
ג משנד׳ כסףפה פ־ז תורה ספר הלכות .אהבהמשנה כסף 85 מ

 ברייתא דסהס ועוד .בסמוך שאכתוב כמו מלייהו פליג דרבי ועוד רב ומעשה ראב״ע
 מעשה דאמר כוותיה קאי דרבי משום כר׳׳מ ופסק כחכמים דלא בסמוך שאכתוב דלקמן
 הרוצה התם סתמא דתניא ועוד . רב ומעשה והכשרנום כאחד מדובקים תנ״ך לפנינו והביאו
 שיניין ד׳ תורה של לחומש מומש בין שם ברייתא וכו' ומניח ומ״ש מדבק. כאחד תנ״ך לדבק

 שימין ג׳ י׳׳ב של ובנביא ונביא נביא כל בין וכן
 ובין רבינו גירסת אבל׳ ספרינו גירסת היא כך
של בנביא וכן שימין ג׳ ונביא נביא כל  י״ב של בנביא וכן שימין ג׳ ונביא נביא

 לחסוך בא שאם ומ״ש המור. גירסת היא וכך
 מלמטה ומסיים זו ברייתא בסוף שם הוא מוחך

 : חוסך לחתוך בא שאם מלמעלה ומתחיל
 הימים ודברי עד וכו׳. נביאים של וסידורן

 שהושע פי על שאף בגמרא שם ברייתא
 חכמים ראו לא אחמנים נביאים לכל קדים

 מירכם דזוטר דאיידי משום במקומו לכותבו
 זכריה דחגי נבואחיה בהדי שכתבוהו וכיון

 בהדייהו ליה חשיב נביאים סוף דהוו ומלאכי
 דמלכים כיון ליחזקאל שקדם אע׳׳פ ישעיה וכן

 ויחזקאל חורבנא כוליה וירמיה מורבנא סיסיה
 כוליה וישעיה נחמתא וסיפיה חורבנא רישיה

 ונממתא לחורבנא חורבנא סמכינן נחמתא
: לנחמתא

 בסמוך ממ״ש נלמד וכו׳. הקודש כתבי כל ט?
 דגיטין בפ״ק ואיתא וכו׳. לכתוב ומותר

 בלא כוסבין שתים יצחק א״ר ב׳) ו׳ (דף
 שלש תנא במתניסא כוחבין אין שלש שירטוט
 כדתנא רבינו ופסק כותבין אין ארבע כותבין

 כרב פוסק שבה״ג כתבו ובתוספות במחניסא
 היה דיודע אמסני׳ דפליג גב על ואף יצחק

 מהלכות בפ״ד כתב שרבינו ודע עיקר. דאינה
 שירטוט בלא חיבות שלש לכתוב שאסור יגוס

 של בניו מבני יהושע רבינו מהנגיד זה ושאלו
 תפילין בהלכות רבינו שכתב שכמו והשיב מינו

 בשם התוספות וכתבו עדיפא. דדוכתא נקטינן
 בה לכתוב אסור שלום אגרת דאפילו הירושלמי

 בנייר שלום אגרת וסתם שירטוט בלא פסוק
שכתב רבינו דעת שהוא נראה וכן .כתובות הם

 משנים ונביא נביא כל ובין .שימין »שלש ונביא נביא
 של וסידורן ,חותך לחתוך בא שאם שימין שלש עשר

 . מלבים .שמואל .שופמים .=יהושע .הוא כך נביאים
 . הכתובים וסדר .עשר תרי ישעיה. יחזקאל. ירמיה.

 . השירים ושיר וקהלת. ומשלי. .ואיוב .ותהלים .רות
ז ז הימים ודברי .ומגילה ודניאל. וקינות.  כתבי ̂כל ט
 על כתבן אפילו בשירמומ אלא אותן כותבין אין הקדש
 שירמומ. m בלא תיבות שלש לכתוב ומותר הנייר

 נביאים תורה בו שיש זה כרך . אסור m זה על יותר *
 כחומש אלא תורה ספר כקדושת קדושתו אין וכתובים

:החסר כדין היתר דין החומשים. מן

שמעי פרק

 פ״א רבינו וכמ״ש שירטוט בעו לא בסשילין אמרינן היכי וא״ת . הנייר על כתבן אפילו
 ה״ק דהתם וי״ל לשרטט צריך שירטוט בלא תיבות ד׳ לכתוב דאסור מטעם והא אלו מהלכות
 שיסה בכל חיבות מג׳ יוסר לכתוב שלא רצה ואילו לשרטט צריך אינו תפילין קדושת דמטעם

לשרטט צריך אחת בשיטה תיבות מג׳ יוסר כותב שאם אה״נ אבל בס״ת משא״כ הוא רשאי
 כדמשמע לשרטט דבעי שלום מסגרת גרע דלא

 בשם הר״ן וכתב בע״א. ס־רן ור״ת בירושלמי.
 היינו שירטוט דצריך אמרינן דכי ז״ל הרמב״ן
 צריכות אין כתיבות שאר אבל אשורית בכתיבה
:באגרות לשרטט שלא סמכו זה ועל שירטוט

:וכו׳ תורה בו שיש זה כרך
ח  פרשה עד וכו׳ פתוחה פרשה א פ״

 מאמצע תחלתה סתומה
 כתבתי דעה, יורה לסור בביאורי לעולם. שיטה

 הרוצה אלו דברים רבינו הוציא מהיכן באורך
: שם יעיין עליו לעמוד

 טעה אם אבל וכו׳ מוגה שאינו ספר ג
 סתומה פתוחה וכתב הפרשיות בריוח

 פרשה ב׳) (ק״ג ברייתא הבונה פרק וכו׳.
 יעשנה לא סתומה סתומה יעשנה לא פתוחה
 כיוצא השירה שכתב או כשירה כתבה פתוחה

 שעשאה אפתוחה דאף ומשמע יגנזו אלו הרי בה
 וכן קאי פתוחה שעשאה סתומה או סתומה
 משמע יגנז ומדקתני סופרים. במסכת מפורש

 כי רחוק דתיקונם משום א״נ תקנתא ליה דלית
 ושמא ולאחריו לפניו הרבה למחוק צריך היה

 בשביל הכתב למעט צריך היה וגם שם לו יזדמן
 לו דאין קאמר מש״ה לפרשה פרשה שבין ריוח’

 מעם ליסן בתשובה הכיב״ש כתב וכן תקנה
 דברי הקשה.על שהרשב״א וכתב רבינו לדברי
 דקתני דאע״ג יתקן לא למה עליו ותמה רבינו
 יגנז אלא תקנה לו שאין הכוונה אין יגנז
 רבינו דברי להעמיד הריב״ש וכתב שיתקן. עד
 דאף וכתב הגמרא בסוגיית נכונים שנראים לפי

: כשר שהוא ותיקנו עבר אם רבינו לדעת

ה א ש ר  באמצע גמר אם צורות. שתי לה יש פתוחה פ
 ומתחיל נא] פנוי השיטה שאר מניח השיטה

 במה .השנייה הbהשי מתחלת פתוחה שהיא הפרשה
 תשע בשעור ריוח השיטה מן שנשאר אמורים דברים

 בסוף גמר אם או מעט אלא נשאר לא אם אבל אותיות.
 הפרשה ומתחיל * בתב בלא שנייה שיטה מניח השיטה

 יש סתומה פרשה ב ז השלישית ■שיטה מתחלת הפתוחה
ריוח מניח השיטה באמצע גמר אם .צורות שלש לה

