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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
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T זמן כל חפילץ מ״ו) דף (סוכה וערגה 3לול סרק נרייחא וכו׳. שמניחן זמן כל תפילין 
 ואסיקנא גלנד שחרית אלא מגרך אינו וחכ״א רגי דגרי עליהם מגרך שמניחן

 וכחגוהו מגרכי גהו דממשמשי אימת כל אשי רג דכי רכנן כגמרא ואמרי׳ כרכי דהלכתא
כפירוש מפרש ז״ל שהוא מפני שהפעם נראה שהשמימו ורכינו תפילץ. כהלכות 1והרא׳? הרי״ף

 כשנשמפו אלא מכרך דלא הרא״ש שכתג ר״י
 וזה למקומם להחזירם כהם וממשמש ממקומם

 ממקומם שנשמעו דכיון לכתוג צריך היה לא
 וככלל היא גמורה הנחה למקומם כשמחזירם

 נפשך ואם הוא. עליהם מכרך שמניחם זמן כל
 והתוספות רשייי כפירוש מפרש שהוא לומר•

 נשמעו לא אפילו כהו דממשמשי אימת דכל
 שהיו מפרש ז״ל שהוא לומר צריך עלייהו מכרכי

 התוססות שכתכו כמו חוקיו לשמור מכרכים
 מכרכין אין תפילין סילוק דכשעת דקי״ל ,ומאחר
 ומפני מכרכין אין כשממשמש גם חוקיו לשמור

 דפסחים פ״ק וכו׳. כולן המצות וכל השמיעו: כך
 כהלכות הרי״ף והכיאה דשמואל מימרא ז׳:) (דף

 התפלה על לכרך צריך לפיכך ומיש :תפילין
 הקומץ(מנחות כפרק וכו׳. הנחה אחר יד של

 עד הנחה משעת עליהם מכרך מאימתי ל״ה:)
 היכי רכינו כדכרי לדקדק ויש קשירה. שעת

 עוכר עליהם מכרך המצות דכל דמשום קאמר
 דאדרכא הנחה אחר לכרך צריך לפיכך לעשייתן

 קודם מכרך עפי הוי הנחה קודם יכרך אם
 עשייתן קודם שיכרך דכעינן וי״ל לעשייתן.

 זו וקשירתן דעוכר לישנא וכדמשמע כסמוך
 הוי לא הנחתן קודם יכרך ואס עשייתן היא

 לכרך צריך לפיכך שמ״ש ועי״ל לעשייתן. עוכר
 ולא הנחה אאחר ולא קאי קשירתן אקודס

 היא זו הנחתן נימא דלא אלא לאשמועינן אתא
 אלא דליתא הנחה קודם לכרך וצריך עשייתן
 לכרך יכול ולפיכך עשייתן היא זו קשירתן

 .הנחתן אמר שהוא אע״ס קשירתן קודם
 הוא קשירתן קודם ה״ק לכרך צריך ומ״ש

 אכל עשייתן אמר יהא שלא כדי לכרך דצריך
 כידו הרשות הנחתן קודם לכרך רצה אס

 הנחתן משעת עליהם מכרך מאימתי דת״ר דהא
 לומר אלא יכרך לא לכן דקודם למימרא לאו

 עוכר משיג דשפיר יכרך הנחתן משעת שאף
 ירומם רכינו •דעת היה שזה ואפשר ,לעשייתן

 עוכר דהיינו הנחה קודם עליהם ומכרך שכתג
 לולכ כפרק והר״ן הרא״ש מדכרי אכל ,לעשייתן

 מכרך דאיהו כהחלה שכתכתי כמו נראה הגזול
: הנחה קודם

 אמר פרק וכו׳. תפיליו אדם כשחולץ ח
 אמר ל״ג) (יומא הממונה להם

רכהעכורי אמר המצות על מעכירין אין ר״ל

 שמניחן זמן כל תפילין ז t ראש של מניח כך ואחר
 ביום. פעמים כמח ולובש חולץ ואפילו עליחן מברך

 לפיכך לעשייתן. קודם עליתם מברך כולן המצות וכל
 הקיבורת על הנחה אחר יד של [י] התפלה על לברך צריך
 .* עשייתן היא זו שקשירתן . קשירתן [י] קודם

 של יניח לא בכלי להצניען תפיליו אדם »כשחולץ ח
 שהוא שבשעה מפני מלמעלה ראש ושל מלמטה יד [י]

 שמניחה ונמצא תחלה ראש בשל יפגע ללובשן רוצה
 יד. של הודם ראש של לובשין שאין לפי יד של ומוציא
 אחרת למצוה ממנה ולעבור מצוה להניח לאדם ואםור

 הוא בה בתחלה אדם W לידו שתבוא מצוה אלא
 שיפגע כדי למעלה יד של להניח צריך לפיכך . מתעסק

 בו להניח שהכינו ^כלי ט .* הסדר על וילבש תחלה בה
 בדברי בו להשתמש ואסור נתקדש בו והניחם תפילין

 הכיני ולא עראי בו שהניח או בו הניח ולא הכינו חול.
 לתלות גואסור .שהיה כמו חול הוא והרי נתקדש לא
 תולה אבל עצמה בתפלה בין ברצועה בין התפילין את

 הנחת יזמן י :בו מונחין שהתפילין הכים ש את הוא
 .ימימה מימים שנאמר בלילה m ולא ביום התפילין

 טובים וימים m שבתות י־וכן תפילין. מצות היא זו חוקה
 טובים וימים ושבתות לאות והיה שנאמר תפילין זמן אינן

ת. ני] עצמן הן  את משיראה הנחתן זמן ומאימתי או
 :החמה שתשקע עד ויכירהו אמות ארבע ברחוק חבירו

א  וחשכה החמה שתשקע קודם תפילין שהניח מי י
 מוריןדבר ואין *מותר. הלילה כל עליו הן אפילו עליו

 תפילין יניחו שלא הכל את מלמדין אלא לרבים זה
 וכל החמה. משתשקע אותן יחלצו אלא בלילה עליהן
 בלאו עובר החמה שתשקע אחר לכתחלה תפילין המניח

: ימימה מימים וגו׳ הזאת החקה את ושמרת שנאמר
היה

 ורp ג :שם סמ״ג מ״ב סי' שס מלר כ :שם ועיין שס עשין המ״ג כ״ח סי' א״ח נמר א
: ל' סי' מור וז : שס סמ״ג ל' סי׳ שס מור ד :מ' סי' שם

 ושקעה הכסא לכית ליכנם חלצן שאם חכמים ומודים שינה זמן עד וחכיא השוק מן
 ימים ימימה מימים למועדה הזאה החקה אח ושמרת תניא .מניחן אין שוג חמה
 אומר ר״ע הגלילי ר״י דכרי מוכים וימים לשכמות פרמ ימים כל ולא מימים לילות ולא
שכמות אכל תפילץ זמן לילה סכר דקא כלכד פסח לענין אלא זאת חוקה נאמר לא

לאות מוהיה ליה ונפקא תפילין זמן לאו וי״מ
 וכיון .אות עצמן שהן וי״מ שכתות יצאו ידך על

 ס״ל כולהו קמיימא דכריימא דמנאי דחזינא
 הלכה דאין קי״ל הכי תפילין זמן לאו לילה

 לכמחלה כהנחה פלוגחייהו מיהו ממכיריו. כר״ע
 אץ רכק ולמך לכתחלה מניחין עקיכא דלר׳

 חכמים ומודים כהדיא כדתניא לכתחלה מניחין
 אלא חלצן לא אפי׳ כלומר וכו׳ חלצן שאס

 לחזוי ע״מ חולץ שהוא הכסא לכיס ליכנס
 אין שוכ אח*כ חמה ששקעה ולהניחן'כיון

 זמן כלומר תפילין הנחת רכינוזק וז״ש ̂ מניחן
 הניחן אם ודין כלילה ולא כיום כמחלה הנחתן
 לא אם לחלצן זקוק אס חמה שקעה כך ואחר

 מוהיה וי"מ לשכמות רכינו ומייתי כסמוך יחכאר
 דפסקינן דאע״ג משוס דר״ע קרא דהוא לאות
 זמן לילה דאמר כמאי דוקא היינו כוותיה דלא

 עליה סליגי רכנן הנך דכל משום הוא תפילין
 דינא לענין ליה מודו כ״ע וי״מ כשכתוח אכל
 ור״ע קרא מחד לה מייתי הגלילי דר״י אלא

 מחכירו. כר״ע והלכה קרא מחד לה מייתי
 מהם שיש מועד של כחולו הפוסקים ונחלקו

 תפילין כהם מנימין ואין הם י״ע דככלל אומרים
 שכתכ רכינו מדכרי נראה וכן שמניחין וי״א

 לעצמו. תפילין אדם כומכ י*ס משכיתת י׳ כפרק
 רכקכתראי שכימי עד להניחן היה העולם ומנהג
 שמניח שמי השירים לשיר הזוהר כספר מצאו

 כנעיעות שקוצץ כמי המועד כחול תפילין
 :המועד כחול עוד מלהניחס ונמנעו
 להניחן שיכול כלומר .הנחתן זמן ומאימתי

 דגרסינן וכו׳. מכירו את משיראה
 דתנן הא גכי פ׳:) (דף דכרכות קמא כפרק

 אומרים אחרים כשחרית שמע את קורין מאימתי
 ויכירנו אמות ד׳ כרחוק חכירו אה משיראה

 כלומר כותיקין לק״ש כאחרים לתפילין אכיי אמר
 לתפילין הוא לק״ש אחרים שקכעו זמן שאותו

 גורס ורש״י הנחתן. זמן הוא ואילך זמן שמאותו
 לתפלה שכךכתכ כן מפרש ועכ״ז כאחרים לתפלה
 עכ״ל. ק״ש קודם הנחתן שמצות תפילין להניח
 כמשמעו פירושו זו הפלה שאס שטעמו נראה
 כותיקין לק״ש ולומר להקדים לו היה קשה

 אס משיראה דאמרינן ואהא כאחרים. לתפלה
 קיימין אנן כמה כירושלמי אמרו וכו׳ חכירו

ואי ליה חכים עפי כרחוק אפי׳ כרגיל אי
אכסניא כהדין רגיל ואינו כרגיל תסתר כיה חכים לא לגכיה קרוג אפילו רגיל כשאינו כשעה דאיירי האי רכינו כשם המוספות שפי׳ כמו רכינו ומפרש אסור. אמומפתא דרעא
: לקיצין דאתי של ואח״כ מחלה ככיס ויתנם t של אותם יעכיר שלא כתיק ומניחן תפילין שחולץ

