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 התח~

 אשר סק''ח) ט' ~בסי' ה~מג''א דברי ~ת מעל'
 פשתן של בטלית צמר של צוצית לעשות דרשאי~פשיטות כת~

 ראוי הציצית שאין כיון מסברא כ' ומעל' , עור כנף הפ~קע''י
להת~בר

 ע~
 ראיה 'והביא ג''כ הפםק ~"י פוטר אינו הטלית

 הגמ' שה~שה ד) (ד' מיבמותלדבריו
 טעמ~

 צמר רחמנא דכתב
 ב~דים שנאמר מקום כל דבר''י תני הא י לא הכי לאו האו~שתים
 מיירי דלמא ראיה מאי המג~א לדברי איתא ואי וכו' ופשתיםצמר
 נוכל חדא , ננעלו לא תירוצים דשערי אני ואומר , עור הפםקע~י
 לצמר פשתן בין עור דהפסק דהא יראים הס' שכתב מה ~פילאמר
 (פ''י כלאים במם' היא תנאים ~חלוקתמותר

 מ''~~

 . אוסר יוסי ור'
 יש ותו . יוסי דר' אליבא מקשה ביבמות דהגמ' ליישב נוכלוא''כ
 של ה~נף אם הדין ~יקר דבאמתלישב

 ע~
 ~דיגא בציצית מחויב

 (ד' מנחות ב~מ' היא~לוגחא
 מ:~

 מין הכנף דדריש ורבא
 כנ~

 םבר
 , בגד עיקר בתרדאמלינן

 'והיכ~
 עור של וכנפיה בגד של דה~לית

 פי' עי' איפכא הדין ולדידי' כנף בתר אמיל אחאי ורב בציציתחייב
 ביבמות והגמ' , שם כמבואר פ~ר עור של דהכנף והיכא . שםרש''י

ש~
 דדריש דרבא מהא עוד ידע לא

 הכנ~
 דריש וע''כ . כנף מין

 ומ~~א י כנף בתר דא~לינן אחאי כרבהכנף
 היכ~

 עור של דהכנף
 מן לגמריפטור

 ציצי~
 דלסברת דבר''י דתני מהא הקשה ושפיר ,

 ~ל ליתאהמקשן
 ה~

 דינא
 דהמג~~

 ~ריש כרבא ד~סקינן ולדידן

הכנ~
 מין

 כנ~
 י' (סי' בשו~יע כ~בואר , בגד עי~ר בתר ואמלינן

ם''~

 פסק ושפיר ד~יבת
 המג''~

 כלאים דלענין
 מות~

 הפסק ע''י
י

כ~~
 עור
~ 

~ ~

 ראיתי העיון אחרי
 להיפו~

 ~הםוגיא ראי' להביא דיש
 צו~יפ רחמנא דכתב ד~~' המ~נא דלפי ל~ג''אדיב~ות

 ~שיא ולכאורה . ל"ת דוחה ועשה , צמר בשל פוטר דפשתןללמד
 ל"ת דוחה עשה דאיןנימא

 משו~
 כדאיתא מיני' דחמיר

 ש~
 מ) (ד'

 דיש היכא קאתיו~א
 הפ~

 , מה באופן דפוטר קרא וצריכא , עור
 דפשוט יתירא קרא מצרכינן לא דלהא להגמ' דפשיטא עייכ~לא
 דמותרהוא

 מיירי דהכתוב נימא ~יא נמ"מ אכתי תימא וכי ~
 דהכנף מ~ו שאינו דאע~ג וקמ~ל עור~,בהפסק

~ 
 במנחות ועיין

 (ל~ 'וברש''י לח) (ד'~ם
 ע''ב~

 דהכנף דכיון ל~ק הא חוטי ~~ה
 עורשל

 והחיו~
 ~ום הוא

 עי~
 מינו משכהת נא ובמה הב~ד

 ובטלית , ה~גד א~ שיהיו חו~ין כל פוטר הםברא ומצד ' כלל~כנף
 של או' צמרשל

 ~ל~
 משי של ~נפיה

 עו~
 ורבא , משי של ציצית

 ד~נף בציצית חייבין המינין כלד~''ל
 מי~

 דבמה כתיב כנף
 אבל דהכנףמין שיי~

 בכנפ~
 של

 דל~ עו~
 מינו משכחת

 דהכנ~

 עושה
 של דכנפיו דהיכא במנחות רבא קאמר ומשו''ה שיהיו חו~ןאימה
 בתר אמלינןעור

 עי~
 עכי'פ , איריא לא הא ומשום וחייבת הבגד

 מ''מ אםור דכלאים דאע''ג ד~''ל נימא ~יאמיהא
 פו~

 בהפסק
 דלא ודאי ~לאעור

 צרי~
 להא: קרא

~
 מ~כ ש~ה

 ע~
 במנחות רש"י מפי'

 ל~:~ (~
 דאמר דהא

 צמר דחוטי דלוי משמי'שמו~ל
 פוט~

 , פשתן ב~ל
~ 

 שם ופירש~י
 צמר של ד~וי כנף מין השתא דליכא דאע"גדקמ"ל

 כי~
 פטרי דתכלת

 איסור דאיכא דאע~ג הרבותא דקמ"ל מפרש קא ולא כו' פ~רי נמיל~
 מיירי ו~ככל~ים

 בהפ~
 עור

 דלי~
 במקום דוקא פוטר ומ"מ כלאים

~~
 שום מ~ירש~י אין ולדעתי . ~המג''א ~א ומוכח ~לת,

 לא ~~''י להמ~'אקושיא
 מיי~

 כפי' נימא דאי כלל עור בהפםק

~'~
 ~הכי

~ 
 דמיירי משום כל~ים משום הרבותא ~"י קמ~ש

~הפ~
 ~ור

~  
 באמת ~י~~ לא ~אי לטעמי' גם ~יא מ''מ

~לא
 כ~י' כ~ים משום ~וא ~ה~בותא ' ~~ ה~~

 התו~
 בד''ה

 א~~לב~~
 ד~ש''י

 ל~
 מפני כלאים משום ~בותא ~ש רצה

כ~
 ד~כל חדא ~ע~ים

 לומ~
 י~ו~ ~ש',י

 א~ ~ותרה ~לאים
 תכל~ דליכ~~~ו~

' כ~' ~א ~  
 ~~ח~ ~עי~

 ~~ו~'
~ 

משו~
 (ד' ~מנחות ל~יש דריש מהא להו ד~שה

~ 
 ע''א~

 ~~פשר דכיון

~ ~~י~ ~י~~~~  ~~ ~~~י~ 
 אבל י דג~רי הוא ורבגן שריא מדאורייתא א"נ הדיבור באותושם
 חכלת דליכא במ~ום אפילו דמותר יםבוררש~י

~~ 
 דשמואל מימרא

(ד'
 ל~~

 דאי~א במקום מיירי ע"כ , פשחן בשל פו~ר צמר דחוטי
 מהו פשתן חו~י ל~ו דאיבעיא מהא בגמרא ~ם .כדמוכחתכלת
 , צמר בשלשיפטרו

 לכ~
 דלי~א משום הרבותא דעיקר רש"י מפרש

 כמבואר כנף~ין
 ה~ח~

 המתני~ין בהדיא מ~רש ~ש~י ל.ה
 ע~ש יצא לבן ארבע~ן עביד דאי הלבן את מעכב אינודתכלת
 ה~תניתין ממפרש ש~ואל דבא~ת ל~חות גרצה אם ואף רש~י.בפי'
 דאיגודהא

 מעכ~
 נוכל ו~"כ ע"ב) לח (בדף ע"ש לא~דימי רק

 פירש"י מיושב ~ז , תכלת ~יכא במקום רק דלדידי'לומר
 הרבותא לפרש רצה ~א ' גו~י'~עמא מה~

 בה~
 דש~ואל מימרא

 דמפרש מהא ידעינן ~ה דהאכלאים משו~
 שמו~

 דלבן המתניתין לעיל
 בציצית לסדין אלא נצרכה לא התכלת את מעכבאינו

 (ו~ת~
 סדין

 (ד' רש~י עיין פשתןהוא
 מ~

 ברישא לאקדומי.לבן דמצוה ~דין ד~ה
 בזה ומיושב מותר כלאים דמשום לשמואל ממה מוכח וממ~אוכו'
 למימר לשמואל ל"ל וא~כ לא) ב~ה התום'~ושית

 ה~
 ~ימרא

 פשתן בשל פוטר צמר~וטי
 לכ~

 רש"י קמפרש
 דעי~

 הרביתא
 ובאמת כנף מין דליכאמשום

 מיי~
 צריכינן ולא כלאים דאיכא ~כא

 לא עור בה~~ק דבאמת עור בהפסק מיירי דרש~ילדחוק
 מין הכנף שייך לא האופן דבמה כנף מין משום דהרבותאפירש~י שיי~

 הפםק בלא רק האופן במה מיירי ולוא . לעיל כמש~כ כללכנף

 ושיי~ע~
 דמין הרבותא במה

 כנ~
 ד) (ד, דר~א מימרא והיינו ,

 רמי ~אובכ"מ
 הכנ~

 צו~פ כיצד הא צו"פ וכתיב ~כ
 וכו' ב~ינןבין פו~ר~

 ועי~
 ופ~תיס דצמר הרבוחא

 א~
 : כנף ממין ~אינו

~~~~
 דר~

 הרבותא רש~י מפרש לא דלהכי לומר נוכל החידוד
 מו~ר דלימא לרש"י קשה ד~וטר דלי~נא כלאיםמשום

 רש~יכקושית
 (ד~

 בציצית דםדין בהא מ)
 ב~~

 דב"ש ואליבא , פוטרין
 צי~ית ~~"ל משום פוטרין ב~ש תני דלהכי רש"י קמפרששפיר
 דבית לומ:ר נוכל מקום מכל היא כהלכתא דלא ואף ~ליתחובת
 ~ו~ר למימר דל"ל הקושיא תשאר שמואל על אבל . ~ה יסב~ושמאי
 ליה הויועדיפא

 חו~ למי~~
 יאמר דשמואל ולומר י ~ותר צמר

 לו~ר לרש~י ליה דחוק כ~כתאדלא
 כ~

 ומפני דאמוראי במימ~א
 הי~א אף רק , כלאים אי~ור משום דהרבו~א לפרש רצה לאמה

 אף דפוטר הדין לן משמע קא כלאים איסורדליכא
 ~כ~

 דליכא
מין

 הכנ~
 ~פרש קא שפיר התוספות אבל י ~יםורא ליכא דשם

דהרבות~
 . דמותר לישנא דהול"ל ל~~הו קשיא ולא , כלאים מ~ום

 ~וכ~ אזלי לטעמייהו דה~ום'משום
 (דף

 ל~
 ד~ה

 מתו~
 דשמואל ,

 הי~א ולדידהי י בעבירה הב~ה מצוה משום חייש דבדאורייתאמודה
 קאמר ושפיר י~א לא בדי~בד אף איסורא כאדא

 ה~
 דפיטר שנא ל

 האיב~יא לפי כגון דא~ור דהיכאואשמעינן
 ~חו~

 צמר בשל פשתן
 ~מדאסור

 א~
 ואינו יצא לא בד~בד

 פו~
 לישנא האי נקיט ושפיר י

 דהיכא הדין לאשמועינן כמשמעו פו~ר ואינודפוטר
 ד~

 אינו עבי~ה
 ~צי~ית דםד.ן להא דומה ואינו , כללפוטר

~~ 
 , ~ו~רין

ודאי דהח~
 אי~

 אלא בצ~ית םדין מחייבי דב~ש לפירש"י מדויק הלשון
 , ם~וכין ד~ש דלא כלאים דהוי משום פ~רי לא ~כלת~"ל
 דכ~ים קמ"ל הדיןוע.קר

 בציצי~
 התוס' נשארו שפיר אםור

 ב~ושי~
 לומר נוכל ולא , א~סרין ב"ש למימר ליה מיבעי~~

 אינו אומרים ב"ש למיתני ל~ הוי בעבירה הבאה דמצוהדינא ה~ דקמ~
 פוטר ~~ו בדיעבד דאף ידעינן והויפוטר

 והיכ~
 הדין דקמ~ל

לא דאםו~
 שיי~

 הוא דלפירש~ ד~~ורא הל~ן למיתני
 ההיפ~

 הלשון מהוראת
 ~ל~~בן

 ~מו~ בה~
 דהלשון

 פו~
 כמ~מעו הוא

 ~~טר~~י, ~נו דא~ור דהיכא ~~ל ב~~ות ~מר נ~ל מותרדהל"ל הקושי~ ועי~
 להא ג"כ דמי ולא ,בדיעבד

 ~ית~
 ~מ~ת בריש

~~ 

 ומאי ג)
 דהתם אוםרות ~תני פו~ותדתני ~רי~

~ 
 ~"מ ~ות אין אום~ות ת~י

 ~ו~ ~~ ~אי~ ~ו~פו~~ו~
 פו~רות תני אי מ~~כ ~ כלל

 ~ ~יי~
~עו~



 יע"כ פיטר איני דאמר כיון להיפך הכא אבל שם התוס' כמ"שלטעית
 בזה מיאן רש"י אבל . פוטר איני ומשו"ה דאםור הוא כלאיםמשום
 חייש לא דשמואל מותר דבדיעבד להיות יכול דאםור אף רש"ידלשיטת
 לטעממייהו ותום' דרש"י נמצא , בדאורייתא אף בעבירה הבאהלמצוה
 מיירי לא לכ"ע אבל בעבירה הבאה במצוה דשמואל בדעתאאזלי

בהפ~
 ליתא עור בלא אף יעשה שלא לגזור דיש ומש"כ עור,

 חשש משיס וע"כ עור כנפות לעשות שטורח כיוןשהרי
 ~'י'~י~

 שיב
 בגדיש ~יטט גבי יב) (ד' בסוכה דאיתא וכמו לגזור מקוםאין

 נענע אבל ר"י לך אממר ד"ה פירש"י ע''ש , אוצר גזירתדליכא
 תקוני השתא סב) (דף ובגיטין כו' לתקן אדעתא אס'ק דהאכשר

 : פשוט וזה כו' מתקןקא
י~י~ו

