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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
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 p״b נמי ואישא י״א:) (דף דעירובץ ש״ק ברייפא וכו/ מזוזה לו שיש בית ד
 שאם ושוים אומרים וחכמים מחייב מאיר רגיי כיאה י״א) (דף דיומא

 שאם צ״ע משקוף לה שאין מאני רבעו ומ״ש . חייגח שהיא עשרה ברגליה יש
 הכיאה אין ואם ליסכשר מאחים עשרה המזוזוח גובה אין אפילו משקוף חשיב הניאה

 עשרה גבוהות המזוזות הוו כי משקוף חשיב
 משווי המזוזות גובה אמו הוי מאי מאחים

:משקוף לכיאה
 הקומן בארק וכו׳. תקרה לו שאין בית ה

 שימאי אתחי רבא אמר ל״ג) (מנחות
 ורב רחומאי רב בה אליגי המזוזה מן אמורין

 אמר ומד חקרה להו דלית אמר חד יוסף
 אלא אליגי דלא לרפינו ומשמע שיקאי להו דלית

 דינא לענין אגל ניהו מאי דשימאי באירושא
 להו ליח בין חקרה להו ליש דגין מודו כ״ע

 ב׳) י״א (דף דיומא וגא״ק .אמורים שיקאי
 ששה דרגא קמיה יהודה גר שמואל רב חני

 שער מינייהו ומד המזוזה מן אמורים שעריס
 וכו׳. מקורה מקצתו היה : מקורה שאינו

 אם מנוח ה״ר וכתב ; הוא דסברא מילהא
 במקורה דיש לי נראה חייב האחח אצל הקירוי

: הוא ואשומ ד' על ד׳
 ל״ג) (מנחות שם וכו׳. הדלתות ומעמידין

 לרב א״ל ביתא גנה גלותא ריש .
 ; ברישא דשי תלי א״ל מזוזתא לי קבע נחמן
 . דלתות לו ויהיו הארק בראש רגעו מ״ש ופל

 נאמר לא דלתות לה שיהיה ז״ל הראב״ד כתב
: עכ״ל ברישא דשי קבע וכו׳.

 וז״ל להם והשיב מרגינו שאלו לוניל וחכמי
 במה לנו מסואק .והחשובה השאלה ■

 הא שקבלנו מה לאי דלתות לה ושיהיו שאמר
 תלי ליה דאמר גההוא הקומן בארק דאמרינן

 ציר היכר משום אלא נאמר לא ברישא דשי
 יציאה לשניהם שיש גתים שני שבין ובשער
 האמצעי לשער ביאתה ניכרת ואין ומכאן מכאן
 שאמרתם זה תשובה : שבו ציר בהיכר אלא

 דרשיתו וכי בהא הא הלה מי ציר היכר משום
 לא המצוה שעיקר תדעו הלא בגמרא סמוכים

 מזוזות על שנאמר בשער אלא אותה חלה
 על מניחין מקומות בשני וכי ובשעריך ביתך

 מזוזות על אמר כך אלא השער ועל המזוזה
 חז״ל אמרו וכך שעריך כל מזוזות ועל ביתך
 אמרו ולא מדינות שער« ואחד בתים שערי אחד
 דלתות לו שאין אתח שכל בתים אתחי אחד
 בריש מוכח וכן מיקרי לא שער מיקרי אחח

 בעולם חכם לשוס זה נסתאק ולא עירובין
 דקרא כאשמיה בשער אלא שלוי החיוג שאין
 מזוזה לו לקבוע נחמן לרב שאמר גלוקא וריש
 למימרא■ לאו דלתות לו היה שלא אחח על

בלבד האהח' על המזוזה שחיוב סבור שהיה

 האלו השערים שכל כיון רבעו • גירסח לאי ואפילו .אלהדרין לשנת ממנו שלאנים נקנור
 חייבת דאינה בגמרא ונתבאר במזוזה. מחוייגים היו אלהדרין ללשכת אתוחים היו

: אמורה השנה ימוש בשאר אבל שם דר שכ״ג הפרשה ימי שפעת אלא במזוזה
ולביס התבן לבית ארמ לך המיוחד פית ניתך שם ברייתא וכו׳. התבן בית ז

 שאסורים האוצרות ולבית העצים ולבית הבקר
:כת״ק ופסק מחץפים ויש המזוזה מן פ^ןףךן בית כתבנית שהיא אע״פ ומכאן מכאן עמידים

^’יהזדה?ית''ה^ ??הדרב נמא ד׳[ התקרי׳ להעמיד העמודים שאלו מזוזות. לה שאין לפי  ו
 בהם נאותות שהנשים מאני המזוזה מן■ אסורים כמין וכיפה ומכאן מכאן מזיזה לי שיש י׳כית ך עשייין:

כגובה יש אם המשקוף. במקום המזוזות שתי על קשת

 נחמן לרב אמר המזוזה שהעמיד כיון אלא
 ענין תלמוד נחמן רב ומדברי הדלתות יעמיד כך ואמר הפחח על המזוזה להעמיד

 המזוזה על שהכתיבה אע״א כלומר דשי הלי א״ל ולא ברישא דשי הלי א״ל שהרי זה
 כמו השער במזוזת אלא החיוב שאין הדלת שהעמוד עד אותה מניחין אין מונהח היא

 שקודם לאי הוא וכו׳ סמוכים דרשיחו וכי ומ״ש . עכ״ל בעלמא במזוזה ולא שביארנו
: ציר היכר אחר הלך במזוזה אמר בסמוך דר״ג עובדא 'האי ־

 הר מרפה שאני יכול י״ב) י״א (דף דיומא א״ק ברייתא והעזרות. הלשכות הבית הר ו
ח הלשכות הגיה רו עז ה  אלו יצאו מול שהוא כל אף מול שהוא בית מה ביש ח״ל ו

 חייב הכנסת לחזן דירה ביש בה שיש בה״כ שם ברייתא .וכו׳ כנסיות ובתי קדש: שהן
 שוה המדרש בית ודין .אוסרים וחכמים מחייב ר״מ דירה בית בה ושאין במזוזה

