
 נ71 חטידימטפר
 היא אשר סו( ד )רות כת' ואם לאב שבת הקיש אהד יום אביו צורכי עושה אחרכל

 כבני )ב( ולאם לאב עובד אחד כל כי שבעה ילדה עקרה ה( ב )ש"א בנים משבעה לךפובה
 ואחר ליצחק עובד אחד ורועה בנים י"א )ג( אהד יום לו עובד היה אחד כל כייעקב
 שמות ולכך )ר( וליצחק ליעקב בשבת וכולם ליצחק בעצמו יעקב ובשבתליעקב
  והאכלתיך  יר(  נח )ישעיה בשבת לכך כתפיו על ההשן ובאבני השוהם באבנישכפים
 משמר. אנשי וכן )1( שוים ובשבת הלקים ו' . . . )ה( אנשי לכך אביך יעקבנחלת
 הקטנה אצבע אלפימ קמ"ר שהם אמה אלמים ד' שבת תחום טוב יום )א(וערלז.

 ק"כ שהם אלף צ"ו על גדולה אצבע אלף צ"ו שהם אלפים קמ"דעל
 הם אלף וק"כ אלף וצ"ו אלף קמ"ד הרי אלפים ק'כ על נודל שאצל אצבעאלפים
 על אלף ש"ס של והאלכסון ריבוא קמ"ד רוחות לדי היקף ריבוא ל"ו הם אלףש"ס
 אלף תק"ד השני והאלכסון אלף תק"ד הם אלף וקמ"ר אלף ש"ס האלכסון אלףשים
 אנורל חשבון יחריו כשיצטרפו אלפים וחי אלפים אלף אלכסונות שני הרי ושניראשון
 ]ע"ב[ לרקע ננד כיצד העולם לעומת חשבונות אלה )ב( קמנה ואצבע אגודלושאצל
 וח' אלפים אלף הם אוירים ז' הן לרקיע רקיע בין אוירים וזי יום אלףקמ"ד
 היריעות והרי 5( משזר ושש שני ותולעת וארגמן תבלת של עשר ויריעותאלפים
 השמים שבת תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי ואת וזהו שוין והרקיעיםושבת
 פעמים ז' טובים וימים בשבתות ולכך העולם כמניין שבת ותחום הכרובים עלכסאי
 כסא וזהו כסא הזכיר הרי מהם אחד יפתח שאם כבורך כסא לפני וידוע גלויכסא
 ד' הרי אתה מעולם מאז כסאך נכון ג' נכון וכסאו ב' כסאו הכין בשמים היא'

 השביעי וביום וי הרי כסאו לפני ומישור זכות ה' הרי ונשא רם כסא על היושבהמלך
 כס"א זה. כננד זה כסאו כעין רקיעים ז' בכל כי ז' הרי כבודו כסא על וישבנתעלה
 בלא כסא אין תורה בגימטרי' כולס כס"א כסא"ו כס"א כסא'ך וכסא'וכסא"ו

 פעמים וז' בשבת בתורה קורין ולכך השית וכס דת בראשית מלפני א? )נ(וזהו תור"
 הכרובים. כסא על שכינה הושיבו כאילו ז' קורין ולכך הברובים יושבבקרייה

 מפריםעינייני
 כנגר עי בזרוע להכניס ויש אחד בית אלא להן אין יד של תפילין "תרלח,

 כנגר יהיה והקשר מעצמו זרועו ויקשור הרצועה את וימשוךלבו
 תפילין הנחת מקום ער חומסו טראש מפחים ב' בראש בתים ד' של והתפיליןלבו
 בלוחות טפחים ת"כ כנגר תפילין הנחת של מקום עד הכתף התחלת מן טפחים ב'וכן
 בקרש ננעה לא הקרש ימין אם הקרש באותיות לינע שאסור לומר הכתיבה מקוםער
 ידו משים הסופר כי הקלף עכרי משני נכתב תורה ספר ואין הדיוט ימין שכןכל
 האחר מעבר נסמכת ירו והרי הקדש שם האחר טעכר שפעמים נמצא הקלףעל

 סטנ"ס. קיי הו6 וגגיטס  ח5"י קי' 5עי5 גכחנ סייוט עי טכ6ן נ( בכ"י. מ5שס טילת י"ס6(

 ואתר ליצחק שכד ואחד רועים היו כנים ויו"ד צ"ל )ג( ת"ד. פרשה בראשית רבה שדרשמ(
 הדגר. לטין אדע ולא כאן יש הנכר חסרון )ס( פ"ז. בירושלמי ויעי"ש א, ל"ו סוטה )ר(ליעקב.

 בעצרת. ד"ה שם וברש"י ב' ר"ה סוכה)ו(
 מטמגמ. והלשון תיקון צריך הזה הסימן כל )נ( כו'. ד' 1י1"ט שבת תחום 1'ל )6(תרלז.

 הכפורים. ליש טוסך בקדושת פיוט)נ(
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 הסיריםסטר179
 יצטרך ולא הקלף שיכפול כדי תפורה תורה ספר שתהא קורם להגיה צריךוהמניה
 אשר כל את אלקים וירא לא( א )כראשית שנאמר השמות על הספר על ידולהניף
 מעשה כל על אלא טוב כי אלקים וירא נאמר יום בכל והרי מאד טוב והנהעשה

 כך ויכולו כך ואחר ספרים כותבי שכן וכל מלאכה עושי יעשו שכן לימדבראשית
 ראה הקרה ונם הכינה ויספרה ראה אז בו( כח )איוב וכתיב יחדיו יתפור שיעייןאחר

 וימפרה ראה ד"א בתפירה חקרה במסוקים הכינה התיבה ויספרה כהלכתןשהאותיות
 כי אלקים וירא כנגר ויבולו  ויכל ויבולו  וכנגרת שנייה  פעם  הקרה  בם  תחילההכינה
 ביום וישבות וכנגדם מאד טוכ והנה עשה אשר כל את אלקים וירא כנגד ויכלטוב

 בתהילה ועשייה בריאה כנגר לחמים ב' לכך שבת וישבות ב' הרי שבת בו כיהשביעי
 והארץ השמים תולדות אלה ד( ב )בראשית שנאמר הארץ כך ואחר השמיםכת'

 מראשו ושמים כך ואהר ארץ אלקים ה' עשות ביום שם( )שם כת' כך ואחרבהבראם
 אלא לתחילתו יחוור שלא לסופו שיעמוד בעוד (ראשו מסופו כך ואחרלסופו
 מסופו אותיות  בתשר"ק שבת תבנת  )א( תיקנו לכך וסיים דסליק במאי לראשומסופו
 המעשים כל על אדון אל הסדר: עי האותיות אמר בתחילה שכבר לפילראשו

 וכו'. הואברוך
 ויוציאם. בידו יתפסח אלא חוץ ינערם לא כתיק תפיליו או שספריו אדםתרלט,6(

 ובניו אשתו אדם נשק אם פיהו מנשיקות ישקני ב( א )שיר3(
 בספר. ינע ואז יריו ירחץ בידו אשתו ס"ה[ ]דף בשר נגע אם הספר ינשק לאמטונפים
 אשר המיטה על הספרים שם האהד גדולה מתיכה ספרים מריקים היו שניםתרם.

 אוהו לו אמר הקרקע נב על הספרים שם ואחד ואשה איש שמהשכבו
 אתה לו אמר קרקע גבי על מניחם שאתה בספרים תזלזל למה המטה עלשהניה
 טהור והקרקע ואשתו איש ששמשו מטה נכי על מניהם שאתה התורה אתמהלל
 אצלו ואשתו שמע את קורא אדם והלא )א( לו אמר הקרקע על להשים בגד ליואין
 אם אבל מיטתו שימש לא כשעריין לו אמר מומאה מקבלין תורה דברי ואין)ב(

 לא שם שוכב שהוא הסדין על או בנדו על או בשרו על זרע שכבת שלליהלוהית
 דברי כה הלא כס( כנ )ירמיה שנאמר טומאה מקבלין אין אמרו בקריאה ועודיקרא
 מלהניח חלילה ממנו כובם ולא  ורע שכבת בו שיש רבר על להניה אבלכאש.

  עליו.ספר
 תיקון שמים ליראי מלמר כגון המזכים את המזכה לעד  עימרת צדקתותוגמא.

 לאחרים. ילמדו ואותם לאחרים לתקן כדיתפילין
 שכתוב לפי המלהמה מערכי עליו הוזר לתמילין תפילין בין סח אטילותרמב.)א(

 של תפילין לזה שהיה כזכות קדקד אף זרוע ומרף כ( לג)דברים
 פאר ראש ועל תפארתו זרוע יב( סג לישעיה בזרוע פאר מצינו ראש ושליד

 בזרוע וארם תפארתך לשם יג( כט )דה"א וכתי' עליך חבוש פארך יז( כד)יחזקאל
 מערכי חוזר לתפילין תפילין בין סה לכן הזרוע על או הראש על מכה ואדםמגן

 שם כי הארץ עמי כל וראו י( כה )דברים וכתיב שם בביטול שחטא כיוןהמלחמה
 )הושע ונתיב קרנו תרוס ובשמי כה( פט )תהלים וכתיב ממך ויראו עליך נקראה'
 במלחמה כנון לנם כשצריך עונותיו שמזכירים המידה היא כך זרועותיו על קהם ג(יא

 לל"ו. נ( לי"ג.6(

 ל"ז. בס" הכלס והביאה לאומרה, מנהגנו שאין וכתב הביאה האטררהם )6(תרגלה.
 א'. כ"ג שם )נ( א'. כ"ד ברגית )6(תרמ.
 גי. מ"ר סוטה )6(תרמתן.
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178ספרנהםידים

 סכותה ח(  קם  לתהלים וכת' שכננרו ימין כנגר ושמאל )ב( זרועו ועל ראשו עללתנן
 נשק. ביזםלראשי

 אהד חופ כי הקשרים ועושה החוטין עצמו בחוט פותל ציצית נשעושין למהתרמיז.
 שליש כי נדיל שליש )א( למה המעשים לכל נורם והלב הלבכננר

 שליש מדבר שליש )ב( וכן ארץ בדרך שליש בתפילה שליש ללמוד בתורההיום
 כי יז( כג )משלי תשועתך היום כל צרקתך יספר פי פו( עא )שם יישוב שלישימים
 כאולם שלבם  הראשונים רורות שיחתי היא  צו( קיט לתהלים  היום כל ה' ניראתאם

 במזמורים. שליש באגרות שליש בתורה היום שליש  דוד  לנ(ננון
 לתפילין בתים הי וציצית לתפילין דומה אינו תפירות כ' )א( תורה ספרתרמני.

 יריעה כפי כלום בכך אין ק' אפילו תפירות אבל ציציות ה' וכןפסולין
 דברים קצת הניח אפילו כהילכתה שסיככה סוכה של למכך )ב( אלא לדמות איןלכך

 מבי בנידים מקומות בג' שתפרה תורה ספר כך כלום בכך אין בינתיםהפסולים
 ללולב. )ד( לדמות ואין כש.רה בפשתים או בינתים במשי ותפרה ובאמצע )נ(קצוהיה
 הספר על ישרטמ ולא בספר ישימהו לא במים קונמרס שמתקן אדם 5(תרמה.

