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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
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סי ארכו ם*מ עושים אין  הדק הוא שכן וכיון פסול עשה ואם קפני ולא כו׳ היקפו על יו
; למצוה אלא הוי דלא השיעורין אלו לכל

ב כו' ביריעה עושק אין י  הקומן בפרק ברייתא .לבדו אמד דף אופו עושק עד ו
 בהלכות הרי״ף כתב כך היריעות. שאר עם אותה תופרים ומ״ש .ל׳) (מנחות

א: ופשוע הורה ספר הו
^fם ג רי פ תו ש כ ת בפ״ב וכו׳. היריעות ו מ מ  ד

 יהודה ר׳ בפשתן שתפרו ס״ת
 ואמרינן פסול אמר וחד כשר אמר חד ור״מ

 תהיה למען דכתיב פסול דאמר דמאן סעמא
 מה לתפילין התורה כל ואיתקש בפיך ה׳ תורת

ק לתופרן מסיני למשה הלכה תפילין ד  אף מי
ס) (דף דמגילה בפ״ב אמרו ובהדיא כן. ס׳ת  י

 מלבו א״ר המם מרסינן דפסל כמאן דהלכה
 נקראת מגלה רב אמר גוריא בר חמא רב אמר
 וסובר פסולה פשתן בחופי חסרה שאם ספר

 לתופרה לענין למסילק איחקש דס״ת דכיון רבינו
 כתפילין. מהורה בהמה גידי דבעי ה״ה בגידין

 כומבין אין סופרים מסכת בראש תניא ובהדיא
 עורות על ולא ממאה בהמה עורות על לא ספרים

:בגידן תופרן ולא ממאה חיה
ד ם י פרי תו ש  דמגלה בפ״ב וכו׳. היריעות כל ב

 אבא בר חייא א׳׳ר ע״ב) (שם
 ומחו מסיני למשה הלכה התפר שיור יוחנן א״ר
 :יקרע שלא כדי אלא אמרו לא אמוחא לה

ה ש עו  פ״ק ברייתא וכו׳. עמודים שני לו ו
 אילך עמוד לו ועושה ייד) (דף דביב
:וכו׳ העור ותופר ומ״ש : ואילך

ו ר ט פ  בהקומן וכו׳. שנקרעה תורה ס
) ל״א (מנחות  זעירי רב אסר ב׳

 יספור לא שלש בתוך הבא קרע חננאל לב אמר
ולא יהמר בחדמסא אבל בעסיקסא ה״מ

שאלא מדממא  בר יהודה רב בעי בגידין וה״מ עפיצא דלא הא דעפיצא הא תדתתאממ
 הא עפיצא דלא הא דעסיצא הא רבינו ומפרש תיקו. מאי לחיבה תיבה בין לדף דף בין אדא

 מיש לקיים כדי כן לפרש והכריחו ניכר עפוצו שאין עד ישן שהוא הא ניכר עפוצו שעדיין
לתיבה תיבה ובין לדף דף בין יהודה רב ומדבעי בחדמתא הא בעתיקמא הא במחלה

 בין העובר בקרע חננאל דרב משמע מהו
 בתוך או שתים בתוך ואפיה מיירי האותיות

 רבינו ומפרש ספירה. להו מהניא עפיצן אי שלש
 האותיות בין העובר קרע יהודה דרב בעיא

 עד בו יקרא ולא כלומר דיהפור אמרת הא
 לדף דף בין אלא עובר היה לא אם שיחפור

 תפירה בלא בו לקרוס יכול לתיבה תיבה בין או
רבינו וז״ש . ולחומרא בתיקו ואסיקנא לא או

 לפי התורה כל לו עלתה אם ומחשב ממנו כותב שהוא
 ואם . מוטב בכרך בו שכותב הכתב מזה הדפין מנין

תב ירחיב התורה מן יותר שהדפין החשבון הוציא  עד בכ
 הוציא ואם .אחר בדף ויבדוק הדפין מנין שיתמעט
שירבה עד הכתב ימעט הדפין מן יתר שהתורה החשבון

 לסיבה סיבה ובין לדף דף בין אפילו כלומר וכן החשבון שיבא עד דף אחר בדף ויבדוק הדפין במנין
מפרש שהיה ועי״ל .מפירה צריך כלומר יספור ושיעור הדף רוחב שידע מאחר אחד.