 אין סתמו כרכים ושל דירה בית בו יש סתמו כאריס של שפה״כ רגעו ומ״ש גה״כ. לדין
 שם ברייתא זה גם .וכו׳ השעריס כל ל כן נהב מזוזה בהלכות הרי״ף . דירה בית בו

משער חין מזוזה להם היו לא שם שהיו השערים כל והיא אחרת גירסא שבסארנו אלא

מיימוניות הגהות
:ע׳כ מאיר רבי לגבי כחבטים ]5[

 אין ואם במזוזה. חייב- יתר או טפחים עשרה המזוזות
 : משקוף ■ [נ] לו שאין מפני פטורין טפחים עשרה בהן

כית ה  מקצתו היה המזוזה. מן פטור תקרה לו שאין ̂י
 הקירוי היה שאם לי יראה מקורה אינו ומקצתו מקורה

 ואחר הדלתות ומעמידין במזוזה חייב שהוא הפתח כנגד
 העזרותV הלשכות הבית הר ו המזוזה: את קובעין כך

 פטורין דירה בית בהן שאין מדרשות ובתי כנסיות ובתי
ש. שהן לפי  דרין שהאורחין כפרים של הכנםת בית קד
 בו היה אם כרכין של הכנסת בית וכן . במזוזה חייב בו

ה במקדש שהיו השערים כל חייב. דירה בית חי א  ל
 לשכת ושל ממנו. ושלפנים נקנור משער חוץ מזוזות להם

 לכהן דירה בית היתה הזאת שהלשכה מפני פרהדרין
 הבקר בית התבן בית ז ההפרשה: ימי בשבעת גדול
 ביתך שנאמר המזוזה מן פטורין אוצרות בית העצים בית

 רפת לפיכך בהן. וכיוצא לאלו פרט לך המיוחד ביתך
 חייבות בה יומתקשטות בה יושבות שהנשים הבקר

שער בית אדם. לדירת יחוד בה יש שהרי במזוזה
ת יי׳ייי יי׳^יני׳ ומרפ^^ אכסדרה שג ד ד בי א ר  ר

שאינם מפני * המזוזה מן פטורין
 בתים היו אם . לדירה עשויין

 למקומות פתוחין במזוזה החייבין
 לפיכך ח ‘י במזוזה חייבין אלו

 שערי ואחד חצרות שערי אחד
 ועיירות מדינות שערי ואחד מבואות

 שהרי במזוזה חייבים הכל
 פתוחין במזוזה החייבין הבתים
 זה בתים עשרה אפילו לתוכן.

במזוזה חייב והפנימי הואיל לזה פתוח וזה לזה פתוח
כולן

: שם בעור ע״ן ד : שם ג : רפ״ה שם עור ב :רפ״ז סי׳ שם עור א

 סעמא יהודה רב א״ל רוחצות נאותות ומאי
 פקר ראש והתניא חייבים סחמא הא דרוחצוש
 מתקשסות נאותות מאי אלא המזוזה מן אסורה

 א״ל אסורים מחקשסות שהנשים אע״א וה״ק
 והתניא אסורים בהן מתקשסות ושנשים כהנא רב

 ושהנשים ,המזוזה מן אסורה בקר ראס
 אית מאי אלא במזוזה חייבת בה מחקשסות

 נמי לדידי היא תנאי מתקשסות למימר לך
 לאוקמי יהודה רב וגעא היא הנאי סחמא

 חייב ראת מדתניא ואיתוקב אמור לכ״ע דסחמא
 לאין מסקשמות נשים בין מפליג ולא במזוזה

 פענין היא’ תנאי סתמא אלא מתקשמות נשים
 לכ״ע כהנא דלרב וכיון ממקשמוח שהנשים
 הכי חייב תנא לחד נמי יהודה ולרב מיחייב
 שחייב שאסק מהרי״ף נראה וגסחמא נקסען
 חייבין סתמא הא רוחצות שהנשים ובית שכתב
 שכתב כהרמב״ם ולא פה] וסיים הרא״ש [וכ״כ
 ודעת עכ״ל. בהם מתקשסות שהנשים דוקא
 נזכר ולא היא דהנאי דאלוגתא דכיון רבינו

 ואשכחן מי כדברי הלכה לדעת החולקים שם
 לן קיימא יהודה כרב במילשא אמוראי דאליגי
 דתלמידו משמע קמיה פני כהנא דרב דכיון
 ולהרי״ף .הרב במקום כתלמיד הלכה ואין היה

 הוה דתלמיד דלאו דס״ל למימר איכא והרא״ש
 כדמוכח היה גדול והכם הוה דרב דסלמיד

 דתנא עובדא הוה דהכי אלא קמא בבא בסוף
 ברייתא ג״ז וכו׳. שער בית : יהודה דרב קמיה
 אכסדרה שער בית אפילו מרבה שאני יכול (שם)

 יצאו לדירה מיוחד בית מה ביש ח״ל ומרפסת
 שער בית ואירש״י לדירה. מיוהדין שאין אלו
 הרבה עליות פסחי לאני שעושין קסן בית

 שלאני פרוזדור אכסדרה שם. דרך עולין .וכולן
 מאי שאכסדרה מאני כן וכתב עכ״ל. בתים
 משום ליה תיאוק לדירה עשויה דאינה משום איריא
 הקומן(מנחות ארק כדאמרינן מזוזות לה דאין
 דהיינו כתב ולכך זה בארק ונתבאר ב׳) ל״ג

