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 יפלו שלא יפה ברצועות אותם שקושרין דרכים עוברי הסוחרים בענין מעלייתא,חליצה

 : בדרכיםמהן
 בכיהנא תפיר ורלא ושנצי עקב ליה דאית מנעל או סנרלא שינא לבי לתו דאיתדב"נהגא

 חומרא הריינים כלי אלו סנהררין בריש וכדאמרינן שלו שיהא לסנדלא ליהופקנו
 אחר ויום שנה עשרה שלש בן היבם שיהא וצריך . וסנדלא ושייווראורצועה

 ובודקיי
 אותו

 מן והמנעל , לאיש אשה ומקשינן . בפרשה כתיב ראיש שערות שתי הביא אם קרובים פיועל
 רגלו סביב וקושרו תחש ואנעלך דכתיב דהחש מנעל נעל רילפינן מהורה בהמהעור

 י"ב בת שהיא והיבמה . זיינין בעלי כשאר מעומר ועומרים , קמעא בו ומהלך יפהכרצועה
 שם לאחיו להקים יבמי סאן הקדש בלשון קוראה שערות שתי והביאה אחר ויוםשנה

 והיבם . יבמי אבה נלא רבא רמורה יבמי אבה בלא הפסיק ולא יבמי אבה לאבישראל
 את מתרת והיבמה יפה בארץ רגלו היבם ורוחק , לקחתה חפצתי לא הקרש כלשטקורא
 הנראה רוק ורוקקת מס"עהו זשמאל הימנית נידה זשולפתו המנעל את וחולצתהמנעל
 לא אשר לאיש יעשה ככה הקדש בלשון וקוראה , לארץ נופלו עד ספיה בצאתולריינין
 אומרת שהיבמה יהוראי רב וכתב , הנעל חלוץ בית בישראל שמו ונירא אחיו בית אתיבנה
 פעמים נ' אותו אומרים שם העומדים כל וכן פעמים ג' הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעלחלוץ

 נם צריך ואין . פעמים ג' הן זה מנל פעמים נ' הן זו קופה העומר פרק במנחותוכדאמר
 דחליצתא ניבא מיננא ובעאת דחליצהא בגימא וכדאמר בעלמא לראיה אלאחליצה
 לפי חליצה גם צריכה ב"ר במקום שאף אומר ויש . כים ולזכות לראיה בידהלטיהוי
 , הסשה לבי ואצטריפנא הוינא כחרא תלתא במותב הכי לה וכוזוב , בקרוביושנאסרה

 לב"ר דחיישינן דצריך אמר יעקב ורבינו , הוינא הלתא במותב צריך רלא כתב יהודאיורב
 לא רקריאה חליצה מצות בפרק ביבמות כראמר סעכבין ראין הרבה רברים ויש ,מועין

 : הישר בספרו מ"כ ר'י כתב זה כל ,מעכבא
 קושרו עושה הוא כיצר יצחק בר אבא לר' מחוי זעירא ר' חליצה מצות פיקירושלמי

 הלל רר' בריה הנניא א"ר עושה הוא ניצר , מאליו מ להלך יכול שיהאכדי
 ותופשתו בימין מתירתו עושה הוא כיצד , מיריה באחת להתירו יכולה שתהא כדיעונבו
 עיקר אמר רב נימין והתרה חליצ" שתהא כרי בימין וגוררתו בימין עקב ושוממתבשמאל

 : )אג'ן( , הרצועות ההרתחליצה
 חליצתה ולפפה הארכובה מן הליצה מצות בפרק רהנן הא , חליצה בהלכותלפנינו

 להקשות ויש ולסטה, הארכובה מן כרעיה ראיפסקא האי רבינונשרהלומפרש
 בקושר טתניתין כיני ובירושלמי , תליץ לא דכרעיה אליחתא רמני מאן האי אסיסרסרקאמר

 קשורות הסנדל רצועות אם פירוש פסולה, ולמעלה הארכובה מן כשרה ולמטה הארכובהטן
 התרת חליצה עיקר אמר רב הכין וכדקאמר כשרה היכטה והתירה ולמחה הארכובהמן

 לבעלי פרם רגלים בגמ' ופריך רמעל, מעל ולמעלה הארכובה ומן רנלו מעל שזהורצועות
 ושני , שוקו מעל ולא רגלו מעל בעי כי בחליצה וכן רנל איורי לא שוק ראלמאקבין
 טן אבל , משוקו אפילו רנלו טעל דכת'נ השהא כדקאטרת מרגלו נעלו וחלצה כתבא'

 מהניתא וקיימא חליץ לא אפכן או כרעיה פסקן אי אבל , הוא דמעל מעל ולמעלההארנובה
 1 עיקר וכן ,כאמיסר

 סעודההלכדת
 בגרונו בחושש זיתים שמן ועל הזיתים ועל הרמונים ועל התאנים יעי הענב" שיד(

 מברך דקות חתיכות חתכן אפילו התמרים ועל עיקר שהשטן אנינרון יריעל
 הפירות ועל הארץ על וחותם . שלש מעין כזית מהן אכל אם ולאחריו , העץ פריבורא
 ברכות ג' אחריהם בירך ואם , ישראל בארץ פירותיה ועל הארץ ועל , לארץבחוצה

שליבות
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 אמרינן. מערבין בכל בריש דהא הטרי דוקא לאו זייני מיזן תמרי אמרינן דני , יצאשלימוה
 אתריהן בירך שאם לבא רסערי רוקא דתמרי ותא , וממלח טסים חוץ זייני מיזן מינידנל
 מיזן אלא מערי לא וראי אלא כפת רמעיר כיון עליהם ברקבע כיין לאחריות ממשברכות י וליברך ופה ביין עלייהו ליברך ופת כיין סעדי מסעד דאי נראה ואין , יצא ברכותנ'
 זמן וכל . שלש מעין אחד כל ולברך ליחלק וצריכין , לפירות זימון ואין מינין כשארזייני
 בירד אם לו ספק ואם , שלש מעין אחריהם סברך שכח אם אבילה איתה מחמת רעבשאינו
 ברכה צריכין אין מדרבנן שהוא וכיון , הענין הפסיק הארץ הוא רמררבנן ומברך חווראינו

 ? במקומןלאחריהן
 רבות נפשות בורא ולאחריהן האדמה פרי בורא אומר הדוחן ואת האורז אתהכימם

 ולא לפניהם המוציא יברך לא אבל נפשות בורא ולאחריהם שהבלזבקסחם
 כפת שהוא נראה ואינו שהכל אומרים דוחן שבפת וי"א , שלש מעין ברכה אףלאחריהם

 לברך שוים וצוחן ראורז רואים אנו גמליאל ומדרבן מזונות מיני בורא לברךאורז
 חנמים לרברי נמי שוין הם בן שלש מעיןאחריהן

 שחולקיי
 כי מזונות מיני בורא לפניהן ולברך

 בורא בשניהן ומברך נהלקו לא לפניהם אבל לאחריהן אלא וחכמים גמליאל רבן נחלקולא
 : מזונותמיני

 ורב קדירה כמעשה וסוף תחלה עליו מברך רוחן ופת אורז פת לפניו הביאו שנינולעדך
 היא הלכה וברייהא נטותם הלכה אין נורי בן יוחנן לר' אוהה שרוחיןושמואל

 היא, גמליאל רבן שהברייתא כלום ולא לבסוף אבל מזונות מיני בורא מברךשבהחלה
 , ורוחן אורז הוא לרבנן אומרים שאנו כמו לדוחן הרין והוא אורז והנא הן שוין ורוחןואורז

 : פצאתיכך
 הוא ברוך עונין והן שאכלנו המזון על אלהינו נברך אומרים עשרה הם אםירושימי

 עשרה אחר הן שוין ורבוא דעשרה בטשנה כדתנן שאכלנו המזון עלאלהינו
 נחלקין אין עשרה , עשרה ער נחלקין משלשה , אלהינו נברך אוסרים רבוא עשרהואחד
 , מעשרה פחות אחת נהבורה יהא שלא ובלבד נהלקין ואילך מעשרים , עשרים שיהיוער
 מזמנות נשים אבל , עליהן מזמנין אין מברבין למי יודעין שאינן וקטנים ועבדיםנשים
 , כשלשה הן הרבה דעות בהן שיש שניון , עבדים וכן משלו, שאבלנו נברך ואומרותלעצטן
 אחד כל לברך נחלקין אין ושלשה , לשון בכל המזון וברכה , אלו עם אלו טזמנין איןאבל
 בירך שהרי עליהם מזמן אינו הוא אבל שבירך אע"פ לאחר מזמנין השנים , לעצמוואחד
 אפילו ותא עצמו בפני ואחד אחר בל יאל אפילו נחלקין אין וכשאמרנו , למפרע זמוןואין
 בני שלשה שלשה של חבורות משלש באו ואפילו , אכלו לא ועדיין אלו עם אלוישבו
 עליהם חבורהם הזמינו אם אבל , ליחלק רשאין אין עליהן חבורהן הומינו שלא והואאדם
 מאלו ואחד אהד סכל חוץ נ' תבורה בכל שהיה או וענה לו וקראו בשוק שהיהכגון
 ברכה אומרים ואין , חתימתן אחר הברכות )כל , ליחלק ורשאין מינייהו זימוןפרח

 : הפסקים(על
 , הסזון במברך שנדאה שאכלנו למי נברך לנסר רשא' איש נברך זנשאופרירדשלמי

 כל ליחלק מצוה שאכלו ושנים , חיינו ובטובו אלא חיינו מטובו אומרואינו
 מהא יצא הזן בברכת חתם ולא בברוך פחח ואם המזון בברכת וחותמין , לעצמואחר

 הזכרת בעי והא ומקשינן יצא רב ואמר פיתא דהאי מריה בריך הכרך בהר דאמררמניטין
 ושע"פ , ויצא בברוך חתם דלא אלסא פיהא דהאי טריה רחטנא בריך דאמר ומשניהשם
 מדלא מקום מכל בברכות חכמים שטבעו ממטבע משנה שהוא לפי ברב הלכה איןשבזו
 הוזכר דלא ועור סגי ההימה בלא שבפתיחה נמצאו וחתיטה פהיחה בעי הא ליהאקשי
 לומר להם אין שנים או ואחר , ירושלים ובונה הארץ ברכת כחהיסת הו; חהיטהבגמרא
 ול"נ התם הוכרת לא נכרך בכרכה שאין ואע"פ , לעצמו ואחד אחד כל טברך אלאנגרך

מלכוה



המנהיג סעודההלכותמפר114
 והרי נסמך גהזן ונברך בהזן ומלבות השם הזכרת שיש מפת בשלשה אלא נאסר אינושלטת
 ואחר מופר אהד שנים הם ואם בנ'. אלא נברך לומר אין לכך בטלכוה רבים כברבתהוא
 וקטן , סעורה בסוף בא ואפילו מברך שבכולן נדול ג' וכשהן , יוצא ובור סברך סופרבור
 לעיל והארכנו ז"ל האלפסי רבינו עשר ובן ט' בן ואפילו ע14 מזמנין סברבין לסיהיורע
 בינוני כזית אכל א"כ אלא המזון ברכת מברכין ואין , הם רבינו בשם השחר הפלתאחר

