
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
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: וכו׳ מפוהרת מניחה שמללה ואחר :שמע
 ונו׳ נחיבחה גשעס מברך ואינו ומ״ש ז״ל, הרי״ף נתב p ונו׳. תחלה וםכרך ז

 מצותה גמר עשייתה שאין מצוה נל מ׳׳ב) (שם התנלת בארק מדאמרינן
: מצותה גמר בשעת אלא מברך אינו

ל״ב■) (שם בהקומן ונו׳. ב?קל תלאה ח
שמואל

 עסקינן לחינוך שהגיעו בקענים וע״נ לקידושין א״ק נדתנן חייבות ונשים גרמא הזמן
 לחננם עליו שמופל מי על אלא רמי לקפנים לאו ;וחיובא במזוזה וחייבין קחני דהא
החנלת בארק ברייתא מיד. עד ובו׳ בח״ל בית השוכר : הקפנים את ומחנבין וז״ש

: מ״ד) (מנחות
ובו׳ לחבירו בית המשכיר יא

 אמר יהודה דרב מימרא
 שם: ברייתא ונו׳. הדלת אחורי הניחה :וברייתא

 (ל״ג) שם זה גם ונו׳. האתח במזוזת חפר
 כמין עשאה שמואל אמר יהודה רב אמר

 בר יצחק רב אחא כי והא איני אסולה נגר
 עשויה נגר במין רבי דבי מזוזחא אמר יוסף

 דעבידא והא נסיכחא דעבידא הא קשיא לא
 דעבידא כרש״י רבינו ומארש . נאיסחוירא

 :בחור שקובעין כיתד דהיינו אסולה נסיכחא
 רב דרש (ל״ג), שם זה גם ונו׳. לה העמיק

 העמיק דרבא משמיה אבא בר יוסף
 מן ולא תעשה והו״ל כלומר אסולה מאח לה

 ברייתא שם זה גם ונו׳. קנה חתך :העשוי
 משום כלומר דרבא בריה אחא דרב ומימרא

:העשוי מן ולא תעשה ליה דהוה
 דיומא א״ק ברייתא ונו׳. היחיד מזווה ט

 הרא״ש אירש וישבוע י״א). (דז>
 דבר כל ביובל אעמים ואירש״י .בשמיפה ז״ל

 שאס הרבה עליו להפריח אין רבים של שהוא
:חבירי יעשו אומר אחד כל יהא תפריח

 שמחו מי ארק משנה וכו׳. חייבים הכל '
 וקפנים ועבדים נשים י״ז:) (ברכות

 בתאלה וחייבים התאילין ומן מק״ש סמורין
שלא פשה מצות שהיא מאני כלומר ובמזוזה

 ואחר לסופה. השיטה מראש יקרא לקרות הקורא כשיפתח
 של או עץ של או קנה של ״בשפופרת מניחה שגוללה

 חופר או במסמר הפתח מזוזת אל אותה ומחבר ךבר כל
 שיקבענה וקודם ז : המזוזה בה ומכנים הפתח במזוזת
 מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך תחלה. מברך הפתח במזוזת
 ואינו מזוזה. לקבוע וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם
: המצוה היא זו שקביעתה כתיבתה ^בשעת מברך

 אחרי הניחה .קבועה זו שאין פסולה במקל תלאה ח
 המזוזה והכנים הפתח במזוזת חפר כלום. עשה לא הדלת

. פסולה בטבעות הקרשים כבריח ני] והיא נגר כמו
 ואחר מזוזה בו והכנים קנה חתך פסולה. טפח לה העמיק

 מזוזת הכל מן והעמיד אחרים קנים אל הקנה חיבר כך
 לעשיית המזוזה קביעת שקדמה מפני פסולה הפתח
.בשבוע פעמים נבדקת היחיד מזוזת ג ט הפתח: מזוזת

 אות ממנה נקרעה שמא .ביובל פעמים רבים ומזוזת
: מרקבת בכתלים קבועה שהיא מפני נמחקה או אחת

 את ומחנכים .ועבדים נשים אפילו במזוזה חייבין הכל י
 בחוצה בית יהשוכר . לבתיחם מזוזה לעשות הקטנים