יתיכנא הוה רכינא אמר ל״ו:) (מנחות הקומץ פרק כסוף וכו׳. תפילין שהניח מי יא כי המצות על להעכיר ויצטרך תחלה ראש כשל יפגע להניחן כשיכא דא״כ למעלה ראש
 :יד של ועליהם תחלה ראש של כתיק להניח צריך כך היל ראש של קודם יד של להניח יצטרך

 כ״ג:) (כרכות שממו מי פרק חסדא דרג מימרא . שהיה כמו עד וכו׳ שהכינו כלי ט
 (כרכות שממו מי פרק וכו׳. לתלות מ״ח):•ואסור הדין(סנהדרין נגמר ופרק

 לו יתלו תפילין התולה מיתיכי תפיליו שתלה רכי את ראיתי אני חנינא איר כיד)
 תלה וכי אסור קציצה ל״ש רצועה ל״ש אימא כעית ואי כקציצה הא כרצועה הא ליק חייו
 :רכינו דעת וכן ולחומרא כסרא ישנא כל זיל והראיש הרייף ופסקו תלה. ככיסחא רכי

 הקומץ פרק וכסוף צ״ו) ציה (דף כתרא פרק כעירוכין וכו׳. תפילין הנמס זמן י
רגל שתכלה עד אומר יעקג ר׳ החמה שתשקע עד מניחן מתי עד ליז) (מנחות

מיימוניות הגהות
 בראש: הידוק שעת עד הנחה משעת שמברך ראש של בתפילין גם כתב והמצות התרומה בספר ]7[

 אביי הקומץ דפרק הא פר׳ת וכן י׳ג בהלכה ג׳ פרק לעיל כדמוכח זרועו על שמהדקן הידוק פירוש [ה]
 שפירושו קשירה לשון בתלמוד מציגו והרבה הידוק שעת עד הנחה משעת תרווייהו דאמרי ררבא

 חדש קשר לקשור שצריך אומר שהיה אליהו כר׳ תפילין-ודלא המוצא פרק מוכח וכן הידוק
 :דחולין קמא ובפרק תפילין המוצא בפרק ובתוספות התרומות בספר ע״ש שמניחן שעה בכל
 היה ר' [ז] :אסור אטוטפתא דרעא עבורי מדריל ש״מ רבא אמר הממונה להם אמר פרק [!]

 הלכתא הונא רב אמר דברכות פ׳ק [ס] :להו תלי בכיסתא התם כדאיתא כו׳ תפליו תולה
 לקיצין ואתי לאכסגיא דאזיל כהדין חבירו את משיראה הירושלמי ומפרש ע״ש כאחרים לתפילין

בהן יש שהרי המועד בחול תפילין להניח אופר היה שר״י יהודה רבינו כתב [ט] : ליום פי׳
 נש •בר חד מגלחין ואלו דפרק בירושלמי דגרסינן שמחה רבינו וכן התרומה בספר ברוך רבינו וכן המועד בחול להניחם שיש כתב שמשון רבינו אמנם ולולב סוכה בסוכרת מצות בפסח ^ות

 אתא לעצמו תפילין אדם כותב דתנן אוחרנין לך כתוב וזיל תפילך ליה הב זיל לספריה ליה אמר נתן בר אבא ר׳ לגביה ושלחיה חננאל ר' לגביה אתא המועד בחול פי׳ במועד תפיליו אובד
 להגיח אבל המועד לאחר עד להניח פי׳ להגיח בכותב לה פתר לא לאחרים הא לעצמו ומזוזה תפילין אדם כותב דתנן דרב עליה פליגא מתניתין ליה כתוב זיל רב א״ל דרב לקמיה
 כיצד בפרק [י] : עליהן] ומברך מניחן היה וא׳׳א ברכה בלא ומניחין בו מסתפקין יש כתב [והטור המועד: בחול תפילין להגיח רבותינו כל הנהיגו וכן לכותבם יכול לאחרים אפילו במועד
כ? עושין היו המצות דבכל התם ומשמע חוקיו. לשמור קדשנובמצותיו.וצונו אשר העולם מלך ייאלהינו אתה ברוך מברכין תפילייהו דמסלקי בתר מערבא דבגי אמר סימן בא ובפרק מברכין

אנן אבל לילות ולא וימים מדבר הכתוב תפילין בחוקת ימימה מימים למועדה הזאת החקה את דושמרת להו דסבירא משום תפילין גבי וטעמייהו ריחני אלא למעוטי התם תלמודא אשכחן דלא
 סמוך שבת ערב חולצן ̂אם ואפילו בהן ויפיח יישן שמא גזירה פי׳ כן מורין ואין הלכה אשי דאמררב תפילין זמן דלילה רבה הקומץ פרק דמסקינן מדבר פסח בחוקת דקרא הכי לן קיימא לא

הטור [ולשון * : ע״כ הגלילי יוסי כר׳ ולא דהתם כר׳׳ע אות בעצמם שהן אלו יצאו לאות לך מוהיו אלא החוקה את מושמדת נתמעטו לא טובים וימים שבתות גם שהרי יברך לא לחשיבה
: לבטלה] ברכה הוי יברך אם לברך חייב שאינו כיון דודאי תמיה ואני לברך ירצה אם בידו הרשות גאון האי רב שם על כתוב וראיתי כ״ט סימן

 איל מר כעי קא לשמרן ליה אמרי תפילי סליק ולא ומשך אשי דרג קמיה
 .ומאחר כן מורים ואין הלכה קסכר אלא כעי הוה לשמרן.קא׳ דלא לדעתיה וחזיתיה אין

 שלא לענין דוקא דהיינו לפרש הוצרך הוא תפילין זמן לאו לילה כמ״ד פוסק שרכינו
 הלכסא תקשה דלא היכי כי לחלצן חייכ אינו כראשו הס ככר אם אכל לכסחלה יניחם

 אין כלילה תפיליהן עליהן יניחו שלא ההל אס מלסדין אלא ומ״ש .אשי דרג אעזכדא
 לכד כן מורים אין מטעם ולא שאסור הוא הדין מן שזה עשה כקוס יניחום שלא הכוונה

 א״ר שם וכו׳. תפילין המניח וכל : מעשה ואל כשכ עליהם יניחום שלא הכוונה אלא
השמר עשה דעשה השמר קסכר כעשה עוכר החמה משמשקע תפילץ המניח אלעזר

דלאו
עוז מגדל

כל :מ״ו) (דף וערכה לולג פרק כיוס. פעמיה נמה עד נו׳ ומן כל תפילין  1זה עד כו׳ כולן המצוס ו
ץ.אדה :ל״ה) (דף רכה הקומץ ופרק ז׳) (דף דפהחים קמא פרק עשייתן. שחול ו׳ כ  עד נ

 מי פרק כו. מונחין עד נו׳ שהכינו כלי : ל״ג) (דף הממונה להה אמר פרק כיומא ההדר. על וילכש
 רכה הקומץ ופרק צ״ו) (דף דעירוכין כתרא פרק אוח. עצמן הן עד נו׳ הנחה זמן :כ״ג) שמתו(דף

)p דכרכות(דף פ״ק החמה. שתשקע עד נו׳ הנחתן זמן ומאימתי : ל״ו) (דף  תפילין שמיח מי : ׳
ק ימימה. עד נו׳ תפילין המניח וכל :(שה) רנה הקומץ פרק החמה. משתשקע עד נו׳ קודה פ  המוצא ־

:צ״ז) צ״ו דף (עירוכין גמרא סוף תפילין
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 : יוחנן כר׳ ופסק הוא לאו נמי דעשה השמל בלאו עובר אמר יוחנן ר׳ לאו דלאו
 לידן ואחו הואיל תפילין אביי אמר פ״ו) (דף דיו״ס ספ״ק . וכו׳ בדרך בא היה יב

 חמה עליו ושקעה בראשו ותפילין בדרך בא היה ,מילחא בהו גימא
 היה לביתו שמגיע עד עליהם ידו מניח
 עד עליהם ידו מניח היום עליו וקדש

 בע״ש בדרך בא היה ופירש״י לביתו. שמגיע
 התירו זחכמים יראום שלא עליהם ידו מניח

 העברה דהויא מלבוש .דרך לעיר להכניסם לו
 בשדה המדרש ובית בזיון. משום יד כלאחר

 שלנו ספרים גירסת וכפי משתמר. ואינו היה
 וקדש חמה עליו ושקעה שהיא רבינו בדברי
 וא״ת רש״י. כדברי מפרש הוא כן אס היום
 בדרך בא גבי ונקע בלישניה אביי שני אמאי

 וראיתי היום וקדש בבה״מ יושב וגבי ושקעה
 דאורחא המלחמות בספר הרמב״ן בשם כתוב

 בשקיעה מסתכל בדרך שהבא נקע דמילתא
היום. ולקידוש לשקיעה המדרש בבית והיושב

 מ״ע נקי גוף צריכין תפילין ינאי א״ר מ״ע) עומנין(שבת במה פ׳ נחי. גוף צריכין תפילין טו
אע״פשאין דלאביי.............................י כלומר בהם יישן שלא אמר רבא בהם יפיח שלא אמר אפיי

.יפיח שמא גזירה אלא אינה גופה דשינה יפיח שלא דזהיר כיון מניחן בשינה זהיר
שעממו ואפשר אפיי לגבי כרבא קי״ל דהא אביי עעם כתב למה רבינו על לתמוה ויש בראשו ותפילין המדרשי בבית יושב

 משום ועוד , כדפסמוך בהם דישן דתניא משוס
ב א״ר גרםינן ק״ל) (שם דמילה ר״א דבפרק החט^ עליו ושקעה בראשו ותפילין בדרך בא »היה י

^ l יסיח שלא מ״ע נקי גוף צריכין תפילין ינאי ׳
 דסתם וכיון . בהן יישן שלא אמר רפא בהן וחולע* תו לב מגיע שהוא עד עליהן דו ח מג ום ה וקדש

קי׳^ולא הכי בהם יפיח דשלא נקע תלמודא עליו וקדש בראשו ותפילין המדרש בבית יושב היה
דלא משוסן קג״ם ימ״ל בהדי לשנותה הוצרכו יש ואם וחולץ. לביתו שמגיע עד עליהן ידו מניח היום

 דטח ועוד כאביי. בהדיא הלכתא אפסיקא ,״l י
דומיאדהנך: הוה לא כוותיה דתניא לא ואם שם. מניחן בו שמשתמרין לחומה סמוד בית
 דסוכה בפ״ב וכו׳. בהם לישן אסור לפיכך מקום לו היה שלא מפני החמה מששקעה תפיליו חלץ

עראי שינת ישנים אין תניא מ״ב) (דף הפטור- יכל ע • מותי לשמרן כדי עליו ונמצאו לשמרן
ר שמע מרןיאת « P״ ל:י’וז* לשמיי שיודע קטן .מתפילין פ  W d ם* OT £

