת אשה
ז ח ט כ / השיטות בין אותו תולה השס את לכתוב ש כל שיהיו צריך רפ״ו סימן הב״י מרן ז״ל כו

הגהות
 מאי טרפעיק כדי עד בדמיהם מעלין רבנן תני שמעתין בסוף השולח פרק [י]

 כלומר צורי בסלע שמינית מדינה סלע רש׳׳י פירש איסתירא ששת רב אמר טרפעיק
 פ׳׳ב דגרסינן [כ] ; מילתא מובח דלא דמיהן מכדי יותר להוסיף יכולין מועט דבר

ה ל מגי  ומליח דקמיח ובגיטין המוציא בפרק מפרש דיפתרא פסולה הדיפתרא על כתבה ד
 סוטה פרשת פסול נמי טעמא ומהאי ספר דנקרא משום למגילה דפסלינן וטעמא עפיץ ולא

 ופר״ח ספר. מקומות בכמה שנקרא תורה ספר שכן וכל מביא היה פרק הדיפתרא על שכתבה
 שלנו קלפים דתקון פסק תם רבינו אמנם מעפצים^ עבודים קלפים תורה לספר ,דבעינן הגאון בשם

 שהיו מציגו התנאים בימי גם שהרי שלהן עפצים כעיבוד הוא טוב ומים בסיד העורות ששורין
 רבה בהקומץ דאמרינן טוב אחר עיבוד ע״י רק מעופצים שאינם הקלפים על תורה ספר כותבין

שלא יתפור בשתים הבא קרע של עד יתפור ב כו'  ורבינו התרומה. ספר .עפיצן דלא הא דעפיצן הא ו
 ישראל תורת לשם לכתוב בהתחלתו בפירוש שיאמר וצריך [ל] בספ״ם: כדלקמן בע׳א פירשו המחבר

 כתב [מ] :כ״ב) עשין (וסדדמ ע״כ התרומה ספר .במחשבה סגי לא דשמא קדושה לשם והאזברות
הודה הכותב שמחה רבינו ה למעלה יתלנו ד׳ בו נתן ולא י יהודה וכתב השם את לכתוב לו הי
כסדרן הוי דלא משום טעמא מפרש דמגילה בירושלמי [נ] : אחרון ה׳ ומוחק ה׳ מד׳ עושה

 ; באותיות בין בתיבות בין בפרשיות בין מחלק ואין יגנזו כסדרן שלא כתבן בטכילתין דאמרינן
א [ס] הודה ד׳ דברי הגרד על שם וכותב 'שגרד את ותולה שכתב מה גורד בשם הטועה תני  י

 לגרוד מיבעיא לא פירוש וכותב מוחק אף אומר יצחק רבי השם את תילין אף אומר יוסי ר׳
 וכותב לח בעודו מוחק אף אלא דשרי יהודה כרבי הנרד מקום על השם ולכתוב כשיתייבש

שהוא הגרד מקום על דוקא אלא המחק מקום על לכותבו אסור יהודה לרבי אבל מקומו על השם
תוליך הלכה רב אמר חננאל ררב כפסק דמסתבר שמחה ר׳ כתב וכן השם וכבוד יותר נאה
שזורי' שמעון רבי השם בכל כוותיה קאי שזורי שמעון רר׳ עמו דנימוקו יוסי כרבי השם את

 שנטש במה להסתפק ויש יע״ש. לדף חוץ כלל מהם יצא ולא הדף בתוך השם אותיות
 שלא שצריך הכי דינא הוי זה לדין גס אס למחוק דאסור מחיקה איסור לעני! דקי״ל מאחריו לשם
 מחיקה בין לחלק דאין ראיה שוס בלתי בפשיטות בתשובה כתב ב״ש והרב . לדף חון אות שום יצא

 סי' הב״ח ובתשובת מצאתי ולא ב״ש הרב בתשובת חפשתי (א״ה .ודוק ז' סי' מ״ב ועיין זה לדין
: יע״ש) לתלייה מחיקה בין שמחלק ראיתי קי״ג

מיימוניות
 השם את כותבץ אין מא^ר ר׳ משום אומר ורשב׳׳א תולין אין ומקצתו תולין כולו השם כל אומר

רד על לא  חננאל רב איתמר וגוגזד, היריעה כל מסלק אלא אותו תולין ואין המחק על ולא הנ
ה בר בר רבה השם את תולין רב אמר חק הלכה שמואל אמר יצחק רב אמר חנ  עולא וכותב מו
א ר׳ אמר  הלבה שזורי שמעון ר׳ ששנה מקרם בל אלא עוד ולא שזורי שמעון כר׳ הלכה חנינ

 דהא גב על ואף חנינא רבי אמר עולא בדפסק שזורי שמעון כר׳ פסק תם רבינו והגד, כמותו.
 אלא במותו הלכה דאין המקשה בהמה בשילהי בדמשמע קאי לא ששנה מקום כל כמותו דפסק

אל רב גם כדפסק כן הלכה בהא דמאי של מעשר ובתרומת במסוכן תולין ודוקא רב אמר חננ
אף יוסי רבי בדברי גרסינן דלא רטשמע המחק על ולא הנרד על לא השם בותבין אין אבל
קשת דא״ב לר׳׳י ול׳נ אותו תולץ אבל הםחק על ולא הנרד על לא השם את לכתוב אין וא״ב
את מוחק הלכה רב בשם חננאל רבי בשם זירא ר׳ דמגילד. פ׳׳ק בירושלמי דגרסינן אדרב דרב

 אלהיכם ה' אני כגון רב בשם הנגאל רבי בשם זעירא ורבי החול את ותולה השם את וכותב החול
 ה' אלהים לאל טינה ונפקא חול בהן שיש מפני או תיבות ג׳ שהם מפגי ליה ומבעיא מותר