~~~ 
~~~ 

~~~ 
~~~ 

~ 

~~~
 ו~~~

 ~ ~~~~ ~~~~ ס~~ ~~~~~~

~~~
 מחמת בציצית יוצא שאינו דכל כתר"ה שהחליט ה~ן בעי~ר
 משום בשבת עובר ה"ז כשיעור בו שאין היינו הטליתפסול

 כאשר ואחרונים הראשונים כל נגד כמעט זהו , ברה"ר משאהוצאת
 חשיב תכלת דדוקא בהדיא פי' קלט) (ד' בשבת רש"י הן ,יבואר
שהוא

 י~
 המציאות

 כידוע'
 ממנות דליכא היכא הוציא אס חייב וע"ז

 פי' ר"ח בשם והתוס' , חשיבא דלא חייב אינו לבן על אבלציצית
 ליתן ודעתו כשרים ציצית ג' דעשה באופן דוקא אבל בלבןגם

 שהכריחם מה ועיקר י חשיב לא לבן ודאי זה בלא הארביעית
 אמר רבינא ע"ב) לז (ד' דממנחות בסוגיא תלוי כן לפרשלהתוס'
 שאינה בטלית היוצא הונא רב דאמר בינייהו איכא דר"ההא

 דר"ה להו אית וכו"ע פירש ורש"י חטאת חייב כהלכתהמצויצת
 ומשו"ה דוקא תכלת לענין קאמר דר"ה אזיל לטעמי' דרש"ימשום
 מבואר גדולות בהלכות אבל , בדר"ה דפליגי לפרש רש"י מצילא

 וכן . ישמעאל כר' דלא ~י הונא ורב בדר"ה דפליגי בגמ'דהפירוש
 מיירי הונא דרב לדידהו מבואר וא"כ , שלח) (פ' בשאילתותהוא

 דדעתו משום התוס' פי' נמי וכן שלמים ציצית ג'בשעשה
 שאנה בטלית היוצא המאמר לשון מדויק הכי ובאמת ,להשלים
 ליה מיבעי הכי פסולים בציצית דמיירי נימא ואי כהלכתהמצויצת
 על דקאי ידעינן והוי , כהלכתן עשוין שאינן בציצית היוצאלמימר
 במחט ולא דשבת המשנה וכלשון כ~ה ציצית בו ~שהטלית
 בטלית היוצא ר"ה ומדקאמר , מחט בו שיש בגד היינוהנקובה
 רק כשרים באמת ש~יצית מיירי ע"כ כהלכתה מצויצתשאינה
 דדעתו משום והאיסור אחת שחסר היינו כהלכתה אינההטלית
 משום לבן חוטי גבי איסירא ליכא להשלים דעתו באין אבללהשלים
 שם הגר"א רבינו החליט והכי , הטלית לגבי ~טלי ~'בידלא

 : בס~ג עצמו והפ"מ סק"א) י~(בסי~

~~
 וחציו סתום חציו גבי ס"ז) י (בסי' המחבר שמלשון אמת

 שאין היכי לכאורה דנראה , בשבת בו יוצאין ואין לחו~א מטילין~ פתו~
 באמת אולם ב~בת בו לצאת אסור כ~כתההטלית

 נדח~
 הפמ"ג בזה

 נראה לא באמת שזה ואם יותר וחשיב הוא דספק משום יא)(בס"ק

~חו~
 אבל בצ"ע ינ) (בסי' הגרע"א נשאר מ~"ה ובאמת הו~י

 אפילו חשיבי לבן חוטי דאפילו שיחליטו האחרונים מגדולי אחדאין
 ושם בממש"כ סק"ב) יא (בסי' דמהפ"מ ואף להשלים דעתואין

 כרבותינו להלכה ממאירים הדברים בכ"ז הכי נראה לא וכו'משמע
 . להשלים בדעתו אין אס חשיבי ולא בטלי לבן דציצית דס"להראשונים

 טלית בשום לצאת שלא מחמירים איזה היו הר~ונים שבגדולי אמתהן
 הרא"ש דחה כבר אבל בטלי ולא חשיבי לבן דגם ס"ל ~"כבשבת

 שדחה ואם היא טעם בה שאין שחומרא ~ו) (סי' שני בכללבתשובותיו
 אינו דתכלת משום ג"כ אחר טעםמפני

 מע~
 יתירין חוטין והשני הלבן

 אין אבל י ה~אה איסור בהם אין תכלת לזכר שעושין ז"ל דעתולפי
 דעתם לפי דאף השני לטעם שנבוא לא אם כעיקר טעם אלובדברים

 בשבת לצאת מותר אפ"ה כהלכתה מצויצת שאינה משוםדהראשונים
 ועיין כאמור להשלים דעתו אין אם ובעלי חשיבי לא לבן דחיטיממשום
 בב"י הובא וגם באריכות שם שמביא ציצית בהל' הר~ש על ~"חבד"ח

 זה נחליט לא אםובאמת ~~~~~~~ ~ ~~
 הפס~

 בשבת לצאת שלא ~יב יותר ו~אי
 של כנפות בארבע ומכ''ש הראשונים ממחלוקת נמליי שלא טליתבשום
 עליהן מברכין וגם ציצית מצות ידי יוצאין שאנו ואע"ג כידועפשתן
 (דףד~בת ת~~ י לבטלה ברכה לאיסור טובא דחמיר שבת איםור דומהאין

 קלי~
 ~יאב"א ו~אמר מהלי~ן היכי מיממהל הגממ' מ~שה

 א~תומלין

 ~~ממ~~ש~

'~ 
~~ 

 ג~' מק

 ~~ ~~~ ~ב~~~ ~י~
 (~אילתא הע"ש ב~יבורי אחר ב~~ום ו~בי~ריס ~תיקין והדבריםכלל
 דלכן יע~ב ~בית בתשיבות ו~יין . בס~ד) יז אות שילהי ,~סז

 והרמב"ם הדי''ף ה~וראה עמודי ששלשה לפי פשחן ~ל מיליתעל מ~רכי~
 לענין אבל . הכי םברי היראותיו בכל עליהם נש~ן שהב"יוהרא''ש
 נושאין אנו אלא , סקילה איסור חשש ~~ום אםור להיות היהשבת

 ~~י' אם חשיבי תכלת דדוקא כפירש"י אם קיי"ל דאנן משיםטליתים
 להשלים דעתנו שאין ~נו אבל . חשיבי להשלים דדעתו משוםהתוס'

 : ובטלי חשיבילא

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~'~י~~~~~ 
 דלא אשממיעינן הרבי~א ועיקר הטלית מזה להםירם ובדעתודמכוון
 וכמו ' בו ל~את ר~אי מממילא בציצית ה~לית ממחויב דמםפק כיוןנימא

 ב~בת בו לצאת אםיר דמ"מ קמ"ל י) (בםי' הגרע"א ע"זשה~~ה
 וחשיבי להםירן בדעתו דוקא ומיירי מיירי לא חשיבות ל~ניןאבל
 קיי"ל לה~ידם ~עתו ואין לבן ציצית סתם ממשא"כ בודאיעליו

 נ~ם~י באם ד~"ז הדין על מע"כ שכתב מה גם . ובטליחשיבי דל~
 בשבת בהם ל~את מותר עניבה כדי בהם נשאר ולא ציצית הד'כל

 וכתב . הבגד לגבי דב~ליםמשום
 מע"~

 חו~ים איזה נשאדו דאם
 י ב~לי ולא וחשיבי עליהם דעתוכשרים

 והבי~
 הכי

 בש~
 הגר"ז

 הרמב"ם כיון לא ומעולם נראים הדברים אין הרמב"ם לשון~דיוק
 החיטין ~ל וכן אצלו חשובין החוטין שאו~ן מ~ני וז"ל שכתב במהלזה

היחידי~
 שב~י~ית החוטין על כוונהו אלא ה~םילים בציצית שנשארו

 דהרמב"םהכשרים
 העתי~

 בטלית היוצא הג~' לשין
 שאי~

 מ~ויצת
 עשיים שאין בציצית היוצא ~~ר ולא ב~לית ו:מדה~תיק ,כ~לכתה
 הג~י~ותא עיקר רק כהלכתן, ע~וין דהציצית מייריכהלכתן
 כנפות ג' רק לו שאיןב~טלית

 ויפר~
 והשאילתות בה"ג כפירוש

 ו~שו~ה לה~לים ודעתו כהלכתן עשאן ציצית וה~' ' לעילשהבאנו
קאממר

 הרמב~
 לנו ואין אצלו הן חשובין דה~ו~ין

 לדחי~
 בדברי

 חייב שחין בתוס' ור"ח רש"י נגד יהיה זו דהלכה ולאמרהרמב"ם
 אבל . ~ליהם להשלים ודעתו כשרים שהם באיפן אלא לבן חוטיעל
אם

 ה~
 מםתמא טובים חו~ין איזה בהם יש א~ילו ~ם~ים

 אם הקי~ורים לה~יר ע~ממו יטריח ולא כולה~ת י~לי~
 ל~

 באמת שדעתו
 : ברור וזה , אחרים כשרים צי~ית לה~יג לו ~אין או כןלעשות

 ~~~~ ~~~י~~~~~
 י

~
 ב~"ז רואה הנני ע~ה בהמשבצות לעיין מע"כ לי רמז א~ר דבר
 דמ~יק דהא ~~נחות בפירש"י ורומיא קושיא שום ידעתי לאא~ן

רש"י
 במנחו~

 בע~ה ר"ה מיירי ~עכבין אינן ציציות ארבע דסובר דלר"י
 תכלת בלא אף ב~י~ול ד~שה משום ~וא דהחיוב הכינה איןבפיםול

 ולא חשיבי י~כלת . בו דאית התכלת משוס החיוב עיקר נמידהתם ~
 ~ם בשבת דכתב אהא ד~מיך משום בהדיא ל~רש נחית דלא רק 'ב~לי

 ק~~(ד~
~ ~ א~ '  

 ~י ~~ח דאמוראי מ~~א ~קושיא

 אלא בציצית חשיבות אין דל~ירש"י שם בר"ן מביאר וה~י זהלכל
 הרמב"ם ודעת י שם עיין הרמב"ם עם וחולקבתכלת

 פל~ול בלי ו"ג) (בםי' הט"מ כוון וע"ז ' ר"ח ב~ם התום'שיטת ע~ מ~וו~
 ולשון . עקלקלותוכינות

 הרמב"~
 (בםי' המחבר לשון הוא ממש

 על מראה חוטין דלשון הרמב"ם ~שון מע"כ דמדייק והאש"~)
 ובאמת . הר~"ם בלשון דב~י למאן דק~ק שום אין יחידיםחו~ין
 . ה~חבר לשון העתי~ו וח"א ודה"ח , והגרע"א הגר"א דעתזהו
 בזה להאריך ואין ז"ל דעתם הוא כן השו"ע לשון שמבוארוכשם

 עו~
: 

~~~
 מע"כ

 החכי~
 ~ם בין ל~ק הפמ"ג דעת ליישב

 י~
 עצה

'
 ל~שו~

 ~ש~"כ להשליס ד~~ו באין אף חייב דבזה בהכשר
 לבמבחו~י

 לחו~
 ~ו ' אופן ב~י~ ~הכשיר ~ן ~עכב ~התכלת ל~"ד

בחו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~  

 דברי והנה י להכשיר אפשר אי לגמרי דפ~ולים למ"ד פשתןבחוטי
 לו אין שומע אבל הפמ"ג דעת ליישב ונכוחיס טובים נ~מעכ~"ר
 דאי המאור על הקשה ז"ל הרממב"ן שהרי מ"ל הראשוניםמדעת
 זה על חייבין א"כ מצוה לשם שעשוין משום חשיבי דציציתנימא
 בטל תכלת לנו שאין דאחר ~עכ"ה כםברת יישב ולא .בשבת
 הראשונים בדעת פ~יטא אלא . ה~אור לד~ת לגמרי הלבןחשיבות
דאין

 ה~שיבו~
 ל~כשיר שדעתו ממשום אלא להכשיר שאפ~ר משום הוא

 אע"ג מצוה לשם בלבי~תן ~כוון שהוא מ~ני או . והרמב"םכהתום'
 הפוס~ים לדעת מצוה בהם אין~באממת

 דהטע~
 משום דחשיבי

 טלית ללבוש ~לא מהראוי באמת זו ולדעה . מ:וה לשםש~שוין

וארב~
 בשבת כנפות

 ברה"~
 של הטעם עיקר זהו ונלענ"ד . כלל

 שהיה דמ~מע אע"ג בשבת כנפות בארבע יוצא היה שלאמהר"ם
 רצה לא הדלה לדעתי . החוטין יפםקו שמא שיראאומר

 להגי~
 להם

 את מעכב דתכלת להפוסקים שחושש בד~תו שהיה העעם~יקר
 היו דא"כהלבן

 מקשי~
 מדחה היה ל~ך בחול מברך הוא היאך אותו

 האמת אבל בכאלה) לדחות הרא~ונים (ודרך זה בט~םהשואלים

~
 , כעיקר הטעם מה מ~יק שהיה לח~וב אפשר

 דה~
 שמא חו~ש

 דרבינא בריה דממר קמ~י מאמוראי יותר אנן נחוש דלממאייפ~יק
 (דף במנ~ות כדאיתא י לזה ח~ש ולא בשבת טלית אפילו נושאהיה
 עליו מברך ה שה ואע"ג , הדין לעיקר חושש דהיה העי~ר אלאלז:)
 מפורשת ~וגיאוהבאתי ~ קושיא בזה ~אין , ל~יל כתבתי ד~בר איריא לא הא ומשום .בחול

 בשב~
 היכי מימהל הגמ' דמקשה קלו) (דף

 דמהלינן ראב"א ומיישבוכו'
 מ~פ~

 היאך בזה יישב ולא מ~נ"פ
 הוא האמת לד~תי שהיא איך ממם~ק~ברכינן

 הטע~
 מהר"ם בדעת

 ציצית בפי' והכלבו הרמ:ב"ן לפירוש נחוש אם אנן גם ובאמתז"ל
 לל~וש ~לא יותר טוב . מ~וה לשם ~עשוין משום בטלי ולאחשיבי
 כ~ירש"י או קיי"ל אנן אלא פ~תן חוטי ומכ"ש בשבת ברה"רציצית
 י לה~לים שדעתו דכל והר~ב"ם ה~ום' ~פי' או תכלת ~שוםד~~יבי
 מחודשת המצאה הוא להכשיר שאפ~ר מפני היינו אחרת שיטהאבל
 בהל' הרא"ש ממ"ש מעכ"ה שהביא ומה . הראשונים מדעתושלא
 כפירש"י דמפרש ברור הונא דרב להו אית דכ"ע כ~ירש~יציצית
 לפ"ד הי~רים לבן חוטי ד~ני בתשובה כתב וממשו"ה . בתכלתדמיירי
ז"ל

 אי~
 אלא מצוה מהם לעשות ~א~שר אע"ג י הוצאה איםור בהם

 יותר בשבת משא איםור בהם אין חשיבות לחוד בלבן שאיןמאחר
 לע~ות שא"א אחר ציצית לשם שתלאן מועיל ומה הטליתממ~סכוםי
 ~אוממה ~~ל לא זו הזממנה והרי , כהלכתןציצית

 לא ומ~ולם י בזה"~
 על גםעלה

~~ 
 התל'ה היינו ~צוה ל~ום ע~וין בממ"ש והכלבו הר~ב"ן

 אנן אבל י עליו וחשיבי ממצוה ב~ם ~טו~ה ~בור שהאדם במהאלא
פס~ינ~

 כממו והרמב"ם ר"ח בשם ם' ות כרש"י רת ~ה כוו~ייהו
 הדקדוק ועי~ר י לעיליארנו

 ב~ו"~
 לעיל שהבאנו ~"ז) י' (~י'

 הפעם עוד אומר הנני ~~נו הי~וד מ~~ה בנה ~מאשר
 לדעתיהברור ~הא~~

 ש~
 ומהרי"ק בב"י המ~ובא ~הרי"ק ל~ון ה~תיק

 שמכוין ~שוס ד~שיבי והכלבו הר~ב"ן כשיטת ~ס"ל להיות.כיל
~הם

 לש~
 ת~~ר דאם פסק ולהכי , מ:צוה

 ע~
 ציצית והחיו~ ה~~י

הוא
 ~שו~

 בשבת עליו חייב.ן ספק
 משו~

 בה~לית לצאת שדעתו
 הדין בזה בא דלא ' לעיל שבארנו כממו הנכון א~ מצוהממ~ום

 ~ח~ת ב~צוה ד~ןללמדנו ר~
~~~ 

 הי~ר ~ום
 לעני~

 בשבת ~שא
 ב~עה ל~"י היינו בשבת הציצית על משא חיוב דישו~אופן

 ואין , ברו~ ~ה לה~ירם ~ד~תו ~ש~ה ו~ח ולהרמב"ם תכלחבו ~י~
להוציא

 ד~~
 : ש"א) (סי' שבת בהל' במקו~ו ממה~~ורש ~שו"ע

~~~~~~ ~ ~  ~~~~ 
~ 

 הטל~~~~~
 ב~ו להיציא צריך אם כו.נה דצריך בבגד ~י~ית

 ~ב) י"ד ~בםי' ~עכ"ה ~"ש ' הדין לזה ה~~ירים ואיה'
~ל

 מ"~
 ישראל ה~ל ב~ו"ע

 צינ~
 לברך דאין כוונה בלא

 היינוהשו"ע דכוינ~
 ד~י~

 י טויה לע~ין ~םי"א) לעיל כ~ו ב~יו להוציא

ה~~
 שנהגו אבותינו ראינו ~לא מלבד

 כ~
, 

 ג~
 בלי השו"ע לשון

 דלא מבוארכוונה
 צרי~

 ס') (בםימן כמו , במחשבה כוונה אלא
 והעי~ר , מצוה לשם לחשוב אלא ~ריך ואין , כוונה צריכותדמצות
 מעכ"ה דברי אבל . קאי לשמה סתמא החוטין דתלית מעכ"הכמ"ש