ל׳ המזוזה מן פטור ישראל בארץ בפונדק והדר לארץ
: מיד במזוזה חייב ישראל בארץ בית השוכר אבל .יום

א  חובת שהמזוזה מפני קביעתה. על שכר נותן היה אפילו אותה ולקבוע מזוזה להביא השוכר על לחבירו בית ״המשכיר י
: כשיצא נוטלה זה הרי כותי של ש הבית היה ואם ויצא. בידו יטלנה לא יוצא וכשהוא הבית. חובת ואינה היא הדר

 סוף עד וכו' גחבירו ביח
 סרק במציעא ברייחא הסרק.

 וכו׳. אופה ולקבוע ומ״ש ;ק״ב.) השואל(דף
 מזוזה מקום ששת מרב מיגיה בעא ק״א:) (שם
 על מי על המזוזה מקום חסירש כלומר מי על

 : השוכר דעל ופשע המשכיר מל או השוכר
VS מתבארים וכו׳. הגאים עשרה א 

והולכים:
 ברייחא וכו׳. אמות ארבע בו שאין בית ב

 רביגו ומפרש ח׳) (דף סוכה בריש
 ארבע על ארבע לרבע כדי בו שאין דהיינו

 חולק והרא״ש חייב. לרבע כדי ט יש אם אבל
 אמות ד׳ על דד׳ מזוזה בהלכות וכתב זה על

 : לדירה חזי לא אחר דבענין בעינן מרובעות
 הקומץ בסרק וכו׳. המקום והוא אכסדרה נ

 רב בר רבה אמר ל״ג) (מנחות
 מן פעורה אכסדרה חסדא רב אמר שילא

 לחזוקי מ״ע סצימין לה שיש ע״ס ואף המזוזה
 וכל דלתות לה יש ואפילו כלומר עבידי תקרה

 שעעמו נראה וכו׳. התקרה וכן : התנאים שאר
 להו מזינא אביי אמר נהקיייז מדאמרינן

 להו ולית פצימין להו דאית מר דבי לאיספלידא
 .דעבידי הוא לתקרה חיזוק קסבר מזוזה

 לה שאין חקרה היינו דאספלידא רבינו ומפרש
: ומכאן מכאן עמודים על עומדת אלא כתלים

בית

ששי פרק
הראמד השגת

נאצגר
 שיש. בתיס שני שטן וכשעל ציר היכל משוס אלא

 לשער ביאתה ניכרת ואין ומכאן מכאן יציאה לשניהם
 קבע לו אמר ולפיכך שבו ציר בהיכר אלא האמצעי

:עכ״ל ברישא דשי

ה א ל ש תנאי חסר ואם .מזוזה לו לעשות בו הדר יתחייב כך ואחר בבית יש תנאין * ט
: דלתו״ 1ל ויהיו עד נו׳ חנאיס עשרה *) אמות ארבע על אמות ארבע בו שיהיה .הן ואלו המזוזה מן יפטור מהן אחד ׳

לא דלתות לו שיהיו ז״ל היאנ״ד ^כתב , דלתות לי יויהיו .תקרה לו ותחיה .משקות ^ו ויהיה .מזוזות שתי לו ושתהיינה יתר. או
לתיו הוו mr. ורחוור יר5 הירד רוהוס חלח / י / י י

ל. הבית ויהיה יותר. או טפחים עשרה גבוה השער ויחיה  . אדם לדירת עשוי ויהיה חו
 מן פטור אמות ארבע על אמות ארבע לו שאין בית ב קבע: לדירת ועשוי כבוד. לדירת ועשוי

 בעל או עגול שהוא אע״פ בשוה אמות ארבע על אמות ארבע לרבע כדי בו יש ואם המזוזה.*
 :במזוזה חייב אמות ארבע על אמות ארבע לרבע בו ויש הואיל רחבו על יתר ארכו היה שאם לומר צריך ואין זויות חמש

