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בס"ד ,ב' ניסן התשע"א.

מסכת מנחות דף כח – דף לד


דףכחע"א
א(גמ' ,וכי דבר הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש .הקשה העולת שלמה,
מהא דכתבו התוס' לעיל )י (:סוד"ה והרי ,דמצורע חול הוא ,ואם כן שפיר
נלמד בהיקש מדבר הלמד בהיקש .ותירץ ,דצריך לומר דסוגין אזלא כמר
זוטרא בזבחים )נ ,(.דסבירא ליה דבתר מלמד אזלינן ,והמלמד חטאת והוא
קודש.
ב(מתני' ,שבעה נרותיה מעכבין זה את זה .הקשה האור החיים בפירוש
התורה)שמותכה,לו(,מנלן,האלאאשכחןדכתיבבהוהויה.ותירץ,דשמא
כיון דתכלית הקנים לשום בהן נרות ,וכשאין נר בטל תכליתו ,והרי הקנים
מעכבין .ועיין עוד מה שכתב )בבמדבר ח ,ב( ,דפירוש תשובת ה' לאהרן,
שהיה מצטער על שלא נשתתףבחנוכת הנשיאים" ,חייךשלך וכו'" ,דבמה
שמוריד את הנרות ומניחן באוהל ומקנחם ,וחוזר ובונה אותם מחדש
ומדליקה,הריהואכעושהבכליוםמעשהחדש,ועלכןמחנךאתהמנורה
בכלהדלקהוהדלקה,והיינוכדבריוכאן,דכיוןדכלטעםהקניםלשוםבהן
נרות,ולוליהנרותהקניםבטליןוכאילואינן,נמצאשבמעשהזה,חינךאת
המנורהכולה,ועייןעודמהשכתבנולקמן)כח(:אותיט.
ג(מתני' ,שתי פרשיות שבמזוזה וכו' .העיר הרש"ש ,אמאי לא תנן להא
דשתיפרשיותדמזוזהלעיל)כז(.בהדישארמצוותדשניחלקים.ועוד,אמאי
לאתנןלהאדד'פרשיותדתפיליןבהדישארמצוותדארבעחלקים,וליכא
לתרוצידלאחשבלעילאלאדבריםמעניניעבודה,דהאחשיבהתםנמיד'
מיניםשבלולב.
ד(מתני',ד'ציציותמעכבותזואתזווכו'.הקשההתוס'יו"ט,דלאנתבאר
בגמ' מנלן דמעכבות .ובהגהות בן אריה כתב בשם הילקוט )פרשת שלח(,
דילפינן לה מדכתיב בהן "והיה לכם לציצית" בלשון הויה .והוסיף ,דשמא
כוונתהגמ'בהאדאמרה"מאיטעמאהויהכתיבבהו",נמיאציצית,ולפיזה
ביאר,דטעמאדרביישמעאלדסברדאינןמעכבות,דמדכתיב"והיה"בלשון
יחיד ,משמע דקאי אהויה של כל אחד בפני עצמו .אמנם ,בעמק הנצי"ב
)פרשת שלח ,פיסקא ט'( ביאר ,דטעמא דמעכבות זו את זו ,משום דמצוה
אחת הן ,דלא דמי מצות ציצית לשאר מצוות המנויות בפרקין דאית להו
חלקים ,דציצית נכללו חלקיה כאחד ,לעשות ציצית על כנפות הבגד ,ואף
דבעינן לעשותן על ארבע כנפות ,הכוונה דבעינן בגד בת ד' כנפות .אמנם
רש"ילקמן)לז(:כתבבד"המאיבינייהו,דאףלרביישמעאלבעינןד'ציצית
מדכתיבעלארבעכנפותכסותך.וכןכתבבחידושיהרשב"א )שם(והנפקא
מינהביןתנאקמאלרביישמעאללעניןמהשביארההגמ'שם.
ה(מתני',רביישמעאלאומרארבעמצוותהן.כתב הרמב"ןבספרהמצוות
)שורש ט'( ,דאף לרבי ישמעאל דד' מצוות הן .בחשבון המצוות נמנו כולן
במצווהאחת.אמנם הזרעיצחק פירש,דףבמניןהתרי"גד'מצותהן,וכנגד
ג' מצוות אלו החסיר ג' מצות אחרות בסוטה )ג ,(.דסבירא ליה דהוו רשות
ולא חובה ,ורבי עקיבא דפליג עליה התם וסבירא ליה דהן חובה ,סבר
כוותיהדתנאקמאדהכא.
ו(גמ' ,מאי שנא מן הגרוטאות פסולה דכתיב מקשה והויה .הקשה העולת
שלמה ,אמאי איצטריך לן קרא לעכב ,הא בחולין לא בעינן שנה הכתוב
לעכב ,ומנורה הויא חולין ,לפי מה כתבו תוס' בזבחים )נ (:ד"ה אלא ,דלא
מיקריקדשיםאלאגוףהקרבן.ותירץ,דבעיקראלעכובא,כיוןדכתיבגבה
כמה פעמים "מקשה" ,הוה אמינא דאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.
אמנם הזבח תודה בד"ה באה זהב ,נקט דמנורה הוויא קדשים ,דבעי שנה
הכתובלעכב,ודלאכתוס'.
ז(תוס'ד"הדתניאככרזהבטהור,חמשהזהבכתיביוכו'וצריךעיוןוהשתא

קרא קמא וכו' .הצאן קדשים הגיה דצריך לומר "וצריך עיון "דהשתא",
דהיינודקשיאלהודהברייתאלאדרשהכסדר.אמנם ,הטהרתהקודש קיים
הגירסאדלפנינו,ופירשדקשיאלהו,איךדרשינןמתרי"זהב"חדלגופיהוחד
לכללופרט.דאםכן,הוהלהלגמ'לאתויידרשאדכללופרטלהוכיחדזהב
לאו דוקא ,והוא הדין לכל דהווי כעין הפרט ,ועוד ,דמהאי קרא דילפינן
לגופהלמצוה,מצינןנמילמידרשפרטא,ואםכן,אכתיאחדמיותר.
ח(גמ',גביעיהכפתוריהופרחיהבאהזהבבאהגביעיםוכו' .כתבותוס'ד"ה
שבעה,דגביעיםכפתוריםופרחיםמעכביןזהאתזה,וכןדייקהמנחתחינוך
)צח,ה(,מהאדנקטההברייתאלהאידרשאבהדידרשאד"באהזהבבאה
מקשה" ,דמשמע דכשם ד"באה מקשה" היינו לעיכובא ,הוא הדין גביעים
כפתוריםופרחים.אמנםהביא,למהשכתבהרמב"ןבפירושהתורה)במדבר
ח,ד(,דמדשנהקראלכתוב"זהמעשההמנורהמקשהתיעשהוכו'מקשה
היא",דוקאמקשהמעכב,ולאזהבוגביעיםכפתוריםופרחים,והוסיף,דהכי
משמע ממכילתין ומהסיפרי )במדבר ח ,ד( ,ותמה עליו דלא משמע הכי
מסוגיין].ולכאורהישלומר,דהרמב"ןלמדדבמהשאמרההגמ'"אמרקרא
תיעשה"חזרהבהממהשרצתהללמודמעיקראד"הויה"דכתיבבהאיקרא
אתילעכב,ומשוםהכיילפאדבעינןשנההכתובלעכב.ולפיזהמהדכתבה
התורה "גביעיה כפתוריה ופרחיה" )שמות כה ,לא( למצוה בעלמא כתבה
דהאליכאקראלעכב.ותוס'דפליגיוסביראלהודמעכב,היינומשוםדגרסי
לכפתוריה ופרחיה דקרא ד"כולה מקשה וכו'" )שם ,לו( כמו שכתבו בד"ה
דתניא,וא"הויה"דהתםלאכתיב"תיעשה"ואםכןשפיראתי"הויה"לעכב.
ועיין בשיטה מקובצת )אות א( אמאי גרסו כן .אמנם אכתי צריך עיון,
דהרמב"ן כתב דהכי נמי משמע מהספרי ,והתם איתא דגביעים כפתורים
ופרחיםמעכבין,כדגרסיהתוס'דכתיב"כולהמקשהוכו'"[.
ט(רש"יד"האינהבאהגביעים,אינהצריכהלבאגביעיםכפתוריםופרחים.
משמעותדבריודאםרצה,יכוללעשותןכך.וכןדייק המנחתחינוך )צח,ה(
בדבריו.אמנםהמשנהלמלך )פ"גמביתהבחירהה"ד(דייק בדברי הרמב"ם
שכתב ,אבל שאר מיני מתכותאין עושין בה גביעים כפתורים ופרחים ,וכן
מנורההבאהזהבתהיהכולהככרעםנרותיהוכו'ותהיהכולהמקשהמן
העשתות,ושלשארמינימתכותאיןמקפידיןעלמשקלה,ואםהיתהחלולה
כשירה .ד"גביעים כפתורים ופרחים" יש הקפדה שלא לעשות ,ואילו לענין
משקל"ככר"איבעיעבידככראופחותאויותר.ועייןבאותהבאה.
י(גמ',באהזהבבאהמקשהאינהבאהזהבאינהבאהמקשה .פירש רש"י
ד"ה מקשה ,משמע חתיכה אחת וכו' .והרמב"ם )פ"ג מבית הבחירה ה"ד(
כתב,וכןמנורההבאהזהבוכו'ותהיהכולהמקשהמןהעשתות,ושלשאר
מיני מתכות וכו' ואם היתה חלולה כשירה .וביאר הכסף משנה ,דחלולה
היינומשוםדאינהמקשה .ובהלכהה' כתב,דאיןלעשותמנורהמגרוטאות,
ביןאםעשאהזהב,ביןאםעשאהמשארמתכות.וכתבהמשנהלמלך)בהל'
ד'(דנראהדדוקאבדיעבדכשרהאבללכתחילהצריךלעשותהמקשה,והוא
מה שכתב בהלכה ה' "ואין עושין אותה לעולם מן הגרוטאות" דהיינו
לכתחילה .דהא פסול דגרוטאותנפקא לן מדכתיב "מקשה" ותניא" ,מקשה
זהב"באהזהבבאהמקשה,אינהבאהזהבאינהבאהמקשה,אםכןמנאלן
לפסול גרוטאות .אמנם העיר ,דמלישנא דגמ' "אינה באה זהב אינה באה
מקשה"משמעאפילולכתחילה,ותמהעלמהשכתבבכסףמשנה דמקורו
מפרקהקומץרבה ויליףלהמקראי].ולכאורהלפימהשלמדהמשנהלמלך
בדבריוצריךנמיעיון,היאךהשווההרמב"םהעשויהזהבלאינהעשויהזהב
לעניןגרוטאותהאהעשויהזהבהווימקשהלעכובא[ועייןבאותהבאה.
יא(שם ,עייןבאותהקודמת,אמנם המלבי"םביארדבריהרמב"םעלפימה
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ב ניסן – ג' ניסן התשע"א
דכתבלהוכיחמכמהמקראותדהנרותלאהיוקבועין[.
כא(גמ',גובההשלמנורהשמונהעשרטפחים .כתבהמהרי"ק )שורשע"ה(,
דשיעורזהלאמעכב,דהאמזבחדכתיבביהשיעורגובהקיימאלןבזבחים
)נט(:דלאמעכב,וכלשכןשיעורדמנורהדלאכתיבא.
כב(תוס' ד"ה גובהה של מנורה י"ח טפחים ,יש אומרים בשם רבינו תם
דנפקא ליה וכו' .המלבי"ם )שמות כה ,לה( ביאר ,דטעמא משום דכתיב
)שמותכו,לה("ואתהמנורהנכחהשלחן",דתחילתיציאתקניהמנורההיה
בגובהשלהשלחן,דהיינוט'טפחים,ומהאידעינןדחלקהעליוןנמיהוהט',
דכךנאהשיהאהחלקהעליוןוהתחתוןשוין.
כג(רש"יד"ההרגליםוהפרח,מתחתשלשהטפחיםפרחציוריםשחוקקים
הצורפים זהב בעומק דמנורות ובכלים .אבל הרמב"ם )פ"ג מבית הבחירה
ה"ט(כתב,שהפרחיםכמוקערהושפתהכפולהלחוץ]דהיינושהיובולטין[.
כד(תוס' ד"ה וטפח שבו היה וכו' ,יש תימה למה היה משונה וכו' .כתב
בהגהות הרא"מ הורוויץ ,דלפי מה שפירש רש"י ד"ה וטפח בו ,דהוו גביע
כפתורופרחאחדמכלצדניחא,דהוילכלאחדגובהטפח].ואוליישלומר
דתוס' לא פירשו כן ,משום דאכתי קשיא ,דהוו משונין משאר גביעים
כפתוריםופרחיםבהאדהוולג'צדדיםהעליונים).ש.ב.ק.[(.
כה(]בא"ד ,לכאורהישלהעיר,אמאילאהקשונמיאהאדאמרינןבסמוך,
דבג'טפחיםאחרוניםהווג'גביעיםוכפתורופרח.ושמאאיןהכיהנמי,אלא
דלאחשולהאריך[.

שכתבה הברייתא דמלאכת המשכן )ט ,א( ובספרי )בהעלותך פס' ס"א(,
דמ"מקשהתיעשה"לאילפינןלהאשלאיעשנהמןהגרוטאותדהיינושלא
ידביק אברים אברים ,אלא מ"ממנה יהיו" ,ד"מקשה" היינו מלשון הקשה
בפטיש ,דפעולת ההקשה עושה שלא יהיו חללים .ואם כן הא דילפינן
בסוגייןד"מקשה"אינומעכבאלאאםבאהזהב,היינודוקאלעניןדלאתהא
חלולה ,אבל פסול דגרוטאות דילפינן מ"ממנה יהיו" ,איירי אף בעשאה
משארמתכות.ולפיזהמהשכתבהרמב"םבהלכהד'לענין"מקשה"היינו
שלאתעשהחלולהוהואדווקאבעשויהמזהב,אבלבהלכהה'דיברלענין
מןהעשתולאגרוטאות,דהיינו שלאידביקאבריםאברים,ויהיהפסולאף
בעשויהמשארמתכות.ועייןגםבזבחתודה.
דףכחע"ב
יב(גמ' ,חצוצורות כשרות לו ופסולות לדורות .ביאר המשך חכמה )דברים
פל"א כח( ,על פי מה שכתב שם רש"י לקיים מה שנאמר ואין שלטון כו',
והוא בבראשית רבה )ויחי פצ"ו ג( .והיינו משום שכל ימי משה היה עמוד
הענן ]שהיה מראה להם השרית השכינה[ ,ומסע הענן היה על פי משה,
שאמר קומה ה' שובה כו' ,ועל ידי שתקעו בחצוצרות ,כדאיתא בספרי )פ'
לא(ורש"י)במדברי,ב(.וכיוןשמתמשהונפסקהענן,כדאיתא)בתעניתט,(.
הוכרח לגנוז את החצוצרות ,כי אינו מן הכבוד שישארו אצלם החצוצרות
המצוים על הענן ,דאולי היו מקדישים אותם ועושים אותם לאלוה .ונגנזו
בחייו,להראותלישראלכילאבמשהתלויעניןהשריתהענןואילוהיהחי
היההענןוהחצוצרות,אלאלזמןשהיוצרכיםלהיות.
יג(גמ',מרסברמההפרטמפורשדברחשובוכו'.הקשהבחידושיהרשב"א,
איקסבררבידדברחשובכשירה,אמאיממעטהעשויהמעצם,האאמרינן
בהכלשוחטיןדכליעצםדמיהןיקרים,אלמאכליחשובהוא.ותירץ,דדבר
חשוב היינו דבר חשוב כמו זהב ,ולכך אית לן לרבות הדבר היותר חשוב
אחרהזהבותולא,והואכסף,ואףדכסףנמיאינוחשובממשכזהב,אילא
נרבהאותובטלהכללופרטוכלל.
יד(גמ' ,אמר ליה סמי דידך מקמי דידי דתניא כלי שרת וכו' .הקשה הקרן
אורה ,היאךיליףרבימינהדבשארכליםפסולשלעץ,דלמאדיןזהנאמר
דוקא במנורה דלכתחילה בעינן דתיעשה משל זהב ,כדאמרינן לעיל )עמוד
א'( .ותירץ ,דמכל מקום,סבראהיא דכולהו אם עשאן של עץ פסולין דאין
עניות במקום עשירות ,ואיך דרך להשתמש לפני מלך בכלים של עץ ,וכל
שכןכלישרתשנעשולעבודתביתה'.
טו(גמ',לאסלקאדעתךדתניאאיןלוזהבוכו' .הקשהבחידושיהרשב"א,
מאי אולמיה דהאי ברייתא מהא דהביא רב יוסף לעיל .ותירץ ,דהשתא
איכא תרי ברייתות כוותיה ,ועדיפי מחדא .ועוד תירץ ,דאהא דלעיל איכא
למיפרך ,דשמא התם מיירי בשאר כלי שרת ,אבל במנורה מודה רבי יוסי
דשלעץפסולהמשוםדאיכאכללופרט,ולכךהביאברייתאאחרינאדפליגי
במנורה .והוסיף ,דלולי האי פירכא לא הוה ליה לרב פפא למימר "סמי
דידך",דרביוסףהוהרביהוברייתאדידיהעדיף.
טז(רש"יד"הלאס"ד,דהוידידךמתרצאדאמררבייוסיוכו'.ביארבהגהות
מלאכתיו"ט,דהאדכתברש"ידלאמתרצאלדידיהאליבאדרבייוסי,ולא
כתב נמי דלא מתרצא אליבא דרבי ,משום דבברייתא דברי התנא קמא
סתמאקתני,ושמאלאורביהוא,אבלהאדרבייוסיאיתאבהדיא.
יז(תוס' ד"ה אכסדרה תבנית אולם ,בתוה"ד ,מכל מקום מחמת וכו' דומה
לאכסדרה שנראה כפרוץ מצד אחד .בשו"ת מהרי"ק )שורש ע"ה( ,הוכיח
מכאן,דבמראיתעיןתליאמילתא,ואףדלאעבידממשדוגמתביתהמקדש.
ועייןשםדנסתפקאירש"יבעבודהזרה)מג(.ד"השאפשרפליג.
יח(גמ',אמרולומשםראיהשפודיםשלברזלהיווחיפוםבבעץוכו' .ביאר
התוס'רי"דבעבודהזרה)מג,(.דהוצרכולמימרדחיפוםבבעץ,דמשוםהכי
טעוהרואיןלחשובדהיתהעשויהמעץ,דבעץשמכההמראיתודומהלעץ.
והא דהוצרכו לעשות המנור עצמה משפודים ,מפני דהבעץ אינו חזק והיו
הקניםנכפפין.
יט(תוס'ד"השפודיםשלברזל,קרילהושפודיםמפניוכו'.אבלבהגהותבן
אריה כתב ,דאיתא בפסיקתא )פ"ב( דהחשמונאים מצאו שבע שפודים של
ברזלוקבעואותםוהדליקובתוכןנרות,ומשמעדשפודיםממשהוו.
כ(]גמ' ,אמר שמואל משמיה דסבא גובהה של מנורה שמנה עשר טפחים
וכו' .יש להעיר ,דבחשבון לא הוזכר מידת הנרות .ולכאורה נראה לבאר,
דעל כרחך אתי כוותיה דמאן דאמר לקמן )פח (:דהנרות לא הוו קבועין
במנורה ,ואיכא מאן דאמר )שם( דפליג .ועיין באור החיים )במדבר פ"ח ,ב(