~~~.~י~~~
 ~~~י~~ ~~~~~ ו~

 דבטויה הדין דמקור ע"ז והביאור , לשמה שלא םת~א דאיןלומר
 ל~~צריך

 ש~דק בב"י הובא מהמרדכי הוא בפיו שיאמר היינו
 ~ן להוציא פיו עקירת דצריך לשמו בפיו שיאמר זבחים מס'מריש
 לשם או ~סח לשם אינו בהמה דשחיטת מעשה ד~תם ור"להס~ם
 נמ. והכי , במחשבה די ולא דוקא פיו עהירת בעי ומש"העולה

 פיו' רת עק בעי~ן הכי משום ציצית לשם ~ינו טויה דסתם טויהגבי
 מחשבה ובעינן לשמה םתמא שאין אע"ג בטלית חוטין הטלתמשא"כ
 צריך און חול לשם בטלית ציצית להטיל דרך שאין אחרי אבל ,וכוונה
 יותר ~באר הנני הענין בזה ו~בואי , לבד במחשבה ודי פיועקירת
 בעיבוד ל"ב ובסי' בפיו שיאמר שצריך בטור נמכר לא בטויהדגם

 שיאמר שם גם ~ירש שלא הטור על בב"י עמד לתפיליןו~תיבה
 בציצית ~ל , ~רה ספר בהל' ביו"ד ~מבואר על דסמך ויישבבפיו
 עממד ~וד והנה . מ~"ת ציצית ללמוד דאין יפה עולה הישובאין

 ~~ב ח') (ב~עיף דבעיבוד ה~חבר לשון ~ל לב) (בסי'~~ע"א
 ב~יו שיאמרטוב

 משמ~
 ולענין , ל~יכובא ~ינו

 כתיב~
 כתב

 לעיכובא ~הוא ~שמע ב~יו יאמר ~כתיבה בתחלת יט)(בם~יף
 המחבר ל~ון ובא~ת .ע"ש

 הו~
 רעא ~סי' ביו"ד הטו~ ל~ון

 ורעד~
 כתב ~יבוד לענין ר~"א דבסי' דמ"ש קשה הטור על גםאבל '

 כתב כתיבה לענין רע"ד יבסי' בפיו שיאמר וטובה~ור
 ~אד התמווהים הב"ש דברי בהקדם אמרתי הגרע"אקושית ולייש~ ' בנ"ע ונ~אר שס הגרע"א ג"כ כוון ולמה ' בפיושיאממר ~רי~
 בעינן דלהכי סק"ח) ~ל"א םי'( ב~"~

 בג~
 דילפי~ן ~שום לשמה בפיו ~י~מר

 בגט כתב לשמה עיקר אדרבה פלא א~א אונו ~ה , ותפיליממ~"ת
 קדושה לשם ~יכתוב דבעינן המקור נתבאר לא ותפיליןובס"ת
 ליה דנ~א כתבו כתנאי בד"ה מ"ב:) (דף מנחותוהתוס'

 ממג~
. 

 ממוכתבו ליה דנפקי כתב פ"א) (סוכה לה~ב"ן ה'ובמלחמות
 אלא ' תניא בדלא תניא תלי הוא מס"ת דגט ~כ"פ מיהתהא ל~~

 ~הביא סה"ת דברי יסוד להבין ישמתחילה
 הרא"~

 נסתפק דמשו"ה
 דלא משום בפיו שיאממר דוקא בעינןדאולי

 יחש~
 ד~תיב

 ל~מה דבעינן להא ע~ין זה מה מובן אינו ולכא~ה י דיבורהוא בקדשי~
 הוי שפיר מחשבה ~שון ס"ת בקדושת כתיב היה אם ניחאהיה ~~

 אבל יחשב דלא מהאיל~ינן
 ב~מ~

 מוכתב ילפינן רק ~ל כתיב לא
גבי

~ 
 כתבו מן או התו~' לשי~ת

 לכ~
 לשמה ~עינן הרמב"ן לשיטת

 במ~בה ~א שאינו ופשיטא כוונהוהיינו
~ 

 הענין ~"כ ~לא
~ 

 הוא
 לסה"ת~ברור

 ה~ דעי~
 כתיבת ~~ינן

 ס~~
 ~דושה לשם

 וכן ~
 בפ"ע ה~דושיםבש~מות

 ~ו~
 כקדושת דהוי משום

 ~ב~
 דה~הרה ~~ו

דלא
 תעש~

 נתי~ת על גם ד~י אל~י~ם לה' כן
 ה~ב~

 ~ל גם
 מה לענין ו~מו ,ה~ם ~חי~~

 מדמינ~
 לקרבן

~ 
 , שוין לשמו מצוה

 ~אמר מבחים מס' ב~ש ~ממבוא~כמו כ~ ו~
 בפי~

 . ע לשם
~ 

 ליה ו~פקי
 התוס' כמ"ש ~בור הוא והפי' יח~ב לא מח~בה באי~ירממ~~תיב

ב~י~
 וממילא בדיבור היינו ל~מו ~מ~שבה ~צוה ה"נ הממפקיד ~רק

ה.'ה
 בכתיב~

 אלא ' כלל ~ה למדנו לא בגט ~ל ~~"ם
 ~ל בפיו שיא~ר בגט ~בעי~ן דהא הב"ש~.מ"ש ~"~

 מ~ת"~
: 

~~~~
 כ"ז

 הי~
 בכתיבה

 די~
 ובאנמת ~רבן ל~דושת ~ימה רמז לנו

 בעיבוד ~ל לשמה בכתיבה דבעינן אחר ממ~ור לנו~ין
 דלמ"ד משום כתבו וה~~' ~"ל הראשונים בה הוו ~בר לשמההקלף

הז~~
 מילתא לאו

 מ~"~
 במעשה ל~~ין בעינן

 ~רשב"~
 והטעם ,

 דל~בא והרמב"ם ו~"י הרי"ף ולשיטת . לה יליף מהיכא ידעינןלא
 כרשב"ג י~ור לא מילתא לאו ה~נה~א~ר

 דצרי~
 ~מן

 עיבוד צריכין אין א"כ ~"ם מיע"ל לבר כרבא ה~"ס בכלפםקינן ואנ~
 וי~ י כלללש~ן

 דהט~ם ~כ~~ו
 משו~

 ל~"ע הק~ושה ~נוף
מילתא הז~נ~

 ו~"~
 נראה ויו~ר י וא~מ ה~ו~יות רבו

~~ 
 ~כתוב ה~~ם

 ~תו~ה" ~~ר ~את מדכתיב דנ"ל וי~ל) (~,בהש~יל~ות

 לעבד צריך ם~רשהוא ~ל~
 לש~

 ~מזה תורה
 נ"~

 ב~~ילין
 יומא בירו~ל~י כ~בו~ר ~נן רשב"ג ~י~י באמת ובמזוזה 'ל~"ת דאי~ מ~ו~



~"~~~~~~
~ ~ 

~ ~  ה~י ומ~ום ה"א)~פ"ג ~~~~
 ה~מב~~ ~ם~

 לשמה עיבוד א"צ דבמזו~ה
 אלא , חול דברי עליו לכתוב ורשאי מילתא לאו ד~~מנהוא~"ג

ש~~
 מיהא והא התורה גזרה

 עכ"~
 דומה אינו לשמה קלף עיבוד

 ' לחול ולהוציאו ל~נות שא~ור קרבןלקדושת
 ור~

 גזה"כ משום
 מנ"ל ב~יו להוציא שיצטרך אבל , במחשבה דו~א וזה לשמה נןדבע
 דגם ~ם"ל לומר ונוכל ב~יו שיאממר בזה גם בעי ~ה~ת ב~לורק
 פ~יקא לא הטור רבינו אבל . לקרבן שדומה ~דו~ה מ~עם הואבזה
לי~

 ~ה"ת ל~ברת לחוש בפיו שיא~ר שטוב ~תב לכן , ~ברא ~ך
 ומבואר לעיכובא לאאבל

 שמחל~ ה~ילו~
 : לעיבוד כתיבה בין ה~ור

 א"צ בעויה ואפילו כלל לציצית ~ז ~ייך לא אלה ד~ונו~~~~
 לא דה~ם בפיושיאמר

 ה~~~ שיי~
 קרבן ל~ד~ת דדו~ה

ר~
 וםגי נ~מה דבעינן

 בממ~ש~~
 הטור דעת וזהו ~בד

 תב~
 ה~רד~י

 הטעם און , קרבן לשם ב~יו שיאמר שם בזב~ים דב~ינן דהאם~ל
 דהמ~ה היכי משום אלא ~גול דגבי י~~ב מלא דיל~ינןממ~ום
 , לעיל כמ''ש מסתמא להיציא ~יו עקירת בעינן ל~מה שלאסתממא
 בעיגן לשמה שלא ~תממא והמעשה לש~ה דב~ינן היכא כל דעתוולפי
 ד~ת וזהו כן הדין נמי בציצית בטויה ה"ה וא"כ , ב~יול~יציא
 טויה גבי גם ~ממצריךהמחבר

 שיוצי~
 על תי~שי לא והא ' ב~יו

הממ~בר
 ממ"~

 עור ובעיבוד , ב~יו ~יאמר שצריך ~תב טויה גבי
 , שיאמר ~וב כתבל~פילין

 דג~
 סתמא טויה דבשלמא ניחא זה

 כיון ומש"ה טויות משארי דציצית טויה משונה אינו ~הריל~מה של~
 עביד משא"כ , מ~ת~א להוציא ~~תיו עקימת בעינן לשמהד~עינן
 מ~ארי מ~ונה~~לף

 ~יב~
 , לשמה ~תמא דאינו אע"ג וא"כ , עו~ת

 ודי לםת"מ הוא קלף רוב ש~רי ג"כ לשמה שלא סתמא אינומ"מ
 שפתיו ע~ימת וא"צ , לבד במחשבהבזה

 להוצי~
 , ~ביארנו כמו לבד במחשבה שדי ציצית ה~ת גבי נמי הטעםוזהו ~ כמובן מ~~מא

 בכתיבה דבעי דהא סה~ת בלשון והמחבר הטור ד~ת בארתיכ"ז
 דדומה משום הוא ב~יו שיאמרלשממו

 לקדוש~
 אבל קרבן

 דכת~ ~כי נר~ה לא ז"להגר"א מביאו~
 בציצית טויה ל~נין

 הטע~
 סה"ת של

 מלאדיל~ינן
 י~~
 ~היכי ידעינן דבור דהוא יחשב דמלא הבין וע"כ ,

 שי~חוט דבעינן היכי ה"נ דבור בעינן דלשמו הסתם ~ת~עוקר
 שחיטה סתם את ולע~ורלשמו

 צרי~
 ה~רדכי וכדעת ~ור ג"כ

~~באנו
 לע~
 לשמה דבעי דכל מכאן למדנו גו~א והא ,

 אבל בציצית טויה וה"הבפיו שיאמ~ צרי~
 באמ~

 דב~יו להבין זכיתי לא
 י שבארתיוכמו הקדו~י~

 א~
 סה"ת שהוכיחו מה דעי~ר לדעת ראוי זאת

וה~רדכי
 ד~ו~

 שיא~~
 בעלי רבותינו דעת כן ~נו בלש~ו בפיו

 בזבחים ז"להתוס'
 ב:~ (ד~

 התי~' דכתבו קיימי בד"ה
 ש~

 דאפשר

דה~
 אבל ב~יו שיאמר א"צ היינו בלבו שיא~ר ~~צ יוסי ר' דקאמר

 אלא אינו לש~ו שיאמר ד~נן והא , ב~רבן גם וסגי בעימחשבה
 לידי אתי ש~אדחיישינן

 ~ס~
 ולא

 יחשו~
 די"ל להוסיף נראה ולי י לבאר וא~"מ שם הסוגיא ב~י' תל~ו~ה ויפסול' ~תמא וישחוט כלל

 דקדושה דמילי משום הוא ב~יו שיאמר לכתחלה ב~דשים דבעינןדהא
 כש~ומר יותר~יילי

 ב~י~
 דממצוה וכמו הדין מן שא"צ אע"ג

 טבל מידי שיצא א~ג חלה זה הרי או תרומה זה הרי ~םלקרות לכתחל~~
 בקידושין כמ"שבמחשבה

 (ד~
 שיחול ~די אלא מא:)

 הקדוש~
 יותר

 ם בכור בהל' והרא~ד עג) (סי' בש~לתות כמ"ש ב~יו שיאמר~וב
 ומש"ה(~"ה)

 להוציא ~לא מ~רישין ~אין החלה את ששור~ין ב~ה"~
 ג' אות שס הע"ש ובבאורי י חלה תהוי לומר המנהג אין~מ~בלו
 שיאמר מצוה מש"ה וה"נ (~"ד) דפםחים במשנה כ~ז לד~תהראיתי
 מה כל והכ~יבה הקלף ב~יבוד וכן ~קרבן ~מעשה לשמובשפתיו

 : ~אר ל~"דנר~ה

~~
 דמשנה הרי~ף ל~~ן על נ~י מעכ"ה שהערה

 מ~ו~
 הגמרא

 ~סולה ~היא ה:כרי מן ציצית ללו~ח מנין הוא הרי~ףדגירסת
 מנין הגירםא ~לן ובגמ' , ועשו בנ"י אל דברשנאמר

 לציצי~
 שעשה

 ה~ר ודאי מבי) (דף מנחות עיין ,נכרי
 צרי~

 שינה למה ~מוד
 ללמדנו דבא ונראה , הגמראמל~ון

 שיט~
 דה~לת ד~~ק הרמב"ם

ציצית
 בטלי~

 והוכחת כונה א~צ
 ~מב~~

 דיליף דמנחות מהגמרא
הג~רא

 בציצי~
 מ~ממע , ועשו בנ"י גזה"כ משום ~סול עו~ג ~ע~ה

 בכה"גבישראל
 כ~~

 דצריכה נימא דאי כוונה צריכין דלא ומוכח
 ~באממת זה דחה והרא"ש , ~~ול ~ע~ה ד~ו~ג ידעינן ~מילאכוונה
 כו~הצר~ה

 ו~יצ~
 גבי הי~ותא

 עו~~
 על ע~ד שי~ר~ל ~יכי

 אדעתא עו"ג כ~ג) ~דף בג~ין דאמרינן וא~ג ' ~~ל וא~~הגבו
 (~י' ס"ת בהל' הרא~ש מיישב ~בר ~עביד,דנפשיה

 ג'~
 דבעינן דבגט

 תורף כלשיכתוב
 הג~

 בעיבוד אבל העו"ג יעשה לא וזה , לשמה
 ~אז העיבוד תחלת ~לא בעינןלא

 ג~ יעש~
 וכמ"כ , לשמה הע~ג

 ידעינןממילא
 דג~

 וא~ר אם בהתחלה רק ד~גי ציצית ה~לת ג~י
בכל

 הציצי~
 יהיה שיחלה

 לש~
 וע' , בעו"ג גם מהני , ם~י ציצית

 בגיטין ~ירש~י ל~י ובאמת , ע"ש הא ~"ה בתו~' במ) (דףזבחים
 חשש אלא שאינו משמע אחר לשם בלבו ג~ר שמא בזה"ל ש~'שם
 (דף ~ולין ~ירש~י ו~' , הקל בציצית ~שא"כ החמורבגט

 וכו' חלהבד"ה קלד~
 שי~

 עון ~ה
 מי~

 ~דילן הגמ' גירסת לפי וכ"ז וכו'
 עומד וישראל עושה בע~ג הוא דהיל~ותא די''ל ~רא"ש כתבש~יר
 הנכרי מן ציצית ללוקח מנין הרי"ף כגי' נגרוס א~ אבל . גבועל

א"~
 בכה"ג עו"ג דדו~א יל~ינן ומ"מ , ע"ג עומד הישראל היה לא
 ב~ינן דלא מזה ומוכח , כוונה דליכא אף , כשר הישראל אבל~~ול
 לאש~ועינן דילן הגמ' מגירסת הרי"ף נטה גופא ~ה ומ~ני 'כוונה
~ך

 דינ~
 , גזה"כ מפני ~~ול עו"ג דו~א כוונה דליכא היכי דאף

 דאזיל והרמב"ם כשר ישראלאבל
 בשי~

 הגירסא וקיים רבו הרי"ף
 הרי~ףכגירסת

 לכ~
 ~ ידידו , ו~ב כיונה ~"צ ציצית דבהטלת ~סק

 ~~י~ י~~~ ~~~~~~~
 י

~~~~יג
~~~~ ~~~~~~~~ ~ 

~"
 ת~ילין של בתים לעשות ה~ו~ים שנהגו

 טי~
 סיד של

~  
הע~

 וה~יר ~ מב~נים דק עור עוד הטיח ועל ~ליון הדק
 בו מונחות שה~רשיות בית בין ה~סק דהוי משום ל~סול נ~יהה"ג
ובין

 השי~
 ו~י"ן בתיק ~י~ן עליהם שחין ת~לין שמשים כמו והוי

 לעור ה~רשיות בין בעלמא ה~סק הנה י עכ~ל התיק עלכתוב
 ר~מ הגאון ~בביאור אע"ג השי"ן חסרון הו~~ת בליהבתיס

 הל~ות המרדכיעל בנ~~
 ת~ל~

 על שערער שמשון רבינו ~ונת הסביר
 ~כתב רבא~מושא

 לכרו~
 מ~תמרת שתהא קלף ופר~ה ~רשה כל על

 במרדכי איתא (הכייפה
 דפו~

 ועתה ישן
 נד~~

 ד~וס באל~סי ה~י
 ~זה ר"ש ו~ל~ל האויר את רואה החיצון בית דאין משוםזיטא~ר)
 הבתים כשאין ~סול שיש דכמו הנ"ל הגאון והבין במרדכיכמבואר
 אתרואים