 בהלכות הרי״ף וכתב הפחים. שלאני פרוזדור
 שער ביש דסניא הא לך קשיא ואי מזוזה

 כשפסים החס במזוזה חייבות ומרפסת אכסדרה
 צריכים וא"כ רבינו. דעת וזה לשוכן פתוחות

 ביש היינו שער דגית רגינו לדעת לארש אנו
 או גנות להוכו ואתוחות מקורה מקום מראסת וכן וכו׳ העצים בית ד או דגינה שער
 מראסת כעין וכו׳ תבן בתי או גנות למוכה אתוחים זו אכסדרה וכן וכו׳ תבן בתי
 רב דבי אכסדרה כמו היא זו ואכסדרה מרובע כעין ואכסדרה עגול זה שהמראסת אלא

 ארבע לה שיש רומיחא כאכסדרה או לסכך מגיעות שאין אלא דאנוס ארבע לה שיש כלומר
 אכסדראות ששתי מזוזה בהלכות הרי״ף וכשב . חלונות חלונות עשויה שהיא אלא דאנוח

 פתי אסוחיןלנזוכה שאין לאי אסורה זו דאכסדרה סעמא והשתא במזוזה חייבות הללו
 :ומ״ש חייבת דירה פסי לתוכה אחוחין היו או בה דרין היו שאילו בה דרין ואין דירה

 שער בית לא וכו׳. שאסר הגינה שער על אני חמה הראב״ד כתב : והדיר והגינה
 שהגינה להשמיענו בא לא דרפינו לישא מעיקרא דסמיה אומר ואני עכ״ל. הגינה שער ולא שלה

: חייג לה אחוח בית היה שאס נקסה סיפא משוס אלא אסורה
 ואחד בתים שערי אחד י״א) דף (יומא שם ברייתא זה גס וכו׳. אחד לפיכך ח

ואירש״י במזוזה חייגין עיירות שערי ואחד מדינות שערי ואחד חצרות שערי
שערי

עוז מגדל

 : לדירה עשויין שאינן מפני *)
ג ת  על אני חמיה ״ל1 הראנ״ד כ

 שאס שפער הגינה שער
 ואס חייג הוא הרי נית נו יש
 מה פעור הוא הרי ניח שם אין

 שאינו ניש אף והלא לומר צורך
 ואולי פעור. שהוא אמר מקורה
ה שיש אע״פ  אמר לגנה שומירה נ
 קנועה שאינה לפי פעורה שהיא

 שלה שער נית לא שיתחייצ כדי
;עכ״ל הגינה שער ולא

ת :י"נ) י״א (דף דיומא קמא פרק .אדם לדירש עד כו׳ הניש הר  ומרפפש אכסדרה שער בי
ף הקומן פרק . לדירה עשויים שאינן מפני המזוזה מן פעורין והדיר והגינה ד ה( :ל״ג) רנ

ב ת  אומר יוסי רני ולקיעוניש לגינה הפשוש שער ניש רננן שנו דגיסינן שפיר מידייקא רנה הקומן פרק זו הלנה אומר ואני . עכ״ל הגינה שער ולא וכו׳ שפער הגינה שער על אני שמיה ז״ל הראנ״ד כ
 עיקר קיעוניש הנר ומר עיקר גינה סנר מי לגינה מניש פליגי ני הוא דניש ניאה עעמא מאי דהיינ פליגי לא דכ״ע לניש מגינה שרוייהו דאמרי ושמואל רנ כאויר נידון אומרים והכמיס כקיעוניש נידון

י ומי הוא דניש ניאה הנר מר לניש מגינה פליגי כי הוא דגינה פששא עעמא מאי דפעור פליגי לא עלמא כולי לגינה מניש שרוייהו דאמרי יוכף ורנ רנה נ  ורנא אניי דענידא הוא דגינה אדעחא כולה כ
נ כרנה ענדי י  פירש וכן לעין ונראים ומונניס שנכונים ר״מז״ל כדנרי פעורה נלחוד דגינה פשחא הויא כי ואמוראי שנאי דלכולהו וראה עיניך ופקח הגמרא. עכ״ל לחומרא ושמואל כרנ עניד אשי ורנ יוהף ו
 הגמרא על אשריה או הוא שיקשה מה לשרן השינוי נזה נאשי לא אני וגם ירצה אם פנים לכמה לשרצה יכול והיה ממשני ענה קוענו ידעשי כי נרצוני עליו משינ איני ז״ל הראנ״ד שהקשה ומה ז״ל. יש״י
 לי נראה כן על דעשא מהאי ליצלן וישמנא דאנא לזרע;ה ליה ושם לי חלילה לדנריו חושש שאיני אחרש לדעח הרואה יחשדני ואולי הענוה מדרך אששוק כאני אעשה מה אנל ז״ל ר״מ על שיקשה מה אלא

 אנל לגמרי מחשנשו עדיין נעשיש לא קרהו שלא וכיון לקרוייה אזרשא דההיא מקורה לניש דמיא ולא קמ״ל דמיא ונדירה חשינא למילשיה סד״א דיר וכן קמ״ל וליהיינ דירשו והיינו ענידא לעיול גינה דכד״א לשק
: י״א) (דף דיומא קמא ופרק ל״ג) (דף רנה הקומץ פרק קנע. לדייש עשויין עד כי׳ השיינין הנשים היו אם ;כד״ן למילשייהו מששנשו נגמרה וגינה דיר
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וניאור . מזחוח בשתי חייב שחחיס שני לו יש אם אחת במזוזה חייב אחד פתח לו יש אלא ממנה יוצאין ואין פרסאות בכמה ויערים הרים מוקפת מדינה יש מדינות שערי
ועושין במעלות הבית מן לה עולין עלייה באמצע ארובה כשעושין העולם שדרך זה כדמשמע הפרכיא היינו דמדינה משום כן ופירש עכ״ל. הגר ארן כגון שערים דרך
ועושין ברשות אם כי לבית העלייה מן ירדו שלא כדי למעה אחד פתח שנתבאר ממה נלמד .וכו׳ לזה פתוח יזה בתים עפרה אפילו ומ״ש כתובות: בסוף

 אמר ב׳) ל״ג (מנחות. הקומן ובפרק בסמוך
 ובתים למצר הפתוח שער בית ארזיקי בי

 הפתוח שער בית ופירש״י שער. לבית הפתוחים
 שמבית בפתח אחד מזוזות שמי בעי וכו׳ לחצר
 :שער לבית המצר שמן בפתח ואחד לבתים שער