ספר אחת תיבה השיטה בסוף לבתוב ומתחיל כשיעור
באמצע. הריוח שימצא עד סתומה שהיא הפרשה מתחלת

כשיעור הריוח להניח כדי השיטה מן נשאר י לא ואם
 הסתומה הפרשה• לכתוב ויתחיל שנייה שיטה מראש ריוח מעט ויניח פנוי הכל יניח אחת תיבה השיטה בסוף ולכתוב
 הסתומה לכתוב ומתחיל הריוח כשיעור שנייה שיטה מתחלת מניח השיטה בסוף גמר ואם . שנייה שיטה מאמצע
 השיטה מאמצע תחלתה סתומה ופרשה לעולם השיטה בתחלת תחלתה פתוחה שפרשה אומר נמצאת השיטה. מאמצע
 וכתב הפרשיות בריוח טעה אם אבל . שבארנו כמו ולהגיהו לתקנו אפשר וחסר במלא מוגה שאינו ספר ג לעולם.*
 בריוח הפסיק ולא כדרכו שכתב או פרשה בו שאין כמקום פנוי והניח שהפסיק או פתוחה סתומה או סתומה פתוחה
ז שטעה הדף כל את לסלק אלא תקנדד לו ואין פסול זה הרי צורת.השירות ששינה או הפרשה כמקום  ולפי ד בו

 הפתוחות להודיע ומחברין שכותבין המסורת בעלי וכן .אלו בדברים שראיתי הספרים בכל גדול שיבוש שראיתי
 הסתומות התורה פרשיות כל הנה לכתוב ראיתי עליהם. שסומכין הספרים במחלוקת אלו בדברים נחלקים והסתומות
ם. ולהגיה הספרים כל עליהם לתקן כדי השירות וצורת והפרזוחות ה  הידוע הספר הוא אלו בדברים עליו שסמכנו וספר מ

 סומכין הכל היו ועליו הספרים ממנו להגיה שנים מכמה בירושלים שהיה ספרים ועשריב! ארבעה כולל שהוא במצרים
:כהלכתו שכתבתי התורה בספר סמכתי ועליו שהעתיקו כמו רבות פעמים והגיהו הרבה שנים בו ודקדק אשר בן שהגיהו לפי

יהי
: פם המ״ג רפ״ג סי' מזל ג : רפ״כ סי׳ שם מור ג : כ״ס עשין סמ״ג ר״ס סי' י׳?ד מזל א

מיימוניות הגהות
הגו ומה שמחה רביני לשון ־[מ]  דכתיבר. מ*סום שרטיט בלא הדיוטות כתבי לכתוב היתר שנ

 חשיב לא זיון חסר האות אם דאפילו כתב חשוב אינו הדיוטות שטרי כותבים שאנו דקה
 זיוני דקבעי הא קשיא לא הבונה פרק פריק דקא הכא שכן כל החמור שבת חיוב לענין כתב
 יהודה רב אמר פשיטא מעכב אחד כתב ואפילו רבה נהקומץ נמי וכדאמר זיוני קבעי דלא הא

 קוצו דאפילו דפשיטא דמילתא אלמא פשיטא נמי הא יו״ד של לקוצו אלא נצרכה לא רב אמר
 שרטוט בלא תיבות מג׳ יותר לכתוב אסור גמור כתב אבל כתיבה חשיב דלא מעכב ירד של

 התם כי לראיה פסוק כשמביא דדוקא הכהן מרבו שקיבל וכתב ברוך רבינו כתב וכן עכ״ל.
ן בלשינו פסיק וכתב לשון לחבירו הכותב אדם אבל בגיטין  מצאתי וכן כלל לשרטט צריך א
 באד מצער ראשיתך לרבי שלח מנא רבי גרם העיר בני פרק בירושלמי אמנם גיטין. בתום׳
 בלא כותבין אץ דאמריגן הא אומר אני הילכך ז״ל הרא״ש [כתב * : עכ״ל אחריתך ישנא

 כתב הטור לשון שרטוט. כמו דדא עליונה השיטה ואילך מכאן אבל עליונה בשיטה דוקא שרטוט
 וא״א לא ופירושים כתבים בה שכותבין כתיבה אבל שרטוט בעי אשורית כתיבה דוקא הרמב״ן

ק [נ] :] כן נוהגין לרבותי ראיתי לא כתב א במתני׳ דגיטין פ׳  אין ארבע כותבין שלש תני
 התם דאמר יצחק כר׳ פסק בה׳ג אבל הכי לן דקיימא חליצה מצות בפרק פירש׳י וכן כיתבין
 דאמד חליצה מצות בסוף משמע וכן וחמצות התרומה םפר וכן כותבין אין שלש כיתבין שתים
לא כתב ולא לקחתה עד לדידיה ואקריניהי עד וכו׳ לכתוב חליצה גט דכתב מאן האי אביי

 מר דאטר הכי בתר כדמוכח שירטוט בלא תיבות שלש לכתוב דאםור משום לקחתה חפצתי
קה דכתיבה עוד וכתב המחבר כרבינו כתב שמחה ורבינו פרשתא כולא וכתב שרטט זוטרא  ד
ה ראה ולשונו גמורה, כתיבה שאיני כיון בו חוששין אין משי״ט דהיינו שלנו  למעלה. האחרת בהג׳
 מהל׳ פ״ד בסיף יצחק כרבי ג״כ פסק המחבר רבינו שהרי בעמוד כאן יש ט״ם כי ראיתי שוב

ה קדמוני בסדור שנמצא ר׳׳ת וכ״כ ]6[ : וחליצה יבום ח תו אינו בסתומה אבל כבעמוד ^
 ובמס׳ פירש לא השיטה בסוף גמר ואם אותיות שתי בן שם לכתוב אם כי באמצע חלק מצריך

 כל סתומה אותיות שלש השיטה בראש שהניח כל פתוחה פרשה היא איזה שנינו סופדים
 מלמעלה אתת שיטה ישייר הדף בסוף הפרשה כל גמר אותיות שלש השימה באמצע שהניח

 הברייתא כי ר״ת וכתב למעלה מתחיל אותיות שלש בן שם לכתוב כדי מלמטה שייר ואם
 ם׳ כשיעור שייר ואם השיטה בראש דוקא תחילתה פתוחה ופרשה חולקת שהיא במה עיקר

 שבל קדמוני בסידור ר׳ת מצא וסדורה שניהם. ידי יצא שיטה ובתחילת שיטה בסוף אותיות
שיתה חציה עד השיטה שכתוב שלי  שתחתיה שיטה לכתוב ומתחיל פ:וי השיטה שאר ומניח או

ש במסקנת (עיין . והתרומה בספ׳׳ה עיין סדורה היא זו זאת של הנחה כנגד  בפתוחה דל הרא׳
 תיקון לו מועיל ■ דודאי בתשובה א׳א וכתב דל רע׳׳ה סימן שם [טור » רב) חילוק שיש וסתומה

ש ויתרות חסרות בשאר תיקון שמועיל כיון  עוות יתקן איך יודע שאיני אלא הפרשיות בתיקון כ׳
ש] ונו׳ הרבה למתוק צריך היה כי והסתומות הפתוחות : ע׳

עוז מנדל
:ז') (דף דגיסין פ״ק הפרק. הזף עד זכז׳ שצש לכהזב זמזתר זכז׳ מייר עד כז' כתבי כל

ה ט^ח מ ר בז שעעה עד כז' זחהר מוגה כאינז ספר : סזפריס גזס' סזף לעזלס. עד כז' פתוחה פ
 על שסמך מהסכמתז הכל . זתפע ששים מאות שש הכל עד כו' שראיתי ולפי : סזפריס דמס' פ״ק