א לר״י נראה כן על תיבות ג׳ יש אא״ב לתלות ואוסר למחוק מתיר הרי וכו'  מצוד, דירושלמי דההי
 את ודלג טעה אם הילכך אף יוסי ר׳ בדברי גרסיגן וא׳ב בדיעבד דהקומץ וההיא המובחר מן

 שנרד החול את ותולה הנרד מקום על השם את ולכתוב החול לגרוד המובחר מן מצור. השם
ת ולכל־ תיבות שלש יש אא״ב לכתחלה השם את יתלה לא אבל  אבל חול מחן אחת הפחו

ת. בספר פסק וכן התרומד. מספר ע״ב לבדו השם את תלד. אם אפילו דמי שפיר בדיעבד צו מ  ה
 בגורד אבל לתלות המובחר מן ומצור, שזורי כריש דפסק בהא בר״ת נראה המחבר רבינו ודעת

ם פליגי ולמחוק הודה כר׳ פסק והרא׳  הדינים דכל התרומה בספר פסק עוד . לתלותו ושאין י
 אם בירושלמי ליה דמספקא ה׳ אלהיט אל דהא בכתובים בין בנביאים בין בחומש בין האלו
; רעיו] סימן בטור ע״ש רבינו כדברי כתב דל [יהרא״ש : ובתהלים ביהושע תוא לתלותו מותר

עוז
מעיחנץ צ) מה(דף הקונץ סרק מוצן. הממק עד נו׳ השם איז לכיזזג :שכוו רופרים דממה שלישי po( :מ״נ) (דף הסנלס ופרק מ׳ה) (זף השולה פרק נו׳. סכולץ אלו הרי עד נו׳ תורה ספר

: נ״ד) (דף מיזקץ פרק נגישין. שכר. לו אץ עד תפילין תורה כפר : צ״ח;) (דף נתרא פרק (דף;״ד) מיוקין וסרק כ׳) (דף דגיעין שני פרק שלפניו. מאותו עד נו׳ תורה ססר הבותג
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 מי ניד חורה ססר ליה אמר לשמן כמנחים לא שנו אזנרוח לפלוני שכחנהי ס״ח א״ל
 ספר להפסיד נאמן אחה ואי שכרך להפסיד אחה נאמן ליה אמר לוקח ניד ליה אמר

 אמר הפסיד מי כוליה דס״ח שכר אזכרוח שכר דאפסיד נהי ירמיה רני ליה אמר חורה
 דאחא ההוא . כלום שוה אינו לשמן כחונוח שנו כרוחfא שאין חורה ספר שכל אין ליה

 לפלוני שכחנחי ס״ח א״ל אנהו דרני לקמיה
 ניד ס״ח א״ל לשמן׳ עינדחים לא שנו גוילין

 נאמן שאחה מתוך א״ל לוקח ניד א״ל מי
 תורה ספר להפסיד נאמן אתה שכרך להפסיד

 למימר איכא הסס אמי מדרני שנא ומאי
 כולא דמפסיד כיון הכא ירמיה נדרני סעי

 . קאמר קושסא אימור ואמר ואחא אגריה
 ונתכוון דמשקר למימר איכא התם ופרש״י
 אזכרות שכר אלא יפסיד שלא וסנור להקניס

 הוא דידע קלפים גני הכא אנל ירמיה כרכי
 קושסא אימור ואמר ואתי שכרו כל שיפסיד

: קאמר
ט  סוף משנה .וכו׳ תפילין כותנין אין י

כין אין ח׳:) (דף דמגילה פ״ק

לא שאינו

 מפסיד שאינו ודומה ששכרו ■זה על או הלוקה על
 ספד אמר אם לפיכך האזכרות. שכר אלא זו באמירה

 מעובדות אינם שלהן עורות אלו תפילין או זה ,תורה
 שהרי לפסלן. נאמן שכרו להפסיד שנאמן מתוך לשמן
 שכר אין לשמן מעובדים העורות אין שאם יודעים הכל

ט •* כלל לו  בכתב אלא ומזוזה תפילין כותבין אין י
 וכבר בלבד. ביוני אף לכתוב בספרים והתירו אשורית.

 כותבין אין לפיכך ואבד ונשתבש העולם■ מן יוני נשקע
 אבכתיבתן להזהר וצריך .אשורית אלא שלשתן !«]היום
 ־מקיף העור שאין אות שכל באות אות תדבק שלא כדי
 התינוק שאין אות וכל פסול. ₪ רוחותיה מארבע לה

בצורת w להזהר צריך לפיכך . פםול לקרותה יכול םכל ולא חכם

: כ״כ עשין סמ״ג ל״ז סי׳ א״ח סור ב פסי: עפין סמ״ג יע״ו פי׳ ״ח6 סור א

מיימוניות הגהות

אינן ומזוזות ותפילין לשון ככל נכתנין שהספרים אלא ומזוזות לתפילין ספרים
 . יונית אלא שיכסכו התירו לא נספריס אף אומר רשכ״ג אשורית נכתנין'אלא

 יונית נשתקע וככר רכינו ומ״ש . כרשכ״ג הלכה יוחנן א״ר אכהו א״ר ס׳:) (דף וכגמרא
אות שכל :וכו' נשתקע כנר משנה חכמי נימי נו מדנריס שהיו יוני לשון אותו כלומר וכו׳

 א״ר כ״ט) הקומן(מנחות נפרק וכו/ העור שא־ן
 מקיפה גויל שאין אות כל רב אמר יהודה

 גויל לשון רבינו ושינה פסולה רוחותיה מד׳
ומזוזה: לתפילין גם זה דין שיכלול כדי לעור
 רכה בהקומן וכו׳. התינוק שאין אוח ובל
 חמוה דהוא דיקולי נר רמי (כ״טב׳) שם