דףכטע"א
א(גמ' ,ובה שלש מעלות שעליה הכהן עומד ומטיב את הנרות .ביאר ר"ע
מברטנורא )תמיד ג ,ט( ,דהוו שלש מעלות כנגד שלש המעלות הכתובות
במנורה",בהעלותךאת הנרות"",והעלהאתנרותיה",ו"להעלותנרתמיד".
ורש"י בפרוש התורה )במדבר פ"ח ,א( ,הביא למימרא זו על הפסוק
"בהעלותךוכו'",והעיר הפניםיפות)בהעלותךד"הוהנה(,דהאיקראמיירי
בהדלקתהמנורהולאבהטבתה.וביאר,דהאיקראמייריבאהרןשהיהכהן
גדול ,והוא לא היה יכול גם להדליק הנרות בלא המעלות ,כיון דאסור לו
להרים ידו למעלה מן הציץ .ואף דכתבו תוס' בשבת )צב (.ד"ה אישתכח
דגובהושלאדםג'אמותחוץמראשו,והמנורההיתהג'אמות,מכלמקום
איאפשרלצמצםשיהאידיולמטהמןהציץ,אבלהגמ'אייראבכהןהדיוט,
דלא בעי למעלות אלא בשעת הטבת הנרות ,כיון שהיה צריך לעלות כדי
לנקותןהיטב].עייןמהשכתבנולעיל)כח:אותכ'(ואמנםדבריםאלודווקא
למאן דאמר דהנרות היו מחוברין למנורה ,דאי לאו הכי הרי היה מסירן
ומטיבן[
ב(רש"יד"הוהכתיבאיןכסףנחשב,אלמאעשירהוהוכו'.הקשהבחידושי
הרשב"א,אטו משוםדהוהעשירבכסףלאהוהאפשרדכלהכלזהבו.ולכך
פירש,דלכךלאהיהכסףנחשבבימיולמאומה,משוםשהיולורובאוצרות
זהב,דאילאוהכיהכסףהיהנחשבמאחרדלאהוהחשובממנו.
ג(גמ' ,מעשה והיתה מנורת בית המקדש יתירה וכו' .כתב רש"י ד"ה כיון
דקאי,דנשרףיפהבימישלמהולכךלאחסרעכשיואלאדינר,כתבהרש"ש,
דמשמע דאותו מעשה לא היה בימי שלמה ,אלא בבית שני .והקשה,
דאליבא דמאן דאמר לקמן )צט (.דהדליקו על כל המנורות שעשה שלמה,
נמצא דבאחת מהן השתמשו בפסלות כל ימי בית ראשון .ובתוספתא )פרק
י"א(איתאדרבייוסיברבייהודהעצמואמרדהיומדליקיןכולן.אמנםרש"י
לקמן )צט (.ד"ה על כולן כתב ,דלא הוו מדליקין עלייהו בבת אחת ,אלא
פעמים בזו ופעמים בזו] ,ולפי זה אין הכרח דהדליקו על אותה מנורה
היתירהבמשקלה[.ועיין משךחכמה)שמותפכ"זכ'ד"הובזה(דכתבבשם
ילקוטמלכים,דלמאןדלהאמאןדאמר,הוומדליקיןעלכלהמנורות,וביאר,
דכיוןדהיההביתהמקדשגדולטפימהמשכן,לכןהווצריכיליותרמנורות,
ועיין שם חשבונו .וכן כתב החק נתן לקמן )שם( בשם מדרש תדשא .ועיין
עודקרןאורה)שם(.והשפתאמתפירש,דבימישלמההוה,דלבתרדעשאוה
שקלוהוחזודהוהיתירהעלכיכר,וחזרווהעמידוהעלכיכרקודםששימשה
במקדש.ועייןבאותהבאה.
ד(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת מה דכתבנו בשם הרש"ש והשפת אמת,
ומשמע דסבירא להו דמשקל כיכר הוי לעיכובא .אמנם הזבח תודה כתב,
דלאבעינןמשקלכיכראלאלכתחילה.ובשו"תאורמאיר )סימןב'אותז'(
הקשה ,דמכל מקום ,היאך הדליקו בה ,הא לכתחילה צריכה כיכר .ותירץ,
דהא דקיימא לן "באה זהב באה כיכר" היינו דוקא בזהב טהור ,וכדכתיב
)שמות כה לט( "כיכר זהב טהור" ,ואיתא בירושלמי יומא )פ"ד ה"ב( דזהב

ב

מסכת מנחות דף כט

ג' ניסן התשע"א
תירץ ,דיש לומר דאף דאינו מוקף גויל אפילו על ידי נקב פסול ,והא
דמכשרינן היכא דאיפסיק בנוקבא ,היינו דוקא בניפסק אחר שנכתב,
דמעיקראנכתבהבכשרות,אבלאםמתחילתכתיבתההיהשםנקבפסולה,
ודייק כן מהרמב"ם )פ"א מתפילין ומזוזה וספר תורה ה"כ( .אמנם הדרישה
)אותה'(הקשה,דמלשון רש"יד"הוי"ודויהרג "אירעבמקוםנקב",משמע,
דהנקבהיהכבר,ואפילוהכיכשרה.ועיין ברש"ש דפירשדיישבדברירש"י
כוותיהדהביתיוסף.
יד(]גמ'שם.כתבהריטב''אבמגילה )יח(.דמגילההכתובהבשארלשונות,
איןבהדיןמוקףגויל,ודוקאבכתבלשוןהקודששייךהאידינא.ולכאורה
משמע מדבריו דדין מוקף גויל אינו דין בפני עצמו ,אלא הוא מדין צורת
האותיות,שאםהאותיותדבוקותזולזוחסרבצורתהאות.ולכאורהתליא
במה שנסתפק הבית יוסף הובא באות הקודמת .דאי נימא דאף בנקב
מיפסיל ,על כרחך שהוא דין בפני עצמו ,ואינו משום חסרון צורת האות.
)א.ג.[(.
טו(גמ' ,זיל אייתי ינוקא וכו' .כתב המרדכי )אות תתקנג( ,דלא שייך
להכשיראותקטנהבהיכרינוקאבשיעוראותקטנהאלאבגוונאדאותה"י
שישלהשתיירכות,אבלאותבעלתירךאחתכגוןוי"ו,שלאנשתיירממנה
אלאשיעוראותקטנה,הויאיו"ד,ואפילואיקרילהינוקאוי"ולאמהני.
טז(גמ' ,שם .כתב הט"ז )סימן ל"ב סק"י( ,דלא מהני קריאת הינוקא אלא
היכאדנפסקחלקמןהאותלגמרי,אבלאםנחלק לשתים,לאמכשרינןעל
ידי ינוקא ,דהינוקא יצרף שני החלקים יחד ,אף על פי שהאות בפני עצמה
בלי תוספת החלק שנפרד ממנה ,אינה נראית כך .אמנם הרש"ש כתב
דמועילצירוףבקריאתהתינוק.
יז(תוס' ד"ה ואי לא יהרג הוא ,יש לדקדק מכאן דכתיב וכו' .ביאר
המהרש"א,דאיהוהכתיב"ויהרוג",אפילוהויאיו"דולאוי"ו,לאהוהמחזי
כמחרףכלפימעלה,ולאהוהבעינןתינוקדלאחכים.ועייןבשפתאמת.
יח(גמ',ולאהיהיודעמההןאומריםתששכחווכו' .ביארהעץ יוסף )עין
יעקב( ,דמשה קיבל כל התורה מסיני ,בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל
פה ,אבל לא קיבל היכן נרמזו כל דברי תורה שבעל פה בהתורה שבכתב,
ועל כן ,כיון ששמע שאמר רבי עקיבא לתלמידיו דעיקרי הדברים נאמרו
הלכה למשה מסיני אלא שהוא מראה מקומן בתורה שבכתב ,נתיישבה
דעתו,ועייןעודמהרש"א)חידושיאגדות(ובןיהוידע.
יט(גמ',אמרלפניורבונושלעולםמימעכבעלידךוכו'א"לשתוקכךעלה
במחשבה לפני .לכאורה הלשון "מי מעכב על ידך" מחוסר הבנה .וביאר
בחידושי הגרי"ז על פי מה שהביא הרמב"ן בפירוש התורה )דברים כ"ז ח'(
בשםספרתאגי,שבימיעזראהעתיקואתכלהתגיןמהאבניםשכתבעליהן
משהאתהתורהבארהיטב.והקשה,אמאיהיוצריכיןלהעתיקמהאבנים,
האבודאיהיולהםהיוכמהספריתורהמימיקדםומדועלאהעתיקומהם.
וביאר ,לפי מה דאיתא בסנהדרין )כא (:דעד עזרא היתה התורה כתובה
בכתבליבונאה,ומעזראואילךהיתהנבואהמה'שהתורהתיכתבאשורית.
ולפי זה אפשר ,שהדין שהאותיות צריכין תגין ,היינו דוקא בכתב אשורית
ולא בכתב ליבונאה ,ולפיכך בימי עזרא שהיו צריכים לכתוב אשורית ,לא
היויכוליםלהעתיקהתגיןמספריהתורהשהיומימיקדםשהריהיוכתובות
כתבליבונאהללאתגין,אלאמהאבניםשהיוכתוביםבשבעיםלשון,דהיינו
באר היטב כמבואר במדרש ,היו כתובים גם אשורית ועם תגים ,ולפיכך
העתיקומהםהתגים.ונמצאשהדרשותשהיהרביעקיבאדורשמהתגין,היו
ניתנין להידרש דוקא מעת שהעידו להם שהתורה תיכתב אשורית ,והיו
צריכיןלכתובתגין,ולאקודםלכן.
כ(שם,עייןבאותהקודמת.ולפיזהביארהגמ',דכשעלהמשהלמרוםמצאו
להקב"השיושבוקושרתגיןלאותיות,היינולאותיותאשוריות,ולולאנתן
התורהאלאבכתבליבונאהבלאתגין,ואמרלומשה",מימעכבעלידך",
דהיינומימעכבאותךמליתנםתןמידאתהתורהבכתבאשוריתעםהתגין,
ואנונדרושאותם,אמרליהאדםאחדעתידוכו'אמרלפניורבש"עישלך
אדם כזה ואתה נותןתורה על ידי ,פירוש תן מיד לרבי עקיבא את התורה
גםבכתבאשוריתעםהתגיםכדישידרושאותם,אמרליהשתוק,כךעלה
במחשבהלפנישהתורהתינתןבכתבאשוריתלעתידבסוףכמהדורותולא
עכשיו] .ולכאורה צריך עיון דלפי מה שכתב דכבר על האבנים נכתבה
התורה באשורית עם תגים ,ועל ידי משה ,אם כן היה יכול לתת למשה
התורה בכתב אשורית .,ואולי יש לומר ,דהתורה שנכתבה על האבנים לא
היה לה דין תורה שבכתב שנתנה לדרוש ,אף שהיה כתב אשורית ועם
תגים[.