 בשירטוט דפין דפין ועור עור כל ומחלק ז ז הכרך באותו
 בעור וכשישאר בחשבון. ועלה בו שבדק הדף רוחב בפי

 האחרונה הדף על יותר ארבע או אצבעות שלש
 ויקוץ תפירה וכדי אצבע רוחב ממנו יניח שביריעה

 על אחרות עורות יתוםף שבאחרונה יחוש ואל השאר
 ועור עור מבל שקוצץ התוםפות כל כנגד שגלל הכרך
 מנין לפי מושכו שהכתב זה דבר לחשב צריך ואינו

 מששה יותר הםפר רוחב לעשות הרוצה וכן ח הדפיןז
 ארבו ויצא מחשב הוא הזה הדרך על מששה פחות או

בחשבון: יטעה שלא והוא יותר ולא פחות בלא בהיקפו
 ובשאר האלו השיעורין בבל האמור הגודל רוחב ט

 דקדקנו הבינוני.וכבר אצבע הוא בולה תורה שיעורי
 בצד זו בינוניות שעורות שבע רחב ומצאנוהו בשיעורו

טפח וכל .בריוח שעורות שתי כאורך והן בדוחק זו
 מדפיו ודף דף בל רוחב אני שכתבתי תורה םפר י טפחים: ששה אמה וכל מזו. אצבעות ארבע הוא מקום בכל האמור
 אחת ודף דף שבכל השיטין ומנין אצבעות. שש משתיהן דף כל רוחב האזינו נא] ושירת הים ושירת אצבעות. ארבע

 אצבעות ושש וששים מאות ושלש אלף ר.םפר כל ואורך דף. ועשרים וששה מאתים הספר כל של הדפין ומנין וחמשים.
pi ♦א בקירוב  עורות בהם שבתבנו והעורות .וסופו הספר שבתחלת לגליון בחשבון היתרות אצבעות השש w אלו י

 דף יתר או שלשה או שנים או אחד דף חסר הן מעט להם קרוב או האלו ני] המדות פי על לכתוב שתרצה ובזמן . אילים
ב : כהיקפו ארכו לך יבא מיד אלא לחשבון צריך תהא ולא תיגע לא שלש או שנים או  משלשה פחות ביריעה עושין »אין י

 דברים במה .לכאן וחמשה לכאן ארבעה אותה חולק דפין תשעה בת יריעה לו נזדמנה דפין. שמנה על יתר ולא דפין
 עם אותו ותופרין לבדו דף אותו עושים אחד בדף אחד פסוק אפילו הספר בסוף אבל באמצע או הספר בתחלת אמורים

 מנבילות ואפילו טהורה חיה או בהמה של בגידים אלא אותן תופרין אין בהיריעות וכשתופרץ 1נ־ יג היריעות: שאר
 בגידי או בגידין שלא תפרן אם לפיכך .מסיני למשה הלכה זה ודבר .התפילין את שתופרין כדרך שלהם וטריפות

ה! ויתפור ויחזור שיתירה עד פסול טמאה בהמה הלכ ד כ  מתחלתה כולה היריעה כל תופרין אין היריעות כל כשתופרין י
 . אותה כשיגלול באמצעה היריעה תקרע שלא כרי תפירה וה בלא מלמטה ומעט מלמעלה מעט מניח אלא סופה ועד

 בגידים העמודים על ובסוף בתחלתו ששייר העור ותופר ש . בסופו ואחד בתחלתו אחד עץ של עמודים שני לו ועושה
ן :שבדף והבתב העמודים בין וירחיק עליהם. נגלל שיהא כדי  יתפור שיטות שתי בתוך יריעה בו שנקרעה תורה ^ספר ט