 האוי~
 נימא ה"נ ,

 דצרי~
 הבתים בין ה~~ק יהיה ~לא

 ~מב"ם בלשון יוצא מ~ורש ואדרבה , ~וסק בשוס נזכר לאזה ובמח"~ וכו'' ה~רשיות אויר רואים שהבתים אלא שבפניםלהפרשיות
 בגד של במטלית הכונה הרא"ש והבין ~ במטלית ה~רשיותשכורכין
 הפ~יות בין הפסק משום ~~~ול הדעת על עלה ולא ~לף שלולא
 היה דאם ותדע , ם הבתלבין

 הפס~
 ת~ילין בין נ"מ היה לא ~וסל

 לשל~"י
 רא~
 , ~ויר את רואה הבית שאין ~סול ~בדין דבשלמא ,

 את ~אה שאינו חיצון בית כל ~ט) (דף בסנהדרין המחורדממקום
 ש"ר דוקא הראשונים דקדקו שפיר ~~ולהאויר

 דשיי~
 בית לשון בו

 כמ"ש~יצון
 הרא"~

 האויר את רואה דאינו ועוד בזה"ל מעבר~א בד"ה
 אלא שייךלא

 בתש"~
 בתים ד' שהן

~ 
 ~בל , ממקומו מ~ם א, ושינה

 ב~ה~ל שם ה~רדכי וכ"כ י עכ"ל לא אחד בית שהוא בתש~ילא
 מי~סל שלא עלם ~וב ר~י שכ'ממצאתי ומי~

 ראי~ משו~
 דו~א אלא אויר

 שלא לא דיד אבלדראש
 שיי~

 טעם או , כו, חיצון ~ית בש"י
 בית דלהכי ה~רשיות ~ידור גבי שם להלן ה~רד~יכמ"ש החילו~

 ~~ולהאויר שא~ חיצו~
 משו~

 שיהיו וצ~יכים חיצונים ~מה ושמע דקדש
 שי~ן אחוריהם שיהיואויר רואי~

~"~ 
 ~נין אבל ~ ע"ש הלמ~מ שהן

ה~~
 בין פנימי

 לעו~ ה~רשיו~
 טעם שום אין ~תים

 לח~

 וא"כ ,
 ש~ר ב, לו שיש מי דתניא מהא הפ~ול ~ה המרדכי שדחהאחר
 והש~א , יד של ונעשה עור מהם אחד עלטולה

 הב~ם עור אי~

 לחלק וד~ה ~אויר א~רו~י~
 ש"~ בי~

 ואי ~ לש"י
 הפסק מ~ום דה~סולמהרמ"ב הגא~ כדע~ ני~~

 בי~
 , כ~~ל ~בתים לבין הפ'

 האהפסול ~~
 ג~ שיי~

 וא~כ בש"י
~ 

 המרדכי הועיל
 ~~ ' ~ו~

 לא
 מעו~ם ר~שכוון

 לז~
 הפסול

 והדע~
 ~עינן ~א ~ו~ן

~~ 
 ~~ו

ה~רשיות
 בי~ בתו~ מו~ח~

 ~שב.ל וכי עור של
 ש~~

 אי~ה
 ~פ~

 לא
מ~רי

 ~וכו אל ~~יב כל~ח ~ו~א~ לעני~ ~ל~ ~ ~בי~ מונ~
 ו~

~~חי~



~ ~  ~~ ~~~~~~~ ~~י~~~
~~בחי~

 (דף
 ג'~

 מיקרי לכלי אוכלין בין מפ~קת ~חיצה יש דאפילו
מונח

 בתוכ~
: 

~~

 בין הפ~ק דהוי ו~תב דייק נ"י מעכ"ה
 ב~

 בו שהפרשיות
 האויר את רואה אין הפנימי הבית שהוא החיצון עור וא"כ ,בית כמו והוי צד מ~ל היינו יפה ~שתמרת שתהא שהכריכה משוםבש~ר שכתב הכריכה על ר"ש ערעור לפרש ורצונו כו' השי~ןובין

 מטעם עוד אח~כ ערער ומש"ה שם אנשי חידושי של השני פי'וזהו

שאי~
 (דף במנחותהתוס' כמש"כ דס"ל י"ל מרובע אינו הכרוך שה~לף משום ר"שפ~ל דלא (והא האויר רואה הפנימי שהוא החיצוןפי' עור על השי"ן

 לה~
ולא ואלכסונן בת~רן אלא אינו מרובעות דתפילין

 ומע~ למעלה~
 אלא אינו החיצון ועור , שבפנים הדק עורעל להיות ~וי שהי~ בנ"ד נ"י מע~"ת ד~דק ש~יר

 כתי~
 ואע"ג ' בעלמא

שר"ש
 הוד~

 גמור בית ואינו הפרשיות על מחו~ה אלא שאינו הכריכהדדו~א לומר אפשר ~כתי ' בידם למחות ואין כש"ר נהגו שכבר

בה~
 דתניא מהא הקושיא ישאר לדעתו גם אבל נ"י מעכ"ת דעת~~ו בית כעין עשוי הפנימי דעור בנ"ד משא"כ ' חיישינן לא

 דש"י דכיון לומר ואין ' ש"י בזה נעשה שאינודפשיטא אחד בתיק ש"ר בתים ד' הניח כמו הוי הא קשה אכתי 'האויר את רואה החיצון בית שאין משום יד בשל לפסול דאין ונהי י ידשל אותו ועושה מהם אחד על עור ~ולה ראש של שני לו ~שמי
 הכשר~

 מכת"ר חייש שפיר בנ"ד אבל . החיצון הוא הבית ועיקר שאינוכמו והוי לגמרי שבפניס מה מבטל מ~ו"ה חלו~ין בתים בד' ולאאחד בבית
 החיצון עור מלבד ש"ר או ש"י אחד בתפילין דנע~~דהיכי

 הבית על השי"ן שיהיה ובעינן בית בתוך כבית והוי בפניםעור עו~
 והביתבפנים

 שבחו~
 הרי , עור עליו דטלה מהא , האויר את רואה ~חיצוןהבית שאין משום הדעת על שעלה ה~סול זה לדחות ר"ש רצה היאךדא"כ אינו זה גם דייקת כד אבל , כתיק אלא אינו

 ההפר~
 רואים אם לן אכפת ולא כללבית מיקרי לא משו~ה כהכשרו בתים ד' שאין יד של בבית ~וקא~רור

 והם , בית כ~ו נחשב עור דהך ר"ש לשיטת רבא ~מושאדכרוכה בהך משא"כ , לא א~ האויר א~
 ו~בטל ש~ר בתים ד' על אחד עור ~ולה והיכי החיציןהוא דעי~ר משום רק בזה הםברא ועיקר לא או חלוק נעשהבפנים העור אם לנו היא ואחת בזה לחלק שאין ע"כ אלא , האויראת ~רואה שאינו משום דפסול ר"ש כתב שפיר וכהכשרן כדינן~עשין
 הד' נ~בטלו יד של שיהי' כדי בתים הד' על תמיד שוהי'העור
 מעכ"ה סברת לענין כן כמו בזה לחלק להראשונים להו~יחא דלא חזינן ~אויר את רואה בית לענין דכמו וא"כ ' לגמריבתיס

 הראשוניס בפוס~ים נ~כר שלא בדבר לש"ר ש"י ביןלחלק א~
 מהם אחד על טולה ש"ר בתים שני לו שיש מי דתניא מהאמוכח וממיל~

 הפנימי דעור חששא להך ניחוש דלא ש"י ועושהעור
 דאי~

 עור
 על עמדנו שלא שאע"ג הדבר קיצור . כלל לבית נחשבהפנימי

 מינן קשישי רבנן בהבנתו נדחקו וכבר ~"ל ר"ש בכונתברור דב~
 ראש של בתים דשני מהא דידן לנידוןלמדנו בכ"~

 עלי~ ~~ל~
 ~ור

 ~ ~בפניםלמה

~ ~
 עצמו ב~ני ~פנימי עור היה אם אלא הוצרכנו לא ~ה כל
 שהוא בנ"ד אבל , ~חיצון לעור וטפל מדובקואינו

 מדוב~
 אחר הולך שהכל דכשר פשיטא העליון לעור והטיח ,ל~טיח

 הציפו~
 הוא~~י'

 ד~
 ציפן דתנן בהא וכמו ' לו הדבוק מעיקר

 ז~
 הראשוניס דעת לפנינו ומבואר ושו"ע בטור כמב~ר הבתיםאת בצי~ה דפסול

 וכדאיתא הציפוי אחר שהולכין משום ~הב כולו כמו דהויהטעם
 עור אחר שהולכין לומר צריכין ג"כ להקל ה"נ חגיגהשילהי

 אלא ~ינו אחד מעור תפילין שהרי תדע , העיקרש~וא ~~ליו~
 עו~

 ו הדק
 לעשות וא"א עבה קלף של מטליות מדובק~ם ות~יו~העליון

 באופ~

 אלא כלל א' מעור אינו וא"כאחר י
 פשו~

 ו ומדובק טפל שהוא כיון
 העליוןלהעור

 ב~
 הכלל . הדין הוא כך אחר במין ה"נ אליו

 דכמ~

 מ
בציפן

 ז~
 דפסול פשי~א עור של הב~ם על פי'

 כמפו~
 בטור

 (סי'קמא נו"ב בשו"ת שראיתי משום אלא , דכשר פשיטא להיפך ה"נו~ו"ע
 א'~

 שנשאל לענין
 במ~

 בשחרות הבתיס את לצפות שנהגו
 ומכ"מ מראה בכל ה~תים דמכשיר הרמב"ם לדעת דאפילו זוהיא כהוגן שאלה ובאמת העור של ציפוי וה"מ לקלפו ואפשר ממש בושיש
 ו~יכר ה~ר צורת משנה אינו ~חרות דהתם להשחיר~הגו

 ש~ו~
 ל

 עי~ר בעושה כמו לפםול ל~ו הי' ממש בו שיש בשחרותמשא"כ ' כלל צי~וי מי~רי אינו וגם האויר את רואה ונמצא שחורעור
 הגאון על (והפלא זהב בציפן וכמו ה~חרות מזההבתים

 והנה . כלל) ל~ה ענין שאינו מה לטבילה חציצה שם שמדמהביהודה נו~
 דברי ב~ירוש ונ~ק ושו"ע בטור המבואר השיב ~"ל הנ"להגאון
 והכונה , ה~רשיות היינו זהב ציפן דפי' והחליט . והמרדכיהרא"ש
 והוכיח כשר בז~ב הבתים ציפה אבל , ~הב של הבתים כלשעשה
 כו' לתפילין ~הב ציפן מב) (דף ב~נחות רש"י שפי' ממה הפי'זה
 והבין י טמאה בהמה עור של בתים שעשה עור עליהם ~טלהאו

 של בבתים מיירי שבה"ט עור בטלה רש"י ש~י' דכמו הנ~להגאון
 דייק ר~~י והרי ליתא וב~ח"כ בהכי מיירי בזהב ה"נ טמאהבהמה
 ולשתוק קודם ברש~י שכתוב זהב על לפרש לרש"י ליה היהפירו~ו ולפי , ~הב גבי הכי כתב ולא וכו' בתים שעשה עור גביוכתב
 על~ רק פ~ש"י ומדלא מנ~שייהו, ידעינן והוי , עור עליהם טלהגבי
 ~אלא , כפירושו דלא בה~יא מוכח זהב ציפן ~ל ולא עור עליהםטלה
 שמצפהו דבר על זהב במעלה אלא כלל במ~מע אינו דציפןפשיטא
 עור של הבתים עלוהיינו

 וכ"~
 הלכות ~רדכי בביאור בפשיטות

 משמע ל~פילין זהב ציפן רש"י לשון וגם דתניא והא בד"התפילין
 ~ינית והכי בבתיס שיניחם עד תפילין נקראים ה~רשיות דאיןהכי
 ועוד , בז~"ל וכו' הפר~יות סידיר בענין ה"ת במרדכיהלשון

 אלא ~ילין עדיין נע~ו שלא במשמע ר~ם לשון יגנזו נקטדהתם תד~
 על צפהאס הדין בזהב ה~נא דנקט והא ברור' ו~ה וכו' בפסול נכתבוהפרשיות

 הבתי~
 לא הבתים מהם שעשה ~~אה בהמה ובעור ,

 את מצ~ן דבזהב נ~ט דמילתא דאורחא , ~ידי לא הא ' גוונאבחד
 בהמה ובעור לנאותן משוםהבתים

אלא ' נוי בשביל באין ~אין טמא~
 הד~

 ~הב בין בדין נ"מ אין ובאמת , בשלימות מהם לעשות
 חיפן רש"י מש~עות ור"ל טמאה בהמה בעור חי~ן כלומרטלאי לשון טלה פירש"י ~"ב) מח (דף בסנהדרין והנה . טמאהלעור
 כו (דף חגיגה מס' שלהי כמבואר ציפןכמו

 ע"ב~
 הגמ' דפריך

 תנן דהא ציפוי משום ליהותיפוק

 השלח~

 שחיפן ~ו שנפחתו והדולפקי
בשי~

 דמפרש מפירש"י מוכח , ציפן כמו הוא חיפן דלשון אלמא וכו'
 כל מצופה דמשמעו צפוי תני בזהב ~לא ב~הב כמו טמאה עורגבי

 לעשותו ~ך אלא לנוי בא שאינו טמאה ובעור . נוי משוםהבתים
 בהמה מעור הבתים שעשה דוקא לאו עור עליהן טלה גבידגם רש"י מ~י' ח~ינן הרי טהורה עור של בבית שנעשה קרע עלטלאי
 עליהם דמ~לה היינו ~הב צי~ן גבי דגם בהדיא מוכח הא זהפי' ולפי ' פ~ול ג"כ ~מאה בהמה בעור עלי~ם בחיפן אף אלאטמאה

ז~
 ב~נחית דפרש"י דהא מוכח וממילא , כ~נוב~י דלא

~~ 
 ד~ה

 ~רא"ש כ' ש"י התפילין על למעלה שמעבירין~טנה
 קטנה ~צועה המעברתא של פי' אם אפי'ו~"ל

 מכ"~
 ה~פילין אין

נפסלין
 משו~

 להן חיבר אא"כ בכה"ג האויר את רואה~ינו מיקרי דלא חדא האויר את רואה שאינו החיצון בית
 בי~

 בהמה בעור מצופין שיהיו דבעינן משום ~יי~ו ' פסולין זהב~ליהם דצ~פן וטעמא ' אחר
 דומיא~הורה

 ד~~
 בהמה עור עליהן

 טמא~
 את רואה חיצון הבית שיהי' משום זהב ציפן של דפיסול נימאדלא ~"ל כונתו , עכ"ל

 בית אין דהרי רצועה עליו לכרוך לא~ור נותן ה~ן וא"כ ,האו~ר
 דגוף משום דפסול הטעם עיקר אלא ' האויר את רואההחיצון
 , ~מאה ב~מה עור עליהן דטלה וכמו בפיסול נעשההבית

 ד~לה הך מ~רש ד~רא"ש טמאה בהמה מעור הבית גוףדנעשה הי~
 דנ~ה משוס הוא ~הב בציפן דרישא טעמא וה"נ ' הבית בגיף~וא והפיסול ~~אה בהמה מעור בתים שעשה שם במנחותכפרש"י
 את רואה הבית שאין משום ולא פסול גו~יה והבית ~הב כולוכמו
 עליהן דטלה דו~יא מהב דציפן דכתב בהא הרא"ש כונת ואין 'האויר
 כונ~ו עיקר אלא ~הב של ~ב~ים ~עשה מיירי זהב בציפן דגם ,עור

לעני~
 דאותו , דבר של ט~מו

 הטע~
 , עור עליהן ~לה ~בי דפ~יל

~~ו~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  פסול נ~י ה~עם זה~~ום 
 ה~

 ~הב דציפן
 וכ"~

 במנ~ות לפורש"י הוא
 הוא דהפי' הרא"ש גם מפרש ~הב ציפן וגבי , ~רא"ש ~תםדה~י
 בשי~ת תמיד דא~יל בטור מבואר הוא ו~ן בזהב, ה~תים ~ןדנ

 ובעור הבתים ציפה ב~הב , ו~תב מ~נתו שנה , כידוע אביו~רא"ש
 , הבתים מהס שעשה~~אה

 ו~א~
 בהא המרדכי כונת י~"כ היא

 והא , בזה"ל הפרשוות על הקלף כריכת בענין ר"ש בשםשכתב
 עור עליהן שטלה או ~הב ~פן ובהנ~קין הדין נגמר בפרקד~ניא
 בקונ' כדפי' אלא אויר ראית משוס לאו פסולות ~מאה~ה~ה