 וכל מעים חולי במצות. לחנכו כדי תפילין לו לוקח אביו
 מן פטור בצער אלא נקביו את לשמור יכול שלא מי לסמיף היל ק רביע'שאם דברי על קיל אבל
S״  .A 'T .כטהורים בתפילין חייבין כולן הטמאים וכל התפילין,

מן פטור עליו ונכונה מיושבת דעתו שאין ומי מצטער היאבהר״ל וכן היום וקדש בלא לבד חמה עליו
מה^. דעתו להםיח לו אםור תפילין שהמניח התפילין

 על השיר שאומרים בשעה והלוים העבודה בשעת כהנים
 מן פטורין במקדש שעומדים בשעה וישראל הדוכן

 בתפיליו למשמש אדם נחייב ויף j התפילין ומן התפלה
אחד. רגע אפילו מהם יםיחדעתו שלא עליו שהם זמן כל

 שם אלא בו אין שהציץ הציץ מקדושת גדולה שקדושתן
 בשל ה״א ירד של שב ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד
 נקי ינוף צריכין תפילין טן : יד ב^ל וכמותן ראש

עליו. שהם זמן כל מלמטה רוח ממנו תצא שלא שיזהר
 עראי שינת ולא קבע שינת לא בהם לישן אםור לפיכך

ישן אשד. עמו היתד! ולא םודר עלידון הניח אם אלא

 ולפי בחול מיירי קמא דבבא לומר אפשר מנוח
 בשב להניחן הוא תפילין זמן לאו דלילה שכתב

 לו ענין סמך אותם שיחלצו אלא תעשה ואל
 בלי עליו להניחן שיכול ושקעה בדרך בא היה

 בידו ולאוחזן לסלקן הצריכוהו ולא שיחלצם
 או לחלצן לו מזדמן אינו הדרך שמפני דאפשר

 בא היה שכתב וכיון ממנו יפלו מרדשו מפני
 יושב היה לו סמך חמה עליו ושקעה בדרך
 ואם ומ״ש .היום עליו וקדש המדרש בבית

 בברייתא: שם. מפורש וכו׳. לחומה סמוך בית יש
 ל״ו.) (מנחות שם וכו׳. תפילין חלץ לא ואם
 לרבינו ומשמע מותר. לשומרן אם אלעזר א״ר
 אבל לחלצם שלא אלא לשומרן כדי שרי דלא

 דרב מעובדא וכדמשמע לא לכתחלה להניחם
 בסמוך לעיל שכתב רבינו על לתמוה ויש אשי.

 וחשכה החמה שתשקע קודם תפילין שהניח מי
 היאך מותר הלילה כל עליו הן אפילו עליו
 עליו מששקעה תפיליו חלן לא ואם כאן כתב
 עליו ונמצאו לשמרן מקום לו היה שלא מפני
 אפילו לשמרן איריא דמאי מותר לשמרן כדי
 ואין הלכה הוי לסלקן שלא דשרי דהא כסב דלעיל דמשום ואפשר נמי. לשמרן שלא

 מתכוין הוא היה אס אבל לשמרן מתכוין כשאינו דוקא דהיינו כאן כתב כן מורים
 כן מורים שאין כסב ולא סתם מותר לשמרן גבי שכתב וזהו ,כן ומורים מוסר לשמרן

 : אין וא״ל מר בנגי לשמרן רבינא ליה דאמר אשי דרב דעובדא פשעא משמע וכן
ל ב נ  וקטנים ועבדים נשים י״ז:) (ברכות שמתו מי פרק משנה וכו׳. הפטור י

 מק״ש סטור לפניו מוטל שמחו מי שם עוד ושנינו .התפילין ומן מק״ש פטורים
 ומן התפלה ומן מק״ש פטור המה את המשמר י״ח) התם(שם נמי ותניא התפילין ומן

 :המצות מכל פטור שהוא שמע קריאת מהלכות ד׳ בפרק רבינו כתב כבר ומתן .התפילין
 מעים חולי :מ״ב) (סוכה הגזול לולב פרק סוף ברייתא וכו׳. תפיליו לשמור שיודע קטן
 התפילין מן סטוריס מעים חולי יהודה רב אמר ק״י) דף (חולין הבשר כל פרק וכו׳.
 פ׳5 .וכו׳ הטמאים וכל :בצער אלא נקביו לשמור יכול שאינו למי רבינו למד ומשם

 תפילין להניח אסור קרי בעל יוסי ר׳ קסבר לימא מתמהינן כ״ה) (דף דסוכה שני
 חייבים דטמאים בהדיא הרי אחרינא בגוונא יוסי דר׳ הא הכי משוס אביי ואוקי

 מצות דבשאר אע״ג מנוח ה״ר בחב וכו׳: מיושבת דעתו שאין ומי מצטער בתפילין:
 עוד וכתב הדעת. היסח משום שאני הכא דעתיה ליסובי ליה איבעי מצטער אמרינן

 פטור דמצטער משמע ראש של תפילין מניח היה לא בראשו חושש שהיה במדרש מדאמרי׳
 מצד לו בא היה שהצער התם דשאני זו ראיה על להשיב שיש ואע״ס .עכ״ל מהתפילין

 פרק וכו׳. העבודה בשעת כהנים : הוא סמך קצת מ״מ מניחן היה אילו התפילין הנמס
 :המצוה מן פטור במצוה דהעוסק משוס דטעמא ופירש״י י״ט) דזבחים(דף שני

T חייב הונא רצ בר רבה אמר ל״ו:) הקומן(מנחות בפרק וכו׳. למשמש אדם חייב 
 אלא בו כתוב שאין צי! ומה מצין ק״ו ושעה שעה בכל בתפילין למשמש אדם

 בהן שיש תפילין ממנו דעתו יסיח שלא תמיד מצחו על תורה אמרה אחת אזכרה
; כ״ש לא אזכרות כמה

בין ראשו מניח עושה הוא וכיצד . עראי שינת בד.ם
ברכיו

 טור ד שס: עשין סמ״ג כ״ה פי׳ שם פור ג :ל״ח ל״ז פי׳ שם פור ב : ל׳׳א פי׳ פור א
ם: טשין פמ״ג מ״ד ל״ז פי׳ ש

 ירדס שמא ליחוש קבע שינת לא אבל בתפילין
 ר^וו במניח יוחנן בב״חא״ר רבה אמר אלא
̂נר! קבע אין אמר יבא עסקינן ברכיו בין  לש

 לעניו לעראי קבע בין חילוק בה ואין וסירש״י
 שפעמים לשינה עצמו■ קובע אדם שאין סוכה
 זו הילכך בכך ודיו מעט מנמנם אלא שאינו
 יסיח שלא משום דטעמא תפילין וגבי שינתו היא
 לא פורתא בהאי שינה איסור משוס ולא בהם
 מדא תני אמרינן הכי ובתר הפחה. לידי אתי
 שינת לא אבל עראי שינס בתפילין אדם ישן

 אמך ותניא עראי בין קבע בין אידך ותניא קבע
 הא בידיה להו דנקט הא ל״ק עראי ולא קבע לא

 ומפרש סודראעלייהו דפריס הא ברישיה דמנחי
 משום עראי ולא קבע לא ברישיה מנחי כי רביני

 ואתי עליה דתפילין מדכר לא דילמא דחיישינן
 מדכר ודאי עלייהו סודרא פריס כי להפיח

 להו נקיט כי להפיח אתי' ולא עליה דתפילין
 בראשו שאינם כיון שרי נמי קבע אפילו בידיה
 לא מידו יפלו ולשמא בה לן לית יפיח אפילו

 להא דמי ולא בידו הם כרוכין שהרי חיישינן
 ולא ויתפלל בידו תפילין אדם יאחוז לא דתניא

 דההיא עראי שינת ולא קבע שינס בהם יישן
 מיימוניות ובהגהות :כריכה בלא בעלמא אחיזה
 לא דת״ר הא רבינו שלדעת הרמ״ך בשם כתוב

בהם יישן ולא וכו׳ בידו תפילין אדם

ן ץ61ר ט ל ׳ נקי גוף צריכין י  יפיח שלא דאמרינן הא העיפור נסב מ״ד. פ״ם הב״י מרן ז״ל .ס
במ״ש ועיין ע״נ. הוא ופשופ קאמר לא בנרתיקן כשהה אבל בראשו כשהם דוקא בהם

יאחוז
 יאחוז אלא קאי לא יישן דלאי ולפרש לדחוק צריך עראי שינס ולא קבע שינת לא

 כשאינם ברייתא ההיא אלא בכך לידחק צורך ואין היא. נפשה מילתאבאפי אלא דרישא
 אלא כן אינו השיג והראב״ד :וכדפרישיח שרי בידו כרוכין אם אבל היא בידו כרוכים

עכ״ל. בפירוש בגמרא איסא והכי מידו יפלו שמא כלל בהם יישן לא בידו שהם זמן כל
 בידו כרוכים ספיליו היו שכתב רבינו דייק דמ״ה למיחש ליכא יפלו אומרדלשמא ואני

 כרוכין שהם כיון יפלו שמא למיחש דליכא משום דשרי הוא בידו בכרוכין דדוקא לומר
 למיחש דאיכא כריכה בלא בידו אותם־ תופס שהיה אלא כרוכים היו לא אם אבל
 כבר(ישבתי בפירוש בגמרא אימא הראב״דוהכי ומ״ש .דאסור פשיטא מידו יפלו שמא

 לישן הנכנס התם מדתני׳ הוא . אשה עמו היתה ולא רבינו ומ״ש :רבינו לדעת הגמרא
 אומר יוסי ור׳ נתן ר׳ דברי מניח ואינו חולן בלילה מניח רצה חולן רצה ביום

 בילדים אביי ואוקמה בטומאה שרגילין מפני מניחין ואינן חולצים לעזלם • הילדים
 רבינו ופסק .לשמש יבאו שמא כלומר עבירה הרגל לידי יבאו שמא עמהן ונשותיהן

 דילדים לרבינו וס״ל ללילה. יום בין השינה בדין סילק לא ולכן עמו דנמוקו יוסי כרבי
 נשותיהם במורים דסמם נקט דמילתא דאורחא אלא אסור עמו דאשתו היכא דכל דוקא לאו

 יחזקאל בר רמי חני עראי וכמה אמרינן שכתבתי מתנייתא תלת הנך דגבי ודע .עמהם
אר׳ פליג דלא ז״ל דס״ל רבינו הזכירו לא ואפ״ה כוותיה ותניא אמה מאה הילוך כדי

 שכך אמה מאה יעד ברכיו בין ראשו במניח ישן אדם שיעור כמה עד ה״ק אלא יוחנן
 נמי ורבא ניעור הוא דמיד יותר לישן יכול אינו ברכיו בין ראשו שמניח חכמים שיערו
 חון ן ישני טעמאזאין לפרושי אלא אתי יוחנן אדר׳ לאפלוגי לא לשינה קבע אין דאמר
 להניח צריך דבתפילין לר״י דמודה אה״נ אבל וכדפרישיס עראי שינס אפילו לסוכה
 כיון מ*מ יוחנן אדרבי פליג יחזקאל בר דרמי נימא אי ואפילו ברכיו בץ ראשו

 בר ורמי יוחנן דר׳ ועוד חד לגבי תרי להו הוו יוחנן כרבי ס״ל דרבא דמשמע
ועוד לגבייה/ כר״י דהלכסא רבותיו ושמואל מרב רמי עדיף דלא נקטינן כר״י יחזקאל

דרבא
למלך משנד.