טהור היינו דמכניסין אותו לאור ואינו מחסר כלום ,ולפי זה ,אותה מנורה
דחסרוהאחרכךוהעמידוהעל כיכר,לאהיתה"זהבטהור"מעיקרא,ואם
כןלאהוהבהדןמשקלכיכראפילולכתחילה.
ה(גמ',המנורההטהורהשירדומעשיהוכו'.פירשבחידושיהרשב"א,דלית
ליה הא דילפינן בסמוך מ"תבניתו אשר אתה מראה" דהארון והשלחן נמי
ירדומעשיהם,ומשוםדסברדלאהיהצריךלהראותואלאהמנורה,משום
שהיה קשיא לצייר אותה ,אי נמי ,משום דדוקא בה כתיב "כמראה אשר
הראה ה' את משה כן עשה את המנורה" .אמנם בחידושי הגרי"ז פירש,
דאית ליההאי דרשא ,אלא דאתיא למימר דבמנורההראהו נמי איך יעשו
אותה ,וכדאיתא בסמוך דגבריאל הראה לו אופן עשייתה] .ולכאורה יש
להעיר ,דהכא יליף לה מדכתיב "המנורה הטהורה" ,והאי תנא ד"גבריאל
חגורבפסקיא"יליףלהמ"זה",ואכתיאיכאפלוגתא[.
ו(גמ' ,שמגביהין אותו לעולי רגלים ומראים להם לחם הפנים .ביאר החק
נתן ,דלא הוה אפשר להן להגביה הלחם עצמו ,דסבירא ליה לריש לקיש
כרבנן לקמן )צט ,(:דבעינן דיהא הלחם תמיד על השלחן ,כדי לקיים "לפני
תמיד".ועייןעודצאןקדשים.
ז(גמ' ,שם .העיר בחידושי הריטב"א ביומא )כא ,(.היאך היו יכולין לראות
מרחוקדהלחםהיהחם.ותירץ,דהיהחםהרבהעדשהיההבליוצאממנו
כלחם היוצא מן התנור .והקשה בשו"ת הרדב"ז )סימן אלפיים קע"ח(,
דמסתבר דהוה נס תדירי לצורך האוכלים אותו ,ואם כן מאי צורך שיהיה
חםכלכךעדדנפיקמיניההבל.ועודהקשה,דאפילולחםשחםמאודאין
יוצא ממנו הבל אלא בשעה דחותכין אותו .ולכך פירש ,דהוו עבדי הכי
בשבת דמועד ,בעת שהיו מסלקין הלחם הישן ,והיו מביאין השלחן קרוב
לפתח ההיכל ,והיו מסדרין השולחן לעיניהם ,והוציאו הלחם הישן להן
והרגישו בחומו] .וביאור דבריו ,דבכך חזו העם שהלחם מהשלחן ,ולא מן
התנור ,ועשו כן בעת סידור השלחן כדי שיוכלו לסלקן מן השלחן וירגישו
בהןהעם,ולאיבטלו"לפניתמיד".וכןצריךלפרשלפימהשכתבותוס'ד"ה
סילוקו,דאיכאלמאןדאמרדלאהווחמין,אלארכין,ולאהיויכוליןלדעת
זאתמרחוק[.
ח(תוס' ד"ה סילוקו כסידורו ,ולמאן דאמר אין תנור מקדש וכו' .הקשה
הברכת הזבח ,אמאי לא תירצו דהוה נס במה שהלחם נשאר חם מעת
שנאפהבתנור.ותירץ,דשמאדייקותוס'מלישנאד"סילוקוכסידורו"דהנס
היהבשעתשימהמדלאקאמר"סילוקוכלקיחתומןהתנור".ועייןעוד צאן
קדשים.ובתוס'בחגיגה )כו (:ד"הסילוקו תירצו,דצריךלומרדהלחםנשאר
בתנורלשמורחומועדהבוקר.
ט(גמ',שלשהדבריםהיוקשיןלולמשהוכו'ושרציםוכו' .ביארהמהרש"א
)חידושיאגדות(,דהאדהוצרךלהראותושרציםיותרמכלמיןאחר,משום
דבשרציםאיכאריבוימיניםהמתחלפים.ועייןעודחידושיהגרי"ז.
י(]רש"י ד"ה פשיטא ,דאות אחת מעכבתן דכתיב וכתבתם כתיבה תמה.
לכאורהישלהעיר,דהאאשכחןבכמהדוכתיןדיניןדכתיביבקראי,ואפילו
הכיתנינןלהו,ולאהקשופשיטא[.
יא(גמ',קוצושליו"ד.עייןרש"יותוס'ד"הקוצו.ובפסקיהרא"ש)ג:מדפי
הרי"ף(כתב,דאפשרדקוצוהיינותגלמעלה,והאדאמרינןלקמן)עמודב'(
דיו"דכפוף,היינורגלהימני.
יב(רש"י ד"ה יריכו ,בסוה"ד ,ובתפילין קמיירי .ביאר הברכת הזבח ,דנקט
תפיליןמשוםדדוקאתפיליןומזוזותפסוליןבשאיןאותיותיהןמוקפותגויל,
אבל בספר תורה לא בעינן מוקף גויל אלא לכתחילה .וכן דייק מהרי"ף
והרא"ש ,ועיין עוד מה שכתב שם ,וכן במרדכי )אות תתקנ"ג( .אמנם
בהגהות הרד"ל כתב ,דאין כוונת רש"י לאפוקי ספר תורה ,אלא כיון
דאייתינן לעובדא דאגרא חמוה דרבי אבא ,ועל כרחך מיירי בתפלין,
דאיפסיקא ליה כרעיה דה' ד"העם" ,ואין תיבה זו כתובה במזוזה ,אלא
בתפילין,לכךכתברש"ידבתפיליןקמיירי.
דףכטע"ב
יג(גמ',אמרליהאםמשתיירבוכשיעוראותקטנהכשרוכו'.הקשההבית
יוסף)או"חסימןל"בד"הואםתאמר(,אמאיכשר,האאמרינןלעיל )כט(.
דכלאותשאיןגוילמוקףלהמארבערוחותיהפסולה,והכאאיכאנקבמחד
רוחא .ותירץ ,דלא איתמר פסולדאין גויל מוקף אלא היכא דנדבקה באות
אחרת,וכמושפירש רש"י)עמודא'( ד"השאין,אבלהיכאדאיפסיקבנקב,
כשרה.ודייקכןמרש"י)בעמודא'(ד"השאיןגוילמוקףלה,דפירש,דמיירי
דנדבקהבאותאחרתוהכא בד"הוי"ודויהרג פירש,דאירעבמקוםנקב.עוד
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ג ניסן – ד' ניסן התשע"א
כא(גמ',אמרלפניווכו'זותורהוזושכרהאמרליהשתוקכךעלהבמחשבה
לפני.ביאר במכתבמאליהו)חלקג'עמ' 54ו,252-וחלקה'עמ' (209עלפי
דברי המהר"לבתפארתישראל)פרקס"ג(,דמשהרבינוהתקשהאיךאפשר
שעל ידי חילול ה' כל כך גדול בייסורים שסבל רבי עקיבא הצדיק הגדול,
יוכל ליהנות מזיו השכינה שהוא שכר הצדיקים בעולם הבא ,שרואים את
הטוב שהיה במה שהיה רע ,הרי הצער על חילול ה' הוא צער רוחני ,כיון
שתכליתהעבודההיאלגלותולקדשאתשמובראייתגלויהנהגתו.וביאר,
דמה שנאמר לו כך עלה ב"מחשבה" לפני ,היינו כמו שאמרו חז"ל שעלה
תחילהבמחשבהלבראאתהעולםבמידתהדין,אףשבאהעלידיייסורים
שהוא התכלית האמיתית של העולם .ורבי עקיבא זכה להגיע לדרגא של
קבלתהייסוריםמתוךאהבה,וכדאיתאבברכות)סא(:ששאלואותותלמידיו
רבינו עד כאן ,דהיינו איך ייתכן שייסורים כאלו שאתה מתייסר בהם
מאפשריםלךלייחדולקבלעולמלכותשמיםבאהבה,והשיבלהם,כלימי
הייתי מצטער וכו' ובכך הגעתי לדרגת פרידה מחושי הגוף כך שאינם
מפריעים לי ,ונשמתו יצאה "באחד" היינו שלא נהרג על ידי מה שנתייסר,
אלאבמהשנדבקהביוצרהברוךהואנסתלקמגופוהגשמי,והגיעלשכרחיי
עולםהבאבהרגישושעבדאתהיתב"שבאופןהנשגבביותר.
כב(גמ' ,אמר רבא שבעה אותיות צריכות שלשה זיונים ואלו הן שעטנ"ז
ג"ץ .בחידושי הגרי"ז הביא למה דכתב הרמב"ם )פ"ה מתפילין ומזוזה ה"ב
וה"ג(,דדיןזיונישעטנ"זג"ץהוידוקאבמזוזה,ודוקאבאותיותשעטנ"זג"ץ
מסוימות דמנה שם .אבל הטור )או"ח סימן ל"ו( כתב ,דהיינו נמי בתפילין
ובספר תורה )יו"ד סימן רע"ד( ובכל אותיות שעטנ"ז ג"ץ .עוד הביא למה
דכתבהרמב"ם)שם(דאיןדיןזהלעיכובא,והטור)שם(כתבדמעכב.וביאר,
דתליא הא בהא ,דלמאן דאמר דהוא דין בכל אותיות דשעטנ"ז ג"ץ בכל
דוכתין,היינומשוםשהזיוןמצורתהאות,וכמוקוצושליו"ד,ולכךמעכב,
ולמאן דאמר דלא הוי אלא במזוזה באותיות מסוימות ,אין הזיונין הלכה
באותיות,אלאבמזוזה,והלכךשפיראיכאלמימרדאיןמעכבין
כג(גמ',שעטנ"זג"ץ .ביארבחידושיהרשב"א,דטעמאדהניאותיותצריכין
זיוניןמשוםדראשןלמעלה,אבלשארהאותיותראשןבצידן,ואףדיו"דווי"ו
ראשן למעלה ,לא בעו זיונין כדי דלא יהא חצי מן השם הנכבד יקו"ק עם
זיונין וחצי בלא זיונין ,והא דלמ"ד לא בעי זיון אף דראשו למעלה ,משום
דראשוארוךועדיףמזיון.ועוד,משוםדאםיהיהלוזיוןפעמיםיגיעהזיוןעד
השיטה שלמעלה ממנה .והמשנה ברורה )סימן ל"ו סקט"ו( כתב בשם ספר
אגרת הטיול ,דטעמא משום דשעטנ"ז ג"ץ הוא אותיות שט"ן ע"ז ,והן ב'
מקטרגים גדולים ,וג"ץ נמי שם מקטרג ,והתגין שעליהן הן כמו חרב וחנית
להנצלמהן.
כד(גמ',חזינאוכו'דחטרילגגיהדחי"תותלולהולכרעיהדה"יוכו' .העירו
העיוןיעקב )עיןיעקב(והבןיהוידע ,אמאיהקדיםאותחי"תלאותה"י,הא
ה"יקדיםבסדראל"ףבי"ת.וביארו,דאילאהווחטרילגגיהדחי"ת,לאהוה
מיבעיא לן כלל אמאי תלו לכרעיה דה"י ,דאי לא עבדו הכי הוה מחזי
כחי"ת ,אבל השתא דחזינן דחטרי לגגיה דחי"ת ,אם כן אפילו אי לא תלו
לכרעיה דה"י אינו דומה לחי"ת ,איצטריך לן טעמא אמאי תלינן ליה .וכן
כתבנו באות הבאה בשם הריב"ש ,עיין שם .אבל בחידושי הרשב"א כתב,
דהוומצילמיכתבאותה"יבלילתלותלכרעיה,ואכתילאדמילאותחי"ת,
והואעלידישיגביהוהרגלוישתיירריוחתחתיו,ועייןשם.
כה(גמ' ,שם .הרא"ש )הלכות ספר תורה ,סימן י"ב( פסק ,דאי לא תלה
לכרעיהדה"יפסלה.אבל המרדכי)אותתתקנג(דייקמלישנאד"חזינאלהו
לספרידווקני",דעבדיהכילמצוהמןהמובחר .והמעדנייו"ט)אותה'(כתב
בשםשו"תהריב"שלדחותראיהזו,דהניספרידווקניהווחטריגגיהדחי"ת,
והואמצוהמןהמובחר,אבללתלותכרעיהדה"יהוימעיקרהדין,ולאנקט
ליהאלאלאשמועינןדאףדחטרילגגיהדחי"ת,ואפילואילאתלולכרעיה
דה"י לא הוי דמי לחי"ת הקפידו לתלותו ,וקא משמע לן דאיכא טעמא
אחרינא לתלייתה לרמז ענין התשובה כדבסמוך ומשום הכי מעכב .ועיין
שם.
כו(גמ' ,ואיני יודע אם העולם הזה ביו"ד והעולם הבא בה"י וכו' .ביאר
המהרש"א )חידושיאגדות(,דצדדיהספקאםהיו"דקודםמשוםשהואכנגד
עולםהזהדקודםבזמן,אומשוםדהואכנגדעולםהבאדקודםבמעלה.
כז(רש"יד"ההואיליץ,הקדושברוךהואיליץאותוכלומרפותחלולהיות
לץ.הקשהבחידושיהרשב"א,דאם"יליץ"קאיעלהקדושברוךהוא,היינו
דהואעושהולץ,והיאךקאמרדאינואלאפותחלו,דהיינודהואפותחוהלץ
חוטא מעצמו,הוה ליה למימר"מריע ליה" ,וכלישנא דבא ליטהר "מסייעין
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לו".ולכךפירש,דהואיליץקאיעלהלץעצמו,והקדושברוךהואאינואלא
פותחלו,וכןפירשהרי"ף)עיןיעקב(.
כח(גמ' ,תנא אם יש בו דף אחת שלימה מצלת על כולו וכו' והוא דכתיב
רובאדספראשפיר.פירשהשיטהמקובצת)אותכ(,דבעינןשיהאדףאחת
בלא טעות ,ורובא דכל אחד משאר דפין בלא טעות .והוסיף ,דבעינן שלא
יהיויותרמששהאושמונהטעויותבכלשארהדפין].וצריךביאור,א .הא
אמרינןדברובאבעלמאסגי.ב .האדקאמר"ששהאושמונה",דאםשמונה,
אמאיששה,ואםלאודוקא,עדכמהמתקנים[ .והרמב"ם)פ"זמספרתורה
הי"ב(כתב,דאםהיהרובהספרמוגה,והשארישבוארבעטעויותבכלדף,
ונשאר אפילו דף אחד מאותו השאר המשובש בלא ארבע טעויות ,יכול
לתקנו .וכתב הכסף משנה ,דכונתו דכדי שיוכל לתקנו בעינן תרי תנאי ,א.
דרובהספרדהיינורובהאותיות יהיוכתוביןכתקנן,ב .דבעינןנמידףאחד
דאין בו ד' טעיות המצלת על שאר הדפין .וביאר בטעמא דמילתא ,דבעינן
דף אחד מצלת ,דאם בכל דפי הספר איכא ד' טעיות ,נראה שאין בו שום
כשרות ,וכל שכן אם רוב אותיות הספר אינן כתובין כתקנן ,דרובו ככולו.
והקשה בספר בית הלוי על התורה )דיני מזוזה ,ד"ה מנחות( ,דמלשון
הרמב"ם משמע ד"רובא דספרא" היינו רוב דפין" ,והשאר יש בו ארבע
טעויות" ,היינו שארהדפין מתוך רוב הדפין המוגהין ,ועיין שם מה שכתב,
ועייןעודחידושיהרשב"א.
כט(גמ' ,חסירות מאי טעמא לא וכו' משום דמיחזי כמנומר .פירש הנמוקי
יוסף )ד .מדפי הרי"ף( ,דפסול משום דאין בו "ואנוהו"] .והנה כתב רש"י
בסוכה )כט (:ד"ה יבש ,דלולב היבש פסול משום דלא הוי "ואנוהו" ,והקשו
עליו תוס' )שם( ד"ה לולב ,הא "ואנוהו" אינו אלא דין לכתחילה ,ולא הוי
פסול.ולדבריהםצריךעיוןאמאיטעמאדמנומרדהכאפסיל.והמאירי)שם(
כתב ליישב פירוש רש"י ,דאין כל המידות שוות ,ויבש הוי חסרון גדול
ב"ואנוהו" ,כיון דכלה כל לחלוחו ,וכן משמע מהירושלמי ,דפסל יבש
מדכתיב"לאהמתיםיהללוקה",דמדמילהלאדםשניטלחיותו,ולכךפסול
אפילו בדיעבד .ולכאורה יש לומר דבספר תורה נמי בעינן מידה מיוחדת
דהידור ,כיון שהיא תורת ה' ,וכן משמע ביומא )ע ,(.דאמרינן התם דהוו
קורין בספרי תורה ברבים להראות חזותן ,ופירש רש"י )שם( ד"ה להראות,
משום "זה קלי ואנוהו" ,וכן מתנאין בקלף נאה ,דיו נאה ,ולבלר אומן ,עיין
שם,ואםכןההידורהואדיןבעצםהספרתורה.ועייןעודבר"ןבמגילה)ה:
מדפיהרי"ףסוד"הוכתבהרמב"ן([.

דףלע"א
א(רש"י ד"ה מחזי כמנומר ,כשכותב ומגיה בין השיטין וכו' .כתב הטהרת
הקודש,דמשמע,דדוקאאםכותבביןהשיטיןמחזיכמנומר,אבלאםמוחק
וכותבשםבאותיותקטנות,שפירדמי,והכינמימוכרחמדמכשיריןביתירות
עלידימחיקה,והתםעלכרחךמאריךומושךהאותיותהסמוכותלמחיקה
כדי שלא תהא התיבה חלוקה לשנים ,ואף דמגדיל אותן האותיות משאר
אותיות.והקשה,דכיוןדאיכאלתקןבהכי,אמאייגזוז.ותירץ,דאסורלמחוק
אותיותהכתובותכתקנןכדילכתובאותיותאחרותקטנותבמקומן,דאיכא
למיחשדמאחרדמצאד'טעויותבכלדף,שמאימצאלבסוףטעויותאחרות
בהספר ,עד כדי כך דאי אפשר לתקנו ,ונמצא דמחק אותיות בחינם ,מה
שאיןכןאותיותיתירותדמותרלמחקן,אףדשמאלבסוףיגנוזהספר,ועיין
עודשם,ועייןמהשכתבהמרדכיאותתתקנ"ד(.
ב(גמ',אלאמקצרוהולךעדסוףהדף.הקשהבחידושיהגרי"ז ,דמאישנא
מהא דאמרינן לקמן )לא (:דאם כתב מזוזה כזנב פסולה] .ולכאורה קשיא
נמי ,הא דאמרינן בסמוך דבסוף הספר כותב אפילו פסוק אחד בדף אחד,
ופירש רש"י ד"ה אלא ,דעושה כל שיטה מתיבה אחת ,דמאי שנא מהא
דאמרינןלקמן)לא(:דמזוזהדכתבהב'תיבותבכלשיטהכשירה,ודייקהקרן
אורה )הובא שם באות יז( דאתי לאפוקי מספר תורה דאם כתב פחות מג'
תיבות בשיטה אחת פסולה .ועיין מה שכתבנו באות הבאה בדעת רש"י,
דמקצרוהולךמראהגמרהספר,ואםכןישלחלקדדוקאבמזוזהאםעשאה
כזנבפסולה,כיוןדאינהספרולאשייךהאיטעמא.אמנםהקריתספרוהקרן
אורה )הבאולקמן)לא(:באותכ(כתבו,דפסולדזנבהיינומשוםדלאהויא
כתיבהתמה,והדראקושיאלדוכתא[.
ג(רש"יד"האףבאמצעשיטה,ובאמצעהדף.הקשהבחידושיהרשב"א,אם
כן,אכתיקשיאלרבנן,דהאקתנימקצרוהולךעדסוףהדף.ותירץ,דסברי
כרב ,ורב תנא ופליג אברייתא .והעיר ,דאי פליג ,היאך מוכח דקאמר נמי
באמצע השיטה ,נימא דאמר באמצע הדף דוקא ,וכדסלקא דעתין מעיקרא.
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כתובה בחלוקה לתיבות  ,אלא שהאותיות היו מעורבות ,וכך כתב משה
לשמונההפסוקיםכדידלאיהאמחזיכשיקרא,וכשמתכתבןיהושעבחילוק
תיבות.
י(תוס' ד"ה ומשה כותב ,יש ספרים דגרסי וכו' אף על גב דמייתי ראיה
מברוךשמאגםהואהיהעושהכן.פירשהצאןקדשים ,דאףדמייתיראיה
מברוךוהואלאאמרבפיו,שמאגםהואהיהעושהכןאילאודהווקינות.
ועייןעודברכתהזבח.
יא(תוס' ד"ה מכאן ואילך כתב יהושע ,מה שנוהגין לומר צידוק הדין וכו'.
כתבהב"ח)או"חסימןרצב,ב(בשםספרעשרהמאמרות)חלקב',י"גמאמר
חיקורהדין(,דבערבשבתהתחילהמיתתו,וגמרסילוקוהיהבשבתבמנחה
בשעתאדעתרצון,וביארהב"ח,דבערבשבתמתובשבתנקבר,וביןמיתתו
לקבורתוהיהמוטלבכנפישכינה,כדאיתאבסוטה)יג,(:ועייןעודשם.
יב(בא"ד,שם.ועודקשה,דבסדרעולםמשמעדבשבעהבאדרשמתמשה
בוערבשבתהיהוכו'.כתב הטור)או"חסימןרצב(,דלפיזה,האדאמרינן
צידוק הדין במנחה דשבת היינו בשביל הרשעים שחוזרים לגיהנם במוצאי
שבת.
יג(גמ',הלוקחספרתורהמןהשוקכחוטףמצוהמןהשוק.פירשרש"יד"ה
כחוטף מצוה ,דמצוה עבד ,אבל אי כתב הוה מצוה יתירא טפי] .ולכאורה
נראה לדייק מדכתב "יתירא טפי" דבזה קיים מצוה נוספת ,דהיינו כתיבת
ספר תורה ,אבל אם לקחו מן השוק לא קיים אלא הכשר מצוות תלמוד
תורה,אמנםברש"ישבדפיהרי"ף)ב(:ד"הכחוטףמצוההגירסא"הוהמצוה
טפי",ועלכרחךהכוונהדאףבלקיחהקייםהמצוה,אלאשהכותבהמקיים
מצותהכתבהבאופןחותרטוב.ואמנםכןפירשהשפתאמתאףלפיגירסא
דרש"י לפנינו ,וכן פירש הט"ז )יו"ד ,סימן ע"ר סק"א( ,אלא דהתם נקט
לגירסאדרש"ישבדפיהרי"ף[.וביאר הנמוקייוסף)ב:מדפיהרי"ף(,דהקונה
ספרתורהאיןלושכרגדולכמישכתבו,כיוןדישמקוםלמדתהדיןלחלוק
ולומר דלא קיים את המצוה אלא משום דלא היה צריך לטרוח בה .אבל
הרמ"א )יו"ד סימן ע"ר ,א( כתב ,דאינו יוצא בזה מצות כתיבת ספר תורה
]ולפי מה שביארנו דברי רש"י כאן ,הרי הוא מקור פסק הרמ"א[ ועיין עוד
בטהרתהקודש.
יד(גמ' ,כתבו מעלה עליו כאילו קיבלו מהר סיני .ביאר הנמוקי יוסף )ב:
מדפי הרי"ף( ,דיש למידת הרחמים לומר ,דכי היכי דטרח טירחא זו ,היה
טורחנמיללכתבמדברכדילקבלתורהמהרסיני].והנתיבותהקודשהביא
למה דכתב הרמב"ם )פ"ז מספר תורה ה"א( ,דאם כתבו בידו כאילו קיבלו
מהר סיני ,ודייק דדוקא אם כתבו בידו אמרינן הכי ,ולא אם יכתבו אחרים
בשבילו,והעירדלאמבוארטעםחילוקזה,האקייםדיןכתיבהמןהמובחר.
והנימוקי יוסף עצמו כתב ,דהוא הדין אם שכר סופר לכתבו ,כיון דטורח
בתיקוןהקלפיןוסובלעולהסופר[.
טו(גמ' ,אם הגיה אפילו אות אחת מעלה עליו כאילו כתבו .עיין תוס' ד"ה
אם הגיה .ובנמוקי יוסף )ג .מדפי הרי"ף( דיש למדת הרחמים ללמד עליו
זכות ,דכמו שתיקן הגהה זו ,כך אם היה מוצא טעויות רבות היה מתקנם.
]וצריךביאור,האאיכאנמילמידתהדיןללמדעליוחובה,דאםהיהמוצא
טעויותהרבה,לאהיהמתקנן,וכמודביארלעילבאותיג,לגביהלוקחספר
תורהמןהשוק[ועייןעודתוס'ד"האםהגיה.
טז(גמ' ,שם .כתב המנחת חינוך )מצוה תרי"ג אות ג'( דלפי מה שכתב
הרמב"ם )פ"זמספרתורההי"א(דאםכתבהמלאחסרוכו',איןלהדיןספר
תורה רק כמו חומש שמלמדין בה התינוקות .וכן כתב הר"ן )במגילה ה:
מדפי הרי"ף ,ד"ה וכתב( דאם חסר אות לא קיים מצות כתיבתספר תורה.
לפימאידאיתאבקידושין )ל(.בעירביוסףוא"ודגחוןוכו'אינהוהוובקיאי
בחסרותויתרותאנןלאבקיאים,אםכןאפשרדכתבינןמלאחסראואיפכא
ואיןמקיימיןהמצוה.והביאשכברהעירכןבשאגתאריהסל"ו.והעיר,דאם
כן גם מצות תפילין דדעת הרמב"ם )פ"ב מתפילין הל' ד' ו'( דבפרשה
שלישיתלטוטפתחסרוא"ותנינא,ור"תוהרא"ש הבאו בטור או"ח)סוףסי'
ל"ו(סברישחסרשניואוי"ן,ואנחנונוהגיםכשיטתהרמב"םוהיאךלאנחוש
לדעת ר"ת .ועוד ,כיון דחזינן שנשכח אף בכתיבת תפילין אפשר שנשכחו
עודחסרותויתרותבפרשיותאלו,וחסושלוםשמצותתפיליןתהיהמרופה
בידינוולאהרגישוהפוסקיםבכך.ומשוםהכיועודטעמיםכתבדהאדפסול
בחסרויתראותאחת,היינודוקאאםמשמעותהמילהנשתנהעלידיכך.
אמנם עיין במשנה ברורה )סימן ל"ב סק"ק( דכתב לגבי תפילין דאם חסר
ויתראותאחתפסולים,אפילואםלאנשתנתהלקריאתהבזה,כגוןדמלא
וחסר,ובודאידבהאיגוונאלאנשתנההמשמעות.