 .המזוזה מן פטורה רביעית ברוח פצימין שני לה שיש פי על אף ותקרה כתלים שלשה לו שיש המקום והוא ״אכסדרה ג
על עומדת אלא כתלים לה שאין התקרה וכן .נעשו מזוזות משום ולא עשויים הם התקרה להעמיד שהפצימין מפני

, עמידים
ק כסוס׳ עיין 3 : שם עשין סמ״ג יפ״ס סי׳ ׳ד’י מוי א : שם םמ״ג רפ״ח סי׳ מוי ו : רצ״א סי׳ שם סור ד> : שם משין סמ״נ רפ״ה סי׳ מור ד : סמ״ג.שם ״א5י סי׳ מוי ג :מ״נ) (דף הסכלת פי

מוי ע״ש ז״ל נהיאנ״ד פסק היא״ש,ז״ל ז ;כ״ג עשין סמ״ג יפ״ה סי׳ י״ד מוי ח :נ

מייימוניות הגהות עוז מגדל
ה אלפס ר״י בהלכות המצוה. היא זו עד כו' שיקבענה יקודם א ל ת ל: ״ ק מעומד לקובעה יש ואדרבא פסולה נגר כמין עשאה רב ראמר הא פירש׳י וכן ]1[ הפסח. מזוזת עד כו' במקל ז נראה ו

ת :ל״ב) (דף רבה הקומז פרק או רבינו פסק וכן לראי׳ט : י״א) (דף דיומא קמא פרקא מרקבת. עד '1כ היחיד מזוז ש ה מח ח את שלה שמע יראה ש ם הפת ת ה א ת אי ד רגינו כפירוש ודלא כ
 : ל״ב) (דף דקידושין קמא ופרק י״ז) (דף שמתו מי פרק לבתיהם. עד כו׳ במזוזה חייבין ד״כל

שוכר  : מ״ד) (דף התכלת פרק ובמנחות כ״א) (דף זרה דעבודה פ״ק מיד. עד כו' לארץ בחוצה בית ה
ר מ ש מ ע״ז(דף קמא פרק הפרק. סוף עד כו' לחבירו בית ה  :ק״ב) (דף דמציעא השואל ופרק כ״א) ד

שרה ד תנאיס ע ע ב :ל״ג) (דף רבה הקומן פרק דלסוח. לו ויהיו כו' ת  לו שיהיו ז״ל הראב״ד כ
 חכ״מי לפנ״יו. ששל״חו מהשאלו״ת היא זא״ה עכ״ל. ברישא דשי קבע וכו' נאמר לא דלתות

 הקומץ דפרק סוגיין מוכחת והכי עצמן בפני דלתות וקביעת עצמו גפני ציר היכר אומר ואני :לונ״יל
 שמואל אמר יהודה רב אמר ציר היכר מאי ציר היכר אחר ,הלך במזוזה יהודה רב ואמר רבהדנרחינן

 גרסינן הכי ובתר .ציר בהיכר ע״כ נשי לגי גברי בי בין גתים תרי דגין פיתחא כגון דמי היפי אבקאתא
 . בדלתות כאן עד ברישא דשי תלי אמר.ליה מזוזתא לי קבע נחמן לרב ליה אמר ביתא גנה גלותא ריש
 תלי ליה אמר אמאי גלוסא לריש ליה אמר ציר היכר משוס נחמן דרב עובדא דהאי דעחך סלקא ואי
 הוא דשי אלא עביד הוה מיעבד דציר מינס שמע אלא ברישא ציר מגיד למימר ליה הוה ברישא דשי

 דמשמע ביתא בנה גלותא ריש אמר כי ועוד מעכבות דדלתות לאשמועינן דאתא והיינו מליא לא לאכתי
 והוה ביחא בנה או נשי לבי גברי בי בין פיתחא פתח קאמר לא אמאי למזוזה הוצרך הבית בנין שמחמת

הבית דגנין דלחות אלא הוה לנשי גברי דגין ציר משוס דלא מינה שמע אלא נשי לט גברי ט בין פחחא כה

פסק וכן
ש׳י כפירוש שנהגו המצות בספר כתב וכן מושכב לקובעה ושיש מעומד נגר כמין שפי׳ תם  ר
ר וי״מ וכתב וכו׳ ברוחב הדלת אחורי שמשימים נגר בערוך פי׳ ובן  הדלת אחורי שמשימים נג

