
91 מוי נמונה כסף תורהפ׳י ספר הלכות אהבה.משנה צסף
ומנר יאכל מה לו אין אפילו רשב״ג אמר העיר גני פרק דאמרינן שרי דידן גמרא דגם . וכ^ מורה ספר פוסל מהם אמד שנפל הם דנרים שעשרים למד צאת03 א פ״י

איסורא דליכא דנסו דומיא משמע לעולם ברכה סימן רואה אינו גמו או מורה ספר מהם אחד ט נעשה ואם ומ״ש וכו׳: הקודמים בפרקים נמגארו
ווא גר חייא ר׳ בשם ינאי ר׳ אימא הכי דירושלמי ראיוס אלו שאין אומר ואני .עכ״ל על שמברכין בה שכמב לרגינו ששובה נמצאס .ברבים גו קורץ ואץ וט׳ כחומש הוא הרי
איו א״ל מורה ללמוד אץ לון אמר אשה לישא מורה ספר אדם שיממר מהו רשג״ג אם שאלו שנ״ל וכשב במשובה דבריו על ממה והרשג״א עולם. גאוני בפני נהנו ושכך פסול מורה ספר

 וכחב בזקנומו ט וחזר כן כמב שבילדומו
 נהגו שכן מ״ש יקשה זה ולפי לפסול במיטרו

 גאונים להנך משוינן כן דאם עולם גאוני לפני
 להו אפשר בדלא דהמם לומר ואימר פועים.

 בדאפשר הוא בצבור ט קורץ שאץ כאן ומ״ש
 מורה בשפר מעות שנמצא היכא שק ומאמר להו

 שנמצא ממקום וממחילץ אחר מורה ספר מוציאין
 גמופעה שקראו אוסם על ז׳ ומשלימץ העעוס

 אפשר לא כמו ליה הוה בדיעבד שהוא דכיון
 לכמחלה קורץ הדין מן שהרי משמע והכי להו

 ואף הצבור כטד מפני היה לא אם גחומשין
 יצא. מיהא בדיעבד במילמיה מסר גבדהאי מל

 קראו ואם כמב שלא דייק הכי דרכינו ולישנא
 אלא קריאה חובה ידי יצאו לא בצטר ט

 הוא לכמחלה דמשמע ברבים בו קורין אץ
 קריאה. להם עלמה בדיעבד אבל בו קורץ דאין
 הקורא קריאת באמצע העעוס נמצא ואם

 לאחריה ומברך הכשר בספר קריאמו גומר
 לפניה שבירך ברכה כי לפניה מברך ואינו

 עלמה בו שקראו קריאה וכן הפסול מורה בספר
 הגדול הרב מורי הנהיג וכן בדיעבד להם

 :אחריו נוהגים אנו וכן זלהיה בירב יעקב מה״ר
 יתירה קדושה בו נוהגין כשר תורה ספר ג

 א״ר דאבות ובפ״ד הוא פשופ וכו׳.
 על מכובד ט« המורה את המכבד כל יוסי

 וכו׳. ס*ס למכור לאדם אסור :וכו׳ הבריוס
 לא מ״ר כ״ז) דף (מגילה העיר בני פרק

 צריך שאינו ע״פ אף חורה ספר אדם ימכור
 אמר כן על יתר אמר. לו שיש כלומר לו

 ספר ומכר יאכל מה לו אין אפילו רשב״ג
 :לעולם ברכה סימן רואה אינו בתו או מורה
 אפשימא דלא בעיא שם וכו'. ישן אפילו ומ״ש

 :לחומרא פסקה ס״ח קדושת חומר ומשום
 פשיעושא משום דסעמא מנוח היר וכתב

 בבית והוא כתוב החדש היה אם הילכך
 מוכרים דמים נתינת אלא מחוסר ואינו הסופר
 וכו׳. תורה ספר מוכרים אין לעולם ומ״ש עכ״ל:

 מוכרים אין מאיר ר׳ משום יוחנן ר׳ אמר שם
 ומפרש אשה ולישא מורה ללמוד אלא תורה ספר

 : למכור אמר דבר לו באין דהיינו רגינו
 שכתב רבינו על חמה שהרמ״ך הגהות וכתבו

 לו אין אפילו תורה ספר למכור אסור
 בכורים סוף בירושלמי שהרי שיאכל מה

 חורה ספר שימכור מט רשב״ג אס שאלו גרסינן
 רשב״ג בשם יוחנן ור׳ פנחס רבי עד וכו׳

 אשה לישא מורה ספר אדם מוכר אמרי
נראה וכן חייו. מפני שכן וכל מורה וללמוד

 רבי בשם יונה רבי אגי^. ולא חייו מפני
 גמליאל גן שמעון רבן אס שאלו ווא גר סייא
 אץ לץ אמר לישא ס״ס אדם שימכור מהו

שאלו לא חייו מפני אין לון אמר תורה ללמוד , . ̂ ....
ת א א צ מ שאלון אין יוסי דרבי דעסיה על אניגץ ולא מהן אחד שבכל הן דברים שעשרים למד נ

ר׳ סניה ר׳ אמא ט אגיגץ לא ולמה ליה אחד בו נעשה יאם .תירה םפר פוםל

עשירי פרק

 בהן שמלמדין החומשין מן כחומש הוא הרי מהן
 בו קורין ואין תורה םפר קדושת בו ואין התינוקות

: הן ואלו .ברבים
.טמאה בהמה עור על נכתב אם (א)
 .מעובד שאינו טהורה בהמה עור על שנכתב (ב)
תורה. ספר לשם שלא * מעובד שהיה (נ)
 בשר במקום הגויל על כתיבה במקום שלא שנכתב (ד)