 בית ח״ר בהקומן(שם) וכו׳. אמרו זה ומפני
 כלומר ולקיטונית לגינה הפתוח שער

 ומכ״א כקיטונית נידון אומר יוסי ר׳ לחדר
 תרווייהו דאמרי ושמואל רב שער כבית נידון

 דבית ביאה מ״ט דחייב לאפליגי כ״ע לבית מגינה
 ומר עיקר קיטונית מי׳ס לגינה מבית פליגי כי היא
 תרוייהו דאמרי יוסף ורב רבה עיקר גינה סבר

 פסחא מ״ט דפטור פליגי לא כ״ע לגינה מבית
 סבר מר לבית מגינה פליגי כי הוא דגינה
 דגינה אדעתא כולה סבר ומר הוא דבית ביאה

 ורב יוסף ורב כרבה עבדי ורבא אביי עבידא
 כרב והלכהא לחומרא ושמואל כרב עביד אשי

 וצריך כקיסונית נידון ופירש״י למומרא. ושמואל
 מזוזה. צריך ואין באויר שנלר כבית נידון מזוזה.
 לבית הגינה שבין פסח באומו לבית מגינה

 אותו הוי שער ביש דביאת חייב לכ״ע שער
 שהבאים הקיטונית מן נכנסין שבו שער

 לקיטוניח בו נכנסין שער בית דרך מהגינה
 לגינה מבית פליגי כי .דהייב פליגי לא כ״ע
 מן בהיוצאין לגינה מבית שיוצא החיצון פתח
 מר . לגינה בו נכנסין שער בית דרך הבית
 קיטונית כניסת לשם שער ביה עיקר סבר

 כל שחייבין דעלמא שער בית כשאר והוי נעשה
 לגינה שער בית עיקר סבר ומר במזוזה. פתחיו
 נידון הילכך לגינה מקיטונית לצאת נעשה
 לשם הפהח סבר מר שער. כבית ולא כאויר

 לשם סבר ומר במזוזה וחייב עבידא קיטונית
 לבית מגינה ועיקר ל״א ופטור. עבידא גינה
 דהינר לבית מגינה פתח פומה כשהוא אם
 עיקר קיטונית דחייב. פליגי לא דכ״ע בבית הוי ציר

 אמרינן דכי בגינה סובב דציר ואע״ג וחייב
בתי הרי דבין בפתח ה"מ הציר היכר אמר הלך

ברשות אלא לעלייה מהבית יעלו שלא כדי פתח בו ועושים מחיצות ארבע בעלייהמאי במזוזה חייב ארזיקי בי רבה
נועלין ואלו אחד אלא עושין שאין ופעמים

 דנפיק פסחא ההוא (ל״ג) הקומץ
 ביה יד עב הוה לא מדרשא לבי רבי ביה

 רב ביה עייל דהוה פתחא ההוא והא מזוזסא
 רגיל המם מזוזה ליה ועביד מדרשא לבי הונא
 הלך במזוזה רב אמר יהודה רב דאמר הוה
■ בפתה במזוזה להתחייב כלומר הרגיל אחר

.וכו׳ שבבית רזדך :מכאן נועלין ואלו מכאן הפתוח שער אמרי זה ומפני הייביו. כולן
״-.,- יי»1יץ : כאן נשנה למה וא״י לעיל. זה דין כתב כבר . י-, בפרק וכו׳. המדרש בית שבין פתח יא וכיה המרחץ ת וכ הכסא ה כ ט ♦ כמזוזה כ ח לחצר
.................. המזוזה מן פטורין בהם וכיוצא הבורסקי ובית הטבילה

ד. לדירת עשויין שאינן לפי ובית כחג חג h סוכת כבו
המזוזי׳ מן פטורין שבספינה

, י שתי ^ קבע. לד^רת עשויין שאינן
. ’’מזיל?ישאין״להקנע? לפנים זו יוצרים של סוכות

י S י®' י'י'’“י׳ טז ®טייר׳ ™ ) ״ W י
בקביעות ולבא לצאת רגיל אינו ואם במזוזה חייב שבשוקים החנויות .קבועה שאינה
רבינו. לדעת כנ״ל ,פטור במקרה פעם אלא לו שיש בית י J לדירה קבועים שאינן מפני פטורין

״ איא ילנא ל׳יאיז יגיל שאיני אע־־ הרבה פתחים א דר?' « ״ ״■ל נ
והיינו רובם או לבה״כ הנכנסין לכל עשוי היה קט[ »פתח . ופתח [י] פתח בכל מזוזה חייב'לעשות מהן■

כמו טפי משמע ולישנא ז״ל פירש״י וכן רגיל אפילו שבבית חדר . במזוזה חייב לעליה בית שבין
הפנימי החדר שער על מזוזה לעשות חייב בחדר חדר
 4פת כגון ציר היכר ה״ד ציר היכר יאמר עשו"[ שכולן הבית שער ועל החיצון החדר שער ועל

א :וקבועין לדירה שחילק כלומר לנשי גברי בין בתי הרי דבין בית בין או המדרש בית שבין פתח י
הביס אל הבאים האנשים לצורך חציו ביתו ולבוא לצאת רגיל אם וביתי הכנסת

 ביניהם פתח ויש לצניעות תשתו לצורך וחציו ,
ם שג שבין פתח במזוזה. ת צר אחר הולכין ב מזוזה ובעינן הרבים לרשות פתוח פתח וכל של ה

משוב הי ידעינן לא והכא לביאה ימין דרך ;המזוזה את קובעים שם עמו נראה שהציר מקום דלת
ב גיסא מהאי אי גיסא מהאי אי ביאה דרך פתח של חלל בתוך המזוזה את קובעים והיכן * י

גיבה של ,עליון■1 שליש בתהלת הםםיך'לחוץ. בטפח
:מזוזה נותנין בו שנכנסין ימין ודרך בית והואשירחיקנה כשרה. מזה למעלה קבעה ואם השער.