א הא גבי השואל דבפרק לי תימה באיסקופה תנ ת בית המשכיר ד חבי שניר ל  בדלת חייב מ
 : דהכא כפירושו דלא והיינו שבאיסקופה בחור שתוחבין היינו נגר פירש׳׳י ובנגר ובמנעול

תן דכתיב ממזוזה דפטורין ר״י פסק מכותי ישראל ששוברים בתים הגי אבל [ז] ת ולא בי  בי
 כסות ולא כסותך דכתיב מציצית פטורה יום שלשים כל שאולה טלית גבי כדאמרינן אחרים
 לא כותי בית אבל הוא שלו יאמרו שלא מדרבנן אלא חייב אינו יום שלשים לאחר ואף אחרים

ה אית דקלא למיטעי אתי  כשכותי ישראל לפטור היינו היא הדר חובת מזוזה דאמרינן והא לי
ת בשדר ישראל לחייב אבל ממנו שוכרו תך דרשינן לא אמאי קשה אך לא. כותי בבי ת ולא בי  בי
תך ךדרשינן כמו מישראל ישראל בששוכר ויפטר אחרים ת ולא כסו  תתרץ ואם אחרים כסו

 דחייב המחבר רבינו ודעת .מצאתי ע״כ קניא שאלה בן במו קניא דשכירות ביתו ליה דחשבינן
ת אפילו ה עגהוא זמן כל כותי בבי  שימאי פתחי רבה הקומץ [א] : העמוד לשון כדמוכח בתוכ

חי מאי המזוזה סן פטורין ת  וחד מזוזה ליה דלית אמר חד ורבה רהומי רב בה פליגי שומאי פ
ם וכתב שקפי להו דלית אמר  בספר אבל . במזוזה חייב שיהיה מהם ואיזה עבדינן דלחומרא רא׳

תב * :המחבר כרבינו כתב המצות  ד׳ על ד לרבע בו יש הרמב״ם כתב זה בענין הטור [כ
: ד׳ על ד׳ מרובע הוא א״כ אלא חייב שאינו כתב ז״ל וא״א וכו׳

ח שסימה הקבלה עם דלתות ז״ל ל״מ הצריך זה זמעעס ומעכטן, גזרמין הס  דהא זעוד עמז זהדין ט
הוה דשי קבע והדר מזוזה קבע הוה ואי העשוי מן ולא תעשה דבעינן מציציח דילפינן אחר עעס פירש ז״ל ורש״י כד״ן. וכתבהס כך ואחר תחלה ושער מזוזה אלמא ובשעריך בימך מזוזות על וכתבתם בעינן

לוניל לחכמי בחייו שהשיב עצמו חשובת לידי באה זה שכתבתי ואחרי ^׳ל. ר״מ פמך זה על גס ואולי קבלה ז״ל רש״י ודברי הצד מן לה דאייחי אלא גופיה: דידיה עעמא היינו שפיר בה מעיינת וכי העשוי מן ליה
 דעלמא מזוזה לא התשובה) לשון בכ״מ (עיין וכו' ציר משוס שאמרתם מה תשובה וז״ל בו. הקורא ירוץ למען בלשונו תשובתו והעתקתי לבבו עם לבבי היה באשר ושמחתי בעצמה הזאת ההשגה לשון על ו״ל
ה :כהלכתן הוצעו ואיך אומרן מפי הדברים יצאו איך ותראה לשמן בדברים התבונן המעיין ואתה בתיבה תיבה באות אות תשובתו לשון כאן עד הי . קבע לדירת ועשוי עד נו' יתר או מפחים עשר השער גובה ד

ת :י״א) י' דיומא(דף קמא פרק והוא אכסדרה : במזוזה חייב עד כו׳ אמות ארבע על אמות ארבע לרבע כדי מ יש ואם :ח') (דף דסוכה קמא פרק המזוזה. מן פעור אמות ארבע על אמוס ארבע בו שאין בי
:ל״ג) (דף רבה הקומץ פרק המזוזה• את עד כו' המקום