 בלא הזה העולם מן ליהנות ראסור מכזית בפחות אפילו מברך המוציא אצל ,וגרעינתה
 כראמרינן דאורייהא המזון דברכת ומברך חוזר לאו' אם הסזון ברנת בירך אם שכהיאם : לעיל וכהבהי הירושלמי מן לרבר וראיהברכה

 וק"ש ויציב אמת אמר בספק וכראפר" לפניו מברך ואינו לאחריו מברך קריבבעל
 המרבר חרש , יצא לאזניו השמיע לא ואם כשמברך לאזניו להשמיע וצריך , ואומרשחוזר
 האוכל , יצאו להן בירך ואם לכתחלה חובתן ירי אחרים את מוציא אינו שומעואינו
 בו הנערב דבר לגני ורוחן אורז נמל בו ניוצא או דבש תערובת ידי על ורוחןאורז

 העץ פרי בורא אוטר בפסוק כתובין שאינן העץ פירות על , בו שנהערב הדבר לפיומברך
 אמר ערלה שלענין אע"פ , העץ ב"פ אומר צלף של בקפריסין וכן , נפשות בוראולאחריהם

 : פרי קפריסין שאין טברכין ניצרבריש

 אבלוכלכוון
 בין מאביו בין ואחוהו ואחיו ואשתו ובתו בנו אמו מתה אביו טת , כיצד כלספורתקנה(

 . בו שיש שער כל ואחד זקנו ואחד ראשו אחד בהספורת אסורמאמו
 אינו הבריל לא ואם שלו שפה קמי ומבדיל מעומר וקורע עומד מת לו טת , ניצרקריעה
 איחוי מתוך יצא, לא הלקם מהוך המלל מתוך השלל מתוך קרע ואם תפלות של קרעאלא

 ומצאו והלך חולה שהוא אביו את ולבקר לילך חלוקו חצירו לו השאיל ואם , יצאאלכסנררי'
 לא ואם , חלוקו קריעת דמי לו ונוהן חלוקו לו מחזיר לביתו וכשיבא ומאחו קורעושמת
 עליו דעתו  הטרף שמא אוהו  טוריעין  אין מת לו שטה חולה . בו יגע לא זה  הריהוריעו
 אבל , נפש עגמת מפני לקטן ומקרעין , מפניו הנשים אה ומשהקז בפכו סקרעיןואין
 אלו ועל . הבריות על טתגנה ונמצא שחוק לירי שמביאו מפני היקו בתוך תינוק יניחלא
 אדם או חכם ועל חמוהו ועל חמיו ועל שלהן שניים ועל מצוה מהי ה' על לקרועחייב
 נשמה יציאת בשעת עוסד אם אדם כל ועל , נשטה יציאת בשעת עומד שאינו אע"פכשר
 בשעת או ב"ר, אב ועל נשיא ועל חכמה שלמרו רבו ועל אמו ועל אביו ועל , ומאחהקורע
 עם שנהרגו שהיה וכמעשה הציבור רוב כגון הרעוה שמועות על , בהספר אומיתה
 היה שלא בזרוע שנשרף ס"ה ועל , ישראל מפי בכינויו ואפילו השם ברכת ועל ,שאול
 ועל הגויל על קריעות שתי קורע יהודה מלך ביהויקים שהיה וכמעשה להצילבידו
 ירושלים על ומוסיף המקרש על וקורע וירושלים המקדש ועל יהורה ערי ועל ,הכתב
 ועל עצמה בפני ירושלים על קורע תחלה בירושלים יפגע ואם תהלה במקרשכשפונע
 אלו כל , עצמו נפניהמקדש

 קורעיי
 וכולן , ולאחותו למטה להכנו רשאי ואינו מאחין ולא

 ואפילו אלכמנררי' איחוי לאחותן לא אבל סולמות כמין ולעשותן ללקטן למוללן לשואןרשאין
 ובכולן , ללוקח להזריעו המוכר צריך לפיכך לאחותו רשאי הלוקח אין לאחר אותןסוכר
 מאביו חוץ שולל, המטה מאחורי פניו שהחזיר כיון שמת חכם אמרו שהרי לאלתרשולל
 לקרוע חייב השנה ראש של שני ביו'מ ואפילו שני טוב ביום סת לו מת ואם ,ואמו

 יש , סופרים מדברי שהוא שני יו"מ דוחה התורה 0ןשהקריעה
 קורעיי

 קורעין חולצין ולא
 קורעין נשיא ועל אמו ועל אביו על , קורעין ולא חולציןוחולצין

 וחולציי
 חמשה על ,

 חולץ וחכם מצוה מתי חמשה על , עליהן חולצין רצו חכם ועל ביד אב ועל מצוהמתי
 שנעה בלא קריעה שמצינו קורע רתקה שמועה על וכן . משמאל ב"ר אב ועלמימין

כריטואל
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 המחמיר, כדברי הלכה התורה מן שהיא שקריעה חנינא ר' על יוחנן ובר' רב עלכשפואל
 לבדך שהלך הודיעו ולא שלו שאינו חלוק , חולץ ואינו קורע הוא חמום שעת שמועהואם
 שבאחיו ושבבתו שבבנו ושבאמו שבאביו שלישי , קורע ואינו חולץ חולה שהוא ואמואביו

 יציאת בשעת עומר ואינו כשרים אינם אם ומהמותו טחמיו חוץ אשהו וקרוביושבאחוהו
 מה , חולצין ולא קורעין לא לדעת עצטן את הסאבדין מצוה מתי בשבעה וכן ,נשמה
 עשרה לבוש ואפילו לבו את מגלה אמו ועל אביו על , מצוה מתי להמשה ואמו אביובין

חלוקיי
 בבלי, ולא ביר וקורע , שלו שפה קמי להבדיל וצריך , מאפרקסזתו חוץ כולן את קורע

 זולפין גשמים אם מזב יום וערב שבת בערב אלא ממהו את ליחות ואין , כתיפו אהוחולץ
 להחליף בא ואם , קורע שבעה לאחר אפילו חלוק לו ונורמן חלוק לו אין ואם , מטחועל
 ובין , כבודה מפני לאלתר שוללת ואשה , שלשים ביום ושולל , משבת חוץ קורע ז'דווך
 שינערו עד פרע ומגדל , בעסקו ממעם יום שלשים וכל , לעולם מאחה אינו אשה אואיש
 רגל ושלשים בז' ההלוי דבר בירושלמי שאמר כמו באמצע רגל חל ואפילו חביריובו

 ער הטשתה לניה נכנס ואינו , חביריו בו שיגערו עד או פרע שישלח ער הכא ברםפפסיקו
 ולאחר בשלומו שואל ואינו הנחומין עמו מדבר חדש "ב תוך אותו המוצא ואחר , חדשי"ב
 צריך ואינו , מפת קורע מצוה מתי חטשה ועל . הצר טן תנהומין עמו מדבר חרשי"ב

 ואינו , בכלי קורע רצה ואם , שלו השפה קמי להבדיל צריך ואינו , העליון חלוק אלאלקרוע
 בתוך חלוק לו ונזדמן לקרוע חלוק לו אין ואם , משובח זה הרי מטתו ומדחה , כתיפוופולץ
 כאבא ז' בהוך ושולל , קורע אינו ז' אחר להחליף בא ואם , קורע אינו ז' לאחר קורעז'

 אינו רצה ואם , לאלתר שוללה והאשה , הכל לדברי יום שלשים בהוך ומאחה ,שאול
 הראשונים ימים ג' אבל , ל ביום המשתה לביה ונכנס , ל' ביום וטספר , בעסקושמעט
 מוריע אבל שהוא יודעים ואינם בשלומו אחרים שאלו ואפילו כלל שלום בשאלהאמור
 בשלומו שאלו אם להם משיב ז' וער משלשה , שלום להם משיב ואינו אבל שהואלהם
 בשלום הוא שואל ואילך מז' , בשלום שרויים שהן אע"פ בשלומם שואל אינו הואאבל
 , בשלומו ושאלו אבל שהוא יודעים שאין למי שלום להם ומשיב בשלום שרויים שהםאחרים
 עמו מדברים ל' לאחר אבל תנחומין עמו מדברים יום שלשים כל אבל שהוא היודעיןואותן
 בפני ומהאבל קורע חמותו ועל חסיו על , אשתו קרובי לשאר וחמוהו חטיו בין מה , הצרמן

 אמרו , בפניה אפילו מהאבל ואינו קורע אינו אשתו קרובי שאר על אשתו לכבוראשהו
 דיבבו כרי אחר קריעה ירי יצא דיבור כרי בתוך בנו נמצא כך ואחר וקרע אביו מתלו
 ואחיב וקרע שטת וכטרומה ונתעלף כיהו בתוך חולה לו שיש מי , קריעה ירי יצאלא
 מה לו אמרו , קריעה ידי יצא דיבור כדי תוך קריעה ידי יצא לא דיבור נדי לאחרמת
 אביו של קרע על טוכסין שאין לפי אחר קרע קורע בנו מת לו אמרו כך ואחר וקרעאביו
 אחך קרע אסו ועל אביו על קורע אחותו מתה אחיו מת אמו מהה אביו מת ,ואמו
 ואחרון , ואמו אביו של קרע על מוסיפין שאין לפי אחר קרע אחוהו ועל אחיוועל

 דברי אצבעות שלש והוספת טפח קריעה תחלת רבנן הנו . מהאחה אין ראשוןמהגיחה
 וכר' בקריעה מאיר כר' הלכה עולא אמר , שהוא כל ותוספת כו' אומר יהודה ר' מאירר'

 ציבורו ער זה אחר זה מת לו סת אם ומוסיף קורע היכן עד , הלכה וכן בהוספתיהורה
 טלפניו נהמלא לאחר, שקרע מה בצד מלמעלה וקורע אצבעות שלש מרחיק לחיבורוהגיע
 יצא לא הצרדין ומן מלמטה והקורע , מלמטה הופכו בשפה טלמעלה נהמלא לאחוריומחזירו
 לאחר אחר במקום קורע ז' בתוך אחר מה לו מת מלממה פורם גדול שכהן אלא חובהוירי

 : קרע אוהו על מוסיףז'
 אין , תבירו כביה אוכל אחר בית לו אין , אחר בבית אוכל לקברו עליו סומל שמחומי

 טמנו פניו יחזיר טחיצה לעשות לו אין , ואובל עשרה מחיצה לו עושה לחבירו ביתלו
 ואין מזמן ואינו סברך ואינו יין שזהה ואינו בשר אוכל ואינו ואוכל מיסב ואינו ,'ויאכל

פברנין
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 עונה אינו שברכו ואחרים אמן אחריו עונין א-ן בירך ואם עליו מזמנין ואין עליומברכין
 ובשבת , בתורה האמורות מצות ומכל התפילין וטן התפלה ומן מק"ש ופטור ,אחריהן
 אחריו ועונין אמן ועונה עליו ומזמנין עליו ומברכין ומזמן ומברך יין ושותה בשר ואוכלמיסב
 תינוק יום שלשים כל . בתורה האסורוה מצות ובכל )ותפילין( ותפלה בק"ש וחייב ,אמן
 עומדין ואין , נשים ובשתי אחד באיש לא אבל אנשים ובשני אחת באשה ונקבר בחיקיוצא
 ברלומקמא יוצא שלשים בן , אגלים ותנחומי אבלים ברכת עליו אוסרים ואין בשורהעליו

