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åååå óéòñóéòñóéòñóéòñ
äøåèô àøãñëà àãñç áø øîà àìéù øá äáø øîàã ù"ééò ,:âì óã úåçðî 'îâá àåä äæåæîä ïî äøåèô àøãñëàù ïéãä øå÷î

äø÷ú ÷åæéçì åùòð ïéîéöôäù íåùî ,éîã äì ïéàù éîë ïéîéöô äì ùéù ô"òàã àøîâá åøàéáå ,ïéîéöô äì ïéàù éôì äæåæîä ïî

.[â"ä å"ô] í"áîøä ÷ñô ïëå ,úåæåæî åì ïéàù çúô ì"åäå ,çúôì úåæåæî úåéäì åãòåð àìå

øåèô úåúìã éìá çúô í"áîøä éôìã) ,úåúìã äì ùéù ïåâëå ,ïéîéé÷ äæåæî ìù áåéçä éàðú øàùù óàã áúëù î"ëá ù"ééòå]

.[úåæåæî äì ïéàù éôì äøåèô î"î ,(äæåæîî

íò àøãñëà íù åììëå ,äøéãì úãçåéî äðéàù éôì äæåæîä ïî äøåèô àøãñëàù àúéà [:àé óã àîåé] 'îâáã íéðåøçàä åù÷äå

'îâá úåøëæðä úåàøãñëà ïåâëá éøééà àîåéá 'îâäù ì"öã [æ"ä å"ô] î"ëä áúëå .[æ"ä å"ô] í"áîøá àáåä ïëå ,úñôøîå øòù úéá

'îâä äøîà ïäéáâìå ,áø éáã àøãñëà åà àúééîåø àøãñëà ïåâë ,[úåæåæî ïäì ùé àìéîîå] úåðôã 'ã ïäì ùéù [:âì óã úåçðî]

.äøéãì ïðéàù éôì äæåæîä ïî úåøåèô î"îã àîåéá1111

åøîà æ"òå ,úñôøîå øòù úéáå àøãñëà íâ åáééç ïðáøãî êà ,äøåúä ïî äøèô àîåéá àúééøáä ïìäì íéàáåîä 'ñåúä éøáã éôìå

àøãñëà íúñ ìáà ,'îâá [íù] úøëæðä àúééîåø àøãñëà ïåâëå ,úåöéçî 'ã àøãñëàì ùéùë ÷ø àåä äæ áåéçù úåçðîá 'îâá

åðééäå ,[ì"ðëå äø÷úä ÷åæéçì ÷ø íééåùò íä éøä ïéîéöô äì ùé íà óàå] ,úåæåæî äì ïéàù íåùî äøåèô úéòéáø çåøî äöåøôä

äø÷éò ìë àìà ,úåæåæî íéáùçð ïéîéöôä ïéà ïëì ,úéòéáø çåøá äöåøô àäúù íãàì àçéðå øéåàì äééåùò àøãñëà íúñù ïåéëã

.äø÷ú é÷åæçàì ÷ø

øòùøòùøòùøòù úéáåúéáåúéáåúéáå àøãñëààøãñëààøãñëààøãñëà ïéðòáïéðòáïéðòáïéðòá úåúééøáäúåúééøáäúåúééøáäúåúééøáä úøéúñúøéúñúøéúñúøéúñ áåùééááåùééááåùééááåùééá

íéðåùàøä åù÷äå .äøéãì íéãçåéî íðéàù éôì äæåæîî úñôøîå øòù úéáå àøãñëà äøèôù àúééøáä äàáåä [àé óã àîåé] 'îâá

.äæåæîá íéáééç úñôøîå øòù úéáå àøãñëàù àúééøá äàáåä [:âì óã úåçðî] 'îâáã

àîåéá àúééøáäù [:ç äëåñ] ä"àøäå [åè 'éñ] ù"àøäå [àøãñëà ä"ã :âì óã úåçðî ,ìåëé ä"ã .àé óã àîåé] 'ñåú åöøéúå [à

.[úåðåìç ïéîë äééåùòù àúééîåø àøãñëà ïåâë ,úåæåæî ùéù éàðúáå] ïðáøãî äáééç úåçðîá àúééøáäå ,äøåúä ïî äøèô2222