.שיער במקום הקלף ועל
.הקלף על ומקצתו הגויל על מקצתו שנכתב (ה)
דוכסוםטום. על נא] שנכתב (ו)
.שירטוט בלא שנכתב (ז)
.העומד שחור בלא שנכתב (ח)
. לשונות בשאר שנכתב (ט)
 פםולין. משאר בו כיוצא או אפיקורוס שכתבו (י)

 .כוונה בלא האזכרות שכתב (יא)
 .אחת אות אפילו שחסר (יב)
 אחת. אות אפילו שהוסיף (יג)
.באות אות שנגעה (יד)
 עיקר כל תקרא שלא עד אחת אות צורת שנפסדה (טו)

 בין הכתיבה בעיקר בין .אחרת לאות תדמה או
.בטשטוש בין בקרע בין בנקב

 שתראה עד לאות אות בין שהקריב ש או שהרחיק (טז)
. אחת כתיבה תיבות שתי או תיבות כשתי התיבה

 גמליאל בן שמעון רבי גשם יומק ר׳ פנחס
 וכל מורה וללמוד אשה לישא אדם הוא מוכר
 ינאי דלרבי כיון והשסא . ע״כ חייו מפני שכן

 השיבם לא כלומר אגיבץ ולא חייו מפני שאלון
 חייו מפני למכור שאסור ליה דסבירא משמע

 להו עדיף דלא דס״ל משמע שאלון דלא יוגה ולר
 דמשום ואפשר ולת״ס אשה לקא כמו חייו כדי

 שאלון לא חייו במפני לאיסורא להו דפשיסא
 מפני שכן כל אמר יוחנן דרבי גב על ואף
 קדושס חומר ומשום דאמוראי פלוגמא הוה חייו
 חורה ספר מדקמני ומ״ש . לחומרא נקפה סית

י למידק איכא איסורא דליכא דגתו דומיא ^ 
 מקום ומכל .כדאיתא והא צדאיסא הא איריא

 ספר למכור השירו שלא אפשר היאך לתמוה יש
 כל דוחה נפש פיקוח והלא חייו מפני מורה
 יהיה שאם דאה״נ לומר יש שבתורה מצות

 פשיעא טלמוס שאחזו כגון ממש נפש פיקוח
 והכא להחיותו כדי מורה ספר למכור דמותר

 אבל ביותר מצומצמים בשמזונומיו עסקיק במאי
:נפש פיקוח בו שיהיה לגדר הגיעו לא

וכו׳. מהנץ שנפסל או שבלה תורה ספר נ
 מימרא כ״ו) (דף מגילה העיר גני פרק

 ספרים מטפחות :יעקב בר אחא ורב דרבא
 זופרא דמר מימרא שם זה גם וכו׳. עושין שבלו

: ששת דרג משמיה
 סשמישי שם ברייתא וכו׳. שהוכן תיק ד

 ספר מיק בהדייהו ומני נגנזין קדושה
 הוה מריש רבא אמר הכי בסר וגרסינן .מורה

 כיץ הוא דתשמיש תשמיש כורסיא אמינא
 תשמיש אמינא עליה ספרא דמומבן דחזינן
 דתשמיש דסשמיש רבינו ומפרש . הוא קדושה

 הכורסיא על והתיק התיק במוך שהספר היינו
 תורה הספר מוציאין הרבה שפעמים דחזא כיון

 ודאי אמר אכורסיא ליה ומוחבי מהתיק
 דפריסא רבא אמר וכן הוא קדושה משמיש
 שהוכן ובכסא בסיק וכסב נינהו. קדושה השמישי

 דאי משום עליו או בו והונח תורה לספר
 קדוש אינו הוכן ולא הונח או הונח ולא הוכן

 המפפחות ומ״שוכן .אלו מהלכות בפ״ד וכמ״ש
; בסמוך שכתבתי פריסא דהיינו נראה

אבל

.הפרשיות צורת ששינה (יז)
.השירות צורת ששינה (יח)
.בשירה הבתב בשאר שבתב (יט)
 הדברים ושאר .טהורה גידי בלא היריעות שתפר (ב)

:לעכב לא למצוה
גדול. וכבוד יתירה קדושה בו נוהגין כשר ייס״ת ב

 מה לו w אין אפילו תורה ספר למכור לאדם ואסור
 בו ליקח יש ואפילו רבים. ספרים לו היו ואפילו .יאכל
שני.מדברים. אלא תורה ספר מוכרין אין ילעולם חדש. ל

 : למכור אחר דבר לו יהיה שלא והוא בדמיו. אשה שישא או׳ בדמיו תורה שילמוד
 תכריכין אותן עושין שבלו ספרים מטפחות .גניזתו היא וזו חכמים תלמידי אצל אותו וקוברין חרש בכלי אותו נותנין

 תורה ספר בו שמניחין והמגדל והארון המטפהות וכן בו והונח תורה לספר שהוכן יתיק ד t גניזתן היא וזו מצוה למת
הן קדושה תשמישי הכל תורה ספר עליו והונח תורה ספר עליו להניח שהוכן הכסא וכן התיק בתוך שהספר פי על את

ואסור
: שם ד .* יפ׳׳ג סי׳ מזי ג : כ״ה משין סמ״ג ע״י סי׳ מור ג : שם משין סמ״ג רמ״ד פ׳ י״י מוי א

למלך משנה

שנפסל או שבלה תורה ^ספר ג

י ״ ר כ פ ו ס א כו/ ס״ת למכור לאדם ו  ומכר יאכל מה לו אין אפילו רשכ״ג אמר העיר מי כפרק ו
 ומשמע ע״ר הימן יו״ד הב״י מרן וכתב כרכה סימן רואה אינו כתו או תורה ספר