אמר ב׳) ל״ב (שם וכו׳. קובעין והיכן יב לבית הנכנס ימין * על לקובעה וצריך טפח המשקוף מן
« חייב שוחפין של ובית .פסולח, משמאל קבעד, ואם מ נסו? ל

ב׳) (ל״ג שם ג״ז .לחוץ הסמוך בטפח ומ״ש במזוזה
לר״ה הסמוך בטפח להניחה מצוה רבא אמר נ שם בטזי הכל א

מצוה ביה דחפגע היכי כי אמרי רבנן מ״ט
או שלשה הפתח בחלל יש שאם פירוש דננטריה היכי כי אמר מסורא הונא ורב תחלה :עכ״ל דשמואל ואליבא יוסי כרבי ס״ל וכו׳ עיקר דתרווייהו

דניפגע היכי כי לר״ה הסמוך בטפח להניחה מצוה לדלת שיגיע קודם טפחים ארבעה פי על אף התם בה ומסיים י״א) (דף דיומא פ׳׳ק .ברייתא וכו׳. הכסא בית ט
 המזיקין מן הבית שישמור דננטריה היכי כי הפתח. לחלל רגלו שיכנס קודם במצוה ולא רבינו סתם ולכן זוהמיה דנפיש משום פטורים בהם מתקשטות שהנשים

(שם וכו׳. העליון שליש בהחלת : נוציא לר״ה המזוזה למציא דיכלינן מאי כל ומ״ה . : זוהמיה דנפיש והיינו כביה לדירה עשוי אינו שעיקרו. לפי מעם ונתן מילק
 ומ״ש העליון. בתחלתשליש להניחה מצוה שמואל אמר מתנא רב אמר זירא א״ר ל״ג) ומפרש כרבנן ופסק ורבנן יהודה דר׳ פלוגחא י׳) (דף שם ברייתא . בחג מג סוכת

שמואל אמר זירא דר׳ הא על מדאמרינן טעמו ניפה. המשקוף מן ירחיקנה שלא ובלבד ימי בשבעת פליגי כ׳ דפטורה פליגי לא כ״ע השנה ימות כל דבשאר בגמרא
כשר כולו הפתח וכל מפח הקורה מן ומרחיק הקרקע מן מגביה אמר הונא ורב דדומיא כלומר במזוזה מיחייב ולא בעינן פראי דירת דסוכה משום דרבנן וטעמא החג
 כפר כולו הפתח וכל טפח הקורה מן ומרחיק טפח הקרקע מן מגביה מימיבי .למזוזה ובית שכתב מה אך :עראי דירת הויא בה יושב שהוא ימים בשבעת וסוכה בעינן דבית

כתיבה אף בגובה קשירה מה וכתבתם וקשרתם אומר יוסי ר׳ יהודה ר׳ דברי למזוזה יוצרים של סוכות שהי לוי א״ר ב׳) ח׳ (דף דסוכה פ״ק וכו׳. סוכות שתי : שבספינה
כרבי לא כמאן דאמר שמואל אלא יהודה כרבי דאמר הוא הונא רב בשלמא בגובה מן ופטורה סוכה החיצונה במזוזה וחייבה סוכה אינה הפנימית מזו לפנים זו

 . להרחקה דקאמר העליון שליש החלת ומאי יוסי כרבי לעולם יוסי כרבי ולא יהודה .קביעא דלא משוס במזוזה והתחייב דפנימית שער כביה חיצונה היהוי ואמאי המזוזה
 אבל העליון משניש בלמסה אלא יהודה ורבי יוסי רבי פליגי דלא לרבינו ומשמע דעת וזה שער. בית לה להיות חשובה הפנימית ואין קבוע דבר זו ולא זו לא ופירש״י
 מהקשירה יוסי רבי מדאמר משמע והכי טפח הקורה מן צריך.להרחיקה ד״ה למעלה דמשום נראה רבינו ומלשון כלומר קבע לר. אין הפנימית אף א״א שכתב הראב״ד

 אלא גובהו בסוף אינו הזרוע בגובה דהויא דקשירה היכי וכי בגובה כתיבה אף בגובה מצד לחייבה ראוי היה החיצונה דאם עליו ומשיג אלאאחיצונה קאי לא קבועה דלא
הגובה בסוף אינה בגובה דהויא מינה דילפינן כתיבה ה"נ קצת גבהו מסוף מרוחק שהיה אומרים כשאנו אבל ותפטר קביעא לא הפנימית גס קביעא דלא משום אלא עצמה
שיכול ואומר חולק והרא״ש רבינו. לדעת כנ״ל טפח דהיינו מעט ממנו מרוחקת אלא קושיא האי שייך לא קבועות אינן ששתיהן לפי אלא דפנימית שער בית משום לחייבה ראוי
 גבוה שער שהוא עצמך הגע הראב״ד כתב : המשקוף עד פתח של בגובהו לחתו שהוא הפנימית לפטור מהני לא מ"מ שער ביה לה ליהוי דלא מהני קביעומן דמיעוט דנהי

 .מגילה בסוף ירושלמי הוא הראב״ד שכתב וזה . עכ״ל ודיו כתפיו כנגד מניחה ליה משמע קבועה דלא משום בגמרא דאמרו דכיון רבינו וטעם .בקביעות בה דר
 לקובעה וצריך :הכי ס״ל דלא משמע דידן בגמרא כן הוזכר שלא דמכיון סובר ורבינו חיצונה אבל חייבת קבע דירת לשם דנעשית כיון פנימית וה״ק אחיצונה אלא קאי דלא
 ברייתא .וכו׳ שותפין _של ובית :ב׳) י״ב דיומא(דף פ״ק דרבא מימרא וכו׳. מימין שהיא כסוכה דהו״ל שער בית מטעם אפילו לחייבה אין קבע דירת לשם נעשית שלא