òîùîå] íéáééç æàã ,úéáì íéçåúô øòùä úéáå àøãñëàä íà ïéá ÷ìçì ùéã åáúë [æ"ä å"ô] í"áîøäå [äæåæî úåëìä] ó"éøä [á

íâ íéøåèôã úéáì íéçåúô íðéà íà ïéáå ,[äøåúä ïî ïéáééçã.ïðáøãî

'ñåúä úèéùë äøåàëì äæå ,úáééç úéáì äçåúô äðéàùë óàã òîùîå ,äæåæîá úáééç úåöéçî 'ã äì ùéù àøãñëàã íúñ ò"åùäå

.ù"àøäå3333

ææææ óéòñóéòñóéòñóéòñ
äî äæå] ,íéøåèô íä äøåúä ïîù ù"àøäå 'ñåú úòãù ,àøãñëàå øòù úéá ïåãéðá íéðåùàøä ú÷åìçî äàáåä íãå÷ä óéòñá

בשיטת איירי והכס"מ בזה, הראשונים תירוצי להלן עיין במזוזה, הנ"ל האכסדראות את חייבה לג:] דף [מנחות שהגמ' ואף .1

לדירה, עשוייה שאינה משום פטורה לבית פתוחה אינה אם אך לבית, פתוחה כשהאכסדרא במזוזה חייבה במנחות שהגמ' הרמב"ם,

פצימין. לאכסדרא שיש באופן אף וזה

דף [שם והריטב"א הרי"ף] בדפי ד דף [סוכה והר"ן אכסדרא. כל מדרבנן שחייבו משמע והטור והרא"ש התוס' דברי מסתימת .2

חיוב. למקום או לבית הפתוחים ומרפסת שער בית באכסדרא רק מדרבנן חייבו שתוס' כתבו ח:]

פתוח בית אם רק במזוזה שחייבים והרמב"ם הרי"ף שיטת את בסתמא השו"ע כתב ומרפסת שער בית בענין ו] [סעיף דלהלן צ"ע .3

אומרים. כיש הביא והרא"ש התוס' שיטת ואת להם,
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íäéìà çåúô úéá íàù í"áîøäå ó"éøä úòãå ,[:âì óã úåçðîá àúééøáä åæå ,íéáééç ïðáøãîã (.àé óã àîåé) àúééøáá øàåáîù

.íéøåèô íäéìà çåúô úéá ïéà íàå áééç4444.ò"åùá ïàë úåàáåîä úåòéãä éúù ïä åìàå

øòùøòùøòùøòù úéáúéáúéáúéá åäîåäîåäîåäî

úéá ä"ã :âì óã úåçðî] é"ùøá åøå÷îå .åá áùåé øîåùäù øöçä øòù ìöà ïè÷ úéá åðééäã æ"èä áúë ,øòù úéá ïåùì øåàéáá

,àéøãðô÷ åúåà ïéùåò ìëäå øöçä øòù éðôì ïéùåòù ïè÷ úéá áúë ê"ùäå ,[úåøéöç éøòù ãöá ïéùåòù ïè÷ úéá áúëù ,[øòù

.[øòù úéá ä"ã :àé óã àîåé] é"ùøá åøå÷îå

.øòù úéáäå úñôøîä ìà íéáøä úåùøîù çúôä íâ äæåæîá áééç ,øòù úéáä åà úñôøîä ìà çåúô úéá øùàëã øåèá áúëå5555

äðéâäðéâäðéâäðéâ ïéãïéãïéãïéã

úáééç äì çåúô úéáä íàù [æ"ä å"ô] í"áîøä áúë íðîà .äæåæîä ïî øåèôä íå÷îë äðéâ úàáåî [:âì óã] úåçðî àøîâá

,äæåæîá6666.[äæ óéòñ] ò"åùäå øåèä åàéáä êëå ,úéáì åëøã ñðëäì øùôàù ïåéë áééç äðéâä ìà íéáøä úåùøî çúôäù åðééäå

î"î ,äðéâä êøã àìù ,óñåð çúô úéáì ùéù ïôåàá óàù òîùî í"áîøä éøáã úîéúñîù [â ÷"ñ çñ÷ 'éñ] à"åæçä áúëå