 בו  אין ולקונטריס בו כתוב שכבר לפי קדושה בו יששהספר
 ובך.  כך לי  חייב פלוני  בספר לכתוב  ואסורקרושה

 ותורה לבד אחת בתיבה שבכתב תורה מניח שהיה אהד בהסיר מעשהתרמו."
 יותר קדושתה  שבכתב  תורה כי  אחרת בתיבה לבד פה[]שבעל
 פה. שבעלמתורה

 בחלום לאחר  בא והכוהו בגדיו וחלצו מקברו צדיק הוציאו אחת פעםתרמז.ל
 במבלאות קושרם הייתי ולא נמחקים ספרים רואה שהייתי לפיואמר
 הוציאונ..לכך

 לך יש אם כיצד שלך מהון יותר כבדחו ט( ג )משלי מהונך ה' כבדתרמח.ל
 מכבדן אתה מהמדים כלי מיני וכל וזהב כסף ועושרהון

 ד( ב )דה"ב שנאמר ה' לחפצי תעשה כן בו וסוגרן ונאה יפה ארנז קונהשאתה
 ארון את שם ושמת ג( מ )שמות וכת' אלקינו גדול כי גדול בונה אני אשרוהבית
)".a~pDn סלט"ע נקיטן לסלן נט55 קרוטט עי עכרן nlps .לע"ס. ד( מתקע"(. ג( סחקי"ג. נ( טינוייס 

 הקב"ה. של ימיט רהוה דידך לשמאל ב': נ"נ יומא)נ(
 פרשה כיון כמדרש והוא כל ד"ה א' צ"ד פפחים בתוס' מובא )נ( א'. ל"ט מנחות )5(תרמג.

 חצות ער : בי ג' ברכות יעוין )נ( המדרש. בשם ויקרא פרשה ראובגי בילקוט ומובאח'
 פלגות ערנת'ה ג רי'י'םץ

 דמרא בפולהנא ואשתדל ואתער לילא בפלגות וקםליליא
 בשירי

 ד"ה ב' ג' ע"ז וברש"י ותושבהין.
 יייי~עמי ה' סם ט ק רהיטים יביט כיתרה ה הי"ית מתעסקיה~יזי

 כו'. ישלש לעולם ל' ובקרושין לילה. חצות שנאמרכמו ותושבשת בשיחתשסק
 תרל"א סי' או"ח וגשו"ע רבא ד"ה ברש"י יש"ש ג' ט"ו סוכה)ג( תפירותיה. צ"ל: )6(תרמד.

 ב' כ"ט סוכה ~( ט"ב. רע"ח סי' יו"ר ועיין פסולה. הרחק בשעת שלא אגל הדחק בשעתכשרה משי כולה נתפרה אם וגם ? עלה אתרן ומיעוט רוב מתורת האם מגידים תפירות גם בהשנמצאו מאי פסול משי אם בס"ת אבל א'( "'ט )מגילה איגרת ת 1 הואיל נידין חוטי ג'בה
 ס"ב. תרס"ה סי' או"ח וש"ע שם הר"ן ויעויןבמשנה

 הק"ג. וויניציאה הרמג"ם על רוקח מעשה טפר בהקדמת מובא גכ"י הרמנ"ט לשון)5(תרמו.
 עתה שכותבים כמו אחד נקובץ תנ"ך מלכתוב מונע שהיה ז"ל מארי אנא משםואעהיק

 גזמן כותבין שהיו כמו הטיל על אחד בכרך אותן מחברין היו שאם ז"ל אומר והיו אנשיםקצת
הק

 ה שכשפותחיםלפי
 הכוללץ

 וכו'. מתורה מלמעלה הם יהיו בנביאים ט לקרות
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 פ( ח )מ"א וכתיב זהב אותו וצפית א( שם )שם ארון ועשו י( נה )שמותונתיב
 אתה הון לך יש אם יזלזלוהו לא התורה את המנכד וכל לחות שני רק נארוןאין

 ישוו לא חפצים וכל שמים לחפצי תעשה וכן לכל יופיו להראות ומכבדוטייפהו
 הדליקה טן תציל ביתך על נופלת אש רואה אתה שאם מהונך ה' את כבדבה

 פקוח בפני שעומד דבר ואין שמים חפצי ]ע"ב[ שהם וכל ספרים שמים חפציתחלה
 )משלי שנאמר ואם אב זוהו הונך לך שנותן ממי יותר כבדהו מהונך ה' כבדנפש.
 ואם לך ונתן לאבותיך נתנו שהוא תכבדהו מהם ויותר אבות נחלת והון בית יד(יט
 רבך את תציל תהילה הסוהר בבית ורבך ואביך היים אלקים דברי שליסדךרבך

 כנון כבדהו הונך מאבר אתה ואפילו מהונך יותר מהונך וזהו שמים הפצישלימדך
 במאה אלף מאה שהשכיר כסף ככר למאה אעשה ומה שאמר יהודה מלךאמציה
 ומראשית ט( נ )שם הכסף"( ואיבד עמו יוליכם שלא הנביא לו ואמר כסףככר
 ברור שהוא ומייפיהו מבררהו אתה חדשה תבואה לך כשיש יותר תבואתך]כל[
 כמה תבואתך ומראשית נבחר מכסף ותבואתי ים( ה )שם בהן שכתוב תורה דבריכך
 רהילכתא אליבא שמים הפצי כך ללחם שתהא עד תבואתך בראשית עמל אתהעמל
 נ( לג )איוב וכתיב פ' אסרי כל בצדק ח( ח )שם שנאמר ומעות ונימנום ספקבלא
 קם( קיט )תהלים וכתיב צרופה ה' אמרת לא( כב )ש"ב וכת' מללו ברורשפתי
 ד( קכ )שם טהורות אמרות ה' אמרות ז( יב )שם שנאמר וסיופים אמרתךצרופה
 ירי על צרופה ה' אמרת מבוררים הקב"ה ודברי מבררם שתהא שנונים נבורהצי

 ה' מצות ד( יט )שם גאונים ידי על טהורות ה' אמרות האמוראים ירי ועלהתנאים

 וטהרים בו( כא )משלי מהורה ה' יראת י( שם )שם שבהם רבנים ידי עלברה
 שידע נחת כף מלא מגב ו( ד )קהלת וזהו)א( הלכות פוסקי ידי על נועםאמרי
 ולהפוך ולתרץ להקשות שיודע עמל חפנים ממלא למעשה הלכות פוסקיהארם

 הי אמרות וממולפל חריף שהוא להתגאות הרחבה רוחו להראות רוה ורעותבתלמוד
 אמרות הידים את מטמאין שאינן סופרים דברי מהורות)ב( אמרות שבכתבתורה

 עליי ערום יושב שאדם מפני וכסתות כרים על ספרים אדם ישים שלאטהורות
 מתפללים היו לא הראשונים לכך עליהם ישן ואדם עליהם בא זרע שכבת שמאוגם
 בית אל תלך כאשר רגלך שמור יז( ד )שם וכת' ומהורים לבנים בבגדיםאלא

 לבנים. בגדיך יהיו עת בכל ח( מ )שם וכת'האלקים
 ישים לא ד( ונם ג( בספרים הפץ שום או קולמסו ארם יצניע לאתרמט.ל

 ולתקנו. ליבשו הספר בתוך במים שמצחצחין קונטריםאדם

 בנר חלב אותו וישימהו יחזור אל הספר על חלב נשפך אםתרע"
 מן בחיקו תפילין או פסוק בו שיש כתב או ספר אדם ישים לאתרנא.

 לבשרו.הלוק
 ילחכנו אל הספרים על דבר שום או טוב ביום דיו לו שנפל מי )א(יזרנב.0

 הכתב. את שמוחק מפני ובבגדבלשון

 סנט"ס. קטן לעיל גכס3 י( ססק"ו. קיטן א"כ ג( סחק"ד. נ( ס"ס. 1W'P ט"מ6(

 b~pDD. 1( מס"ק.ס(

 אמר נחת כפ טלא טוב : תתקש'א רמז קהלת ובילקוט ך פרשה הקרא רבה שייש %תרמוץ,
 אלא בהם רגיל ואיט הלטת ששתה ממי בהם ורגיל מררים שני ששונה מי טוב יצחקר'

 :ספרי פ"ב ירים בתוספתא )3( הילבן. בר דמתקרי וברבה: אולפן רוח דסתקרי רשמיה רוחורעות
 הירים. את מטמאים אינם ואילך מכאן שנכתבו ספרים וכל מיראבן

 gqp' ס" אה'ח שו"ע היטב בבאר טונף %רגרנב,
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 ללחכו יכול כשמתענה' בחול דבר שום או דיו המפר על נפל דאם )א(תרנג.6(
 יקנח המעיל ע" ואפילו המלבוש ועל הספר על נפל ואםבלשונו
 תחילה. הספראת

 אמר בחלוקך תקנח לו אמרו שלו במקטורן שקינח )א( באחר ומעשהתרנד.3(
 בו. אקנח ולא בו זרעשכבת

 ונפלו ספרים ובירו זהב אדם ביד יש אם טהונך יותר מהונך ה' כבדתרנה,ג(
 הזהב. כך ואחר הספרים תחילה ינניה והזהב הספריםמידו

תרנו."
 לדחוק הספר על ברכו ישים לא המסגר עם לסנור יכול אדם שאין מפר

 במסגר. הספר לסגור כדיהספר
 לעשות רשאי שאינו אע"פ נו להתלמד לתינוק שמע וקדית הלל )א(הכותבתרנז.ס(

 אע"פ בספר שתפרן והרצועות המשיחות הידים את מפסאכן
 הידים. מטמאות לקיימן רשאישאית

 משימין היו כי הירים את שמטמאים הספרים על גזרו )א( אמרו הנהתרנים,"
 גזרו לכך הספרים את אוכלים העכברים והיו התרומה עםהספרים

 יבאו שלא כדי התרומה את שיממאו שנורו ניון הוה בזמן נוהגת מומאה שאיןואע'פ
 אף הרי המפרים את העכברים יאכלו שלא המאכלים עם הספרים שישימו זהלידי
 המפרים את העכברים יאכלו שלא כדי המאכלים עם ספרים אדם ישים לא הזהבזמן
 לשם הארם ינרום שלא )ב( ס"ו[ ]דף אלהיכם לחי כן תעשון לא ד( יב )דבריםוכתיב

 לשם: כך ינרום' שלא בו יהיה לא טום כל )ס כא( כב )ויקרא דוגמתשימחק
 כדי ספר לפניו ומשים בהמה יושב הוא אם כנון מסמרים אדם יהנה לאתרנט,י(

 בשביל ללמוד יכול אינו זורחת כשהחמה בשביל ואם השמש יכנושלא
 להנאתו. יכוין שלא רק מותר הכתיבה על צל שיהא עד האותיות על זורחתשהיא

 עולה העשן והנה לכתוב כדי הריו ליבש והפץ ברף עמוד איש כתב ואםתרמ.ס(
 ט( וכן העשן. מן להגן האש כנגד לפניו קונמריס או הספר ישיםאל

 שלא השיטה מן למעלה אחר פפר ישים לא אחד טספר שמעתיק אדםתרמא., יראוהו. שלא למחיצה הספר ישים לא ארם שיראה חפץ ואינו דגר עושהאם
 בבזיון נהנה שהוא ימעה שלא לדעת ספר על ספר יניח לאיטעה
הספר.