 נמ״ש ועיין דמי. שסיר הצד מן ספילין ש״מ דאמיינן דההיא עלה ם״פ.^ (דף דיומא רפ״ז רפ״י■
;■ ודו״ק דתמיד נפ״ק המפרש

גמה

^ פ״ו) (דף דגיצה קמא סרק מומר. לשמרן עד נו׳ נדרך נא היה ס  :ל׳׳יו) (דף רגה הקומן ו
 היודע קטן :דקידושין קמא ופרק י״ח) שמסו(דף מי פרק .ההפילין מן ספור מק״ש הפעור כל

עד ףג׳) קמא ר״פ גמצוח. כו׳ ד רכין( ע  פפורין עד נו׳ מעיין חולי מ״ג): הגזול(דף לולב פרק והוף ד
פרק . יד נשל עד נו׳ למשמש אדם חייג :י"פ) (דף דזנחים ופ״נ ק״י) הבשר(דף כל . התפילין מן

עוז מגדל
׳ נקי גוף צרינין תפילין :ל״ו) (דף רנה הקומן ו מנין(דף נמה פרק עליו. שהן עד נ  ופרק מ״פ) פו

׳ ליפן .אסור לםיכך : קל) (דף דהניא אליעזר רני ו  :כ״ד) שמתו(דף מי פרק . עראי שינת עד נ
ה וישן. עד נו׳ עושה הוא כיצד סונ : כ״ה) הישן(דף סרק נ
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 כפרק עראי מ5שי פחכו מיימוניות והגהוה ס״ל יומנן דפר׳ אוקמה והא הוא כסראה דיכא
 רבינו לדעת פן לומר ואין , אמה מאה אדם שיהלך פדי עראי שינת פמה פירוש הישן

עיקר: שפתכתי כמו אלא מיניה ששיק הוה לא דא"פ
 לסעודת הנפגס יצחק איר פ״ג) (כרפות שמתו מי כפרק .ופו' כהס אופל ואינו טז

דרכי ופליגא ונכנס שפיליו חולן קכע
 על מניחן אכא כר חייא דא״ר אכא כר חייא

 כר נחמן א״ר אימת ועד לו הדור ופן שולחנו
 חייא פר' רכינו ופסק כרפה שעת עד יצחק

: אכא כר
 מי פרק כרייתא ופו/ תפילין לכוש היה מ

 כגמרא דגרסינן ודע פ״ג) שמשו(דף
 אמות ד׳ כרחוק תפיליו חילן לכה״פ הנכנס
 קכוע כה״פ אלא שנו לא ששת רכ אמר ונכנס

 וכשהוא לאלתר מפנה חולן עראי כיה אכל
 כה״פ שעשאו מפני אמות ד׳ מרחיק מניחן
 והרא״ש הרי״ף וגס רכינו והשמיעה קכוע

 ופו/ יעשה וכיצד : למה מעם וצריך השמיעוה
 גוללן הלכה דריכ״ל כריה כר מייאשא איר שס

 רכ אמר לט כנגד כימינו ואוחזן סית כמין
 שלא וכלכד נחמן רכ אמר מניומי כר יוסף
 ומ״ש טפח: ידו משחת יוצאה רצועה תהא

 וכדכרי שם ככרייסא מפורש ופו׳. כשיצא
: האמוראים

 וכו/כרייתא ככהיפ אמורים דכרים בסה יח
 פאן לך שהתרתי דכרים פיג:) (שם

 לו שהתרתי דכריס כלומר פאן לך אסרתי
 עראי הכסא ככית לך אסרתי קטע ככהיפ

 ניצוצות דליכא קטע הכסא כית דה״ק ואסיקנא
 . אסור ניצוצות דאיכא עראי הכסא כית שרי

 לשפשפן וצריך ניצוצות דאיפא דכיון רש״י ופירש
 לאחוז א״א שפכה ככרות יראה שלא כידו

 כגמרא נראה הראכ״ד כתב :כידו תפילין
 ולאפוקי כלומר עפ״ל. אחא רכ פתכ והפי כו׳

עראי לכה״פ קטע כהיכ כין מפליג דלא מלכינו

 שיכנס מהו להו דמדמיכעי׳ אסור כזה וכין כזה כין כראשו כשהן אכל ■כידו כשהן אלא
 .דשרי פשיעא עראי כבה״פ אכל משמע כסמוך שאפתוכ וכמו מים להשתין קכוע לכה״כ אדם
 אלא כעראי אסרינן דלא משמע שרי ניצוצות דליפא קטע כה"כ מעמא יהכי דכגמרא ועוד

כידו וישפשפס ניצוצות כיה דאית דאע״ג כעראי אפילו שרי כראשו כשהם אכל כידו כשהם
יגע שמא חיישינן דלא לן

ז י וישן יושב והוא ברכיו  בידו כרובין תפיליו w ייהיו ט
 אלא בהם אוכל ואינו קבע. שינת אפילו בהם לישן מותר

 חולצן קבע לםעודת בנכנם אם אבל .עראי אכילת
 ויברך יניחם כך ואחר ידיו שיטול עד שלחנו על ומניחן

ה בהן: לבוש והוא מזונו על הי  והוצרך תפילין לבוש יז
 לרשות הסמוכין בחורין התפילין יניח לא הכםא [ל] לבית

 יעשה נכיצד דרבים. עוברי יטלום שמא ויכנס הרביס
 ארבע ברחוק תפיליו חולץ מים להשתין הוצרך אפילו
 בימינו ואוחזן תורה ספר כמין ש בבגדו [«] וגוללן אמות
 מתחת יוצאת רצועה תהא שלא בדי ויזהר .לבו כנגד

 ארבע מרתיק וכשיצא צרביו ועושה ונכנס . טפח ידו
: ולובשן הכסא מבית אמות

 יבבית אמורים דברים במה * יח
 ניתזות ניצוצות שאין הקבוע הכסא

 לא עראי הכסא בית אבל .עליו
 חולץ אלא גלולים כשהם בהן יכנס
 ואין . לשמרן לחבירו ונותנן אותן

 הכםא בבית אפילו כלין רגלים מי
 עפר היה ייואם בישיבה. אלא קבוע
 מדרון במקום יעמוד קשה במקום היה בעמידה. אפי׳ תחוח

 בתפילין לבוש יהיה יט עליו: ניצוצות ינתזו שלא כדי
 כדי היום מן נשאר ולא ערב לעת הכסא לבית והוצרך
 ואפילו בבגדו גלולים בהם יכגם לא שיצא אחר ללבשן

pi ע. הכסא בבית מים להשתין בו בליין שאיגו בבלי או טפח בו היה אם בכליין ומניחן חולצן יעשה כיצד אלא ק
אע״פ.

:שם עשין סמ״ג מ״ג סי׳ סור ו :ג' פי' א״מ סור ה :ושם שם ד שם: עשין סמ׳׳ג מ״נ סי׳ שם סור ג :מ״כ סי׳ שם סור ב : כ״ג עשין מצ״ג מ״ד סי׳ א״יו סור א

הראב״ד השגת
ם נמה *)  מה״ה אמורים מרי

ו׳ הקנוע : נ
ג ת  נגמרא נראה ז"( הראנ״ד ב

 משתין עראי הכסא דנית
 יסלס לא אנל נראשו ותפילין נהן
 והכי הניצוצות קינוח משוס נידו

תנ :עכ״ל ז״ל אחא רנ נ

 כהם יגע שמא חיישינן דלא לן איפפס לא
 כין כגמרא חלקו שלא כהפך סטר ורכינו
 אכל כידו פשק אלא עראי לכה״פ קטע גה״פ
 עראי כה״כ כין קטע כהיפ כין כראשו פשהן
 א׳) עמוד (שם כגמרא התם דאיסא וסו אסור.

 לכה״כ כתפילין אדם שיפנס מהו להו איכעיא
 כר אדא רכ שרי רכינא מים להשתין קטע
 דחיישינן אסר לרכא שיילוה אתו אסר מתנא
 אלא הוה לא דכעיא ואע״ג כהם יפיח שמא

 כסרא דללישנא למימר איכא קטע ככה״ג
 כהם יפיח שמא משום לאיסור תעמא דיהיכ
 : למיחשלהפי איפא עראי הכסא ככיס אפילו
 מכרפין פיצד פרק ופו׳. פלים רגלים מי ואין

 משום שמואל כר רכה אמר מ׳) דף (שם
 כישיכה אלא פלים רגלים מי אין חייא ר׳

 כעמידה אפילו תיחוח וכעפר פהנא רכ אמר .
 גטה כמקום יעמוד תיחוח עפר ליפא ואי

 פו׳ כתפילין לטש מדרון:היה למקום וישתין
 זירא א״ר אחא כר יעקכ א״ר שמתו מי פרק
 שיש אלא ונפנם כידו דאוחזן פלומר שנו לא

 כיום שהות אין אכל ללוכשן פדי כיוס שהות
 אמר ומניחן טפח פיס להם עושה ללוכשן פדי
 ס״ת פמין גוללן כיוס יוחנן א״ר ככ״ח רכה

 להם עושה וכלילה נכו פנגד כידו ומניחן
 אלא שנו לא אכיי אמר ומניחן מפח פיס

 שאינו כפלי הניחן אכל פליין שהוא כפלי שהניחן
 ואפילו ומ״ש :מטפח פחות אפילו פליין

 דשרינן דאע״ג כלומר מכוע. ככה״פ מים להשתין
דוקא כידו כשהן להשתין קכוע לכה״פ ליכנס

כשיש

עוז מגדל
ב :כ״ד) שמתו(דף מי פרק שינתקנע. אפילו כהן לישן מותר כידו כרוגין תפיליו וזיו ת  הראב״ד כ

 נמצא לא הלשון שזה אזמר ואני :(עכ״ל) כפירוש כגמרא איתא והכי ככ״מ) (עיין וכז׳ כן אינו
 וערינן ושקלינן לסוכה חון עראי אכילת דאוכלין מתני׳ גמרא הישן כפרק לה ה״ג אלא שלנו נגמרות