 מאה אינו דקאמר דהא תקפ״א סי' כא״לו מרן דפתכ והא למוכרו. אסור כרכה סימן רואה דאינו דטון
שאגי סי״ח) איסור מנהגי מיני תצ״ה סי' א״ח פר״ח עיין (א״ה איסורא דליכא משמע כרכה סימן

מיימוגיות הגהות
שיבה לשון בתחילת רע״א סימן י״ד בטור [עיין ♦  הדדא ]6[ :לה׳] לעשרת עת עד וכו׳ לגאון ת

ת עירב סופרים דמסכת בפ׳׳ב [כ] 1 פ״א לעיל כדאיתא פליגא  אל השם באמצע שהפםיק או האותיו
 את בו שעירב או גלעו בו יקרא לא פסוקים ראשי שנקרעו או שפסקו ספר ועפ׳׳ג בו. יקרא
] בו יקרא לא האות ג ] ה ר׳ בכורים מסכת דסוף דבירושלמי זה לו מניין ידעתי לא :.  בשם יונ

 נראה וכן חייו מפני שכן וכל תירה וללמוד אשה לישא תורה ספר ארם מוכר רשב״ג בשם יוחנן ורבי פנחם ר׳ עד וכי׳ תורה ספר אדם שימכור מהר רשב״ג את שאלון ווא בר חייא ד׳
ס יאכל מה לו אין אם שרי גטי דידן דתלמודא  ומכר יאכל מה לו אין אפילו רשב״ג אמר כן על יתר לו צריך שאין אע״ג תורה ספר אדם ימסור לא רבנן תגר העיר בני ם' התם דגי

תו דומיא משמע לעולם ברכה סימן רואה אינו בתו או ס״ת ב ה לו - באין איסורא דליכא ד פדיון נמי קתגי דלא והא בתום׳ כתבו [ד] : איכא נמי איסורא יאבל מה לו יש אבל יאכל כ
ם כדאמר רבה מצוד, שהיא שבוים שו מ ב קדב״ :למיתנא איצטריך ולא היא דפשימא דמילתא פ״

י אלא היתה לא ההיתל דחלוקת דכיון הכא  סימך מאה דאיגז דקאמר כיון א״כ המעות מאלו שימה מ
 מזכרי והוא למוכרו דמותל סי״ח רפ״כ סימן מור״ס כתכ כס׳׳ת טעות היה ואס דאכור. פשיעא כרכה

 למכור אסור חומשים דאפילו הלא״ש לדעת מסתפק אני אך קכ״ג. סימן כא״ח מרן שהביא הריב״ש
: ל״א סי' ב׳ כלל א״ח בגו״ר ועיין מחומשים טעיות כו שיש תורה ספל גרע וכי ע״ר סי' הטיו״ד כמ״ש

ואם
עוז מגדל

טזואת ץ למען כלל! והוא עצמו נםני מפורש ודגל דנר כל לעכב. ולא עד נו׳ למד אסה נ  «■ 6«ןור יי
 מקצת ומשמעוס כ״ו) העיר(דף בגי פרק נגנזין. כשיפנרו עד ׳1כ מהגין חורה ספר :מנאן ולכן

:מ״ח) (דף הדין נגמר ופרק י״ט) שמתו(דף מי פרק הדכריס



a2ה כסף שנ משנה כסףפ״י תורה ספר הלכות אהבה.פ

 שמואל אמר מתנא לני אמר זירא רני אמר הס׳ צסוף ל״ב) (דף שם וכו׳. הנימות אבל
ופו', מזה נוסה דעתי אין הראנ״ד וכתב : קדושה נהם אין והנימות הלומות

 ספל קדושת משום נהם שאין נירושלמי שאמר כתנ הל״ן וגם עכ״ל. נירושלמי איהא והכי
 העתיק ז״ל שהוא לנינו על השגה מכאן ואין נהן יש נה״כ קדושת משום א^ חורה

 נמימרא שתפרש מה וכל ולשונה המימרא
 וכו/ כסף למוני וכן : כלשונו לפרש תוכל
 רכינו של זה לשון על רפ״כ סי' יו״ד מור כחש

 קאמר כ״ו) דף (מגילה■ העיר נני בפ׳ ומיהו
 לקדושה לשנותן שאסור נהם דקתני הנך כל על

 מכרוהו שלא אלא שנו לא רנא אמר קלה
 אנל העיר אנשי נמעמד העיר סוני שנעה

 העיר אנשי כמעמד העיר מוני שנעה מכרוהו
 זיל א׳א וכתנ .שיכלא ניה למשתי אפילו
 מותר שלו חורה ספר שמכר יחיד הילכך

 ולפי העיר מוני לשנעה דדמי שדמיו להשתמש
 והלוקח למוכרם נעליהם יכולים התפוחים זה

 אומר ואני .עכ׳׳ל שירצה מה כל לעשות יכול
 רנינו של דדינו רנינו דכרי סותר זה שאין

 ולא כפרים של כנה*כ הרא״ש לדנרי גם איתיה
 דכל העיר אנשי כמעמד העיר סוני ז׳ מכרוהו

 ומיהו מקדושתן אותן מורידין אין גוונא האי כי
 וסכל הרא״ש על רכינו דפליג משמע דיחיד נסית

 דצריך משמע ומכרו עכר ואס למכרו דאסור
: אחר ס״ת לקנות

 צרייחא ס״ת. ע״ג עד וכו' להניח ומותר ה
 כתני וכל :העיר(דכיז) נני פרק

 דעירוכין כתרא כפרק לזרקן. אסור וכו' הקדש
 כתני מזריקין אין אחא רש אמר ציח) (דף

 לחכירו כשיתנם כלומר מנוח היר וכתכ הקדש.
 כפ' וכו׳. והקמיעין ומיש שזריקה: לו יתן לא