 להכות או הספר על להכות בידו כעסו יראה לא בידו ספר שיש מיתרמב.י6(
 יגן לא והתלמיד בספר יכנו לא תלמידו על עטכועם הרב בספראחרים
 נפשות. סכנת בהכאות יש כן אם אלא הכאות לקבלבספר

 הישנות המעות ונפסלו בכספים שמרויח י3( אדם כנון בספרים אדם יהנה לאתרמם.
 היה והנה הישנים במעות ויתנו ישאו ולא ימכרו ושלא יתנו שלאוצוו

 יחתכו בירו ימצאום ואם לחפשו ובאים עוברים המטבעים 3ץ(  והנה ישנים מעותבידו

 סס9"ע.  ו(  ססיי"1. ל ססקע"ו. ק( ססקי"י. ד( ססיכ"ו.  ג( ססי"ב. ל pnD"$.י
 ססס"ר. עם ול"ו.  יל( WpfiDDD/'~. קיצן  לקל וירנין trffpnn ל bwpnn. ל( ממק"י.ל

 במשבצות צ"ח מימן יו"ר מגרים פרי ויעויין תק"ז סי' או"ח שו"ע היסג בבאר מובא)6(ר2רנג.
 דיו 1ל9"ז טוהר, בלשונו ללחוך הא משמע ולפלוט לפעום אסור צמר הבתענית :סק"ב
 רוקא. לאו הוא רגנושכתב

 כו'. שלו במקטורן וקנח הספר על דיו 6 שנפל באחד מעשה וצ"ל כאן יש חסרון )6(תרנך.
 "ושמע". ולמנעו פ"ב ידים תוספתא )6(תרנז.
 ב'. כ"ז ביצה )ג( ב'. ק"כ שם מ( א'. י"ר שית )6(תרנח.
 בדפוס. הטטגעות טתיכי י"ל )"(ף2רמנ.
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 שאדם )ב( חכמים ואמרו*( הספרים. בתוך אותם יטמון לא בפיט וישלינוםהמעות
 אבל לתפילין ייהדו שלא סודר תפיליו בו שקשורים סודרו בסוף מעות לצרוריכול
 בכלים או בכום או בקערה ואמנ( )ג( בסודר. יקשוף אל וערב שתי יש במעותאם
 ואין שיגרר ער בהם ישתמש אל עליו וערב שהשתי  ומן כל וערב שתי  הנויעשה

  עליו. פרצופות לומרצריך
 כיוצא שאין ספרים ומצא סחורה לקנות כסף לו ויש במדינות שהולך אדםתרסד.ג(

 קלפים יקרים במקומו )א( או ותוספות פירושים כנון בעירובהם
 ספרים לקנות מצוה חומשים לתינוקות אין או הלומדים כננד בספרים ספק ואיןוסופרים

 בספרים. סחורה יעשה אל צורכן כדי ספרים להם יש ואםולמוכרם
 אם לתת רוצה אני וכך כך יאסר אלא רע רע יאמר לא ספרים הקונהתרסהיג(

 מאד בזול לו יאמר לו שיתן יודע והוא מאד בזול ואם תתןתחפוץ
 עון לו אין בכך שלך יהא אעפ"כ יאמר ואם הזהרתיך הרי רימיתיך תאמר לאהוא
 לרמותו ואפילו בזול יקנה לקנות בזול שיוכל מה כל נגבם שמוכר יודע הקונה אםאבל
 יוליכם שלא כדי קלים ברמים לו שנגנב למי שיחזיר כדי עושה בטוב מאד בזולשיתן

 ממנו. שנגננו למי יחזירום לא שמא אחר למקוםהגנב
 והיה להם צריך היה לא כי וכתובים נביאים תורה מכר אהד היו שניםתרמו.י(

 תורה מכר פרנסתו בעבור ואחד ופירושים פה שבעל תורהקונה
 אתה נטצא תלמוד ואיך שבכתב תורה מוכר אינך מה מפני תבירו לו אמר פהשבעל
 תירה מהם פחותים וקונה קדושים שבכתב תורה מוכר למה אתה לו אמר תורהחסר

 תמכור. ואל קנה אמת כנ( כב )משלי וכתיב פהשבעל
 ופשתים לצמר שדומים פה שבעל תורה  ימכור  למכור לארם יש  אםר1רמ?.ס(

 נמו אריגה לשון מסכתא נקראית לכך )ב( בה ואורנין )א(שעולמין
 אחד לעניין דברים כל שמקבץ לפרקים הלכות דשמשון המסכת עם ינ( פז)שומטים

 מסכתא. היאזו
 קח לאחיו אחר יאמר לא )א( בנים שני לו ויש וספר. כלב שהניה האבתרסת.,(

 יחלקו אל לחלוק שבאו חבירים שני וכן הכלב ואני הספראתה
 מקום )ב( וכנני ספר כננר הכסא בית ולא כלב לא ישימו לא שניהם בין גנאידבר

 אקח ואני זהב או כסף ספר משקל אתה קח כגון משקל ספר אדם יעשה ולאתפילין
 1ע"בן  קשור הקרש כתבי מפר כנון  החמור על להשים  משואות בשתי ולא  הספרכנגדו

 סס9"'ח. ל ססי5"3.  ס( ססק5"ג. ד( ססעג"ע. ל סס9"ו. ק( ססי"י.ש

 ש"ך יעוין עליו שם וחלק הצלמים כל בפרק הר"ן  הביא  הרשב"א כחב  כן  )ג( בל מ"ו  סנהררין)ג(
 מק"ו. קמ"א סי'יו"ד

 חכמיט כי סבה היתה הספרים יוקר 11 בהערה 44 צר בהיונה זקש ר"ש דברי לפי)6(תרוקדי
 להיות בבבלי ובחרו בידם מצוי היה לא כי כבבבלי גירושלמי התעסקו לאהקדמונים
 מלשון מסכת כי כתב, בהקדמתו התף"ט )3( שעומלים. או שמאלמים צ"ל אולי )לתרמיז כמותו.הלכה
 משקי על ומסכת כו'. בדינים משרבת מסכת כל כי בי( מי למשיי יינהמסכה

 גברת.
 כשרש ולא מזג בשרש השתמשו חז"ל כי ועור התואר שם אלא דבר שם אינה גברת כי ידעטאבל
 טבחה קאמינא כהכתיב אנא א"י מזגו ואימא א"ל מהו נכרי שמסכו : בי ר"ה זרה עבודה העויןמסך
 בשרש לומר ע"ז הקפידו כי הרי לעצמו. חכמים לשון לעצמה תורה לשון א"ל יינה מסכהטבחה
 משכיתו כמו בפתח המ"מ ויהיה ט"ז( בי )ישעיה ההמדה שכיות מלשון טסכת כי לומר מוכלמזג,
 לנברים ושמע הסכת מלשון מסכת הערוך 'מוסף געל ר"ג ולדעת י"ג( ה' )יחזקאל שמאליתבשי"ן
 האורג ואתה המפכת אנו ל"ה; מזמור סוג שותר טמדרש רהט של לפירושו ראיה וקצת ט'(,כ"ז
 לדוחת, מסכת קבעה לה' אותם ויסך : פ"ב סנהדרין 'רישלמי השיו זה, בלשון השתמשו כיהרי

 בתוי"ט. הרב כדברי וזהו נסך כמו מסכת שם הביט כיהרי
 צ"ל מ( א'. ל' שם ובבלי וכלב כוי להם שהיו האחים ת"ד: תמורה מסכה ישיו)6(תרסח.

 תפילין. כנגד או; תפלה מקוםוכנגר
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 שיש תיבה באותה הסוס על או התטור על השני מצד נלחים של פסול וספריחר
 ביתך. אל תועבה תביא ולא כו( ז חיברים וכתיב נלחים כתבי בה ישים לאספרים

 שאהיה אשוב יום באותו לאשתו והודיע בדרך שהיה אחר באיש מעשהתרמפ.6(
 וטבלה לפבילה 'הלכה לבא לבעלה שיש שירעה והאשהאצלך

 לו ואמרה מעיל בו שתקנה זקוק לך אתן שבאתי קודם שטבלת כיון בעלה להואמר
 ואשאיל ספר לי שיכתוב סופר אשכיר או ספר שאקנה רשות לי תן זקוקבאותו

 בן. אותו אם כי הארץ עמי היו אחיו וכל בן וילדה  והרתה כו שילמדוללומדים
 ספר לקנות חפץ שאינו עין רע בעל לה והיה צדקת היהה אחת אשהתרע.3(

 לה אמר לטבול רצתה לא לפבול עתה וכשהגיע לצדקה לתתולא
 היה ולא צדקה ותתן ספרים תקנה כן אם אלא מובלת איני אמרה תטבלי לאלמה
 קבל צדקה ולתת ספרים לקנוח יהרצה בן אם אלא לטבול ממאנת והיתהרוצה
 באיזה יודעת ואינה למצוה אותך שכוסה ברוכה תהא לכך לאיש אמר עליהלחכם
 טובות שיעשה בדברים לגרום תוכלי אם לאשתו ואמר בזה אלא אותך לכוףעניין

 שלא רצונו את תעכבי אל המטה תשמיש בדבר לבינך שבינו בדברים אבל טובהרי
 כעסו. ותרבי הרונך תענבי ושלא בעבירהיהרהר

 להלחם למלחמה שהולכים יהודים עניים כגון לבא לעתיר בשוה "ולקים ישתרעא.
 ויואב מכביי ויהודה המלך דוד מלחמת כגון האויבים על ה'מלהמות

 ערי ובעד עמנו בעד ונתחזק חזק יב( י )ש"ב וכתיב למלחמה כשהולכים צרוייהבן
 המלחמה וצורכי וכובע שריון מלהמה כלי לו היה ולא למלחמה שהולך מיאלקינו
 הכלים על ליושבים נותן סור הרי למלחמה להולכים לאחרים משאיל שהיה מיהרי
 יהרנו שלא בהנם מלחמה כלי שממפיקין לאלה שכן כל המלחמה אנשי כחלקהלק

 תורה ללמוד ספרים המשאילים וכן זיין כלי מן שמגינים הבא לעולם עמהםשיחלקו
 וחלק הלומרים כחלק עניים ללמוד מלמרים המשכירים וחלק הלומדים כחלקהלקם

 מצוה וכל שמים לשם כשעושים הלומדים כחלק ופרנסה מזונות להםהמסמיקים
 אותו לעשות יכול היה לא אותו לו שאין וכיון לו היה אילו עושה היהשהיחיד
 אע"פ והמזכה הטצוה לעשות היועץ וכן הבא לעולם כזה הלקו לעשותה לוהמספיק
 עונשו יותר והמדיח המסית עבירה כל וכן נעשה ידו ועל הואיל הוא עשאהשלא
 כסו למסית וכן הקדמוני לנחש שנעשה כמו וכן שאול את דואג )א( כגון הנידחמן

 מעל. למסור בלעם ט,( לא )כמדבר ישראל ואת אבשלום את שהסיתאהיתזפל
 ואילו וביושר באמת נותנ:ן שאינן אותם של חלק נותנין וביושר באמת מםוהנותניןג(
 התנין שאין ויש הליפרא מן וכך כך לתת חרם שגזרו מחביריהם בניהינם הלקנוטלין
 שנותנין הכובים חבריהם נוזלים הרי וביושר באמת שנותנין ויש מעט אלאבאמת
 בניהינם הטובים חביריהם חלק ירשו והרשעים עדן בגן חלקם את יורשין הרייותר
 מס בשקר רשעים יתנו שלא תקנה לעשות ובירמ ומהפאין למחות שבידם הקהלוראשי

 גהינם. ירשו הם נם ביושר הראשים שנותניםאע"פ

תרעב,"
 עצמה בפני ומסכתא מסכתא כל יכתוב לאחרים להשאיל ספרים הכותב

 לאחר ישאיל איך סדר יחר יקשור שאם בבבל שעושיםכמו
 מסכתא המררש בבית לעיין צריכים כי סדר יהד קושרין הזה שבמלכות ומהכשיצטרך
 וכתיב לבדם(. טסכת יקשור מוטב להשאיל אבל עמו מסכתא כל יביא ואיךאחרת

)6.n"UDD )ססט"3. קימן ע"ג ס( ססט"ג. ד( שט"מ. ג( ססט"ו. ג 

- - - -- 

 ב"ב. א' שמיאן )6(תרעא.
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 יראוך אשר לכל אני חבר סנ( קיפ )שם לער עומדת וצדקתו )א( ט( קיב)תהלים

 ספרים. לכולם שיהיה עוסק שיהא פקודיךולשטרי
 ספריו כל ומכרו יורשיו באו הרבה ספרים לו והיה מת אחד חםידתרעג."(

,
 לשם והיה ספריהם מוכרין שהיורשין על מתאנחים היו והצדיקים

 כי היורשין ביר המפרים שאין נרם עון איזה לכם אניד תאנחו אל אמר אחרחכם
 יהיו אותם יטשטשו ואם זקן אני אומר היה כי אדם לבני ספריו טשאיל היהלא

 שילמדו לאדם לו טוב ס"ז[ ]דף כי כן לחשוב לאדם ואין לראות אוכל ולאנמחקין
 ספרים והמפקיד )א( בהם ילמרו ולא המוצנע במקום הספרים משיהו וימחקובספריו
 לחסירים אבל המקפיר כנגר אלא חכמים דברו לא זה בהם לעיין רשאי הנפקדשאין

 הדין. משורת לפנים לעשות להםיש
 משאיל שהיית למי לו לומר יש ספרים הסיר ביר המפקיד חסיד צדיקתרעד.ל

 יאמר לא ואם להם תשאיל לספריי יצטרכו אם כך שלךמפרים
 אם שלי ספרים משאיל שהייתי למי שאשאיל מנת על בידו הנפקר יאמרהמפקיד

 הדין. משורת לפנים לעשוה בהם כיוצא ליהיו

 ברצון משאיל ואחד לטובים ספריו משאיל אינו אחד בנים לו שיש יעקבתרעה."
 טוב. יעקב של לנפשו ויהיה למשאיל יעקב שיתן טוטבלטובים

 הנהרו לבניו מצוה והיה בהן שילמדו משאילן והיה ספרים לו היו אחד לתרעו.
 הספרים להשאיל תמנעו שלא ארם בני עם קטטה לכםכשיהיה

 שמא או הספרים לכם יחזירו לא שמא חוששים אתם ואם עמכם שמתקוטטיםלאותם
 קודם לעניים ותשאילום לשמה שלומדים למי ותשאילום משכון מהם תקחויעלילו

לעשירים.
 בא בעבירה או שלו הם בעבירה כי לך דע נשרפים ספרים יאית יאם "(תרעי.