.íäì çåúô úéáä íà [úñôøîå øòù úéá ïëå] äðéâä úáééçúî7777

ïðáøãîïðáøãîïðáøãîïðáøãî úáééçúáééçúáééçúáééç íàäíàäíàäíàä ,äì,äì,äì,äì çåúôçåúôçåúôçåúô úéáúéáúéáúéá ïéàùïéàùïéàùïéàù äðéâäðéâäðéâäðéâ

úéáù åáúëù ù"àøäå 'ñåú úòãá íé÷ñåôä å÷ìçð êà ,äæåæîä ïî äøåèô äì çåúô úéá ïéàù äðéâ êåîñá ì"ðä í"áîøä úòãì

øåèä éøáãîù áúëù ç"áá ïééòå .äæ áåéç ììëá äðéâ íâ íàä ,ïäì çåúô úéá ïéàùë óà ,ïðáøãî ïéáééç àøãñëàå úñôøîå øòù

,äì çåúô úéá ïéàùë óà 'ñåú éôì úáééç äðéâù òîùî8888÷"ñ] æ"èäå [çé ÷"ñ] äùéøôä íâ êà ,ò"öá åìà åéøáã çéðä ç"áäå

øôñáå .[èë ÷"ñ] èòî ùã÷îäå [àé óéòñ åè ììë] à"ééçä áúë ïëå ,ïðáøãî úáééç äðéâ íâù ,ïë åè÷ð [æè ÷"ñ] ê"ùäå [æ

.[:âì óã] úåçðîá àøîâä úåèùôëå ,äøåèô äðéâù åè÷ð [æ ÷"ñ çñ÷ 'éñ] à"åæçäå [æ"ä å"ô í"áîøä ìò] åëìî úåòåùé

äðéâäðéâäðéâäðéâ àéäàéäàéäàéä äîäîäîäî

.äøéã éìèáî íéòøæã ïéáåøéòã á ÷øôá øàåáîëå ,íéòøæ åá íéòøåæù íå÷î åðééä äðéâã [æë ÷"ñ] èòî ùã÷îä áúë9999

çççç óéòñóéòñóéòñóéòñ
åæåæî éúùá áééç é÷éæøä éá é"øà äáçø øîàã :âì óã úåçðî 'îâá àåä ïéãä øå÷îíéúáå ,øöçì çåúôä øòù úéá é÷éæøä éá éàî ,ú

שפטורים האוצרות, ובית התבן בית כגון אלא בית, שאינן בעליות מיירי לעליות, המרפסת דרך שעולים בשו"ע דמש"כ צ"ל ולפי"ז .4

הרמב"ם. לפי

הרבים שמרשות הפתח גם מ"מ אחר, פתח לבית שיש באופן שאף נראה הרמב"ם דברי שמסתימת ג] ס"ק קסח [סי' החזו"א וכתב .5

ולבית למרפסת הרבים שמרשות הפתח דרך לבית נכנסים אם שרק כתב לד) (סעיף השלחן [והערוך חייב. השער ובית המרפסת אל

במזוזה]. הזה הפתח חייב אז השער,

חייבין. להן פתוח בית אם אך המזוזה, מן פטורים שכולם ומרפסת, ואכסדרא שער בית עם גינה דין הרמב"ם וכלל .6

אחר. פתח לבית שיש מיירי וכנראה ממזוזה, פטור הגינה של החיצוני שהפתח ריא"ז מפסקי שהביאו ויש .7

ז]. ס"ק קסח [סי' החזו"א בזה העיר וכבר הטור, בדברי הב"ח זאת דייק מהיכן וקצ"ע .8

אם במזוזה ותתחייב כמרפסת, עכ"פ דינה בה לישב העשויה נוי שגינת דאפשר כה] הערה [פ"ב הדר חובת בספר כתב ולפי"ז .9

לה. פתוח בית אין אם אף לכו"ע מדרבנן תתחייב תוס' ולפי לה, פתוח בית
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.øòù úéáì íéçåúô

.úéáä ìà åðîîå øòù úéáì øöçäîå øöçì ø"äøî íéñðëð åéä äàøðë àìà ,ø"äøì óñåð çúô øòù úéáì äéä àìù òîùî é"ùøî