 דוי״ו כרעא ליה איפסיק תמרי כר דרמי
 איימי זיל א״ל זירא דר׳ לקמיה אתא דויהרג
 ליה קרי אי סיפש ולא חכים לא ינוקא

 שכתכ'לפיכך ומה פסול; לאו ואי ויהרגכשר
 דנשבת ועוד זו מעונדא נלמד וכו׳. ליזהר צריך
 שלא תנא נמי הכונה פרק נ׳) ק״ג (דף

 כפי״ן ניתי״ן יודי״ן ווי״ן ווי״ן יודי״ן יעשה
כפי״ן

 ^הייד תדמהשלא האותיות
לוא״ו

להעתי
לשו!

לגר הלד ץואל רנינו אסר ומכאן . לשין בבל דשרי בת׳׳ק ודלא ברשכ״ג [מ]
אלא הקדש לשון ידע לא שהגר ובשביל בומרים של מספר חומש ספר
 היה איתמר כתבי כל מפרק ראיה ועוד לפירוש לו להיות להעתיק רצח
חלפתא באבא מעשה עד וכו׳ מצילץ .אמר חסדא רב מצילין אין אמר הונא דב לשון ובכל

אפילו לשונות שאר אלמא וגנזוהו עליו וצוה עד וכו׳ תרגום איוב ספר ובידו ר״ג אצל שהלך

 כומרים ן
תרגום כתוב

 להיות צרי^ית בכפולות הכפופים שכל רא״מ וכתב כפופה. ככ׳׳ף למעלה עגולה שתהא צריך
 של כפילות כשיעור וארכה שנכפפה פשוטה כלומר פשוטה תהיה תפשטה שאם למטה עגולות

 סתומה מ ג (ך) כזח וצורתו פשוטה וזו ־כפולה שזו אלא לזו זו בין חילוק שאין כפופה כ׳׳ף
 צריך וגם עימדין היו בנם שבלוחות וסמ״ך מ׳׳ם מדאמרינן צדדין מכל ם,תומה להיות צריכה
סתומה וזו פתוחה שזו אלא לזו זו בין שאין פתוחה מ׳ם כמו מאחריה עגולה למעלה להיות

ם בכ״ף כדלעיל הכפופה כפיפת בשיעור ארוכה תהיה פשוטה | )*:D( כזה וצורתה תרגום שאני ובנביאים חומש בתרגום קוראים שאגו ומה לקרות אסור הקודש מכתבי כתובים . צריכה :
חתומדג תד־יזת nv ‘מרי ̂,‘ייייי יזדי.יירן ‘מ\ריז רי«״רן ‘יויי‘ררי nv ̂<י̂• רי־ןימד•. אשורית כתב כתובי□ כשה□ ודוקא במגילה כדאיתא ואונקלום יונתן *שאמרו

 מדאמר ראיה יואל לרבינו נראה ועוד כתבו לא ואונקלום יונתן אמרו אם כתבי כל בריש כתב
 והא הדיוטות. כמו ואגן תרגום והוא ארמי ולשון עברי כתב. להדיוטות והגיח דסנהדרין פ״ב

טשום1 אלא דאינו עמים בכתב פירוש בשבת אפילו אונו עליו כותבין דגיטין פ׳׳ק דאמריגן
ת חק הוי ולא לתקן מותר יחד נדבקו אם אמנם [פ] : שלנו על אטו שלהם על דגזדו ^יו
א האותיות גוף בעש״ית לדקדק וצריך ]5[ : תובות  ירד מה מפני עקיבא דרבי ביתא באלפא .

 קצת שעשוי משמע אמת שהוא להקב״ה וצופה בו שמעיד מפני מצדו למעלה זקוף אלף של
 שצריכה רא״ם וכתב מעלה. בלפי זקוף אלא למטה ושפל נמשך יהא שלא צריך וגם יו״ד כמין

 יעשה שלא פיררס עייגי׳׳ן אלפיץ יעשה שלא הבוגה בפרק מרתניא ימין לצד עקומה מעט להיות
 עי״ן לעומק ימין אל״ף לצד עומק קצת שדומה מכלל שמאל לצד כעין ימין לצד עמוקה ממש
 רבה ובבראשית דחגיגה בירושלמי אומר ב * * (א) כזה יהיה צורתה הרי ע׳׳ב שמאל לצד
 אומר מאחוריו ואחת למעלה אחת עוקצין ב׳ לה יש בי^ת מה בבי״ת התורה מתחלת למה

 בעוקצו להם ומראה שמו ומה בראני שלמעלה זה מעלה של בעוקצו להם ומראה בראך מי לגי״ת
 לפיכך אחד והוא לאל״ף בסדר סמוכה שהבי״ת לפי פירוש שמו. ה׳ אומר והוא אחריו של

 הבונה בפרק אמריגן ג : (ב) צורתה תהיה וכן שמאל בצד למעלה קטן תג לה שיהא צריכה
 דומה הפוכה היתה ואם למטה לגימ׳׳ל רגלים שני שיש לפי פירוש צדי״ן גימלץ יעשה שלא

 עליון ראש לעשות בגון הפוכה היתה אם צד״י שתהא יעשנה שלא קאמר לכך פשוטה לצד״י
 ימשך ג׳ של שמאל שרגל דאמרינן גמי אי הפוכה. היתה אס צד״י נראה דאז עב והתחתון דק

 תהיה ובן למעלה צד׳י ראשי כב׳ למטה שוין ראשיה ב׳ שיהו עד למטה למושכו ולא ביותר
 כזה שצריך משמע גימ׳׳ל לגבי דדל״ת כרעיה פשטה הבונה בפרק אמרינן ד .* (ג) צורתה