וביאר ,דאין הכי נמי דרב לא אמר אלא באמצע הדף ,ורבנן מוספי דאף
באמצע שיטה .עוד פירש ,דסבירא להו כרב ,ורב אמר באמצע שיטה וכל
שכןבאמצעדף,ופליגאברייתאבתרתי],ולכארוהאיכאנמילפרש,דלרש"י
לא פליגי רבנן אברייתא ,דטעמא דברייתא דמקצרין והולכין עד סוף הדף,
היינו כדי להראות דזה סיום ספר התורה ,וקאמר רב דכשמסיים באמצע
הדף ובאמצע השיטה נמי מראה סיומו ,והברייתא נמי מודה בכך .אמנם
הרשב"א דלא פירש כן ,סבר דהא דמסיימין בסוף הדף הוי דין מיוחד
בכתיבתספרתורה,ומשוםנוי,ולכךלפיהברייתאאיןלסייםבאמצעהדף
כלל[ .ועיין עוד בצאן קדשים ובבית הלוי )ח"א סימן ז( ,ועיין עוד באות
הבאה.
ד(בא"ד ,שם .עיין באות הקודמת .והשיטה מקובצת )אות ט( פירש בשם
תוס'חדשים,דלכוליעלמאבעינןסוףהדף,ואף באמצעהשיטההיינודלא
תימא בסוף השיטה דוקא .ובחידושי הרשב"א ביאר ,דלא ניחא ליה לרש"י
לפרש כן ,דאם כן ,היאך פליג רב אשי וסובר דבאמצע השיטה דוקא ,הא
ודאיבסוףהשיטהעדיףטפי.אמנםהט"ז)יו"דסימןער"בסק"י(כתב,דדוקא
על ידי שיגמור באמצע השיטה ,ניכר שהוא סיום התורה .והעולת שלמה
כתב ,דלא ניחא ליה לרש"י לפרש ד"אף באמצע שיטה" היינו ולא בסוף
השיטהדוקא,דאםכן,הוהלהולמימר"אףבסוף השיטה",שהואהחידוש,
ובהאפליגיאדרבאשי].ולכארוהישלומר,דרבנןסברידסוףהשיטהעדיף,
כסברת הרשב"א ,ורב אשי סבר ,דאמצע שיטה עדיף ,כסברת הט"ז [.ועיין
עודברש"שובהגהותרד"ל.
ה(גמ',שמנהפסוקיםשבתורהיחידקוראאותןביתהכנסת .עיין רש"יד"ה
יחידותוס'ד"השמנה.והשיטהמקובצתבבבאבתרא)טו(.כתבבשם הר"י
מיגאש ,דיחיד קורא אותם בפני עצמם ,ולא עם הכתוב קודם ,וכן פירש
השפת אמת ,אלא דהוסיף דאין המנהג כן .והמרדכי )סימן תתקנה( פירש,
ד"יחיד" היינו תלמיד חכם ,ובשאר התורה היה מנהגן לקרות גדול קודם
ואחרכךקטןממנו,כדאמרינןבגיטין)ס.(.ועייןבאותהבאה.
ו(גמ' ,שם .עיין באות הקודמת ,והרמב"ם )פי"ג מתפלה ה"ו( פירש ,דהיינו
דמותרלקרותןבפחותמעשרה.וכןכתבהשיטהמקובצת)אותכב(.והקשה
הקרן אורה ,דהא כתב הרמב"ם )פ"ח מתפלה ה"ו( דבכל דבר שבקדושה
דבעינן עשרה ,אם התחילו בעשרה ויצאו מקצתן גומרה ,ואם כן ,פשיטא
דיחידמותרלקרותהשמונהפסוקים,דהאהנךשמונהפסוקיםסוףהקריאה
הן ,ומתחילה היו עשרה .ותירץ ,דשמא אשמועינן דאפילו לא נשארו רוב
עשרה ,דהר"ן כתב במגילה )יג :מדפי הרי"ף( ,דבעלמא לא התירו לגמור
אלאכשנשארורובעשרה.ועייןעוד בתורתחיים)בבבאבתראטו].(.ואולי
יש לומר ,דהוה אמינא דכיון דאישתני משאר התורה הויא כקריאה בפני
עצמה,ונבעיעשרהמתחילתקריאתה,ועייןלקמןאותח'[.
ז(גמ',שם.עייןמהשכתבנובאותהקודמתבשםהרמב"ם.והקשהבשיעורי
רבי שמואל )בבא בתרא סימן רפ"ח( בשם הגרי"ז ,הא מאי דבעינן עשרה
בקריאת התורה אינו דין מסויים בקריאת התורה ,אלא מדין דכל דבר
שבקדושה בעינן עשרה ,ואם כן ,אפילו נימא דנשתנו השמונה פסוקים
משאר התורה ,מכל מקום ,קריאתן הויא דבר שבקדושה .והמנחת אברהם
תירץ,דדיןעשרהדקריאתהתורהאינומשוםדברשבקדושה,אלאדתיקנו
קריאתהבעשרה,וכדמשמעמלשוןהרמב"ם)פי"גמתפילהה"א("משהתיקן
להםלישראלשיהיוקוריןבתורהברבים".
ח(רש"י ד"ה יחיד קורא אותן ,אדם אחד קוראן וכו' .העירו השפת אמת
והנתיבות הקודש ,דלא נתבאר טעמא דמילתא ,ואי טעמא משום היכר
דפסוקיםאלושוניםמשארהתורה,מאישנאעשודוקאהאישינוי].ושמא
ישלפרש,דאינומשוםהיכר,אלאמשוםדכתיבתפסוקיםאלוהיתהבגוונא
דמשהלאאמרןבפיו,ליתבהודיןכתיבתוממילאקריאתספרתורהאלא
כקדושתשארכתביהקודש,שלאניתןלחלקןולקרותןבתריגברי,ועייןעוד
בחידושיהגרי"ז[.
ט(גמ' ,אמר לו רבי שמעון אפשר וכו' ומשה כותב בדמע וכו' .פירש רש"י
ד"המכאןואילך,דכותבבדמעהיינודמרובצערולאהיהאומרבפיו.אמנם
המהרש"א )חידושי אגדות( בבבא בתרא )טו (.פירש ,דכתב בדמע ]דהיינו
דמעות[במקוםדיו,וביאר,דרבישמעוןנמיחשלקושיתרבייהודה"אפשר
משהחיוכתבוימת",אלאדסביראליהדלאמיחזיכשיקרא,כיוןדלאאמר
בפיו ,ולא כתב בדיו ,אלא בדמע ,ולא הוי כתב גמור .והקשה הנתיבות
הקודש,דבכתיבתספרתורהבעינןדוקאדיו.ובענףיוסף )עיןיעקב(בבבא
בתרא)שם(כתבבשםהגר"א,ד"דמע"פירושומעורב,כמו"מלאתךודמעך
לא תאחר" )שמות כב ,כג( ,דהיינו קודם דניתנה תורה לישראל ,לא הוה
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תיבותקצרותמותרלכתוב,ועייןשם.
כו(רש"יד"הואםאיתא,דאהאאמררביחנינאלימאקראנמי וכו'.ביאר
בחידושי הרשב"א ,דאי קאי דברי רבין בר חיננא על דברי רב חננאל ורבי
יצחק בר שמואל ,הוה ליה למימר "ואמר רבין" ,ומדקאמר "אמר" משמע
שהיאמימראבפניעצמהאמילתאדאיהולחודיהאייריבה.
כז(תוס' ד"ה תרומת מעשר ,בתוה"ד ,פי' משום דשבת קובעת למעשר.
המהרש"לבכתובות)נה(:תמה,איךיודעעםהארץדהשבתקובעתלמעשר.
וביאר ,דכיון דחזי דבחול אוכליןארעי ,ובשבת נזהרין,סובר דעיקר אזהרת
מעשר היא בשבת ולא בחול .והמהרש"א והמהר"ם )שם( ביארו ,דכיון
דרואהדמחמיריןבשבתדאיןאוכליןארעי,ובחולאוכליןארעי,מורההיתר
במעשרבימיחול.אמנםהרע"בבדמאי)פ"דמ"א(פירש,דאימתשבתעליו,
דהיינושמתיראיןלעבורעבירהולשקרבשבתיותרמבחול.
כח(בא"ד ,משום דאימת דימוע עליו .ביאר המהרש"ל )בכתובות שם(,
דהכא נמי טעמא משום דחזי דלא אוכלין תרומה ארעי .והמהר"ם כתב,
דיראכיוןדתרומתמעשרבמיתה.
כט(גמ' ,אלא אמר רב פפא אשידה רב נחמן בר יצחק איין .העיר הקרן
אורה ,אמאי לא ניחא לרב נחמן בר יצחק למימר כרב פפא ,הא מסתברא
טפי דאמר רבין בר חיננא למילתיה אשידה דשנויה בכלים ,שהיא קודם
להאי דיין השנויה בטהרות .ותירץ ,דאפשר לומר דסבירא ליה דרבין לא
אמר למילתיה אמשנה דשידה ,כיון דפלוגתא דקמאי היא בית שמאי ובית
הלל ,והלכה כבית הלל ועד כאן לא אמר דהלכה כרבי שמעון בכל מקום
אלא היכא דפליג עם חביריו] .ואולי יש לפרש ,דסבירא ליה לרב נחמן בר
יצחק דעדיף לאשמועינן דהלכה כוותיה בהא דיין ,משום רבותא דהלכה
כוותיהאףנגדחכמים).ש.ב.ק([.

יז(גמ'שם,כתב הטור)יו"דסימןע"ד,ב'(בשםהרא"ש ,דהאידנאדאיןאנו
לומדים מתוך ספרי תורה ,מצות כתיבת ספר תורה מתקיימת בכתיבת
חמשה חומשי תורה ומשנה וגמרא ופירושיהן ,משום דטעם המצוה כדי
שילמדו בו דיני התורה ,כדכתיב "ועתה כתבו לכם וכו' ולמדה את בני
ישראל",ואסורלמכורספריםאלואלאכדילישאאשהוללמודתורה,כדין
ספרתורה.וביארהביתיוסף,דכוונתו,דספריםאלונכלליםבהמצוה,ומכל
מקום ,מצוה דכתיבת ספר תורה ממש ,אכתי במקומה עומדת .אמנם
הפרישהכתב,דכוונתודהמצוהדוקאבספריםדלומדיםבהן.
יח(רש"י ד"ה פחות מכאן וכו' ,בסוה"ד ,ולא ארוכות שלא להרחיקן יותר
מדאי .העיר המהרש"א ,דלא פירש אמאי לא ירחיקן ,דמסתברא דעדיף
להרחיקן ,דיפה יותר כשיש פחות תפירות .ובשם התוס' ישנים פירש,
דטעמאמשוםדאיכאטורחלגלולהעמודעלהתפר.
יט(גמ',נזדמנהלויריעהוכו'אלא ארבעלכאןוחמשלכאן .העירהנמוקי
יוסף )ג .מדפי הרי"ף( ,אמאי לא אמרינן דיחלוק אותן לשלוש יריעות שיש
בכל יריעה שלוש דפין .ותירץ ,דאין לעשות היריעות כל כך קרובות
לכתחילה,ואףדהתירולעשותיריעהשלשלושדפין,הנימיליהיכאדאיכא
יריעהיותרגדולהסמוכהלה,שאיןשםאלאשתיתפירותסמוכות,אבלאין
נאהלעשותכךבשלושיריעותסמוכותזולזו.
כ(גמ',שיעורגליוןמלמטהטפחמלמעלהג'אצבעות.פירשהנמוקייוסף)ג:
מדפי הרי"ף( ,דאינו צריך בגליון של מעלה כמו בשל מטה ,לפי שאין היד
ממשמששםכלכך.
כא(גמ' ,אל ימעט אדם את הכתב וכו' .בהגהות הרד"ל נסתפק ,אי שרי
למעטהכתבבשבילריוחשביןתיבהלתיבהושביןאותלאות.
כב(גמ' ,נזדמנה לו תיבה בת חמש אותיות לא יכתוב שתים וכו' .כתב
הרמב"ם )פ"ז מספר תורה ה"ו( ,דאפילו תיבה בת עשרה אותיות או יותר,
יכתבוחציהבתוךהדף,וחציהחוץלדףומשמעדאיןקפידאאלאשלאיהא
רוב התיבה חוץ לדף .והרא"ש )הלכות ספר תורה ,סימן ט'( נסתפק בזה,
והסיקדלאתליאברובאותיות,אלאהקפידאדאיןלכתוביותרמב'אותיות
חוץ לדף ,דמגניא מילתא ,ולכךאם נזדמנה לו תיבה בת ג' אותיות ,יכתוב
אפילואותאחתבתוךהדףושתיםחוץלדף,ודייקכןמדאיתא)בעמודב'(,
דאם נזדמנה לו תיבה בת ב' אותיות ,לא יזרקנה בין הדפים .דמשמע דאין
איסור אלא לכתוב כל התיבה מחוץ לדף ,אבל אם היתה אות אחת בתוך
הדף,שפירדמי,ועייןשם.והקשהעלהרמב"םדלדידיההוהלהלגמ'לומר,
"לאיכתוברובאותיותשלהתיבהחוץלדף".והב"ח)יו"דסימןרע"ג(תירץ,
דאםכן,הוהמשמעדבתיבהבתג'אותיותנמילאיכתוברובהאותיותחוץ
לדף,והאליתאכמושהוכיחהרא"ש].ולכאורהבעינןלמימרדאףהרמב"ם
מודהבהא,כיוןדאיןשםאלאב'אותיות,לאמגניאמילתא).ש.ב.ק.[(.ועיין
עודבשיטהמקובצת)עמודב',אותא(.

דףלאע"א
א(גמ' ,רבי יוסי אומר מודים שעובי הרגלים ועובי הלבזבזין נמדד וביניהן
אין נמדד .עיין שיטה מקובצת )אות ב'( .והרש"ש )כלים פי"ח מ"א( פירש,
ד"מודים" קאי אסוף דבריו "וביניהן אין נמדד" ,אבל בית שמאי לא סברי
כוותיהודביתהללבהאדאמרידהרגליםוהלבזבזיןנמדדין.עודפירש,דאגב
דאמרתנאקמא"מודים",אמראיהונמי"מודים".
ב(גמ',רבישמעוןשזוריאומרוכו'ואםלאוביניהןנמדד.כתב החזוןאיש
)כלים ,סימן כ"ד א'( ,דאי אפשר לומר דשיעור מ' סאה היינו משום דחז"ל
שיערודבהאיגוונאאינומיטלטל,דאםכןהיאךשייךלמדודהשיעורשבין
הרגלים ,הא אינו מתמלא שם לעולם ועיין מה שהוכיח עוד .אלא ביאר,
דשיעור מ' סאה הוא השיעור ,דבהאי גוונא לא חשיב טלטול ,כיון דאין
טלטולו נאות ,ואם כן יש לומר דפליגי מה נכלל באותן מ' סאה שטיהרה
התורה.
ג(גמ',אימארבישמעוןשזוריאומריין .פירשו רש"יד"האלאותוס'ד"ה
אימא ,דרבישמעוןשזורילאאמר"אףיין",אלא"יין",דקסברדייןלחודיה
תחילה,ולאשמןודבש.אמנם הרש"ש פירש,דאיןכונתהגמ'להגיהתיבת
"אף",אלאלומרדרבישמעוןשזורינמימודהלרבימאירדשמןהויתחילה,
ולא פרכה אלא במאי דמשמע דאתא להוסיף יין אדברי חכמים דקאמרי
דדבשהויתחילה,דפשיטאדאםדבשתחילהכלשכןיין,ואהאתירצודרבי
שמעון שזורי פליג אחכמים וסבירא ליה דיש להוסיף ארבי מאיר יין ,ולא
דבש.
ד(תוס'ד"האימא,בתוה"ד,ותירץרבינותםדהכאמייריבקרושוכו'.תוס'
בפסחים )יד (:ד"ה אפילו פירשו בשם רבינו תם ,דמיירי בנקרש ואחר כך
נימוח ,וכתבו דכן משמע ממשניות טהרות )פ"ג מ"א( ,עיין שם .וכן פירש
הר"ש בטהרות )פ"ג מ"ד( ,דכן משמע מהתוספתא )שם ,פ"ב ה"ב( ,דשמן
קרושאינואוכלואינומשקה,ועייןכסףמשנה)פ"אמטומאתאוכליןה"א(
מההכריחומןהתוספתא.
ה(גמ' ,קסבר דאורייתא ברובא בטל וכו' .בשיטה מקובצת )אות ד( מחק
תיבות"דאורייתאברובאבטל"]וטעמיה,דעלכרחךרש"ילאגרסהכילפי
פירושו הראשון ,דמיירי בדמאי דפטור מדאורייתא[ .ועיין במסורת הש"ס
דכתבלקייםאליבאדפירושהשנישלרש"י.והמשנהלמלך)פ"המתרומות
הי"ז( כתב ,דשפיר גרסינן לה ,אפילו אליבא דפירושו הראשון ,דאף אם
תמצילומררובעמיהארץמעשרין,האקיימאלןבדמאי )פ"המי"א(,דאין
תורמיןמןהדמאיעלהדמאי,שמאתורםמןהפטורעלחיובאומןהחיוב
על הפטור ,ולהכי איצטריך לן לאוקמה בטבל ,דהשתא איכא תרי צדדין
להקל מדאורייתא ,דאף אם תמצי לומר דהדמאי דמפריש ממנו מעושר,

דףלע"ב
כג(תוס'ד"השלשהבתוךהדףוכו' ,אמררבינותםדשםצריךשיהאכולו
בתוך הדף .כתב בביאור הגר"א )יו"ד סימן רע"ו סקט"ו( ,דטעמא דמילתא
משוםדכתיבהביןהדפיןהואמדיןתליה,ואיןתוליןמקצתהשם,וכןכתב
בחידושיהגרי"ז,עייןשם].ולכאורהצריךעיוןדבביאורהגר"א )שם,סק"א(
הביא מהירושלמי מגילה )י (:דתולין בספרים ואין תולין בתפילין ובמזוזות,
ואם כן לכאורה הוא הדין דאין יכול לצאת חוץ לדף ,ובשלחן ערוך )או"ח
סימןל"בל"ג(כתב,דיזהרבתפיליןדלאיכתובג'אותיותחוץלדף,ומשמע
דמצילכתובב'אותיותחוץלדף,ואםכתיבהביןהדפיןמטעםתליה,אמאי
מותר בתפילין .אמנם לפי מה פירש הקרבן העדה )שם ,ד"ה אין תולין(,
דטעמאדאיןתוליןבתפיליןובמזוזותמשוםדצריךשתהיהכתיבתןכסידרן
דכתבבהו"והיו"ודרשינןבהוויתןיהו,לאקשיאמידי,דכשממשיךהשיטה
חוץלדףאכתיהויכסידרן).י.ב.[(.
כד(תוס'ד"הרבייוסיאומרוכו',בתוה"ד,אלארבייצחקאדרבייהודהקאי
ולאאדרבייוסי .הרי"ף)ג:מדפיהרי"ף(והרא"ש)הלכותספרתורהסימןי'(
גרסודברירבייצחקאחרדברירבייהודה,ואחרכךדברירבייוסי.
כה(בא"ד ,וכן פוסק רבינו תם אבל אי אפשר לומר כן כדמוכח בירושלמי.
בחידושי הרשב"א כתב ליישב פירוש רבינו תם ,דמאי דקאמר בירושלמי
דמוחק,כלשכןדתולה,והאדהוצרכולהתירלתלותג'תיבותאיןהכוונה
לאפוקי מתיבה אחת דלא תולין ,אלא אתא לאשמועינן דבג' תיבות נמי
מותר לתלות ,אף שדומין לשיטה שלימה ,דשיעורה כדי כתיבת ג' פעמים
"למשפחותיכם" ,וליכא בין שיטה לשיטה ריוח שיטה ,קא משמע לן דג'