דמשוס ונ״ל .לכותבו הו״ל דלעיל כאן עד זה דין רבינו איחר למה וק״ל י״א) (שם : כנ״ל מיחייבא דלא לבית שער בית
פשיטא פרכינן חייב השוהפין ובית האשה בית דתניא דאמאי איתמר הדדי בהדי דבגמרא :ל״ד) (מנחות הקומץ בפרק פפא דרב מימרא .וכו׳ הרבה פתחים לו שיש בית י

דאמר כדרבא לי. למה ביתך ואלא קמ״ל בתיהם ולא ביתך ביתה ולא ביתך דהימא מהו אם הונא רב אמר לעלייה הבית מן הפתוח לול איתמר שם ־ וכו' קטן פתח
רבא

עוז מגדל
ג :ח') (דף דסונה ס״ק קנע. לה שאין לפי מד מ׳ יוצרים של נוכות שתי ח  אף ז״ל הראג״ד נ

 רגילין ואנו דסוכה פ״ק עחך הלמוד ז״ל ר״מ שנהג !ה אומר ואני :טכ״ל קנע לה אין הפגימיח
 למכור אלא אינה החיצונה אגל שם ולישן ־ולשהוס לאכול פס היוצר דירה קנע עיקר הפנימית כי לפרש

 כריש והלא אני המה "ל1 הראג׳יד אמר שהיא׳כוכה מפני ואס .שפסורוס, נכמוך שנשוקיס כסנויות
 אמרינן קא ונמינה לסוכה קנע יש דאלמא קכע או נעינן עראי דירה נוכה אי נחלקו סוכה מסכת
ת :כד״ן  הקומן פקק המזווה. את קונעין עד כו' פתחים לה שיש בית לדירה עד כו׳ שבשוקיס ההנויו

 : ל״ד) (דף רבה הקומן פרק במזוזה. חייב עד כו׳ המזוזה את קובעים והיכן :ל״ד) (דף נינה
י ת  ר״מ כי אומר ואני :עכ״ל ודיו כתיפיו כנגד מניחה גבוה שער שהיה עצמך הגע ז״ל הראב״ד כ

 הלכה שאין מוכח בהלכותיו הביאו לא ז״ל אלפס ר״י וגם חילק לא שבבבלי לפי .כן פסק לא ז״ל
:וכד״ן רמיזא לא פי.חיס0 בגובה מיירי כי נמי עירובין ובריש קתני סתמא בבבלי דהא כמותו

מייימוניות הגהות
ר׳ ורלא כחכמים [ג] ק בחג החג בסוכת דמחייב יהודה נ ש דיומא פ׳ ע׳  רבה הקומץ [ד] :ו

פ מזוזות בד׳ ח־יב פתחין ד׳ ליה דאית אינדרונא האי פפא רב אמר  : טפי בחד שרגיל אע'
ט סימן שם [טור *  כתב וכן המשקוף עד מקומה הוא הכל ולמעלה שלישים מב׳ וכתב רפ׳

ש ש] הרא׳  אחר. עליו שוקפי; דלתות וב׳ הפתח שבאמצע פצים שמחה רבינו [כתב * : ע׳
 שם לך.כנים כשיש ולפעמים ולצאת ליכנם פעם בכל פתוה אחד ופתח משמאל ואחד מימין

ת ת ב׳ ופותת העץ מפרק גדולות הבילו  הרגיל לאותו ימין דרך פצים באותן המזוזה יתן הדלתו
 כמו העשוי מן ולא תעשה הוי ולא המזוזה עם מתקנן ומהזיר דכשטפרק אע׳ג פתוח להיות

ד ולבסוף והגיה חתך  וכן קביעותו דרך ועומד קבוע היה הפצים קכיעות מתחלת מהרי’ העמי
 ומסיק. וכו׳ תפירות לג׳ חוץ הציצית מן הכנף שינקרע טלית גבי בהתכלת דוזמר הגמרא מוכח
 דמתחילד. היכא כל אלטא בה ותולה תכלת אחר ממקום. אטה על אטה יביא שלא ושוין

: ה־ג] ,העשוי מן ולא תעשה נקרא אינו שוב בכשרות
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 כיח דין פאן רכיגו והשמיס ברישא. עקר דימינא כרעיה איניש עקר וכי ביאחך דרך רבא

 מ״ג.]: [מנחות וכו׳. חכמים אסרו :במזווה חייבות דנשים בסע״ד מ״ש על שסמך לפי האשה
ץ  אע״פ רבא אמר ב׳) כ״א (דף דסנהדרין פ״ב וכו'. איש כל על עשה מצות א פ

 לכם כחבו ועתה שנאמר משלו לכתוב מצוה לאדם ס״ת אבותיו לו שהניחו ־
כולו. עד וכו׳ בידו כתבו ואם : השירה אח

P דריב״ל מימרא P  p p: ״ ״ ג ״ ג במזוזה: ל׳) ^ ( p חייב י i שהיא מפני במזוזה להזהר אדם

 של וחציו קלף של חציו כותב יהא לא דמגילה קמא פרק בירושלמי .וכו׳ שכתבו או ומ״ש
 ס״ת במצות לפניו התנאה קל״ג) דף דמילה(שבת בפר״א וכו׳. סיה כותבין וכיצד : עור
 יחזור עד .וכו׳ ותיבה תיבה כל בין יניח :אומן בלבלר נאה בקולמוס ־נאה בדיו נאה

ג* לכתוב כדי השימה מן נשאר לא ומ׳׳ש ל׳.): דף בהקומן(מנחות ברייתא השימה. לתחלת
; סברא הוא . שיסה מתחלת עד וכו׳ אותיות

פרשה שבין הרמת מפני מכתב ימעס לא ומ״ש
אחת שימה לו נזדמנה שאם עניינו לפרשה. ' י ; ס״ת הרי״ף'בהללוית וכתבה