 טתחילה או בהן ללמוד לחפצים משאילם שאינו או אבותיולירי
 לשמה. שלאנכתבו

 ותשאילו מצוה תעשה לו ואמר לוי ושסע לשמעון ספר שהשאיל ראובןתרעח.י(
 השאילו כן מנת על וראובן בו תדיר אלמוד תמיד יום שבכללי

 תדיר בו ללמוד ממני מבקש שלוי כיון ראובן אמר כי יום בכל בו שילטורלשמעון
 והנה כן כמו בקביעות בו שילמור לשמעון להשאילו מוטב תדיר בו ללמוד חפץושמעון
 שאם לשמעון הוא עון בשבוע יומים או יום אלא בו יום בכל לומד ואינו טרודשמעון

 בו. יום בכל שלומד ללוי משאילו היה לכן קודם יורע ראובןהיה-
 בבית בו לקרות כרי שלי במעות ספר לי תשכירו לציבור שאמר משומדתרעט.י(

 ספר לי תשיבו יאמר זמן לאחר שמא ממנו יקבלו לאהכנסת
 כשיאמרו בשת להם שיש משומר אותו של משפחה גנאי יהא שלא ועור שליתורה
 המשומר ומיעומו המעות נתנו ישראל רוב ואם משומד אותו של תורה ספרזה

 תחלקו לומר שבגוים יורשיהם או המשומדים יכולים זמן לאחר ואם עמהםישתתפוהו
 המשומדים מן רבים היהודים אם אבל עמהם ישהתפו אל לנו ותנו הלקנותחתנו
 למשפחה כבור שיש ופעמים מהם יקבלו אז חלקם ישאלו אם במעות לסלקןויכולין

 לו. לתת יניחו ואז לשמים לבו משומר שהוא אע"פ אומרכי
 לעיל נכסם כגד ו( סחטו. 1( חסע"ס. ס( ממע"ט. ז( ססע"ד. ג( a"DtD. 3( כלע"ג."(

 סלפ"ס. גקימן טPD7)S1 6 ק"5קימן
- -

 א'. גי כתובות )"(תרס.

 ב'. כ"ט מצ'יפ בבא )6(תרעג.
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 על היהודי רצה ולא לו לעוור ורצה נלח בא תורה ספר תופר היה אחדתרפ.6(
 וצדקה חלק אין ולכם ובנינו נקום עבריו ואנחנו כ( ב )נחמיה שכתיבשם

 בירושלים.וזכרון

 אמר  הגלח להכם אמר לחכם שאל ספרים לקשור נלח לפני "לך אחדומרפא."
 בטוב מתקן שאני ונשיראה שלו פסול ספר לפניו תהילה  לקשורלי

 תעזור ולא אהד קונטריס אפילו תקשור לא החכם לו אמר תעשה וכך כך לייאמר
 לקשור.לו

 שבקי בעיר נלה והיה לקושרם והוצרכו ממרים להם היו "סירים שני נ(תרפוף.
 שלו ספרים נותן היה האחר ההסיד היהודים מן יותר מסריםלקשור

 כי א( נב )ישעיה וכתיב בספר יגע איך אמר כי הנלה כמו בקי היה שלאליהודי
 הספרים מבזה יקשור הנוי אם ועוד במפר שכן וכל וטמא ערל עוד בך יבא יוסיףלא
 תורה מפר ודאי אמר והבירו שלו פסולים ספרים בחיתוכים יתקן שמא השייוריםוגם
 )ב( כתיבה כנון )א( אסור בציבור מלקרוא שמעכב דבר כל בנידים להם לתפוראסור

 לתת אסור אין בהם שלומדים בטבלאות ספרים שאר לקשור אבל בניריםולחפור
 שלו. פסול בספר השיורים יקח שלא כדי )נ( עליו עומד והיה לקשורלהם
 וספרים אביו אצל יושב הוא אם אותו מכין מה על מבין שאינו קטן ילד י(תרפג,

 ידע לא כי בו יגער אל צרכיו לעשות או להשתין כורע והקמןלפניו
 אלא סכנה לירי ויבא פחדו משום עצמו את ויעצור מנעו הספרים שבשביללהבין
 צואה מכמין ואין ושופך השתין אם מים ויקה ויכבד עפר יקח כך ואחר הספריםיכסה

 ממעיו: שיצא לגוף מזיק כי הםבאפר
 ולא עליו ממריו תדיר משים שאביו השולחן ~ע"ב[ על עמד אחר ילדתרפהס(

 עליו ואכל עליו לחם משים היה כשירצה אף אלא לבד לספרים רקייהרו
 וירד השולחן על הילד ועמר שיאכל עד מעליו הספרים ולקה עליו ספרים יוםובכל
 רנלו כףונחתך

 בסניי
 ספרים. עליו שהיו השלחן על לפסוע לבני שהנחתי גרם פשעי אטר

 היה חכם של שטליתו החמיר ראה חכם אצל שבא אחד באסיר מעשה 0תרפה.
 על טליתך פירסתה למה החסיד לו אמר הספרים עלפרוסה

 מלמטה רוח מוציא וכשאני לי יש עצירה ועצור חולה שאני מפני לו אמרהספרים
 ללב עולה היה מלמטה תדיר מוציא שאני לא ואם כן עושה תדיר ואני ליסיקל
 להרחיק לך יש אעפ"כ לו אמר רוה ומוציא הספרים על בגד פורס ואני מסוכןוהייתי
 מכל לו אמר נכנמין ומצורעין ובין הפרכות כשהונללו )ג( למה לו אמר אמותארבע
 אזקיקך. לא אפשר אי אם ליה אמר סכנה לי היה והכי אדהכי לו אמר תרחיקמקום
 טרהים על שאומר כאיש יעשה אל בספרים מורח או ספרים שנו'8א מי 0תרפו.

 חפץ הקביה שרצון לרברים הרבה טרחתי כן ואומר לי אוינדולים
 כן. לומר יתכן לאבהם

 זה אין יאמר לא לתקנו יוכלו שלא הרבה טעיות בספר ארם רואה אם מ(תרמז.
 נניזה. טעון יאמר אלא לשריפה אלא ראויהספר

 טעיות בהם ויש מונהים שאינם בספרים לומר רגיל שהיה באחד מעשהתרפת."
 חפקק"ש ע( ropnn."( ממקכ"1. ו( ממקנ"ג. 0 מחקכ"ס. ס( סמקכ"י. ו( ל"ת. ג( כ"י. 3( לט"מ.6(

- :ב. ג"כ הס"ת תפר אם וה"ה : שכתג סקס כ"ט סימן מנ"א יעיו )3( ב'. מ"ח ~'טין )שתרץ..-
ק 1 ע'יה. טש1 למילחיה חזי ולא שגלקל

 כ. ס'א תעייה )6(לנרפה.
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 אדם בני לשאר והיו בביתו ספרים לו והין. לשריפה אלא ראויים אינם אומרהיה

 להציל רצו ונם והצילו ספריהם להציל ובאו בביהו דליקה ונפל בביתוספרים
 על לומר אין לך אמרתי הלא החכם לו אמר יכלו ולא האיש אותו שלספריו

 לישרף. ראוייןספרים
 יאמר לא ילודי ביד הספרים אם ואפילו נוי ביר ספרים אדם ימשנן לא "(תרפט.

 המפתח. לך וקח בתיבתי בביתי ותניתם הספרים על וכך כך לי תלוהלגוי
 על אלא )א( יכול שאינו מה בזקנתו גורס שאינו מי לדין בא ארם אין 3(תרץ.

 צריק רעות רבות כ( לד )תהלים זוכר אדם אז כי בנערותו גרםשלא
 הוא אם לצרה בא למה כן אם פדר מחדו שם ה( יד )שם וכתיב הי יצילנוומכלם
 שהיו למקום הולנים או ופחד צער לידי אדם שהביא אלא פחד לידי בא ולמהצדיק

 ליפול שעשוי מקום שולחן על בחור ממרים הניה אומתפחדים
 השני. שיגביה ער האחר ינשק לא  האחר והנביה לארץ ספרים שני נפלו אם ג(ר~רצא.
 בינונית אמה והיא )נ( ספחים ה' )ב( של אמה הצי בהורה  האמורה  זרת )"(תרצב.

 מידות כל אומר מאיר רי טפחים ו' של אמה זו אמה היאואילו
 )ר( בת באמה כולם ערים ופסקי הכרם ומהול הכרם חורבן כגון בכרם הכמיםשאמרו
 )ה( של באמה שהם והיסוד והסובב והקרן הזהב ממזבח חוץ טפחיםששה
 אלא ספר נושאין שאין מכאן למשה נשמע היה שהדיבור מפני )ו( טפחיםהמשה

 בשליש. מזוזה וכן )ז( העליון בשליש שהן ממתניולמעלה
 ולא לו ויושיט בימינו יקחנו )א( המפר את לי תושיט לאבירו שאומר אדםתרצם.

 שאצל באצבע יראה תורה דברי באצבעו שמראה וארם )ב(בשמאלו
 הלוחות. את הקב"ה כתב שבו )נ( ימינוהטדל

 ה' שעם מי כנד ט( נ )משלי תבואתך כל ומראשית מהונך הי את כבדתרצד.

 ונו' האלהים לאיש ויבא שלשה מבעל בא ואיש מ"ב( ד )מ"ב כגוןמהונך
 בידו ספר וגם בידו מעותיו לשאת לאדם יש אם ד"א תבואתך מראשית זוהובכורים
 על  חולקין  הילל ובית שמאי בית שהרי )א( בשמאל והמעות בימין הספר ישאאחרת
 סו( קיח ותהלים  שנאמר  בימין הביב שיהא חפצים ושניהם  בימין איוה השמן ועלהיין
 מיעקב למרו וכולם ידך הנבה לו אומר בימין לה' הגורל כשעולה )ב( רוממה ה'ימין

 וכתיב הצעיר והוא אפרים ראש על וישת ימינו את ישראל וישלח יד( מח)בראשיה
 בימין הביב הרי ובמנשה  נאמרים אלהים ישימך לאמר ישראל יברך בך  כ(  שם)שם

 סמקכ"ו.  ג( סס;מ'י. 3(  ססקי"פ.ל(

- --  
 דינקותא לגירסא ב': כ"א :יכרית כי' ג'לדיתי תיגה היימד פכ"ג: יי"נ אבית )"(תרצ.

