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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
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א ל י ב אימא bוא לעצמו שלם מומש כל מומשים ממשה שכומביןלהס יש ופירש״י .הציבור או ומ״ש בסמוך. יסבאר חסר או מלא .פסול וכו׳ הסר המלא כחב אס א
בסמוך המם דגרסיק ועוד בו. קורין דאין וכ״ש לכותבו דאסור הל״ל לכחבו דאסור .וכו׳ פתוחה פרשה שכתב או : הוא פשוע . וכו׳ קרי שהיא מלה שכתב

לא מ״ע למיקריבשבמא אסור אפטרתא ספר האי תרווייהו דאמרי יוסף ורב רבה . פתוחה יעשנה לא סתומה סתומה יעשנה לא פתוחה ק״ג:) דף (שבת הבונה פרק ברייתא
אסור דחומשים איתא ואס לעצמו שלס ספר אלא: כומבין שאין כלומר ליכתב ניתן :יגנוו אלו הרי בה כיוצא השירה את שכתב או כשירה כתבה,

לא מ״ע בחומשין קורץ אין הל״ל הכי לכתוב דר׳ מימרא כו׳. מוגה שאינו תורה ספר 1'
ה ספר דכתובות(י״ש): פ״ב אמי ה תוי ר ע ש ל ט * ה כ ם » י ר ב ד י ה ל א א ה ו ל ר מ א א נ ל ך; א צן. מ נמי ^ואפליגו אמוראי דאדבעו ועוד ליכתב ניתן ל

?י *של» או זה בתיקון שינה ואם המובחר. ש מן ד? ליבעו Pי אלאו ש?״ ^?^מ ?ו '^^^^^^^^
 הוא ס״ת. קדושת בו שאין ומ״ש :דמומר השיטין את שקרב או כתיקונן האותיות כל וכתב בתגין

לא אבל : בציבור בו קורץ דאין מדאמרינן הדביקן ולא הואיל קצרן או האריכן p[ או הרחיקן או

 בה להתלמד לתינוק מגילה לכתוב מהו מרבה צורת ד הפם ולא ר הות ולא םר ח ולא באות אות
 או תורה של לבדה פרשה מגילה ופירש״י .*כשי םפר, .זה הרי וםתומות בפתוחות שינה ולא אחת

 דפלוגתא ואסיקנא כותבץ אץ א״ל שתים בהם ונהגו בגמרא נאמרו שלא אחרים דברים גיש ר

יו”־ שיהיו יריו איש. מפי איש בידם הוא וקבלה הסופרים
בת*כ המבול דור עד בבראשית אומר יהודה ר׳ משמנה * פחות לא ודף דף שבכל השיטין מנין

הקרבנוש צווי גמר שהוא כלומר השמיני ביו׳ עד שבץ הריוח ושיהיה ששים. על יתר ולא וארבעים [״]

מו לפרשה פרשה אשי אשי אותיות תשע נ
ך סוסה שפרשת זהב של סבלא * הבאים [״] הים משירת למעלה השיטין בראש ושיהיה  כתובהעליהפרי
 דאין לקיש ריש ושני לתינוק מגילה כותבין ש״מ מן ולמטה .שיטין המש .במצרים .מת .השם ביבשה.
ך. מהן שיטה כל תחלת חמששיטין השירה ־ותקח כ ש וההיאבסירוגין כותבין . מ״ לי..ו בו ת הרי״ף כ

̂פ בראש ה ה ו באו. ו צאו. ו . סוס . ה אחר —דוקא עליה להשלים בשדעתו היינו ע״כ הלכה 1^' ה
והיינו לתינוק מגילה לכתוב אפשר כבר וה״ק .באחרית .הדרך אחרי. ואעירה. האזינו. משירת למעלה

א: להשלים בשדעתו שימין חמש ממנה ולמטה .שיטין שש קהל. להכעיסו. לי ב ע ת . מגילה כ ו׳ כ ו
- .־־w״♦ • ,• ־י -י ״ ייז -l' המלכה דהילני דתנן הא דיומא פ״ג ובסוף שם עליה כתובה סוסה שפ' זהב של סבלא עשתה ם הדבר וכל א . אשר . הזאת אשר. .לדבר בא. ו

כתב אם יאבל . פסל לא שינה ואם המובחר מן למצור.
קרי שהיא מלה שכתב או מלא. החסר או חסר המלא
ישנלנה במקום ישכבנה שכתב כגון כקריאתה וכתב

הן. וכיוצא ובעפולים במקום ובטחורים שכתב או ב
שכתב או . פתוחה סתומה או סתומר. פתוחה פרשר.