דהל~"~
 ~ין , איירי הבתים גוף של ובעור ~הורה בהמה עור

 דגםהכונה
 ה~

 הפי' אלא , ~הב של הבתים דגוף מיירי ~הב דציפן
 אינו וא"כ הב~ם בגוף מיירי ~מאה בהמה עור ד~להדסי~א
 דציפן רישא ~נ וא"כ , האויר את רואה ה~וצון בית שאיןמשום
 כל כמו עצמו מ~מת פסול דהוא משוס אלא ~עמא מהאו לא~הב
 במנ~ות פורש~י לפי ~הו , ~הב שלהבית

 והמרד~
 בלשונו סיים

 כדהכא ~ולה א~ד ~ור שר"ל הלשון נראה ~צת ומיהו , ו~"ל~ם

~ול~
 תפולין שני לו שיש דמי הברייתא ~היינו וכו' עליהם

 ש"~
 ~ולה

 גבי על עור למימר דבעי , לעול) שהבאנו , מהס א~דעל
 וכונתו ,הבתיס עו~

 דבאמ~
 גבי על ב~יפוי בסיפא גם הפי' לי' נראה

 בבי דתרווייהו ~עמא לומר מ~ם היה ש~יר וא"כ הבתיסעור
 האויר את רואה אינומ~ום

 ומס~
 הפרשיות כריכת לענין להלכה

 נראה דלהמרדכי בה~א ~~ינן הרי , ע"ש בידו רופפת דהלכה~קלף

לי~
 לפרש י~~ר

 ה~
 ל~ה ראיה והביא הבתים על ~יפה ~כ ד~ולה

מהא
 ד~"~

 ~לאי ע"~ ב~לאי לה ומו~י המטולאיס במנעלים יצא אל
 בסנהדרין פירש"י ~הו ובאמת מג:)(ברכות

 (ד~

 מדוע ~ופלואה מ~)
 , הראשון) הפי' שמביא כמו הקונ' בשם מבואאינו

 ולה~
 פירושא

 שציפה ~ינו ~הב צי~ן של הפי'ודאי
 ע"~

 פירוש לפי ואף הבתים
 נו~י כהגאון ולא , ~פירשנו כמו המרדכי ד~ונת הוא ברור~ראשון
 לענין מ"מ והטור המרדכי בדעת כן הבין לא שהב"י אמת הן י~"ל

~~
 בעושה כמו ~הב בציפן פסול דלכ"ע מודה הוא גם הלכה
 מרדכי מ' הגאון בביאור ומ~יון ,בשלימות

 בנ~~
 פי' הוא שגם ~צ"ל

 ~הב בציפן ל~כשיר המרדכי של עה"ד עלה לא ומעולס ,~ד~רינו
 ל~רש דרוצה נו"ב הגאון לדעת לתמוה יש ותו י הבתים עור גביעל
 עור עליהם ב~לה כמו מ~הב הבתים ש~~ה היינו ~הבציפן

 א"~
מד~

 של עור או ~הב עליהן ~לה , ה~ה בלשון ה~נא שונה אונו
 אע"כ ,פםולות בה"~

 ה~
 הבתים על בציפן אף דפסול ה~י' ודאי ~הב ~יפן

 לאובעור
 שיי~

 בלשונו ונכלל ~לה לשון התנא כתב ציפה הל~ון
 כל שכן ומא~ר , עור ע"ג עור ~לה או ~הן ע~ה ביןת~ווייהו
 . ד"א או ~הב ציפה לי דמה פסול טהורה בהמה עור שאינוציפוי
 בציפוי ~עס לו~ר שם נוב"י הגאון בדעת שעלהו~ה

~~ 
 משום

 שם דאי' בירושלמי עצמו ותלה ש~ורותדבעינן
~~ 

 תניא המשנה
 תיממא ~א אינו ~ה גם ~בל , הלממ"מ ש~ורין מרוב~ת ~יליןריב"ב
 לא אם ~הורה בהמה עור גם הא , ~הב צי~ן ~יריא מאי~~~כ
 תו י ~~ול ג"כ~~~יר

 היא~
 הרי ש~ור אי~ו ~הב , לן פסיקא

 קשה וגם הכםף את ~ש~ירין כמו אומנות בא'~ה להש~ירא~~~
~י'יר

 הרמב"ם הרי , למ"מ הלכה ש~ורות ד~יצה הי~ו~למי דדע~
ו

~''~~ 
 לב ~י' (שו~ע למצוה אלא בק~יצה השחורות שאין ~ל וש~פ

~
 'י~~

 ~~י' ו~יין

 ל~~
 ~מש"ה

 ~רמ"~ פ~
 עו"ג הש~ירן ד~ם

~'~~

 בממג"א עיון '
 ~~רו~

 ע"כ בעלמא תיקון ~לא אינו הב~ם

י~~ ~
 ממנחות התים'

~~) 
 ד"ה לה)

 רצועו~
 בתים ~~ושין יש ~"ל

 דמלשון ו~ף רצועות, אלא ש~ורות ~ינן ~~א לבן ממקלף'~~'לין ש~
 (דף ~בתהתו~'

 כ~~
 להיות צריך ~"כ דקציצה משמע תפילין ד"ה

 (דלא~~ירות
 ~~תו~

 לא ~מ במנ~ות)
 ל~ פסי~

 ל~ ואי~ ~
 ה~כירו

 ~נו דהירושלמו א~כ הירושלמי דברי ה~וסקים~ל
 הול~

 ציפן על
 נמצא , עגולה תפלתו ה~ושה על רק ,זהב

~ 
 שהעלה הטעמים

 את להכ~יר ~צ"ל נוב"י~גאין
 הנתפ~ ~~ורו~

 ~רת ומ~סה , ביד
 מתפילין נ~הרום אנו וכן כעי~ר טעם בהם אין הבתים עלה~ור
 ועלינו , ~ה ~~רות לעשות ~ו במדינה נהגו כבר אכן יכאלה

 נפשיןלמ~כוני
 לע~~

 ~היתר מקום על
~ 

~~~
 לא בתים לע~ות ~סול ~הב ה~עם

 נ~בא~
 בג~רא ה~עם

 דכ~ב ~~ום כתבו שם ו~"ן ציפן ~ה (כדמ) במגילהו~~י
 ~היה~ימ~ן

 ~יר~
 ה'

 ב~י~
 והג~ון י טהורה ~הממה הכל ~יהיה

 דרוש בספר ~צ"ל הגרע"א וכן נוב"יבעל
 ו~ידו~

 הקשו
 הלמ~מ שהוא ~"ל הגרע"א וכ' הוא ~מא מין ~בדלאו מ~הנתמעט היא~ ~"~

 ק~) (דף בשבת מש~ע והכי עורדבעינן
 דאית~

 כיתבון דמש"ה התם
 אם משמע מי~רי עור עוף של דעור משום עוף של עור גביעל
 הגאון וכונת , עכ"ל כו~בין היו לא עור נקראלא

 הו~
 השי"ן דממשום

 ראש לשל דומה ידושל עור' דוקא שיהא הלמ"מ דניתן הפרשיות לכתי~ת דומה הבתיסשעל
 כדמוכ~

 בשבת
~) 

 אייא לענ"ד אבל י כ~)
 שניתן לפר~יות ~ומין משום , ~הב ב~ל פסולות הכי דמשום כןלומר
 דהרי עור דבעינןהלכה

 ערב~
 ערבא

 צרי~
 גו~א בפרשיות גם דע"כ

 ~היו ה~כה היהלא
 נכתב~

 שהרי , טהורה בהמה עור על דוקא
 בהמה ~ עור גבי על תפילין כותבין ת"ר איתא ק~) (דףבשבת
 ו~לכה , בגידן ונתפרות בשערן ונכרכות כו'~הורה

 עור על כותבין אין אבל בגידן ונתפרות בשערן נכרכותשהתפילין מםי~ לממש~
 הגרסי ר"י את א~ד ביתוסי שאל שאלה ו~ו כו' ~מאהבהמה
 תהיה למען דכתיב ~מאה בהמה עור על כותבון שאיןמנין

ה' תור~
 בפי~

 שיהי' הפרשיות בכתיבת למ"מ ~כה שהיא איתא ואי כו'
 ה' תורת תהיה למען של דרשה לן למה דוקא ~הורה בהמהמעור

 והאי~בפי~
 איתא אי ותו הלמ"מ ~ו והלא כו' כותבין שאין מנין שאל

 ~הורה בהמה מעור דוקא הלכהשהיא
 האי~

 עור גבי על כותבין
 ובזה , וש~רן בגידן אלא ~לכה ~יה לא ודאי אלא , ~הור עוףשל

 שלבאמת
 עו~

 טהורה בהמה של ודוקא פסולות
 א~

 לא בפרשיות
 ומזוזה בקלף ת~ילון שיהיה ~לא ההלכהניתן

 דוכםוסטו~
 ~י' ~ש"ע

 ו~ש"ה כלל', טהירה בהמה נת~ש לא אבל עור הוא וממילא ס"~),לב
 ה' תירת תהיה לממ~ן ~שום טממאה בהמה ~ור לפסול קראבעינן

בפי~
 ~התפילין והלממ"ממ וחני דייק והיינו כשר, טהור עוף של ועור ~ו'
 ה~' ליכא דע"ז משום ב~ורן ונ~תבות מסיק ולא , בשערןנכרכות
 ב~~ה עו~ של שיהו' ה~רשיות על ההל~ה ניתן דלא ומעתה ,למ"מ
 דהב~ים הט~ם לו~ר א"א קלף שיהי' אלא~הורה

 פ~ילו~
 ב~ל

 הי' דא"כ ל~פר~יות דוממה שהשי"ן משום~הב
 נצר~

 דוקא
 ל~פרשיות השי"ן ממשום ~בתים דממיון אין ודאי ~א קלף שלהבתים ל~~ו~

 כ~) (ד' בשבת כמפירש תהיה למען מ~ים הטעם עיקר אלאב~ה
תפילין

 בהדי~
 ~םנהדר:ן רש"י ו~ש"כ י כו' תהיה למען בה ~תיב

~)
 שהבין כ~ו ~כונה אין הל~"מ ~הב ציפן ד~םול ב~עם מח)
 (דף בממנחית כ~ירש"י ע"כ אלא לה~רשיות ~דומין משוםה~ע"א
 אלא אינן ~~ירתן דאפי' ב~ינן עור של דתיק ו~"למב)

 ממבמ:נחות בסנהדרין פירש"י יוסתר שלא בכדי וא"כ , ע~"לבמינן רצי~י~
 ~יר של ש~יו הרצועות על הוא דהלמ"מ דה~ונה לומר צריכיןע"כ

והבתים
 ל~

 , כ"כ ברור אינו הטעם זה גם אבל , ~הרצועות גרע
 תכלת של דרצועות ד~"ל תנאי דאיכא איתא לה) (דף במנחותשהרי
 אינו ~ה מכ"מ התם כדאיתא מגו~ה שהוא ונהי , כשרותוארג~ן
 גם הי' הרצועות עיקר אבל ~ראהאלא

 נמבחי~
 ונהי , צ~ר של

 עור של הי' הרצועות עוקר דגם ולומר לד~וקדאפשר
 צמר הי'מב~נום ור~ מבחי~

 תכל~
 קושר שהי' הל~ון אבל , וארגמן

 דמפרש שם פרש~י ועיין תכלת רצו~ת עושה שהי' משמע תכלתשל בל~ונו~
 , הוא מינן דלאו תכלתשל

 א~
 בדו~ק ליי~ב נוכל

 דבאמ~
 י ~ני~ם הי' לא בנו את ר"א או תלמידו את ר"ע ראה דאלוהגמ' ממ~י~

א~
 כל

 הרו~
 בםנהדרין רש"י דעת ליישב ל~ול ~ריכין ה~ה

 תהיה לממען ~ן דיל~ינן הוא ברור במגילה והר"ן ~ר~י אבלוב~נ~ות
 ~ירת תהיה לממען מדכתיב שנת~עט דכ~ו וכונתם בפי~, ה'תורת
ה'

 בפי~
 לאכילה הכ~ר ~מין בא ~דבר שיהי'

 ב~י~
 י טמאה ולא

 נראה יכן , וכדיממה זהב ולא לאכלו שאפשר מ~ון ~הי' נ~עטה"נ
 , תהיה לממען משום הוא הטעם דעיקר מפ~"יג"כ

 (דף דבשב~
 היכ~רו לא יוםף רב דתני דהא לומר הגמרא דר~ה הא על ,כ~)

 וקא לעורן אלא כו' ~מיםבממלאכת
 פרי~

 ~י''ן אביי יהא~ר ~גמ'
 וכיון ~"ל ופרש"י ל~"מ הל~ה תפיליןשל

 דאו~
 בק~~ין נכתב השם

 מותרשלו
 בפי~

 ר~"י דכתב אלממא , עכ"ל נפיק ~~רא בעינן
 רש"י כונת ג"כ וזהו כו' תהיה למען מ~ום היא דה~עםבפי'

 , לתפילין , זהב צי~ן רש"י דכתבב~נה~ין
 ~~ילו~

 הכינה , הלמ"מ
 ה~י~ן דאות וכיון ת~ילין של השי"ןעל

 נכ~
 ~ל

 הבתי~
 ה~יתר מן

בפי~
 ל~כול ה~~~ר מן ושיהיה ~ינן

 ב~י~
: 

~~~~

 ה~עם דעיקר ~ביארנו
 הו~

 נקרא ~יהי' דבעינן מ~ים



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~  

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~  

 ~מהה~י"ן
 שבפי~

 שאפשר דבר אלא פםול שאינו לומר לנו יש

ל~שו~
 שא~שר וכדומה זהב ציפן כמו עצ~ו בפני האות מממנו

 איננו וא"כ ~צמו בפני זהב של השי"ןשיעמוד
 בפי~

 משא"כ

ש~רו~
 עבה אותו עושה ~אינו בפ"ע אות ~ממנו לעשות שא"א
 העור ~ן אלא אינו הקריאה וכל ב~''ע יעמוד ה~יחשכשיקלוף

שהשחרו~
 ~ל ומתייבש ואגור הממצהיר דיו כמו יה"ז עליו ~ונח

~ו
בממשנה ~~י~~ ~ויי וו~~~~~~~~~י~ ~~'~~

 וש"~
 ונמ~ום ערעור ~ום בו ראיתי לא בנ''ד אמנם י

 ~ליולקרא
 ~ו~

 וכשרות , ~יםול
~~ 

 י~יר והמ~ום ' בפ~יטות
 : בתורתועינינו

~~~~
 מ~ה עבה הא~צעי ~יו"~ שיני"ן כמה שנמצא ם"ת
 כ~הל~עלה

~  

 ל"א (אות באשל הפ~"ג הנה . ממהו
בםי'

 ל"ב~
 לאור שיצא בם~ר נמצא וכן דפםול כתב

 ~ת''~ ב~י~
, 

 ב~סולין מנה ס"ת בהל' הרממב"ם הנה . שכ~ר נ~אהולי
 נ~~ד~

 או~צור~
 ו~ון כו' אחרת לאות תדמה או עיקר כל תקרא שלא עד

 ממ~כב ~"ד של דקוצו כ"ט) (דף במנחות דאי~א מהא לממדניהרא~ין

 דל~ה~~~
 ~~שית

 ~ליה ב~ל~א נ~ודה ותואר ~ם רש"י ' האי~

 ת~~~יא~
 יאממר לא ' איתיות הממשך בלא זו נירה

 הרו~~
 ~~וון

 ~ינו עצממו מצד האית ני~ר שאינו וכל , בנ~ידה אלא לאית~כיתב
~תי~ה

 הש~י דין יכן ' ~ימ~
 נל~~

 מהא
 ~~ר~

 הבינ~
 ~ג) ד' (~בת

~לא
 י~~~

 ב~ינן אלא ב~ורה ב~ימד ~פיר ניכ~ יהרי ~י~י~ן ~י~י''ן

~יה~
 ניכר ~י~א בעימן האיתיית בכל ~''נ , ~~ממי ~~ד ~~ות ני~~

~הי~
 ב~יממד ~אית ~י~י

 ~פ''~
 ~םול א~רת לאות נדמה ואם

 אית ולא שי"ן ~היא שפיר ניכרת ~~ו~~ו ~~י''ןא~ל
 אתר~

 ' כשר
והא

 ר~~י:~
 ולא ו~קדו~ן האותיות ממתארי אלא אינו יידי"ן ~לשה

 ~םי' באי"ח ~'י~"כלעי~ובא

 לו~
 ל''ב דב~י' ו~א

 סעי~

 כתב כ''ה
 ~ית כלהממחבר

 שהי~
 כגין ~ליי צורתה ואין כת~ונה שלא כתי~ה

 ר:לנגע
 ~~ל~~

 במ~
 האל"~