 בעוקץ דמיירי ר״ת פירש לה״א תגא ליה אית טעמא מאי רבה בהקומץ אמרינן ה : (ד)
 אמנם קמא. פרק ועירובין דסוטה דדל״ת דתגא דומיא מאחוריה עגולה תהא שילא שמאחריה
 מלמעלה תג לה שיש שפירש כפירש״י נראה כמותי כתר לו קושר אני בו חוזר אם חתם מדקאמר

 דחגיגה ב׳ דפרק בירושלמי משמע וכן בהבוגה כדאיתא התשובה פתח לצד דהיינו שמאל בצד
 שמאל רגל יגע שלא וצריך כדלקמן קו״ף גבי מדאמרינן וכן למעלה נקודה לה יש ח״א דאמר

 למכתב צריך דגיטין בתרא פרק וכן דה״א ברעיה תלי טעמא מאי בהבונה בדאמריגן לגגה ה׳ של
 לספרי להו חזינן רבה הקומץ בפרק ח • (ה) כזה צורתה נמצא חוכא לישתמע דלא למהך
 חוטרא מתרגמינן מקל רש״י ופירש עולם של כרומו חי כלומר דחי״גז לגגיח ליה דחטרי דוקני
 שיש גמל חטרת לשון דחטריח פירש תם ורבינו שמאל לצד למעלה מקל לו שעושין פירוש
 האות בסיף למעלה שהיא דדבר דח׳ תגיד• קאמר ולא דח׳ לגגה מדאמריגן באמצע לח׳ גובה
 לגגה שנטלו כגון הבונד• בפרק כדאמרינן גגד• נקרא האות באמצע שלמעלד• ומד• תגא נקרא

 זייגין שני נעשית הה׳ אמצעית במחיקת אלמא זיון צריכא יין1ה והרי זיינין שגי ועשאה דה׳
 בסוטה וכן שלאחריד• חודד• דהיינו לד׳ ושווייה דד׳ 'לתגח נטלה קאמר ד׳ וגבי שלהן יתגין

 ובאלפא . לתגו ה׳ וגבי לתגו ד׳ וגבי לגגו ח׳ גבי בהבוגה ר״ת גורם וכן קמא פרק דבעירובין
 ובשת גנאי להן יש חטא שבעלי מפני כתר קשור אינו ח׳ מ״ט אמר נמי עקיבא דרבי ביתא

 דקאמר והא הספק מן לד״וציא שניהם שעושים ויש כתר. לה יש כן אם האות בסוף הוא זיאס
 כמו שמאלי רגל בתחלת שנראה כיון גמי אי לעשות מחוייב שאין היינו בתר קשור אינו ח׳

 אין שם כי בתר קשור ח׳ אין מה מפני קאמר ימין ולצד כתר נראה אין לעשות סופרים שרגילים
 כפירוש משמע ובעריך ימין. לצד עוקץ לה שאין לדקדק יש משם וגם לעשות לסופרים רגילות

 של ברומו הוא שחי חוטר אותו שמראה כמקל חי׳׳ת של לגגו מעט זוקפין שכתב תם רביגו
 אמרינן ט י כדלעיל רש׳׳י דברי גם קיים כתב אשר במגילה בעצמו תם רבינו והנה ענ׳׳ל. עולם
 לתוך ימין ראש מעט לכפול שצריך תם רבינו אומר מכאן פיפי״ן טיתי״ן יעשה שלא הבונה פרק

: * כזה פ׳ כמו נראה שתהא עד כך בל יכפול שלא קאמר ולכך קצת פ׳׳א במין חללה
 לכתוב נתכוון הנגאל רביגו פירש שתים בידו ועלה אחת אות לכתוב נתכוון אמר הבונה ובפרק

 מה מפגי עקיבא דר׳ ביתא ובאלפא שתים. שהם דז וכתב שמאלי החיצון יריכו הדביק ולא ט׳
 היינו ידו דטמין משמע בסתר יתן לעני פרוטה הגותן שבל בתר וקושר ראשו וזקוף ידו טס־ן ט׳

 כפוף י׳ של ראשו טעמא מאי הקומץ בפרק אמרינן י : (ט) בזה וצורתו חללו תוך של הכפל
 קוצו דאמר רב אמר ידוודה לכדרב נצרבה לא פשיטא מעכב אחד כתב אפילו נמי ותגן מעט
 דראשו ועוד האות גוף שזהו דפשיטא וקשה למטה שכפוף ימין רגל דזהו פירש״י מעכב יו׳ד של

 של שמאל .שראש תם רבינו פירש לפיכך רגל נקרא ימין צד של שזה שמאל לצד משמע כפוף
 לרשעים רמז למטה אחת נקודה יו״ד מד. מפני דאמר בפסיקתא משמע וכן מעט. כפוף ירד

 שיהיו עולם לבאי רמז כפוף ויו״ד לעלית שעתידין רמז למעלה אחת ונקודה לגיהנם שיורדים
 יו״ד של שקוצו להיות ויכול למעלד• ובן שמאל לצד למטה תג לה דיש אלמא וכי׳ כפופים
 נקודה ליח קרי שמאל של דאילו ימנית רגל היינו כפוף ויו״ד שלמעלה אותו היינו הקומץ דפרק
פשוטה וכ״ף לבי״ת תדמה שלא למעלח עגולה שתהא צריך כפופה כ ג (י) כזה וצורתו למטת•

 סתימה למ״ם תדמה שלא צד מכל עגולד. להיות וצריך במ״ם כדלעיל צד מכל סתומה שתד.יד.
 הכפיפה כנגד ואורכד. הפ״א לעשות שרגילין כמו עגולד. לדויות צריכה C] : (D( כזה וצורתה
 מאי הבונה בפרק אמרינן ק : הכפופה כפיפת כנגד ארוכה תהיה הפשוטה צד״י וגם בדלעיל.