 רבינו מ״ש ועל ס״כ): סיא דף (שכת אפה נמה
 אבל מנוח ה״ר כחכ . עור מחופות היו אא"כ

 ליכנס אסור עור מחופין שהן אפילו תפילין
 אותיות ושאר השי״ן מפני הכסא לניס בהם

:נעור העשויות
 יכנס שלא מ״ש וכו׳. ס״ת אדם יאחז לא ו

 פשוס המרחן לנית או הכסא לכית צו
 (דף דסנהדרין שני כפרק אמרינן והכי. הוא
 ממנו זז תורה ספר שאין מלך גני נ׳) כיא
 המרחן: לכית או לבה״כ נכנס כשהוא אלא

 מהמת אמות ד׳ שירחיק עד יקראנו ומ״שולא
 לא תניא ייח) (כרכות שמתו מי פרק .וכו׳
 וסיח שראשו ותפילין הקכרות כניס אדם יהלך

 לועג משוס עוכר כן עשה ואם וקורא כזרועו
 אמות ד׳ תוך דהיינו כגמרא שם ואמרו לרש

 דפפטא ע״ג ואף שרי אמות לד׳ חון אכל דוקא
 הקברות לבית לילך אסרה דלא משמע דברייתא

 שרבינו נראה בו בקורא אלא בזרועו וס״ח
 הקברות בבית יהלך לא קתני דתרתי מפרש
 איכא מהני חד ובכל קורא או בזרועו ום"ת
 ע"פ אף בזרועו ס״ת דאחיזח לרש לועג משום
 לועג משוס בה ואית היא מצוה בו קורא שאינו
 אמות ד׳ הכסא מבית שירחיק ומ״ש .לרש

 מבית שירחיק מ״ש אבל הוא דמסתבר סעמא
 ובסור מעם. לו יודע איני אמות ד׳ המרמן

 נזכר ולא רבינו דברי העתיק רפ״ב שימן י״ד
הגירשא והיא אמות ד׳ הרחקת לענין מרחן שם

הראב׳ד השגת

 עליהם שעומד *הבימות אב^
 הספר ואותו ציבור שליח

 לתינוק בהן שכותבין והלומות
 : קחשה בהן,משום אין להתלמד

ב ת  דעתי אין ז״ל הראב״ד כ
 ושמעתי הפיחש. מזה נוחה

 והמתרגם שהמפעיר הלוחות
 ומה שימוש. בשעת עליהם עזמדין
 כלומר קדושה בהם שאין שאמרו

 הפר תשמיש קדושת בהם שאין
 בית קדושת להן יש אבל מורה

 בירושלמי איתא והכי הכנסת
:ענ״ל

 או כשיבלו אלא לזרקן ואסור
*נגנזין כשישברו  הבימות אבל .

 ואוחז ציבור שליח עליהן שעומד
 בהן שבותבין והלוחות . הספר

 קדושה. בהן אין להתלמד לתינוק
 בהן וכיוצא וזהב בסף רמוני * וכן

 תשמישי לנוי תורה לספר שעושין
 לחול להוציאן ואסור הן קדושה

 לקנות אותן מכר כן אם אלא
 ; חומש או תורה ספר בדמיהן

 על תורה ספר להניח ייומותר ה
 לומר צריך ואין תורה ספר גבי
 נביאים גבי על החומשין ומניחין חומשים. גבי על

 גבי על וכתובים נביאים מניחין אין אבל . וכתובים
 כתבי וכל . תורה םפר גבי על חומשים ולא חומשים

 שיש הקמיעין .לזרקן אסור ואגדות הלכות אפילו הקדש
 לבית בהן נכנסין אין הקודש כתבי של עניניס בהם

 אדר יאחז לא ן : עור מחופות היו כן אם אלא הכסא
 הכסא לבית או המרחץ לבית בו ויכנס בזרועו תורה ספר

 ונתון במטפחות כרוך שהוא פי על אף הקברות לבית או
 אמות ארבע שירחיק עד בו יקרא ולא .שלו התיק בתוך

 או המרחץ) מבית (או המת מן
 ספר את יאחז *ולא הכסא. מבית
 ואסור p1 . ערום כשהוא תורה
 תורה שספר מטה על לישב

 ספר בו שיש ^בית ז ♦* עליה י]1
 עד בו מטתו לשמש אסור תורה

 ש'בכלי שיניחנו עד או שיוציאנו
. מזומן שאינו אחר בכלי הכלי ויתן ו  היה אם אבל ל

 הם. אחד ככלי זה בתוך זה כלים עשרה אפילו לו מזומן
 לא אם טפחים עשרה גבוהה מחיצה לו שיעשה עד או

 אסור אחר בית לו יש אם אבל .אחר בית לו היה
 ואפילו נדות ואפילו הטמאין כל ח J שיוציאנו עד לשמש

 דברי שאין .בו ולקרות תורה ספר לאחוז מותר כותי
 או מטונפות ידיו יהיו שלא והוא . טומאה מקבלין תורה

 כל ט .*בר יגעו ואח״ב ידיהם ירחצו אלא בטיט מלוכלכות
 ויהיו ^מפניו. לעמוד חייב מהלך כשהוא תורה ספר הרואה

 בוכשיגיענו מהלך שהוא זה שיעמוד עד עומרים הכל
 :לישב מותרין יהיו ואח״ב מעיניהם שיתכסה עד או למקומו
יותר ולהדרו ולכבדו מקום תורה לספר לייחד מצוה

 יוחנן רבי אמר פרנך א׳יר ל״ב) דף העיר(מגילה צני ס״ס .וכו׳ ם*ה יאחוז ולא : הנכונה
 .וכו׳ המסה על לישב ואסור מצוה: אוחה בלא ערום נקנר ערום תורה ספר האוחז כל