.úåæåæî 'âá áééçù àöîðå ,ø"äøì çúô øòù úéáì ùé íéúáìå øöçì íéçúôä ãáìîã áúë øåèäå10101010÷"ñ] ê"ùäå [ç ÷"ñ] æ"èäå

.øåèä éøáã úà åàéáä [çé

èèèè óéòñóéòñóéòñóéòñ
ïéá åðééäå ,úéðåèé÷ì äðéâ ïéá àåä øòù úéáäù àúéà íùå] .:âì óã úåçðî 'îâá àåä úéáì äðéâ ïéáù øòù úéá ìù ïéãä øå÷î

,úéáä ìà ñçééúî àåäù ùåøéô ,úéðåèé÷ë ïåãéð øòùä úéá íà ,äæ ïéãá íéîëçå 'éñåé 'ø å÷ìçðå .[úéáä ìù éããöå ïè÷ øãçì äðéâ

.äðéâì ñçééúîë ïåãéð åà11111111

øòùä úéá ïéáù çúôá ïä ,úåæåæî éúù êéøöäìå øéîçäì íéðåùàøä áåø å÷ñô äëìäìå ,íéàðúä ú÷åìçî øåàéáá íéàøåîà å÷ìçðå

.äðéâì àìå ,úéáìå úéðåèé÷ì øòùä úéá úà íéñçééîù åðééäå ,äðéâì øòùä úéá ïéáù çúôá ïäå ,úéðåèé÷ì

.ø"äøì çúô äì ïéàù äîåúñ äðéâá éøééî åà ,ø"äøì çúô äì ùéù äðéâá éøééî íà ÷ôúñä [ìáà ä"ã â ÷"ñ çñ÷ 'éñ] à"åæçä

úáééç äì çåúô úéá ùéù äðéâã [æ"ä å"ô] í"áîøá ùøôúð øáëã ,ò"ö äøåàëì ø"äøì çúô äì ùéù äðéâá éøééîã ãö êäìå

[æ"ä] í"áîøäù [äðäå ä"ã íù] áúëå .ïàë å÷ìçð äîáå ,[ø"äøî çúô äðéâì ùéù éøééàã äéðéî ìéòì à"åæçä ùøéôå] ,äæåæîá

íå÷î ùé [é"ðá 'ëù åîë] äðéâä øîåù åá áùåéå ,úéáì äðéâä ïéá øòù úéá ùéù àëä ìáà ,úéáì úåøéùé äçåúô äðéâäùë éøééà

.äæåæîá íéáééçå úéáì íéñçééúî íéçúôäù àðéãì ì"éé÷ ä"ôàå ,úéáì àìå äðéâì íéñçééúî íéçúôä ìëù ïåãì

àìà äðéâì ñðëäì êøã ïéàù ô"òàù äæî øàåáîù [î"îå ä"ã íù] à"åæçä áúë ,ø"äøì çúô äì ïéàù äðéâá éøééîã ãöì êäìå

ä"ôà àìà ,äæåæîî øåèôå äðéâì ÷ø ñçééúî äæä çúôäù ïðéøîà àì ,äðéâì êéìåîä øòùä úéá êøã äðéâì úéáäîù çúôäî

äðéâäîù çúôá äæåæî úåùòì áééçù ,äðéâä ïéáì úéáä ïéá ÷éñôî øòù úéá ïéàùë ù"ëå] .äæåæîá áééçå úéáä çúôë äéì ïðéáùç

.[úéáì12121212

.ø"äøì çúô äì ïéàù äðéâá éøééîã ùøéô [ì"öæ ÷éøà øéàî 'ø ïåàâäì] íéúô úçðî øôñáå

éééé óéòñóéòñóéòñóéòñ
,äæåæî ì"åä àì àùøãî éáì éáø éá ìééòã àçúéô àåääã åøîàù ù"ééò ,.âì óã úåçðî 'îâá àåä ùøãî úéá ìù ïéãä øå÷î

éâø àåää åöøéúå ,äæåæî ì"åäå ,àùøãî éáì ä"ø äéá ìééò äåäã àçúéô àåääî 'îâá åù÷äå.ìéâøä øçà êìä äæåæîáã ,äåä ì