 חדש יב בן , אבלים ותנחומי אבלים ברכת עליו ואומרים בשורה עליו ועופרים באגפיםהנטלת
 בני- כשהן אותן מהידין עניים בני , בו מהעסקים רבים לרבים ניכר הוא ואם בסטהתצא
 מי הספד של שכר , עניים כבני זקנים ובני , שש בני כשהן עשירים ובני , שניםחמש
 שהספד מפני במיתוקי המדוני לא לזמר רשאי אדם ואין , ובמספד בבכי קולושמרים
 ההספד את שסרנלת מפני במועד העיר ברהוב המטה את 0ניחין ואין , הוא הי שלכבודו
 במוער אותו ממפירים שמת חנם תלמיד ואם , הכבוד מפני לעולם נשים של מטהולא

 : ופודים בחנוכה לומר צריךואין

 בחנונה חרשים בראשי , מטפחות לא אבל , באחת כולם שעונות , מענות במועדנשים
 עונות וחברותיה האחת שתקונן , מקוננות לא אבל ובזה בזה , ומטפחות מענותופורים
 : ושלום , ממפחות ולא מענות לא המת נקבראחריה,

 את עליו ומרבה ומנוולו תשחית בל משום עובר הוא הרי המת על כלים המרבהגל
 : ליורשיו המת סוהר למתים הפתים מותר ,ונימה

 אינו וארון והכריכין נר לו להביא לכבורו הלינו , תעשה בלא עובר המת את המליןכל
 כופיי טאימתי עליו,עובר

 מטתו, כופה הגולל נסהם , הגולל משימתם המטות את
 המשפחה גדול אחר הולך והכל , העיר משער המה משיצא המטה אחרי הולכין אינןואם
 משנתיאשו להם מונין טאימתי מלכות הרוני , הגולל משימתם המשפחה נדול שםהלך

 חיה שאכלתהו מי בנהר שנטבע מי בים שנפל מי בו כיוצא , מלגנוב לא אבלמלשאול
 ראשו שימצאו ער לו סונין אין איברים איברים מצאוהו , לבקש משנתיאשו לו מוניןרעה
 הראש בכסוי ח.יב הימים ו' כל אבל ת"ר , שבעה ער ראשו ומעטף מנדלו וחולץ .ורובו
 אם האבל לבית ההולך רת'ר , כפויות מטות על אלא אותו מברין ואין , המטהוכפיית
 ביה אתרעי רבא , זקופות מטות על יברהו לאו ואם כפויות ממות על ינרהו בו נסלבו

 כפה מרתא בר אבא זקף רבא מניומי בר אבא רהוא מרחא בר אבא לגביה עאלסילהא
 לא מטתו כשכופה כיצד המטה כפיית . מרכנן צורבא להאי דעתא ביה לית כמהאסר
 מטות עשר לו יש ואפילו כופה ביתו בתוך לו שיש טפות כל אלא כופה הוא בלבדסטתו

 היתה ואם , כופין כולן מהן אחד וסת אחים ה' ואפילו כולן את כופה מקומותבעשרה
 מתיר עור של מטה שהוא דרגש , זוקפה אלא לכפותה צריך אין לכלים המיוחדתסטה
 נבי על ישן היה , ודיו זוקפה יוצאין שנקליטיה סטה , מאליו נופל והוא קרביטיואת
 לא קרקע גבי על שישן או גדולה אודייני גבי על או ספסל גבי ועל כסא נבי ועלסטה
 טטה על ישן שהוא שמתוך כופה הוא ולכך ירושלמי , המטה כפיית קיים שלא י'חיצא
 סתתו לכפות אותו טחייבין אין בפונרק הדר , אבל שהוא ומכר בלילה נעור הואכפויה
 אימתי , הוא טכשף פירוש , הוא חרשי יאמרושלא

 זוקפיי
 הכנחה טן שבת בערב הכטוה את

 אלא לישב לו שאין אע"פ שבת ולמוצאי , שתחשך ער עליה יושב אינו כן אע"פולמעלה
 ,. כלל כופה אינו פעמים חמשה פעמים ששה מעמים הממה כפיית . וכופה חוזר אחדיום

 שהרי כלל כופה אינו שבת לאחר טוב יום , ה' המה דמדומי עם w"v , ששה שבתערב
 לזמר שיש ואע"פ ז', גירת סמנו בטלה הרגל לפני אחת שעה ואפילו אחד יום אפי'אמרנו
 נ' סתו אח הקובר המשנה שאמרה כיון , לכפותה צריך כלל המטה כפיית קיים שלאביון

ימים
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 כפאה שלא שאע'פ המטה בכפיית קפרין אנו אין ו' נזירת ממנו בטל לרנל קודםימים
 ? 1' גזירה ממנובטלה

 כיצד הראש עטיפה . חולץ לעיר נכנס נשהוא נועל לררך יוצא כשהוא כיצד המנדלחליצה
 ומהרנם יעטה שפם ועל כדכתיב זקנו פאת ער ישמעאלים כעטיפת ראשו אחמ;מף

 : אבל ואינו בפיו הוא חושש יאמרו מקרא של כפשומו פיו אח סעמף היה ואם יתעטף,נאבילא
 המטה ובתשמיש הסנדל ובנעילת ובסיכה וברחיצה במלאכה אסור שבעה כלאבל

 : בתורהולערוה
 בידו אחרים מלאכת היהה אם וכן , יעשה לא אחרת בעיר אף יום שכיר כיצדמלאכה

 לא בביהו אחרים ביר מלאבהו היהה , יעשה לא קבולת אינה בין קבולהבין
 לנזף וכדו להפך זיתיו כנון אבלו נימ' לאבל ~rtwtv דברים , יעשו אחר כביהיעשו

 עונת משתגיע שרהו לו ומרביצין היורה מן להעלוה וצמרו המשרה מן להעלוהופשתנו
 והגמלין החמרין , יעשו אלו הרי שלו לשרה והקבלנין והחכירין האריסין , שלוהמים

 קודם אחרים אצל מוחכרין או מושכרים היו ואס יעשו, לא אלו הרי שלו בספינהוהפפנין
 מהן לאחד שאירע חנונים או טבחים שוהפים שני או אחים שני , יעשו אלו הריאבלם
 אמור התחום בתוך האבל ממלאכת קבולה מקבלי . הנוהם נועלין אלו הרי אבלדבר
 , נוהג שבצינעא רברים במוער אבלות אין שאמרו שאע"פ מוכים וימים כשבהותאפילו

 לעשות רשאי אבל אין לכך , הוא שבצינעא כדברים טוב ויום בשבת אסורה שהיאומלאכה
 אין שהרי וי"א כשנהות מוהר להחם הנץ המלאכה ואם , אחרים ידי על מלאנתובהן

 שאין והוא אבלו, בימי אחרים ע"י מלאנחו שעושה האבל אה שיחשוד שם לילך רשאיישראל
 לילך שמוהר המועד בחול או לשם סמוכה ישראל עיר אם אבל לשם סמוכה ישראלעיר
 ופועלים היא שבקבולת יודעין אינן אחרים ביר מלאכהו שהרואים מפני אכור לתחוםחוץ

 עני ואפילו מלאכה לעשות רשאי אינו עצמו והאבל , אפור ולפיכך טורחין הןבשלהן
 בהוך בצינעא עושה ואילך מכאן אבל הראשונים ימים בשלשה בר"א הערקה מןהסתפרנם

 שהרי מלאכה בעשיית ומותר היא צינעא ובלילה , כיהה בתוך בפלך ט11ה והאשה ,ביהו
 ובן , מותר בלילה אבל ביום אלא אכרו לא מלאכה בעשיית אסור כשאמרו בתעניתאמרינן

 : ובאבל במנורה מוצאאתה
 בחמין ורגליו ידיו ופניו ז' כל בצונן בין בחמין בין גופו כל לרחו"ן אמור כיצדרציצה

 שערו הכביר ואם כריב"ח ז' כל בצונן רוחץ אבליו הכפוזזו ואם , מותר בצונןאסור
 הים ממרינה והבא , ובחול בנתר ולא במים כסותו ומבבס , במספרים לא אבל בהערסיקל
 אפילו מיקל לביאתו סמוך אבליו הכפוהו אם שבמשנה אלו וכל השניה מביתוהיוצא

 התורה מן שהוא קבורה שע ראשון יום . ובחול בנתר ואפילו כמוהו ומכבםבטספרים
 גמליאל כרבן הרבה איסטניס הוא אם לרחוץ מוהר ובלילה איסמנים הוא ואפילו לרחוץאסור
 אסזר דאינו דרבנן לילה ואנינות , היה שאיסמניס מפני אשתו שמהה הראשון בלילהשרחץ

 : מוהר האחרת לילה אבל קבורה יום אלא ההורהמן
 : מוהר הזוהמא אה להעביר ואם שהוא כל אפילו לסוך אסור כיצרכוכה

 מטהו ששימש באחר ומעשה אבלו בימי מטתו לשמש אסור אבל כיצר המטההשמיש
 : נוייחו את חזירים ושמטו אבלובימי

 במדרש במשנה ולשנוה ובכהובים ובנביאים בתורה לקרוה אסור כיצד בהורהלקרות
 להמתורגמן והאחד לאחר לוחש לו צריכים רבים היו ואם , ובאגדוהובהלכות

 שאמרו כמו אבל ובהלכות שבירמיה רעים ובדברים באיוב קורא אבל , לרביםוהמתורגמן
 : הענית מסכה בסוף כאב כט'חכמים

 מאביו בין ואחותו אחיו ועל ואשתו ובתו בנו ועל אפו ועל אביו על ז' כל מהאבל אלועל
 כנון עליו שמתאבל רכל בפניהם מהאבל שלהם שניים ועל , בלבר מאמו ביןבלבר

 אלו 12 ינק המנהיג[ן
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 למיהתן ל' יום עד שמועה מהן ששמע בין אצלו אלו כל שמתו בין , עמהם טתאבל הז'אלו
 שמחו והוא ובתו בנו על וכשמתאבל , קרובה שמועה דהוי בכלל עצמו שלשיםויום
 א"כ אלא עליהן מתאבל אין יום שלשים בחוך טחו אם אבל שנולדו יום שלשיםלאחר
 קי"ל דלא הקריעה ולענין , נפל אינו באדם יום ל' ששהה כל דאמר כר"נ חדשיו לו שכלויודע
 שמועה ועל חכמה שלמדו רבו ועל , יום ל' בתוך מת אם אף שקורע נראה הסיקלכדברי
 שעה סנדלו וחולץ ראשו ומ;מף קורע ומאמו טאביו אפילו יום ל' לאחר שהיהרחוקה
 להתאבל לו שיש רואי; אנו יוחנן ר' מדברי , ככולו היום שטקצת האבלוה ונשלםאחת
 ביום אבל ולשלשים לשבעה אלא חייא ור' אמי ר' נחלקו לא שהרי אחד יום רבועל

