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מנחות ד� ל"ב ע"א 
הא� חולצי� במנעל או בסנדל לכתחילה? 

 
במנעל בסנדל   

לא לכתחילה1 לכתחילה לרבה בש� רב 
לכתחילה לכתחילה לרב יוס� בש� רב 

 
 

פרשייה שקד�2 לה הפסק בצורות דלהל�, כיצד היא נקראת? [תד"ה והאידנא]. 
 

למסכת סופרי�4 והירושלמי לרבינו ת� [והרמב"�3]  
פתוחה סתומה הניח חלק בראש השורה 
פתוחה פתוחה הניח חלק בסו� השורה 

סתומה פתוחה הניח שורה רווח 
סתומה סתומה הניח חלק באמצע השורה 
מתחיל בשיטה השניה כנגד 

סדורה סדורה5 ההפסק שבשיטה הראשונה 

 

                                                            

1 וכתבו בתד"ה מנעל, דעתה נהגו כ( לחלו) במנעל לכתחילה.   
2 פרשייה סתומה או פתוחה נקראת לפי ההפסק שקד לה, ולא לפי ההפסק שבסופה.  

3 בפרק ח' מהל' ס"ת הל' א' וב' עיי"ש.  
4 לפי גירסת התוס', אול בב"י יו"ד סי' רע"ה הביא גירסא אחרת מדוייקת [בנדמ"ח עמ' רכ"ג]. 

ועי' שיטת הרא"ש בלהכות ס"ת סי' י"ג.  
5 כתב הב"י [ביו"ד סי' רע"ה בנדמ"ח עמ' רכ"א]: וסדורה זו שכתבו הקדמוני לא ידענא א יש 

לה די( פתוחה או די( סתומה, ומתו0 הלשו( משמע דדי( סתומה יש לה.  
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 .�מנחות ד� ל"ב ע"א � המש
לתי' הראשו�6 בגמ', כתב תפילי� או מזוזות אקל� או אדוכסוסטוס באופני� דלהל�, מה דינ�? 

[תד"ה אידי]. 
 

מזוזות תפילי   
כשר בדיעבד כשר לכתחילה בקל� במקו� בשר 

כשר לכתחילה פסול בדוכסוסטוס במקו� שער 
פסול פסול בקל� במקו� שער 

לתי' א' בתוס': כשר בדיעבד7 פסול בדוכסוסטוס במקו� בשר 
לתי' ב' בתוס': פסול8 

 
מנחות ד� ל"ב ע"ב 

הא� תפילי  ומזוזות צריכי� שרטוט? 
 

מזוזות תפילי   
צריכי אי( צריכי לר' חמא ולהילכתא 

אי( צריכי אי( צריכי לר' ירמיה 
 

הא� ספר תורה ומגילות צריכי� שרטוט? [תד"ה הא]. 
 

במגילה בספר תורה  
צריכי צריכי לרש"י במגילה ולר"ת 

צריכי אי( צריכי לתוס' 
 

                                                            

6 כלומר רק לתי' הראשו( בגמ' יש חילוק בי( תפילי( למזוזה, שתפילי( א שינה פסול ומזוזה כשר 
 וכדלהל(. אול לתי' השני בגמ' יש מחלוקת תנאי דלר' אחאי כשר בשניה א שינה ולחולקי

עליו פסול בשניה א שינה.   
7 הוקשה לתוס' למה לא תירצה הגמ' אידי ואידי במזוזה ופסול, וכגו( שכתב בקל� במקו שער 
ובדוכסוסטוס במקו בשר, ואדרבא בזה יהיה האידי ואידי מעני( אחד של פסול, ומטע שכתב 
שלא במקו שכותבי, דמזה שאמר אידי ואידי בתפילי( וכשכתב בקל� במקו שער 
ודוכסוסטוס בקמו בשר אי( הפסול מטע אחד, דבקל� במקו שער הטע הוא משו שכתב 
שלא במקו ועל דוכסוסטוס במקו בשר הפסול הוא ג משו שתפילי( פסולי על דוכסוסטוס 
ולא רק מטע שלא במקומו. ולזה תי' תוס' בתי' הראשו( שא"א לומר אידי ואידי במזוזה, 
דאיה"נ מזוזה בדוכסוסטוס במקו בשר תהיה כשרה, דא היא כשרה כששינה וכתב על קל� א� 
שמקו כתיבת קל� הוא במקו בשר, א"כ ה"ה כשכתב על דוכסוסטוס עצמו במקו בשר ג"כ 

כשר.   
8 בתי' השני תי' תוס' דאיה"נ יכל לומר אידי ואידי במזוזה 1 ופסול מצד הדי(, ומה שלא כתב כ( 
הוא משו שלא הזכירה הברייתא להדיא שמזוזה כשרה ג על הקל�, וא"כ א"א לומר אידי 

ואידי במזוזה, והיינו שיש אופ( שג בקל� וג בדוכסוסטוס יש פסול.  