:זכד״ן דעתי לפי כיזן זיפה אשר בן משה ספר
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ל פ ת ס י ש א ר את נטה אהרן אל אמר משה אל ד»׳ (ויאמר פתוחה. בא משה אל ב

 ויאמר .מטך את נטה אהרן אל אמר משה אל ה׳ ויאמר .ידך)
הי  אל יי׳ ויאמר סתומות. (*שלשתן) בבקר השכם משה אל יי׳ הארץ. תוצא .המים ישרצו .מאורות יהי המים. יקוו רקיע. י

א משה ״שבע והן פתוחות.׳ השמים.,כולן תולדות אלה ויכלו.  שתיהן אהרן ואל. משה אל יי׳ ויאמר פרעה. אל ג
 אל יי׳ ויאמר .סתומה השכם משה אל יי׳ ויאמר .פתוחות ויאמר .סתומות שתיהן .אמר ולאדם .אמר האשה אל .פרשיות

 ויאמר פתוחות. שתיהן פרעה אל בא משה אל יי׳ ויאמר . משה אנוש. ויחי . שת ויחי .םפר זה . ידע והאדם .פתוחה אלהים יי׳
 חשך. ויהי של ויאמריי׳אלמשה סתומה. ידך נטה משה אל יי׳ .מתושלח ויחי חנוך. ויחי ירד. ויחי מהללאל. ויחי קינן. ויחי
מך. ויחי ח. ויחי ל ת. כולן אלו פרשיות עשרה אחת נ מו חד. נגע ■עוד של ויאמר סתו שה. ויאמר פתוחות. שתיהן א  מ

 שלשתן אהרן. ואל משה אל יי׳ ויאמר .משה אל יי׳ ויאמר לנח. אלהים ויאמר פתוחות. שתיהן .נח תולדת אלה ויראיי׳.
 ויסעו סתומה. הלילה בחצי ויהי פתוחה. משה ויקרא סתומות. סתומות. שלשתן נח אל אלהים ויאמר .נח אל אלהים וידבר
ח. בני ויהיו ח. בני תולדת ואלה נ ת. שתיהן ואהרן. משה אל יי׳ ויאמר ישראל. בני וכנען פתוחות. שתיהן נ חו תו  פ
 יבאך כי והיה .לי קדש כו׳ יי׳ וידבר סתומה. בעצם ויהי .אחת שפה הארץ כל ויהי סתומות. שתיהן .ילד ולשם ילד.
ת. שתיהן חי. ושלח חי. וארפכשד פתוחות. שתיהן שם. תולדת אלה חו  וישבו ובו׳ יי׳ וידבר סתומה. בשלח ויהי פתו
 ידך. את נטה יי׳ ויאמר תצעק. מה משה אל יי׳ ויאמר .ויחנו ויחי .נחור ויחי שרוג. ויחי רעו. ויחי פלג. ויחי עבר. ויחי
שה. ויםע פתוחות. חמשתן מרים. ותקח משח. ישיר אז ויהי אלאכרם. יי׳ ויאמר פרשיות. השמונה םתומות כולן תרח  מ
 םתומות. שלשתן ממטיר הנני משה אל יי׳ ויאמר אילמה. ויבאו ושרי הדברים. אחר פתוחות. שלשתן .אמרפל בימי ויהי רעב.
 ויםעו .םתומה משה אל יי׳ ויאמר פתוחה. משה אל יי׳ וידבר ארבעתן אברהם אל w אלהים ויאמר .אברם ויהי אברם. אשת

 . יתרו וישמע .כתב משה אל יי׳ ויאמר . עמלק ויבא .עדת כל .שרה את פקד ויי׳ .משם ויסע .פתוחה אליו וירא .םתומות
א. בעת ויהי . םתומות שתיהן הו ם. וידבר פתוחות. חמשתן השלישי. בחדש אחרי ויהי אחר. ויהי ה  אלהיםאתכלהדברי

ד. פתוחה. זכור םתומות. שלשתן תשא. לא אנכי. זקן ואברהם . פתוהות ארבעתן שרה חיי ויהיו . הדברים ב  לא כ
ה.לאתחמד. תולדת ואלה ישמעאל. תלדת ואלה אברהם. ויםף םתומה.  [לאתחמד].כולן תרצח.לאתנאף.לאתגנב.לאתענ

עב. ויהי יצחק.  םתומה. משה אל יי׳ ויאמר פתוחה. העם וכל והן(*שש). סתומות זקן כי ויהי .עשו ויהי .פתוחות ארבעתן ר
חה. המשפטים ואלה .פתוחה יעקב וישלח םתומות. שלשתן יעקב. ויצא ש יצחק.  . יזד וכי איש. מכה ימכר. וכי פתו

מות. שתיהן . דינה ותצא יעקב. ויבא  יריבןאנשים. וכי ומקללאביו. . ומכרו איש וגנב אביו. ,ומכה . אלהים ויאמר סתו
 סתומות כולן איש יכה וכי אנשים. ינצו וכי איש. יכה וכי ארבעתן עשו. ש תלדות ואלה יעקב. בני ויהיו אלהים. וירא

 יגנב בי .ינף וכי יפתח. וכי פתוחה. שור יגח וכי עשר. והן יעקב. וישב .המלכים ואלה .סתומה שעיר בני אלה פתוחות.
ת. ויהי ע מה. מצרימה הורד ויוסף פתוחות. שלשתן ב כולם יתן כי יתן. כי _אש. תצא כי איש. יבער כי איש. םתו ש.  אי
 מכשפה. יפתה. וכי פתוחה. ישאל וכי שבע. והן סתומות. אליו. ויגש פתוחות. שתיהן מקץ. ויהי הדברים. אחר m ויהי

הודה. ואת שמות. ואלה ם כסף אם םתומות. שלשתן לאלהים. זבח אחרי ויהי םתומות. שלשתן י אלהי לא פתוחה.
שכר. זבולן. יהודה. שמעוןולוי. יעקב. ויקרא הדברים. ש כי כי תשא. לא תקלל. י ה. לא תראה. תפגע., ט חמשתן ת

ד. דן. שש. והן פתוחות. כולן חה. אנכי הנה סתומות. פרת בן .נפתלי . מאשר ג  ואל .םתומה משכלה תהיה לא פתו
 ועשו .פתוחה יי׳ וידבר .סתומה יי׳ ויאמר .פתוחה אמר משה שלש הפתוהות מנין .פתוחה בנימין .סתומות חמשתן יוסף.

פתוחות. שתיהן מנרת. ועשית .שלחן ועשית .סתומה ארון : ואחת תשעים הכל וארבעים שמונה והםתומות וארבעים.
 ועשית פתוחה. הקרשים את ועשית .םתומה המשכן, ואת

ת. רכ  ואתה המשכן. חצר את ועשית .המזבח את ועשית פ
 האפר את ועשו .םתומות חמשתן .הקרב ואתה .תצוה

ל. את ועשית חשן. ועשית משבצת. ועשית פתוחה. עי מ
ה’ומשה פתוחות.  והן םתומות כולן תעשה. אשר וזה הדבר. וזה ציץ. ועשית ויאמר משה. וילך םתומה. רעה הי

 .כיור דועשית וידבר .תשא דכי וידבר .מזבח ועשית שש. .סתומה משה אל אלהים וידבר .פתוחות שתיחן אחרן אל יי׳
שה. אל יי׳ וידבר  וידבר סמים. לך ויא.מררקח פתוחות. ארבעתן וידברדבשמים שתיהן אהרן ואל משה אל יי׳ וידבר מ

ת. ם. בית ראשי אלה פתוחו אל ויתן פתוחה. יי׳ ויאמר סתומות. שתיהן קראתי. דראה שתיהן משה אל יי׳ וידבר אבת
.פתוחות שתיהן וירד ויפן .רד דלך וידבר .סתומה משה משה אל יי׳ ויאמר . נתתיך ראה משה אל יי׳ ויאמר סתומות.