 ראשו ולעמף לקרוע רחוקה שמועה כרי ספק בלי רבו על להתאבל שצריך נחלקו לאראשון
 ! סנדלוולחלוץ

 , חולץ אינו שוב שמניח וכיון מניח ואילך משם תפילין להניח אסור ראשון ייםאבל
 דלא ישנה אבלות שהיא באב בתשעה הפילין להניח שמותר ראיה לי ישמכאן
 : )אב"ן( , חדשה אבלות שהוא ראבל ואילך משניתמיר
 האבל לביה הולך אינו הראשונים ימים ג'[ ]כל , משלו לאכול אמור ראשון יוםאבל

 : המהנחמים במקום אלא המנחסים במקום יושב ואים הולך ואילךמנאן
 מנחמים ימצא אם הז' ביום בא אפילו אחד יום מהלך שהוא קרוב ממקום שנאאבל

 הז' ביום אצלו מנחסים ימצא לא ואם , עמהן מונה עדיין האבלוה נשלם שלאאצלו
 לעצמו, ומונה בלילה השביעי ביום שבא כמי הוא והרי ככולו היום שמקצת האבלוהנשלם
 מצא לא ואם , בבית הביה גדול מצא כן אם אלא עמהן מונה אינו הראשון ביוםואפילו
 שמצאו כמו הוא הרי הקברות לביה שעה לפי הביה נרול אותו שהלך בביהו הביהגדול
 הבא אוהו ואם , שבעה להתאבל צריך ואינו עכשיו הבא אבל אוהו עמהם וטונהבבית
 לעצמו מונה אבל של ימים שלשה בתוך בא אפי הבית גרול או המשפחה גדול הואעכשיו
 : שלשה ולאחר ימים שלשה בתוך בין שמעון לר' חילוק ראינו ולא שמעון בר' קבענושקרי
 ואל למת הבכו אל שנאמר בוכה הוא אחר מת על מדאי יותר מחו על המהקשהכל

 לבכי שלשה כיצר הא . מבשיעור יותר תנודו ואל מראי ישר הבכו אל לוהנורו
 מרחמין אהם אי הקב"ה אמר ואילך מכאן , ולהספורת לניהוץ שלשימ להספרשבעה

 : ממני יוהרעליו
 חרשים או ישנים לכנים אבל לבנים חדשים כלים לגהץ אסור יום שלשים כל כיצדגיהוץ
 : סותר אדומים'

 שיש שער כל ואהד זקנו ואחד ראשו אחד בתספורת אסור יום ל' כל כיצדהספורכן
 אבלו בימי צפרנים לימול אסור כך אבלו ב'מי לגלח אסור שאמרו וכשם ,בו

 גומר בנו מה לו ואמרו לגלח ישב , שבעה בהיך אף מוהר בשיניו אכל במספריםבד"א
 ברחיצה מוהר השביעי ביום מאצלו מנחמין שעמדו כיון אבל . הסהגלח ואחר המגלחאחר

 : ככולו היום שמקצת , מיליוכל
 יושב ואינו יוצא שניים ימים ז' ביתו מפהח יוצא אינו הראשונים ימים שנעהא%

 יום שלשים כל , ארם ככל הוא הרי רביעיים מדבר ואינו במקומו יושב שלישייםבמקומו
 ונקבה זכר לו אין ואם רגלים ג' עליו שיעברו ער אחרת לישא אמור אשתו מהה ,לנשואין
 לאלתר לישא מוהר קטנים בנים לו הניחה , ורביה פריה ביטול מפני לאלהר לישאמותר
 את ופרנסי צאי לאחיתה ואמר אשהו שמהה הכהן ביוסף ומעשה יוסי( )א"ר פרנסתןספני
 ואלמנה , יום ל' לאחר פפא רב אמר וכמה מרובה לזמן אלא עליה בא ולא אחוהיךבני
 והאיש ורביה בפריה חייבה האשה שאין ואע"פ יום ל' לאחר להנשא מיהרת האירוסיןמן
 רגלים ששלש מפני רגלים שלש עד מלישא לעכב לאיש חכמים הצריכו אעפ"כחייב

 לעכב הצריכוהו לכך מהה אדם של אשהו נררים ובעכור האחר בל לענין לנדראמוריכ
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 שבת , בנדרים רגיל יהא ולא מתה אשתו נדרים שביון לבו אל שיתן כרי רנליםנ'
 שבצינעא דבר שהוא בחמין ורגלים ירים וברחיצת המטה בתשמיש אמור שבעהשבהוך
 וזקיפת לאחוריו קרע וחזרת , ראשו על סודר פורם ירצה שאם רשוה הראש פריעתאבל
 1 ולמעלה המנחה מן בע"ש המטוה את זוקפין מאימתי בברייהא שאמר כמו חובההמטה

 ואסור שבעה, נזירת סמנו בטלה הרגל קודם אחה שעה ואפי' אחד יום אפי' מתו אההקובר
 הרנל ערב ששי יום ואפילו ז' גזירת ממנו בטלה ואם , הרנל שיכנס הערב עדברחיצה

 אוהן דוהה  שהוא הרגל  שיכנס ער  שהוא סמה נדחה ולא בחזקתו היום הרי הרגל שיכנסדעד
 לו עולה שביעי ויום ככלו שביעי היום שמקצה מפני ל' גזירה ממנו במלה ז' , ז' אוהןועושה
 קודם נלח לא ואפילו , הרנל קורם לגלח ומוהר לרגל קורם ימים כח' הוא והרי ולשמינילשביעי
 כשבעה הוא הרי יו"כ ולפני ר"ה ולפני עצרת לפני אחד יום וכן , הרנל אחר לגלח מותרהרגל
 הרי ור"ה השנה ראש לפני אחד ריום כרנלים הכפורים ויום השנה ראש דאמר גמליאלכרבן
 ממנו במלה הכפורים יום כשיבא הרי הכפורים יום ער ימים והשעה לר"ג יום י"רלאן
 כשטונה הוא והרי האבל מפני ובתמפורה בגיהוץ ימים שמונה נאסר שהרי שלשיםגזירת
 בגיהוץ ימים וארבעה הכפורים ויום הכפורים יום לפני אחד יום וכן , הרגל קודםימים

 נזירת ממנו שיבמלו אומרים אין וסוכות סוכות לפני אחר יום אבל , האבל מפניובתספורת
 , המועד מפני אלא האבל מפני כלל ותספורת גיהוץ איפור נהג לא שהרי שמיני ליוםל'
 לעשות וצריך יום כ"א כאן הרי חג של ושמיני וחנ החג לפני אחד יום אומר אני זהועל
 הרגל אחר שבעה טונה ברגל נקבר ואם , יום שלשים להשלים הרגל אחר ימים ט'עור

 צינעא של אבלות בו שנוהג כיון אבלות בו נוהנ שאין אעפ"י ב' טוב מיום למנותוטתחיל
 אע"פ יוחנן א"ר שהרי שבעה למנין לו ועולה כשבת הוא הרי מדרבנן אלא טוב יוםואינו
 אחר שמהג ימים ששה ואותן , נוהנ שבצינעא דבר אבל במועד אבלות איןשאמר
 ואין ביתו, בתוך בצינעא עושין ושפחותיו ועבדיו , אחרים ידי על נעשית מלאכתוהרגל
 לו באה ואם , ל' למנין עולה ורגל ברנל בו נתעסקו שכבר הרגל אחר בו מתעסקיםרבים

 השבת אחר ששמע כמי הוא הרי רחוקה נעשיה שבת ולמוצאי בשבת קרובהשטועה
 ששמע כמי הוא והרי אבלוה בו נוהנ ואינו ל' סוף שהוא מפני אחד יום אלא נוהגואינו
 כפלה השבת לאחר רגל וחל בשבת שמועה שסע שלשים בהוך אם אבל , השבתאחר
 באת שאם בירושלטי שאמר כמו צינעא של אבלות בו שנהג מפני שבעה גזירתסמנו
 רגל חל אם בשבת אבלות שמחהיל וכיון בשבת אבלות ומהחיל בשבה קרובה שמועהלו
 שמת ]אף[ ברגל קרובה שמועה שמע אם ובן , שבעה מירת ממנו בטלה השבתאחר

 יום אלא נוהג ואינו הרגל אחד שמטע כמי היא הרי הרגל לפני ימים ותשעהבעשרים
 אמרינן רלא טשום הרנל לפני יום כ"ט שהוא אע"פ קרובה שטועה קרינן להכי ,אחד

 ברנל כששמע אבל להתאבל וההחיל שירע רוקא מהו אה לקובר אלא כשלשיםשמונה
 גזירת ממנו שמבטל כן אומרים אנו אין הרנל לפני ימים שמונה או ימים שבעהשנקבר
 שנקבר סי אסרה ולא מתו אה הקובר המשנה אמרה שהרי רחוקה שטועה וההיהשלשים

 כשלשים שמונה או שנעה ולא כשבעה אחד יום אין הרגל קורם שסע כשלא אלמא מתלו
 בין חילוק בהן ואין הוא הרנל קדושה משום שהרי כשבעה הן לעולם עצמן הרגליםאבל

 : שמע לא ביןשמע
 לכל בהן מהעמקין אין מת השעה ובן חי ה' בן והנפלים והמסורס הפהוהך רבהי באבלתניא

 חולצין ואין עליו קורעין אין דבר לכל עמו מתעמקין אין לדעת עצמו המאבר ,דבר
 .שהוא מפני אבלים ברכת עליו ואוסרים בשורה עליו עוטדין אבל , עליו מספירין :איןעליו
 ונפל הגג לראש שעלה לא לדעת עצמו המאבד זהו ואי , בו המתעסקים הרבים לחייםכבור
 בחזקת הוא זה ומה ונפל הגג ראש על שעלה וראוהו לננ עולה הריני שאמר אלאומה

 זה הרי סייפו גבי על ומושלך באילן ותלוי חנוק אוהו ראו אם אבל , לרעת עצטווכאיבר
בחזקת
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 ושוהין ואוכלין לבנים לובשין וקרוביהן אחיהם ' , דבר לעל עמהן מתעסקין איןציבור מדרכי הפורשין וכל רין בית היוני . רבר ממנו מונעין ואין לדעת עצמו אבד שלאבחזקת
 ובהקוממיך אשנא ה' משנאיך הלא גומי "כתוב ועלי מקום של שונאו שאבד עלושמחין
 בעיר עמה צלוב בעלה שהיה מי . רבר כל מהן מונעין אין מלכות הרבי ,אהקוטט
 כן אם אלא העיר באותה ישרה לא בעיר עסו צלובין ואביו אמו בעיר עמו צלובהאשתו
 הבשר שיכלה עד אסור מתי עד , אחר בצד אלא ישרה ולא כאנטוכיא נדולה עירועיתה

 ן בעצמות נכרה הצורה שאיןשלו
 לעהיר אבל , ינחם אבלים כאשי ונו' ראש ואשב דרכם אבחר שנאמר בראש מיסבאבל

 עמו וחרפת פנים כל ~על רמעה, אלהים ה' ומחה לנצח המות קלע אומר מהולבא
 , מינונם ושמחתים ונחמשים לששון אבלם והפכתי וכתיב , דבר ה' כי האהץ כל מעלימיר