כשירה אחת פרשה שכתב או ̂ הכתב כשאר השירה
אלא כלל תורה ספר קדושת בו ואין פסול זה הרי

ט ’• התינוקות בר. שמלמדין מןהחומשין כחומש יספר י
ר לשר.ותו אסור מוגר, [י] שאינו תירה ת ,י בן בביסוס מעשה התם מדאמרינן כחכמים י

' טע־ות שלש גו שיש תורה ספי .יגנו או יתקן אלא יום ״ ” ״ ד - אנ ? " '״
היה ואם . יגנז ארבע היו ואם יתקן ודף דף בכל

 טעיות ארבע בלא המשובש השאר מאותו אחד דף אפילו ונשאר דף בכל טעיות ארבע בו יש וד.שאר מוגר. הספר רוב
ג .*'יתקן זה הרי  כתב אם אבל . השיטות ביני ששכח האותיות תולה שנמצא חסר המלא שכתב אמורים דברים במד. י

 התורה לכתוב ״מותר יד • תולה ואינו גורד שהוא מפני מתקן זד, הרי טעיות כמד, ודף דף בכל יש אפילו מלא החסר
רה. ספר קדושת בד.ן ואין עצמ,ו בפני וחומש חומש כל  ואין פרשיות. בד. שיהיה עצמד. בפני מגילד. יכתוב לא אבל תו

ה. להתלמד לתינוק מגילה * כותבין תר. חומש עליה להשלים דעתו ואם ב  בשיטה תיבות שלש שלש מגילד. כתב מו
ו t מותר אחת כל ובין .שיטין ארבע 1ל1 וחומש חומש בכל ומניח . אחד בכרך וכתובים נביאים תורה w לדבק מותר ט

נביא ־
שם: משין סמ״ג יס״ב סי׳ שם סור ה : רע״ע סי׳ שס מור ד :שם וסמ״ג רע״ה סי׳ מור ג : רע״ה סימן שם מור ב : פס וסמ״ג מור א

ת וכו׳. סעיוס ג׳ בו שיש חו מנ מן(  דף בהקו
 דף בכל סעיוס ג׳ בו ביש ס״ס תניא כ״ט:)

 מצלת שלימה דף בו יש ואם יגנז ד׳ יתקן ודף
 בר שמואל בר יצחק רב אמר הספר כל עג

 הספר רוב דכתוב והוא דרב משמיה מרחא
 דף בההוא, אית אי יוסף לרב אביי איל שפיר

 לתקוני ואתייהיב הואיל א״ל מהו מעיוח ג׳
 בה. לן לית ביתרות אבל בחסרות וה״מ מתקנינן
 רוב היה ואס במ״ש לעשות רבינו והפליא
 מאותו אחד דף אפילו ונשאר וכו' מוגה הספר
 על ואף כלומר מעיות ד׳ בלא המשובש השאר

 ד׳ בו שאין מאחר יתקן עעיות ג׳ בו שיש פי
 מקשץ ויש לאביי. יוסף רב וכדפשיע טעיות
 הדף שפיר כתוב. הספר רוב אס עסקינן במאי

 דכתוב רוב יש דף אותו בלא אס למה שלימה
 הדף בלא רוב אין ואם לדף צורך מה שפיר
 רוב דכתוב והוא שאמר מה בכלל הוא הרי

 חד בעינן תנאי דתרי דה״ק וי״ל שסיר. הספר
 כתוב הספר אותיות רוב כלומר הספר דרוב
 הספר אותיות שרוב אפשר דכבר ומשוס שפיר

 בה יהיו שלא דף שוס יחסר ולא שסיר כתיבי
 שנשאר שני סנאי התנה לזה יותר או טעיות ד׳
 דכיון דמילתא וטעמא טעיות ד׳ בלא אחד דף