 זקנה. משל יותר מתקיים דינקותא גירסא ד"ה שםוכרש"י

 בינונית אמה היא איזו צ"ל )ג( טפחים. ששה צ"ל )3( וי. פרק ב"מ כלים תיספתא )"(תרצב.
 חמשה צ"ל )ד( טפחים. ששה של גורם והגר"א מאיר. 1' טפחים חמש של אמהזה

 ערפורט בכ"י )ס( רבנו. גירסת כמו טפחים ששה מגיה והגר"א ערפורט בכ"י הגירסא כןטפחים
 ונשא ארכו והאפוד'זרת וצ"ל כאן חבור שום להן אין כי למחוק, יש אלו תיבות חמש ~ו( טפחים.ששה
 כל' מהלכות פ"ט רמב"ם ועחן ממתנד למעלר, אלא ספר נשאין שאין מכאן לבו על אהרןאותו

 י: סתקפ ימו שיי ב'יקיט )נ( חתקנ"א- ימו ביכ" י'יקיט ה"' פ"נ סיפים מסכת)"(תרצג.
 אהבה. על' ודגלו הקב"ה אמר באצבע האזכרה את ומראים הספר לבית הולכיםהתינוקות

 ואמריץ '"ח ל"א שמות )ג( ניזוק. ואיש פעמים כמה האזכרה על 'דו מניה אדם ב!: שירוברנה
 רמז עקב ובילקומ ימין אלא אית ואצבע ימין אלא אינו יד שנאמר כקום כל : א' ב"רבזבחים
 כבודי באצבע אותך מסייע ואני וכתבתי לך פסל שנאמר כותב ואני חוצב אתה הקב"ה א"לתהג"ד:

 משה. לימין מוליך שנאמר בימיני בים שסמכתיךכמו
 'מ'נר' הגבה יינוני: א' ל"ט 'ימא )ל נ" מ"ג ביכר )"(תרצד,
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181 תמידיםמפר

 הקרקע על לאדם נפלו ואסע( בימין הספר יקה לפיכך בימין המזכים למעלה וכן)ג(
  הטפר. תהילה ישל המים מן להציל וכן הספר תחילה יגביה ומעילספר
 עיניך כאישון ותורתי ב( ז )טשלי שנאמר כעזן משולה התורה ס"ה[ ]יףתרצה,

 הלובן מקיף )ב( הדברות כך ואמצעי )א( לבן שחור מראות נ' שהעיןכשם
 הכתיבה ובאמצע טפחיים משה וימין בלוחות טפחיים תופסות ה' ימין וכמו )נ(הרברות
 תורה ספר לעטוף וצריך להריוט וחומר קל בכתיבה נגעה לא הקדש יד ומהמפהיים
 שתי יכרוך הרבה מפות ואס לבושה והרר עוז כה( לא )משלי שנאמר יפותבמפות
 הארון היה שכן היפה ולמעלה יפות שאינם ובאמצע למטה ישים אחת היפותטפות

 מלמעלה. תכלת וגו' תחש עור 1( שם )שם המסך פרנת ה( ד)במדבר
 שמצד מפה ויש התורה ספר על המפות ומשים תורה ספר הקושר אדםתרצו.3(

 כנגד היופ. יהפוך כך כל יפה אינו האחר ומעבר מאד יסהאחד
 )נ( המקדש בבית )ב( וכן בזהב מצופים הפנימי לצר הקרשימג( )א( שהרי תורההספר

 לחוץ. נחשת כאדני יפה ושאינו פנימי לצד היפה הציור רוקם מעשהוהמסך
 מפני השם במקום יתפור אל לתפור ובא השם במקום נקרע בספר אםתרצז,י(

 ינתוב לא וכן שמס(. נכתב שלא הנויל במקום אלא השםוהתוחב
 בו. המחט ולתחוב לתפור צריכות שהנשים מפני במפה השםארם

 קרועים מקצתן תורות ספרי יש אם בארון טונהים לוהות ושנוי לועיות )א(תרצתי(
 של יריעה לנגוז באו ואם בארון תורה מפרי עם ישיםומהוקים

 ופן אחר במקום ויננוז היריעות העמודים בין בארון שיהיו יתכן לא )ב( תורהטמרי
 שנכתב. תורה של דפין עם ננוזין פה שבעל תורה של ודפים מושלניםיחו

 אחר קונטרים וכתב כתובים או מנביאים או מהזמש קונטריס שאבד מיתרצט.ו(
 ואנתוב נכתב שלא חציו אחתוך יאמר לא הראשון את מצא חציווכשנתב

 והשאר עיקר סופרים דברי כאילו נראה היה התלמוד מן בו כותב היה אילו דברים שארבו
 דומה ואינו )א( פה שבעל תורה חלק בחצי יכתוב ואל קונטריס אותו יננוז לכךטפל

 הספר. תיקון הוא בילטמורת
 שאינו לרף וצריך כתוב שאינו ואחר כתוב אחר דפין שני ארם ידאה אםרזש,ס(

 יחתוך אל לגליונין צריך והוא אחד דף אפילו וכן אותו יחתוך אלכתוב
 כגליון יכתוב אל הלק גליון רף לאותו ויש כתוב דף לו ויש כתב לשלוח צריךואם
 שכעל תורה בו  שכתוב  בין שבכתב תורה בו  שכתוב כין להבירו לשלוה שצריךצרכיו
 וכשארם רוצה אם תורה דברי )א( בו יכתוב או יננוז אלא לחבירו הרף ישלה ולאפה

1
)" .r"ipDn )3 .ים"5. מ( יכיס. 3טינ1'ס קת"3 ו( סתק5"ח. 1' ססססקת"ג. קיטו יקשיטייו י ססק3 סו ס כ ע ס( י. מסקי 7( סססמכ"י' "'סו לקטו ,ס כמו ג( ססקיזס 

------- 
 בימין. לחיים המליצים אש של מלאכים הנפש: חכמת ספר בשם מביא הכנויים בערכי)ג(
 כתיג ז"ל ר"ח סי' 1': צר ערך בערוך מובא ר"ח פי' וכן אחם, ואמצעי צ"ל )5(תרצה.

 פל"א רבה ובויקרא השחר את הסובב אדום צערא עין של שחור אוטמא ופי'בציהרא
 דא"ז ויעוין כו' השחור מתוך אלא בו שיש הלבן מתוך רואה אדם אין עין של הזה עיגלאמרו:
 שנתן התורה פ"1 שקלים בירושלמי )3( רעינא גוונים שלשה לקבל י: תיקון זהר בתיקנימ"ח,
 ה"ה. פ"ד תענית ירושלמי )ג( ששרה באש תחתה לבנה אש לו נתח למשה הקב"הלו

 סמר. זהב מפנימה הבית את שלמה וישף כ"א: 1' א' מלכים )3( כ'ש. כ"1 שמות )5(תרצו.
 כל : פ"ד המשכן דמלאכת ובברייתא הטד פ"ח שקיים ובירושלמי ל"ו כ"1 שמות)ג(

 שם חושב מעשה שנאמרמקום
 פרצופיי

 כלבד. אתר פרצוף אלא אינו רוקם מעשה
 בזה. שהאריך סקי"ד קנ"ד פי' אברהם מגן יעין )3( ב'. י"ר בחרא בבא )6(רזרצדק.
 אס איך לרבנו הוקשה כי ר"ל "(תרצץ.

 כותביי
 הכתיב כפי וקוראים המסורת פי על בס"ת

 הספי' תיקיי היא כי מחיץ לכן נגננ:ךבבכתבי צ"ןלנףיג:גכגיזנ:ש )5(תש,
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 חסידיםטפר182
 דפ.ן באותן יכתוב לא בקונטריס שנים או דף ונשאר ספרים וארבעה עשריםמסיים
 יקח לכתוב רוצה ואם לצורך שלא דבר שום ולא לחדש וכך בכך זה ספרסיימתי

 הקונטרים. על יכתוב ולא ללוח יקשור או ללוה וידביקדף
 מלכם ויעבור וגו' למניהם הפרץ עלה יג( ב )מיכה שנאמר נדר פורץ מלךתשא.6(

 אם ואנויהו אלי זה וכן תשחית בל משום עובר לומר ואיןלמניהם
 בו שאין אע"פ כשאר יפה כך כל ולא יפה אחד דף וכתב יפה ספר אדםמתקן
 עובר לומר ואין ממנה יפה אחר וינתוב ויגנוז הדף יסיר חפץ אס )א(טעות
 בעבור המצוה את אדם יעכב ולא ואנויה31(. אלי זה נאמר לכך תשחית בלמשום
 וכן מאר יפה לידי שיבא עד אמתין לקנות טלית לי שיש כיון אדם יאמר שלאזה
 סופר ויש לכתוב בריוקא שיורע סופר שם יש ואם תורה ספר בה שאין עיר ישאם
 מוטב לכתוב יפה יותר ויודע מופר יותר והוא זמן בקרוב לא אבל לכהוכ שיודעאחר

 נאמר וה על כי ימתינו ואל בתורה ויקראו יפה לכתוב יודע שאינו אותו מידשיכתוב
 מצותיך. לשמור התמהמהתי ולא השתי ס( קים)תהלים

 יד איטר אחד סופר שם והיה ברצון סומרים ומשכיר צריק ואדם היה עשירתשב.
 ולסופר )א( לנתוב פה שבעל תורה שמאל ביד לשולט נתןימינו

 לסו דת אש מימינו ב( לנ )דברים שם על לכתוב שבכתב תורה בימיןשכותב
 בטוב כותב בשמאל שהשולט אחר החכם לו אמר נצה בימינך נעימות יא( מז)תהלים
 בטוב יודעת אם לאשה ואפילו שבכתב תורה לכתוב לו תן בימין שכותב מזהיותר
 יעסוק ג( וכשיכתוב תורה. ספר תכתוב איך בלמירה שאינה כיון )ב( לו ואסרלכתוב
 שיכתוב [aty] יעסוק הקדש ובשם ואנוהו אלי וה ב( סו )שמות שנ' משום יפהשיכתוב
 הזה בעולם אמן האומר וכל )ג( לבא לעתיר לברכו ויונה להקב"ה יברך מידהכל ועי בקיות  ובוחן לב  חוקר ה' כי יעשה לשמים לבו  לכוין יכול שארם  מה וכלכטוב
 לכך ואמן אמן לעולם ה' ברוך ננ( פט )תהלים שנאמר הבא לעולם אמן לומריוכה

 לאמן. אמן ביןפסיק
 ספר וה א( ה )שם לו סמך וסיר כו( ד )בראשית ה' בשם לקריא ""ל אזתשעי(

 ראה ס( חכם הטפר. לגמור להצליחו להקב"ה יתפלל הספר הסופרכשמתחיל
 עשית למה ההכם לו אטר למעלה בנליון ה' בשם הספר בתחילת שכהב אחרסופר
 ה' בשם לקרוא כתיב ההכם לו אמר מפר זה הי בשם אצל שמסך שם על אמרכן

 בספר לכתוב ולא הספר לסיים שיצליחט להקנ"ה להתפלל שצריך ספר זה לווסטך
 תוסיף לא א( יג )דברים דכתיב הספר על דבר שום להוסיף יתכן לא כי ה'בשם
 נשם לכתוב והורגלו דבריו על תוסף אל א( ל )משלי וכתיב ממנו תגרע ולאעליו
 לשם מכוין שלו שהספר הסופר המשכיר וכן שמים לשם יכתוב שהסופר כלומרה'

 חספ"מ. ד( r~Dfin. ל סחפ"ב. 61ילך מכין סמ"ג. שען ע"כ 3( סקוס. שינוי סספ"ג6(
  סססמיו"ו. קן' ולקק b")dD ק" l~PS כסל והולגל1 סי טכסןה(