 קאי פיתחא: על דאי הר׳ כנגיד למעלה תג שצריכה משמע רי״ש לגבי דק׳ תגיד. מהדר טעמא
 כדאמרי׳ רי׳ש לגבי(, דקרף אפיד. מהדר טעמא מאי למימר ליד. הוה א׳כ הר׳ כנגד הפוך שהוא

 כמותי כתר לו קושר אני מדקאמר ועוד למעלה זקוף מקל משמע תג ועוד לדל״ת גימ^ל גבי
 דקו״ף כרעיה תלי טעמא מאי הקומץ בפרק ואמריגן האות. בעיקר מיירי ואינו זקוף זיין משמע
 יש שתי״י הרי׳ח קיבל וכן )p( כזה וצורתד. למעלד. לד. נוגע שלד. הארוך רגל שאין פירוש
ק׳. אלא תלוי לד.יות חכמים הזכירו שלא לגגד. רגל דבוקד. להיות  לי פסל רבינו מורי הנד. תיו
 יודי״ן ומקצת: האלפיץ שעל יוריץ מקצת היו שלא בשביל רק זלד.״ד. מורי אבא של שהיו תפילין

 ביותר ומתוקנים גאים היו הדברים כל ובשאר האות לגוף גוגעין התוי״ן רגלי ומקצת שבש׳׳ינין
 הקומץ בפרק דאמרינן. יו״ד של מקוצו גרע דלא לי וכתב דל נקדון יוסף הדדר ותיקון כתיבת
 ותדע תמרו. בתיבה וכתבתם כדאמריגן ושבורה פסוקה ולא שלימד. תמד. כתיבה ובעינן דמעכב

 לדבר טעם וליתן לדורשם והוצרכו חכמים תמהו מחוברות ואינם תמות שאינם מקצתם שעל
 אז מכירם .טיפש ולא חכים דלא שתינוק תחילד. כשנעשו רק לתקנן שיכולים אמר ושוב כדלעיל.

 ולא מפסלי ולא הפרשיות כל שנכתבו 'אחרי ואפילו באלו כיוצא תיקוניהם שאר לתקן יכולין
 אלפא כל רבא אמר הביאו אלפס ורב בא ר בשמושא כתב . התרומד. לשון כסדרן. שלא מיקרי
 א׳׳ך הר׳ם בפ׳׳ר קדש פרשת זהו לט״עת ש״י וס״י ח״ץ הן אלו בתפילין מוצא אתר. תגין ביתא
 ח׳׳ץ פירושו וזהו שמוע ̂אם והיה דשמע סץ שעטדז יביאך בי וד.יה פרשת זד.ו כ׳׳ה דק׳׳ח

 למ׳׳ע תגי ג׳ דלי י׳ תגי ה׳ דאשר ש׳ תגי ג׳ ג׳ דהיבוסי וס״י תגין ה׳ ץ׳ תגין ד׳ ח׳ חמץ של
 תגי ג׳ ג׳ דהזברים הר׳ם תגי ג׳ ג׳ דפטר פ׳׳ר תני ג׳ דיביאך ב׳ תג* ג׳ דתורת ת' תגי ד׳ דלמען

 דשמע ש׳ע תגי ג׳ ג׳ דידכה כ״ה דלשלחנו ח׳ דד,קשה ק׳ תגי ה׳ ה׳ דידך ד׳ תגי ד׳ ד׳ דישאלך א״ך
 דלא תפילין כל רבא אמר . תגי ג׳ ג׳ דהארץ ץ׳ דגנך ג׳ דמזוזת ז׳ דנפשך נ׳ לטוטפת וט׳׳ט

 זיונץ וד.גי עד וכו׳ זה כל מציגו לא שלנו בתלמוד מיהו עכ״ל. פסילי אתוותא בהני בדיקי
 צריכות ג״ץ שעטנ״ז אותיות שאלו מקום בל קטנים תגין אבל גדולים תגין היינו המפורשים

 זה מכל הזכיר לא המצות בספר אמנם התרומד.. ספר עכ״ל הקומץ פרק כדאיתא קטנים זיונים
 עיץ להאריך לי ואין התגין ענין בע״א כתב ורא״מ ומשמר ולשונו המחבר כרבינר כתב אך כלום

אותיות ז׳ מאלר. אחת כל ג׳׳ץ שעטדז רבא אמר גרסינן הקומץ פרק . שצ׳׳ד סימן בספרו
רד.נד# האותיות. באלו תורה ספר בכל לעשות צריך וכן שמאלי בראש פירוש זיונים ג׳ ג׳ צריכה
 ומניפו זיין שאוחז כאדם ידו בכתב בפירושו רש״י וכן שכתב קד<טים בספר זיינו גרשום רביגו
 תגים יש ומשמאל ומימין באמצע גדול אחת תג רק עושין שאץ ויש .ולפניו ולשמאל לימין

 בתפילץ שמוע אם והיה דשמע ג״ץ שעטדז רבא כשמושא דאטר והא עצמו. האות מן קטנים
 ראשי ג׳ בבל מיידי וגם מקלות כעין שד.ם גדולים בתגים מיידי התם כדלעיל זיוגין ג' ג׳ צריכים
 ג״ץ שעטנ״ז הישר בספר תם רבינו וכתב . התרומה ספר ע״כ עמ׳צ ראשי בב׳ וכן השי״ן