^ קכע שינת לא אידך ותניא קכע שינת לא אכל עראי שינת נתפיליו אדס ישן חדא תני דאמרינן עד ו
 ארישיה להו דמנחיס הא כידיה להו דנקיע הא קשיא לא לה ופרקינן עראי כין קכע כין אידך ותניא עראי שינת

 כי וכאמת כוותיה. ותניא אמה מאה הילוך כדי יחזקאל כר רמי תני עראי שינת וכמה עלייהו הודרא דכריך הא
 הסוגיא זאת כל השמיע ז״ל אלפס ור״י נמצא לא כגמרא אכל הראכ״ד כפירוש כן פירש ז״ל רש״י
 כדרכן שהן זמן כל כי ז״ל ר״מ לפירוש פנים אני רואה אמנם למה. יודע ואיני תפילין ומהלכות מכאן

 סודר עליהן הניח אא״כ עראי ולא קכע לא נהם ישן שלא אמרו ואזה כקדושתן עומדים עליו מונחין
לא אכל עראי אמרו וכזה הנחתן קדושת מקצת וכעל לקדושתן ככוד חלק הרי סודר עליהן הניח ואס
לא ולנפילה עראי כין קכע כין אמרו ונזה מהם דעתו סילק הרי בידו והן וכרכן חלצן ואס קכע

 רנה הכי אצקה ההלכה תחלת שהרי גדול עעם לו יש כרכיו בין ראשו שמניח עראי שפירש ומה חיישינן.
 שינת דפריש יחזקאל בר רמי דתני ברייתא הניח גם עסקינן ברכיו בין ראשו במניח אר״י חנה בר בר

 ידע מנא אמה מאה דניים גברא האי למיבעי׳ דאיכא משום דעתי לפי עמו והדין אמה מאה עראי
 משרשיא רב פרכא הא לאחרים שינתו כשמסר ואס לשינה קבע אין דאמר כרבא אסיקנא הא נייס כמה

 ובלי בודאי עראי הוא כרכיו בין ראשו המניח כי יוחנן רבי מסקנת על סמך ולכך בעי ערבא ערכך
 כרוכין מכשהן ראשו על מונחין כשהן צריכין ושמירה קדושה שיותר הפירוש זה היא סברא ועוד ספק.

 עליו מונחין ותפילין הכסא לכיש הוצרך שאס שמתו מי פרק דאסיקנא לי יש ג״כ וראיה בידו ותפוסים
 דמניח עראי אס עצמך הגע ומעתה נכנס אינו ראשו על לו מונחין היו ואילו ונכנס ובבגדו בידו אוחזן

נתיר לא אס רבותייהו מאי בידו לו ומונחין כרוכים כי כדרכן עליו במונחין אפילו התרנו ברכיו בין ראשו
מראשותיו תחש מונחין מכשהס בידו ומונחין כרוכין גרוע דלא אחדש סברא היקש בה יש עוד קבע. אפילו

שמשו. מי פרק דשרינן עמו אשתו א״כ אלא עלה לוסיף דלא והכו אחת במדרגה אלא בסודר או
 ברים נחמיה רב עילוייהואמר מדרא ופריס אשרשיפא להו מנח אידי בריסדרב ששת רב דאסיקנא

 כנגד שלא לכסת כר בין מניחין והיה תפילי לי אייתי לי ואמר דרבא קמיה קאימנא הוה יוסף דרב
עראי ולא קבע לא בהן יישן דלא ברייתא מספיקו היה כי הסוגיא זאת בהשמיעו ז״ל אלפס ר״י סמך זה על ושמא דבעי הוא למעשה הלכה ולאגמורינן הואי עבילה יום יומא דההוא ידענא והוה ראשו

הגמרא פירוש על סמך עראי ובפירוש לא קבע אין עראי סודרא פריס לא דכי ומינה דאבא כעובדא עמו אשתו ואפילו קבע להשיר סודרא דפרים האי הביא וגם עליו מונחין כשהן מובן והזה שהניא
 עד כו' הקבוע הכסא בביש בד״א :כ״ג) (דף שממו מי פרק ולובשן. עד וכו׳ עראי אכילת בהן אוכל ואינו :וכד״ן כהוגן ז״ל ר״מ דברי עלו ובזה שבררתי כמו יוחנן רבי דברי להעמיד מוכרח שהוא
ב :כ״ג) (דף שמתו מי פרק לשמרן. לחבירו ומתנן חולצן אלא גוללן כשהוא יכנס לא עראי הכסא בביש ת אלהיס דבד ואלו אלו אומר ואני :עכ״ל ז״ל אחא רב כתב והכי וכו׳ בגמרא נראה ז״ל הראב״ד כ
ה שיסמכו מה על להם ויש מייס מ כי יוחנן דר' בתריה אזלינן הזה כי יוחנן א״ר חנה בר בר רבה אמר שמשו מי פרק דאמרינן משום ז״ל לראב״ד שנראה כי טון אמר לן יהיב לא שפילי נקיע הוה כו'

הלכה לזי בן יהושע ר' משום לוי בן יהושע דרבי בריה בר מייאשא אמר-רב דאסיקנא חדא עעמי מכמה זה על יסמוך לא ז״ל ור״מ ובעראי. תפילי מנח כמו דנקיע הא מפרש ושמא אערחינן לא רבנן דשרינהו
בעי דשמאלו דוקא בימינו נועלן הכי ומשום קבוע הכסא בבית והיינו עפת ידו מתחת יוצאת רצועה תהא שלא ובלבד נחמן רב אמר מניומי בר יוסף א״ר לבו כנגד בימינו ואוחזן שזרה ספר כמין גוללן

ונכנס אמוש ארבע כרחוק תפיליו חולן הכסא לבית הנכנס לאיסור דהשתנה נעיין דאיפשיעא בשר להדיא שניא עראי הכסא ובבית ברייתא ^ידך■ / עקיבא וכדר׳ סתם חדא כברייתא והיינו בה לקנוחי
מא1א» קבוע הכסא ביש שעשאו מפני ומניחן ד״א מרחיק וכשיוצא לאלתר תפיליו חולן עראי בה״כ אבל קבוע הכסא בית אלא שנו לא ששת רב אמר חייא בר אחא רב אמר ומניחן אמות ארבע מרחיק וכשיוצא

ניצוצות דליכא משום קבוע הכסא בבית כאן לך שהתרתי דברים קענים במים שמעתין בסוף אסיקנא וה״נ בידיה כיסתא נקיע והוא ז״ל אלפס ר״י לגירסת מנחי הוו בכיסתא יוחנן ודרבי חולץ עראי הכסא בית
קעניס מים אלמא ששובה עליו שאין וחומר קל הו״ל דא״כ וחומר קל בתורת לה תיתי ולא עעמא בתורת לה דתיתי פריקנא וחומר קל הוא שזה ואע״פ ניצוצות דאיכא ?נשום עראי הכסא בביס כאן לך אסרתי

ולא אני ראיתי לא הגמרא מן ז״ל לראב״ד שנראה ומה להדיא. שמתו מי פרק בהלכות ז״ל אלפס ר״י פירשה וכן ז״ל ר״מ וכדברי שהוכחנו כמו חולצן אלא ניצוצוס משוס עראי הכסא לביש בהן לו'לבא אסור
ואוחז עי מ' בתפילין לבוש היה :כ״ג) (דף שמתו מי פרק עליו. ניצוצות עד כו׳ כלין רגלים מי ואין :כד״ן בע״ה בסמוך כותב כאני אחר ושירון אחרת גירסא לו יש ז״ל ורש״י דעתו לסוף ילדתי

:שמתו מי פרק ונכנס. בידו הכלי

מיימוניות הגהות
 ותניא קבע שינת לא אבל עראי שינת בתשילין אדם ישן חדא תני הישן בפרק [כ]

עראי שינת ולא קבע שינת לא אידך ותניא קבע שינת בין עראי שעת בין אידך
ידלוייהו סודר^ דפרים הא ארישיה דמנחיה הא בידיה להו דנקיט הא קשיא לא

 פירש רש״י אבל קבע. אפילו לישן מיתר בידיה להו דנקיט היכא המהבר רבינו ופירש
ברישיה דמנחי מידו יפלו שמא עראי ולא קבע לא בידיד• להו דנקיט לשונו חד• לד״פך
קבע בין מראשותיו אצל הניחם עלייהיו סודרא דפרים יפיח שמא אםור קבע מותר עראי

 נראה לולב דפרק ברייתא אכן .לשונו כאן עד השרת ,למלאכי תורה ניתנה דלא עראי בין
 שינת בהם יישן ולא מים ישתין ולא ויתפלל בזרועו ום״ת בידו תפילין יאחוז לא דחניא כרש״י
 עראי ולא קבע לא בידיה להו דנקיט הא הישן בפרק כדאוקימנא ופירש׳י קבע שינת ולא עראי

 ולא היא נפשה באפי מילתא בהם יישן ולא דקתני הא בדוחק לפרש יש המחבר רבינו ולפירוש
 לו היד• לא יאחוז דלא ארישא דאי בדון קתני ולהכי בהן לבוש כשהוא אלא יאחוז אלא קאי

 ישתין ולא אלא בהן קתני דלא השתנה גבי כמו כר עראי שינת לא ישן ולא אלא בהן לומר
 לחודייהו אתפילין דקאי לומר ודוחק יאחז אלא אלא בה לפיש מצינו דלא מס״ת קשה מיהו
 לומר שייך אין זה על מראשותיו אצל מונחים אם שהרי לדבריו קשה וקצת תורה אספר ולא
 המחבר כרבינו עלייהו סודרא דפרים שכתב הבנתי לא המצות ספר ודברי בתפילין. אדם ישן

̂ו ידנקיט  לאוקמה כלל דא״א עראי בין קבע בין דשרי הא יעמיד היאך וא״כ כרש״י בידיה לד
 והנה . המחבר כרבינו עראי שינת אלא התיר לא בסודר מכוסים דאפילו ארישיה דמנחיר.
 בשאלתות כתב [ל] : ע״כ כתבתי כאשר לדבריו והקשה כרש״י שמחה רבינו שכתב מצאתי

 חנה בר בר רבה דאמר לו לתופסם לאדם יתנם לא עמו ותפילין הכסא לבית נצרך ואם דר״א
 לן יד.יב דאגדתא ספרא נקיט והוד• הבסא לבית אזיל הוד. כי יוחנן דר׳ בתריה אזליגן הוה כי

 ; בבגד פי׳ גוללן הלכה דריב׳ל בריח בר מייאשא רב אמר [מ] : ע׳כ לן יד.יב לא ותפילין
 בידו שהן קצת משמע ומכאן וכו׳ תהא שלא ובלבד נחמן רב אמר מניומי בר יוסף רב אמר [ג]

