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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
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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