 רבינר אמנם בס״ע. מצאתי יו״ד של טקוצו גרע דלא פסול זיין לא. ואם זקינו רבינו שפירש כמו
 רבא אמר רז״ל כתב אשר רא׳׳ם כדעת שדעתו משמע דבריו ומתוך כלום מזה הזכיר לא המחבר

פינים שלשה הארת ראש לכל שיר.א משוך אלא עגול ראשו יעשה שלא זיונין פירוש עד וכו׳
גוף ללמדנו אלא רבא בא שלא בידם ד.וא *וטעות כזד. שלמעלד. תגין שעושים אדם בבני וראיתי

 אמר דלא לומר רוצה ד.מחבר רבינו בי ראיתי ישוב . עב״ל מסיני למשה נמסרו היאך האותיות
 באשר זיונים שצריך פירש ושם קאי שבמזוזה פרשיות דשתי דאמתגיתין אמזוזה אלא דבא
 הקבלה ע׳פ דאש של שימין מנין : ע״ש ה׳ בפדק לקמן תמצא כאשר ורש״י גרשום רבינו זיינם

 ראשונה פרשה . יד של שיט*ץ ראשי הן ואלו . פרשה בכל ז׳ יד ובשל פרשה בבל שיטין ד׳
/ יוצאים ,׳ב יום את ,א׳ וידבר  רחם / א׳ והיה שנייה. פרשה :ז׳ תורת ,ו׳ ד.ד.וא .ה׳ חג ,ד' לתת ג

רד/ ב/ מ לא הג/ ש , הקשה כי ב  ורדו ב/ את א/ שמע . שלישית פרשד. :ז׳ לאות ו/ בהמה ה׳
 ה׳ ג/ ואכלת ב׳, נפשכם ובכל א/ והיה רביעית. פרשה ; ז׳ ומזרזת ו/ ידך ה/ ובלכתך ר/ לבבך ג׳,
/ בין ה/ אשר ד, הן : ז׳ ביתך י  . ראשונה פרשה פרשד.. בכל ד׳ ראש של שיטים ראשי ואלו'

/ הזאת ב/ מזה א/ וידבר  פטר כל ג׳, ממצרים ה׳ ב/ פטר ובכל א/ והיה שנייה. פרשה :ד׳ זה ג
/ לבניך ב/ א/נפשך שמע שלישית. פרשה ;ד׳  לא ב/ עשב א/ וד.ידי רביעית. פרשה :ד׳ על ג

/ תתן . בניכם את ג  בזה אין שינה שאם אע״ם הקבלה מפי התרומה בספר כתוב זה בל ד׳
 עור נוטל יד של תפילין לו ואין ראש של תפילין ב׳ לו שיש מי הקומץ פרק מדאמרינן עיכובא

 ורא׳׳ם : ע״כ חילוק ביניהם שאין משמע יד של תפילין לשם ומגיחן מד.ן אחד על וטולה אחד
 העם אל א׳/ וידבר ראשיה הן ואלי שורות ז׳ בה יש ראשונה פרשה ראש שבשל שקבל כתב

 . הן ואלו שורות ה׳ בד. יש שנייד, פרשה :ז׳ למען ד, וד.גדת ה/ וביום ד/ נשבע ג/ היום ב/
ב/ ואספת א׳, וד,יד. .הן ואלו :וחצי ה' שלישית פרשה :ה׳ ממצרים ד/ כן ג/ יד ב/ לה' א/ יהיה

וחרה
עוז מגדל

(דףקג) הנזנה פרק ונשנה כ״פ) (דף רנה הקומן פרק נהן. הקורא כל עד כו׳ כוהני! אין לפיכך :דמנילה פ״ק ואנד. ונשסנש עד כו׳ תפילין כו«ין אין
המגיה הפפר. מרם שקינל וגקנלה מעצמו יני! והסופר ,ו״ל הרג שציין כאלה אוהיות דפוס גשום אין *)
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 נקב כל נמערבא אמרי קח) שרצים(דף שמנה פ' בשבח וכו׳. נקוב שהיה עור :ביחי״ן כפי״ן
 גבי על לכחוב ואסור הוי נקב עוברח אינה שאם וממילא נקב אינו עליו עוברח שהדיו
 הקומן בפרק וכו׳. העור ניקב : דרבהונא מימרא שם וכו׳. לכחוב מומר לפיכך : הנקב

 לה ופירשו פסול ירכו כשר הה״א תוך ניקב דרב משמיה נדבך בר אשיאן אמר כס) (מנחות
 קסנה אוח מלא בו נשתייר ירכו דניקב החס
 שלא והוא שכתב ומה .פסול לאו ואם כשר

 בר דרמי מעובדא נלמד אחרת לאות תדמה
:בסמוך שכתבתי תמרי

ב ״ אחד. קלף על עד וכו׳ כותבין כיצד א פ
 הקומץ(מנחות בפרק ברייתות

 בהלכות הרי״ף וכתבם ובמכילתא ב׳) ל*ד
 תורה ספר כמין וגוללו שכתב ומה .תפילין
 והמרדכי. הרא״ש כתבו כן .לתחלתו מסופו
 דילפינן משום דמעמא וכתבו .התרומה וספר

 כורכה ב׳) (ליא שם בהקומץ דאמרי׳ ממזוזה
: שמע כלפי מאחד

 המרדכי כתב כן בפרשיות. ליזהר וצריך ב
 זיל הרא״ש וכ״כ חיים ואורחות

; תפילין תיקון בסדר
אין עד .וכו׳ וחסר שלולא ליזהר וצריך ג

וכו׳: בתגין ליזהר וצריך ח :פרעה אל בא פרשת סוף במכילתא תקנה. לו
 הסדא רב אמי צ״ז) דעירובין(דף בחרא פרק וכו׳. מומחה שאינו ממי תפילין הלוקח י