 ~~~~נה הייני ~ו' בפנים ~~' פני או
 כזה כ~י אל"ף שהוא ניכ~ ואינו~י"ז

~ 
 או

~ 
 ו~כי ,

 ד~ד~
 ב~ו"ע

 ר~ד ~~ו'יו"ד
 ם"ה~

 ה~ו"ע וד~ק , נ~ראת יהא ~לא ~ד כי' צריך
 וכן ' נ~רחת תהיה ~לא נשתנה ~האות ~םולאיממתי

 דקד~
 רש"י

 ~תוחה ~"ם סתומה מ''ס ~תוחין סתוממין ש~ קג) (ד' שב~ובלשיני
 לממשל אותיות בשא~י ~י'ולא

 ~ממ"~
 עשאה אם צד מכל הוא ד~תום

 אלא~~וח
 ממשי~

 בנקראת כשר אחרת לאות נ~תנה ~לא ~ל
 פ~יל במ"ס ודוקא ~ותלאותו

 די~ ממשי~
 עשה ואם ' מ~י"ן שני

ממ"~
 והכי , ~~ול אז םתום פתוח

 דקד~
 (~"א) הרלב"ח

 ע"~
, 

 ביוד"י הדין ו~ן סי"ח) לב (סי' באו"ח הרמ"א דהגיה האו~ע~ה
 ~זה באות ~ינוי ~~שה ר"ל ~ו' והעי"ן והצד"יה~י~ן

~  
 זה וגם

הי~~
 ~מ~צתה האות צורת דנ~תנה דם"ל אלכ~דריני הר"י

 שחולק בליקוטים פר"ח ו~י' ~םולג"כ
 ע"~

 ~~"א כוון לא אבל
 ה~~ול אין ~ה בראשה יו"ד צורת ובלא עבה האמצעו הממקלבעשה
ממ~ד

 ~דיבו~

 ביו~ר דק היה א~י' אלא
 ר~

 בראשה יו''ד צורת שחםר
 שם ה~ג"א והנה , דקה לי ומה ~בה לי ומה ש~~נו לא וזה ~םוליהא

 לא~(ם"~
 בשם הביא

 הלבו~
 ל~רש א"א ודאי ובזה ה~וי"ן רגלי דה"ה

 בלא שוה התי"ו רגל דעשה ~כיון הפ~ג מזה והוציא ~שי"ןכממו
 וא"~ ' עליו חי"ת צורת שהרי פםיל בודאי למטה יו"דצורת

 ~"כ
 והצד"י השי"ןפי'

 כ~
 אבל ~סול יו~י"ן צורת בלא ~שה ד~ם היא

 כזה נעשה ~תי"ו שיהא דבעינן משום אלא לזה הלבוש כווןלא
 כזהולא ~

~ 
 פ~ל ~לכםנדרוני הר"י ולד~ת בראשה כחי~ת שהוא

 דתי"ו הלביש כ'ו~"ז
 שנדב~

 י~תר
 ונדב~ מהציר~

 ~~~לה ביותר
 ~זה שנעשה~ד

~  
 בלא ~סול ל~טה יו"ד צורת בלא אבל ~סול

 מצד ילאזה
 דיבו~

 אבל חי"ת ~מו ~ראה מש~ם בתי"ו דו~א ו~ה
~~י"ן

 א~~~

 ~ה
~  

 ו~~ ~ א~~~~~ ~ ~~ז~ ~~
 בהל' הרא"שב~חלו~ת

 סת"~
 פסול האות צורת שנשתנה דכל

 הרמב"ם ד~תכן ול~
 ושו"~

 : כמ~"כ

~~~~~~~ 
~~~~ ~ ~  

~ 

 ~~~ו~ ~~~~ ~יס~ ~~~~י~~~~
 ' ~~~י~ין)

~"~~~

 ה~שה ~א) (סי' ה"ק ובה"ת ברכות במס'
 היא~

 מותר
 דעתו לה~יח אסור הא ' בת~ילין עראי שינתלישן

ובשעה מה~
 שמ~נמנ~

 ה~לה ומש"ה ' מהם דעתו שהסיח נמ~א
 ביראה כשעומד אבל , ראש וקלות שחוק אלא אינו הדעתדהיסח הרא''~

 דע~ו ואין ובאו~נתו בממלאכתו שעוסק אע"פ בצרכיווממתעםק
 אין כשמתנ~נם נמי וכן , הדעת היסח נקרא זה אין מממשעלו~ם
 אריה שאגת בעל הגאון שה~שה ה~ושוא וידוע י הד~ת היסחכאן
 דא"כ ל"ט)(סי'

 היא~
 יוצא תדבר"י יב) (דף בשבת אמרינן קא

 דא~ר כיון מ"ט ~יכה ~ם ע"ש בתפיליןאדם
 רבר"~

 חייב
 במלאכתי ~וסק אבל אםור ראש וקלות שחוק דדו~א הרא"שכשיטת נימ~ ואי ' להו דכיר ~כר ~יל~ך ~ו' שעה בכל בתפיליןלמשמש אד~

 הר~ב"ם דעת אבל ומותר בהם שעוסק ~לא~תו מפני ישכחהא ~שיכ~ עם ~"ש בת~ילין לצאת מותר אמאי א''כ ' מותרובאוממנתו
 אדס חייב יד) (הל' תפילין בהל' כתב שהרי כןאינו

 למש~~
 בתפילון

 ועל , אחד רגע אפילו מהם דעתו י~יח שלא ' עליו ~הסכ"ז
 יש והכי אחד רגע בזמן שייך לא ראשוקלות שחי~

 ל~וכי~
 ר~"י ~ת

 בסוכהשפי'
 מו~ (ד~

 דהוי אימת כל מבר~י הוו אשי רב דבו דרבנן
 ' עכ"ל ~~ה ב~ל ב~פילין למשמש אדם חייב ד~יי"ל פירש~'יממ~משי
 ע"כ אלא ח"ו ראש וקלות בשחוק א~י רב דבי רבנן היו לאו~רי
 קשה וא"כ ' כמשמעוהה"ד

 קו~י~
 והגאון ' הרא"ש

 ממלבי"~
 בארצה"ת

 ~וםק מ~"ה בגלוי שה~~ילין בזמזן אלא אםיר אינו שהה"ד~יישב
 עליהם הניח א"כ ~א ~~~ילין מו~ר אינו עראי דשינתהרמב"ם
 אלא הדעת היםח אי~ור אין זה לפי שהרי כלל נראה ולא ,סודר

 שלב~~ילין
 רא~
. 

 ובאממ~
 מ~ירש

 בר~ב"~
 י~"י יד בשל וכמותן שם

 בממנחות כ~מוכח ממכו~ם ל~יות ~ריכים הדיןמן
 (ד~

 ר"א לז:)
 יהיה אומר הוא הרי צריך ~נואוממר

 ל~
 לאות ל~חרים ולא לאות

 כז (בסי' מג"א ו~יין , החוצה יראו שלאופיר~"י
 כא~ ם"~

 ואפ"ה ,
כ~ב

 הרמב"~
 : א~יר מכיםה דאפילו אלמא וד ב~ל וכמותן

~~~~~
 הדעת דהי~ח

 בתפילי~
 א~ור אינו

 משו~
 שחוק כממו בזיון

ו~לות
 רא~

 מ~ות ש~ה באו~ה ממקיים שאינו אלא וכדוממה

~פילי~
 שלא הראש על כמינחים ~ם והרי

 לש~
 כתב וממ~''ה מצוה

 ~~ור עליו מיו~בת דעתו שאין ומי מצט~ר י~ג בהל' שםהר~ב"ם
 כתב ולא ~הם ד~תו ל~יח לו ~סור ת~ילין ~~ממניח הת~יליןממן

 שאינו משום פטור אלא תפילין להניח אםור וכדוממה~המצטער
 בש~ה המצוה ש~ב~ל אלא , בזה אין אי~ור אבל המ~יהמקיים
 מיו~בת ודעתו מצ~~ר שאינו בשעה דו~א וזהו ' לקייממהשיכול
 עליו שאין פטור מצ~~ר אבל , הממצוה ~~~ל דעתו לה~ח אםורעליו
 תפילין במצית~חיוב

 כיו~
 אם דאף

 יניח~
 מ~ום המצוה י~יים לא

 ליכא להו מנח ~ם אבל לב~לה) ברכה בכלל (ויהיה ~דעתהיםח
 את מ~~ל מהת~ילין ד~תו שממ~יח דבעת ~ה ולפי יאיסורא

 ~זור הדין מן היה ה~~ילין את שמזכיר אחרא"כ המצו~
 ולבר~

 באמת וזה
 מ~שמשי דהוי אימת כל מבר~י דהוי א~י רב דבי דרבנןה~עם
 שהרי הכי קיי"ל לא אנן מיהו ,כ~ירש"י

 הר~ב"~
 הכי ~ביא לא

 המשמוש דעיקר משום ~"ל ד~~ו ונראה ' בכ"מ וע"ש הל"~) ד'(בפ'
 הדין הוא אבל ~הירות אלא אינו ~ה כל ילמשמש אדסש~ייב

 אינו וא"כ ' כת~נה המצוה ג"כ מקיים ה"ז תפילין ו~כרוןב~~שבה
 א~"ח ~~ור כמ"ש מ~רכין אין במחשבה כשבא ו~ציה מח~בהאלא
 בי~ול ~ל ~ב~כין אין דמש"ה ~לב)~~י'

 חמ~
 ~נו הבדי~ה על רק

 אינו ~יטול אבל , מ~שה שהוא ~פגיהברכה
 ר~

 או~ם י במחשבה
 דמ"מ ס~ל ר"א דבירבנן

 ל~ר~ ו~
 מנ~ות ועיין שממשמשי' בש~ה

 משכים היה כו' עליהן מברך תפילין מאי~תי ת"ר לו)(דף
 לדר~

 כו'
 בהן ~משמש ז~ןוכ~יגיע

 ומבר~
 וכשיגיע ד"ה בתוס' ו~"ש ' ~ליהן

 לציצית תפילין בין לחלק דיש התוס'דכתבו
 ש~~שמ~

 ' ~''ש מצוה

 לפי ~ודוי"ל
 מ"~

 בזה"ל כ"ה) הל' (~"ד הר~"ם
 ~דוש~

 תפילין
 ואינו~ו'

 בש~ו~ נמ~~
 רעות מחשבות ~הרהר ואינו בטלה ובשיחה

 , בטלה ~יחה ~לא הוצוא לא הרי , וצדק א~ת בדברי~ לבו מפנהאלא ~
 שהרי א~יר ~"ממ , לת~ילין ב~יון שזהו ראש ~ות ~ה שאיןדא~"ג

מבט~



 עוסק משא"כ ת~ילין מצות~בטל
 ~ד~

 בתורה עו~ק או מצוה

ואי~~
 אין וא"כ , כלל ה~ת הי~ח מה אין עליו שמיס

 צרי~
 לחמור

 הכי ס"ל לא אשי רב דבי ורבנןולברך
 א~

 ע~~י דהוו אע"ג
 מ"מ דשרי דאע"ג , הדעת להיסח מה ~ושבין היו מ"מב~ורה

 צרי~

 ~~~~~י~~~~~י~~~
~ 

א~ור
 ביו~

 מן פ~ור מצטער (עט) ובסי' תפילין להניח ראשון
 והרי , תפילין מהנחת פטור בתורה הקורא י') (בסי' וכ"כ ,התפילין
ודאי

 דא~
 מצטער ו~"נ שפטור אלא תפילין להניח שלומד מי איסור

 הדעת ה~חשהוא
 ג"~

 י ליכא איסור אבל פ~~ר דרק כן ה~ן
 מהנחת פ~ור שהוא כתב שהשו"ע לעיין מקום יש בתורה ~וראולענון
 וכדתניא ,תפילין

 ב~כיל~
 ה' תורת תהיה למען

 בפי~
 אמרו מכאן ,

ה~ור~
 הרוקח בשם כתב שהב"י ואע"ג , התפילין מן פטור בתורה

 וכ"ש המצוה קיים כאלו עליו מעלין אלא ממש פטור הפי'ד~ן
 למה הסכי~ו לא מ"מ , עכ"ל כפול ששכרו בתפילין שונהשאם

 לא אמאי שקשה אלא , ממש~עה ה~כילתא לשון להוציאהפירוש
 הלכה הרמב"םהביא

~ 
 : כלל

~~~~~
 ומתחלה , לא או תפילין ממן לילה אם ב~כה דתליא לי

 ו~ו' למועדה המאת החקה את ושמרת המקראנבאר
 כו' נבונים כולנו חכמים כולנו ואפילו פ~ח בהגדת דאיתאוהיינו
 דמצות עה~ד עולה שהיה ומשום מצרים ביציאת לספר עלינומצוה
 י"מ לשכוח שעלול ל~י אלא אינוהסיפור

 ואמונ~
 כמבואר בה'

 כי והיה מובפ'
 יביא~

 אל ה'
 אר~

 וגו' הכנעני
 אר~

 ודבש חלב מבת
 יהיה באשר הפ~ , המה בחדש המאת העבודה אתועבדת

 אר~
 מבת

 ופנה ודשן ושבע ואכל שכתוב כמו ב~' ל~כוח ממה ועלול ודבשחלב
 וצורכו'

 ילד~
 הפסח עבודת את ~בוד הכתוב המהיר ע~כ תשי

 והגדת וגם ימים שבעת ~ה לאכולוגם
 לבנ~

 ההוא ביום
 המהירה וגם , לשכוח עלול שהדבר אחר ל~כיר וכ"מ וגו' ~הבעבור לא~

 לאות להיות תפילין להניחהתורה
 ולמכרו~

 בפרשה ומסיים יום בכל
 אדם של~ל אע"ג פירוש וגו' למועדה הזאת החקה אתושמרת
 המת~ת ש~לית מצוה אלא חקה אינו מו מצוה הרי לשכוחשעלולים

 שהיא הכתוב קאמר מ"מ ל~כור ~י האנושי דעתעל
 חוק~

 ~~כ
 ~י''מ מוכרים ואנו וכו' נבונים כולנו חכמ~ם כ~לנו אפילודהא

 השכל מצד וא"כ ~מיד לבבנו על והאמונה והמכירה בה'ומאמינים
 היא הרי מ"מ מצרים ~יציאת ל~ר בהחיוב התורה כוונה עלינולא

 וכולנוחוקה
 מחויבי~

 ~ בפ~ו~ה הפרשה פירוש מהו ביצי"מ לספר
 ה' תורת תהיה למען בתפילין כתיב הן , לתפילין נחמור שכןוא~

בפי~
 הוא' תפילין של תכלית ~כל מבואר

 כ~
 בתורה שוקדים שנהיה

וא"כ
 העו~

 ושמרת כתוב אח"כ אבל התפילין מן ~טור בתורה
 התפילין מן פ~ור ה~עם דמצד אע"ג הפי' ~"כ וכו' המאתהחקה ~

 וכמ~ בתפילין חייב בתורה עוסק ואפילו חקה היא הרימ"מ
 בחקת

 ומצותהפסח
 ספ~

 דהכתוב נימא אם ניחא יהיה כ"מ אולם . יצי"מ
 ~קה אתושמרת

~~ 
 דחייב חקה מדנ~את מוכח שפיר תפילין על

 אי אבל ,מ"מ
 נימ~

 תפילין על קאי לא דהחקה
 ונש~

 ה~עם
 ה' תורת תהיה למעןמשום דתפיל~

 בפי~
 בתורה ד~סק היכא וא"כ

 ולית~
 תפילין זמן לילה אי במחלוקת דתליא נמצא התפילין מן פ~~ה~ע~
 לאו דלילה ה"י) (פ"ד תפילין בהלכות ~בר דהרמב"ם לאאו

 חייב ביום ~וקא ימימה מימים שנאמר הכתוב מן ויליף~ילין ממ~
 ~תוב וקאיבת~לין

 ושמ~
 לד~ה ו~את תפילין על החקה את

 בתורה ה~סק אף הכי ומשום חקה תפיליןמצות
 . בתפילין חיי~

 ל) (בסי~ השו"עאבל
 פו~

 לאימימה מימ~ האי וא"כ תפילין ממן לילה
 ק~

 קאי לא וממילא ב~ד, פסח ~ל רק ~ילין על
 ג~

ה~
 תפילין על החקה את ו~מרת

 ו~פילי~
 וצריכה חקה נ~את איננה

 ה' תורת תהיה דלמען ~עם ולפי , ~א ~עמא בתר ל~~ללן

בפי~
 ~ ה~פילין מן ~~ור בתורה העוסק

~
 דעת בארתי

 ~ב"~
 בתפילין אסור הדעת דהיסח ~בר

 דוקאולא
 שחו~

 הרא"ש אבל , שבארנו כמו ראש וקלות
 כ~

ש~~
 ה~ת היסח

~~ 
 ~חוק

 ו~ו~
 ~י ~נן והא ראש

 א~ ר~
~בר~

 תפילין ב~' ~א"ש שכ, ~פ ~וא ~~מ~משי כ"מ
 ב~~

 מורו
 ~~ואל~'

~~ ~ ~ .ממ~מ~ בנשמ~  ~ מב~   
 כ~י~ש"י

 ~ מ~~י הוו משמוש ובכל למשמש אדס דחייב משוםהט~ם
~~~~~