 אנא החליפא רב אמר ל״ב) (מנחות הקומן ובפרק כ*ה) דף (מ״ק מגלחין ואלו פרק
ס״ת ואותיב אארעא כדא וכף עלה ס״ס מנח והוה אפוריי׳ למיחב דנעא הונא לרב חזיתיה

 המטה על לישב אסור קסצר אלמא עילוה
פליג דבהקומן ע׳ג ואף עליה מונח שס״ת

הראב״ד השגת

 :עליה עד מ׳ יאחוז ולא *)
ב ת  היה ואס ז״ל הראב״ד ג

 וס״ת נופח גבוה מקום
 איסא והכי מזחר עליו מונח

: עכ״ל בירושלמי

 דאיתא משום הונא כרב רצינו פסק יוחנן ר׳
 הסו׳ וכתבו , כוותיה אליעזר ר׳ דעבד במ״ם

 נראה ממנו בגבוה לסית אותיבו דמדלא
 : שרי לא ממנו בגבוה מונח הס״ת שאפילו
 מסח גבוה מקום היה ואם הראב״ד כתב

 איסא והכי מוסר עליו מונח וס״ת
 שכתבתי כמו סובר ורבינו .עכ״ל בירושלמי

 : עובדא מהאי שדייקו התוספות בשם בסמוך
 פרק סוף ברייתא וכו׳. ס״ת בו שיש בית ז

 ט שיש ביס כ״ה) (ברכות שמתו מי
 שיוציאם עד בו לשמש אסור תפילין או ס״ת

 דהיינו אביי אמר כלי בתוך כלי שיניחם עד או
 וגרסי׳ . בפ״ד וכמבואר כליין שאינו בכלי דוקא
 חורה ספר אריב׳ל כיז) (שם הכי בתר
 מר טפחים עשרה מחיצה לו לעשות צריך

 לדוכסיה חזייה אשו רב לבי איקלע ..יא ■<
 ועביד תורה ספר ביה דמנח אשי רב בר דמר
 אימור כריב׳יל כמאן א״ל עשרה מחיצה ליה

 הא מר אחרינא ביתא ליה דלית ריב״ל דאמר
 פי׳ אדעח.אי לאו א״ל אחרינא ביתא ליה אית
 דלית דכל לרבינו ומשמע .לבי אל נתתי לא
 כלי בתוך כלי להניחו שרי אחרינא ביתא ליה

 בו שיש ביס דקתני דברייתא פשטא וכדמשמע
 כלי. בתוך כלי שיניחם או וכו׳ תורה ספר
 אפשר אס אחר ביס לו אין דאס זה לפי ונ״ל

 עדיף מפחים י׳ גבוה מחיצה לו לעשות לו
 ואמר ריב״ל שחידש וזהו כלי בתוך כלי מהנחת

 טפחים עשרה גבוה מחיצה לו לעשות צריך ס״ת
 להוציאם שיכול אע״פ דבתפילין אע׳׳ג כלומר

 טפחים עשרה גבוה מחיצה להם לעשות או
 אינו בס״ת כלי בתוך כלי הנחת ע״י מותר

 טפחים י׳ גבוה מחיצה לעשות לו אפשר דאס כן
 והכי כלי בתוך כלי הנחת ע״י מותר אינו
 לו לעשות צריך ס״ת דאמר דריב״ל לישנא דייק

 לחלק שבא דמשמע ספחים י׳ גבוה מחיצה
 זה דבר שאין ואע״ש תפילין מדין ס״ת דין

 :כן לפרשם צריך ע"כ רבינו בדברי יפה מפורש
:וכו׳ נדות ואפילו הטמאים כל

 דקידושין פ״ק .וכו׳ תורה ספר הרואה כל ט
 לעמוד מהו להו איבעיא ב') ל״ג (דף

 אלעזר ור׳ סימון ורבי חלקיה ר׳ ס״ת מפני
 כ״ש. לא מפניה עומדים לומדיה מפני ק״ו אמרי
 רבינו וכתבו פירקא בההוא איתא הנשיא ודין
 במקומו שישב עד יושב שאינו ת״ת מהל׳ פ״י
 בס״ת הדין שהוא רבינו וכתב מעיניו. יתכסה או

 דהא לעמוד דחייב הוא רבו מטעם דנשיא
 זה שיעמוד עד רבינו גמרינן.וכחצ ממרע״ה

 דאי כלומר למקומו כשיגיענו בו מהלך שהוא
 עומד שאינו מאחר כמהלך דינו לפוש עומד
וכו׳: מקום תור׳ לספר לייחד מצוה י קבע: דרך

היה

 בנגדו יגלה״ערותו ולא תורה ספר בנגד אדם ירוק לא וספר. ספר שבכל הן הן הברית שבלוחות דברים .נ״] מדאי
ממנו גבוה היה כן אם אלא תורה לספר אחוריו יחזיר ולא כמשאוי ראשו על יניחנו ולא כנגדו רגליו יפשיט ולא

: שס ג : שס ב : שם א
עוז מגדל

 משוס בהן אין להתלמד לתינוק בהן שכותבים והלוחות הכפר ואוחז ציבור שליח עליהם שעומד הבימות אבל
ב : דמגילה ירושלמי קדושה, ת  :עכ״ל בירושלמי איתא והכי וכו׳ הפירוש מזה נוחה דעתי אין ז״ל הראב״ד כ

 משום ס״תוישבהן קדושת משום בהן אין ולווחין בימה ליה גרסינן והכי הוא במגילה הירושלמי לשון אומר זאגי
 כן ז״ל מקוצי הר״מ גס ז״ל ר״מ כפירוש פירושו השמיענו כן התוס' בעלי ורבותינו ע״כ הכנסת בית קדושת