 או רחש של ואחד יד של שתים בודק מומחה שאינו ממי תפילין הלוקח רב אמר
בשל דיהמחי ובעינן זבין גברא דמחד דחזקה בגמרא שם ואמרו יד של ראש'ואחד של ב׳

 בכריכות דה"מ התם ואסיקנא ראש ובשל יד
נמי וחמש ארבע אפילו בודק בצבתים אבל בי״ת ולא לביית כ״ף ולא לייי וא״ו ולא אא״ו [ק]

 לא נקוב שהיה אעור כ :בהן הקורא כל שירוץ עד
קב. נבי על יכתוב  אינו עליו עוברת שהדיו נקב וכל הנ

 גבי על לכתוב מותר לפיכך .עליו לכתוב ומותר נקב
 ניקב אם שנכתב אחר העור ניקב .שנתעבד העוף עור

 בשאר וכן מ״ם תוך או היא תוך בנון האות ני] בתוך
 אם שנפםקה. עד אות של בירך' ניקב . כשר אותיות
 שלא והוא כשר קטנה אות מלא ממנה נשתייר
 אות מלא ממנה נשתייר לא ואם אחרת. לאות תדמה

.* פםולה קטנה

שני פרק

מאיש
 פי על אף ולפיכך אחר מאיש וצבת אחד

 צבתים. שאר גס לבדוק צריך אחד צבת שבדק
 ממי תפילין הלוקח הם כך רבינו דברי וישוב
 לקפ אם כיצד והא לבדקן צריך מומחה שאינו
 או -אחל בכרך והם כלומר קציצות מאה ממנו
 לקח • ואם וכו׳ ג׳ מהם בודק אחד בצבת

 אגודות אגודות כרוכין שהם כלומר צבתים צבתים
 ואחד ראש של שתים צבת בכל לבדוק צריך

:רחש של ואחד יד של שתים או יד של
.הפרק סוף עד וכו' תפילין הכותב יא

:דעירובין בתרא פרק בירושלמי
שיהיו

 ומניחין לבדו ואחד כלאחד וגוללין קלפין ארבע על פרשיות ארבע כותבין נא] .ראש של התפילין את בכותבין כיצד א
חד. m בעור מחוברין שהן בתים בארבע אותן שליד א קלף. על דפין בארבע פרשיות הארבע אותן כותבין ו

 פתוחה הסתומה עשה שאם בפרשיות להזהר וצריך ב .*■אחד בבית ומניחו לתחלתו מסופו תורה ספר כמין וגוללו אחד
 וצריך ג ; סתומה שמוע אם והיה שהיא אחרונה ופרשה פתוחות כולן הראשונות הפרשיות ושלשת .פסלן סתומה הפתוחה או

 פסול מלא החסר כתב שאם . הבדוק תורה בספר כתובות שהן כמו כתובות ארבעתן שיהיו עד וחסר במלא להזהר
 נפרשה ד •* אלי פרשיות בארבע שיש והמלאות החסרות הן ואלו תקנה. לו ואין פסול חסר המלא כתב ואם .היתר שימחק עד

 מלא והיבוסי ;חסר והאמרי ,מלא יביאך וא״ו.] חסר יצאים .מלא [הוציא חסר. בחזק מלא. זכור מלא. בכור כל לי קדש ראשונה
 ולזכרון .מלא לאות .מלא בעבור חסר. גבלך חסר. שאר .מלא מצות מלא. השביעי חסר. מצת חסר. העבדה וא״ו. חסר לאבתיך

רד. הוצאךחסר מלא. תורת מלא. עיניך מלא. ר. י ס ח ה ק ח  י יו״ד חסר יבאך כי והגה שנייה פרשה ה מלא; למועדה ה
 בכור ועד .חסר מבכר . מלא בכור .חסר ויהרג .מלא הוציאנו .חסר בחזק . מלא בכור .חסר חמר .וא״ו חסר ולאבתיך

 . מלא עיניך . תנינא וא״ו חסר ולטוטפת . בה״א כתוב ידכה . מלא לאות מלא. בכור וכל וא״ו. חסר זבח מלא.
 מלא. לבניך .חסר מאדך גדולה. אחד של דל״ת גדולה. שמע של עי״ן שמע .שלישית פרשה ו ;מלא הוציאנו .חסר בחזק

. עיניך .ואוי״ן שני חסר לטטפת חסר. ידך מלא. לאות מלא. ובקומך שנייה. ירד בלא בביתך א ל  וא״ו חסר מזזות מ
שעריךמלא; שנייה. rv בלא ביתך ראשונה. שה וב  מלא. יורה אחת. בוא״ו מצותי חסר. שמע אם והיה רביעית ז.פר

 לטוטפת מלא. לאות . חסר אתם חסר. נתן חסר. הטבה מלא. יבולה מלא. והשתחויתם וא״ו. חסר ותירשך מלא. ומלקוש
 . שנייה ירד בלא ביתך .מלא מזוזות מלא. ובקומך . שנייה ירד בלא בביתך .חסר אתם מלא. עיניכם שנייה. וא״ו חסר

 כתובין שהן כמו תג להן שיש זקופות כמוזיינין והן אותיות של בתגין להזהר וצריך ח * יא״ו חסר לאבתיכם מלא. ובשעריך
רה. בספר  והיא בלבד אחת אות בה יש ראשונה פרשה ט ג אלי פרשיות שבארבע האותיותהמתויגות w הן ואלו תו

 מחמשתן ה״א כל ועל ה״א מהן אחת וכל אותיות חמש לה יש שנייה פרשה זייני״ן. שלש עליה מימים של סתומה מ״ם
 שלישית פרשה .ידכה של וה״א ויהרג. של וה״א . הקשה של אחרונה וה״א ראשונה וה״א ונתנה. של ה״א והן .זייני״ן ארבע