 . : מלדקה וגבעות לעם שלום הריםישאו

 המקוהשער
 רבי הנשיא החכם קרובי לבית נעשה אשר המקוה על השבתי אשר תשובתיקם(

 אשר המקוה על , נ"ע רודי אנמולי ב"ר יעקב ה"ר גן צורו ישמרהויהודה
 מפינה דבור מההוא מתתיא ב"ר יצחק ר' אתי ודעת , ושולים דפנות גר' מעופרתנעשה

 מקבל אינו כן יאם נ מהורה בילש כוריים שהם בלח סאה אלבעים המחזיקאלכמנדרית
 דההם אוהן מהרה יפה ולא דנת יפה לא . בהוכו וטובלים כלי תורת בו ואיןפומאה
 מקוה גבי אבל וליבא וריקן מלא מימלמל דהוא בעינן רשק רומיא מומאה הלגבימעמא
 בקרקע דאמרת הא קמא פ' בפסחים ראסרינן הדע , בכלים טבילה ואין בעינן קרקעמהרה
 מקוה רהוא וגרביעית וצינורוה מחמין בהן להסביל החזו מים אלא שנו לאטהורים
 רביעי פ' ובמקוואוה , טמונים בכלים אבל , לארם מאה כארבעים ההורה מן לכליםמהרה
 וליכא, חמא, גבי בעינן רכלי והטעם בה מקרשין ואין בה ממלאין אין שבסלע השוקתהנן

 בה ממלאין וחברה.בסיד כלי היתה , כלי ואינה היא דקרקע המקוה את פומלתואינה
 יכולה ואינה הצד מן או סלממה נקבה , הוא כלי שחברה ראע"פ המקוה את ופוסלתוכו'
 אצבעות שתי , הנור כשפופרה בנקל יהיה וכמה עור כלי דאינה כשרה שהוא כל סיםלקבל
 מתורת ונהבטלה כשנקבה אלא היתר צר בה למצוא ינול שלא לך הרי , למקומןחוזרות
 יציאות בפרק לה וסייתינן הפרק בריש שם תנן ועור . סאה ארבעים מחזקת ואפי'בלי

 פוסלין אדמה וכלי אבנים וכלי גללים כלי ואפילו וכו' הצינור תחת כלים המניחהשבת
 וסיירי , יומא ובריש פרה בממכת כדתנן טומאה מקבלין אלו שאין ואע"פ , המקוהאת

 תחת טבלא המניח שם ~מי ותנן , בתלוים עליו כלי הורת שהיה קבעו ולבסוף שחקקובצינור
 כול: בצינור והחוטט כו' לבזבזין בה יש אםהצינור

 השיליןהמכדר:
 עליך נקרא ו;' שם כי הארץ עמי גל וראו ומ' הענוד ואותו הירא אלהיך ה אתקנז(

 עלינה ומצוה'ו מלכותו אות להת יוצרנו צונו בתורה מקומות בארבע טסך,ויראו
 כי והיה ובפרשת , עיניך בין ולזכרון ירך על לאות לך והיה לי קדש בפרשת פרעה אלבבא
 לאות וקשרתם שמע בפרשת ובואהחנן , עיניך בין ולטומפת ירכה על לאוה והיהיביאך
 לאות אותם וקשרתם שפוע אם והיה בפרשת עקב ובוהיה , עיניך בין לטטפת והיו ידךעל
 אותנו הנהה וע"כ עשה מצות שמונה בתפילין הרי , עיניכם בין לטופפה והיו ידכםעל

 ויראתו מצותיו אות להות ראש ושל יד של בהפילה הפרשיות אלו לכיזוב הר,למורחכמי
 ועל הלב כנגד ירך על עיניכם; ואחרי לבבכם אחרי תהורו ולא שנאסר מה לקייםעלינו

 : העינים בביןהראש
למדנו
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 פרק במנחות רה"ר , יר בתזה ולמר צא , יד ושל ראש של להפלה הפרשיותלמרנו
 אינו או שמאל אומר אהה שמאל זו ירכה על לאות והיה )"1( )לף רנההקומץ

 וימינה תשלחנה ליתר ירה ואומר , שמים טפחה וימיני ארץ ימרה ירי אף ת"ל ימיןאלא
 קשירה אף בימין כתובה מה וכתבתם וקשרהם אומר הוא הרי צריך אינו אומר נתן ר' ,וכו'
 והיא נהה יר זו ידכה על תניא ועור , הויא בשמאל הנחה בימין רקשירה וכיוןבימין

 הגירם את לרבות ירבה על אומרים אחרים ההפילין מן פמור זרוע לו אין ותניא ,פטאלית
 בשמאלו תפילין מניח והתניא שטאלו שהיא בימינו תפילין מגיח איטר ותניא כרבנן,והלכה

 : ידיו בשתי בשולפ ההיא הניא כי אביי אמר ארם כל של שמאלושהוא
 למושאל קיבורת 11 ירך על מנשה רבי רתנא , ביר מקום באיזה ולסד צא יר זו באילמדנד

 והי רשתיא הי ליה אמרו קיבורי ליה אייתי '"ו( )יף פ"ק בעד כראיתא ,בלעז
 גובה זו אומר אתה , יר של גיבה זו ירך על דת"ר קיבורת יו דירך לן ומנא ,דערבא
 טה בראש הפילין והנח ניד הפילין הנח הורה אמרה טטש ידך אלא על אינו או ידשל
 לך והיה אומר הוא הרי א"צ אומר אליעזר ר' יר של בנובה כאן אף ראש של בגובהלהלן
 את ושמהם אומר הוא הרי א"צ אומר יצחק ר' לאות לאחרים ולא לאוה לך ידך עללאות
 היינו יר של רגובה לן וטנא , קיבורת יזהו הלב כנגר שימה שתהא לבבכם על אלהדברי
 ההכלת בפרק דאמרינן , קובד"ו הנקרא המרפק שהוא האציל מן למעלה שבזרוע הבשרנובה
 * בבגדיהם ציצית , ובזרועותיהם בראשיהם תפילין , במצות הקב"ה שסיבכן ישראלחביבין
 רמ"ח במנין אהלוה מסכת בריש כדתנן הכהף שאצל האבר הוא וזרוע , בפהחיהםומזוזה
 , בזרוע א' , בטרפק שנים , בקנה שהים , אצבע בכל ו' , היר בפימת ל' ארם, שלאיברים

 קיבורת ראורייתא עלי משקלי האומר פרק בערכין דאמרינן ועוד , בכהף]וארבעה[
 מדאמרינ1קיבורת , בשפתים לבטא דכתיב אדם בני לשון אחר הלך בנדרים יד איקריכולה
 רהיינו המרפק עד יר הויא דלנדרים סהנררים למעלה הויא שהקיבורת נמצאבולה
 מים חבית ממלא אומר יהודה ר' עלי ירי משקל האוטר התנן , יותר ולא בלעזקובד"ו
 לעיל הפי  נטי  וחטא ,  לזרוע הקנה  בין הוא שהמרפק נמצא וכו'  המרפק עד ירוומכניס
 בזבחים ואמר" , שבזרוע הבשר בשבה היד רתפלת למדין נמצינו , הלב כצנר סימהשההא
 למפה חוגרין אין ותניא שמזיעין במקום חוגרין אין אביי אמר ביזע יחגרו לא שניפרק

 כראמרי' הם אחר ומרפק ואציל יריהם, ננגדאצילי אלא מאציליהם למעלה ולאממהניהם

בערכיי
DW החח הסחבות בלויי נא שים ובירמיה , בברייתא אציל ליה קרי דמהני' דמרפק 

 שחי הוא רסרפק ז"ל רשיי שפירש כסו ולא , יריך מרפיקי תחות ומתרנמינן ידיךאצילי
 דרך שאין חיטא ולא , שם לחגור ארם בני דרך אין ועוד , זיעה מקום השחי שהרי , אצילוהוא

 ממש החבלים שיהיו לומר רוצה אינו השחי, החת בחבלים אם כי עמוק מבור אדםלמשוך
 המוציא המצניע בפ' בשבת ועוד להעלוהו, בהן הנמשך גוף חוגרין מרפקו כנגד אלאבמרפקו
 יורד וביומא , משהיו המדבר זה וידעוני אוב נבי ובסנהדרין , ובשחיו הני ולא ובמרפקובפיו

 ו טהור( זהב )כפר"ת מרפק בהו הני ולא השחי ביתלאמת
 תפילין הנה תורה אמרה בהקומץ דהניא , העינים טקום ולמד צא , היד מקוםליסדנו

 בין אלא אינו או ראש של נובה זו עיניך בין רבנן דתנו , מנלן ראש שלבגובה
 שעושה מגלם להלן מה לטת עיניכם בין להלן ונאמר עיניך בין כאן נאמר ממשעיניך
 אמרה צריך אינו אומר יהודה ר' , שבראש גובה וזהו קרחה שעושה מקום כאן אףקרחה
 כאן אף אחד בנגע להטמא הראוי טקום להלן מה בראש הפילין והנה ביד תפילין הנחיצורה
D1pDואיבא לבן שער דאיכא ושער בשר דאיכא העינים בין לאפוקי אחר נננע להפמא הראוי 
 של שמוחו סקום ינאי ר' רבי אמרי היבא קדקד זה ביןעיניך טנשה דבי ותנא , צהוב שער3מי

 : העינים בין כנגד שמכוון אלא ראש של נוכה שהוא פירוש רופםתינוק
 ארבע כ"ט( )וף הקומץ בפרק דתנן עשייהן ולמר צא , ובראש ביד נתינתן טקוםלפלאנד

פרשיות
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 אמר פשימא בעי ובגמרא מעכבן אהד כתב ואפילוזו אח זו מעכבות שבתפיליןפרשיות

 רוחותיה מארבע לה מוקף נויל שאין אות כל כו' יו"דשל לקוצו אלא נצרכה לא א"ר יהודהרב
 לטומאות למקפת לטטפת רבנן ותנו , האל בעזרה לפנים יהבאר יו"ר של קוצו ,פסולה
 באפריקי פת שתים בכתפי סט צריך אינו אומר עקיבא ר' ישמעאל ר' דברי ארבעה כאןהרי
 רבינו כתב כן , מזוזה בתראה מזוזות קדמאה לטוטפת בהראה לטטפת קדמאה ,שהים
 . מכל חמר לממפה יביאך כי והיה דשמע בסנהדרין פירש :"ל שלמה ורבינו , ז"להאלפסי
 בוהיה למומפה שמוע אם והיה בשמע אומרים ויש , בכל טלא לטימפוה שמוע אםבוהיה
 טדוייקים בספרים אדם יזהר מהן אחד ברברי להכריע בנו כח שאין ולפי , למוספותכי
 הקומץ בפרק כדאמרען כולם כדברי מלאים לעשוהם טוב מקום ומכל , יכהבם פיהםועל