 )"תשא.
 וישיו ייטעם מותר יפים יותר ציצית בו יעשות רוצה אם כתב ט"ו בסיי א"ת הלטש

 ק נות שיש אלא כו' שמנה הבא4
 ויעוין ר"ך שא כמו דמבחר מקרא לן קא

 דמטעמא כס"ת ההכא מתני' לאוקמי ניחא ולא חסדא: רב אמר ד"ה ב' ק"ד שבת תוס' עלמהרש"א
 כו'. טדאורייתא פסול שיהיה מסתבר לא ואנוהו אלי זהדמשום

 דפסק סקי"כ כע"א סי' יו"ד וש"ך א' סי' תפילין מהלכות מ"ג מיימוני בהגהות עיין )6(תשב,
 שאית כל איתא ולפנינו ב' ס"ה גיטין )נ( ימ"ש. לכתוב איטר כשר בס"תדגם

 במדרש )ג( ב'. כ"ט קדושין כמ"ש תורה מתימור פטורה אשה כי אמת בכתיבה איתבקשירה
 ואמן אמן מהו ט' לארה"ב אמן ועמה זוכה בעה"ז אמן ששנה מי כל ט': אות צו פרשההנחוסא

 בעוה"ב. ואמן בעה"זאמן
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 בשם לקרוא בספר יכתוב ואל שמים לשם בו שילטדו הספר ושישאיל ללמורשמים
 שאין ספר )נ( רמו ועור נישואין לברכת רמו )א( תולדות ספר זה 6(. ספר זהוו

 אהשורוש שלקחה לפי אסתר מנילת כגון )נ( הקדש שם בו אין ישראל שללתולדות
 שהספר ולפי וגו' נעוריך אשת ובין בינך העיר ה' יי( ב )מלאכי וכתיב גוישהוא
 מדבר השירים ששיר ולפ. אסתר ממגילת השם נעלם לכך ישראל לאשת נויבבעילת
 ללמדינו השירים שיר מן השם נעלם לכך בתולדות מרבר ואינו ואשה אישביופי
 לכך ובתולרותם בהם חפץ השם אין לתופרות ולא יופי לשם אשה שלוקה סישכל

 טובים ושיהיו תולדות לשם כשלוקח אלא השם ואין כך כל הגונים יהיו לאהתולדות
 והנשטות )ו( האלקים )ה( במי )ד( שנמלך ל6י בראשית במעשה אותיוה ארבע שםונעלם
 אל סודו נלה אם בי דבר אלקים הי יעשה לא כי ז( נ לעמום וכתיב אלקיםשנקראו
 במעשה אלא לי הגיד ולא ממני העלים והי בו( ד )מ"ב כתיב והלא הנביאיםעבדיו

 נקראו אלקים אלקים אלא בראשית במעשה ה' נכתב לא ולכך עיצה בו נטלבראשית
 )שמות אתם אלקים אמרת. אני ו( פב )תהלים שנאמר החכמים וצדיקים )ז(מלאכים

 היועץ כל הנשמות עושקים היו המלאכים אומר כאילו אלהים ירשיעון אשר ח(כב
  ב(  בב )מ"א וכתיב  ויבינהו נועץ מי את יד( ט לישעיה כתב ואשר עשאה כאילולטובה
 שיבינהו הוא שצריך נועץ מי את אבל ידע והוא נועץ אלא אחאב את יפתהמי

 עשאה. הוא כאילו היועץ על ומעלה נועץ יורע אלא יורע איןכאילו
 במעשה נעשה אשר כל שאמר לפי אותיות ד' שם נעלם )א( קהלת וממפרתשד.

 )בראשית עד אלקים ל"ו )ב( בראשית ובטעשה הבל הכלבראשית
 כנגד בילדותך בחור שמה ט( יא ~קהלת עד אלקים ול"ו השמים תולדות אלה ד(ב
 ורע טוב יודעי ה( ג )בראשית ער אלקים זי כך ואחר שלמה ועד טאדם דורותל"ו
 שלמה ועל שלמ"ה בני' ר"ע וא"ם טיב א"ם רע ואם טוב אם יד( יב )קהלת ער אלקים ז'וכן
 ה' ור' אלהים ל"ו ולכך לשלמה נורע היה שנברא מה כל שירע ורע טוב יודעיאמר
 שהם תחשוב אל שביניהם אלקים ה' י"ב אבל ה' את איש קניתי א( י )בראשיתקודם

 : חדשים י"ב מזלות י'ב אלקים ה' י"ב אריים י"ב ועשה שבטים י"בכננד
 יכתוב אל מורענות של תיבה שום לו אירע הדף ובסוף לכהוב בא כשהסופרתשה.

 לבטלה. הוא שהרי וטובה נהמה של פסוק שוםבספר
 טטפ"ח. קימן ע"כ6(

 אותם. ויברך מנין חתנים מברך ת"ח: רבה בראשית מדרש שאמרו מה על רבנו כונת )"תשג.
 ואח"כ ה' בשם כתיב למעלה כי ר"ל )נ( ת"ב. סוף בפדר"א הסגןן

 מתחיי
 זה

 בלשון נכתבה אסתר מגלת כי ותירץ אטהר, במגלת ה' שם נמצא לא מרוע שאל "ע גםי
 לא מרוע שאל קהלת על וגם עברי, ללשון העתיקו ימים רוב ואתרי ה' את .ידע לא אשרפרסי

 ספר כי פנ"ז בינה י חלק האדומים מן לר"ע עינים מאור וייגייו כמשה" היחור לא הכלשקגל
 אל לשלחו ארמי בלשון שלמה המלך מאת שחובר החכמה ספר הנקרא דשלמה רבתאהוכמתא
 למקהלת לשלחו נועד קהלת ספר גם כי לזמר נוכל לפ"ז א"כ יעו"ש, המזרח בקצה אשר מלךאיזה
 י"ר: ד' אסתר לגטה ובמדרש שפתיו. % אותו נשא לא לכן ה' שם את ירעו לא אשראנשים

 את לבראות שבא נשעה ת פרשה רבה בראשית שאכרו למה וכונתו במלאכים צ"ל)7(
 בפמליא נמלך אא"כ דבר עושה הקב"ה אין ב': ל"ח וסנהדרין השרת גמלאכי נמלך הראשוןאדם
 בזהר 0( ראשני. ילקוט מלאכים אלו אלהים ברא בראשית אלהים: ערך הכנהם ובערכיהמלאכם אלהי ר"ל האלהים אלהי הוא פ"1: ח"ב במורה הרמב"ם כמ"ש אלקים שנקראו צ"ל )ס( מעלה.של

 מקללך. נקרא היטלמןרהחכםרק ד מס' 0( הקרבן. ffv' ומתחברין הגוף וישראלהנשמה
 אינם המספרים )נ( זקנתו. לעת שאמר משום כתב: תשכ"ב תשובה בח"ב הרדפה )"(תשד.

 עד אלהים ל"צ ובקהלת תולדות אלה עד אלהים ל"ר נמצא בבראשית כימכוונים,
 מכוון. אינו ג"כ קניתי קודם ה' וד' רבנו שאמר מה וכן בחור,שמה
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 את תיבות בראשי וכותכין מכוונים פעמים פירושים או ספרים שנותנין ישתשו.6(

 או תיבות יחסרו שמם את שירמזו בשביל יני )א( וחוטאיםשטם
 סטית שמם ו( ט )תהלים ירקב רשעים ושם 1( י )טשלי נאמר זה ועל תיבותיהפכו

 נעשה. הוא כתבו מי שידעו כדי ועדלעולם

 בן פלוני אני לכתוב רוצה הסופר והיה לוקן לכתוב פפר סיים סופר אחדתשז."
 איני המשכירו לו אמר פלוני בן לפלוני הספר זה כתבתיפלוני

 כן כתבו כמה כי לו אמר למה לו אטר לי שכתבת הספר על שמי שתכתוברוצה
 מכרום. כי זרעם וביד בידם נתקייםולא

 האחרת ובקערה האותיות וחקק עלב שלו הקערה על 'נותב היה אחד )א(תשח,
 כחלב בשר לאכול יבא שלא שיכירם נדי הקוק כן כמו בשרכתב

 ]דף חלב בה שאכל בשר ישים בקערהכלומר
 ס"טי

 שלא מוטב אבירו לו אמר
 בחלב. בשר אוכל ולא הטנופת במקום יבא פןלכתוב

 עם תנאי יעשה ספרים וארבע לעשרים מסורת לכתוב סופר שמשניר מיתשמ,ג(
 שום ולא כאלו או וחיות עופות צייורים המסורת יעשה שלאהסופר

 הראשונים כי )א( ספרים וארבעה עשרים בספר לכתוב המסורת שהתחילו טהצייורין
 יכתוב לא ועוד יראה איך צייורים יעשה ואם בספרים כתבו לכך במסורת בקיאיןהיו
 צריך אלא פניו לעומת פונה הדף שבצירי מה יראה לא ברף כשיראה כי הרףבצידי

 פניו. מול יהיה לא שברף ומה אליו הצרלהפנות

 או האותיות או התיבות להפך הסופר בהם שכתב וכתועים ננשים תורהתשי."
 יכתוב לא דרך עלי נחש דן יהי יז( מס )בראשית כנוןהפסוקים

 לקרוא כדי להפך שנכתב להודיע האחרת התיבה על וא' הראשון על בילמעלה
 ובפסוקים באותיות וכן כסדר ויכתוב שמעה מה יטחוק אלא הסוקרם קודםהמאוחר
 או נסרר ויכתוב ימחוק אלא א' ב' למעלה יכתוב לא המוקרם ואיחר המאוחרשהקדים
 באסוקים וכן ומוקדם מאוחר המסורת פי שעל מן חוץ כסרר שיהא תיבה למעלהיתלה
 שרואה כמו יקרא בפיו שגורה שהתפילה מחמת כי שמתפללים וברכות בתפילותוכן

 הקלף. על הסופר יחוש ואל בפניוכתוב
 כגון כתבו שכבר אהד דבר פעמים לכתוב ובא תפילות סידור הכותבתשיא."(

 שנייה פעם יכתוב הזה המצות חג יום את וכתב חטאינוספני
 כתוב יהיה ואם בק.אין שאינן שטתפללין שיש ספני סוכות לצורך ונם שבועותלצורך
 לפנ.ו כתוב רואה שהוא כסו ויאמר יטעה השבועות חנ והוא המצות חגביום
 והחליצנו רצה כתב כבר ואם בו הקורין יטעו גם פלוני חג יום סתם כתבואם

 תפילה כל ועל שבת ובתכנת משה ישמח בתפילת עור יכתוב קרשתה באתהבטנוחתנו
 אצל וכן הוא אנה שיחפש ער לפסוק צריך ועור למעלה להזור ידע לא כייכתוב
 מי שכל בו כיוצא כל וכן ו(. בחרתנו אתה כל ואצל ויבא ויעלה המאינו מפניכל

 ויכתוב )א( בפירוש הכל יכתוב כן על שיחפש ער לפסוק או לטעות בא בקישאינו
 לבנו וטהר לכתוב שרוצה כגון בקי שאתו למי מלאים כותבים כי מלאיםאותיות

 סספ"ס ס( חמפ"7. 7( לפ"3. ג( מממסק"נ. קיצן עקמן כפה 3( ק5"1. קיצן 3נ7פק6(
 מספגו. 1(נטינזיס.

 הפייטנים. על נתכת רבע כי לאמר הוא תמוה אבל שם. שכתבתי ומה ת"ע סי' לעיל שיו )6(תשו,
 חלב. חריצי וסימנך חולב בסכין סימן לעשות תעגין e~e: סי' יו"ד והלמש הרמ"א כתש )6(תשח.