מה. מזה דלךיעלה וידבר פרעה. לב כבד משה אל יי׳ ויאמר פתוהות. שתיהן אהרן ואל שה. ויאמר סתו  אל יי׳ ויאמר מ
שה. יי׳ ויאמר סתומות. שתיהן אהרן. אל אמר משה אל יי׳ ויאמר כתב.. משה אל יי׳ ויאמר פסל. משה אל יי׳ ויאמר מ

תן • שבע * • ינ®! שתיהן ס״א * ע ב ר א
משנה כסף

 עשר תולמס ואלה 5יעק כני ויהיו אלהים וירא אלהים ויאמר רבינו בסארי עוד כתוב מלהזכיר רבינו מדשחק .אהוחוח כולן וכו׳ המים יקוו רקיע יהי בראשיס ספר ד
אסאמיא בסאר בדקתי זה גם זה על מיימוגיות ההגהות וכתבו אתוחות. ארבעתן לא לכללן אין הארשיות שאותן משמע שבמורה סארים חמשה שבראשי ארשיות

 עכ״ל. אדום הוא עשו תולדות ואלה הראשון שהוא ומצאתי הוא עשו מולדות ואלה זה אי מנחם לה״ר סאר קרית בסאר נמצא וכן סאר, תחלת שהן לאי בסתומות ולא באתוחות
כלל: ארשה אינו השני עשו תולדות ואלה כי הוא ואשוע ויאמר אברם. ויהי אברם. אשת ושרי הדברים. אחר רבינו בסארי כתוב מאיר: לבית

 ויאמר . ידך את ננוה אהרן אל אמר ה׳ ויאמר שמות ואלה בסאר רבינו בסארי כתוב אל אלהים ויאמר מיימוניות בהגהות זה על וכתב סתומות ארבעתן אברהם אל אלהים
בבקר השכם משה אל ה׳ ויאמר . מטך את נטה אהרן אל אמור משה אל ה׳ אלהים בויאמר זו ארשה ומצאתי המדוייקים אסאמיא בסארי ובדקתי . יש שנים אברהם

 אח נטה משה אל ה׳ ויאמר על הקולמוס שהעבירו מוגה בסאר ומצאתי’סתומות. שלשתן דוק טעות הם הנזכר ההגהות ודברי עכ״ל. השני שהוא אשתך שרה אבל אברהם אל
:כלל ארשה אינו גם אברהם אל כתוב אין בשני כי ותשכח

שמות ואלה ספר
ם ס שלשתן חרבים בימים ויהי איש. וילך חדש. מלך ד

 ונוסחע היא מוסעת שהגה״ה ונ״ל,סהומות שתיהן כתב סתומות שלשתן ובמקום ידך
ספרינו

מיימוניות הגהות , ^
 לעשות קבעתי אשר שבמלכות המדוייקים הסעוליס אספמי״א בספרי ובדקתי מהן יש שנים [ב]

 שרה אברהם אל אלהים בויאמר פרשה ומצאתי תורה ^ספר ויתרות בחסרות. מדויק העתק אחריהם
 תשמור בריתי את דואתה וכר ויאמר על נטעה שלא נתכוונו הג״מ (איה השני. שהוא אשתך
 תקרא לא אשתך דשרי ויאמר והיינו סתומה היא דשנייה כתבו וע״כ סתומה היא בפרשה הקורם

 מד! [ג] :רלק״ם) אבל תיבת ליתא ולפנינו הוא שט״ם כתב יעיב שרה אבל העתיק רבב״מ שרי שמה
ם בתחילת כי כיוונו לא ויחי ויצא ברישייהו פיסקא דלית גתורה פרשיות שתי נקדני׳ מקצת שטתבי

 1ז פרשה כה מפני יעקב בויחי רבה בבראשית איתא וכן בעמוד כתב כאשר פרשה יש ויצא
 טעמים והרבה וכר הגלית שיעבוד מכובד עיניהם שנסתמו מפני שבתורה פרשיות מכל סתומה

 בדקתי וכן בלום מזה הוכירו לא בייצא ואילו רש״י כתב וכן תנחומא במדרש איתא וכן זה על דורש
 ואץ בכאן פרשה להיות שיש כן גם ומצאתי במעלותם שם להם יצא אשר אספמיא בספרי

אי בספרים בדקתי [ד] : בהם לפקפק ם.  ומצאתי היא עשי תולדות ואלה השנים מן זה האספמיי
: האלה הדברים אחר ויהי מצאתי זאת [ה] : אדום הוא עשו תלדות ואלה הראשון יסהוא אן כ ה
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 ויאמר .משה ויאמר .סתומה משה ויקהל .פתוחות ארבעתן

 לב חכם כל ויעשו .פתוחות שתיהן ישראל בני אל משה
מה. הקרשים את ויעש פתוחה. יריעת ויעש סתומה.  סתו

 את ויעש . המנרה את ויעש .השלחן את ויעש .בצלאל ויעש
 ריעש העלה. מזבח את ויעש . פתוחות ארבעתן הקטרת מזבח

 חמשתן .הזהב כל .פקודי אלה .החצר את ויעש .הכיור את
ת. מו שאת סתו  סתומה. אבני את ויעשו פתוחה. האפר ויע

 את ויעשו פתוחות. שתיהן מעיל את ויעש . אתהחשן ויעש
 ויביאו .סתומות שלשתן ותבל . ציץ את ויעשו . שש הכתנת

 ויהי פתוחות. שתיהן החדש. .דביום וידבר המשכן. את
 .המנרה את וישם .השלחן את ויתן ויקח. הראשון. בחדש

 את ויקם הכיר את וישם מסך. את וישם מזבח. את וישם
 מנין .פתוחה הענן ויכם .שמנה והן סתומות כולן .החצר

 הכל ותשעים. חמש הסתומות ומנין וששים. תשע הפתוחות
ז פרשיות וארבע וששים מאה

ויקרא ספר
.תקריב כי ונפש פתוחה. העוף מן ואם סתומה. הצאן מן לאס

מרחשת. מנחת ואם המחבת. על מנחה ואם תקרב. וכי
ח. ואם סתומות. חמשתן תקריב. ואם ב  ואם הצאן. מן ואם ז
ש. ואם נפש. ואם אשרנשיא. עדת. כל ואם וידבר. עז.  כב

שע. והן פתוחות כולן תחטא. כי ונפש שינ. לא ואם ת  ת
 כו׳ וידבר . דנפש וידבר .נפש ואם .סתומות שתיהן יי׳ וידבר

 .קרבן דזה וידבר סתומה. תורת וזאת פתוחות. שלשתן
 תורת וזאת האשם. תורת וזאת אהרן. אל דדבר ש וידבר

 אהרן את דקח וידבר .המקריב ישדאל בני אל דדבר וידבר זבח.
מה. השמיני ביום ויהי שש. והן פתוחות כולן  יי׳ וידבר סתו

 .פתוחות שלשתן משה. אל יי׳ וידבר מ^}ה. וידבר .אהרן אל
 .תזריע כי דאשה ׳דדבר סתומות. שתיהן ימות וכי .לכם וזה

 .פתוחות ארבעתן ובשר צרעת. ננע יהיה. כי דאדם וידבר
 כי אשה או ואיש פתוחה. אשה או ואיש סתומה. בשר או

 שלשתן והבגד ראשו. ימרט כי ואיש בשרם. בעור יהיה
 סתומה. דל ואם . פתוחה תהיה דזאת ש וידבר סתומות.