 כתב קדמאה ובמזוזוה , בה לן לית ואיו ביהרות אבל ואח בחסירוה אלא שנורבה,לא
 אלא צריך שאין כהיב כזרה ואתחנן בפרשה תורה במשנה ז"ל הצרפהי שלכהרבינו
 מדהניא , לכתוב יש דמזוזות ז"ל האלפסי יצחק רבינז הרב בפירוש לי נראה ואעפ"כ ,אחה
 מאיר ר' דברי בט,וזה חייב אחר פצים אלא לו שאין בית )"י( )דף רבה הקומץבפרק
 שאין שניה בפרשה מזוזוה אומר כשהוא שהים מזוזוה מיעוט אני שומע מזוזוהדהניא
 דברי אחת למזוזה הבהוב מיעטו למעה אלא ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי הויה"ל
 משום שתים מזויות מיעוט לוטר ינול היאך רש"י כדברי אחת מזוזה תימא ואי , ישמעאלר'
 מוב וט"מ , למסורת אם יש סנהררין בריש ליה אית ישמעאל ר' והלא למקרא אםדיש
 כו' בכתפי מם א"צ אימר עקיבא ר' , מפלוגהא נפשין לאפוקי מזוזו~; בשניהן לכהובהוא

 לשונות ובשהי אשור יצא ההיא הארץ מן כתובות בריש 3דאסר העה'ד שם על קראונוזהב
 שלא ולשון לשון לכל בהים ר' להוריע שנים ונשארו לגופיה לטוטפות והר אומותלשתי
 ולכהפי שתים לאפריקי פת וכן לאפריקי כלל ואינו שהים בכהפי וטת מישראלישהכח

 : בצרפה קבלהי כך , כלוםאינו
 זכרון עיניך בין ולזכרון היל עורוה בד' בתים בר' ויניחם עורות ד' על יכהבם יכולהיך

 ומניתן עורות  ארבע על  בותבן כיצר הא זכרונות ושלשה שנים ולא לך אסרהיאחד
 יצא' אחר בעור בתים בארבעה והניחן אחד בעור כתבן ואם אחד בעור בהיםבארבעה
 או חוט שנותן ושוין , צריך אין אומרים וחנמים מאיר ר' דברי ביניהן ריוח שיהאוצריך
 כרכי דהלכה כרבנן לן דקייטא , פמולוה ניכר חריצן אין ואם , ואהד אהד כל ביןששיחה
 יראו שלא הכתים הפרדה שצריך פסולות ניכר הריצן אין ואם , מחגיריו ולאמחבירו

 : אחדכביה
 אחד בעור אחד בכיה וטניחה אחד עור על כוהבה יד של תפלה כוהבן ניצרףףך

 לך והיה שנאסר לרבק וצריך יצא א' בעור א' בבית והניחן עורות בד' כתבהואם
 אינו אוטר יוסי ור' יהודה ר' דברי מבפנים אחה אוה כך מבחוץ אחה שאוה כשםלאוה
 של שהים לו ויש יר של הפלה לו אין שאם ברבי יהורה ר' לי מורה יוסי ר' אמרצריך
 חזר יוסי ר' מרברי רבא אמר פלוגהייהו היינו מורה , וסיחה טהן אהה על עור שטולהראש
 ראש של אותה ששין יד של תפלה יוחנן ר' סמם חנניה רב שלח והא איני טולה , יהודה ר'נו
 בטאי הכא קלה לקרושה חמורה מקדושה מורידין שאין לפי יד של אוהה עוניין אין ראשושל

 צריך ראין יוסי כר' וקי"ל מעיקרא עלייהו דאהני היא מלהא טסנה דאמר ולמאן בחדהאעמקינן
 בגיטין, כדאטר עמו רנמוקו יומי כר' הלכה יוסי ור' יהודה דר' דקי"ל ועוד יהורה ר' בו דחזרלדבק
 לרבוע שוין שיהיו צר מכל מלמעלה לרבען צריך ראש של הבהים שארבע לי יראה טכאןמולה
 לכל שיטין ז' יר לשל בצרפת מרבוהי שקבלהי אע"פ השטין, בענין  שוין  שיהיו  ובן  יר, שלהבית
 ביניהם חילוק ואין ענין בכל שוין שהן מכלל טולה סרקאמר , פ' לכל שימין ד' ראש ושלפרשה
 בגר באורג הרין ננמר בפ' בסנהדרין פליני זה ברבר היא טילהא הזטנה דאמר ולסאן ,כלל
 וק'.ל היא מילהא לאו דהמנה מותר אמר ורבא היא טילהא שמנה אטור אמר אבי'למה

כרבא
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 מקשי מרקא לאביי אף הגמרא תירצה דמילתא ולרווחא קנים מיעיל בר אביי לגגיכרבא
 : בתלמור מינהליה

 ואף טהורהכשרות בהמה עור פסולות טמאה בהמה עור עליהן שטלה או זהב ציפןר:"ך
 שיעברם ער פסולות טהורה בהמה עור אף אומר רשב"נ , לשמן עברן שלא פיעל
 סבר ורשב"ג לשמה העיבוד מעשה צריך ואין היא מילתא דהומנה סברי רבנן ופריה ,לשמן
 היא מילתא רלאו וקי"ל כרבא רשב"ג וקאי לשמן לעשוהן מסשה וצריך היא מילתאלאו
 אהלכהא הלכהא קשיא בן ראם היא מילהא דה~טנה סבר דרשב,נ שפירש כרשייולא

 נראמר לשמן לעברן דצריך כרשב*ג קי'ל בעיבוד ואילו היא מילתא דלאו כרבא לןרקייטא
 החיצונים דרך זהו זהב וצפוי , ופסלוהו לשמן עברתים לא שלו נוילין הני~קין פרקבגיטין
 כך מהורה בהמה מעור בפיך ממותר שיהא בפיך שנאמר משום טמאה בהמהועור
 שוה היתה פרעה אל בבא במצרים הפילין פרשת שנשנאמרה פי על ואף , ז"ל רש"יפירש
 ממוהר יביאך כי בתריה רכהיב דריש קא דממובין התם שאני במהורה טמאה בהמהלהם
 פירוש מסיני, למשה הלכה דתפילין היהורא רב אמר חננאל רב אמר , ירושלים בביאתלפיך
 , הנהר על כגשר והוא עליו הפורין והכהים והראש היד להפלת הבהים פי הפכמהעור
 יד בשל אעלאה בשלח לפרשת לינוקא ליה מממינן היתורא איבא ואי 'חפור לאבפיק

 כפלות פירוש מסיני הלכה דתפילין מעברהא אביי אמר לשמאל( מימין עליהההולכת
 , הרצועה בו שעוברה הבהים מאחרי שבולט הבהים אה המכסה מעור ולראש לידהעור
 שמע כלפי המניח ימין לצר , החיצונים בבתים מסיני למשה הלכה הפילין של r"tw אבייואמר
 אלמניאה חסידי בשם קבלהי לדבר וטעם , כרעים מארבעה קרש מצד ולשטאל , כרעיםמג'
 , במכילתא כדתניא בפיך ה' הורה תהיה למען שנאמר כולה ההורה ככל שקולין שהן לפיז"ל

 : )אבין( , הרי"ג הרי שבעה והכרעים אותיוה שש החיבות וחשבון השיני"ןוחשבון
 צריך לא תו דמינכר כיון אמר דימי רב , השיין חריצי פי' ההפר, למקום חריץ שיגיעדצריד

 של ויו"ר ממיני למשה הלכה הפילין של דלי"ת אביי ואמר , דימי כרבוקי"ל
 וברצועת ראשו, אחורי הנהון הראש רצועות בקשר רלי"ה כעין כסיני, למשה הלכההפילין
 הראש בהפלת השם ועיקר , שדי וזהו בע"ה בסוף ויהבארו שלה בקשר יו"ד כעיןהיך
 אלו אומר הגדול ר"א הניא וגו' * שם כי הארץ עמי כל וראו במנחוה חנמים אמרוע"ב

 הלמ"מ שחורות רצועות יצחק ר' אמר , יד משל חסורה קדושה נקראו ולכך שבראשהפילין
 אין הפילין דתניאוהא

 קושריי
 אדומות , לבנוה בין שחורות בין ירוקוה בין במינן אלא אותן

 דאדומוה טעמא והיינו לא ותו שחורוה טבהוץ אבל מבפנים נהו אחר ורבי גנאי ספני יעשהלא
 : בראש כמבעת ונראין רמההפכין ז'מנין לא כללכלל

 שיהיו צריר בתים הר' שנעשי לאחי פירוש , מסיני למשה הלכה מרובעיה הפיליןהניא
 להפילין שוין שיהיו למעלה ארבעתן כרוחב הבתים אורך שיהיו מרובעוה כולםבין

 יכווץ שמא בהפירתן ויזהר ישמור פירוש , ובאלכסונן בהפרן רבא ואמר , כדאמרן ירשל
 חומשי והרי אמחא בריבועא אמהא כדין מכוון ריבוען שיהא כדי ואלככונן רחבן ויפסידהעור

 רעבירא מהניהין מצוה, בה ואין סכנה עגולה תפלהו  העושה דהנן והאנאלכסונא,
 עגולה שאינה פי על שאף לאשמועינן אחא ורבא , וגל מכל עגולה באגוז שהיאבאמגוזא
 פירוש סכנה , פסולות הריבוע על העורף אלכסון כדי מרובעה אינה אם מרובעה והיאכאגוז
 למי ככנה שהיא ר"ל הגזירה שבשעה בצרפה וקצ"מ , במוחו יכנס ענולתם מהוךשכא

 כהלכה עשויה שאינה מצוה בה ראין משום אנימא ולסמוך להניחה ראוי ואיןשמניחה
 : )אב"ן( , ממינילמשה

 צריכות אוהיות ז' רבה הקומון בפרק , והגיהן האוהיות זיון ולמד צא , עשייהןלמדנד
 מ"כ יעקר רבינו פ" וכן גאון יהודאי רב פירש ג"ץ, שעטנ"ז הן ואלו זיוני ג'ג'

 ולמעלה ולשמאל ליטין רוחות לג'  שיראה כרי  זיונין ג' צריכין שבהורה אלו אותיוהדכל
 וקר" '"' ;סש

  דרבא .  ;'"ן ר"ח
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 ונתוב . דמנילה בירושלמי מצינו וכן , לחור במזוזה ולא אמרה הורה ספר בהלכותדרבא

 העיבוד דבר ועל , כלבים בצואת הטעובד תורה ספר להכשיר ארגון לחכמיבתשובה
 כאחד שניהם ואם זה או הזה יכשר איזה ומזוזות תפילין לס"ת ולרוכטוסטום ולקלףלגויל
 דורשין אין ובפרק רבה ובבראשית , וגייר חקר"כ בר"ח אותיוה כל על לזיין וצריך .טובים
 אחד מצר ופהוח צדדיו מכל מהום באת מה אלא בבאת התורה התחילה למהירושלמי

 ואחד למעלה אחד עוקצין שני לה יש ב' , לאחור ומה ט' למעלה מה לדרוש לך איןכך
 בראו שלמעלה זה מעלה של בעוקץ להם מראה והיא העולם ברא סי לב"ח אזמריםטאחריה
 הני"ת שלפני האל"ף פירוש , שמו אחר אחריה של בעוקץ להם מראה והיא שמווטה
 אלא צור תיקרי אל עולמים צור ה' ביה כי עד עדי בה' בטחו שנאמר וזהו , לאחר רמזהוא
 אלה שנא' בה"א נברא הזה העולם שם ובב"ר ובירושלמי רבה בהקומץ ואמרינן , עולמים?ר