ם זמן ובל המד* הכל חובה־ ן,ןךך,ן0ך ^ ד פנזן וצא שבנ חו בה ולהתחיל ראשונה פלשה בה לסיים לו שיש ב
לא אם בינתים מועס ריוח ויש אסרס פרשה משנתו העור אהבתו ה'ויזכור’ב הקדוש של שמו השם ספר וכותב משנה ב׳) כ״א (דף

ח יושב עמו והיא למלחמה יוצא ■לשמו מרה דקה כתיבה יכתוב לעולס העומד דבר שאין וידע הזמן. בהבלי ושגיותיו כ
̂וי יהי״״ שנא״י כנגדו והיא מיסב עמו והיא ̂♦ויד< ו>w^ŝי ^̂ ש ומ :כך לידי לבא יצסרך שלא עצמו יזרז ׳ ׳ ,י.1ז-»«יי וי
וכוי אותיות שסי בת אחת תיבה לו נזדמנה הוזל הוא ד ומ העולם צור עת ד אלא ם עולמ ולעולמ 5תנאוכת ובגמרא חייו. ימי כל בו וקרא עמו

 הראשונים חכמים אמרו .מישרים בדרכי והולך לדעתו
 בבגדו וציצית ובזרועו בראשו תפילין לו שיש מי כל

 לו יש שהרי יחטא שלא הוא מוחזק בפתחו ומזוזה
 מלחטוא אותו שמצילין המלאכים הם והן רבים מזכירין
 בריך .ויחלצם ליראיו סביב יי׳ מלאך חונה שנאמר

: דםייען רחמנא

 תורות שתי לשמו כותב התורה משנה את לו
 אחת סלך. מדץ ואמת הדיוס מדין אחת כלומר
 בבית שמונחת ואחת עמו ונכנסת יוצאה שהיא
 אותה פושה עמו ונכנסת שיוצאה אותה גנזיו
 לבית בה נכנס אינו בזרועו וחולה קמיע כמין

 שאפי׳ בגמרא ומשמע הכסא. לבית ולא המרחן
 בעת ספרים מאה לו היו או אבותיו לו הניחו
 יותר ס״ת לכתוב מצוה המלכות כתא על שישב
 מהלכות ובפ״ג כאן רבינו מלשון נראה וכן לשמו

 שאותה רבינו כסב לא למה צ״ע ומ"מ מלכים.
 ותולה קמיע כמין עושה עמו ונכנסת שיוצאה
 מה גם שכתבתי. בברייתא כדאיתא בזרועו
 צריך ר־י׳דה מספר אותו ,ומגיהין שכתב

: ליה מנא עיון
 דמגילה בס׳׳ק וכו׳. שכתבו תורה ספר ד

 צריכה מגילה יוסי רבי אמר י״ז:) (דף
 תס״ת ופירש״י . תורה של כאמיתה שירמוס

 הרי״ף כתבו דמגילה בירושלמי,פ״ק ובן ,עצמו
 כסובין שיהיו הל״מ תורה ספר הלכות בסוף
במדרש; וכן משורטס כלומר מסורגל בדיו

שביעי פרק

 חון אותיות ב׳ לכתוב שרשאי ע״פ אף כלומר
 שלימה תיבה אבל אותיות ה׳ בס מסיבה לדף

: רשאי אינו
 כתב זה וכו׳. השימה בתוך לו נזדטנה ו

 שהרא״ש כתב והמור מסברא. רבינו
 שרי אותיות ה׳ בבת דדוקא ואומר חולק ז״ל

 אלא לדף מיז שאין כיון הדף בתוך בשרובה
 על אף ס׳ בת או ז׳ בת אבל אותיות שסי
 אין מס׳ וה׳ מז׳ ד׳ כגון הדף בתוך דרוב גב

: לדף מון ד׳ או ג׳ לכתוב
 בפ׳׳ק ברייתא וכו׳. מומש כל בין ומניח ז

וכו׳. התורה אס וכשיגמור :דבתרא
 יגמור לא סיס הכותב הקומן בפרק הרי״ף
 הדף סוף עד ועולה מקצר אלא הדף באמצע

 אמר גידל רב אמר אבא בר אמר ר״י והא איני
.איתמר שיסה באמצע ישראל כל לעיני רב

 :דוקא שיטה באמצע והלכתא ואסיקנא
:וכו׳ הגדולות באותיות ויזהר

אבל

ה א ש ע « ת צו  לכתוב מישראל ואיש איש כל על * מ
 לכם כתבו ועתה שנאמר לעצמו תורה ספר

 שירה ביה שיש תורה לכם כתבו כלומר .השירה את
 ואע״פ פרשיות. פרשיות התורה את כותבין שאין לפי זו

 ואם .משלו לכתוב מצוה תורה ספר אבותיו לו שהניחו
 אינו ואם .סיני מהר קבלה כאילו הוא הרי בידו כתבו
 ספר המגיה P1 וכל . לו כותבין אחרים לכתוב יודע

ך : כולו כתבו כאילו הוא הרי אחת אות ואפילו תורה מל ה המלך לשם לעצמו אחד תורה ספר לכתוב עליו מצוה בבו
העזרה מספר אותו וגו׳.ומגיהין לו וכתב ממלכתו כסא על כשבתו והיה שנאמר הדיוט כשהוא לו שיהיה ספר על יתר
 עמו יהיה שמלך אחר לו שנכתב או שכתב וזה גנזיו. בבית מניחו הדיוט כשהוא לו שהיה זה . הגדול דין בית ע״פ

ד.  עמו והיתה שנאמר כנגדו והוא־ מיסב .עמו והוא בדין יושב עמו. והוא נכנם .עמו תורה ספר למלחמה יצא ואם תמי
 מניחו אחד . תורה ספרי שני שמלך אחר לו לכתוב צריך שימלוך קודם תורה ספר לו היה לא ג חייו: ימי כל בו וקרא
 על לישן או הכסא לבית ״או המרחץ לבית וכשיכנם בלבד בלילה אלא מעמו יסור לא תמיד עמו יהיה והשני .גנזיו בכית
 או הגויל על כולו או אלא פסול הקלף על ומקצתו הגויל על מקצתו שכתבו או שרטוט בלא שכתבו תורה נספר ד :מטתו