 שתיהן ישראל בני אל דדברו וידבר . תבאו דכי •וידבר
 ואשה פתוחה. תהיה כי ואשה .סתומה תצא בי ואיש פתוחות.

 .אהרן אל דדבר וידבר .מות דאחרי וידבר .סתומה יזוב כי
 ערות איש. איש .פתוחות שלשתן ישראל בני אל דדבר וידבר
ת ערות .אחותך ערות .אביך אשת ערות . אביך  .בנך ב
 ערות אמך. אחות ערות .אביך אחות ערות אשת. בת ערות

 אשה ערות . אחיך אשת ערות . כלתך ערות . אביך אחי
 כל אל דדבר וידבר . עשרה שתים והן סתומות כולן . ובתה
ת. ד ת. שתיהן . אל תבאו וכי ע חו תו ה. יגור וכי פ מ תו  ס
 הכהנים אל אמר משה אל ה׳ ויאמר . מזרעו יתן דאשר וידבר
 שתיהן אהרן. אל דדבר וידבר . הגדול והכהן פתוחות. שתיהן

 בניו ואל אהרן אל דדבר וידבר .דוינזרו וידבר . סתומות
ת. שתיהן חו מה. עז או כשב או דשור וידבר פתו  ברTו סתו
 אל תבאו דכי וידבר .ה׳ מועדי אלה ישראל. בני אל דדבר
וידבר .סתומה לכם וספרתם . פתוחות שלשתן .הארץ

הכרך סגף5 הגה״ה עי׳ *
כסף

: אישא״ר* בדאוס מצאמי כן כי יחשכח מק סערינו(כוגה
 חודס וזאח■ אהרן. אל דלבר וידבר קרק. וידבר רבעו בסשלי כתוב .ויקרא .בספר

בניישרא»להמקד^ 3א וידבר ישראל) בגי אל דדבר זבח(וידבר מורח וזאס האשם.

הנזזות
 פתוחות שתיחם וכןיאתי מצאתי אשר הטונים הספרים בכל ודרשתי ובדקתי יש.מהן ב׳ [!]

 המעות לפי נכתב הוא גמ שמא צד מבל ןןכוק שהתשבון׳ ואע״פ כאן יש סופר שטעות וסבורני
 המיימוני מן והעתיקו. המימחה נקדן יוסף הה״ר עשה אשר תורה ספר בתיקון שוב מצאתי וכן
אמנם־ אחת. ם׳ הוסיף. החומש סיף החשבון ובסברם פ׳ הדקייב דבר פ׳ חלב כל דבר ע״ל

 .סתומה בעשור־ דאך וידבר . פתוחה השביעי דבחדש
 ולקחת .ישראל בני את דצו וידבר . יום עשר דבחמשה וידבר

 דהוצא וידבר .סתומה אשה כן ויצא .פתוחות שלשתן .סלת
 . לך וספרת .פתוחות שתיהן סיני דבהר וידבר .המקלל את
 וכי [ח] . אחיך ימוך וכי . ימכר כי ואיש .אחיך ימוך כי

ד. תשיג ובי ימוך. ת. כולן י מו ש. סתו ש ם ה  בחקתי. אם ו
 .סתומה בזאת ואם .פתוחות שתיהן לי תשמעו לא ואם

 מנין .סתומה בהמה ואם . פתוחה יפלא כי דאיש וידבר
 הכל : . וארבעים שש והסתומות וחמשים. שתים הפתוחות

:ושמנה תשעים

סעי במדבר ספר
. יהודה לבני .גד לבני ;שמעון לבני . סתומה ראובן בני

. מנשה לבני . יוסף לבני .זבולן לבני .יששכר לבני
מן. לבני  אלה . נפתלי בני . אשר לבני . דן לבני בני

 .דגלו על דאיש וידבר .לוי מטה את דאך וידבר .הפקדים
 אהל. ונסע .ראובן מחנה דגל .עשרה ארבע והן פתוחות כולן
 אלה סתומות. ארבעתן . דן מחנה דנל . אפרים מחנה דגל

 וידבר .דואני וידבר .דהקרב וידבר . תולדת ואלה .פקודי
ד. ק פ  שתיהן דפקד. ויאמר . ולקהת . פתוחות חמשתן ד
ה. וידבר . סתומות ק  . תכריתו דאל וידבר דנשא. וידבר ד

 גרשון. בני ופקודי .מררי בני .פתוחות ארבעתן דנשא. וידבר
 .יעשו כי אשה או דאיש וידבר .דצו וידבר .סתומות שתיהן
 . יפלא כי אשה או דאיש וידבר .תשטה כי דאיש וידבר
 .ושמו ישא. פתוחות.יברכך.יאר. חמשתן אהרן. אל דדבר וידבר

 שש. והן סתומות. כולן המקריב. ויהי .משה כלות ביום ויהי
 .החמישי ביום .הרביעי ביום .השלישי ביום .השני ביום
 .התשיעי ביום השמיני. ביום השביעי., ביום .הששי ביום
 . יום עשר שנים ביום יום. עשר עשתי ביום העשירי. ביום
 כולן הלוים. את דקה וידבר . דבהעלתך וידבר חנכת. זאת

 סתומה. ללויס אשר דזאת וידבר .עשרה ארבע והן .פתוחות
 וביום פתוחות. שתיהן טמא. יהיה רכי וירבר רויעשו. וידבר
 שתיהן .השנית בשנה ויהי .לך דעשה וידבר .סתומה. הקים

ת. חבב. משה ויאמר פתוחו  סתומות. שתיהן בנסע. ויהי ל
 יי׳ דהיד ויאמר לי. דאספה ויאמר . כמתאנניס העם ויהי

 . פתאם יי׳ ויאמר .פתוחות ארבעתס מרים. ותדבר תקצר.
 אנה ויאמרדעד . לך דשלח וידבר .דואביה ויאמר .סתומה
 דבבאכם; וידבר ,תבאו דכי וידבר .מתי דעד וידבר .ינאצני

 .סתומות שתיהן אחת. נפש ואס . תשנו וכי׳ . שש והן . פתוחות
 סתומה.. יומת דמות ויאמר . פתוחה במדבר ישראל בני ויהיו

 . דהבדלו וירבר פתוחות. שתיהן קרח. ויקח . להם דועשו ויאמר
 ., סתומות שלשתן אלעזר. אל דאמר וידבר דהעלו. וידבר
 . מאתם דוקח וידבר . סתומה דהרמו וידבר . פתוחה וילנו

 יי׳ ויאמר פתוחות. שלשתן ישראל. ויאמרובני .דהשב ויאמר
 סתומה. לוי ולבני . פתוהה אהרן אל יי׳ וידבר סתומה. אהרן אל

 וידבר ישראל. בני ויבאו חקת. דזאת וידבר .הלוים דואל וידבר
 האמנתם. לא דיען ויאמר פתוחות. ארבעתן .המטה את דקח

וישמע פתוחה. מקדש ויםעו סתומות. שתיהן .משה וישלח
‘ הכנעני

משנה
 נמצא• וכן חלב דכל וידבר היא וההמישיח שבע. צהוחוס-והן כולן אהרן אח דקח וידבר
 חלב דכל וידבר כי הוא וטע«מ מיימוניוה בהגהות נמצא וכן בשירוש רביגו סשרי בקצח■