 קבוע שאינו מקום יד.ודה רבינו וכתב בהן יפנה שמא חיישינן [ם] המצות: ,ספר בנד בלא
 וכן בהן יפנה שמא שם לגזור שאין בראשו מונחין כשהם מים בהם להשתין מותר שם לפנות
̂ם ישפשף שמא חיישינן בידו כשאוחזן אבל המחבר רביגו דעת נראד•  יפלו אם ניצוצות בד

; ע״כ עראי הכסא בבית בד.ם ישתין לא תנן ועלה באמה יגע או רגליו על מים
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 בלילה למה ידעחי לא הראב״ד כתב . בלילה הוצרך אס רביגו מ״פ ופל . ביום שהות כשיש
 לעשרן רמן ושרו הואיל ללובשן שראוי ביום כ״ג) יוחגן(שם כדא״ר פצמו לשמירה ואולי
 לשמירה אותם יכניס בלילה אבל ללובשן שראוי אמר ביום יוחנן שר׳ נכון זה אין ראשי וחיי
 שהוא דבריו ביאור .פכ״ל בפיח דלא היכי כי דרבא ארישא ידה דמנחא חסדא רב כגת
 שאינו כיון לבה״ב פמו יכניסם בלילה למה תמה
 תאמר שאם מגה״ב כשיצא להניחם עתיד

 דמי לא יוחנן דרבי כההיא פצמו לשמירת
 מזומנים שיהיו וצריך ללובשן שראוי שאני דהתס

 בלילה אגל לינטרוהו זה ואגב כשיצא מיד לו
 אלא מכניסן שאינו נמצא ללובשן ראוי שאינו
 מהתפילין שישתמש נמן זה ואין בלבד לשמרו

 בלי מסדא רב מבת רגא משתמש שהיה כמו
 רבינו על משיג, למה וא״ת . אחר מכלית שום
 פרוכה דגמרא אמרה פצמו מסי לא רבינו הא
 דאיכא משום י״ל בסמוך. שכתבתי כמו היא

 אלא לבה״כאיתמרא נכנס לענין דלא לפרושי
 חולצן כשהוא בלילה רש״י וכדפירש אמר לענין
 להם עושה הבקר" עד להצניען פ״מ בביתו

 אהל הכלי דחשיב טפח דחללו מפח כים
 שפירשה ,ורבינו עכ״ל. לקרקע בינם להפסיק

 דרכינו וי״ל . עליה קשיא לבה״ג נכנס לענין
 דומיא לבה״כ נכנס לענין לפרשה ליה משמע
 דההיא ס״ת כמין גוללן ביום דקאמר דרישא
 שמירה משום ולא .לבה״כ נכנם לענין לכ״ע
 מקום לו שאין כגון אלא דהראב״ד ס״ד כדקא

 את״ל ואפילו בדרך שהוא כגון שם להצניען
 שכשהם שמאחר עצמו לשמירת עמהם שנכנס
 ע"פ אף לבה״כ בהם ליכנס מותר כלי באותו

 מתכוין כי בלילה תפילין הנחת זמן שאין
: הוי מאי שישמרוהו

 דף שם(ברכות וכו׳. לבה״כ ונכנס כח1ע כ
הונא: דרב מימרא כ״ה)

 פרק ברייתא וכו׳. מטחו ושמש כח1ע כא
רבינו. כלשון כ״ו) דף הישן(סוכה

 :נגעו ושמא עסקניות שהידים ז״ל רש״י וכתב
: הטנופת' במקום

 קרובה ברייתא וכו׳. המרחן לבית הנכנס כב
י׳). (דף דשבת פ״ק רבינו ללשון

 ג׳ היו שלהם שמרחצאוח הללו המקומות וענין
 שיוצא אמצעי ולהשתטף להזיע פנימי חדרים
 לחיצון ויוצא חלוקו ולובש המרחן מן לתוכו

:המרחן מיגיעת שם ונח לבישתו וגומר
 רישת׳ ברייתא וכו׳. אדם יהלך ולא כג

 יהלך לא י״ח) (ברכוה שמתו מי
 ואמרינן בראשו ותפילין הקברות בבית אדם
 אמות לד׳ חון אסור אמות ד׳ דהוך התם
 :וכו׳ שיכסה עד תפילין אדם ילבש ולא :שרי

 המקבל פרק מציעא וכו׳. משאוי הנושא
 על משאוי הנושא הניא ק״ה:) (דף

 אסור רוצצות תסיליו אם בראשו ותפילין ראשו
 גמשאוי אמרו משאוי זה באי מוסר לאו ואם
 שילא ר׳ משום הניא הכי ובתר קבין ד׳ של

אפילו כלומר שלהם מטפחת אפילו אמרו

 תפילין בה שיש הראש על להניח אשור קלה שהיא תפילין בה שמניחין מספחת
 אביי דמפרש שילא כר׳ רכינו ופסק דפומבדיסא דרבעא רבעא אביי אמר וכמה

מבאוי דרך דהוי מידי היינו מספחת אפילו דאסור דהא רבינו וסובר .למילתיה
 וכובע מצנפת כגון היום כל בראשו ללבוששדרכו דבר אגל מלבוש דרך ואינו

 דרבי בירושלמי דאמרינן והא מותר. בו וכיוצא
 לפסחא מפסחא אלא תפילין מניח הוה לא יוחנן
 עד..עצרתא-יהיעו מפסחא רישיה הדיק והוה
 התפילין על ראשו מכסה שהיה שאע״ס לומר
התפילין שגובה לפי הקור לו מזיק היה עכ״ז

 וכן . ונכנס בידו הכלי ואוחז טבח בו שאין פי על אף
 : ונכנס בידו הכלי ואוחז בכלי מניחן בלילה הוצרך אם
ידו מניח תפילין לבוש והוא הכסא לבית ונכנס י*שכח כ

̂ךןף וחולץ. ויוצא ראשץ עמוד שיגמור עד עליהן ^ p נכנסגינתים והרוח וי:ראש הכובע בין מפסיק

 ס׳׳פ ברייתא כו׳.5 ט?פילין שיש בית כד בץ ראשון בעמוד יפסיק שאם צרכיו. ועושה נכנם
 סכנה בהן שיש חלאים לידי יבוא בקטנים בין בגדולים

 לא זה הרי בתפילין מטתו ושמש נשכח כא : גדולה
 ויטלם ידיו שיטול עד בקציצה ולא ברצועה לא יאחז
ב t עסקניות שהידים מפני המרחץ לבית ׳הנכנס כ

 שיש בית כיה:) (ברכות שמתו מי
 המסה את גו לשמש אסור תפילין או ס״ת בו
 אמי כלי בתוך כלי שיניחם או שיוציאם עד

 בכלי אבל כליין שאינו בכלי אלא שנו לא אביי
מאנא כחד מאני עשרה אפילו כליין שהוא

שם וכו׳.
 דרב בריה יוסף רב מיניה בעא כ״ג) (דף

 תחת תפילין אדם שיניח מהו יהודה מרב נחומא
 ואפילו מותר שמואל אמר הכי איל מראשותיו

 ואסיקנא לשמואל המם ואומניה עמו אשתו
 דאיתוסב אע״ג רבא אמר הכי ובתר במיובמא

 ספי לנטורינהו כל מ״ט כוותיה הלכה ש«אל
 כר בין ירמיה א״ר להו מנח והיכא עדיף
 אמר התם נמי ואמרינן ראשו כנגד שלא ל?עת

 הוי חדא זימנא יוסף דרב בריה המנונא ר?
 לי אייתי זיל לי ואמר דרבא קמיה קאימנא
כנגד שלא לכסת כי בין ואשכחמינהו מפולין

 כחד כליין וכולן מאני עשרה אפילו ופרשיי דמו. תפילין. להניח מותר לבושין עומדין אדם שבני מקום
M ויי׳ כלי בתוך כלי הניחן ואם דמו: ומקצתן ערומים מקצתן שם עומדין אדם שבני ומקום

תפילין שם מניח ואינו תפיליו חולץ אינו לבושין
חולץ ערומים עומדים אדם שבני ומקום .לכתחלה

יהלך ילא כג J מניח שאינו לומר צריך ואין תפיליו
ארבע בתוך ואפילו בראשו. ותפילין הקברות בבית אדם

צריך קבר של אמות ארבע בתוך או מת של אמות
אדם ילבש ולא .אמות ארבע שירחיק עד תפיליו לחלוץ
יימשאוי הנושא * בגדיו. וילבש עדותו שיכםה עד תפילין

מעליו המשאוי שיסיר עד ראש של תפיליו חולץ ראשו על
כלומר הוה סבילה דיום ידענא והוה ראשו .תפילין בו שיש הראש על להניח אסור מטפחת ואפילו

ולאגמורןהלכה תשמיש ליל דה׳ל אשתו שטבלה ^ l״ ייי״
. ל תפ על מצנפתו הוא צונף אבל ת ו דשרינן דהא רבינו וסובר דבעי. הוא למעשה ש ש ב

 כלי ?מוך כלי כשהניחן דוקא עמו באשתו עד מטתו בו לשמש אסור תורה ספר [ע] או תפילין
לכסת כר בין הנחה דאטו הוא פשוט ודבר שאעך אחר בכלי הכלי ויניח בכלי יניחם או שיוציאם

מ :שיה’ אפי' להם מזומן השני חבלי היה אם אבל בליין. ־ ׳ י נ ־־< ’ע“6י ” ™
 אשתו אין ואפילו כלי בתוך כלי אפילו ענין כלי בתוך כלי הניחן ואם .חשובין הן אחד ככלי כלים
כלי צריך עמו אשמו אם ראשו כנגד ושלא עמו כנגד שלא לכסת כר בין מראשותיו תחת להניחן מותר
S £ל •S 5 ׳קדוש״ כה :נממי■ עמו אשתו ואפי׳ לשמרן בדי ראשו

 שצריך אמר ענין ובכל עמו אשתו לאין עמו בראשי שהתפילין זמן שכל היא גדולה קדושתן תפילין
 דמשום לחומראעכ״ל.ול*נדאפשר כלי בתוך כלי נמשך ואינו שמים וירא עניו הוא זרועו ועל אדם של

אס נקט הכי משוס רעות מחשבות מהרהר ואינו בטילה ובשיחה בשחוק
 .כלי בתוך כלי בעינן לא עמו אשתו כשאין אדם צריך לפיכך והצדק. האמת בדברי לבו מפנה אלא

א. כך שמצותן היום כל [פ] עליו להיותן להשתדל  אחד כלי היינו כלי בתוך דכלי יונה ה״ר וכתב הי
 ימיו שכל הקדוש רבינו של תלמידו רב על עליו אמרו