 המעכבות טעיות בו שאין אחד דף ביה דאית
 רובא וגם ודף דף בכל כן היו ואפי׳ מלתקן
 לספר כשרות שיש נראה שסיר כתוב דספר

 שאילו אחד דף בו יש שהרי הדפץ בערך אף זה
 אבל לתקנם אספר היה הספר דפי בכל כן היה

 טעיות ד׳ בלא אחד דף אפילו ליה לית כי
 שאין נראה שסיר כתובות האותיות שרוב אע"פ

 הספר אותיות כשרוב וכ״ש כשרות שום בו
 בו שיש ואע״ס ככולו דרובו בטעיות כתובות
: מצלת אינה טעיות ארבע בלא אחד דף

T ר מור.  בהניזקץ וכו׳. התורה לכתוב '
) דף (גיניין  יוסף ורב רבה ס'

כבוד מפני בחומשין קורץ אין תרווייהו דאמרי

 תיבות שלש שכותב דהיינו בסירוגץ לה אוקימנא
 וכ*כ סיבות שלש השנייה שיטה וכותב ומדלג
 ירוחם רבינו שכתב רבינו בתשובת בהדיא

: שני בנתיב
ו ר ט ת ״ג דבסרא פ״ק וכו׳. לדבק מו ףי ד ) 

 נביאים תורה אדם מדביק ס״ר י״ד)
 בפני תורה אומר יהודה ר׳ דר״מ וכתובים

 עצמן בפני כתובים עצמן בפני נביאים עצמה
 כל כלומר עצמו בפני ואחד אחד כל וחכ״א

קי״ל ולא לעצמו כרך להיות צריך נביאים של ספר

הגהות
J[! כתב * : כאן עד רבותינו כל פסקו וכן] דבשעטדז המור p עשה לא אם 

 סי׳ יו״ד וע׳׳ש ומעכבין ג׳ צריכין אותיות ז׳ רבא דאטר ביון פסול הוא הזיונין
]רע״ד  העמודים וו״י לו וקורץ בוי״ו עמוד כל להתחיל בורים סופרים שנהגו .מה [ז] :
 קצר מהן ויש רחב מהן יש העמודים עושים שהרי בדבר יש גמור שאיסור נראה

 רחבים עמודים לכך המתוקן העתקה בספר שמסדרה כדת לא אשר גדולות אותיות יש ופעמים
 משונות אותיות ופעמים קצר עליו וכותב קצרים מקומות וביש רחב עליו וכותבין מקומות ביש

 להדיא גרפי רבה הקומץ ובפרק לו סדרו אשר עמוד כל לראש וי״ו שיניע כדי הרבה וארוכות
 רבינו למורי אלה דברי כתבתי והנד. ה׳. בהלכה כדלעיל וכו' הריוח מפני הכתב ימעט לא

 כמו בעיני נכין ולא העמודים בווי תורה ספר על וששאלת השיבני אשר וז׳׳ל ידי על והסבים
 ממילהוז׳׳ן ליאונטין ר׳ היד, אחד סופר אך סופרים מדברי ולא תורה מדברי לא ואינם שכתבת
 בוי׳ו מתחיל עמוד שום היה שלא נזהר הייתי תורה ספר לכתוב לי היה ואילו אומנתו שהראה
: בקדש] סיני ב״ם ה׳ וסי׳ מ״ב כתב ברצולוני יהודה [דךי * : עכ״ל בם מואעידד, הוץ

 מוצאיהט את משד, ויכתב ־ שנאמר המסעות כנגד שיטין מ״ח יש סופרים במסכת אכן [ס]
 הזקנים כנגד ע״ב או האלד, הדברים את לך כתב שנאמר ישראל רבבות כנגד ס׳ או למםעיד.ם
 שנאמר תורה שבמשנה קללות כנגד צ״ח או בכתובים והמה עד איש שבעים לי אספר, שנאמר•