הקולמוס■ להעביר וכן ישראל. בני אל דדבר וידבר על הקולמוס להעביר צריך לכך שרש̂י אינו
על

מיי׳מוניות
ת ס׳ גם  יש ובספרי , וואת במקום איש ואיש (ס!א [)]. : ע׳ב אחריה דקרקתי ולא הוסיף אח

תב ס׳א [ח] : ע״כ) שתיהן ה ורלנ ממכר תמכרו וכי השש אלו בכלל כ ד  ומטח ימוך ובי כנג
ת בכלל הנגיןדן הוסיף אשר ם׳ היא ושמא שתיהש מצאתי הספרים; ובכל מו : ע׳ב כדלעיל הסתו
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אז ההר מהר ויטעו .סתומה הכנעני ה. ח תו  סתומה. יש^ר פ
 ישראל. וישב סתומה. בלק וירא פתוחה. ישראל וישלח
 בני פתוחות. ארבעתן יי׳. ויאמר .דצרור וידבר .דפינחס וידבר

 בני זבולן. בני יששכר. בני יהודה. בני גד. בני שמעון.׳
 . אשר בני דן. בני אלה בנימן. בני אפרים. בני אלה יוסף.

 .פתוחה יי׳ וידבר .עשרה אחת והן .סתומות כולן נפתלי. בני
 בנות דכן ויאמר סתומות. שתיהן .ותקרבנה הלוי. פקודי ואלה

 .סתומה משה וידבר .פתוחות שתיהן .דעלה ויאמר צלפחד.
שבת. וביום דצו. וידבר  פתוחות. שלשתן חדשיכם, ובראשי ה

 ובחדש .סתומות שתיהן . הבכורים וביום .הראשון ובחדש
 וביום .השני וביום עשר. ובחמשה .ובעשור פתוחה. השביעי

 וביום הששי. וביום .החמישי וביום . הרביעי וביום השלישי.
 .משה וידבר תשע. והן םתומות כולן .השמיני ביום .השביעי

 אלעזר. ויאמר ואלעזר. משה ויצאו שתיהןפתוחות. יי׳. וידבר
 אם ויאמרו פתוחה. רב ומקנה םתומות. שלשתן דשא. ויאמר
 אלה . משה אליהם ויאמר םתומות. שתיהן אליו. ויגשו . מצאנו
 שתיהן דבערבת. וידבר הכנעני. וישמע פתוחות. שתיהן מםעי.

 שמות דאלה וידבר .ישראל בני את דצו וידבר :םתומות.

 . ישראל בני אל דדבר וידבר .מואב דבערבת וידבר האנשים.
 ותשעים. שתים הפתוחות מנין .פתוחות חמשתן ויקרבוראשי.

.* ושמונה וחמשים מאה הכל ושש. ששים והםתומות

הדכרים אלה ספר
.ראה אלי יי׳ ויאמר יי׳. וידבר .ונעבר ונפן אלי. יי׳ דאמר

 תוליד בי ישראל. ועתה םתומות. חמשתן ואתחנן.
 לא .אנבי . פתוחות ארבעתן משה ויקרא ־ יבדיל אז . בנים

שמור. שא. אף. ולא תרצח. לא כבד. ת  ולא תגנב. ולא תנ
ה. ה. תחמד. ולא תענ  סתומות כולן הדברים. את .ולאתתאו

 תנםו. לא יביאך. כי והיה פתוחה. ישראל שמע עשרה. אחת והן
ך. ישאלך כי  עקב והיה םתומות. ארבעתן . יביאך כי בנ

 תשכח. שכח אם והיה .המצוה כל םתומה. תאמר כי פתוחה.
 כי פתוחות. חמשתן .ישראל ועתה ההוא. בעת . ישראל שמע

 כי והיה אנכי. ראה תשמרון. שמר אם כי שמע; אם והיה הארץ.
שבע. כתומות כולן . יכרית כי ירחיב. כי יביאך.  יקום כי והן

 זה את תאכל. לא אתם. בנים תשמע. כי יםיתך. כי פתוחה.
 תעשר עשר .שש והן םתומות. כולן . טהרה צפור כל . תאכלו

 בך יהיה כי שנים. שבע מקץ שנים. שלש מקצה פתוחה.
 את שמור . הבכור כל .סתומות ארבעתן לך. ימכר כי ’.אביון
 הסכת חג .סתומה ,שבעת שבעה פתוחות. שתיהן . הדש

 ימצא כי תזבח. לא לך. תטע לא ושטרים. שפטים פתוחה.
א. כי פתוחה. יפלא כי םתומות. ארבעתן בקרבך.  לא תב

 יכרית. כי בא. אתה כי הלוי. יבא וכי יהיה. וזה לכהנים. יהיה
 לא .תסיג לא פתוחה. איש יהיה וכי .שש והן .סתומות כולם
 אל תצור כי עיר. אל כי.תקרב למלחמה. תצא כי עד. יקום
למלחמה. תצא כי פתוחה. חלל ימצא כי םתומות. חמשתן עיר.

כסף
: מוגה רניגו נספר מצאתי וכן שש. והן כמקומו ולכחונ שנע והן על

̂קני משה ויצו יכינו כספרי כהוכ תכא ני והיה בפרשת  משה וידכר פתוחה ישראל ו
 שוככ ארור . פתומה שהיא מצאתי מוגה וכספר כסחומוה אותה מונה שאחריו

 פרשה שם אין פורטוגאל וכלפוס סתומה פרשה שהיא רנינו כספרי כתוכ אכיו אשת עם
 והן לכתוש צריך י״ד הן כי שכתוכ מה וכמקום הקולמוס עליה להעכיר צריך וא״כ כלל

: מוגה רכינו כספר מצאתי וכן י״ג
 כתכ הסתומה. הפרשה כצורת אמד ריוח נאמצע יש ושיטה שיטה כל האזינו שירת ■צורת

כשיטה הים שכשירת אלא כן אמר הריוח שיעור על שגם נראה כתשוכה הריכ״ש

עוז מגדל
ק וכפר. עד האוינז שירת *ורת : מפרים דמסנס עשי פנים פי

 את תראה לא .באיש יהיה וכי .לאיש יהיה כי לאיש. תהיין כי
 סתומות. כולן גבר. כלי יהיה לא .חמור את תראה לא .שור
 .גדלים .תחרש י לא .תבנה כי .פתוחה יקרא כי .שבע והן
 יהיה כי איש. ימצא כי . היה אמת ואם אשה. איש יקח כי

 לא .איש יקח לא ימצא. כי ימצא. בשדה ואם .,בתולה נערה
 .אדמי תתעב לא .עמוני יבא לא . ממזר יבא לא . פצוע יבא

 כי תשיך. לא קדשה. תהיה לא תסגיר. לא מחנה. תצא כי
 אישאשה. יקח כי בקמת. תבא כי בכרם. תבא כי נדר. תדר

 כי הצרעת. בנגע השמר ימצא. כי .חדשה אשה איש יקח כי
כי לא אבות. יומתו לא עני. שכיר תעשק לא ברעך. תשה ה. ט  ת

ב. כי תחבט. כי תקצר. רי ה הי  ינצו כי אחים. ישבו כי י
 ושלשים. חמש והן סתומות. כולן בכיסך לך יהיה לא . אנשים

שה. אשר את זכור א. כי והיה ע  כי . פתוחות שתיהן תבו
 וזקני משה ויצו . סתומות שתיהן הזה היום . לעשר תכלה

 .האיש ארור .העם את משה ויצו משה. וידבר פתוחה. ישראל
מקלה.  ארור מטה. ארור משגה. ארור מסיג. ארור ארור.