ציצית בלא או תורה בלא אמות ארבע שהלך ראוהו לא
או

m סמ״ג מ״ה סי׳ סור ג : שס משין סמ״ג מ׳ סי׳ סור ב :כ״ג עשין סמ״ג מ״ג סי׳ סור 
מן סור ז ; שם סמ״ג מ׳ סי׳ סור ו :שם סמ״ג 6מ״ סי׳ סור ה : שם ד שם; : ל״ו פ

 אינו שהכר נראה רבינו ומדברי שני. כלי והכר
 במוך כלי הניחן ואם כתב שהרי כלי משוב

 לכסת כר בין מראשותיו תחת להניחם מותר כלי
 בין שיניחם קודם כלי בתוך כלי שהצריך הרי
 עליו אמרו וכו׳: תפילין קדושת כה לכסת: כר
:זירא] ר׳ אימא . כ״ח [מגילה .וכו׳ רב על

אמרו
למלך משנה

ל ת כ י אה״ג אכל כלי כתזך כלי הניחן אס נקט הכי ס1מש ז״ל רכינו מסיק עמו דנאשחו דמשום דאפשר הכלי ויניח ככלי יניחם או שיוציאם עד מטחו כו לשמש אסור ס״ש או חסילין כו שיש ב
שהרי זה פירוש סוכל אינו רכינו ולשון .כלי כחוך כלי כעינן לא עמו אשתו כשאין נמי ל ז״ דלרכינו כתוך כלי הניחן ואס רכינו מ״ש ועל .שמתו מי פרק סוף כרייתא כליין. שאינו אחר ככלי

כלי- כתוך כלי הצריך ועכ״ז עמו אשתו אין אפילו קאי השתא דעד מכלל עמו אשתו ואפילו וכשכ סיים כלי כתוך כלי אפילו ענין ככל אסור ראשו דכנגד יונה ה״ר כתכ מראשותיו תחת להניחן מותר כלי
: ודוק יונה ה״ר כפי׳ מורה וזה כתב ז״ל ומרן .כו' עמו אשתו לאין עמו אשתו כין חילק לא הרמכ״ס אכל כו׳ עמו אשתו אין ואפילו

מיימוניות הגהות
שא הטור [לשון * ת אם בראשו קבין ד׳ של טשוי הנו חקו ד  לאר ראם אסור הטשוי מפני נ

תב והמצות התרומה בספר אבל [ע] : מותר]  כלי בתוך בכלי סגי לא תורה דבספר כריב״ל כ
טור ועיין עילא אמר קורא היה [ס] : ע״כ עשרה במחיצה אלא בעי ב בשם שם,  עמרם ר

הג וששאלתם שיבה חכמי וכל הראשונים ואלופים דין בית ואבות גאונים ראינו כך דרבנן ממנ  הי
הג וכך : ע״ב ערבית של הארץ על השמים כימי עד חולצים שאין מנ

עוז מגדל
ב ת ט (עיין זכז^ כלילה למה ידעתי לא ז״ל הראכ״ד כ ד ע מ) ״ כ  : עכ״ל כעיח דלא היכי^ כ

 רכי אמר אחא כר יעקכ רכ אמר דגרסינן הוא ערוך תלמוד ז״ל ר״מ דכרי אומר ואני
 ומניחן טפח כיס לו עושה כלילה לכו כנגד כימינו ואוחזן תורה ספר כמין גוללן כיוס זירא
 כדי כיוס •שהות שיש אלא שנו לא יוחנן א׳״ר חנה כר כר רכה אמר הוא תפילין זמן לאו לילה דהא

 דאפילו ופירש מידותיו על הפריז זה ומניחן טפח כיס לו עושה ללוכשן כדי כיום שהות אין אכל ללוכשן
 טפח כיס להן עושה ללוכשן כדי שיצא אחר כיום שהות ואין הואיל חליצה כשעת יוס שהוא כלומר כיוס

ם שיצא עד חנהכשמירסן כר כר לרכה לאטרוחי כעי ולא כידיה כיסשא נקיט דהוה יוחנן וכדר׳ העולם כמנהג עדמחרתו להצניען מגרי מעתה אלפס ר״י ו  3״ז הראכ״ד מכרי לדחוק צריך אין ז״ל.ו

 מפורט וזהו שיקרה כמקרה או’ דכר על נאנסו לא אם שס ילמדו או שס שיתפללו עד הימים כל וגס שמשא דמעלי עד מדרשא ככי נגה זימני כמה דהא ערוך תלמוד שהיא הלילה כטעם ולא ז״ל ר״מ בטעם
 של רנה אין הדר כפרק ואמרו גכרייהו כנסורי זכיין כהכי נמי דרכנן ונשי ויותר כיום כמו נתרייהו תלמידייהו ואזלין הלילה לאחר עד המדרש מכיש כערכ נפטרין היו שלא ופשוט כתלמוד מקומות בכמה
 להצניען כביתו חולצן כשהוא. ובלילה חורה ספר כמין גוללן אלא כיס להם לתקן הצריכו לא הכסא לבית ליכנס ביום פירש ז״ל ורש״י .וכד״ן גכוניס ז״ל ר״מ דכרי עלו כאשר ענינים וכמה בלילה אלא חורה

ח :המזיקים מן זיפמחני עמי אכניסם ישמרוני ננטרן שמירתן משוס כידו לאוחזן רבנן ושרינהו הואיל פירוש וכדר'יוחנן טפח כיס להן עושה הבקר עד  (.דף שמתו מי פרק . גדולה עד כו' ונכנס שכ
ס :כ״ו) הישן(דף פרק הן; עסקניות עד ושמש שכח :כ״ה) כנ א : (דףיו״ד) דשבת קמא פרקא . מניח שאינו עד כו׳ למרחץ הנ  : י״ח) (דף שמתו מי פרק ריש .בגדיו עד '0 אדס יהלך ל

א ש ת :ק״ה) (דף שם המקבל פרק במציעא .תפיליו על עד כו' מטפחת ואפילו : ק״ה) (דף במציעא המקכל פרק מעליו. עד כו' משאוי הנו  שמתו מי פרק .במטה עד כו' תפילין בו שיש בי
שת :כ״ה) (דף :כ״ח) העיר(דף בני פרק מגילה ציצית. עד כו׳ עליו אמרו :מ״ט)) טומנין(דף במה מדליקין(ופרק במה פרק היא. כך עד כו׳ תפילין קדו



סף פ״ף, פ־ד תפילץ הלכות אהבה. משנה כסף ז9 מ משני׳ נ
לי״ד:) דברכות(דף בפ״ב דעולא מימרא וכו/ ק״ש הקורא כל חכמיה אמרו ב ו סהומוח פרשיותיה ועושה שמע כלפי מאחד לה דכריך הונא לרב חזינא חלבו א״ר ל״ב) שאינו :
מהפעם לו אמרתי פתוחות פרשיותיה עושה היה ר"מ רשב״א מדאמר עליה ואוחבינן יש פרשיות ארבע עשה בשמונה ופירש״י מד׳) התכלת(דף בפרק הפרק. סוף עד וכו׳ מניח
למעבדינהו מצוה יצחק בר נחמן רב ואמר התורה מן לה סמוכה שאין לי אמר עליהם.אותס ה׳ :לכיועפות והיו נאות וקשרתם עשה תיי קיימי חדא ואכל בהם

: פתוחות אפילו רשב״א דקאמר פתוחות ומאי ש״ד פתוחות עבדינהו ואי סתומות : יהיו בתפילין ה' שם עליהם שנושאים
אמר (כ״פ:)_ שם וכו׳. בתגין להזהר וצריך

 היום כל ללבשן שמצותן אע*פ כל J תפילין בלא או
שעת.תפלה  הקורא כל חכמים אמרו .הכל מן יותר ב

בעצמו. שקר עדות מעיד כאלו תפילין בלא שמע קריאת
 שהרי עשה בשמונה עובר תפילין מניח * שאינו וכל

 תפילין ועל ראש של תפילין על צוה פרשיות בארבע
ה׳ שנאמר ימים מאריך בתפילין הרגיל וכל יד. של

: יחיו עליהם

 הקומן ריש וכו׳. < כוהבין כיצד א &*ה
 שתי הנן כ״ח) (מנחות

 ופירש״י ,זו אס זו מעכבות שבמזוזה פרשיות
 :שמוע אם והיה שמע היינו פרשיות שתי

 ר״מהיה ל״ב) (ל״א שם וכו'. ריוח לה ועושה
 מלמעה וריוח מלמעלה ריוח לה עושה

 יעקב בר מנשיא רב אמר ריוח הוא וכמה
 כמלא־אעבא יעקב בר שמואל אמר לה ואמרי
 הנושך לסופרים שיש סדוק ען כלומר דספדי

 וכתב כותב. בעודו יכפלו שלא הקונדריסין בפי
 : צפורן כחצי דהיינו הגאונים שפירשו הרא״ש

 רבה אמר (ל״א:) שם וכו'. בשנים כתבה ואם
 שעשאה מזוזה יוחנן א״ר חנה :בר'בר

 יעשנה שלא ובלבד כשרה ואחת ושלש שהים
 שתים כשעשאה בין דה״ק ומפרש וכזנב. כקובה

 דף אלא עשאה לא כאילו כשרה דפין ושלש
 בשיטה שיכתוב כקובה יעשנה שלא ובלבד אחת;

 ובשלישית האלה ־הדברים ובפניה והיה ראשונה
 מלמטה רחבה היא שהרי מצוך אנכי אשר

 כזנב יעשנה לא וכן כקובה. מלמעלה וקצרה
 תיבות ארבע או שלש עליונה בשיטה שיכתוב
 מקצרת היא שהרי אחת ובשלישית שתים ובשניה
 היה שכך נראה כעיגול או ומ״ש כזנב. ויורדת

 וכו׳. הסדר על שלא כתבה : רבינו גורס
 כסדרן שלא כתבן במכילתא דאמרינן משום
 אחת אות דאפילו בפ״א נתבאר וכבר יגנזו

 עורות בשני כתבה. : פסולה כסדר שלא שכתב
 יהודה רב אמר ל״ג) (דף שם בהקומץ וכו׳.
 ומפרש פסולה דפין בשני עשאה שמואל אמר

 דאילו תפרן ׳ ואפילו עורות בשני דהיינו רבינו
 וכמו כשרה יוחנן רבי אמר הא נעור.אחד

 הנזכר בפרק שם דגרסינן ודע בסמוך. שנתבאר
 שני על כתבה שמואל אמר יהודה רב אמר
 והניחה דפין שני על כתבה מיתיבי פסולה דפין
 ראויה כשרה אהד בסף הא פסולה סיפין בשני
 דפין לשני ראויה ופירש״י . קאמר דפין לשני