 מפעימו והוא לחכו רפואה הצרי והוא נכרי בפירוש אלא ינוח ולא הארי כלב ז״ל הראב״ד לב ואס פירש
 בתשמישי ששנינו מה כל כי ולדעתי הוא נכון הירושלמי פירוש שאישר ומה עמו ונמוקו לעמקו נעשה מה

 סתומות שמפרש מקומות בכמה הירושלמי דרך וכן לכולן עולה וזה כן נפרש קדושה מכוס בהם אין ס״ת
 הבבלי;בכ״מ לשון אחר נגרר פירשו שלא ז״ל ור״מ הירושלמי סתומות רוב מפרש הבבלי כאשר הבבלי

 ס״ת. עד כו׳ כפר להניח ומותר חומש או עד כו' ככף רמוני :כד״ן בגירסתו היה לא שמא או
ד הקודש כתבי וכל : 0כ״ העיר(דף בני פרק ע יאחוז אS : כופרים דמסצת פ״ג עור. מחופות כו'
ב : עליה עד כו' בו יאחוז ולא :כ״א) (דף שמתו מי פרק הכסא. מבית או עד כו' אדם ת  זאת כי אומר ואני : עכ״ל בירושלמי איתא והכי מותר עליו מונח וס״ת מפח גבוה מקום היה ואס ז״ל הראב״ד כ

 הירושלמי ואס כמיכתא כארעא שלשה עד אסיקנא מקומות ובכמה ■ובשבת שם נזכר לא העפח וזה רבה ובהקומך כה) (דף מגלחין אלן ופרק ל״ב) העיר(דף בני ופרק (דףי״ז) דשבת פרקאקמא נאמרה ההלכה
ת : וכד״ן בשוה נהיה שלא בצדינו להניחן הספרים לשאר העפח באותו נהגנו אך אחריו לתלמידו ולא ס״ל דלא מכלל בהלכות כתבו לא ז״ל אלפס ר״י גס הלכה אינה הזכירו  עד וכו׳ תורה ספר בו שיש בי

: עפחיס עשרה גבוה עד זכו׳ לס״ת לייחד מצות : ל״ג) דקידושין(דף פ״ק . לישב מזתרין עד וכו׳ הודה כפר הרואה כל :כ״ז) שמתו(דף מי פרק נו. יגעו

עשרה
מיימוניות הגהות

 העיר טובי ז׳ לסכרוהו דדמי בדמיו להשתמש מותר שלו ם׳ת שמכר יחיד הרא״ש [כתב
 דשבת ופ״ק מגילה שילהי [ה] : רפ״ב] סימן בטור ע״ש למוכרן בעליהן יכולין התפוחים זה ולפי

 בר כרבה ודלא בתראה דהוא הונא כרב רבה הקומץ [ו] : ע״כ ערום נקבר ערום ס״ת האוחז
ה ברי  לאותבי סבור הונא דרב נפשיה נח כי מגלחין אלו וש׳ ע״ש מותר דאמר יוחנן ר׳ אמר חנ
 ספרים בשאר ולא תורה בספר דדיקא התום׳ וכתבו שמתו מי [ז] : ע״כ וכו׳ אפורייה תורה ספר
 והמצות התרומה בספר : ע״כ צריך דאין ומסתברא להחמיר צריך אם צ׳׳ע שלנו בחומש אבל
 מחיצה לו לעשות או להוציא צריך אלא כלי בתוך בכלי תורה לספר די שאין כריב״ל פסק

 למה וששאלתם לשונו וזה רביגו מורי תשובת [ח] : רפ״ב] סי׳ טור ז״ל הרא׳׳ש פסק [וכן ע׳־כ:
ה שבן בתשובות כתב ור׳׳ת שאלת יפה לוחות כמו בארון תורה ספר משכיבין אין.  טוב יותר הי

; כאן עד הרחבתיו ארון כשעשיתי נזכרתי אלו כתב ועוד זה מטעם
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א :טפחים עשרה  : די״ח) (ברכוה שמחו מי ר״ס .והולך עד וט׳ למקום ממקום מהלך היה יא עמו תורה וספר למקום ממקום מהלך היה י

אבוח: וכו/במסכה המכבד כל הראשונים חכמים שיושנוט׳.אמרו מי כל החמור גבי על ויניחנו השק ו־י] בתוך תורה םפר יניח לא
 כל והולך. הבהמה על רוכב והוא לבו כנגד בחיקו מניחו פחד שם אין ואם מותר. הגנבים מתפחדמן היה ואם עליו. וירכב

 לעד. בך שם והיה שנאמר עולם באי לכל הנאמן העד שהוא ופחד. [י] באימה ראש בכובד ישב תורה םפר לפני שיושב מי
נופו התורה את המכבד ובל הבריות על מחולל נופו התורה את המחלל כל הראשונים חכמים אמרו כחו. כפי ויכבדהו

:הבריות על מכובד
עוז מגדל מיימוגיות הגהות

ס״ס לפני שיושג מי : י״ש) שמחו(דך מי והולך.^פרק הנהמה על רוכג עד וכו' ממקום מהלך היה התרומה בספר וכן דמי שפיר החמור על לאחוריו מפשילו אם אבל התום׳ וכתבו שמתו מי [ט]
ת לאסור נפשך אם ואפילו ם בנביאים בס׳ וכף הראשונים חכמים אמרו : כופרים דמסכת ופ״ג ל״ג) (דף רכה הקומץ סרק כחו. כפי עד וכו׳ *• ע״כ ע״ש וכר ס״ת מדנקט דמי שפיר וכתובי

 עליה אציליו ושני ארכובותיו גבי על תורה ספר אדם יתן ולא סופרים במסכת תניא [י]
: המפלת פרק סוף הביאו והתוספות