ה. כל עם שכב מ ה  עם שכב ארור אחתו. עם שכב ארור ב
ה. ארור חתנתו. ר לקח ארור מכ ארו חד.  יקים. לא אשר ש

 לא אם והיה שמוע. אם והיה עשרה. שלש והן סתומות. כולן
 ויקרא סתומה. הכרית דכרי אלה פתוחות. שתיהן תשמע
 המצוה. כי .יבאו כי והיה פתוחות. שתיהן נצבים. אתם משה.

 משה ויקרא .פתוחה משה וילך סתומות. שלשתן נתתי ראה
שה. ויבא השמים. האזינו הן. משה אל יי ויאמר סתומה.  מ

 . פתוחות חמשתן .הברכה וזאת . בעצם משה אל יי׳ וידבר
 ולזבולן. וליוסף. לבנימן. פתוחה. וללוי סתומה. ליהודה וזאת

 שבע. והן סתומות כולן משה. ויעל .ולאשר .ולדן ולגד.
 מאה והסתומות וארבע. שלשים זה ספר של הפתוחות מנין

 הפתוחות מנין .ושמונה וחמשים מאה הכל .וארבע ועשרים
 מאות שלש הסתומות ־ ומנין . ותשעים :מאתים התורה כל של

 שירת צורת ותשע: וששים מאות שש הכל . ותשע ושבעים
 הפרשה כצורת אחד ריוח כאמצע יש ושיטה שיטה כל האזינו

 אותה וכותבין לשתים. חלוקה שיטה כל ונמצא . הסתומה
 .ושיטה שיטה כל שבראש התיבות הן ואלו שיטות בשבעים

 הליי׳. .[«]שחת .אל . הצור .כי כשעירם. יערף. .האזינו
 י יסבבנהו ימצאהו. . כי יצב. בהנחל. שאל. זכר. הלוא.
י. חמאת. וינקהו. ירכבהו. יי׳. יפרש. כנשר.  ודם♦ בנ
 . מכעס .ותשכח .לא . אלהים . בתועכת .וינבל .שמנת

 .עם וקטב. חצי. ותלהט. ותיקד. .בגוי כעסוני. בניש. אראה.
 .ויי׳ ושנים. יבינו. ולא.־ואין. פן. .אשביתה יונק. ומחדרים.

ם. וראש. אשכלת. ומשדמת. ואיבינו. ש. לעת. חתו  וח
 אשיב. אם. כי. מחצתי. ואין. יהי. ישתו. צור. ואפם. ועל.

 ואלי שבראש. התיבות אלו כל .ונקם .הרנינו .מדם .אשכיר
 הדף; באמצע שהן אחרונה שיטה חצי כל שבראש התיבות הן

 .הוא עם. .דור .צדיק .כי .הבו .וכרביבים • תזל ותשמע.
 על. .יצרנהו .ובתהו יעקב. .למספר .בהפרידו זקניך. .בינו

.יקנאהו ויטש. וישמן. עם. .עם .ושמן ויאכל. .ואין ישאהו.
יזבחו

משנה
 השיטות ושאר הים. כשירת ז״ל וכ״נ שניהם נין הריוח שיעור מניח אוירים שני כה שיש

 מניחין ומדקאמר מקומות כשני הריוח מניחין ואחת אמת ריוח באמצעה מנימין אחת
 ריוח אם וכתב אוירים. לשני אותו חולק שיטה שנאותה אלא לו שיעור שיש משמע הריזח
 פרשה שעשה משום לי תיפוק פסולה כשירה כתבה שאם אמרו למה פרשה כשיעור השיר

 סתומה או סתומה שעשאה מפתומה גרע דלא שפוסל נראה לודאי פרשה בו שאין כמקום
 בצורת פוכל פרשה כשיעור אהד דבאויר ע״ג דאף דר.״א קשיא לא הא פהוחה. שעשאה
 למימר איצטריך הכי ומשום נכתב השירה כסדר אלא פרשה זה דאין טפי עדיף השירה

כל שבראש התיבוס הן ואלו שישות בעי״ן אותה וכותבין ומ״ש עכ״ל. פסולה כשירה דעשאה
שישה

מיימוניות הגהות
 למטה דד לכתוב צרייך אמר חננאל דרב כריה אושעיא רב דמגיילד• דפ״ק בירושלמי [ס]

צריך דהליי< ח׳ תגיא דד פרק סופרים ובמסכת . מס״ע תגמלו, חליי׳ למ״ד של מארכובותיו
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ם. כי. ויאמר. וירא. צור. חדשים. יזבחו. נשפת ידי תורישמו חרבי אדייק נפשי כי.ותאכל. ואני. ה
שן. מזי. אםפה. במים כעופרת צללו ים כסמו ברוחך לו. כי. פן. לולי. .אמרתי גם. מחוץ. ו
ם. איכו?י . כי. א י מו. כ ת. ענב מ מי יי׳ באלים כמכה מי אדירים . כי כי. כי. לי. הלא. ח
מו. אשד. ואכ^י. עשה תהלת נודא בקדש נאדר כמכה ותאחז. ואמרתי. ואין. אני. ראו. יקו

נחית ארץ תבלעמו ימינך נטית פלא אותה כותבין הים שירת וכפר: .כי .מראש .וחרבי .ולמשנאי
נוה אל בעזך נחלת גאלת זו עם כחםדך אחת השיטות ושאר כדרכה ראשונה שיטה שיטות. כשלשים

חיל׳ ידגזון עמים שמעו קדשך מקומות בשני הריוח מניחין ואחת אחד ריוח באמצעה מניחין
 פלשת ישבי אחז כנגד ריוח ונמצא לשלש חלוקה השיטה שתמצא עד באמצעה

: הריוח כנגד וכתב הכתב

*) צורתה היא וזו

 ויאמרו ליי׳ הזאת השירה את ישראל ובני משה ישיר אז
םום גאה גאה כי ליי׳ אשירה לאמר
לי ויהי יה וזמרת עזי בים רמה ורכבו

הו לישועה אגו אליו ה אלהי ז
יי׳ מלחמה איש יי׳ וארממנהו אבי

 אלופי נבהלו אז
נמגר רעד יאחזמו מואב אילי

 אימתה עליהם תפל
עד כאבן ידמו זרועך בגדל

 זו עם יעבד עד
מכון נחלתך בהד ותטעמו תכיאמו

 כוננו אדני מקדש
כי ועד לעלם ימלך יי׳

 מי את עלהט יי׳ וישב כים׳ ובפרשיו ברכבו פרעה סום בא
ך ביבשה הלכו ישראל ובני הים תו הים כ

אדום
 כנען ישבי כל

ופהד
 יי׳ עמך יעבר
 קנית

שכתךפעלת  יי׳ ל
ידיך

ומבחר בים ירה וחילו פרעה מרכבת שמו
 כמו במצולת ירדו יכסימו תהמת םוף בים טבעו שלשיו

שתהיה יתכוין הכתב בשאר בין בשירות בין כולה התורה כל ימינך בכח נאדרי יי׳ ימינך אבן
ממנה תתרחק ■ולא בה תדבק ולא ביותר לחברתה סמוכה אות תהרם גאונך וברוב אויב תרעץ יי׳

קמיך
 מים נערמו אפיך
נזלים
אשיג ארדף אויב

 וברוחכקש יאכלמו חרנך תשלח
 נד כמו נצבו

אמר ים בלב תהםת קפאו
תמלאמו שלל אחלה

 אות בין יהיה אלא תיבות כשתי התיבה תתראה שלא כדי
 שתראה כדי מאות אות הרחיק ואם השערה. כחוט לאות