 לחלק וראויה לדף דף בין חלק גויל שהניח
 דראויה פירשו והתוספות כאן. וחציה כאן מציה
 דעת וכן עורות בשני שכתבה היינו סיפין לשני

 פרק ברייתא וכו׳. שבלה תורה ספר : רבינו
 : הגליוניןוכו׳ מן ולא ומ״ש הקומן(שסל״ב):

(ל״א שם בהקומץ וכו׳. לעשות וטצוה ב

חמישי פרק

 זיינין ג׳ ג׳ צריכים אותיות שבע רבה
 דלאו רבינו וסובר .ג״ץ שעט״נז הן ואלו

:איתמר לעיכובא
 :)(ל״ב שם בשירטוט. שלא כתבה ואם ג

 ומ״ש : שירטוט צריכה מזוזה והלכתא
 יהודה רב אמר שם וחסר. במלא דקדק שלא או

 שלא ופירש״י ;פסולה אגרת כתבה שמואל אמר
 : בעלמא כאגרת אלא ויתירות בחסרות דקדק

: מבפנים שהוסיף או שאמר מה אך
 מבחוז המזוזה עג שכוסבין פשוט מנהג ד

לפרשה פרשה שבין הריוח כנגד
 שצריך ואתחנן פרשת הזוהר ובספר .כו׳ שדי

 :שבפנים והיה תיבת ■כנגד מבחק שדי לכתוב
 מבפנים שכותבים אלו אבל רבינו שאמר מה ועל

הרמ״ך כתב וכו׳. המלאכים שמות
אונקלום דאמר מהא משמע ע״ז דבמסכת

 עושה הוא ברוך הקדוש כי דרומאי לגונדא
 לדחוח ויש .מכחיז ישראל לשמור המזוזה

לישראל לאחשובינהו לי.ו דאמר הוא דאונקלום

בין א ת כו « ד צ  פרשיות שתי כותבין .המזוזה את כי
 ביריעה אחד דף על שמוע אם והיה שמע

 כמו מלמעלה וריוח מלמטה ריוח לה ועושה אחת
דפין בשלשה או בשנים כתבה * צפורן.ואם חצי נא]

״ ״ ואי, ״־״ל■ א? כטי או *כזנב יעשנה שלא ובלבד כשירה. , ן , ״ ״,
 הסמוך בטפח להניחה צריך מזוזה גבי’ל״ג:) על שלא כתבה .פסולה מאלה כאחת עשה ואם בקובה
 דתנטריה היכי כי מ״ט הונא רב אמר לר״ה בשני כתבה פסולה. לפרשה פרשה שהקדים בנון הסדר
הבית שומרת שהמזוזה נמי הכי דאין צ״ל לכך *ילון5ות שבלה תורה ^ספר פסולה. שתפרן אע״פ עורות

 לשמור בעשייתה הכוונה אין וצם מבפנים בה של ם ונ הנל מן ולא מזוזה. מהן עושין אין שבלו
 הקדוש מצות לקיים שיבוין צריך אלא הבית מקדושה מורידין שאין לפי מזוזה עליו כותבין אין תורה

 שבין ריוח לעשות גומצוה ב ז קלה לקדושה חמורה
 עשה ואם סתומה פרשה שמוע אם לוהיה שמע פרשת
התורה. מן לה סמוכה שאינה לפי .כשירה פתוחה אותה
שעושין התנין w הן ואלו שבה. בתגין להזהר וצריך

.............. כל על אותיות שבע בה יש ראשונה פרשה ג :מזוזה ב
ז״ל הרי״ף וכתב :שימה בסוף במקום שיטה שמע של עיי״ן שיין הן. ואלו זייני״ן. שלשה מהן אות
שימי ברישי תקנתא ספריא להו עבדו וכבר של טיתיץ ותרי מזוזות של זייני״ו ותרי דנפשד ונרו

̂דשי, ל על איתי״ m ־י, ש,״״ י אי״ ־
'”,ותרי דגנך של גימ׳ל הן ואלו ז״ניין. שלשה מהן  תלס רג■ א־י אם /1נ1 אויוה נשנוםאים 1,
כלפי מאחד לה דכריך הונא לרב . הארץ של וצדי״ק טוטפת של טיתי״ן ותרי מזוזות של

״”י' לא מהן גרע או בהן שהוסיף או תנין עשה לא ואם
 במלא דקדק שלא או בשירטוט שלא כתבה ואם פסל.

 שבין הריוח כנגד מבחוץ המזוזה על שכותבים פשוט ■ימנהג ד * פסולה זו הרי אחת אות אפילו מבפנים שהוסיף או וחסר
או קדושים שמות או המלאכים שמות מבפנים שכותבין אלו אבל .מבחוץ שהוא לפי הפסד בזה ואין שדי לפרשה w פרשה
מצוה ,שעשו אלא המצוד, שבטלו להם די לא הטפשים שאלו הבא. לעולם חלק לד,ם שאין מי בכלל הן הרי חותמות או ■פסוק

 הסכל לבם על שעלד, כמו עצמן הניית של קמיע נח הוא כאילו ועבודתו ואד,בתו הקב״ד, של השם יחוד שהיא גדולה
 יזונהגו השיטח, (*באמצע) בין בדאש בין אחרונה הארץבשיטד, על לכתוב ומצוה m העולם.*ה המהנד,בדובלי דבר שזהו

 שיטה כל שבראש האותיות הן ואלו .אחרונה שיטה בראש הארץ ועל שיטות ועשרים בשתים אותה לכתוב הסופרים כל
 ושמתם. ואבדתם, השמים. וד,שתחויתם. פן. ,עשב יורה. בכל. מצוה. והיה, בין, ובשכבך. לבניך, הדברים. ה׳, עלד,םדר.שטע. ושיטד,

ם. ת א ם. ת שתמצא עד לתחלתד, השיטד, מסוף אותד, גוללין אותד, כשכופלין ו הארץ: על . אשר ובשעריך. .בדרך א

 : הניש שתשמור נמשך וממילא הוא ברוך
 הקומז בפרק וכו׳. הארן על לכתוב ומצור,

 ועל חסדא רב אמר ב') ל״א (דף
 וא׳׳ד שיעה בסוף א״ד אחרונה בשיעה הארז

 בין רבינו בספרי שכתוב ומה שיעה. בתחנת
 בסוף בין וצ״ל ע״ס שהוא נראה, שיעה באמצע

באמצע בגמרא. גורס רבינו שהיה ואפשר שיעה

m כ״ג משין עמ״ג רפ״ח סי׳ י״׳ד מור ח :שס מזר ד :שם סמ״ג רפ״ח סימן מור ג : ר״צ סימן י״ד מור ג :כ״ג עשין סמ״ג רפ״ח סימן י״ד עור
כשיפתח

מיימוניות חגהות
בר״ח איתא ובן בגופן ישראל פושעי בכלל הוא מניחן שאינו מי ובל המור [לשון ־♦

ולמטה למעלה מניח דדה ר״מ אמר1 דספרי אטבא כמלא שיעור היינו ]6[ : י״ח_| דף
די. מורי פירוש דספרי אטבא :כמלא  בתחלתה לחניה צריך שאין כתב התרומה וכספר דו

ד כתוב ושדי מבחוץ נראה שדי שיהא מדנהגו היקף לגול כדי פרשה שבין ריוח כנג
אם אמנם . ע״כ מכוקה שרי היה היקף לגול כדי בתחלתה גליון היה ואם לפרשה

ב נעשה ק ח אשר בגליון נ  המצות וספר בטוב ונראה ניכר יהא אן שדי כנגד דדקף לגול כדי הני
 ובתחלתה הטור [וכתב : עכ״ל שמע כלפי מאחד לה מדכרכיגן היקף לגול כדי צריך שמא .כתב
 אפי׳ פסל ורש״י בטור [שם * : כלל] להניח צריך אין ובסופה שתכרוך אחר אותה לגול כדי
ה אם מ ול״נ דפין בב׳ א׳ בעור כתב א [ב] :הוא] כדור כעגול A כורי למטה ורחב למעלה צר כאהל פי׳ כקובה V כזה למטח וצר למעלה רחב כזנב פי׳ * ן 1«' בדף לכותבה טוב ומ׳ דב ר מ  א

גין ג׳ צריכות אותיות ז' הגי ג״ץ שעטנ״ז ב מהן המתחלף שם אחד ה׳ אלהינו ה׳ כנגד כותבין וכן [נ] : ע״כ ביתא באלפא המתחלת שני בפרק גדולה בהג״ה למעלה עיין ג'זיו א׳  שהוא ב
ת בספר כתב וכן [ד] : ע״כ בי מתחלף שהוא אות כנגד .אות כל שיגיע כדי המזוזה מכתיבת להיפך האותיות להפך ונהגו כודו במוכס״ז כוז״ו  הר״ר בן משה הר״ר לי הגיד ובן משמו המצו

ת הם כאשר הפרשיות שתי רק מלאך ולא חותם לא במזוזה לכתוב שלא אושטרייך ארץ בכל הנהיג זצ׳׳ל כהן אביגדור הר״ר שמוריגו יהושע  אשר כראימ ודלא אחת אות אפילו להוסיף לא כתובו
תב שמות וחותמות המזוזד, צורת כ תב אמנם מלאכים ו תב שמחה רביגו של ^בס״ע וכן שמירה תוספת אך מצוה ולא עיכוב לא כהן שאין כ ת פסוקים ג' כ ח  J וכו' ישמרך ה׳ המזוזה ת
תב וכן אחרונה שיטה בסוף הארץ על ולכתוב סתומח לעשותה טוב אחרונה שגם מכאן רבים בלשון סתומות פרשיות תלמודא מדקאמר התוססות כתבו [ה] הג שחוא מקוצי משה הריר כ  כן נו

שיטח בתחילת לכותבו נחגו ^ומנם א רב אסר דגרסיגן סתומה שתהא כלום מוכח לא חספר וגירסת ה 1 שימת בתחילת דאמרי ואיכא שיטח בסוף דאמרי איכא אחרונה בשיטה הארץ על חסד

עוז מגדל
סרק .1ימי פציהם ׳«ד1כ שאינו וכל ).:fp קורא(וף היה שיק .בעצמו שקיא עד כו׳ שמצוסן אע״ע

:מ״ד) השכלת(דף
 עד כו׳ פשוע מנהג : ל״נ) (דף לנה הקומן .פרק פסולה וו היי עד נו׳ המווזה את כותנין ניזלר

 רנה(דף הקומן פרק השיטה. באמצע על נו׳ לנחונ ומצוה : הגאונים נתשובת העולם. נהנלי
 ומכניס עד נו׳ אותה נענופלים :הממני הלנות הדור .האין על עד נו׳ הסופיים כל ונהגו :ל״א)

:ל״נ) (דף רבה הקומן פיק . המזוזה נה


