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לב.
רבי, מה טעם?אמרתי לו:[רשב"א]^¿

ֹ אמר לי:[רבי מאיר]!¿◊לב. הואיל ואין סמוכות מן התורה

הלכה כר"ש בן אלעזרואמר רב חננאל אמר רב:▀¿◊לב.

מאי לאו אפתוחותִ ¿◊לב.

לא, אריוח.!◊לב.

וכמה ריוח?^◊לב.

!◊לב.

רב מנשיא בר יעקב, 

ואמרי לה אמר רב 

שמואל בר יעקב:

כמלא אטבא דספרי.

ואת לא תסברא דכי אמר רב אריוח? והא רב אית ליה מנהגא, והאידנא נהוג עלמא בסתומותאביי לרב יוסף:▀◊לב.

▀▀◊לב.
דאמר רבה אמר רב 

כהנא אמר רב:

אם יבא אליהו ויאמר חולצין במנעל. שומעין לו, אין חולצין בסנדל ־ אין שומעין לו, שכבר נהגו העם 

בסנדל

▀▀◊לב.
ורב יוסף אמר רב כהנא 

אמר רב:

אם יבא אליהו ויאמר אין חולצין במנעל ־ שומעין לו, אין חולצין בסנדל ־ אין שומעין לו, שכבר נהגו 

העם בסנדל

מאי בינייהו?ואמרינן:¿▀לב.

מנעל לכתחילה איכא בינייהוִ !▀לב.

אלא לאו שמע מינה אריוח▀◊לב.

ש"מ.▀לב.

מצוה לעשותן סתומות, ואי עבדינהו פתוחות שפיר דמי, ומאי פתוחות דקאמר רשב"א? אף פתוחות.רב נחמן בר יצחק:▀◊לב.

לימא מסייע ליה:■לב.

[תניא]▀■◊לב.
כיוצא בו, ספר תורה שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה, לפי שאין מורידין מקדושה חמורה 

 ֹ לקדושה קלה

הא מורידין ־ עושין▀■◊לב.

אמאי? הכא סתומות והכא פתוחותִ ■לב.

דלמא להשלים.¿◊לב.

הא מורידין ־ עושין▀◊>לב.

הלכה למשה מסיני ־ תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס, קלף במקום בשר, דוכסוסטוס במקום שערִ והתניא:▀¿◊לב.

למצוה.!◊לב.

שינה ־ פסולִ והתניא:▀¿◊לב.

בתפילין.!◊לב.

שינה בין בזה ובין בזה ־ פסולִ והתניא:▀¿◊לב.

אידי ואידי בתפילין, והא דכתבינהו אקלף במקום שער, והא דכתבינהו אדוכסוסטוס במקום בשר.!◊לב.

לב:
ואיבעית אימא: שינה בזה ובזה תנאי היא!◊

שינה בזה ובזה ־ פסולדתניא:[ת"ק]♦!לב:
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♦!לב:

רבי אחא משום רבי 

אחאי ברבי חנינא, ואמרי 

לה משמיה דרבי עקיבא 

ברבי חנינא]

ר' אחא מכשיר משום רבי אחאי ברבי חנינא, ואמרי לה משמיה דרבי עקיבא ברבי חנינא.

הא מורידין ־ עושין▀◊>לב:

והא בעיא שרטוטִ ¿לב:

▀¿◊לב:

דאמר רב מניומי בר 

חלקיה אמר רב חמא בר 

גוריא אמר רב:

כל מזוזה שאינה משורטטת ־ פסולה

▀¿◊לב:
רב מנימין בר חלקיה 

דידיה:
שרטוט של מזוזה ־ הלכה למשה מסיניִ 

ֹ !◊לב: תנאי היא

▀!◊לב:
דתניא, ר' ירמיה אומר 

משום רבינו:
תפילין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ,ואין צריכות שירטוט.

▀◊לב:
והילכתא: תפילין לא בעי שרטוט, ומזוזה בעיא שירטוט, ואידי ואידי נכתבות שלא מן הכתבֹ מ"ט? מיגרס 

גריסין.

רב חלבו:▀לב:
אנא חזיתיה לרב הונא דהוה יתיב אפוריא דס"ת עליה, וכף לכדא אארעא ואנח עליה ס"ת והדר יתיב 

 ֹ במיטה

אסור לישב על גבי מיטה שס"ת מונח עליה.קסבר:[רב הונא]♦▀▀◊לב:

ופליגא דרבה בר בר חנה▀לב:

♦▀◊לב:
דאמר רבה בר בר חנה 

א"ר יוחנן:

מותר לישב על גבי מיטה שספר תורה מונח עליהֹ ואם לחשך אדם לומר: מעשה בר' אלעזר שהיה יושב 

על המיטה ונזכר שס"ת מונח עליה, ונשמט וישב ע"ג קרקע, ונדמה כמי שהכישו נחִש התם ס"ת על גבי 

קרקע הוה.

כתבה אגרת ־ פסולהֹ מ"ט? אתיא כתיבה כתיבה מספר.רב יהודה אמר שמואל:▀◊לב:

▀◊לב:
ואמר רב יהודה אמר 

שמואל:
תלאה במקל ־ פסולהֹ מ"ט? בשעריך בעינן.

תניא נמי הכי:▀◊לב:
תלאה במקל או שהניחה אחר הדלת ־ סכנה ואין בה מצוה, של בית מונבז המלך היו עושין בפונדקותיהן 

כן, זכר למזוזה.

▀◊לב:
ואמר רב יהודה אמר 

שמואל:
מצוה להניחה בתוך חללו של פתח.

פשיטא, בשעריך אמר רחמנאִ ¿◊לב:

ס"ד אמינא, הואיל ואמר רבא:!◊לב:

מצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים[רבא]▀!◊לב:
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