 היסח מיקרי ראש וקלות ~חוק דכמו הרא"ש דל~עת
 במה אין דעצבות אע"ג , א~ור עצבות ה~נ ואםורהדעת

 ה' את עבדת לא אשר תחת כד~תיב אסור מ"מ ראש וקלותשחוק

אלה~
 , ראש קלות כמו וה"מ וגו' לבב ובטוב ~מחה

 ול~
 הרא"ש הוציא

 ואינו , הדעת היסח בכלל ה"מ דלהרמב"ם מסחר ועסק שינהאלא
 מו בשעהיוצא

 במצו~
 ל~י המצוה בי~ול רק במה אין ואיםור תפילין

 שביארנומה
 ולהר~~

 או שחוק אבל ת~לין מצות מקיים מה הרי
 הניח אם הרא~ש לדעת אפיל~עצ~ות

~ 
 המצוה את ביטל תפילין

 מ"ל, הראשונים שי~ת ~אר הנראה מה ,בי~ם
 א~

 , קשה ה~ור דברי
 שחוק הוא הדעת דהיסח חולק בלי מד) (בסי' הרא~ש ~וןשהביא
 אין עליו מי~בת דעתו אין או מצטער וא~כ ראשוקלות

 פטורי דהני הרמב"ם לשון ה~ור הביא ל"ח ו~י' הדעתהי~ח משו~ במ~
 על ~שה וכן , הדעת הוסח משום וכדומה ~~ער כ~ומתפילין
 (סי' .בשו"ע והרי הרא"ש ל~ון מ"ד) ~י' ~הביאהמג"א

 לח~
 מבואר

להיפ~
 : עיני את יאיר וה' ,

~~~~~~~ ~~~ 
~~~~ 
~ 

 ~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ו~

~~~~
 לו (בסי' המ~א כמ"ש כה~ן נכ~ו לא התגין אשר
סק"ג)

 צרי~
 נוגעין התגין שיהא

 בגו~
 אחד וכל , האות

 במה מה שנוגעין ~ו האותיות בגוף נוגע אינו ואם , מתבירונפרד
 : כו'פסולימ

~~~
 האחרונים נחל~ו

 בכוו~
 הבין השקל המחצית , המג"א

 , פסול תייג לא דאם למ"ד אלא דפסולין כתב לאדהמג"א
 דכשרה כהלכתן תייג לא אם מכ"ש ~שר תייג לא אם למ"דאבל

~ 
 אפילו בדיעבד אבל ~ה"ל וכתב מ"ל מלאד~ הר"מ הגאון הביאוכן

ל~
 אבל ' כהלכתן תייג לא אם מכ~ש ו~ל כשרה תגין כלל עשה
בספר

~ 
 למ"ד אפילו כתב אפריס

 דא~
 באינמ מ"מ כשר תייג לא

 , השי~ין בין יתירה כאות ד~אין משום פ~ול האותיות בגוףנוגעות
ואם

 ~ נוג~
 מחברים שארי ראיתי וכן , ו~י"ן כעי"ן נראין ב~ו

 רמ"ע תשובת בגוף ראיתי ו~י . כן שפירשו סת"מ עלבממנינו

מפא~
 אלו הדינים שני בין חילוק יש והנה ' אלו ~נים מקור מ"ל
דבאו~

 שאין הרמב"ם לדעת דאפילו בפי' כתב האותיות בגוף נוגע
 נוגע שאינו התג א~ל , כהוגן לישנו אינו בין היינו מעכביןהתגין
 עוד וכתב כו, ופוסל השיטין בין ק~נה אות יתרון בעיני~אה

 תג כל נפרד האות ~גוף מהן א~ כל מגיע התגין שיהו~הרתים
 או עיוני~ן ולא מיני~ן אלא יהיו שלא באותיות דבוק במקוםמ~ירו
 כו' מהם רבים שראיתי כמושיני"ן

 וד~
 ~ה~ים בלשונו לכתוב

 נוגעין שהתגין האופן דבמה כתב לא מעולם אבל כו' התגיןשיהיו
 דאינו נותן והדעת , הרמב"ם לדעת אפי' ~יעבד פסול די~ה במהמה

 אות משום הוא דפסול הראשון דבדין , להדדי ו~ני הראשון דיןדומה
ה"מ ' האות ~וף דבוק ~ינו אם שהרי , בתגין רי~תא משום ו~איתירה

 או~
 ואין בפ"ע

 כ~
 ה~ין נעשו אם ~~א~כ , כלל תגין

 כעי~
 ~גמרא כדינן אינן התגין אלא להאות ~הדבוקים שהרי יתירות אותיות אינם שוב לאות דבוקים המה אבל , ו~ןע~ן

 ק~
 מיונין להו

 (דףמנחות
 כ"~~

 כמיינין שיהיו היינו
 ~ני~

 עי"ן כעין ולא
 לא.~עאבל ' ו~"~

 ב~
 ואימ , כלל ~ין היו לא ~לו

 לו~
 דאפילו

 ה~
 ג"כ ~אותוקין

 די~ לה~ ~
 כדין מיינין המה אם ורק ~~ה ~ת

שי~
 יתירה אות

 אח~
 ~לא שעשה היכא אבל הוא הכי שה~ן

 כן לומר א"א , להאות ~וח~ן המה אם אפי, יתירה אות מ~ריכדינן
שה~

 מפורש שאין מה אחרות אותיות לתייג דאפשר פסוקה הלכה
 בכל כלל מ~ני"ן כעין תגין אין ו~"ש הרמ~ם ולשי~תבג~רא
 ג"~נ"~

 יתירה אות מ~רי ב~ת דבו~ן הן דא~י' נימא אי וא"כ ,
 שלנו וממ~ות ותפילין ס"תכל

 פסול~
 אלא ~"ו מ"ל ~דעתם

ודאי
 אינו אם אפילו יתירה לאות לחוש אין באות ~ו~ן ש~ כיו~

צרי~
 וא"כ

~~ 
~סול אי~ ' באות ~ו~ה והיא ועי"ן ~"ן צורת בעושה

~  משו~ 
 א~ר ~ת

~  
 ~ה ~ כ~כתן מת~ג שאינו ~ום



~ ~

~ ~ ~

~  

~  

~

~ ~  מאינו גרועאינו 
 מ~ויי~

 לא דאם קי"ל ואנן , כלל
 תיי~

 אפי'
 שעטנ"~

ג"~
 פסול בחברתה אחת דנוגעות נימא אם ובאמת , פ~ול לא
 הללו דינים ועו~ר י ח"ו כשר ס"ת נמצא לא ,הס"ת

 מ~
 שהעלה

 המה שלשתן אם וגם כך כל מוכרחים אינם מ"ל ~מפאנורמ~ע
 בית ~~ה אין מ"מ , שי"ן בצורת ל~רא ווכולין באות יחדמדובקים
 . ב~"ע אות ואינם אותיות כתרי אלא שאינם רואים הכל שהרי 'מיחוש
 כבוד בשביל המכשירין לדעת דעתו מב~ל נ"ו מע"כ יהיהט"כ

 המטושטש מקים אך , ב~דושה ~נכ~בהתורה
 במ~ו~

 ומשתנה התגין
 מאת י י~רה עין לפי והכל , לת~ן צריך ודאי האות גוףומתקלקל

 לפע"ד ליהנראה
~ 

~~ו~~ג
 ' י~~~ ~~~~~~~~~ ~~יי~ ~~~

~"~
 במכוון שמחק שנתיס מה אשה עליו שהעידה סת~ם סופר
 לפו~לם כדי חבירו שלהתפילין

 ובימי~
 אחד איש העיד אלו

 ראוהו וגם , ובתפלה בתפילין ובבהמ"מ , בנט"י מיקלשהםו~ר
 השםאת שמח~

 הקדו~
 הכחישו לא להעידו ב"ד לפני העד ובבא בכתבו

 סת"מ על לחקור יש ועתה י להכ~ירו כדי תשובה בקש אלאהסופר
 יורנו וה' . ל~א ה~ופר עם להתנהג איך וגם , כה עד כתבשכבר

דר~
 : האממת

~~~~
 של בתפילין וגם בכתבו השם את שמ~ק עליו שהעידו מה
 כדי להנאתו היינו לתאבון היה כ"מ , לפוסלן ~דיאחר

 י~א ולא כותב שהוא היריעה אתלהכשיר
 נצר~

 דמחק והא גני~ה
 , השני הסופר ממלאכת יותר מלאכתו לה~ביח כדי חבירו שלבתפילין
 באותו רגיל שהוא להעידו כדי בד~ר כשרים עדים היו א~י'ו~"כ
 אינו ומה , אלהיכם לה' ~ן תעשון דלא וא~הרה לתיאבון מומר ה"מדבר

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~י
~~~~~ 
 תפילין במצות נוהר שאינו הע"א עליו שהעידו מה רק , מהמשום ~~ ~~~~ ~

 תאב שהוא היינו לתאבון אלא מה שאין ברור שמה אע"ג יוםבכל
 כשר שיהא עד ' עבירה ומהרהורי הגוף בנקיות מלהשמר עצללהיות
 אף מכ"מ תפילון להניח בהטירחא עצל ~וא או תפילין,להניח
 לח~ור יש תפילין דהנחת למ"ע במה מומר אותו נקראאם

 במ~
 ה~א~

 בפ' כדאו~א קשירה בר שאינו משום מומר כדין פםול
 : חמ"ל כוונו מומר באימה בג~רא פורש לא כי ב') מה (גיטיןהשולח

ו~~~
~  ~  ~  ~~~~~ ~~ ~~ ~ 

 . קשירה בר מקרי לתפילין מומר ה"נ , לו ונותנין סכין דבוד~יןלשחיטה
 מקריון ולא מביחה בר דמקריין יוכיחו חשו"ק הרי בעיניופלא
 ובנוב"ק יא) (סי' בת"ש הגאוניס נתקשו כבר ובאמת י קשירהבר
 יא) (סי' יו"דחלק

 האי~
 שאנו משום והעלו , מביחה בני נק~ו

 בעצמם הם מ"מ שהרי אינו ומה , נבלות להאכילם ע~יהםמומהרים
 מ"ט א"כ ותו ואכ"מי ע"מ להקשות יש ועוד ע"מ מצוויםאינם

 הרי מביחה בר אינו נבלות לאכול להכעיס דמומר שכתבדהרא"ש
 כאשר בדבר יש אחר טעם ו~כ נבלות להאכילו שלא מומהריםאנו
 אם ותו , מתפילין שחיטה משונה אבאר אשר הטעם ולפייבואר
 ו מקרי אינו דודאי להכעיס מומר הרי לתפילין שחיטה דמדמינןנימא
 בד"ה ג:) (דף בחולין ~י דעת שחיטה ולענין , קשירהבר

 לנבל דמועד י~ה סכינו נמצא אפי' לא להכעיס 'אבל , וז"לכתב חו~
 הרשב"א דעת והכי כשר ש~יר שחט דאי מבואר עכ"ל בידיםבכונה
 אלא ,והרא"ה

 מתחל~
ו~ פה) (דף בגיטין דאיתא ~א לבאר נבא  אתיא מ~מ קידושין בר אינו שעתה דאע"ג הויה ברנק~א

הו~
ל נקרא ד~טן העלו והא בד~ה כב) (דף בגי~ין והתו~' ,

ת קשה ולכ~ורה , כריתות בר יהיה הקטן יגדיל דאם משום כריתותבר
 לענין היא מפור~ת גמראהא

 הו~
פ הנ"ל ה~מ, התוס' הביא לא ולמה

וכתבו
 מסבר~

 הענין אלא דנ~ייהו
 דה~

 נקרא קידושין ד~בי
 קט~

א~
ש~ דהויה כסדר אינו ו~ה והיתה ויצאה דכתיב הוא מדיו~א הויהבר  , הויה בר מ~י הויה לכלל אתי דא~ילו הפי, אלא ליציאהקודם

י~
 כוונ~~~

 ר~י
 ב~~

 ~א ~ל אלא
 ד~

שמ ~~א דתהוי למימר קרא

~"
בת

 הוי~
 רש"י ~וכחת , כו~

~  קר~ ~ 
 ~קרא משינוי הוא

 ,שבארנו~ול כ~
 וא~

 לענין יד~ו לא עדיין אבל הויה לענין רק מוכח לא
 מפני כריתות בר מקרי דקטןכריתות,~ה

 שיהי~
 כשיגדיל, כריתות בר אח"כ

 יציאה דמקשינן משום הטעם ועיקר , מעצמם התוס' העלובמהמה
 חש~ק דמקרי וכמו להדדי מקשינן והיתה ויצאה , פב) (דף לקמןוכדאי'~ת ל~ו.~

 ~בי לומר לנו יש מה טעם ולפי י יציאה בר מיקרי ה"נ הויהבר .~
 יהי' דמתחלה בקרא מפורש הרי וכתבתם וקשרתם דכתיבתפיליןוד
 , פסולין חשו"ק ומש"ה , לכתיבה כשר יהי' ואח"כ קשירהבר~ה

 ~שירה בר אינו הא עתה מ"מ לו ורפא שישוב דאפשר דאע"גמומרת וה"~
~ 

~~~~
 בר ש~ינו דמי ממה וילפינן ואכלת ומבחת כתיב בשחיטה
 רא"ש ועי' ~~בר ד"ה ~:) (דף תוס' עי' למבוח פ~ולמביחה

 אתה מובח ש~תה מה , ר"י בשם הטעם מה דמביא ה) (סי'חולין
 והתוס, אלילים עובד לאפוקי מביחה בר שהוא אותו כלומראוכל
 ולכאורה ~ לא) (דף חולין דמתניתין התנא לשוןהביא

 מה~
 ו~בחת

 סי' (ת"שסגי
 ב~

 להתנא ול"ל המביחה על שנצטוה מי דדו~א
 בלשונו לסייםין

 ה~
 אלא אוכל אתה מובח שאתה מה ולומר ואכלת

 בר נחרא אכילתו קודם שישחוט דמי כשר חשו"ק דשחיטתללמדנוד
 יאכלו לא כשיגדילו ~מ מצווים אינם דעתה אף וחשו"ק~ביחה

 ובו~ין מביחה בר ~קרי ודאי לתיאבון מו~ר ומש"ה שחיטה קודםו
 ישחוט בטח טירחא לו יהיה דלא היכא משום לו ונותניןסכיןמ

 קודם ישחוט לא ולעולם ישובון לא באיה וכל שישוב עבידאדלא הרא"ש דעת להכעיס ומומר אוכל אתה מובח שאתה מה ושייך אכילתוו ~וד~
 הויה בני מוקריין וקידושין גיטין דלענין ואע"ג פ~ול מש"האכילה

 ביבמות כד~יתא קידושין קדושיו ~ידש דאם משום הי.נו וכריתותי
 הוא ~ביחה בר לאו מביחה לענין אבל ממ.)(דף

 ודע~
 והרשב"א רש"י

 שישתפה בשוטה רחוק שאינו כמו שישוב כ"כ רחוק דאינווהרא"ה
 כילה בכה"ת כ~פר שהוא לאלילים מומר משא"כ מביחה ברומקרי
מוחו~

 בחולין מדתניא ה~ברא למו ראיה ויש י לעולם ישוב שלא
 (ד~

 ה)
 וא~מרויהו לאלילים מומר לבד בתשובה שיחזרו כדי וכו' קרבנותמקבלין
 קרבנית ממנו מקבלין להכעיס לד"א מומר דאפילו ~וג.אומוכח
 לד"א דלמומר הרי פ"ג) מעה"ק (בה' הרמב"ם לשון נראהוה~י
 וללבן לברר דברים ונוסיף ' לאלילים מומר משא"כ שישוב ת~והיש
מ~

 דמומר רמ"א ~גהות כתב רסד) (בסי' מילה ב~' דהנה , הענין
 דמימר הפר"ח בשם הביא ר~א והגאון למול כשר אינולערלות
 ראיה אינו ודאי מ~ביחה ולדברינו ממביחה ראיה והביא כשרלתיאבון

 : כריתות בר נקרא לערלותדמומר