 תופשת אינה ה' מה רבה בבראשית וכדאיתא בראם בה"א בהבראם והארץ השמיםתולרות
 עולמו אח הקב"ה ברא וביגיעה בעמל לא כך הלשון את תופשין האותיות ושארהלשון
 לכל רמז מלסמה ופהוח צדדיו ככל סהום זה ה4א ומה , נעשו שמים ה' בדברשנאסר
 הזה והחלון לעלות עהידין שהן רמז למעלה היא של ועוקצו , לשאול יוררין העולםבאי
 הם כך כפופה היו"ר קומה מה ביו"ר נברא ]הבא[ והעולם . תשובה לבעלי רמז הצדשמן

 , אדם גבהוה ושח דכתיב הוא והדא לבוא לעתיר טקרירות ופניהם כפופה קומתןרשעים
ובאין

 דורשיי
 לשאול יוררין שהן מאחר רמז מלמעלה אחת נקירה לו יש היא מה ירושלמי

 יו"ר מה , תשובה לבעלי פתח יש כך הצד טן פחח לו יש היא ומה , לעלות עתידיןהן
 דור שראה וכיון , לירקון פנים כל ונהפכו קומהן לכפוף עהידין העולם באי כל כךכפוף
 הללויה, יה ההלל הנשמה כל בקרשו אל הללו הללויה אוהיות בשתי לקלם התחילכך

 לצאת רוצה הוא שאם לאכסדרה שדומה מפני בה"א נברא הזה העולם רבה הקומץובפרק
 פרוצה צפונית ורוח דוטה הוא לאכסדרה עולם יחפור לא פרק בחרא ובבבא , יוצאמשם
 פרוצה צפונית ורוח לאכסדרה דוטה עולם אומר אליעזר ר' ובפרקי , מסובבתואינה

 אדם יבא אם הקב"ה אמר פרוצה מה ומפני , הוהו gp צפון נומה שנאסרמחברוהיה
 כרעיה הליא טעמא מאי רבה ובהקומץ , הזאת הפרצה את ויגרור יבוא אלוה שהואויאמר
 מילהא מסתייעא לא דלתחת בהך ולעייל , בהא ליעול בתשובה רשע הרר דאידה"א
 פוהחין לטמא בא חן יתן ולענוים יליץ הוא ללצים אם רכתיב מאי דאמר לקישכדריש

 'עשה אם הקב"ה אמר לה'א הגא ליה קטר טעסא וטאי , אותו ססייעין לטהר באלו
 תליא מ"ט רשע, ר' , קדוש ק' , הבונה פרק בשבת אמר וכן , כהר לו אקשורהשובה
 מהדר טקט , לעיל לקיש דריש בהא כדאיחא כו' בהא ליעול בהשובה הדר דאי דקו"ףכרעיה
 פרק , כפוהו כהר לך אקשור בך החזור אם לרשע הקב"ה אמר רי'ש לנבי דקו"ףהניה
 ומפני , מועמים הם שבו שצריקים מפני ביו"ר הבא העולם נברא מה מפני רבההקומץ
 לו ויש לזה, ~ה דומין שאינן טעשיהם מפני כפופין ראשיהן שצדיקים מפני ראשו כפוףטה

 כהן בפרשה בפסיקהא אסרינן כך שלמטה אוהו כנגד למעלה ואחה למטה אחתנקידה
 המתים שכל רמו למטה נקידה לה יש יו"רהורה

 יורדיי
 למעלה אחת ונקורה לניהנם

 שהםרמז
 עתידיי

 עקיבא דר' בית'א ובאלפ'א , וגו' טוריר ומחיה n'DD % שנאמר לעלות
 תג והוא בתלמוד כהר הנקרא הוא וקוץ פניו כלפי הנתון מעלה של חורו יכר שלקוצו
 שבטזוזה פרשיות ב' וכן , זו את זו מעכבות תפילין של פרשיות ד' רבה בהקומץדתנן
 ובתנחוסא רבה בבראשית ואמרינן , יו"ד של לקוצו אלא נצרכה לא בגמרא עלה ואסר ,וכו'

 לאשיות כתרים קושר שהיה להקב"ה טצאו למרום סשה כשעלה רבה הקומץובפרק
 של הלים הלי וקוץ קוץ כל על לררוש שעתיר יוסף בן לעקיבא הללו איל למי הללו לואסר
 כהיב כהנא בר אבא י' בשם ברכיה ר' עשור עלי ובטררש , הלתלים קווצוהיו שנא'הלכיה
 סוף לא מיטון בר יודא א"ר , צבאותיו הן הקב"ה של שמו , שמו צבאוה ה' אסר כהלבן

דבר
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 . העולטים צבאות כל לביאה שמו ככל צבא עושה משמו אחה אות אלא שפו כלדנר
 בן משם יהגו הגדול בשמו וקבען פשומוה מי"ב אוהיות שלש הקב"ה תפש יצירהיבספר

 פנה , ששה בונה שלש בתים שני בונה אחד בית כיצד , קצוות שש בהן ותהם אותיותד'
 לאחריו פנה , בהי"1 וחתמו למזרח לפניו פנה , ביו"ה וחתמו למטה פנה , ביה'1 והתמולמעלה
 הב' וה' בוהיי, ותהמו לצפון לשמאלו פנה , בויזה וחתמו לדרום לימינו פנה , בהוייוחתמו
 להודיע באמהי וכבר , לעיל וכתוב , זה בה' בראם ויניעה בעמל לא כי אוהיוה ד' בןושם
 מוטה במסכת ראמר והחיית הדלי"ת ולמד צא רצ"מ וכ"ג מבדהחק"י אותיוה ר'טעם

 מה בני איל כו' יוסי ב"ר ישמעאל ר' אצל תורה לומד כשהייהי מאיר ר' אמר בפיקובעירובין
 שאם שמים מלאכת שמלאכתך במלאכתך הזהר גני איל אני לבלר לו אסרתימלאכתך
 רילמא ועור , כולו העולם את מחריב אהה אחת אוה החסר אם או אחת אותהייהר
 שאני שמו וקנקנהום לי יש אחד דבר לו אמרתי רי"ש ליה ומשוי דדלי"ת אתנא זבוביחיב
 לחוש אף אלא אנא דבקי ויתרות בחסרות מיבעיא לא לו אמר וכך , הריו לתוךמפיל
 נעשה אלהים ויאמרו הייתר אם פירוש , לחוש אין דלית ומרי"ש רי"ש מדהת שיעשהלזבוב
 ודילמא , ושלום חם האל"ף לחסר אטת אלהים וה' תחסר ואם , רשויות כשהי דנראהאדם
 ואני , בלוניה טרבותינו קבלתי כך , רי'ש ממנו ויעשה אחד דה' רדל"ה אתגאיתיב
 מן שיעשה אחה אות יה ההלל הנשמה כל תייהר שאם ובילסרנו רבה בבראשיתמצאתי
 חיית מן לעשות קרשי שם את תחללו לא אחת אוה תחסר אם או , ושלום חם חי"הה"א
 הבונה פרק ובשבה מירא בן ובספר , דלים גמול ר' נ' במדרש ונמצא . ושלום חםהיא
 עצמו את ימציא הרל , נפשיה ליה דלימצי נימ"ל לנבי ררלי'ת כרעיה פשומה מעמאשאי
 גך כזה ולא ג1א כזה טעם לאחריו רגלו למשוט צריך הרלי'ה שגוף לסדנו , הרליםלגומל
 ואמרינן , אבהרייהו ולהדר דלים נומל דליהוי לבלייה דגימ"ל רגליה ליה כהררומש

 יחלץ וזהו , כהר לך אקשור מעשיך הימיב אם לעני הקב"ה דאמר דדלי"ת רתגאבמדרש
 חפץ כי ויצילהו כתר הקב"ה לו ויקשור גיהנם של מרינה יחלצהו עניו בשכר בעניועני
 דחי"ה לשיה להו דהטרי דווקני לספרי להו הזינא אשי רב אמר רבה בהקומץ ואמר ,בו

 הנטל כחטרה ופר'ח , מיושר כהב המדקדקים מופרים פ" , עולם של ברומו הוא חיכלומר
 וריי , לחי'ת עשוי חושרא מקל לשון פירש ז"ל ורש" , )4( כזה באטצע גבוה גנפירוש
 תגיה למיסר ליה הוה ז"ל כזקנו ראם לדבריו ראיה והביא )*( נך החפת באמצעפירש
 וכן , הב' או הא' בקרן או לאות זויה בקין הוא ררי"ש והניה , ור' דדה הגיה כמודחיית
 הרשע הכנסה בטקום וק' וה' כראמרן, הר' מן רופש פירור במקום לחתו הר' ציין ,בק'
 כדאמרינן אמצעיתו ר"ל אלטא דחי"ת לנניה ומדאמר , כתר ולקושרו בתשובהלחזור
 לננו שנטלו כגון חייב שהים בירו ועלו אחת אות לכהוב נהכוון נבי הבונה פרקבשבת
 , ואילך אילך הזויה ג'ין ולא אמצעיתו היא ננו כי לך הרי , כך ז ז זייני"ן שני ועשריו ה'של

 רחטרי ומראטר חטרתא כי רחיפת לנביה ליה דעבדי למימר ליה רהוה יהבן לאופר"ח
 דקדק בטי"ת וגם , כך מ"כ כר"י צרפת ומנהג סקל של תרנום יהוא משמע חוטראלשון
 אחת אות לכתוב נתכוון הבונה בפרק מדקאמר הספרדית בכהיבה לכתבה שצריךר"'
 וההניא , פר"ח וכן , כן משמע אינו הבונה שנפרק אע"פ ט' בגון וי"מ חייב שתים בירוועלו
 ואם פמור זיון צריכה היא אם פירוש , זיוני בעיא דלא הא זיוני דבעיא הא קשיא לאפטור
 שלא המה כתיבה שתהא וכהכתם בשבת ראמר ועור , חמאת חייב הזיון חסירהאינה
 מבפנים מעם כפופה שהיא לפ' קצת רומה שהטי"ת אלמא פפי"ן טה"ן אלפי"ן עיינתןיכהוב
 לקצת דוטה שהאל"ף אלמא אלפי'ן עייני"ן יבתוב שלא ומדאמר , צרפתית ככתיבהולא
 ככהיבת הראשון רגלה לכפוף צריך כן על כעי"ן מכש יעשנה שלא שיזהר וניוןהעיין

 ייהר ך' ף' ץ' הן' בפשוטות יהא שלא צריך פשוטין כפופין יכתוב שלא וטראמר ,ספררית
 הכפופות מכפיפת ינהר הפשוטות להאריך שאין כך פף צץ גן , כך , כ' פ' צ' הנ'שכפיפה

 מרבינו : ק"ג( כ"ס )דף תגהוח וחוס' ניל"י זורחן יטבט
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 ושקר רגלים לו יש ואמה אמת הקב"ה של חוהמו בסנהדרין ומראמרינן , רשייטרבינו
 לא קושטא שכיח שיקרא מיליה מקרבן ושקר מיליה מרחקן אמת ום"ט רנלים לואין