: אנוש כמס' היא משנה הכריוה. על מכוכד

:שמיא ברחמי תורה ספר הלכות נגמרו

ציצית הלכות
:אלו בפרקים זו מצוה וביאור .הכסות כנפי על ציצית נא] לעשות והיא .אחת עשה מצות

משנה כסףראעון פרקמשנה כסף

 ראשי בציציח ויקחני אומר הוא וכן ענף אלא ציציה אין ח״ר מ*ב) (מנחוח
 וכו' הציציח אה עושין כיצד כך אמר שכחב הי על אף ההורה. מן מנין הענף לחושי ואין

 בחורה פירושו דהכי י״ל שיע̂ו להם שיש הרי באמצע וטפלן חושץ ד׳ שם ומכנים
מדברי אבל הענף חושי מנין נהפרש לא

מאי הלבן אח מעכב דאינו הכלח אלא יצא הכלח עליהם כרך שלא אע״ס לבן חושי. עשה שאם החכלח בפרק .וכו׳ ציציח הנקרא הוא הבגד ממין הבגד כנף על שעושין ענף א
 כחיב קרא דהא כן לומר אפשר ואי יצא בלבד הכלח חוש אלא השיל לא שאם דמשמש היא

 דהיינו ציציה יהיה א"כ אלא חכלח להחיל מקום דאין משמע חכלח פחיל הכנף ציצית על ונהנו
 ■שמשירי כיון איגרדום כי ותכלת לבן דמעיקראהיו דכיון לגרדומין אלא נצרכה לא ואסיקנא לבן

:עוד יתבאר זה פרק ובסוף כשי̂ר אחא קשרות , ,
ה וטפלין מושין ד׳ מנין להם יש סופרים ר ז ד כנת על יישעושיו נ ג ב מיו ה ר מ נ כ א ה חבייו את מעכב האחד שאין ע״פ אף ה הנמריא הי

? י■ m ,v , ,r. T =י ^ ־ארית נפיי, כיאמיא! : מ•־ אגא ״גיא שא■ אי־ם S, ( י » א
ת דהוס ירמיה ור' להו ועייף צ ה שהגא נ'—מ צ מ א של לצ'צ'ת רג . ש ר

 הנקרא הוא הענף וזה . ראשי בציצית ויקחני שנאמר
 הענף לחוטי ואין לצובעו. מצווין אנו שאין מפני לבן
 כעין שנצבע צמר חוט ולוקחין ב • התורה מן מנין

 הנקרא הוא זה וחוט הענף על אותו וכורכין הרקיע
 מן שיעור’ זה חוט שכורך הכריכות למנין ואין .תכלת

 על שיעשה .צווים שני זו במצוה נמצאו ג t התורה
 תכלת חוט הענף על ושיכרוך .ממנה יוצא ענף הכנף

 פתיל הכנף ציצית על ונתנו ציצית להם ועשו שנאמר
 אינו והלבן את'הלבן מעכב אינו והתכלת ד י* תכלת
 לבן עושה תכלת לו שאין הרי כיצד .התכלת את מעכב
 ונתמעט הלבן ונפסק ותכלת לבן עשה אם ^וק .לבדו

 אחד שאין אע״פ ה י כשר לבדו התכלת ונשאר הכנף עד
עשה מצות אלא מצות שתי אינן הכירו את מעכב מהן

 דהוה ירמיה ור׳ להו ועייף ד' רמי
 החושין שמנין וסבר אחא ארב פליג תמניא
 שקבעו המנין על וכשמוסיף י״ו שהם ח׳ מד״ס

 ולמר ליה כדאיח למר חוסיף בבל עבר חכמים
 הנחנקין כפרק דאמרינן והיינו ליה כדאיח

 אד״ח דעיקרו ציציח איכא והא פ״ח) (סנהדרין
 הוסיף ואס להוסיף בו ויש מד״ס ופירושו

 פפא דרב יעקב בר אחא כרב וקי״ל גורע
 . ארבעה הלכחא מ״א) (מנחוח החם אסיק
 דיבמוח קמא בפרק דאמריק לחמוה יש ומ״מ
 לאפנויי ש״מ לי למה גדילים ב׳) ה׳ (דף

 שנים גדיל דאחא הוא לשיעורא האי ומקשה
 החכלח בפרק אמרינן והכי ארבעה גדילים
 לחושי מנין יש החורה דמן משמע ל״ש) (מנחות

: וציי׳ע הענף
 הרקיע כעין שנצבע צמר חוש ולוקחין ב

בפ׳ חכלת. הנקרא הוא זה וחוש
 למנין ואין : לרקיע דומה חכלת אמרינן התכלח

 : התורה מן שיעור זה חוש שכורך הכריכות
 אינו והלבן הלבן אח מעכב אינו והתכלת ד

 פרק מכנה .התכלת את מעכב .
 לבן התינח ובגמרא ל״ח) דף (שם החכלח

 מעכב דאינו תכלת התכלת את מעכב דאינו
 אלא נצרכה לא ואסיקנא היא מאי הלבן אח

 ואי לבן וקאי הכלת איגרדס דאי לגרדומין
 דאמרי בה לן ליח תכלת וקאי לבן איגרדם

 לי ומשמע כשרים. תכלת גרדומי חייא ר׳ בני
 הכי אלא רש״י כסירוש מפרש אינו שרבינו
התכלת את מעכב דאינו לבן התינח לה מפרש

 מלמד לציצית לכם והיה הראשונים חכמים אמרו . אחת
 את זו מעכבות ציציות ^וארבע .אחת מצוה ששניהם

 או לבן בה שיש טלית והלובש אחת. מצוה שארבעתן זו
: אחת עשה מצות קיים הרי כאחד שניהם או תכלת