 קטנה אות כמלא ותיבה תיבה כל בין יניח .ביותר נאה מתוקנת כתיבה כותב .תורה ספר כותבין וכיצד .הקלף על כולו
 כדי אותיות שלשים יושיטה שיטה כל ואורך . שיטה כמלוא ושיטה שיטה כל ובין השערה חוט כמלוא לאות אות ובין

 מזה קצרה שיטה תהא ולא ודף. דף כל רוחב הוא וזה .זימני תלתא ש למשפחותיכם למשפחותיכם למשפחותיכם לכתוב
 חריוח מפני הכתב ימעט יילא ה :בכתב משוטטות עיניו יהו שלא כדי זה על יותר אורכה ולא כאיגרת. הדף יהא שלא כדי

 שלש כותב אלא לדף חוץ ושלש הדף בתוך שתים יכתוב לא אותיות חמש בת תיבה לו נזדמנה .לפרשה פרשה שבין
 מתחילת ומתחיל פנוי המקום מניח אותיות שלש לכתוב כדי השיטה מן נשאר לא .לדף חוץ pi ושתים הדף בתוך

בתוך לו נזדמנה השיטה. ני] לתחלת יחזיר אלא חדפין בין יזרקנה לא אותיות שתי בת תיבה לו נזדמנה ן : השיטה
לכתוב יכול אם * הדף בתוך כולה את לכתוב כדי השיטה מן נשאר ולא יתר או פחות או אותיות עשר בת תיבה השיטה

 חומש כל בין ומניח ך : השיטה m מתחלת ומתחיל פנוי חמקום מניח לאו ואם לדף.כותב חוץ וחציה חדף בתוך חציה
 התורה את וכשיגמור .חמישית שיטה מתחלת החומש ויתחיל .יתר ולא פחות לא כתיבה בלא פנויות שיטין ארבע וחומש

 הדף שבסוף השיטה מתחלת ומתחיל ועולה מקצר הרבה שיטין הדף מן נשאר ואם .הדף שבסוף שיטה באמצע שיגמור צריך
 הגדולות באותיות ויזהר ח הדף: שבסוף שיטה באמצע ישראל כל לעיני שיהיה •עד יומתכוין .השיטה את יגמור ולא

 הסופרים שהעתיקו כמו העקומות והאותיות הלפופות הפאי״ן כגון המשונות ואותיות הנקודות ובאותיות הקטנות ובאותיות
כחוט דקין הן זייני״ן כצורת התנין וכל שבעה. עליה שיש אות ויש אחד תג עליח שיש אות יש ובמניינן בתגין ויזהר איש. מפי איש

השערה
^ סור ג : נ״ה עשין סמ״ג ב : נ״ד עשין סמ״ג ע״ר סי׳ י״ד טור א :רע״ג סי׳ שס מור ו :רע״ג סי׳ מור ה : שס עשי! כמ״ג רע״ג סי׳ י״ד מוי ד : כ״ח משין סמ״ג רע״א סי׳ י

עוז מגדל מיימוניות הגהות
 כז׳ הראשונים חכמים אמרו :ל״ג) (דף רנה הקומץ פרק מישרים. בדרכי עד כו' להזהר אדם חייב כי ואריב״א המזוזה מן פטורים חזירים בה שיש עיר בירושלמי יש כי אומרים יש [ה]

: ל״ב) (דף נ״מ ופרק מ״ג) (דף התכלח פרק הפרק. סוף עד הייני מדרש בשום ישנו אם ואפילו מצאו ולא בכולו בדק בי יאמר ולא הדבר ישתקע

׳ ̂ , 1•/ , ־ / ״ N פירושיהן עם וגמרא משנה חומשין לכתוב מ״ע דהאידנא הרא״ש וכתב ע״כ: שעוד. במעט
ד4 כו גדולזח כאותיות ויזהר : דהכיא אליעזר ר ופרק מסרים דמם כ וס לד) (דף רכה הקומץ ר;ןףן- ללמוד לא אם הרבה לו יש אפילו למוכרם שלא וגם רבניו הוא בהן להגות

: תגין כהפר . שר7 : המוכר ביד באיסור היה שעתד. מוטעה ם״ת הלוקח שמיידי.באדם ר׳׳י פי׳ ]6J : -ע׳כ]
ג׳ בעינן דקד. מכתיבה דוקא ר״ת ומשם טפח שיעור דד.יינו הגאון נושם חננאל רבינו פי׳ [ב]

 ר׳׳ת בשם אבל [ג] : כתיבה מאיתה למשפחותיכם בג׳ לעולם שר״ל נראק רביגו ודעת מטפח. יותר היה גסה מכתיבה למשפהותיכם ג׳ שהרי הגוי לפי גסד.-הכל מכתיבה אבל למשפחותיכם
 חיבה לו נזדמנה דלעיל מהא דיקדק זה ופסק הקופץ בפרק בספר) <ע״כ [ד] :כאן עד כן אחרי כתוב יד״א שלא הדף בסוף השם יכתוב לא וכן לשיטה חוץ ממנו אחת אות אפילו לכתוב שאין

 כהרמב׳׳ם דלא לכתחילד. לכתוב אין מט׳ וה׳ מז׳ ד׳ כגון הדף בתוך דרוב אע׳ג ט׳ אוי ז׳ בת אבל הדף בתוך בשרובה שרי אותיות ה׳ בבת דוקא הרא״ש [כתב * : כר אותיות דד בת
]רע״ג סי׳ יו״ד בטור ועיין .ע״כ דמתיר לבעלי הפקובלים זולתי להקטינו ולא לגדלו ולא מחבירו אחת אות לשנות שאץ אסור השיטה סוף עד גדולות ולעשותן האותיות לםשון אבל [ה] ;

; קטנות או גדולות להיות המסורות