ו

מסכת מנחות דף לא

ה' ניסן התשע"א
משום דסבר דאפיצן הוא מדין עיבוד הקלף ,וכן הביא הכל בו )הלכות
קריאת התורה ,דף יג( תשובת חכמי נרבונה אל הרמב"ם ,דכתבו דהלכה
למשה מסיני שיהא ספר תורה מעובד דוקא בעפצים ,ומה שאנו מברכין
וקוריןבספריתורהשלנושאינןמעובדיםבעפצים,משוםדסומכיןעלדברי
הגאונים דאמרו ,דכיון דאין בינינו מי שיודע לעבד העורות כהלכתן ,מוטב
דתעקר מצות העיבוד ממקומה ,ולא נתבטל מקריאת התורה] .אמנם צריך
עיון,דהרמב"םכתב)בפ"אמתפיליןה"ו(,דהעיבודבעפצאוכיוצאבו,וביאר
הכסףמשנה)שם(דסביראליהכרבינותם[.
יג(גמ',והנימיליבגידיןאבלבגרדיןלא.הביתיוסף)יו"דסימןר"פ(הביא
למה שכתב בשו"ת הרא"ש )כלל ג' ,י"א( ,דיכול לתפור הקרע שלא בגידין
דלאהוזכרוגידיןאלאבחיבורהיריעות.ותמה,דאמרינןהכאבהדיאדבעינן
גידין.
יד(גמ',ביןשיטהלשיטהמאי.עייןרש"יד"הוביןשיטהלשיטה.והמרדכי
)סימן תתקנ"ט( פירש ,דהכי קא מיבעיא לן ,אם תמצא לומר בין דף לדף
כשר,אםסוףהדףפונהומתעקלעדביןשיטהלשיטה,מהו.
טו(רש"י ד"ה ובין שיטה לשיטה ,אם נקרע יתפור או לא יתפור .כתב
בחידושי הרשב"א דמשמעות דבריו דמיבעיא לן אי מותר לתפור בכלל,
אפילו אי לא נקרע כדי יותר מג' שיטין .וביאר ,דטעמא משום דנראה כמו
שמסלקהדף.
טז(גמ',מזוזהשכתבהשתיםשתיםכשרה.פירשהקרןאורה,דהיינולאפוקי
מספרתורהדבעילכלהפחותג'תיבותבכלשיטה,אבלבמזוזהאחתאחת
נמיכשרה.
יז(גמ' ,שם .פירש רש"י ד"ה שתים שתים ,דעשה שיטות קצרות של שתי
תיבות.והרמב"ם)פ"הממזוזהה"א(כתב,דצריךלכתובב'פרשיותהמזוזה
בדףאחת,אמנם,אםכתבבב'אוג'דפיןכשרה.וכתב הקרןאורה ,דמשמע
דמקורו מסוגיין ,דפירש "שתים שתים כשרה" היינו דאם כתבה בב' דפין
כשרה.אלאדהקשה,דאםכןאיךיפרשהאדאמרינןבסמוך"כתבהשתים
ושלש ואחת כשרה" .והכסף משנה פירש ,דהרמב"ם פירש "אם עשאה
שתים ושלש ואחת כשרה" ,דאם כתב המזוזה על ב' או ג' דפין ,הוה ליה
כאילוכתבהעלדףאחדוכשרה.אולםהקריתספר)שם(ביאר,דמקורדברי
הרמב"םאינומסוגיין,אלאמהאדאיתא לקמן)לב,(.דאילאודאיןמורידין
מקדושה חמורה לקדושה קלה ,מצי למיעבד מזוזה מקלף תפילין שבלה,
והרי בתפילין של ראש נכתבה כל פרשה על דף בפני עצמו ,אם כן חזינן
דמזוזה כשרה בכהאי גוונא] .אמנם לכאורה לפי מה שכתבו התוס' )שם(
ד"הדילמאלהשלים,דמותרלתפורעורותזהבזה,ישלומרדהתםאיירינן
בגוונאדתפרן,ואםכןנסתלקההראיה).ש.ב.ק.[(.
יח(גמ',מיתיביעשאהכשירהאושירהכמותהפסולהכיתניאההיאבספר
תורה .ביאר בנתיבות הקודש ,דספר תורה בעינן דתהא כתיבתה מראה
דהויאתורה,ואיכתבוהכשירה,אינונראהכתורה,אבלבמזוזהאיןקפידא
במראה,דאיןענינהתורה.
יט(גמ' ,ובלבד שלא יעשנה כקובה ובלבד שלא יעשנה כזנב .פירש הקרית
ספר )פ"ה ממזוזה( ,דאם עשאה כך פסולה משום דאינה כתיבה תמה
דילפינן לה מ"וכתבתם" ,דהיינו שתהא תמה ומיושרת .והקרן אורה ביאר,
דאינהכתיבהתמהמשוםשאיןדרךכתיבההיא.
כ(רש"י ד"ה בסוף שיטה ,היו מתחילין לשיטה אחרונה כזה וכו' .אמנם
בנמוקייוסף)ד:מדפיהרי"ף(פירש,דלמאןדאמרבסוףשיטה,צריךשיהא
כתוב בסוף אותה השיטה ,ולא בסוף שיטה חדשה ,דהקפידא דלא יפסיק
"כימיהשמים"מ"עלהארץ",כדישיהאמשמעדכגבוהשמיםעלהארץכן
ירבו ימיכם] .דהיינו דאליבא דרש"י לכולי עלמא הרמז על ידי הנראה
מהכתב ,ופליגי אי נרמז במרחק או בגובה ,ועיין באות הבאה ,ואליבא
דהנמוקייוסף,פליגי,אינרמזעלידיהמראה,אועלידימשמעותהנכתב[.
כא(גמ' ,מאן דאמר בסוף שיטה כגבוה שמים על הארץ מאן דאמר וכו'.
כתב הטהרת הקודש בשם המהרש"ל ,דטעם פלוגתייהו ,דלחד מאן דאמר
נרמזבמזוזהאריכותימיהאדם,והואבלשון"גבוה",כדכתיב"כגבוהשמים
על הארץ גברחסדו על יראיו" ,והיינו אריכות ימים ,דכתיב "כי טוב חסדך
מחיים" ,ולחד מאן דאמר ,נרמז  במזוזה שמרחקת האדם מן החטא ,ולכך
מרחיקין"עלהארץ".
כב(]גמ' ,אמר רב חלבו חזינא וכו' דכריך לה מאחד כלפי שמע ועושה
פרשיותיהסתומות .לכאורהצריךעיון,אמאיהקדיםדיןאופןכריכתולדין
כתיבתפרשיותסתומות,האבודאיראהקודםהכתיבהלאופןהכריכה.ויש
לומר ,דכבר בשעת התחלת הכתיבה ראה את אופן הכריכה ,במה שראהו

ליכא איסור תורה ,ועיין מה שכתבנו בשמו באות הבאה ,ועיין גם בעולת
שלמה.
ו(רש"י ד"ה אין רוב עמי הארץ מעשרין ,בתוה"ד ,וקשיא לי אם כן
כשלוקחהוכו'ונראהבעינישהטבלהזהטבלגמורהואוכו'.הקשההמשנה
למלך)פ"המתרומותהי"ז(,דאףלפימהשפירשרש"יישלהקשותכן,דמאי
שנאמהאדקתניבדמאי )פ"המי"א(דהתורםמןהדמאיעלהדמאיתרומה
ויחזור ויתרום דחיישינן שמא תרם מן המחוייב על הפטור או איפכא ,דלא
אמרינן דתורמין מן המחוייב דרבנן על המחויב מדרבנן אלא כגון מפירות
עציץ שאינו נקוב על פירות חוץ לארץ ,היכא דהפירות פטורין מדאורייתא
לגמרי ,אבל דמאי אינו פטור מדאורייתא אלא משוםספק .ותירץ ,דבתורם
מןהדמאיעלהדמאיחיישינןשמאתרםמןהפטורעלהמחויב,ונמצאאוכל
טבלדאורייתאוהואהדיןדאין תורמיןמןהמחויבדרבנןעלהדמאימהאי
טעמא ,אבל הכא תורם על פירות הבטלין ברוב מדאורייתא ,ובאיסור טבל
דרבנןהקילו,ועייןעודשםבאריכות.
ז(בא"ד ,והנראה בעיני שהטבל הזה טבל גמור היה .כתב המשנה למלך
)פ"המתרומותהי"ז(,דכוונתודטבוליןלתרומתמעשר,אבלעלכרחךמיירי
היכי דכבר נתרם מינייהו תרומה גדולה ,דאי לאו הכי ,היאך מפריש עליה
מדמאי ,הא עמי הארץ לא חשודין שלא הפרישו תרומה גדולה .והוסיף,
דמשום הכי לא הוה ניחא לפירוש קמא דרש"י לפרש כן ,דדוחק לאוקמי
בטבלשהורםמיניהתרומהגדולה.

דףלאע"ב
ח(גמ' ,קרע הבא בשני שיטין יתפור בשלוש לא יתפור .ביאר הקרן אורה,
דטעמא משום דפרשה קטנה שבתורה הויא פ"ה אותיות ,ובשלושה שיטין
יש כדי צ' אותיות ,דשיטה היא ל' אותיות כדי שלשה פעמים
"למשפחותיהם" ,כדאמרינן לעיל )ל ,(.ונמצא דבקרע של ג' שיטין הויא
כאילונחלקהפרשהלשתים,ולכךלאמהנילתפור.והוסיף,דלפימהשכתב
בשו"ת הריב"ש )הובא לקמן אות י'( ,דבחדתא נמי אסור לתפור בקרע של
יותרמג'שיטין,אכתיצריךביאור,אמאידוקאמד'שיטיןאסור.
ט(גמ' ,שם .כתב הרא"ש )הלכות ספר תורה סימן י"ד( ,דהיינו דוקא
כשהקרעעוברביןהאותיות,אבלנחלקהאותאיןלהתיקון.וכןכתבבשו"ת
המהרי"ק )סימן קכב( ,וביאר דהיינו משום דהיכא דנקרע גוף האות ,אפילו
אם שפתי הקריעה נוגעין זה בזה ,מכל מקום ,אינו מוקף גויל] .ועיין מה
שכתבנו לעיל )כט (:אות יג בשם הבית יוסף ,שנסתפק אי בחור ליד האות
הוויחסרוןדמוקףגוויל,ולכאורהגוונאדידןנמיתלויבהאיספיקא[.אבל
בשו"תהתשב"ץ)ח"ג,סימןר"ז(כתבדכשרה,דאמרינןלקמן)לה,(.דכלנקב
דהדיועוברעליואינונקב.
י(גמ',לאאמרןאלאבעתיקתאאבלבחדתאליתלןבהוכו'.כתב בשו"ת
הריב"ש )סימן ל'( ,דאפילו בחדתא ,אם נקרע יותר משלושה שיטין לא
יתפור ,ודייק כן מרש"י ד"ה בין דף לדף ,דכתב דאיכא אופן דביותר מג'
שיטיןלאיתפור,והיינועלכרחךבחדתא,דבעתיקתאאפילוביותרמב'לא
יתפור .ובשו"ת תשב"ץ )חלק ג' ,סימן ר"ז( כתב ,דאפילו ביותר משלשה
שיטין יתפור ,ועיין שם דכתב דהריב"ש הסכים עמו .אמנם בשו"ת מהרי"ט
)יו"דסימןלא(כתב,דלאמסתברדהריב"שחזרבו,עייןשם .והרמ"א)יו"ד
סימןרפ,א(הביאדבריהריב"שלהלכה.
יא(רש"י ד"ה עתיקא ,קלף ישן מיגניא קריעא .ביאר בשו"ת הריב"ש )סימן
ל'( ,משום דנראה שהוא מחמת ריקבון ,ולהלן פירש רש"י בד"ה אפיצן,
דאפיצן שחור כעתיקא ולכך לא יתפור ,וכן כתב המרדכי )סימן תתקנ"ח(.
אבל בנמוקי יוסף )ד .מדפי הרי"ף( פירש ,דלא יתפור בישן ,משום שהוא
חלוש,ואפילואםיתפורבכליום,הקרעילךויגדל.והואנמיהטעםלמסקנא
דאמרינן דלא יתפור אלא בעפיצא ,שהוא חזק ולא יקרע .והרמב"ם )פ"ט
מספר תורה הט"ו( והרמב"ן )שבת עט (:פירשו ,דתרוייהו במעופצין מיירי,
ובישן דאין עיפוצו ניכר לא יתפור ,ובחדש דעיפוצו ניכר יתפור ,וכן כתב
השולחן ערוך )יו"ד סימן ר"פ ,א'( .ובטור )שם( פירש ,דאי מעובד בעפצים
יתפור,משוםשהתפירהאינהניכרת.
יב(תוס' ד"ה הא דאפיצן הא דלא אפיצן ,משמע דספר תורה כשר בלא
אפיצן וכו' ומפרש רבינו תם דתיקון שלנו חשיב כאפיצן תדע וכו' .אמנם
באותהקודמתהובאבשם הרמב"םוהרמב"ןדסוגייןמייריבמעופצין,וכתב
הרמב"ן ,דלפי זה ,אין ראיה לרבינו תם מסוגיין ,ומכל מקום אפשר דדינא
הכי.וביאר,דטעמאדאםמזדייףפסול,משוםדאינהכתיבהתמה,אינמי,
דבהכי לא מיקרי ספר .אמנם בחידושי הגרי"ז ביאר ,דטעמיה דהרמב"ם,

ז

מסכת מנחות דף לא – דף לב

ה ניסן – ו ניסן התשע"א
לפישאינהסמוכהלהמןהתורה.והביאלהקשותדמאישנאוכמושכתבנו
לעיל .וכתב ,דמקור דברי הרמב"ם מסוגיין ופירש דהפירכה היא מתפילין.
]והיינודלאכרש"י[.ועייןבאותהבאה.
ח(שם ,עיין באות הקודמת .וביאר בחידושי מרן הרי"ז )שם( ,על פי שדייק
ממה שכתב הרמב"ם גבי מזוזה ,ומצוה לעשות ריוח שבין פרשת "שמע"
לפרשת "והיה אם שמוע" פרשה סתומה ,דהיינו דפרשת "שמע" יכול
לעשותהכמושירצה,ולאכמושכתבגביתפילין,דעלכלהפרשיותנאמר
דיןפתוחותוסתומות,וגםפרשת"קדשלי"שהיאהראשונהצריךלעשותה
דוקא פתוחה .דהיינו דדין פתוחות וסתומות דתפילין לא נאמר דוקא בין
הפרשיות הכתובות בהם ,אלא שהוא דין מחמת שצריך לכתוב הפרשיות
שנכתבוכךבתורה,אבלגבימזוזהשנאמרדיןפתוחותוסתומותדוקאבין
"שמע" ל"והיה אם שמוע" ,הוא דין בכתיבתה ולא מחמת הפרשיות
הכתובותבתורה.ולפיזהנתבאר,דגביתפיליןאיאפשרלומרהטעםדצורת
כתיבתהצריכהלהיותשונה,משוםשאינהסמוכהלהמןהתורה,דאדרבא
צורתהכתיבהמדיןפרשהשבתורה.
ט(תוס' ד"ה דילמא להשלים ,בתוה"ד ,ויש עוד לפרש להשלים כגון וכו'.
הקשה הט"ז )יו"ד סימן ר"צ סק"א( ,דבהאי גוונא הוה שלא כסדרן ,ופסול.
ותירץ ,דסבירא להו דלא נאמר דין כסדרן אלא בפרשה עצמה ,אבל לא
מפרשה לפרשה ,כיון דאינן סמוכות בתורה ,ועיין עוד בקהלות יעקב )סימן
כ"א(.אמנםהטור)יו"דסימןרפ"ח(והשולחןערוך )שם,ב(פסקו,דכלשכן
אם הקדים פרשה לפרשה דלא הוי כסדרן ,ופסול .ובחידושי הגרי"ז כתב
לבאר,דתוס'סביראלהודדיןכסדרןאינודיןבמעשהכתיבה,שיהאכותב
כסדר ,אלא הוי דין בצורת הפרשיות שיהו כתובות כסדרן .ועיין בנקודות
הכסף)יו"דסימןר"צ(מהשכתבלדחותקושייתהט"ז.

מניח ריוח מן הצדדים כדילגול ,כמו שכתבו תוס' לקמן )לב (.ד"ה ועושה.
)ש.ב.ק.[(.
כג(תוס' ד"ה ועושה פרשיותיה סתומות ,קצת קשה וכו' ושמא משום על
הארץ דבסוף שיטה וכו' .וכן תירץ המרדכי )סימן תתקס"א( בשם הסמ"ג
והתוס' שאנ"ץ .וביאר ,דכיון דנתמלאה כל השיטה ,חשיב כסתומה ,וכן
כתבו בתוס' לקמן )לב (.ד"ה והאידנא ,דאם השאיר ריוח בתחילת השיטה
חשיב פרשה סתומה] .ולכאורה מדוייק דסברי דפרשה חשיבא סתומה אם
סתומהלאחריה,וכדפירשנובשםרש"ילקמן )לב(.אותא,ודלאכרמב"ם[
אמנםבשיטהמקובצת)אותא(הגיה,דצריךלומר"פרשיותיו",וכוונתו,דרב
הונאהוהעבידפרשיותיוסתומות,ולעולםליכאאלאפרשהסתומהאחת
בכלמזוזה.
דףלבע"א
א(רש"יד"האמרתילורבימהטעם,אתהעושהוכו'ובשעריךהואסתום
וכו' .ביאר הטהרת הקודש ,דסבירא ליה לרש"י דהשיטה הפתוחה או
הסתומה היא בסוף אותה הפרשה עליה היא מסמנת ,ודלא כרמב"ם )פ"ח
מספר תורה ה"א( דכתב שהיא בתחילת הפרשה ועיין שם] .ויש להעיר,
דרש"י בפירוש התורה )בראשית מז ,כח( כתב בשם המדרש ,לבאר אמאי
פרשת ויחי סתומה ,ומשמע דתליא בתחילת הפרשה .ועיין במזרחי )שם(
דפירש,דאיןכוונתודאותהפרשהסתומהממש,דאיןשםריוחכלל,והיא
מחוברת עם הכתוב לעיל מינה ,אלא שהיה מקובל שהיתה ראויה להיות
פרשהבפניעצמה,אלאדגזרהשםשיהיומחוברין,ולפיזהלאקשיאמידי[.
ב(גמ' ,מאי לאו אפתוחות לא אריוח .הקשה הקרן אורה ,דטפי הוה לן
למימר דקאי אדינא דבעינן כתיבה על דוכסוסטוס ,דהא תוס' לעיל )לא(:
ד"הרבישמעוןבןאלעזר,אייתובשםרבישמעוןבןאלעזראחרינאדמזוזה
כתובה על קלף ולא על דוכסוסטוס ,עיין שם ,הלכך שפיר בעי לפסוק
דהלכתא על דוכסוסטוס ,אבללא אשכחן מאן דפליג אדינא דריוח .ותירץ,
דליכא למימר הכי ,דאם כן ,לא הוה ליה למסתם דהלכה כרבי שמעון בן
אלעזר,דלאידעינןהירבישמעוןבןאלעזר].ועייןמהשכתבנובאותהבאה
בשםהשפתאמת[.
ג(גמ',שם.העירהשפתאמת,דאפילונימאדלאפסקרבכוותיהדרבימאיר
בדין פתוחות ,אכתי קשיא ,מנליה לרב הונא לחלוק עליו ,הא ליכא תנאי
דפליג עליה .ותירץ ,דמדקאמר "רבי מאיר היה כותב" ,משמע דאית מאן
דפליג.
ד(גמ',והארבאיתליהמנהגאוהאידנאנהוגעלמאבסתומותוכו' .הקשה
בשו"ת מהרי"ק )שורש נ"ד( ,היאך מייתי ראיה מהא דנהג בימי אביי
בסתומות,הארבהיהכמהדורותלפניו,ושמאבזמנונהגובפתוחות.ותירץ,
דהכי פריך ,כיון דרב אית ליה מנהגא ,על כרחך לא פסק רב נגד המנהג
שבימיו ,ואם כן ,המנהג שבימיו הוה פתוחות והיאך נתפשט שבימי אביי
נהגו בסתומות ,ודלא כמו שפסק רב שהיה רבן של כל האמוראים חוץ
משמואל.
ה(גמ' ,תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס .פירשו התוס' )בשבת עט(:
ד"ה קלף ,דעור שהשירו ממנו השיער קרוי גויל ,וכשחולקין אותו לשתים,
אותוחלקשכלפיהשיערקרויקלף,והחלקשכלפיהבשרקרוידוכסוסטוס,
ד"דוך"היייומקום,ו"סוסטוס"היינובשרבלשוןיון.
ו(תוס'ד"הוהאידנא,בתוה"ד ,סדורהכלשכותבוהולךוכו'.נסתפקהבית
יוסף)יו"דסימןער"הד"הסדורה(,איישלסדורהדיןסתומהאודיןפתוחה.
וכתב ,דמשמע דאית לה דין סתומה ,מדכתבוה בסידור הקדמונים סמוך
לסתומה.
ז(גמ',רבנחמןבריצחקאמרמצוהלעשותןסתומות,ואיעבדינהופתוחות
שפיר דמי וכו' לימא מסייע ליה כיוצא בו ספר תורה שבלה ותפילין שבלו
וכו'אמאי הכאסתומותוהכאפתוחותוכו.פירש רש"יבד"ההכאסתומות,
בספר תורה והכא פתוחות במזוזה וכו' .ולכאורה משמעות דבריו דדייק
למינקט ספר תורה ,דמתפילין ליכא פירכא ,והיינו משום דעשויין נמי
כמזוזה .ולכאורה דברים אלו מוכרחים מהא דלעיל )בתחילת העמוד(
דאמרה הגמ' ,דטעמא דנשתנו פרשיות דמזוזה מאלו שבתורה ,הואיל ואין
סמוכותמןהתורה.ואימהאיטעמאתפיליןנמיצרכיםשנוי.אמנםבחידושי
מרן הרי"ז הלוי )פ"ה ממזוזה ה"א דף ד' ד"ה והנה( הביא דהרמב"ם )פ"ב
מתפילין הל"ב( פסק גבי תפילין ,דחוץ מפרשת "והיה אם שמוע" שהיא
סתומהג'הפרשיותהאחרותפתוחות.וגבימזוזהפסק)בפ"ההל"ב(דמצוה
לעשותפרשת"והיהאםשמוע"סתומהאבלאםעשהאותהפתוחהכשרה