 טלית של מזוית מתחיל .הציצית את עושין w יכיצד ן
 שלש על יותר לא ממנה ומרחיק הארוג סוף שהיא

 שם ומכנים גודל מקשר פחות ולא למעלה אצבעות
 חוטים שמונה נמצאו . באמצע וכופלן חוטין ארבעה ש

 השמונה החוטים ואורך .הקרן מן תמיין m משולשין
בגודל האצבעות וכל . כשרין שתים או אמה אפילו כן על יותר היו ואם אצבעות. מארבע פחות אין

 שארבעתן זו את זו משלבות ציציות וארבע
 הקומן פרק סוף משנה אמס. מצוה

 לבן בה שיש שלית והלובש :כ״ח) (מנחות
:וכו׳ תכלת או

 של מזוית מתחיל הציצית את עושין כיצד ו
 ומרחיק הארןג סוף שהוא שלית

 למעלה אצבעות שלש על יותר לא ממנה
 מושין ד׳ שם ומכנים גודל מקשר פחוס ולא

 תלויין משולשין חושין ח׳ נמצאו באמצע וכופלן
 מארבע פחות אין הח׳ החושין ואורך הקרן מן

 או אמה כן.אפי' על יותר היו ואס אצבעות
 אמר מ״א) (שם התכלת בפרק .כשרים שתים

 ופירש״י מפולשת ג׳ בתוך ארבע הלכתא פפא רב
 לשמנה וכופלו הפלית בחור נותן מושין ד׳

 אצבעות ארבע הגדיל מן הענף תלויה משולשת
 ירחיק שלא אצבעות ג׳ בתוך נותן הושין ארבע

 תו ואמרינן . אצבעות משלש יותר השפה מן
 ורמינהו שיעורא להו דאית למימרא בגמרא

 שיעור לה יש אבל למעלה שיעור לה אין ציצית
 כמה למעלה שיעור לה אין ופירש״י למשה.

 דף בגמרא תו ואמרינן . ארוך ליהוי דבעי
 שירחיק וצריך יוחנן א״ר יעקב א״ר מ״ב

 מן שיגביהנה צריך ופירש״י .גודל קשר כמלא
 פרק עד הציפורן שיעור גדול קשר מלא השפה
 שהוא שלית של מזויס מתחיל ומ״ש :ראשון

 הציצית להשיל שצריך לומר היינו הארוג. סוף
 וכל ומ״ש : הבגד בגף הוא ששם לזוית סמוך

 מהלכות בפ״ש רבינו עוד כ״כ בגודל. האצבעות
תפילין

: שס ס«״ג י״א סי׳ סוי י : שם סמ״ג י״ג סי׳ שזר ג : שס עשין סמ״ג י׳׳נ סי׳ שם שור ב :נ״ז עשין סמ׳׳ג י״א סי׳ א״וו שור י

עוז מגדל

ויהיה

מיימוניות הגהות
ת עיקר ]6[ ת הלכו מי ] : באן עד התכלת פרק ורובן צ ג תב [  הציצית לתת וצריך רא׳ם פ

טפת שתהא דבעינן כרהבו ולא הטלית באורך ף על נו  ועי ואי הקרן על תלוי פי׳ הכנ
הינ וכן תלוי הוזל. הרקיע כלפי שהרי נוטף הוי לא כרחכו  בטליתות לדקדק שי׳ רבינו טורי הנ

ת על נוטפות הציצית שיהו  באורך בי תולה שועא כנף יש בו מעוטף שארס בשעה הכנפו
 על נוטף נקרא דהכל ואסר בו‘ חור שוב והנה בו שמתעטפים לפי הכל כרחבו בו ויש הטלית

 נוטפת שתהא פי׳ ור׳י הזוית. קרן על באלכסון הציצית קשור יהא שלא ,אלא איטעוט ולא הכנף
 התלויה ונוגעת תולה שתהא כדי השפה טן למעלה שיגביה כלומר הקרן על ומכסה תולה
רן ק ש [ג] : ג ה ולא התם כדפסק כב׳  רש׳י אבל ד׳ משולשת התם כדאטר [ד] : ג׳ דאמר כבי

iבסיפרי משמע וכן אנדיל דקאי פי׳ והתוס׳ ואילך. הגדיל מן ד׳ שיהא ענף אפתיל דקא.י •׳ 
שה אקרא לח ׳דמייתי שת ולא לך דגדילים'תע ע׳פ התנו כראיתא ענף שלישי ושני אצבעות ד׳ שהוא גדיל שליש אצבעות י׳ב הציצית בל אורך לעשות שנהגו למה רא־ה ווה הציצית בפר

 ס׳׳ק ההורה. מן עד וכו׳ המגף וזה :)6מ״ (דף התכלת פרק ראשי. עד וכו׳ שעושים ענף פ׳א
 עשה מצות עד וכו׳ צמר חושי ולוקחין. :מ״נ) מ״א (דף התכלת ופרק ד׳) (דף דינמות

 עד וכו׳ לכם והיה הראשונים חכמים אמרו :בסמוך כדכתנינן ובספרי ל״ח) (דף התכלת פרק . אחת
 תלמוד לכן ומצות התכלת מצות מצות שתי שהן יכול סיפרי ולשון מ״נ) (דף התכלת נפרק הכל גודל. מקשר
 כפרק הקרן. מן תלוין עד וכו׳ שם ומכניס : מצות שתי ולא היא אחת מצוה לציצית לכס והיה לומר

 : התכלת פרק כשרות. עד וכו׳ החושין ואורך ; שלח ופרשה סצא כי פרשה ובספרי ל״ח) (דף התכלת
דל. האצבעות ובל ־ התכלת; פרק ובמנחות מומין אלו על פרק בבכורות בגו