ך תו  קרע ואפילו תופר עפוץ שהוא הגויל ניכר אם אבל ניכר עפצו שאין בישן אמורים דברים במה .יתפור לא שלש *ב
בהן שתופרין בגידין אלא אותן תופרין אין הקרעים 1נ״ וכל יתפור. לתיבה תיבה וכין ודף דף כל בין וכן שלש. בתוך הבא

:צורתה תשתנה או אחת אות תחסר שלא יזהר הקרעים ובכל לזו. זו היריעות
נמצאת שם: עפין סמ״ג ר״פ סי׳ סזי ג :שם סמ״ג יע״מ סי׳ מזר ב : שם משין ס»״ג ״נ8י סי׳ י״ד סזר א

 ביה מהני אי ליה דמיבעיא כפשטא זו בעיא
 דרבנן דמידי משום לקולא ופסק לא או חפירה

 מילסא .וכו׳ יזהר הקרעים ובכל ומ״ש : הוא
ב :היא דפשיטא ת  דאע״ג בתשובה הריב״ש כ
 דבחדתסא לפרושי אפשר הוה דגמרא דלישנא

 אין יספור משלש ביותר ואפילו כלל בה לן לית
 בעתיקתא חילוק שיש כמו אלא כן לומר סברא

 לארבעה שלשה בין חילוק יש כך לשלשה שנים בין
 שכתב הרמב״ם מלשון נראה וכן במדסתא

 ביתר הא ומינה ג׳ בתוך הבא קרע אפילו
 שפירש ז״ל רשיי מלשון נראה וכן .לא מג׳

 מפגי והטעם לדף דף בין בגמרא דבעי במאי
 חכמים ונמנו הדר זה אין גדולה שהספירה

 ב׳ ולישן שימין ג׳ עפוצו שניכר לחדש שיעור
 שנראה יוסר מגונה בישן שהקריעה לפי שימין

:עכ״ל ריקבון מחמס שהוא
נמצאת

עוז מגדל
חב ה בשימזשא ספחים. עד כז׳ הגודל רו ת : זנהלנזמ ינ  ם1 כהיקסז. ארכו לן יבא עד זכו׳ אני שכיזניזי ס׳

ע בהן וכיוצא אילים בעורות לכתוב הרוצה כל להדריך ויועיל ׳ידיו מעשה ד :ז״ל הוא שעשה נ
 עם זו מחוברות היד של אצבעות ארבע כמלא דף כל מלא ברובו הדפים רוחב אני שכתבתי הם״ת כי אומר דאני

 הגליון ושיעור מ״ח ודף דף שבכל השיעי; ומנין בגודל מארבע מעט פנמת שהן האמצעי בקשר מדודות זו
פין ושל מעלה של ד ה ק  וקמיצה ואמה אצבע מעה של והגליון לזה זה הסמוכין ואמה אצבע כמלא ב

 גובה ר״ל גויל כל ואורך כהלכה הגוילים בעבודת עבודים דקים טובים עזים גדיי והעורות לזו זו ־סמוכות
 דקה כתיבה לכתוב שירצה למי יועיל וזה סוב שם בגימטריא טוב וסימרך בגודל אצבעות י״ז הס״ת

 פרק היריעות. שאר עד כו׳ טריעה עושים אין :היופי בתכלית יפה בהיקפו לאורכו דקים ועורות
ף הקומן ה(ד שתופרין :ל׳) רנ עד היריעות ונ ע בירושלמי כהלכה. ויתפור כו׳ פ  ע״א): <דף דמגילה קמא ד

שתופרין ׳ היריעות כל ב שה :י״ט) (דף למפרע הקורא פרי! נשיגלול. עד ס  כו' עמודים שני לו ועו
כפרק. סוף עד כו׳ שנקרעה חורה ספר : י״ד) (דף נתרא דבבא פ״ק שבדף. והכתב עד