דףלבע"ב
י(תוס'ד"ההאמורידיןעושיןוכו',בתוה"ד ,אבלתפיליןדמכוסיןבעורלא
בעו שרטוט דלא שייך בהו נוי .אמנם האור זרוע )סימן תקנה( כתב ,דשייך
ואנוהו מבחוץ למראית העין ,וכל שכן מבפנים ,וכדאשכחן דציפו לבית
המקדש מבפנים בזהב טהור ,אף שלא נראה מבחוץ ,ולכך יכתוב תפילין
בכתיבה גסה ,שלא יהא נמחק מהר ,והובאו דבריו בהמרדכי )סוף הלכות
קטנות( ,וכן פסק הרמ"א )או"ח סימן ל"ב ס"ד( .ועיין ביאור הגר"א )או"ח
סימן קמז סק"ח( ,דדחה ראייתו מציפוי בית המקדש ,דהתם על כל פנים
נראהלעומדיןמבפנים.
יא(בא"ד,וקצתתימהדבסמוך ילפינןמזוזהמספרתורהבגזירהשוהוכו'.
כתב בהגהות בן אריה ,דמשמע דסבירא להו דאיכא למילף גזירה שוה
מהלכתא,וכןמבוארבהדיאבפסחים)פא.(:והעיר,דרש"יבשבת)קלב(.ד"ה
עקיבאכתב,דלאניתןתורהשבעלפהלמידןבי"גמידות.
יב(בא"ד,וכיתימאלעניןכתיבהלאילפינןוכו'.פירשהטהרתהקודש,דאין
משמעות תיבת "כתיבה" אלא מה לכתוב ,אבל ליכא למילף מינה ,על מה
לכתובואיךלכתוב.
יג(בא"ד ,וחולק על הש"ס שלנו .ביאר המהרש"א ,דלא פליגי לענין דינא,
אלא בעובדא היכי הוה ,דלירושלמי הפכו הפסוק בלא שרטטו ,ולגמ' דידן
שירטטוולאהפכוהפסוק.ועייןעודבצאןקדשים.
יד(גמ' ,והא בעיא שרטוט .בשו"ת הגרע"א )סימן נ( הביא למה דהסתפקו
תוס' סוטה )יז (:ד"ה כתבה ,במגילת סוטה דבעי שרטוט ,אי מהני לשרטט
אחריכתיבתה,והקשה,דמסוגייןמוכחדאיאפשר,דאםאיתאדמהני,מאי
קפריך "והא בעיא שרטוט" ,הא יכול לשרטט עכשיו .והרש"ש בסוטה )שם(
תירץ ,דלא נסתפקו אלא היכא דכתב מעיקרא לשם מגילת סוטה ,דהיתה
ראויה לשרטוט ,ושמא אחר כתיבה נמי מהני ,אבל הכא שכתבה לשם
תפיליןדאינןראוייןלשרטוטמעיקרא,ודאילאמהני.
טו(רש"יד"הוהאבעיאשירטוט,כדמפרשלקמן ובתפיליןלאאשכחןדבעי
שרטוט .כתב בחידושי הרשב"א ,דמשמע מדדייק למימר "תפילין" דוקא,
דסבירא ליה דספר תורה בעי שרטוט ,והכי נמי משמע מרש"י בסמוך ד"ה
כתבהאגרת,וביאר,דשרטוטדספרתורהמהלכהלמשהמסיני.עודביאר,
דילפינן לה מדכתיב "לקוח את ספר התורה הזה" ,וילפינן "לקיחה לקיחה"
מ"ולקחתםלכם"דלולב,דכשםשלקיחהדלולבבעינןתמה,הכינמיבעינן
לקיחה תמה ,ועיין שם.ובחידושי הרמב"ן בגיטין )ג (:כתב ,דספרים צריכין
שרטוט בכל שיטה מדינא דר' יצחק דאין כותבין ג' תיבות בלא שרטוט,
וביאר,דהאידינאשייךדוקאבספרים,משוםדניתנולקרותבהן,וכדישלא
יתערבבו השיטות ,וירוץ הקורא בו .ולא נאמר בתפילין ומזוזות שלא נתנו

ח
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ו ניסן – ז ניסן התשע"א
ראשו וכו' .הקשה השפת אמת ,אם כן ,היאך עשו כן בבית מונבז .ותירץ,
דדוקאבמניחהמזוזהבביתובקביעותאיכאסכנתאשמאישכחונוקףעלבו
ראשו,אבלבפונדקבלילהאחדאושניים,בודאילאישכח,וליכאסכנה.

לקריאה ,אלא דאתיא הלכתא ומצריכה שרטוט נמי במזוזות .אמנם תוס'
)שם(ד"האמררבייצחקכתבובשםרבינותם,דמדינאדרבייצחקלאבעינן
שרטוט בכל שיטה ,אלא דוקא בשיטה עליונה ,וכן כתבו תוס' )הכא( ד"ה
הא.
טז(גמ',דאמררבמניומיברחלקיהאמררבחמאוכו'ורבמנימיןברחלקיה
דידיהאמרוכו'.פירשבחידושיהרשב"א,דרבמנימיןמפרשמהשקיבלמרב
חמא,ועייןעודבסמוךאותיח.אבלהקרןאורהכתבדפליגי,דרבחמאסבר,
דהא דמזוזה בעי שירטוט אינו מהלכה למשה מסיני ,אלא יליף לה מגזירה
שוהד"כתיבהכתיבה",כדפירש רש"יבסמוךד"הכתבהאיגרת.ועיין תוס'
ד"ה כתבה ,דלא ניחא ליה למימר דאיכא פלוגתא אי ילפינן מהלכתא או
מילפותאד"כתיבהכתיבה".
יז(גמ' ,והלכתא תפילין לא בעיא שרטוט ומזוזה בעיא שרטוט .פירש
הנימוקייוסף )ה.מדפיהרי"ף(,דתפיליןאינןצריכיןשרטוטלפישהקלףדק
מאוד,ושמאיקרע.ובחידושיהרמב"ןבגיטין)ו(:כתבבשםרבנטרונאיגאון,
דאסורלכתובפסוקאחדבלאשרטוט,חוץמןהתפילין,לפישמצותןלכרכן
כקמיע,ולאלקרותבהןכלעיקרכספרים.ועיין עודבחידושיהגרי"זבסוטה
)יז.(:
יח(גמ' ,התם ספר תורה על גבי קרקע הוה .הקשה בחידושי הרשב"א ,הא
קאמר "נזכר שספר תורה מונח עליה" ,ומשמע שהיתה על המיטה ולא על
הקרקע .ופירש ,דהוה מונח בשפלות המיטה ,והוי כאילו מונח על הקרקע,
אי נמי ,הוה מונח בקרקעית המיטה ,ואיהו הוה יתיב בעליונה .ובהגהות
הרד"ל פירש ,דנזכר ש"ספר תורה מונח עליה" ,היינו דהוה רגילות להניח
ספר תורה עליה ,וכשראו דבעי רבי אליעזר ליתב עליה ,סלקוה משם
והניחוה על גבי קרקע ,ולכך נשמט ויתיב על גבי קרקע ,כדי שיניחו הספר
תורהעלהמיטה.
יט(תוס' ד"ה כתבה אגרת פסולה וכו' ,פירש בקונטרס איגרת בלא שרטוט
וקשה דלעיל אמרינן וכו' .המרדכי )סימן תתקכ"א( תירץ ,דהא דאמרינן
שרטוט "הלכה למשה מסיני" ,היינו למצוה לכתחילה ,והכי נמי אשכחן
לעיל )לב (.דקתני "הלכה למשה מסיני" מזוזה על דוכסוסטוס ,ואסקינן
דאינהאלאלמצוה,ולכךבעינן"כתיבהכתיבה"לעכב.ובחידושיהרשב"א
תירץ,דרבמנימיןברחלקיההוהמפרשקבלתודקיבלמרבחמא,ולאאסיק
אדעתיה דאתיא מ"כתיבה כתיבה" .ובחידושי הגרי"ז תירץ ,דה"הלכה
למשהמסיני"לאנאמרהד"מזוזהצריכהשרטוט",אלאד"דבריתורהצריכין
שרטוט",ולרבימנימיןמזוזהנמינכללהבהלכה,ושמואליליףמגזירהשוה
דכתיבה ,דמזוזה נאמרה בהלכה של תורה ,דבלאו הכי היה אולי אפשר
למעטמזוזהמשירטוט.
כ(גמ' ,תלאה במקל פסולה מאי טעמא בשעריך בעינן .פירש הנמוקי יוסף
)ה.מדפיהרי"ף(,דטעמאמשוםדבעינןשיקבענהבצורתהפתחעצמו.אבל
הרמב"ם )פ"ה מזווזה ה"ח( כתב ,דטעמא משום דאינה קבועה ,וכן כתב
הב"ח )יו"ד סימן רפ"ט ד"ה תלאה( .וביאר ,ד"בשעריך" משמע שתקבענה
בשעריך,ולאשתהאתלויהומתנדנדת.
כא(גמ' ,תלאה במקל או שהניחה אחורי הדלת סכנה ואין בה מצוה .כתב
הטור )יו"דסימןרפ"ט(דאיןמקוםהמזוזהמעכב,ובלבדשתהיהבצדהימין
שלביאה,וביארהביתיוסף,דהאדאמרינןדאםהניחהאחוריהדלתאיןבה
מצוה ,היינו דאין בה מצוה מן המובחר .והקשה הב"ח ,הא אמרינן דאיכא
סכנתא ,ופירש רש"י ד"ה סכנה ,משום דאין הבית משתמר בה ,אלמא
דפסולה.ותירץ,דעלכרחךסביראליה כתוס'ד"הסכנה ,דכתבובשםרבינו
תםדסכנתאהיאמשוםדמכהבהראשו,ומשמעדהביתמיהאמשתמרבה,
דאינו מעכב .וכן כתבו הרא"ש )הלכות מזוזה סימן ח( והמרדכי )סימן
תתקסא( .ועיין חיי אדם )כלל ט"ו ,נשמת אדם סק"א( .אבל הרמב"ם )פ"ה
ממזוזה ה"ח( כתב ,דאם הניחה אחורי הדלת לא עשה כלום ,וכן כתב
הנמוקי יוסף )ה .מדפי הרי"ף( ,ופירש ,דטעמא משום דבעינן דרך ביאתך,
וליכא.ועיין בחידושירא"למאלין)ח"א,סימןצ"ט(דביארדכיוןדהרמב"ם
סברדפתחבלאדלתותלאמיקרישער,וכדכתבבהלכותמזוזה)פ"וה"א(,
הוא הדין כשהניחה אחורי הדלת ,שאינו מקום הדלתות יצא מכלל שער,
ופטורמןהמזוזה.
כב(]רש"יד"ה סכנה ,מןהמזיקיםוכו'.ישלהעיר,דלקמן )לה(.איתאהאי
לישנא גבי תפילין דעשאן כאמגוזא ,דהויא "סכנה ואין בה מצוה" ,והתם
פירש רש"י ד"ה סכנה ,דהסכנה הויא מחמת התפילין עצמן ,וכמו דפירשו
תוס'כאןלגבימזוזה).ש.ב.ק.[(.
כג(תוס'ד"הסכנהואיןבהמצוה,בתוה"ד,ונראה דתלאהבמקלנוקףבה

דףלגע"א
א(תוס' ד"ה כתבה על שני דפין פסולה ,פירש בקונטרס וכו' ולפירושו יש
ליישב בדוחק וכו' .ביאר הצאן קדשים ,דהיינו דאפשר ליישב דהוו לאותו
פתחב'סיפין,זהבצדזה.
ב(תוס' ד"ה כתבה על שני דפין פסולה ,בתוה"ד ,אבל בסוטה כתבו בספר
דמשמעבספרהמבוררוהמיוחדוכו'.כתבהטהרתהקודש,דאףדבמזוזהלא
כתיב "בספר" ,אפשר דילפינן בגזירה שוה ד"כתיבה כתיבה" מסוטה ,כמו
שכתבו תוס' לעיל )לב (:ד"ה הא .אמנם הקשה ,דאם כן הוה לן למילף גט
נמיבגזירהשוה"כתיבהכתיבה"מסוטה.
ג(גמ',ביןביגברילבינשי .עיין רש"יד"הכגון,וכןפירש הרא"ש)הלכות
מזוזהסימןח'(.והביתיוסף)יו"דסימןרפ"ט(כתבבשםרבינוירוחם,דמיירי
בפתחהפתוחלרשותהרביםדחלקוהולשניםועשומחיצהביניהן,ואיןשם
אלאדלתאחת,ואזלינןבתרהיכרציר,דהיינודאותוצדשהדלתסובבתבו
קרוי פתח לשום בו מזוזה ,וישים אותה לצד ימין של אותו פתח .ועיין מה
שכתבנולקמן)עמודב'(אותיחבשםהפרישה.
ד(גמ' ,תלי דשא ברישא .עיין רש"י ותוס' ד"ה תלי .והרמב"ם )פ"ו ממזוזה
ה"ה( כתב ,דיעמיד דלתות קודם קביעת המזוזה ,והכסף משנה )שם( הביא
למה דכתב הרמב"ם בתשובה לחכמי לוניל ,דטעמיה משום דכתיב
"ובשעריך" ,דמשמע שער דיש בו דלתות ,דאי לית ביה דלתות לא מיקרי
"שער" ,אלא "פתח" ,וביאר דהיינו "תלי דשא ברישא" ,דהוה סבירא ליה
לריש גלותא דשרי לקבוע את המזוזה קודם הדלתות ,ואמר ליה רב נחמן
דצריךלהעמידהדלתותקודם.ועייןעולתשלמה.והראב"ד )שם(פירשהא
דסוגיין כתוס' .והשולחן ערוך )יו"ד סימן רפ"ו סקט"ו( כתב ,דפתח בלא
דלתותחייבבמזוזה,וישמישפוטר.
ה(רש"י ד"ה תלי דשי ברישא ,העמיד הסיפא בבנין וכו' דגמרינן מציצית
וכו' .בקרית ספר )הלכות מזוזה פ"ה( הביא דברים אלו ,וכתב דעל כרחך
היינו מדרבנן ,דליכא גזירה שוה או היקש למילף מציצית .אמנם ,השדה
חמד)מערכתתי"ו,כללל"א(כתבבשםהמשנתאברהם,דהויאדאורייתא
וילפינן לה מעשייה דסוכה ,וכדאשכחן בסוכה )יא ,(:דילפינן דלולב בעי
תעשהולאמןהעשוימעשייהדלולב.ובספריראים)מצוהת(והלבוש)סימן
רפ"ט ס"ה( כתבו ,דילפינן פסול תעשה מן העשוי דמזוזה מ"וכתבתם על
מזוזותביתך",דמשמעדצריךלכתבםעלהמזוזהשהיאקבועהבביתך,ולא
שיקבעבמזוזהואחרכךיקבעהמזוזהבביתו.
ו(רש"י ד"ה פסולה ,דמצוה לתתה באורך הסף וכו' .ביאר בפסקי הרי"ד,
דכמו שהסף זקופה ,כך צריכה להיות המזוזה זקופה ,דעל שם סף קרויה
מזוזה,דמתרגמינן"מזוזותביתך""סיפיביתך".
ז(תוס'ד"ההאדעבידאכסיכתאוכו',פירשהקונטרסוכו'וקשיאלרבינותם
דמעומדלאדרךכבודוכו'.אבלהנמוקייוסף)ה:מדפיהרי"ף(כתב,דזקיפה
הויאדרךכבוד,וכדמצינודזוקפיןספרתורהבארונו,אבלשכיבהאינהדרך
כבוד .והמרדכי )סימן תתקס"א(כתב בשם רבינו תם ,דספרי תורה שבארון
נמיצריךלהשכיבן.
ח(בא"ד ,ומיהו הא דאמרינן לקמן כתב על עור אחת וכו' לא קשיא מידי
דמעומד נמי יש ליישב וכו' .ביאר המרדכי )סימן תתקס"א( בשם רבינו
אלחנן ,דלפירוש רש"י משכחת לה שיכתבו את כל הד' פרשיות לאורך
הקלף,זואצלזו,ויניחריוחביניהן.
ט(בא"ד ,ולפירוש רבנו תם וכו' מאי כדרך קבלתה .ביאר הצאן קדשים,
דאליבא דרש"י דהמזוזה מעומד ניחא ,דכשמכניסה מלמעלה הויא דרך
קבלתה ,וכשמכניסה מלמטה לא הויא דרך קבלתה ,דנופלת ,אבל אליבא
דרבינותםדהמזוזהמושכבת,משניהצדדיןהויאדרךקבלתה.
י(תוס' ד"ה והא ההוא פיתחא דהוה בי רב הונא וכו' ,מתוך הלשון משמע
וכו' .וכן כתב הרא"ש )הלכות מזוזה סימן י'( ועיין שם דלא גרס "בי רב
הונא" כתוס' אלא כגירסא שלפנינו "דהוה עייל בה רב הונא" ,אלא דמכל
מקום דייק הכי מדמשמע דוקא אותו פתח הוה צריך ,ולא שאר פתחי בי
מדרשא .ובתוס' ביומא )יא (:ד"ה שאין כתבו ,דהבי מדרשא הוה של רב
הונאעצמו,ולאשלרבים,ולכךהיהחייבבמזוזה.והמרדכי)סימןתתקס"א(
כתב ,דלא פליגי רבי מאיר ורבנן אלא גבי בית כנסת ,כיון שאינו עשוי
לדירה,אבלבביתמדרשמודידחייב,וביארהש"ך)יו"דסימןרפ"וסקי"ט(,