ה יש  טי־״ת וטי״ת .זייני״ן שלש עליה יש וקשרתם של וקרף זייני״ן. שלש עליה יש ובקומך של קרף הן ואלו אותיות חמש ב
 שלש עליה יש ואספת של פ״א .אותיות חמש בה יש רביעית פרשה . זייני״ן ארבע משלשתן אות כל על לטטפת של פ״א

 האותיות כל .זייני״ן ארבע משלשתן אחת כל על לטוטפת של פ״א טי״ת וטי״ת . אחת זיי״ן עליה יש ואספת של ותי״ו .זייני״ן
 לבדקן. m צריך מומחה שאינו ממי תפילין יהלוקח פסל;י* לא בהן וגרע הוסיף או התגין עשה לא ואם עשרה. שש המתויגות

 אם . ראש של ואחת יד של שתים או יד של ואחת ראש של שתים או . קציצות שלש מהן בודק קציצות מאה ממנו לקח
 בדיקה צריכות כולן צבתים צבתים לקחם ואם בדיקה. צריך השאר ואין כשרים כולן והרי האיש זה הוחזק כשרים מצאם

א לקוחים; הרבה מאנשים הצבתים שחזקת והחזירן ובדקן אדם משאר או המומחה מן שלקחן או ידו בכתב תפילין הכותב י
לעורן

: שס 1עש' סמ״ג ל״מ סי׳ שס שור ב :שם סמ״ג ל״ו סו' שם שור א :5כ״ עשין ״ג סימן ל״נ סי' א״ח שור ג :כ״ח עשין סמ״ג רע״ה סי׳ י״ד ל״כ סי׳ א״ח שור ב

עוז מגדל
 כו׳ העור ניקב : סופרים עמסכת ק״ח) (דף שרליס שמוצה פרק שצתעבד. עד סו' צקוס שהיה עור
. סתומה שמוע אס והיה עד סו׳ תפילין סותכין מצד פ״ב :כס) (דף רסה הקומן פרק הפרק. סוף עד

 : סופרים נמססת תקצה. לו אין עד סו׳ וחסר נמלא, להזהר וצריך :ל״ד) (דף רכה הקומץ פרק
 סד להזהר וצריך : עליו שסמך המוגה מן-הספר וא״ו. חסר לאכתיסם עד וכו׳ החסרות הן ואן*ו

 דעירונין(דף נתרא פרק לקוחין. עד סו׳ תפילין הלוקח : רכה כשימושא פסל. לא מהם וגרע עד
: שם עירונין ירושלמי הפרק. סוף עד תפילין הכותב :נ״ז)

מיימוניות הגהות
/ וחרה  בביתך ב/ יהיה א/ שמע וחצי ג׳ רביעית פרשת : ו/ לאבותינו ה/ בביתך ד/ את ג

 הזכיר לא המצות פר ובס ע׳שד וכו׳ שורות ו׳ להיות שיש כתב יר של ובתפילין : ד/ וכתבתם ג/
 שכתב אחר לתקנה תקנה אין גם [ק] : התרומה ספר כדברי הסופרים ונהגו כלום זה מכל

 כסדרן שלא והוי בתיבה עיקר זהו כן אחרי יתקנו אם עליה עתה שמה שאין דאחרי לפניה
 אחרי לה מועיל תיקון אין עליה שמה שאין עד ונתקלקלה אחת באות טיפת-דיו נפלה אם וכן
 וכיוצא זה רכל כן אחרי. יתקן לא סתומה שהיא עד שמאלי העוקץ שנגע פתוחה מ׳ וכן כן
 כל ממלא הנקב אם דאפילו מוכח הקימץ כפרק [ר] : ע״כ כסדרן שלא והוי תיקון חשוב בו

 בימינו לכתוב וצריך ]6[ ; האות סביב מבפנים גויל מצריך דמגילה בירושלמי אבל החלל
 ידיו בשתי ושולט . הבונה פרק כדאיתא בשמאל כתיבה דרך דאין פסולה בשמאל כתב בדיעבד אם ואפילו בימין כתיבה אף בימין קשירה מה הקומץ סוף כדאמר ומזוזה תפילין תורה ספר

 עד וכר ,.ראש של תפילין שני לו היו דאמרינן התם כדמוכח יצא עורות בד׳ כתבן ואם ]3[ :] ל״ב סימן בטור [וכן ; תרומה ם׳ .שלי ימינו שהיא בשמאל כותב ואיטר בימין יכתוב
 רדלא בכה״ג ומאלפס רבה משימושא כתב אשר התרומה כספר ודלא ולשונו בס״ה כתב זה שבעמוד אלה דבריו ובכל [ג] : ע״כ התרומה ם׳ יד. של תפילין לשם ומניח אחד עור עליהם טולה

 לט״טפת ואספ״ת שבשמע לטרטפת וה״יו יד״כה על לאות וה׳יה ויה״רג פרעה הק׳׳שה וידדי הז׳כרים לך יהיו אשר לך ונתג״ה תפילין אותיות כתרי וז״ל שכתב הרי״ח בקבלה מצא באשר
וטעמזג התכלת פרק כדאיתא המומחה מן אלא נקחין אינן ולכתחלה [ד] : מס׳׳ע ע״כ מסיני למשה הלכה התגין אלה ארצכם מטר ונתתי שבשמע ובקימך האר״ץ על שמוע אם שבוהיה

ע״ב בדיקה בלא יניחם ושמא ולתופרן ולחזור ולבורקן התפירה לסתור לטורח עליו יהיה פן דגזירה