~~~~~
 דמומר הסוגיא מגוף הוכיחו כמי) (דף בע"גהתו~'
 לטרלות מו~ר ור"י רב בין דנ"מ קאמר מדלא ב"במקרי

 ~סול מומר ברית בר שיהיה דדוקא תשמור בריתי את ואתהולמ"ד ד~י דמהילי ~מאן מהיל דלא ~ע"ג כשר מומר ימול המולדלמ"ד
שאינו אלא הוא מחויב שהרי ברית בן נקרא לטרלות דמומר מ~הוהוכיחי

 חפ~
 התוס' שהביאהראיה דאותה ברית בן מקרי להכעיס מו~ר אפי, התוס' ולדברי

 ע~
 ~ם ראי' היא ~רי ~יאבון לער~ת מומר

 להכעיסעל
~~ 

 להכעיס במומר אף ישראל בטרלי מותר הערלים מן הנודרנדרים לענין דכמו כשר בודאי ימול המול דלמ"ד פשיטא
 ימול המול ל~נין ה~נ ד~י דמהילי כמאן מהילי דלאדאע"ג

 בן נקרא ~א נימא ואי בהא הא דתליא בסוגיא כדאיתאלמול כש~
 למ"ד דאף ודאי אלא ~ב להכעיס מומר הגמרא קאמר לאלמה בר~

 דו~א מ~רש ישראל בע~י מותר מערלים דהנודר במשנהבנ~רים ~מפרש אבל י ברית בן דנקרא למול מותר תשמור בריתי אתואתה
 א~' לטרלות מומר הוא אם דאף מבואר מילה מחמת אחיושמתו
 ~ול המול בכלל שאינו ו~פ ~ דמי דמהילי כמאן לאו צערמשום
 דל~ד א"ב לערלות מומר קאמר מדלא ברית בן בכלל שאינווה"ה
 יבמות המשנה בפירושתליא המחלוחת ומקור . הברית שומר שאינו משום ברית בן נקראלא בא~ת ודאי אלא כשר תשמור בריתי את ולמ"ד ~סול ימולהמול

~~ 
 ותוס' דרש"י עא) (דף הערל

 אחיו ש~תו הע~לפירשו
 מחמ~

 מילה
 ו~~

 ~~וס, כמש"כ שאני ותרומה פסח לענין ~"מ למול כ~ר שי~אאפילו דמי דמהילי דכמאן
 ~רל ו~ל דכתיב מפסח לה~ות ואין והני ~ה עא.)(דף

 לא דההיא התוס' ותירצו בול ~
 איצ~רי~

 , ~כ"ל לישראל ~א
 ותרומה ~~חשכן ~~~

 ~א~
 נ~א

 דא~
 ב~ל

 ~ח~ שמ~
 ~~ה מ~~ת



~  ~~ו~ר עדיףלא ~~~~~~~ ~~~~~~"~~
 לערלו~

 י~ולים לדידהו מ~ילא
 ל~ר~

 ה~שנה
 חגיגה ה~ו~' אבל בממומר א~ילו י~ראל בערלידמו~ר ~נדרי~

 ~:~ (ד~
 כתבו

 רבינובשם
 ת~

 ~שום ותרוממה לפ~ח ~שר ~ילה ~ח~ת אחיו ד~תו

דאו~~
 ~ו~ר בנדרים ד~נן הא ע"כ , ד~י דמהילי וכממאן למילה הוא

 א~יו במ~ו לאו~מ יותר ממ~תבר ד~י, דממהילי דכ~אן ישראלבערלי

~חמ~
 לפס~ אף דכשר ~ילה

 לא להני דפסול מוממר אבל ~~רו~ה
 המפרש דעת ו~הו דמהילי כ~אןמי~שב

 בנדרי~
 לעיל שהראיתי

 ידוע מ"מ ~ירש"י בשם ~ה הביא רי~) (סי' ביו"ד ד~ב"יוא~"ג
 ו~הו פי~ש"י אינו א~ל ~~"י ב~ם מכונה אלא~אינו

 ממילה מ~מת ~חיו במתו אלא למול כשר אינו דערל ט) (ב~י'דר"א השאלתו~ דע~
וזהו

 דע~
 תליא דבזה בארנו וכבר הרמ"א פ~ק והיינו העטור ~~ל

 בן נקראאם
 , לא א~ ברי~

 ונו~~
 ~ו~

 בהע"ש בס"ד שבארנו במה
 בין דממחלוקת ד) אות עו(~י'

 השאלתו~
 ורב

 כ~
 חשו~ק אם , צדק

 ודעת שמירה בן שהוא מי ושמרתם דבעינן המצות ~לישתכ~רים

 כהן ורב נינהו שמירה בני לאו דהשתא מ~ום דפסוליןהשאל~ו~
 מכשירצדק

 משו~
 לתפילין מדמינן אי דפליגי ובארנו שממירה ~ני שיהיו

 לשחיטה מדמינן אי כשר יהא ואח"כ ~שירה בן תתלה ~יהיהדמ~ורש

וג~
 והשאלתות הכי בר ע~ה ממיקרי הכי בר אח"כ שיהיה דמה
 מה מהני דלא מוכרח וא"כ למול ~ומר ~הוא ערל דפו~ללט~ממיה
 שממירת בני לאו חשו"ק וה"נ , ברית בן אח"כ נ~רא שיהיה~א~שר
 בני את"כ נקראים שיהיו מה ולא השתא בתר ~א~לינן מיקריין~מצות
 למול ~ר דמומר ותוס' רש"י כשיטת ס"ל צדק כהן ורב~ממירה
 ברית בן נקראוא"כ

 משו~
 בן להיות ובידו עוד שימולו ~אפ~ר

 ~~ירה בני מי~ריין ~שו"ק וה"נ ל~ול ~~ר ~וא ל~ךברית
 בני שיהיו בעינן דל~ע דבת~ילין לעניננו נח~ר . אח"כ להכידאתיין ~שו~

 מומר אבל פ~ול לתפילין לה~עיס מומר ~ש"ה ה~תיבה לפני~שירה
 לאל~~ילין

 להכ~י~
 אבל

 ג~
 ~מג"א הוכיח , לתיאבון לא

~וס' ב~~
~"~ 

 וה~י , ~ירה בר מ~רי דלא דפ~ול כז) (דף
 י~

 לכאורה
 ~י מילה לע~ין ~מולהוכיח

 שהו~
 לאו צ~ר ~שום לערלות מומר

בר
 ברי~

 ' ל~ע בתפילין ה"נ , לעיל שהבאנו ברמ"א ~בואר הוא

אב~
 ע~ל דדו~א הכרח ב~ה אין דיי~נן כד

 מ~ו~
 ~אינו ויסורין צער

נוח
 לה~~יי~

 וכמש"כ ברית בן נקרא אינו מש"ה הצער ול~בול
 ~עשה ~~וסר האי ד~ה ~ב') (דף ב~~חים~~ום~ות

 להניח שלא ורגיל מומר הוא אפילו תפי~ן משא"כ טפי חשיבדמילה ד~עש~
 ~ו טי~חא על מוו~ר ב~ל מכ"מתפילין

 וינ~
 מ~רי ולכ"ע ~ילין

 ~~ל רע"א הגאון הכי פ~ק ו~בר ~~י~הבר
 דהאחרוני~

 ~ברי ד~ו
 במומר ובאמת ע~ש לתיאבון במומר אינו ג"כ התוס' וכונתהמג"א
 לתפיליןלתיאבון

 ג~
 . ~י"ש קשירה בר ד~קרי מודה המג"א

 לת~ילין מומר שהוא ב~ו~רנו וכ"~
 מ~~

 שאינו היינו
 מנ~

 כל תפילין
 אי~ה תפלין הנוח שלא אתד עד שראה ה~ופר באותו משא"כיממיו
 ה~ב"ם ל~עת ~יבעיא לא , קשירה בר אינו בכלל אינו לכו"עימיס

 וודוע מפורסם והוא לעבירה מומר היה ב~ה"ל ש~תב פ"~)(~עה"ק
 שהוא האופן ב~ה אלא מומר מיקרי דלא הרי כו' ~ה והורגלל~שותה
מפור~ם

 ב~
 נעשה אחד דבפעם שבת ומחלל לאליליס כ~ומר ולא

 לדעת אפי' אלאמומר,
 הפיסקי~

 דר~
 מוממר

 לעביר~
נ~אי פעמים ג' ב'

 מומר
 מכ"~

 מעשה למצות למו~ר לאי~ור מומר דומה אינו
 פעמים שלשה או שנים שאכל נבלות לאכול מומרדבשלמא

 הוא ~המר~ו מכ"מ בתמידות נבלות אוכל שאינו אע"ג~ומר הר"~
 עו~~
, 

 היכאאלא
 דמשכ~

 דלא ~פלין במצות ~בל , איסורא אכיל לא היתרא
 תעשה ואל בשב עבירה עבד רק בידים איסוראעביד

 אע~~
 ש~ברו

ימים
 אחדי~

 פעמים כמה תפילין דמניח כיון מ"מ תפילין הניח ולא
 : תפלין ~~תיבת לפוםלו נוכל ולא קשירה בר מיקריודאי

~~
 שנכתבו ברור אם הסופר ~ה ש~~ב ותו"מ שהס"ת ברור מיהא
 אלא , הם וכשרים ~ירה בר שאינו ~שום לפו~לו ~ןכראוי

שעדיין
~ 

 בהכשר כתב אם לה~~ק
 שה~

 שלא מיהא הוא חשוד
 למצוה כ"כל~וש

~ 
 שאינו לחוש יש ממילא לעצמו

 חוש~
 לאחרים

ג"כ
~ 

 קידש אס הכתיבה בעצם לחוש שיש במה מיהו
 כד~

 כבר ב~ה
 לתיאבון לנבלות מומר ד~ניא להא דדמי שם נע"א הגאוןכתב

בוד~
 היתרא ~ביק לא ~ירחא בו ~אין ד~ר דעל לו ונותנון ~כין

 שאני ~לא , ~רא~ השמות את לקדש טורח ב~ה אין והריאי~א וא~

מ~תפ~
 עיבוד בקדו~ת

 ~~ הקלפי~
~ 

 ~גאו~
 ~נ"ל

 ב~~ ~~ ל~

משו~
 דעת ~הביא

 כ"~
 אלא אינו לשמה דעבוד הרמב"ם שו"ת בשם

 ~ו שו"ת באמת אבל , לשמה עיבוד מ~ו~ה בעי לא וממש"ה ,~דרבנן
 בורושלמו מבואר לשמה עיבוד בעי לא ד~זוזה והא , איגרימר~~ין
 (~"גיוממא

 ~"ו~
 , מ~ו~ה עליו לכתוב ~ותר קמוע לשם ש~בדו עור

 ~בם"ת והא , תפילין של בבתים לטעמייהו ~~די או~רר~ב"ג
ו~פילין

 לכו"~
 שהביא ד~רא מדרשא הוא לשמה עיבוד שיהא בעינן

ה~אל~ו~
 (סי~

 אםור ~ת מכאן התורה ~פר ~דכתיב ויק~ל) פ'
 ס"ת לשם אותו שעובדין ~עובדון ב~ור~ת אלא אותולכ~וב

אית~ש ותפיל~
 ל~"~

 ה' תורת תהיה למ~ן ~דכתיב
 בפי~

 דמיא ומזו~ה

לבתי~
 לשמה עיבוד בעי ולא מילתא בה~מנה ד~ליא תפילין ~ל

 בם"ד כתבתי מ~הויותר
 ש~

 עיבוד מיהא הא , כ"ט) (אות בהע"ש
 שהרמב"ם הוא אמת א~ הרמב"ס ו~ו~ת מה"ת הוא ס"תלשם

חת~
 : ק~ד) ס"ק ש"א ~י' באו"ח ה~ר"א כמש"כ צ"ל עלה

~ ~

~~~~~.~.~ ~~ 
~~~ 

~~~~~~~ ~~~~~~~
~~~~~ 

 ~~י~~~~~~ ~~
~~י ~~~.~~~~ ~~~~~~~~~~

~ ~~~~.~ 
 ~ל כדין כש~ה עדות היה העדות אם לעיין צריכין היו ~את~כי

 האשה שהעידה דמה ברור אינו סופר אותו של פסולו ד~י~רבנ"ד
 זה שע~המה

 שנ~י~
 שאין דו לא בזה

 עדו~
 תועיל ולא כלום אשה

 של בבהכ~נ ~~ו להעיד לאנ~ים ~א"א במקוםאלא
 נ~י~

 כ~בו~ר
 שהעידה במה מ~ה לבד ' ת~נה והיא צ"ו סי,בחו~מ

 שעש~
 מעשה

 אינו וגם נפ~ל לא במ~רהרשע
 שיי~

 בראש כמ"ש תפילין למצות
 , עדותה מפני ל~ו~לו נו~ל דלא הוא וברורהתשובה

 א~
 עדות גם

 שהעיד הכשרהעד
 עלי~

 נאמן אינו , ימים כמה תפילין מניח ~אינו

~ ~ ~ ~

 ~~~~י~י
 ~י~~~~~~

 בשאר לומאמין
 ד~רי~

 לא אמת דברי שני~רים משום ~ה בדבר רק
 ו~ע~ג י תרי כבי מהימןמיקרי

 שמבוא~
 פ"ד פ~ח בהל, בהרמב"ם

 ע"ע לה~מיר והרו~ה שא"נ הדין ~ורת נפ~ל שה~סח אמר א,שאם

ה"~
 אינו ~ה מכ"מ , משובח

 ~יי~
 אלא

 האד~
 להורות לא אבל לעצמו

 לפ~ול משא~כ וכדו~ה הפ~ח לפ~~ל אינו ד~ה ותו , לרביסהלכה
 כשרות מח~~תהאדס

 אי~
 פ~ות ערעור

 משני~
 שב~ש ו~~ג , כידוע

 אפ~ר ש~ודה וניכר תשובהבעצמו
 של~

 ~ילין הניח שלא על הודה
 לפ~ו נאמן אינו בעצמו הוא וגם , ראש קלות דברי שארי עלאלא
 ~' כדאי' מ~י שיצא~ה

 הני~ק~
 (ד~ד

 נאמ~ ב~
 כו' לה~יד אתה

 : ס"ת להפסיד נאמן אתהואי

~~~~
 מ~~

 אלא עומד הוא ק~רה בר בח~קת הםופר דאו~ו
 ~אפשר דכל יפה מוגהים ה~ה אם בדי~ה צרי~ה שלו הת~יליןד~ל לה~רי~ יש מכ"מ לפוסלם שאין אע"ג בפ"ע שכתב מה.

לבדו~
 ~"ו (ד' ב~ידושין כדאי' , לע~ות חובה ולברר

 ב'~
 בע"מ גבי

 דקא לעולם אביי וקאמר שמה~ן ב~מ שהוא ע"א עליושהעיד
 מועיל העד דעדות א~י שלח ליה דאמר מהימן וא~אימכחיש

דצרי~
 לב"ד ראוי ולהבא ע"ש לברר דנוכל היכי ל~רר

 לדקד~
 אחריו

 יפסלו מצוה בדבר חלות אי~ה עליו ימצא שאם בוולהתרות
 על היום גם לפוסלו ראוי ואולי , שבקדושה בדברים עו~קמלהיות או~

אי~ה
 מש~

 יו"ד בשו~ע כמבואר הב~ד עיני ראות לפי וה~ל ~מן
 לענין(סי"א)

 שוח~
 ב~רום ומ~"ש ~ברות דברי עליו ל~בל שראוי

 הד~ר על ~ראוי קדושה שיחול כדי שאפשר במה בקדושהלה~הג ~ האדם על חובה בהמה שמשתמשים האדם ואת הדבר אתשמקדשים
 ואתה עה"פ תצוה ר"פ החומש בפי'וכמש"כ

 תדב~
 לב ח~מי כל אל

 מלאתיוא~ר
 רו~

 חכמה
~ 

 בפ' שופ~ים פ' דברים וב~'
 על לו ו~תבעה~פ המל~

 ספ~
 הלוים הכהנים מלפני

 ע"~
 ~~ם וסופר

 ראוי שיהא כדי הרבה נ~הר להיות ראויודאי
~~ 

 להיות שבקדושה
 ולע~וק ללמוד ע~םקובע

 בה~
 יהא ולא

 ~רהו~ עו~ ~לי~
 ~לות

 ח~~~~~
 ~ל ~לום

 ~ י~~