ט

מסכת מנחות דף לג

ז ניסן התשע"א
דצריך לומר שהפתח הדרומית אינה פתוחה לרשות הרבים ,אלא פתוחה
לחדר ,ושם מניח המזוזה ,והפתח המערבית פתוחה לרשות הרבים ונמצא
דהמזוזה מונחת לימין שני הדלתות] .כך נראה כוונתו על פי גירסת רש"י
שלפנינו[.וכןכתבו המרדכי)סימןתתקס"א(בשםהרי"ף,והב"ח)יו"דסימן
רפ"וסקי"ד(ועייןשם.והעירהמהרש"א,דלפירוששנישלרש"י,דמייריבב'
דלתות זו אצל זו ,ליכא לפרש הכי .והפרישה )שם( כתב ,דמדהביא הטור
)שם(דברירש"יולאפירשדמייריכשפתחאחדפתוחהלחצר,משמעדלא
מייריבהכי.ולכךפירש,דישלהגיהברש"ידפתחאחדלצפוןואחדלמערב,
כמושגרסו הרא"ש)הלכותמזוזהסימןיא(והטורבדבריו,והשתאכשמניח
המזוזהבפתחצפונית,הויאלימינו,ויוצאבזהנמיידיפתחהמערבית,דכיון
דאיןביניהןפציםטפח,חשיבהכלפתחאחד.
יח(גמ' ,ואמר רבא הני פתחי שימאי וכו' .עיין מה שפירש רש"י ובעירובין
)יא (.הוסיף שהוא לשון חסרון ,וזקן אשמאי נקרא כן משום שחסר מן
התורה ,וכן ביארו התוס' בעירובין )שם( ד"ה פתחי בשם ר"ח שהם פתחי
ארץישראלשהיאארץשם.
יט(גמ',מאיפתחישימאיוכו'דליתלהותקרהוחדאמרדליתלהושקופי.
ופירש רש"י בלישנא קמא ,דתקרה היינו אסקופה העליונה ,ושקפי היינו
מזוזות ,ובלשון אחר פירש ,דתקרה היינו שאין הבית מקורה ,ושקפי היינו
האסקופה העליונה .ובעירובין )יא (.פירש רש"י דלית להו האסקופה
העליונה היינו שאין בנין על הפתח ,וכולו חלוק עד ראשו .והריטב"א
בעירובין )שם( הבין שכוונתו שהפתח פרוץ לגמרי] ,וכן פירש הראבי"ה
)הלכות סוכה סי' תר"ו([ וכתב דאינו נכון ,וביאר דהיינו שלא נתנו משקוף
בפתחוכלכיוצאבזההוויכחורבעלמא,והתוס'כאןד"הדליתפירשודלית
ליה תקרה היינו שאין מקום ראוי שהדלת תהיה שוקפת עליה שהיה אבן
נכנסאבןיוצאתושקפיהיינושאיןבדלתמזוזותישרותאלאאבןנכנסוכו'
כמו שביארו לגבי התקרה ]שהוא המשקוף[ ושקפי פירש רש"י בעירובין
)שם(כתוס'.ועייןלקמןאותכא.
כ(תוס'ד"הדלית,בסוה"ד,ומהשפירשהקונטרסוכו'לשוןאחרדליתלהו
תקרה מי גרע משערי חצירות וכו' .והרא"ש )הלכות מזוזה סי' יב( תירץ,
דשאניחצרשדרכולהיותכךותפללביתמהשאיןכןביתשאיןלותקרה
אינובית.
כא(גמ' ,אכסדרה אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא אכסדרה פטורה מן
המזוזהלפישאיןלהפצימין.ולמסקנא דגמ',אףפצימיןלאיועילובכהאי
גוונא כיון שעשויים לחיזוק התקרה] .ולכאורה צריך עיון לפי מה שהבאנו
לעילאותיט,דעתרש"יבעירוביןותוס'הכאד"הדלית,שפתחשסיוםהקיר
הוא מזוזת הפתח ועשוי באופן מיושר ,דין מזוזה עליו לחייב במזוזה ,ולא
בעו פצימין להיכר פתח ,ומאי שנא מהאי אכסדרא .ואמנם הריטב"א
בעירובין )יא (:כתב דפתח שאין בו שקפי דהיינו פצימין אינו פתח .וביאר,
דלא אתי לאפוקיצורת הפתח אף בקנים ,דשאני פתח בכותלשאם אין לו
פצימיןנראהכפרצה.מהשאיןכןקניםשנעשולצורתהפתחמתחזיצורת
הפתח .ולכאורה לשיטת רש"י ותוס' דבפתח בית סגי להו ללא פצימין יש
לומרדשאניגביאכסדראשכלהכותלפרוץ,ואפשרלבארבשניאופנים,א.
דאף דסגי לענין פתח בלא פצימין ,שאני אכסדרא דאית לה ג' דפנות דלא
חשיבא בית דבעי ד' דפנות ,וכדלקמן גבי אכסדרא רומיתא או באכסדרא
דבירב.ב .דאףדהוויבית,כיוןשכלהדופןהרביעיתפרוצהאיןכאןפתח.
אםלאישיםפצימיןשאינםלחיזוקהתקרהאלאניכריםשנעשולהשוותלו
שםפתח,אודמשווישםביתכיהדופןהד'יכולהלהיותכולהפתח.ועיין
לקמןלד.אותא'[.
כב(תוס' ד"ה דלית להו תקרה ,בתוה"ד ,קשיא מי גרע משערי חצרות
דחייבין במזוזה וכו' .הרא"ש )הלכות מזוזה סימן יא( תירץ ,דשאני חצירות
דדרכן להיות כך ,ומשמשין לדירת בתים ,אבל בית אינו ראוי לבית דירה
כשאינומקורה .והביתיוסף)יו"דסימןרפ"ו(כתבבשם רבינומנוח,דשערי
חצירותחיייביןכיוןשבתיםמקוריםפתוחותלתוכן.
כג(]רש"יד"האכסדרה,שלשהדפנותסתומותבלאפתחוהרביעיתפתוחה
לגמרימתחת,אבללמעלהישדופןמעט המחזיקאתהסכך.לכאורהצריך
עיון מה שכתב דלמעלה יש דופן מעט המחזיק את הסכך .ואולי כוונתו
לבאר ,דכיון דבעינן פצימין שנעשו לפתח ולא להחזיק התקרה ,ואין כוונת
העושהנחשבתאלאדבעינןשמוכחהדברמעצםצורתהפתח,דהיינוכיון
שהם מחזיקין לאותו דופן מעט שנעשה מתחת לסיכוך לחזקו ,על כרחין
אינהו נמי לכך נעשו .ואמנם החזון איש )יו"ד קע"ב ב' ד"ה ומלשון( רצה
לבארכן,אלאשהקשהדמהאשפירשרש"יגביאכסדראדבירב,שישלה

דבית מדרש דומה לדירה כיון דהתלמידים יושבים בו מהבוקר עד הערב.
אמנם רש"י ד"ה רגיל הוה כתב ,דרוב הנכנסין לבית המדרש באו מאותו
פתח,ודייק הביתיוסף)יו"דסימןרפ"וי'(,דסביראליהדביתהמדרשחייב
במזוזהמצדעצמו.ועייןבב"ח)שם(ובשפתאמת דכתבודאףאליבאדרש"י
מייריבביתהמדרששהיהפתוחלבית.
יא(גמ' ,ההוא רגיל הוה .פירש רש"י ד"ה רגיל הוה ,דרוב הנכסנין באו
מאותופתח,ועייןמהשכתבנובאותהקודמת.ורש"ילקמן)לד(.ד"האףעל
גב כתב בשם תשובת הגאונים ,דרגיל היינו דבני אדם רגילין לצאת ולבא
באותופתח,ושלרבילאהיהעשויאלאלולבדו.ושלרבהונא היהרגיל
אףלאחרים,ועייןשםעוד.והרמב"ם)פ"וממזוזההי"א(כתב,דבעינןפתח
שהוארגיללצאתולבאבולביתו.וכתב הכסףמשנה)שם(,דלדבריו,רגיל
היינו דנכנס בו בקביעות ולא באקראי בעלמא .והקשה העולת שלמה ,אם
כן,אמאיהאדרבילאהוהחשיברגיל,האמשמעמדקאמרדהוהעיילביה
לבימדרשא,דהוהרגילתדירבכך.ולכךפירש,דלרמב"ם,רגילהיינודרוב
היציאותשהיהיוצאמןהביתלביתהמדרשהיודרךאותוהפתח.
יב(גמ' ,רבי יוסי אומר וקשרתם וכתבתם מה קשירה בגובה וכו' .הרמב"ם
)פ"וממזוזההי"ב(פסקכרבייוסי,והוסיףדצריךלהרחיקהמןהמשקוףטפח.
וביארהכסףמשנה)שם(,דסבר דרבייוסילאפליגבהרחקתטפחלמעלה,
ומשמעליההכימדאמררבייוסי"מהקשירהבגובה",דהיינוקשירתתפילין
שליד,דהויאבגובההזרוע,ומרוחקקצתמסוףגבהו.והב"ח)יו"דסימןרפט(
כתב ,דהרמב"םסברדלאפליגישמואלורבהונאאלאבדיןלמטהמשליש
העליון,אבלבהאדאמררבהונאדמרחיקטפחמןהקורה,לאאשכחןדפליג
שמואלעליה.
יג(רש"י ד"ה מה קשירה וכו' ,כדאמרינן בהאי פירקא מקום שמוחו של
תינוקרופס].לכאורהצריךעיון,ד"וקשרתם"דהוקשל"וכתבתם"לאנאמר
בתפילין של ראש ,אלא בתפילין של יד) .ש.ב.ק [(.ועיין באות הקודמת
שכתבנו בשם הכסף משנה דאליבא דהרמב"ם ילפינן מקשירה דיד .ובספר
יראים)סימןי"ח(כתב,דילפינןמתרוייהו.
דףלגע"ב
יד(גמ' ,ומאי תחילת שליש העליון דקא אמר להרחיקה וכו' .פירשו רש"י
לעיל)עמודא'(ד"הלהרחיקהותוס'ד"הומאי,דיותרמשלישלאירחיקנה,
ומשמע דמצי להניחה בכל שליש העליון ,ולאו דוקא בתחילתה ,וכן כתב
הטור )סימן רפ"ט( בהדיא .אבל הרמב"ם )פ"ו ממזוזה הי"ב( סתם דיניחנה
בתחילתשלישהעליון,וכתבהטורדכוונתודלכתחילהיניחנהשם.והקשה
הבית הלוי ,דמשמעתין לא משמע כן .וביאר ,דהרמב"ם לא גרס תיבות
"שלאלהרחיקהמקורהיותרמשליש"],וכןהגיה בשיטהמקובצת)אותא'(
לכאורהעלפירש"יותוס'[,ואליבאדהרמב"םהאדפרכינןלעיל)עמודא'(
דשמואללאהויכמאן,היינודמשמעמדברישמואלדמצוהבעלמאלהניחה
בשלישהעליון,ואם הניחהלמטהכשרה,ואילולר'יוסידיליףלהמקשירה
דתפילין ,משמע דהוי לעיכובא כתפילין ,ואהא מתרצינן דשמואל לענין
הרחקהקאמר"מצוה",דבתחילתשלישהויאמצוה,ולעולםלמטהמשליש
פסול.אולםהטור כתב,דאםהניחהלמטהמשלישהעליוןכשרה.ועייןעוד
בנקודותהכסף)יו"דסימןרפ"טס"ב(.
טו(תוס'ד"הומאיתחילתשלישהעליוןוכו',שיותרלאירחיקנהמןהתקרה
ובירושלמי משמע וכו' וחולק על הש"ס שלנו .והמרדכי )סימן תתקס"א(
כתב ,דהר"י היה מסופק אי פליגי אהדדי ,דשמא תלמודא דידן לא איירי
אלא בסתם פתחים דאינן גבוהות הרבה ,אבל בגבוה אין להניחה למעלה
מכתיפיו דאינה נראית ,ומשמע בסמוך )עמוד ב'( דבעינן שתהא נראית,
מדאמרינן דמניחין אותו בטפח הסמוך לרשות הרבים כדי שיפגע במצוה
תחילה.
טז(גמ' ,העמיק לה טפח פסולה .פירש בספר יראים )מצוה ת( ,דעד טפח
מיקרימזוזה,ויותרמזהלאמקרימזוזה.והב"ח)יו"דסימןרפט(כתב,דיותר
מטפחלאמיקרי"בשעריך",דהיינומקוםסגירתהשער.והלבוש)יו"דסימן
רפ"ט ס"ד( פירש ,דאם העמיק לה טפח אין זה "על" המזוזה ,אלא "תוך"
המזוזה.
יז(רש"י ד"ה בפתח שאחורי הדלת ,כגון שיש במקצוע הבית פצים וכו'.
הקשה בשיטה מקובצת )אות ג'( ,דאי מניח מזוזה על הפצים שבין ב'
הפתחיםהויצדהשמאלשלא'מןהדלתות,והיאךתתכשרבהכי].וביותר
קשיא לפי גירסת רש"י שלפנינו דכתב דמניח המזוזה בפצים בצד פתח
דרומית ,והיא צד שמאל של אותו הפתח דמונח בו ,ועיין בסמוך[ .ותירץ,

י
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ז ניסן – ח ניסן התשע"א
דרבנן סברי כדרשת רבי ישמעאל ,דאין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט ,אלא
דקשיא להו אם כן לשתוק מריבויא קמא ולא ניבעי ריבוי אחר למעט,
וכדהקשו תוס' בבבא קמא )פו (:ד"ה ואין מיעוט ,וסבירא להו דמשום הכי
אהני הריבוי ללמד דבעינן ב' מזוזות להפתח ,ואהני המיעוט דאין צריך
לכתובב'מזוזות].ודבריוצריכיםעיוןגדולועייןבאותהבאה[.
ו(גמ' מאי טעמא דר' מאיר דתניא וכו' .פירש רש"י ד"ה מיעט ,שאם אין
למזוזהאלאפציםאחדחייב.ואמנםכתבבהגהותהחשקשלמה,דבפשטות
רבי ישמעאל ורבי עקיבא ילפי דאף פתח שיש לו פצים אחד חייב במזוזה.
והביאדהסמ"ג)עשיןכ"ג(כתבדאיןצריךלהניחהמזוזהבימיןושמאלמהא
דתניא בספרי ואתחנן ,רבי ישמעאל אומר וכו' ,והביא כן להדיא ממדרש
משלי ,אקרא ד"לשמור מזוזות פתחי" ,דרבי לוי סבר ,דבעינן לקבוע מזוזות
בשני צידי הפתח ,ורבי ישמעאל פליג ,והיינו משום דיליף לה מהכא.
ובחידושי הרשב"א כתב ,דמדכתיב "ביתך דרך ביאתך" ילפינן דלא בעי
מזוזהבשניצידיהפתח.ועייןבאותהבאה.
ז(גמ' ,שם .פסק הרא"ש )סי' יד( הלכה כרבי מאיר דדי בפצים אחד בימין
דהיינו מזוזה אחת ,ומשום דרבי ישמעאל ורבי עקיבא סבירא להו כוותיה.
אמנםהרמב"ם )פ"וממזוזהה"א(פסקדבעינןב'מזוזותכרבנן.והקרןאורה
ביאר טעמו ,דיש לומר דלמאי דסבירא ליה דאפילו דלת מעכב במזוזה,
דהיינו דסבר דבעינן פתח כדרכו ,ובלא ב' מזוזות לאו פתח הוא ,כי היכי
דבעינןמשקוףכדישיהאצורתהפתח,ורביישמעאלורביעקיבאנמימודו
לה והא דאמרי מזוזות כתיב ,ואין ריבוי כו' ,היינו דלא נימא דבעינן מזוזה
עלב'המזוזות.וסייםדצריךעיוןבספרי.
ח(גמ',הוירבויאחררבויוכו'.העירהצאןקדשים ,דטפיהוהליהלקרותו
"מיעוט אחר מיעוט" דהא "מזוזות" משמע דוקא בשתי מזוזות ,ו"מזוזות"
בתראהוימיעוטאחרמיעוטלרבותאפילובמזוזהאחת.
ט(גמ' ,יכול יכתבנה על האבנים וכו' .הקשה בבית הלוי על התורה )דיני
קלף ודוכסוסטוס ,ד"ה והנה( ,הא איתא בשבת )עט (:דהלכה למשה מסיני
תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס ,והיאך סלקא דעתין דמזוזה על
האבנים .ותירץ ,דסלקא דעתין דיכול לכתוב אף על האבנים מגזירה שוה
ד"כתיבה כתיבה" ,מכתיבת התורה על האבנים בעבר הירדן ,כמו שסיימה
הברייתא בסיפא ,ועיין עוד שם .ובחידושי רבינו חיים הלוי )פ"א מתפילין
הי"א(.ובשיעוריהגרי"דהלוי הקשה,אהאדאמרר'אחאוכו'רחמנאאמר
על מזוזות וכו' ופירש רש"י דהיינו על הסף דוקא ולא באיגרת .אמנם
אמסקנאדסוגייןנמילאקשיא,דמאידילפינןמגזירהשווהכתיבהעלהספר
ובדיו,היינונמילכתחילה].דהאליכאלאוקמאלקראכדכתיב,ומשוםהכי
אףעלהאבניםיוכשרדוקאבגוונאדכתיבהתמה,דהיינושיחקוקעלהאבן
כשאינהמחוברת,ולאחרמיכןיחבראותהבמזוזהועייןלקמןאותיב[.
י(תוס'ד"הנאמרכאןוכו',ופירשבקונטרסגביגטוכו'וקשיאדהאתנןוכו'.
כתב הצאן קדשים ,דרש"י סבר דילפינן מגט דמצוה לכתחילה על הספר,
ואמנםכןקיימאלןבגיטין)יט(.כרבייוסיהגלילידלכתחילהבעינןכתיבה
עלהספר,ועייןשם.
יא(תוס' ד"ה כמה שנאמר להלן וכו' ,פירש בקונטרס כלומר וכו' ותימה
גדולהוכו'.תירץהצאןקדשים,דכוונתרש"ידלכתחילהבעינןדיו,ובגטנמי,
אףדמכשיריןבסיקראובסם,לכתחילהבעינןדיו.ועייןבאותהקודמת.
יב(גמ',אילאוגזירהשוההוהאמינאליכתביהאאבנאכו'.פירשרש"יד"ה
ליכתבא ,שיחקוק בסכין כו' ,והקשה בשיטה משובצת )אות ח'( אם כן
דאפשר לכתוב על אבנים כתיבה תמה ,הדר קשיא לן רחמנא אמר על
מזוזות וכו' ,ועוד מאי טעמא גרס ליכתביה אאבנא וכו' ולא גרס ליקבעא
אסיפא דביתא .ותירץ ,דעל האבן שאינה מחוברת עדיין במזוזה אפשר
לכתוב כתיבהתמה ,אבל כשהיא מחוברת איאפשר .ועיין בקרן אורה מה
שהביאמהמרדכי)ח:מדפיהרי"ף(.ומהשכתבעוד.