 בריש , אמה הקב"ה של וחותמו רגלים לאמת יש ולכך , קאי קושטא ,קאי לא שיקרא ,שכיח
 ראשון הוא כי להודיע והאחרונה והאמצעית ביה'א לאלקנא ראשונה אמת ירושלמיפנהררין
 השיין את לכתוב צריך רגלים לו אין שקר ומדאמר , אלהים אין ומבלעריו אחרוןוהוא
 יכולה שהוי , ש כך צרפתית ולא , מפררית ש כך הקומה לשגל אין כי אחדברגל
 מהומה שהיא נראה ות' , אחד רנל אלא להן אין קער , רגלים לה שיש כמילעמוד
 בפהיחתה בהלמור טעם לתה לו היה צרפהית ככתיבה פתוחה היא שאם מפרריהבכתיבה

 שהווין מלמד לעמירים ווין עשה מדאמר כאונקליות לעשותם צריך ון ק , לה' שנתןכמו
 שאלוה מאוה ג' בחלק מראמר פניו כלפי למעלה בצוארו לפרוח יריך ל' , לוילוןעושין
 שבולט הלס"ד בעוקץ רש"י ופירש באויר הפורח בסנדל ואחיהופל דואג שואליםהיו

 כהפילין מוצא אתה דהמי בית"א אלפ"א כל אמר רבהדנאונים וכשמושא , )אבין(לפניה,
 בפרשת טיט לכ"ה רק"ח איך הזים בפ"ר ; לי קרש בפרשת ע"ת לים ש"י ו'ס ח"ץ , הןאלו
 דהיבומי 1'ם דחמץ חיץ פירושן ורין, . שמוע אם והיה שמע בפרשת נ"ץ שעטינו . יביאךבי

 תם, ג' ת'רתורה , ד'ר'הנין דלמען למ"ע תגי, רליג' י , הנין ה' דאשר ש' תגי, תלתאהלתא
 ד, דישאל"ך איך הני, ג' ג' דהזכרים הז"ם , תני ג' נ' רחם רפטר פ"ר , תגי הלהא דיביאךמ
 טיט , הני נ'נ' דירכה כ"ה תגי, הלתא חידלשלחנו הגי, נ' רהקשה ק' , דוהני דיר ד' תני,ר'

 דמזוזת ז"ז תני, ג' דנפשך נ' תני, נ' ג' דלטמפת ט"מ , תגי ה' ה' רשמע ש"ע , ג'תגירלטטפתמ
 בהני בדיקי רלא תפילי רבאכל ואמר , " תני נ' נ' הארץ רעל ץ' דרננך נ' , הני נ'ודמזוזותל
 , הממורת ע"פ המדוייקים המפרים פי על הפרשיות נתיבת ויחרות וחסרות פסילי,אתוותא
 כמלא לאוה אות ובין שהיא.יו'ר קטנה אות כמלא לחיבה תיבה גין ריוח לתתוצריך
 המרגול בתוך פירוש , הרף בתוך התיבה ורוב רוחותיה, מד' גויל הקפת דזהו השערהחוט
 שתים יצחק א"ר דניטין בפיק כראמר רוחות טר' התפילין לסרגל מסיני למשה שהלכהלפי

 ודאמרינן , רנהות מד' שרטומ פי' , כותכין אין שלש שרטומ בלא נותבין תיבות שתיפירוש
 מד' אבל קאמר לשיטה שיטה בין שרטומ צריכין אין הפילין והלכתא ובמגלהבמנחות
 האלפ"א למנין שיטין כיב לשיטה שימה בין שרטוט צריכה מזוזה אנל , צריךרוחוה

 ? הכפולות לברבית"א
 פרשיות ארבע בטכילתא דתניא , כתיבתם סדר ולמר צא , והזיינין התניןלמרנו

 כמדרן פירוש , יגנזו אלו הרי כסררן שלא כתבן כסררן לכתבן צריךשבתפילין
 ואחריו , פרעה אל בבא יביאך כי והיה ואחריו לי קרש בתחלה לכתוב בהורההבהובים
 מפרשות אחת באות אף בהן טעה אם , עקב בוהיה שמוע אם והיה , ואהחנן בפרשתשסע
 פסולות כולן בה אין בין האות לכתוב חלק יש בין הכתיבה לסרר ראשונה שהיא ליקדש
 ואין בספרים חולין דמנילה בירושלמי דהניא ,ויגנזו

 תוליי
 ומזוזות תפילין , וטזוזות בתפילין

 ואולי כלבים בצואת הטעובד ס"ת פסלו ישראל בארץ כי שמעהי , יגנזו בהןשהלה
 אלא ובבבלי ובירושלמי , כו' אלא לה יפין טונלים מי והלא דקטרת דפטום דההיא עלהמסכו
 רנלים. סי שהרי היא ושגגה , להם אחד ופהרון הכבוד מפני בעזרה רע ריח מכמסיןשאין
 אבל , שם להכנסן כראי ואין בברכות כראמר אמות ד' מהן ומרחיקין רע ריח להןיש

 בנלים יינן בסתם אמרינן רכוותה 1 ועיקר רע ריח כאן ועין לאבוד הלך כבר כלביםצואת
 וכנאה רע ריחה שחלבנה פי על ואף , דשרי הזפת ריח להעביר לאיבור אזיל דקאמזופהין
 שיחזרו עולם וקלי הארץ ועמי ישראל פושעי להקריב להוריע הקטרת מממני עםהלהוב
 הטינופת ממקום רגלים ומי , הוא בשם סוף וסוף הטינופת ממקום זה בא לא התמ ,בהשובה

 דכהיב בכך שנו ואולי , לבד רע בריח טעמא הלי לא ירושלמי רבלשון וזהו , רע וריחםבאו
 כדאכר היא בעלמא רפירשא שגגה 11 גם בפיך המוהר מן בפיך ה' תורת תהיהלמען

 ר3" נחמוס" כ"*
בזה : תלד מההזזה ה:וס' כי , וכשר , וכר6"ס כרי"ף סמועהק
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 חיה שורפה יפה שרעתו כהן ואמר נבילה טקיבת חמורה עולה קיבת והלא במשנהבזה
 ענלי בקיבת אוהה שמעמיר מפני אלא שמותר בהנאה אמורה שאינה נבילה קיבתוב"ש
 ובסמכה ובמנחות בשבה חכמים אמרו לא הכי משום , בהנאה אסור דפירשייהוע"ז

 טהורות ובהמות חיות עור גבי על כוהבין אבל טמאה וחיה בהמה למעוטי אלאמופרים
 בהלכה טעו ועור , כ"ש לא הפרש אכילה בנות שאינן ואע"פ שלהן וטרפות בנבלותאפילו
 לכל בשביל כי בריה כל שכר מקפח הקב"ה אין האמר בתלמוד מקומות בכמהפשוטה
 לכתוב עורות מצואתן לעבר כלבים וט לשום כלב יחרץ לא ישראלבני

 נהי
 תפילין ס"ת

 ונא , ס"ת ופוסלים שכרם את ומקפחין נאו והם הכלבים שכר מקפח אינו והקב"הומזוזות
 הניצא ראושכפי חרתא פתנן קנקנהום הוא ההרת בדיו לתת ישראל כל נהגובכתיבתן
 , לאבור אזיל דקא יינן מתם שהוא אע"פ שלהן ומחומץ כלבים מצואת שנעשהקנקנהים
 וכן , כ"ש לא העיר עבור כלבים צואה מענין ישראל כל התירו עצמה הכתיבהוהשתא

 1 ז"ל שרירא . רבינוכתב
 , ובקיץ בחורף שוהה וכמה , בסיר שוהה וכמה , בגויל אצלכם עמלים איךוששאלתם

 , שעורין של או חטין קמה ואיזה , כלבים מצואת ועור עור כל צריךוכמה
 ו עפצים מטילין והיאך , מיםונסה

 צמרן את שמשירין יבשים עורות מביאין , אצלנו גוילים של ערות עושין כךתשובה
 שעורים בלא כלבים צואת ומעם מים לתוכן ומטילים לברן במים אותןושורין

 טשהין ואין , ימים מ ובחורף אחד יום בקיץ ומשהין הבור פי את וסותמים מלחומעם
 קרע יש ואם הקרע פפני בהן ובודקין אותן ומוציאין , יתעכלו שלא כדי מזה יותראשן
 עפצים ומביא , יפה יפה ומריחן חיים מים ומביא המוכנין Q'YV מלבן על ומותחו ,תופרו
 עשרה שלש בנדר של וליטרא , ליטרא שליש ועור עור לכל ונוהן יפה יפה טוחנן אוושוחקן
 מים טעט עליהן ומזלף שהדין משני בפניהם האלו העפצים מן וטח , בלימראאוקיאות
 ופעם ביום פעמים ועור עור בכל ועושה , הבשר ממקום יותר עפצים השער מקוםומעדיף
 ומנפצן שייבשו עד ועוזבן שיתלבנו כדי בשמש וטעמיכן העפצים יתר את מחהשלישי
 כהבנו כאשר , לס"ת כשר כלבים בצואת העורות שעבוד לסרנו כאן עד . וחותכן כךאחר
 לעבד מותר הוא אם שאלוהו לא השאלה בעלי שנם שכתבתי הראיה להם כתב ולאלעיל
 4 ז"ל הנאון השיבם זה ועל לו שאלו העבוד כיצד כ"א , להם היה פשוט דבר כי כלביםבצואת

 : דסייען רחמנאבריך

 בן אברהם טהר"ר המובהק הרב של ויהלום ספיר נפך אטרי והשלטנו העוזר עזרנו הנהעד
 יערכנו לא הלז היקר בספרו לדבר והפליא סברתו בטיב הורה אשר זלה"ה הירח"ינתן

 יצטרך אשר טבל הלכות שובע חיים אורח בו נמצא יען , אותו הקונה יאמר הב והב ,זהב
 נפשו נתיבותיו דורך בו לנהר עולם 13נהיג קראו ואמת , נצחיים חיים בו וחיהאדם
 היה אחר בי , לו לנחלה בו יבחר בו יחזיק אמש ואשרי , והיתר איסורי מעיק מכלמהכשל
 נתנה לנו רבים ואנחנו , בו קורא ירוץ למען סברתו ובטוב בפלפולו חיים ארץ וירשאברהם
 וישא . נפשותינו למוג לנו להיותו , העמים בינות מפוזרים יעקב קהלת היותנו יעןלמורשה
 , ז"ל עדו שמריה בכיר יצו אליה כיר והשוע הנבון ישעו טאלהי וערקה השם מאתברנת
 להדפיס האל יוכהו קונו, רצון לעשות 1בממ1נ1 בהונו המלאכה עושי ירי ההזיקאשר

 . בקושטנט'נא הרהט שנת תמוז לחדש ימים ח' ג' יום ונשלם . אמן בישראל תורהולהרביץ
 : ועופרת ברזל ועט שבם במושכי צעירנאום

 * זלה"ה כןך2נ מזל ע"ר ב,שלמה