פסול זה הרי רגיל שאינו לתינוק תיבות כשתי התיבה
: שיתקן עד

תשיעי פרק
 טפחים ששה בגויל אורכו הוא וכמה ארכו. על יתר היקפו * ולא היקפו על יותר ארכו לא תורה ספר אמייעושין א

 אם וכן . בהיקפו ארכו שיהא. והוא יותר או פחות או ובקלף . יד של הגודל ברוחב אצבעות ועשרים ארבע שהם
 .*כמצוה זה הרי בהיקפו ארכו שיהיה עד בכתב והרהיב ששה על יתר או הכתב את ומיעט טפחים מששה פחות בגויל עשה

 בתחלת שיניח צריך לפיכך אצבעות שתי לדף דף ובין אצבעות שלש ולמעלה אצבעות ארבע מלמטה הגליון לשיעור ב
 אצבעות שתי כולו הספר בכל ודף דף כל בין יהיה היריעה כשיתפור שנמצא .תפירה וכדי אחת אצבע• רוחב ובסופה יריעה כל

 כיצד ־ג‘ פסל לא: הותיר או הסר ואם למצוד. האלו השיעורין וכל העמוד. על לגלול כדי ובסופו הספר בתהלת העור מן ויניח
 טפחים ששד. מד.ן כל'עור רוחב ועושר. בשוד. העורות ומרבע מתחיל .כד.יקפו ארכו שיד.יד. הספר שיעשד. עד אדם יתכוין

 שיעשה עד ומד.דק■ בעורות ומוסיף יפד. יפה מהודק אחד כרך מד.ן ועושה בשוד. העורות גולל כך ואחר אחד. לכל אחד קצב
 יהיה שוד. קנה יעשה. כך ואחר ל .*הכרך על שיקיפו שני של בחוט ומודד העור רוחב שד.וא טפחים ששד. הכרך היקף

 ,אצבע חצי שיעור בו שידע כדי חלקים ולארבעה ולשלשה לשנים בקנד. מהן •אצבע ויחלק אצבעות חמשים או ארבעים ארכה
 בארך אצבעות כמה שידע עד עור בכל יש אצבעות כמה שידע עד זו בקנד. עור כל וימדוד החלק. בזה וכיוצא אצבע ורבייע׳

 ידוע ודבר . אחד דף בהן וכותב הכתב שיעור לבדוקכד.ן שלשה או שנים אחרות עורות לוקח כך ואחר ה הכרך.* כל
 אם הכתב לפי הוא הדף רוחב אבל ארבע ולמטר. שלש למעלד. גליון מניח שהוא לפי . אצבעות עשרה שבע הדף שאורך

 בו שבודק הדף שכתב ואחר ( :שיטד. כמלא ושיטה שיטד. שבין לפי הכתב לפי יבאו שבדף השיטות מנין וכן עבה. אם דקה
 בכרך יבאו דפין כמה ויחשוב ודף דף■ שבין אצבעות שתי הדף רוחב על ויוסיף הקנה באצבעות הדף רוחב ימוד שירצה מה לפי

הספר לפי ומשער כלה התורה מן בו שבדק זה בדף נכתב כמה ויראה הדפין חשבון וידע בו שבדק הכתב מאותו שגלל
שד.וא

:רע״ג סי' שס סור כ : שם עשין סמ״ג רע״כ סי׳ י״ד סול א

משנה כסף
ככמס חורה ספר שיטור רבי את שאלו אורכו טל יוחר היקפו ולא היקפו טל יתר : פי״ב במ״ס זכו׳ יטרוף האזיגו ושיטה שיסה

 לצמצם צריך היקפו טל יתר ארכו לא ופירשיי יודט. איני נקלף נששק בגויל א״ל שנתב שימין צראשי חילוף ויש י״ב) פ׳ (מ״ס שיטוח. כשלשים אותה כותבין הים שירת
*רבינו שכתב שהלמה והן אורכו כמדת טביו את המקיף חוט יהא ולכשעמור הקלפים טובי לפי הכתב :

 בכתב דרבי ז״ל ליה דמשמט משום סטמו ובו׳ במיל טשה אס וק ומ״ש :רבינו דברי הן רב אמר יהודה רב אמר ול״ד) כ״ט (מנחות בהקימז . בה תדבק ולא וכו׳ התורה כל
 אצבטוח. שחי טד וכו״ הגליון שיעור :ודקותו הכתב טובי לפי והכל להם שיטר בינוני ומזוזה חפילין דלטנין ואט״ג פסולה רוחותיה מארבע לה מקיף המיל שאין אוח כל
 דף דב״ב (בפיק ברייתא .וכו׳ הטור מן ויניח ל׳) דף הקומן(מנחות בפרק ברייתא תתרחק ולא ומ״ש בזה. בתשובה הרשצ״א האריך וכבר מהם חמור שהוא לס״ת כ״ש איתמר

עסקינן: ובס״ת עמוד לגול כדי דהיינו אשי רב ואוקמה לגול כדי וסופו הספר החלת י״ו) נלמד וכו׳. הרחיק ואס ומ״ש ;בפ״ז נתבאר השעיה מוס כמלא למות אות בין עד
 : טיפש ולא חכים דלא תינוק אייתו דויהרג וא״ו גבי ב') (כ״ט שם בהקומץ מדאמרינן

ט *  ארכו לא ס״ת איןעושין ת״ר י״ו) (דף דנ״ב פ״ק וכו׳. ס״ת איןטושין א פ
: הכרך נסוף הגה״ס עיין *)

מיימוניות הגהות
 לה שעושין והעמיד דל א׳א וכתב המור *[לשון : עצמה היבה שהוא ה׳ מכל פשוט להיות
 כי י' בהיקפו שיהא לכוין יכול נקל כן אם העמוד לעובי שיעיר אין ואם זה בכלל הוא בסופה

: הצורך] כפי העמוד ערכי יעשה

 ספרי שבעים כתב הונא דרב שם בגמרא מדאמרינן נלמד למצוה האלו השיעורין וכל ומ״ש
מדקתני ועוד פסולים. הוו זכלהו לומר לנו־ ואין ארכו־כהיקפו. חדא ליה אתרמי וצא תורה

אין
עוז מגדל ,

ן . pהם סוף «ד ׳0 סחורה בני : סופרים דמסכח עשיד סכק היס. נסול עד כו׳ הים שירת ר פ
;ל״א) (דף רנה. הקומן

פרן . אצנעות שתי עד הגליון שיעור : י״ו) (דף דנ״ג קמא פרק נמצוה. עד כו׳ ס״ח עובין אין
: סופרים נמסכת שמצא המן מקצת עיס פלפולו מעוצה ניסה זה כל נחשנון. יסעה עד ׳1כ אדה יתכוין כיצד :(שס) דנ״נ קמא פרק פסל. לא עד ׳1כ העזר מן ויניח : רנה הקומן

ב ר ה ל ׳ ז ( ם ר׳ * ח אנו די מנ ה. אור בספרו לונז ר ו ו, נדאה המדפים אך נספרו■ ז״ל הרמנ״ם שכתב הצורה ואינה היא משונשת כי הנדפסיס הרמנ״ם שנספרי לצורה לנך תשית אל ת ג ל  עכ״ל מ
ם ,העונים התיקונים וכל חורה האור צורת ע״פ הראוי כפי הדפסנו זה כדפוס ואנחנו הי טני . ה