 הטובים בספרים מצאתי זה וכל [ט] : ע׳*כ הזד, בספר הכתובים עד וגו' לעשות תשמעו לא אם
 עמודים ראשי לעשות עצמם ורחקו והלכו קצרו שכיתביהם במעלותם שם להם יצא אשר מאשור

 בי׳׳ה ולעשות אלו על לד,רםיף הסופרים שגד.נו מה אמנם בעמוד. ככתוב אלו שיטות וראשי אלו
עושים ויש לך שסר ש׳ כבעמוד הבאים ה׳ אחיך יורוך י׳ דבראשית ב׳ והן הדפין בראש שמו

מיימוניות
 הדבר אחר וחפש^ וחתךתי כבעמוד דואעידה ו׳ אוהליך טובו מה מ' ושוטרים שופטים ש׳

 זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי הגאון בדברי מצאתיו ולא ובקשתיו הגאונים בספרי
 א״א וא״ב פתוחה יורוך אתה דיהודד, פרשר, שד,רי פסול כן העשוי ס׳׳ת וכל כן לעשות א׳א

 שהם תיבות ב׳ אלא תחתונד, בשיטד, כתוב היד, שלא א׳׳ב אלא הדף דבראש יורוך להיות
 שיטה בראש לעשות א״א דשופטים ש׳ ובן כן לעשות יתכן ולא אותיות ח׳ שד.ם אתה יהודה
 אף וד,זהיר מיידי וכתובים בנביאים דאף ראבי׳׳ה כתב [י] ; ע׳׳ב היא סתומה פרשה שהרי

 וכתב בד. לד,תילמד לתינוק מנילה לכתוב שהתיר בד,רי״ף [דלא * : ברבר. עליו תבא בתלמוד
 שלימה תורה לכתוב עני לכל אפשר דלא משום לד.קל ראה שהרי״ף ואפשר הרא׳׳ש בשם הטור
 דהא ריצב״א סי׳ כן עצמר. בפני תורה דאמר יהודר, ר׳ לגבי כד״ט [כ] :] רפ״ב סי׳ ע״ש לבנו
 כולי דמי ולא בגליון היו דלא מון שרי יהירה לר׳ אפילו דלדידן ונראה דר״מ. כוותיה קאי רבי
 ופירשו מלטעלד, ומתחיל מלמטד. ומסיים בברייתא ד,תם גרסינן [ל] : תוספות מילתא הדא האי

 לד.ניח צריך תורד, של לחומש חומש רבץ אר״י ומיד.ו שיטץ אותן לד,נ'ח צריך ואץ התוספות
 אחת שימה למעלה להניח צריך למטר, סיים שאם פתוחה אפרשה דר,וד. מידי למעלה אפילו
 חומש בץ אבל קאי דוקא אגביאים וכו׳ למטר, ומסיים דהאי לכך צריך דאין אמר ריב׳׳א אבל

 גומר שיד.א וצריך דמנילד, פ׳יק בירושלמי כדאטר שיטין ד׳ יניח ואפילו בן לעשות א״א לחומש•
 לסיים לו שאין הטעם ונראד, בראשו. ומתחיל בסופו גומר ובנביאים באמצעיתו ומתחיל באמצע

 מסיים ובנביאים נטי שפירש ומד, הלבד.. וכן לחתוך יבא שלא שיטין ד׳ ד.ניח אפילו הדף בסוף
 ™ושו עיקר וכל מיירי דשיטין בהנחד. דלכאורה נראה אץ שיטץ ד׳ לד״ניח צריך ואץ למטר,

: ע׳כ ריצב״א לחתוך. מותר שהרי חתיכד. מטעם לאסור דאין למטה לסיים שמותר אלא אינו

עוז מגדל
ס הקומן פרק סולה. ואיגו עד כז' בו שיש חורה ספר : י״ע) (דף דכהובות פ״ב ימז. אז עד וכו׳ תורה ספר : סופריה דמס׳ פ״ע . התינוקות עד יכו׳ הדכריס וכל כ״ט) (דף ת

) הניזקין(דף פרק מותר. אחת בשיעה עד א פ״ק . הימים ודברי עד כו' לדבק מותר :ס' מ :י״ד) י״ג (דף כתרא ד
מ׳ לכתוב מותר ו
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 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