 )"תשק*
 כו'. בקיאין היו והראשונים במסורות בקיאין אנו שאין לפי צ"ל

 ניקו קדמינים גבינים בתשיבית נחשזז רבני שכתב כמי הקדמינים הג"ינים נהגי בו )6(תשיא.
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 אוהבי קורשך שנת וי'ו מלא לעוברך יו"ד מלא לבינו )ג( וטהר יכתוב באמתלעברך
 בנה. וניוצאשמך

 )א( מריי יותר הלק קלף על תורה וספר ום,ווות תפילין אדם יכתונ ואלתשיב.
 )ב( לחמרתה סמוכה מתיבה אות כתב ואם ליטחק שנורם רע דיואו

 או שראל שמעי כנון פשלה שבצירה תיבה עם קוראה כך בל חכם שאינושתינוק
 להכיר בי"ח אל"ף שיודע שתינוק אות וכל ישראל אצל ע' הרי עישראל שמ כךכחב

 שלא כשירה יקראנו אם כהלכה שלא אות שום נכתב אם התיבה יודע אינוובתפילין
 בי"ת. לכיף או .כ"ף לבייתיקרא

 פן אחת בפעם יביא אל לה ורבר ודיו ספר עמו להביא לארם כשישתשימו(
 שבמתניו באזור יקשור מתום שהוא קרן ואם הספר עלישפוך
 במתניו. הסופר קם"ת ג( ט )יחזקאלוכתיב

 יקנח לא באצבעו הריו מקנה והוא לח הדיו ובעוד טעות שנותב אדםתשיד,ל
 במנעלו. יקנחנו לא הקלף מן שלקה עליו שהדיואצבעו

 בטוב האיר לא השם תיבת שלפני ותיבה השם את כותב שהיה מופר נ(תשמו.
 תיבה של האותיות שיהיו כדי עליו עוד הקולמוס להעבירשצריך

 יתכן לא כולו כתבו ולא השם את לכתוב התחיל וככר בדיו יפה נכרים השםשלפני
 אחרת. תיבה ויאיר שם של באותיותשיפסיק

 השם מן ולא השם לכתוב דיו ממנו יקח לא האות על ריו כשטרוניה )א(תשיו,י(
 אחר. אותויכתוב

 כאילו ךי על ינקר לא אלקיך וכתב אלקי לכתוב והגיע כותב סופר היה אם ס(תשיז,
 אפקי. ויכתוב ויקרשה כך ההיכה כל יניח אלא )א( התיבה מן ך'אין

 או ירוק .מחוטמו להשליך צריך או רוק לו נזדמן אם שם יכתוב הבאתשיתי(
 שיכתוב יתכן ולא יכתוב כך ואחר ידיו ויקנח תחילה מחוטמוישליך

 שירבר השם את כותב כשאדם יתכן ולא יריו ילכלך או ירוק או יפסוק השםובאמצע
 שמי ומפני ה( ב )שם שמי בוזי הכהנים לכם ו( א )מלאכי שנאמר ]ע"ב[ ישחקאו
 א( קג )תהלים שנאמר השם את להזכיר יתכן לא לנקביו צריך ונשאדם הואנחת

 קדשו. שם את קרביוכל
 עד מפיו רוק ירוק לא שם של אותיות מקצת ונתב השם את שכותב מיתשיטי(

 בין ירוק לא אלקים ה' כנון יחר שמות שני ואם כולו השםשיסיים
 שניהם. שיכתוב ער לזהזה

 לא נשיא או רבו או אביו ובא השם נל סיים לא השם את הכותבתשכ.ח(
 וט וכעין ססט"ע (( סספ"ע. ו( סס5"6. ס( ס50"6.  י( חסת. ג( סס5"ס. 3( ס%"6.1(

 6'. סטלס טס וללס ססמסק"ק. סיען 1WP5 כפק מ( חסססק:"ט. סיטן5קסן

 גירושימי 5כתע גהת וכן ליבנו צ"ל )3( חכמים. שאמרו "בשיני" "שיני" יחן א': סימןהר"ח
 הלמ"ר. אחר יו"ד בלא לבנו א' י"ז גרשת ובגכל' ליננו על תעלה ארם קנאת ולא ח"ב פ"דברכות

 לחסר מלא ביןשהידקו ( גם והנה הנירת, אחרי יו"ד בלא אבלים ב' י"ג שבתובכבלי
 מה 98 צר תקצ"א העתים בכורי ועיין ס"ה גיטין כלום אמר לא פיטרוח קיימם דבריו פטרוהכגון

 תנא בצירא ספרא וסימנך א' ט' זרה עבודה בבבלי מצינו זה על יתר ע"ז. שי"ר החכםשכתב

 יכתיב שראוי אסח חוי ם , , ב מיאה התיבה לכתוב מגהרו הן אבל יבלא
 מלאות.התיבות

 בי. כ"ט מגחות )3( נאה. בדיו לשמו בו וכתב : כ' קל"ג בשבת )6(תשיב.
 ' שמתיר. ס"ה רע"ד סי' יו"ד הרמ"א מ"ש עיין )6(תשיו.

 נמחק. איט לאחריו ב': ס"ה שריעית )6(תשיו.
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 כל שיסיים עד מלכתוב עיניו יסור ולא ינוע ולא לקום יזח ולא עיניויסיר
 אלקים ה' כב( כב )יהושע )א( כגון יותר או שלשה או שמות שני ואםהשם
 את שיסיים עד "( מלכתוב עיניו יסור ולא ינוע אלא יקום לא יודע הוא הי אלקיםה'

 ה( ב )מלאכי וכתיב הזה והנורא הנכבר השם את ליראה נח( כח )דברים וכתיבכולם
 יכתוב לא אברו ונתקשה עמו אשתו הנרה או לנקביו נצרך ואם הוא נחת שמימפני

 השם.את

 אחר. במפר טצאתיזה
 כנון לשם שם בין ירוק שלא כשמתפלל עצמו את לעצור ינול אם וכןתשכא.3(

 לדבר ולא לכתוב יתחיל אל מלמעלה להתעטש רוצה ואם אלקינוהי
 ידבר. וכן יכתוב כך ואחר וירוק תחילה שיתעטשער

 חמשה .כותב היה ישיבגו לא בשלומו שואל המלך אפילו השם את הכותבתשכב,
 משיב. מהם אחר שנמר כיוןשמות

 השם שינטור עד נכנס מי יראה אל לפתח אדם יבא אם השם את הכותבתשריג.
 יעמוד לא נכנס סלך או אביו או זקן קול שמע או והביט שכחואם
 אתן לא לאחר וכבורי יא( טה )ישעיה וכתיבכנגדו

 ראובן והנה תורה מדברי דברים שאר או ומזוזות תפילין שנתב שמעוןהשנדיג(
 מיד והדיו הקולמוס יקה לא כתב לנתוב קולמוס או מדיוצריך
 שמים. ממלאכת שמבטלו מפנישמעון

 gy כתב לכתוב לו ונזדמן השם לכתוב כדי בדיו הקולמוס הטביל אםתשכה.י(

 יכתוב אלא יכתוב לא הקולמום טבילת באותה אחר כתב אומשכון
 שחפץ. מה לנתוב שנייה מעם וימכולהשם

תשכו,"
 ככר אמר כי שבקרנו מדיו לכתוב מניה היה שלא באהד היה מעשה

 ואע"פ בו להדיוט שיכתב יתכן ולא תורה דברי בו לכתובהזמנתיו
 מה כל אקיים אביי דברי לקיים שאוכל במקום היא מילתא לאו הזמנה )א(שאמרו
 והכסיל יר( ל )קהלת נאמר לא זה על אהדדי סתרי רלא במקום עצמו על מחמירשאדם
 וכתיב אפקיך ה' מזבח את תכנה שלימות אבנים ו( כז )דברים וכתיב הולךבחשך
 האדם יהנה שמא ותחלליה עליה הנפת חרבך כי גזית אתהן תבנה לא כה( כ)שמות

 הפסולת.מן
 לא כי לשתות שחפץ כפי אלא בכלי משקה משים היה לא "איש ואותותשכז.י(

 ומברך קטן בכלי משים אלא ישאר פן גדול כלי על מברךהיה
 כולו.ושותהו

 באותה לו דיי שהיה שסכור כפי משקה שום או מים בכלי משים ובטעודהתשכח.,(
 קטן הרי וכו' בבת כוסו השותה )ב( שאמרו כמו )א(סעודה

 שהיה כלי מאותו לשתות לגוי נותן היה ולא שישתהו שבירך לאחר זהיר והיההיה
 ומן ושפחה לעבד ממנו נותן היה לא )נ( המוציא עליו שבירך ולחם עליו לברךרגיל

 סחס5"ג. ס( סמ5'3. ד( סס5"נ. ג( חספ"ט. 3( ממחסק"ק. גריתן ג' מטוס ל6ס"(
 סס5"ג. ו( סס5"ג.ס

 ומלבר שסות, שיטה לומר לרבנו לו היה לפ"ז אבל היי אלהים אל ה' אלהים אל מל "(תשכ,
 יעופש. תשכ"ב בסי' שכתב דבריו סותר עצמו רבנוזה

 נ'. מ"ז סנהדרין )6(תשכו.
 ס" אברהם אשל עיין )ג( ב'. פ"י פסחים )3( כו'. שאמרו כמו נקרא יאינו ' : צ"ל )6(תשכול,

 סק"א.קס"ז
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 טעם שיהא שם על בטשקה יבש או הסעודה לאחר ואוכלו מעט טשאיר היההמוציא
 כה( כנ )שמות מאכל שירי ומשארתך טנאך ברוך ה( כה )רברים וכתיב בפיו המוציאשל
 י( ג )ישעיה "( ברכה. אחריו והשאיר יד( ב )יואל וכתיב מימיך ואת לחמך אתוברך

 יננה. לא שנאכל בדבר יאכלו מעלליהם פרי כי טוב 'כי צדיקאמרו
 שיש הקרירה לתוך הכום מן ושפך מים טלא נוס נגון מים בו שהיה כליתשכט,3(

 סי בו שיש בספל ישפוך לא המים מן בכוס ונשאר לדיו עמציםבה
 לרחוץ או רעי בו שיש בספל מים הכוס מן שפך אס וכן לשפשפו רעי אורנלים

 העפצים. על ישפוך לא בכום הנשאר בצואה טסונפות שהםידיו
 הדיו שהרי הכסא לבית כך שילך יתכן לא אצבעותיו על הדיו מן הזה אםתשלי(

 ע'[ ]רף כך ואחר תחלה יריו ירהוץ אלא בהם כשיקנח אצבעותיועל
 הכסא. לביתיכנס

 נבי על מונחין קולמסים ראה קדש כתבי שכותב הסופר לבית ננגס חכםתשלא,י(
 תזלזל אל הקדש ושם הקדש בכתבי שכתבת בקולמוס לו אמרקרקע

 כן עשית למה אמר ה' בשם בגליון תחילה כתב הספר המופר כשהתחיל ראהבוס(
 ה' כשם לקרוא כו( ד )בראשית כתיב אמר ספר זה ה בשם אצל שסמך שם עלאמר
 א( יג )דברים דכתיב הי בשם בספר לכתוב ולא ושיסיים שיצליחנו להתפלל שצריך ספרזה
 יוכיח פן דבריו על תוסף אל ו( ל )משלי וכתיב ממנו תגרע ולא עליו תוסיףלא
 תורה ספר לכתוב קולמוסים ממנו ליטול קנה שזכה אלא עוד ולא )א( ונכזבת.בך

 וכתובים.נביאים
 דוחק שהיה לפי בשבוע קולמוסים כמה צריך היה נותב כשהיה אחדתשלב.0

 אעפ"כ השוקיים מן עגור עצם מן קולמוסים לו ותיקן בקלףהקולמוס
 היה פה שכעל דברים אבל קנה של בקולמום אלא כותב היה לא מזוזות כותבבשהיה
 תכתוב עצם של בקולמוס כותב אתה יפה אם תבירו לו אטר עצם של בקולמוסכותב

 יהצבון. בצור לעד ועופרת ברזל בעם נר( ים )איוב וכתיבבו
 וכל וכותב בפיו קורא והיה הפירושים ומן הספרים טן מעתיק היה אחדתשלמי(

 קורא אתה למה לו שאלו תהילה בפיו קורא היה כותב שהיהמה
 ומברכים שוסעים השדים מפיו ומוציא קורא כשאדם קבלתי אסר כותב שאתהקודם
 בפיך ה' תורת תהיה למען פ( ינ )שמות וכתיב )א( שיכתוב מח יזכור ועודאותו

 ולזכרון. שם( )שםוכתיב
 לריש כתב שלח עוקבן מור פסוקא מן מילין תלתא תרתי נכתב מהו )א(י2קטלד.