^ בסוף בגיטין :ל״א) (דף רנה הקומז פרק  הצינור כבוד מפני בחומשין קורי; דאין כתוב מיזקין פ
 להם שאין אחרי צינור לכבוד למיחש וליכא בחומש לוך־ות מומר ס״ת להם דאין דהיכא משולם רנינו וכתב
 ציבור לכבוד למיחש דאיכא דמשמע ציבור כבוד משום הגמרא שאומר ומה דאסור אומר ר״ת אך ס״ת
 לעצמו חומש כל שהיו p גליון ועם גלילה עם עשוים שהיו שלהם בחומשים דוקא זהו מותר הכי לאו ■הא

ר שלנו חומשים אבל המם וכפירש״י פ  פני דגעינן ועוד בגליון כתובים שאין טעמים מכמה בהם לקרות א
 מדוקדק היה ואפילו כ״ת לפס מעובד אינו שלנו שהקלף וגם בגידים נתפרים אין וגם ולכאן לכאן עמודין

: מדוקדק שאינו שנן ־וכל וסתומות בפטוחות

מיימוגיות הגהות
 סו׳ לבד שיטות <ר מתבים האזינו שירת לעיל ,כתבנו שהרי הבא חזינא קא נסנום ]6[

 עטודים לשני מרוב טעונת היתת וא׳ב כדלעיל שלאחריה שיטות וח׳ שלפניה שיטות
 אם כי העמוד יגול כדי כתשכון נותר ולא בשבילם עמודין שני להרהיב צריך והיה

 אשר התפירה מן לבד [ב] ז והשבה וריק היא סופר טעות השש ואולי אצבעות ארבע
 ארבע אלא בחשבון יתירים טצאתי לא [ג] : לידע היה צורך כי למה ירעתי לא הזכיר לא

 איתרטי ולא האלה המרות בכל שכתבתי תורה בספר עשיתי אני הנה [ד] : ע׳כ דלעיל כבהנ׳ה
 המדות פי על לא אם לכוין א״א שלנו בקלף אבל עב שהוא היה נויל של כי וראיתי לי

 ע׳ג כותבים ולא בדבק דובקק אין הני סופרים דמם׳ פ׳ק [ה] :אולי ועדיין דלעיל וחשבונות
 המטלית נבי וכותביןעל בדבק דובקין מאיר ר׳ משים ר׳׳ש אמר הכתב במקום תופרין ולא מטלית

 הלבה התפירה שיורי דמנילד. בפ״ב [ו] : מבחוץ אלא מבפנים הכתב במקום תופרין אין אבל
 וכן מבפנים ולא מבחוץ תהיה והתפירה כוזיב היה ר׳ת של פסקים בספר [ז] : מסיני לטשה

 הברייתא דלשון ואע׳נ הקרעים בתפירת בין לזי זו היריעות בתפירת בין התרומה בספר פסק
 אין דנרסינן היריעות אתפירת ולא הקרעים אתפירת אלא קאי דלא משמע סופרי במסכת

: המצות ובספר ע׳ש הכתב מצד קאמר ולא מבהוץ אלא מבפנים הכתב במקום תופרץ
 ודעת בדבק ולרבקו בחוץ מטלית עליו לתלות שרי אי לד<׳ם ז׳ל א׳א שאל הטור [לשון *

 לדף דף בין או לשיטה שיטה בין נקרע ואם אסר מרוטננורק והר׳ם להתיר נוטה היה ז׳ל א׳א
 לתפרו יכול אם מיבעיא שיטין ג׳ תוך נכנם היה הכתב כנגד נקרע שאילו עד הכתב כנגד שלא

 שם לחומרא עבדינן איפשיטא דלא כיון ונראה שיתפור הרטב׳ם וכתב איפשיטא ולא לאו אם
; מבחוץ מטלית עליו טולה שנקרע תורה ספר פ״נ סופרים במסכת [ח] : ר׳ף] ם״