ד'דפנותאלאשאינןמגיעותלסכךמוכךשלאדנוכאןבמשקוףהעליוןאלא
משוםחסרוןפציםברוחרביעית.ודבריוצרכיםעיון[.
כד(גמ' ,אמר רב יהודה בי הרזיקי חייב בשתי מזוזות וכו' .הקשה המרדכי
)סימןתתקסב(,פשיטא,דמאישנאמכלשערדחייבבמזוזה.ותירץבשםר"י,
דמייריהיכאדאחדמןהפתחיםאינורגילכלכך,וקאמשמעלןדאינומבטל
הרגילאתשאיןרגיל.והוסיף,דלפימהשכתברש"ילקמן)לד (.ד"האףעל
גב בפירושו השני ,דפתח דאינו רגיל כל כך מתבטל להרגיל ,צריך לומר
דהכא מיירי כשהרגיל כנגדו ומחשיבו .ועיין עוד ב"ח )יו"ד סימן רפ"ו(
ובשיטהמקובצת)אותז'(.
כה(רש"י ד"ה מגינה לבית ,באותו פתח שבין הגינה לבית שער וכו' שבו
נכנסין מן הקיטונית ]לבית שער וכו'[ .כך הגירסא לפי מה שהגיה הברכת
הזבח .אמנם ,הצאן קדשים קיים הגירסא בלא הוספת "לבית שער וכו'",
וביאר ,ד"מגינה לבית" היינו הפתח בין הבית שער להקיטונית ,דנכנסין בו
כשבאין מהגינה ,ולכולי עלמא חייב במזוזה כיון דהוי פתח לביאת
הקיטונית ,ומיקרי "ביאתך" להקיטונית ,ו"מבית לגינה" היינו הפתח שבין
הביתשערלגינה,וגביהפליגיאיחייבבמזוזה,כיוןדאינועשויאלאליציאה
מהביתאלהגינה.
דףלדע"א
א(גמ' אמר אמימר האי פיתחא דאקרנא חייב במזוזה .אמר ליה רב אשי
לאמימר והא לית ליה פצימין א"ל עדי פצימי .פירש רש"י ד"ה דאקרנא,
בקרןזויתשלבית.וד"הוהאאיןלה,מזוזותאלאראשיהכתלים.וד"העדי,
הרי,כלומראלוראשיהכתליםהןהןפצימין.אמנםהרא"ש )סימןיד(כתב,
כגוןשהפתחממלאאתכלמזרחומגיעמצפוןלדרום,ומהשהקשהלווהא
לית ליה פצימין פירש ,אצל כתלי הבית שבצפון ודרום ,ועדי פצימין היינו
איןהכינמיאלאשכתליהביתשבצפוןודרוםהםהפצימין.ועייןלעיל )לג(:
אות כא .וכתב החזון איש )יו"ד קע"ב ב'( דבפתח באמצע הכותל לרש"י
בעירוביןשהבאנו)שם(הוויפתחהמחייבאףבגוונאדליתליהפצימין,אלא
דבקרנא גרע טפי כיון שאין ראשי הכתלים זה כנגד זה ,ולשיטת הריטב"א
)שם(איירינןבגוונאדאיתליהפצימין,אלאדכיוןדלאהווזהכנגדזההווי
סלקא דעתן דלא חשיב צורת הפתח .אמנם הגוונא שפירש הרא"ש גריע,
משוםשכלהכותלפרוץולאחשיבפתח,מהשאיןכןבפתחשבקרןהזווית
שראשי הכתלים שבצפון ובמזרח חשיבי כעומדין על קו אחד ,והפתח
באמצע הכותל .ועיין שם דנתקשה מאוד בביאור דברי הרא"ש .ועיין עוד
בשלטיגבורים)דףו'מדפיהרי"ףאותא'(,ובערוךהשלחןסי'רפ"זסק"ו.
ב(גמ'אימאדאמררבימאירמימיןמשמאלמיאמר .בשיעוריהגרי"דהלוי
נסתפק,אימאידבעינןמזוזהבימיןהואמדיןצורתהפתחהחייבבמזוזה,או
דלעניןשםפתחסגיבמזוזהאחתבצדשמאל,והאדבעינןמזוזהבימיןהיינו
משום דבעי ליתן המזוזה עליו שצריכה להיות בצד ימין .וכתב שהנפקא
מינה,בגוונאשישפציםבשמאל,דאםהפתחמחוייבצריךליתןפציםבימין
שיוכל לתת עליו המזוזה ,ואם הפתח אינו מחוייב אינו צריך .ועיין לקמן
באותו'מהשהבאנומחדושיהרשב"א.
ג(גמ',תלמודלומרביתךוכו'דרךביאתךוכו'.ביארהלבוש)סימןרס"ט,ב(,
דדרשינן הכי מדהוה ליה למימר "וכתבתם על מזוזות שעריך" ,דכולל נמי
מזוזותשעריחצרות,ומדכתיב"ביתך"דרשודרךביאתך.
ד(גמ' ,דכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר ברישא .כתב המרדכי )סימן
תתקס"ב( ,דאיטר ברגליו דעקר שמאליה ברישא נמי מניחה בצד ימין ,ולא
דמי לתפילין דאמרינן לקמן )לז (.דמניח בימינו ולא בשמאלו כשאר אינשי,
דשאני מזוזה דהוי לשימור כל בני הבית ,מה שאין כן תפילין דהוה ליה
לחודיה.והקשההב"ח )יו"דסימןרפ"ט(,דלפיזה,אםהואלבדודרבבית,
צריךלהניחובצדשמאל,וזולאשמענו.ופירש,דהאדילפינןמ"ביתך"ביאת
ימין,בימיןדרובאדעלמאקאמר,ולאאייריבמיעוטאדאיטריםדלאשכיחי
כלל ,ואף דבתפילין לא אמרינן הכי ,היכא דאיתמר איתמר ,ובמזוזה לא
דרשינןהכי.וכעיןזהכתבהש"ך)שם,סק"ה(וביאר,דבתפיליןשהיאמצוה
שבגופיה אזלינן בתר ימין דידיה ,מה שאין כן מזוזה שהיא חובת הבית,
אזלינןבתרימיןכלאדם.
ה(גמ' ,מאי טעמא דרבנן מזוזת כתיב וכו' .הקשה הט"ז )יו"ד סימן רפ"ט
סק"א(,אמאילאקובעיןב'מזוזות,הא"עלמזוזות"כתיב.ותירץ,דמדכתב
גביקרבןפסחשתימזוזות,אלמאבשארמקומותמשמעאחתוכדאמררבי
עקיבא בסמוך .ותמה העולת שלמה ,הא קיימא לן כרבנן ,וכדפסק השולחן
ערוך)יו"דסימןרפ"זס"א(,וליתלהוהאידרשאדרביעקיבא.ולכךפירש,

דףלדע"ב
יג(רש"יד"הלטטפתלטטפתלטוטפתהריכאןד',בתוה"ד,מכאןשכותבד'
פרשיות בד' בתים .משמעות דבריו ,דמהא לא ילפינן אלא דד' הפרשיות
ינתנו בד' בתים ,דהרי פירש לעיל )כח (.במתניתין ,דעצם כתיבת הד'
פרשיותילפינןמהאדבהנהוד'פרשיותכתיבולטוטפותאולזכרוןביןעיניך,
וכמו שכתבו תוס' ד"ה טט .אמנם ר"ע מברטנורא בסנהדרין )פי"א מ"ג(
דעצםכתיבתהפרשיותנמיילפינןמלטוטפותוכו'שהיאילפותאדידן.
יד(גמ' מכאןשכותבד'פרשיותוכו' .בתוס'ד"הלטטפת כתבו,דילפינןלה
בהא שגורעין הויו ומוסיפין ודורשין .אמנם השיטה מקובצת )אות ז'( פירש

יא

מסכת מנחות דף לד

ח ניסן התשע"א
אחד .ב .דבעינן לה אף אי כתבן על ד' קלפין .ולפי מה שכתבנו באות
הקודמתתלוייםהדבריםבשיטותשם.
כב(גמ'ואםאיןחריצןניכרפסולות.ופירשרש"יד"הואםאיןחריצן,דאינו
ניכר כיון שעשה מחיצות הבתים מבפנים .ובשיטה מקובצת )אות ה'( כתב
דקשה להבין איך אפשר שעשה הבתים פרודין מבפנים ואין החריץ ניכר
ביניהם אםלאשתלה עליהן עור מבחוץ] ,דהיינו דבכהאי גוונא נעשה של
יד[.ואמנםבספרהתרומה )סימןר"י(כתב,דהיכרהביתצריךלהיותעלידי
תפירת הבית עם התיתורא שנעשית בין החריצין] .ולכאורה ביאור דברי
רש"י ,דאינו ניכר מבחוץ כיון שטחו הבית ,ועיין בחיי אדם )כלל יד סע"ד(
שכתב ,דאף אם יצייר חריצין בטיח לא יועיל ,כיון דבעינן שהיכר הפירוד
יהיהמחמתעצםהבתים.
כג(גמ' ,מודה היינו פלוגתייהו .הקשה בחידושי הרשב"א ,איך שייך הכא
לשוןהיינופלוגתייהוהאלאפליגיר'יהודהור'יוסיאלאבמניחד'עורות
בבית אחד ,והכא מודה בטפי מפלוגתייהו דהא מונחים בד' בתים ,אלא
דמכסם בעור] .ולכאורה כוונתו להקשות מדוע אף לרבי יוסי יועיל מה
שמכסםבעוראחדסוףכלסוףישכאןד'בתים.ואףדשייךשידביקםויהיו
מונחים מתחת לבית[ ותירץ ,דכיון דמכסם בעור ,הוה להו כמונחין בבית
אחד .דהבתים שבפנים אינן מעכבין ,ועיין שם .ועיין בית יוסף )או"ח סימן
לבד"הידע(,דהעיראמאיהשמיטהטורלהאידינאדטולהעורעלד'בתים,
ולא כתב אלא דכשר במונחין בבית אחד ,והב"ח )שם( כתב ,דאפשר לומר
דכיוןדצריךשיהאטולההעורמכלצדשלאיהיונראיןהארבעהבתיםכי
אם בית אחד ,צריך לעשות דפוס מיוחד לכך ,עוד צריך לקרוע התפירות
הראשונות ולחזור ולתפור העור שטולה על הארבעה בתים עם התיתורא,
וקשה הדבר וטורח הרבה ,ויותר נקל לגנוז הארבעה בתים הראשונים
ולעשותביתאחדבלבד.
כד(גמ' ,תפלה של יד עושין אותה של ראש .כתב הקרן אורה ,דאף
דמתחילהעיבדהקלףוכתבלשם"שליד",לאחשבינןלהשלאלשמהלגבי
שלראש,דתרוייהוחדאמצוההיא.
כה(גמ' ,אין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה .כתב הרמב"ם )פ"ג
מתפיליןהי"ז(דאפילורצועהשלתפיליןשלראשלאעושיןאותהלתפילין
של יד .והמשנה ברורה )סמ"ב סק"ג( כתב בשם המגן אברהם ,דכמו כן אין
להפוךבתפיליןשלידהצדשסמוךליד,לצדשסמוךלבית.ועייןשכתבכן
גםבתפיליןשלראש.אמנםבביאורהלכה)שם(כתבבשםהחייאדםלהקל
לענישאיןידומשגת,וכןלמישאינויכוללהשיגתפיליןאחרים.
כו(גמ' ,דאתניעלייהומעיקרא .כתבבשיעוריהגרי"דהלוי ,דהרמ"א )סמ"ב
סע"ג( כתב ,דקלף שמעובד לשם תפילין ,כיון דהווי הזמנה לגוף הקדושה,
אסור לכתוב עליו דברי חול לכולי עלמא .והקשה ,דאם כן מדוע הקשתה
הגמ' כאן למאן דאמר הזמנה מלתא היא דוקא ,הא בכהאי גוונא לכולי
עלמא הזמנה מלתא היא .וכתב דאולי יש לומר ,דבהזמנה לגוף הקדושה
אסור להורידו לחול ,אבל להוריד בקדושה ליותר קלה לא ,ונשאר בצריך
עיון .עוד כתב ,דבאור זרוע )הלכות תפילין סימן תקע"א( כתב דלאחר
שהניחהתפיליןעלהראשלאמועילהתנאי,אמנםכתבדמהרא"ש סימןא'
משמע,דאףבהאיגוונאמועילהתנאי.
כז(תוס' ד"ה והקורא קורא כסדרן ,פירש בקונטרס וכו' וקשיא לרבנו תם
דאמאי פלגינהו וכו' .כתב הרא"ש )הלכות תפילין ,סימן ה'( ,דיש לומר,
דפלגינהו משום שהתפילין מונחים באמצע הראש ,ואיכא שתי פרשיות
מימין ושתי פרשיות משמאל .ובהגהות היעב"ץ תירץ ,דנקטינהו כדכתיבי
בתורה ,ד"קדש" ו"והיה" כתיבי בהדדי בחומש שמות ,ו"שמע" ו"היה אם
שמוע"כתיביבהדדיבחומשדברים.
כח(בא"ד,ומפרשרבינותםוכו'.הקרןאורה,ביארדלרבינותםלאמניחין
אותן כסדר כתיבתן בתורה .משום דכך נאמרה הלכה למשה מסיני ,ועיין
עודשם.

בשם גליון ,דאף דכתיב רק ג' לטטפת אחד מהם "טוטפות" מלא והווי
כשתיים ,וכן פירש רש"י בסנהדרין )ד (:ד"ה בפרשת ,דבפרשת "והיה אם
שמוע" כתיב "לטוטפות" מלא וי"ו .אמנם ,העיר השיטה מקובצת דאינו כן
בכלהספרים,ועלכןפירשכתוס'.
טו(תוס' ד"ה לטטפת לטטפת לטוטפות ,בתוה"ד ,הלכך נראה דבשום פעם
לאמוקמינןליהאלאבסוףתיבהוכו'.ביארהצאןקדשים,דהאדאמרינןגבי
תרומה,דשקלינןלוי"וד"ויסף"ושדינןלהוא"חמישיתו"איןהכוונהלאמצע
התיבה ,אלא לסוף ,דקרינן לה "חמישיתוו" ,וכן פירש רש"י בבבא מציעא
)נד(:ד"האודלמא.
טז(גמ',הריכאןד'וכו'.ביארהפרישה )או"חסימןלבסקל"ד(בשםהגהות
הסמ"ק ,דטעמאדבעינןד'בתיםבשלראשוביתא'בשליד,משוםדבראש
איכא ד' הרגשות ,חוש הראיה ,חוש השמיעה ,חוש הריח ,וחוש הטעם,
ובשלידכנגדחושהמישוש,ועלכולןמברךלבוראו.
יז(גמ' טט בכתפי פת באפריקי ,כתב הט"ז בדברי דוד דברים )פ"ו ח'( דחס
ושלום לפרש שהתורה דברה בלשון כתפי ובלשון אפריקי .אלא טט הוא
לשון הקודש ,אלא שאין אנו יודעים פירושו ואמרינן כיון שמצינו בלשון
כתפיואפריקישטטהואשתיםופתהואשתים,אמרינןדגםבלשוןהקודש
הוא כן ,וכן מצינו בהרבה מקומות שיש בלשון הקודש ובלשון לעז פירוש
אחד.והשל"ה ביאר)בחלקתורהשבעלפה(,דתחילההיומיליםאלוחלק
מלשון הקודש ,אלא שכשבלל הקדוש ברוך הוא שפתם נכנסו מילים אלו
ללשונם.
יח(תוס' ד"ה טט בכתפי שתים ,בתוה"ד ,יש גורסין טוט וכו' .ביאר הברכת
הזבח ,דלהאיגירסא,לאדרשינןאלאמ"לטוטפות" ,ולאמ"לטטפת",ומשום
הכילאמשמעאלאד'בתים.
יט(גמ' ומניחן בד' בתים בעור אחד .עיין פירוש רש"י דעור אחד היינו
שעשה מעור גדי רך הכל מעור אחד .ועיין תוס' לעיל )לב (.ד"ה דלמא
שכתבו בתוה"ד בתירוץ קמא ,דהא דאיתא בירושלמי דמגילה דתפילין
ומזוזותנכתביםעלעוראחדהיינולאפוקילאתפרןאבלאיתפרןהוויעור
אחד .אמנםלתירוצםהשניישלומרדלאמהנילתפרן.והב"ח)או"חסל"ב(
כתב שמשמעות סוגיין שלא מועיל  .והמגן אברהם )שם סקנ"ב( הביא
שהאגודההוכיחשמועילתפירה ,והפרימגדים)שם(כתבדקיימאלןשאין
מועיל וכתרוץ בתרא דתוס' .ובמשנה ברורה )שם ס"ק קנב( הביא דנחלקו
להאיגיסאדתפירהכשרהאםיועילגםדיבוק,והביא דהחתםסופר)שו"ת
או"חסימןה'(כתבדדיבוקגרועמתפירה ,ובביאורהלכה)שם(הביאבשם
הגר"חצאנזער,דדיבוקלכוליעלמאמהני.עודהביא)שם(דהדיןשלאיועיל
דיבוקילפימגט.
כ(גמ'וצריךשיהיהריוחביניהןדברירביוחכ"אאינוצריך.הטעםשצריך
ריוח,פירש רש"יד"הריוח,דכיוןשהפרשיותמחוברותעלקלףאחדעלידי
הריוח ,יכול להכניס כל פרשה בבית .והקשה הבית יוסף )או"ח סל"ב ד"ה
ואםכתב( דכיוןדקיימאלן כחכמיםאיךיכוללהכניסהפרשיותלבתים.ועל
כן כתב דאפשר ,דמה שפירש רש"י דבעינן ריוח בין הפרשיות היינו לכולי
עלמא.ומהשפירשבד"הביניהם ,בתוךהד'בתיםהעשוייםמעוראחד,הם
דברי רבי ,ולחכמים סגי בריוח דחוט ומשיחה ,ובהא קיימא לן כחכמים.
והביא שכך פירש הנמוקי יוסף .אמנם הדרכי משה )אות כ'( כתב ,דאפשר
להכניס ד' הפרשיות בבית גם אם לא יחתוך ביניהם אלא שיכתבם אחת
אחר השניה לאורך הקלף ,ועיין בדבריו .ובדרישה )אות ז'( כתב הוכיח
מהטור והרא"ש דרבנן ורבי פליגי לענין ריוח בין הפרשיות ,וכתב ,דאף אם
הריוחיהיהקטןיכוללחתוךבאותוריוח,ויכניסהפרשיותכלאחתבביתה,
ואם כן זו גם כוונת רש"י ,ועיין בדבריו דפליג גם אמה שביאר הבית יוסף
דבריהנמוקייוסף,עייןשם.
כא(גמ' ושוין שנותן חוט או משיחה בין כל אחת ואחת .כתבו התוס' ד"ה
ושוין ,ב' פירושים א .דהיינו דוקא לחלק בין הפרשיות אם כתבן על קלף
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