 ר' בעמים ניל אל תשמח אל )ב( בזמרין וקאים דטיך דהוהנלותא
 כתב שלח ירמיה ר' יואש הסלך )ג( וכר ולא כתב זירא רי לברכה צדיק וכר כתבאחא

 שונאיך. את  ולאהבה אוהביך את ~NDW יודןלר'
 פקען וט וכעין חסרו ג( חס5"ו. 3( 6'. תעלס טס י"ס ססלס-ח. קימן פקען  וכפוף סס~,דש(

 כפ"ג 1( ססססק:"1W'P .1 ורקען a~DD קיען 5עי5 כפוק יוכימ פן עד טגנן ס( חס5"1. ד( ססססקג"ס.סי'
 וליס חסססקק"ג 1W'P לקטן כפף סוס וסקיהן יפ"י ו( סססחקנ"ג. סיען pp5 כפף הקיען קוף עיועלן
oaסטלג .'" 

 פ"ר. רבה ד"א ובמסי א' .ק"ו טנהררין )"(תשיא,ן
 ב': ט"ו גיורא בבא ראטרינן מהא דבריו ומקר מ"ג רע"ד סי' ביו"ד הב"י פסק כן )"(תשלט

 מ"ב. p~o ל"י סי' אברהם מגן ועיין וכותב, אומרומשה
 צ"5 )3( יצחק. רי אמר ד"ה ג' 1' גיטין בתום' מובא ח"ב פ"נ מגילה ייישלמי )6(תשלך.

 המיך, יואש )ג( גיל. אל בעמים תשמח אלישראל
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 המידיםמפר188
 אם,תשלה.6(

 שהרי למחוק יכול דהקכ"ה מן להיוחר )א( ה' בכתביו כותב ארם
 נמהק אינו נו אלהינו אבל נדחק ל' לה' נמחק ב' בה' )ב(אמרו

(
 השם. קרשו שכבר . '

 אדוני כנוד יהי לנדיב אהד ששלה כנון הריוט כלפי השם את משנין אין 3(תשלו.
 יעשה לא )א( אמרו שהרי יתכן לא הה במעשיו ארוני .שמחלעולם

 את משנה וגה תמירני אל )ב( כמוהו תעשו לא ובמתכונתו לב( ל )שמות וכתיבאולם
 להדיוט.השם

 כתוב כבר רכילות או ערות לענין אם כא( ים )משלי לשון ביד יסיים טותתשלי.
 היקישא אלא רבנן קרמות כבר הרי מרע לשוגך נצור יד( לר )תהליםוכתיב

 כתב אכתוב ביר אבל אחטא לא בפי אדם יאמר שלא לשון ביר להודיענוהוצרך
 אמר לכך לאחרים שיזיקו אחרים של כתב אוליך או אחרים שיכתבו אגרום אולאחרים
 או כתב הוליך בידו ואם בירו כאילו מתים לשונו ידי על אם לשון ביר וחייםמות
 אשר יען כה( כס )ירמיה וכתיב בלשון כאילו לאחרים שטנה בו שכתבו נרם אוכתב
 בירמיהו נערת לא למה ועתה כז( שם )שם עד וגו' ספרים כשמכה שלחתאתה

 בירו לשלוה רוצים שהפריצים רואה ואם )א( עמו כתב אדם יוליך לאג(הענתותי.
 כדי לו שנשתלחו למי יתן ולא סירם יקח אחר ביר ישלחו יקבל לא הוא ואםכתבם
 שלא כרי הכתב תפרו ואם יקבל לא המחלוקת מן ירא ואם ידו על תקלה יבאשלא
 ולשורפו לקבלו יוכל ואם ואקבלם לי תראו שיאמר עד יקבלו אל בו שכתוב מהידע

 )ב(. תקלה לירי יבא שלאכרי
 בכתבו לשונו אף כנ( כא )משלי נפשו מצרות שומר ולשונו 0יו שומר י(תשלח,

 דברים יכתוב אל לכתוב בא חכם וכשאדם מתוכו לשקר ילמדושלא
 או בכשפים או בהם אדם יעסוק שמא שרים כמעשה אדם בני בהם יכשלושלא

 אם טו( עג )תהלים וכתיב ושעשאום והעתיקום שכתבום ידי על תקלה נמצעהשבעות
 שסנהדרין )א( אע"פ אדם אותם יכתוב אל לכך בגדתי בניך דור הנה כמו אם6רהאמרתי

 כותבים. היו לא יודעיםהיו
 לעתיר)ב( ארוכים היים וקונה הבל בהיי מואס ובמוסר בחכמה הטורח )א( "(תשלט.

 ילווך שהמעשים דברים בחכמת ולא במעשים וחכם זהירהוי
 הזה. ]ע"ב[ בעולם ישארו דבריםוחכמת

 ומומר. החכמה נשביל אלא העושר בשביל יכבדוך אם לך יעיב אל )א(תשמ.י(.
 )נ( סמך שקטן במי תבזה ואל ממך שגדול במי תקנא אלו()ב(

 ואל תרמסוה פן לה ראוי שאינו למי ההכמה תמסרו אל )ד( בזקן כסילות מנונהכמה
 לעתיד. לכס יועיל וזה צדק הרבו לה הראויים אנשים מןתמנעוה

 ולמעשרות שנה מ' לחלה שקדם התלמוד נרול אומר הגלילי ייסי רבי )א(תשמא.
 התלמוד על שנענש וכשם ק"ב )ב( וליובלויז ס"א ולשמיטין שנהנ"ר

 כפש. 1( לפ"ז. ס כפ"ס. ס( פמקת"6. ד( ססקט"5. ג( ססק"ט. 3( סתקל"ט.6(
---------

 ב'. ל"ה שבועות )3( להקב"ה. רמז להיות י"ל )5(תיצלה.
 בי. ל"ח סנהדרין )3( א'. כ"י השנה יאש )5(תשלו.
 טוב. זהו צ"ל )3( כ.,. ואס אדם לשום יזיק שלא יודע א"כ אלא צ"ל )5(יתעלז.
 א'. י"ז. סנהדרין )5(תשיח.

 י"ס. סי' שם )3( ז'. סי' א' שער הפגיגים מבחר )5(ר2,טלנש.
 ח"ד. סי' שם )ד( נ'. סי' שם )ל מ"ב. סי' שם )3( ל"ר. סי' )6(.שםתשמ.
 ק"ג. צ"ל )נ( סתם. יוסי ר' ובקידושין ב' מ' וקידושין מ"א ete~" עקב ספרי )6(תשתנא.
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89ג, חסיליםמשר

 ים( יא )דברים שנאמר המעשה מן יותר התלמוד על שנר נותן כך המעשה מןיותר
 וימי ימיכם ירבו למען כא( שם )שם אומר ומהו בם לדבר בניכם את אותםולמרתם
 בעבור יירשו לאומים ועמל נוים ארצות להם ויתן מה( מד קח )תהלים ואומרבניכם
 שאם )ג( לעשותם היום מצוך אנכי אשר יא( ז איברים ינצורו ותורותיו חוקיוישמרו
 שנאי משה כמפי סנהררין מפי חכם מפי כשומע בעיניו יהיו שבישראל קטן מפישמע
 טרועה נתנו אסופות בעלי נטועים וכמסמרות כדרבונות הכמים דברי יא( יב)קהלת

 הקב"ה. מפי וכשומעאהד
 דברי המים וקנים שבעים בגימטריא ברכו"ת)א( ה( ז )שה"ש נחשנון ברכותתשמם.

 יז( יא )בטדבר חכמים כך עליו יושבים שהכל החכם הוא הבריכהתורה
 העם. במשא אתךונשאו

 הוא וכן בתורה שהכל הנהיר ארם לכל כב( יא )דברים תשמרון שטור )א(ומשמג.
 כהנים יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה תורה ד( לג )שםאומר

 היום נצפים אתם ט( כס )שם אומר הוא וכן יעקב קהלת אלא נאמר לא וישראליםלוים
 היתה בשעתו עקיבא רי בשעתו עזרא בשעתו משה )נ( היה לא אילו מה )ב(כולכם

 הכל. כנגד שקול שאמר דבר מוב מה בעתו ודבר ואומרמשתכחת
 מצות לנבי מאד חפץ במצותיו ה' ירא איש אשרי א( קיב )תהלים כתיבתשמד,

 ללמוד חפצו ה' בתורת מאד אומר ואינו הפצו ה' בתורת מאדכתיב
 חפץ במצותיו בוריו על דבר להעמיד ולילה יומם יהנה ובתורתו ב( א )שםלשמה
 אומה הוא וכן להתיר או לאסור אם שידע מעשה לידו כשיבא הלכות פסקי אילומאר
 לעשות הלנות פסקי מעי נתוך ותורתך חפצתי אלהי רצונך לעשות ט( מ)שם

 ידם. svמעשה
 כז( יד )שם וכתיב מות ממוקשי לסור חיים מקור חכם תורת יד( יג )משלי כתיבתשבה.

 אז ה' ביראת חכם תורת אם מות ממוקשי לסור חיים מקור ה'יראת
 באה וממנו שלו היא כאילו בה ומחדש בתורה שעוסק כיון חכם תורת מות ממוקשילסור
 שהלבבות שראה כיון גאון)א( יהוראי מור כגון ממדרה אלא בה מחדש אינוואפילו

 ממלא נחת כף מלא טוב ו( י )קהלת אמר כי בקוצר נרולות הלכות עשהמתמעטות
 שעוסק אדם כי האדם שידע בקוצר מסדרה מיהוא מאחר חכם תורת וזהו עמלחפנים
 יכול אינו זה נם ואם המצות שידע ויחזור גדולות הלכות שילמוד טוב ושוכחבתלמוד
 וישאיל מסרים יכתוב לכתוב יורע אם ידע לא זה גם ואם מקרא או אגדות, ילטודלדעת
 שלא כרי חכמים בתקנת יעסוק לו אין ואם בהם שילמדו מפרים וישאיל סומרים ישכיראו

 את ומוכה מנמנם ואינו )ב( כמקור שנובע חיים מקור כשהיא חכם תורת היא מתייתבטלו
 מות. ממוקשי לסורהרבים

 אינצל לזמר לעצמו טובה, יחזיק אל תוספות כסן הרבה ממרים כתב חכם ואםשקטמו.
 של עיקר לישראל ותיקן וחיקר שאיזן המלך שלמה )א( הרימגהינם
 הבא. לעולפ חלק להם שאין מלכים ג' עם למנותו רצו )ב( אעפ"כהתויה

 תיבק עם היינו הכולו עם י"4 )"(תשטב.
 שם. ספרי ועיין א'למנין ר ק

 ,כר. משה בשדתו שפן צ"ל )ג( שם. ספרי )3( מ"ח. פיסקא עקב כפרי )"(תשטג.
 א'. ל' קדושין )3( הי"ד. לספר בהקדמתו הרמב"ם לשון מעין )"(תשמה,
 ג'. ק"ו סנהדרין )3( ב'. כ"א עירורן )"(תשטך.

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח




