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לג.
כמה דמרחק מעלי, קמ"ל.!

▀◊לג.
ואמר רב יהודה אמר 

שמואל:
כתבה על שני דפין ־ פסולה.

כתבה על שני דפין והניחה בשני סיפין ־ פסולהמיתיבי:▀¿לג.

הא בסף אחד ־ כשרהִ ¿לג.

ראויה לשני סיפין קאמר.!לג.

▀◊לג.
ואמר רב יהודה אמר 

שמואל:
במזוזה הלך אחר היכר ציר.

מאי היכר ציר?^לג.

אבקתא.רב אדא:!לג.

היכי דמי?^לג.

כגון פיתחא דבין תרי בתי, בין בי גברי לבי נשי.!◊לג.

ריש גלותא בנא ביתא, אמר ליה לרב נחמן: קבע לי מזוזתאОלג.

תלי דשי ברישא.רב נחמן:О◊לג.

עשאה כמין נגר ־ פסולה.רב יהודה אמר רב:▀◊לג.

איני?¿לג.

О¿לג.
והא כי אתא רב יצחק בר 

יוסף אמר:
כולהו מזוזתא דבי רבי כמין נגר הוו עבידן, וההיא פיתחא דעייל ביה רבי לבי מדרשא לא הוה לה מזוזהִ 

לא קשיא: הא דעבידא כסיכתא, הא דעבידא כאיסתוירא.!◊לג.

איני?¿לג.

והא ההוא פיתחא דהוה עייל בה רב הונא לבי מדרשא והויא לה מזוזהִ О¿◊לג.

ההוא רגיל הוה!לג.

במזוזה הלך אחר הרגיל.דאמר רב יהודה אמר רב:▀!◊לג.

▀◊לג.
רבי זירא אמר רב מתנא 

אמר שמואל:
מצוה להניחה בתחלת שליש העליון

מגביה מן הקרקע טפח, ומרחיק מן הקורה טפח, וכל הפתח כולו כשר למזוזה.רב הונא:▀◊לג.

ֹ מיתיבי:[רבי יהודה]♦▀¿◊לג. מגביה מן הקרקע טפח, ומרחיק מן הקורה טפח, וכל הפתח כולו כשר למזוזה, דברי רבי יהודה

וקשרתם וכתבתם, מה קשירה בגובה, אף כתיבה בגובה.רבי יוסי:♦▀¿◊לג.

בשלמא לרב הונא, הוא דאמר כר' יהודה, אלא לשמואל דאמר כמאן? לא כר' יהודה ולא כר' יוסיִ ¿לג.

ר"ה בריה דרב נתן:!◊לג.
לעולם כרבי יוסי, ומאי תחילת שליש העליון דקא אמר? להרחיקה, שלא להרחיקה מן הקורה של מעלה 

יותר משליש.

לג:
מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה"ר.רבא:▀◊

מאי טעמא?^לג:

כדי שיפגע במזוזה מידרבנן:!◊לג:

כי היכי דתינטריה.רב חנינא מסורא:!◊לג:
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רבי חנינא:▀◊לג:

בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם ־ מלך יושב מבפנים ועם משמרין אותו 

מבחוץ, מדת הקב"ה אינו כן, עבדיו יושבין מבפנים והוא משמרן מבחוץ, שנאמר: (תהלים קכ"א) ה' 

שומרך ה' צלך על יד ימינך:

▀◊לג:
דרש רב יוסף בריה 

דרבא משמיה דרבא:
העמיק לה טפח ־ פסולה.

לימא מסייעא ליה:■לג:

הניחה בפצין או שטלה עליה מלבן, אם יש שם טפח ־ צריך מזוזה אחרת, אם לאו אינו צריך מזוזה אחרתִ [תניא]▀■◊לג:

כי תניא ההיא, בפתח שאחורי הדלת.¿◊לג:

פתח שאחורי הדלת, אם יש שם טפח ־ צריך מזוזה אחרת, ואם לאו ־ אינו צריך מזוזה אחרתִ הא בהדיא קתני לה:▀¿לג:

כיצד קתני.!לג:

העמיד לה מלבן של קנים, חותך שפופרת ומניחה.תנא:▀◊לג:

רב אחא בריה דרבא:▀◊לג:
לא שנו אלא שהעמיד ולבסוף חתך והניחה, אבל חתך והניח ולבסוף העמיד ־ פסולה, תעשה ־ ולא מן 

העשוי.

הני פיתחי שימאי פטורין מן המזוזה.ואמר רבא:▀◊לג:

מאי פיתחי שימאי?^לג:

פליגי בה רב ריחומי ואבא יוסי:!לג:

♦▀!◊לג:
חדא:[רב ריחומי/אבא 

יוסי]
דלית להו תקרה

♦▀!◊לג:
וחד:[רב ריחומי/אבא 

יוסי]
דלית להו שקופי.

▀◊לג:
רבה בר שילא אמר רב 

חסדא:
אכסדרה פטורה מן המזוזה, לפי שאין לה פצימין.

הא יש לה פצימין ־ חייב? לחיזוק תקרה הוא דעבידיִ ¿לג:

הכי קאמר: אע"פ שיש לה פצימין ־ פטורה, שאין עשויין אלא לחיזוק לתקרה.▀◊לג:

ֹ אביי:Оלג: חזינא להו לאיספלידי דבי מר דאית להו פצימי ולית להו מזוזתא

לחיזוק תקרה הוא דעבידי.קסבר:[רב]▀לג:

בית שער, אכסדרה, ומרפסת ־ חייבין במזוזהִ מיתיבי:▀¿◊לג:

באכסדרה דבי רב.!◊לג:

אכסדרה דבי רב כאינדרונא מעלייתא הואִ ¿לג:

באכסדרה רומיתא.!◊לג:

בי הרזיקי חייב בשתי מזוזות.רחבה אמר רב יהודה:▀◊לג:

מאי בי הרזיקי?^לג:

!◊לג:
רב פפא סבא משמיה 

דרב:
בית שער הפתוח לחצר ובתים פתוחין לבית שער.

בית שער הפתוח לגינה ולקיטונית ־ רבי יוסי אומר: נידון כקיטוניתת"ר: [רבי יוסי]♦▀◊לג:

נידון כאויר.חכמים:♦▀◊לג:

▀◊לג:
רב ושמואל דאמרי 

תרוייהו:
מגינה לבית כולי עלמא לא פליגי דחייב, מאי טעמא? ביאה דבית היא, כי פליגי ־ מבית לגינה
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קיטונית עיקרמר סבר:[רבי יוסי]▀▀לג:

גינה עיקר.מר סבר:[חכמים]▀▀לג:

▀◊לג:
רבה ורב יוסף דאמרי 

תרוייהו:
מבית לגינה דכולי עלמא לא פליגי דפטור, מאי טעמא? פיתחא דגינה הוא, כי פליגי ־ מגינה לבית

ביאה דבית הואמר סבר:[רבי יוסי]▀▀לג:

כולה אדעתא דגינה הוא דעבידא.מר סבר:[חכמים]▀▀לג:
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