:àøîâä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå

.àøàåáî æ"éôìå ,ùîî ùøãîä úéáì äñéðë éçúô åðééä 'îâá íéøáãî íäéìò íéçúôäù øàåáî [àåää ä"ã íù] é"ùøî

שמבית הפתח של שהחיוב יתכן ולפי"ז לבית, מהחצר פתח גם יש לבית שער שמבית הפתח שמלבד באופן מיירי אם נתפרש ולא .10

נכנסין שער הבית דרך ורק לבית, ישיר פתח ממנה שאין סתומה בחצר דמיירי או הבית, אל מוליכה שהחצר משום הוא לחצר השער

מבאר קפא] סי' ח"א [יו"ד אג"מ ובשו"ת לבית. מהחצר פתח שיש הראשונה כדרך משמע א] ס"ק קסט [סי' ובחזו"א לבית. ממנה

במזוזה. חייבת עצמה דהחצר לחצר, הכניסה מימין המזוזה את שעושה ומבאר לבית, מהחצר פתח שאין

הגינה. שומר בה שיושב משום היא לקיטונית, ולא לגינה מתייחס שער שהבית לומר שהסברא ו.] [דף הנ"י כתב .11

שיש בגינה דמיירי הראשון הצד לפי אך פתח12. לה שאין סתומה שגינה דאפשר אבל] ד"ה [שם החזו"א כתב מרה"ר, פתח לה

אחר מקום ואין פנימית, שהיא כיון יוסי' לר' אף בלבד לגינה הבית-שער את שמייחסים י"ל דבכה"ג לגמרי, פטורה תהא לרה"ר

אליה. להכנס
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ìù çúôä åîë ,åá íéùîúùî íðéà à"ðá øàùå ãçà íãàì ÷ø ãòåéîù çúô êà ,äæåæîá áééç ã"îäéá çúôù 'îâá

.äæåæîî øåèô éáø

.áøåèôå úñðë úéáë åðéã ùøãî úéáã åáúë [é 'éñ] ù"àøäå [ïéàù ä"ã :àé óã] àîåéá 'ñåú ïëå [àäå ä"ã íù] 'ñåú

íéçúôäî 'îâá åàéáäù äîå .[úñðëä úéá ïéãá (â óéòñ) ìéòì ïééòå .øçà íãàì åà ïæçì äøéã åá ùé ë"àà] ,äæåæîî

úéáä çúô ãöî àåä íù áåéçäå ,ùøãîä úéáì åñðëðå úéáäî åàöé íùîù íúéá ìù íéçúô äðååëä ,ä"øå éáø ìù

.ùøãîä úéá çúô ãöî àìå13131313

ùøãîä úéáì åúéá ïéáù çúô ÷øå ,úñðë úéá åîë äæåæîî øåèô åîöò ùøãîä úéáù ù"àøäå 'ñåúë øàåáî [å"ä å"ô] í"áîøáå

.åá úàöìå ñðëäì ïéìéâø íà áééç

âøåáðèåøî í"øäîù ãåò àéáä é"áäå ,äæåæîá áééç ã"îäéáù øàåáî [äìéâî ã"ô] éîìùåøéáù [àäå ä"ãåñ íù úåçðî] 'ñåú åàéáäå

.åùøãî úéáì äæåæî äùò

êà ,[ùøãîä úéá ìà çåúô åúéá ë"àà] ,í"áîøäå ù"àøäå 'ñåú úèéùë äæåæîî øåèô ùøãî úéáù ø÷éòì ò"åùä ÷ñô æ"éôìå

.äæåæîä ìò êøáé àì êà ,í"øäîä úâäðäë úåùòì ïåëð ïëã áúëå ,éîìùåøéäå é"ùø úèéù úà íéøîåà ùéë àéáä

ãéçéãéçéãéçéãéçé ìùìùìùìù ùøãîùøãîùøãîùøãî úéáúéáúéáúéá

àåäù ,íéáø ìù ùøãî úéá ïéá ÷ìçì ùéã åáúëù [ïéàù ä"ãåñ :àé óã àîåé] 'ñåú éøáã úà àéáä [è ÷"ñ] äáåùú éçúôá

ù"úôä àéáäå ,íäìù äéä ç"øå ä"øå éáø ìù ùøãîä úéáù 'ñåúä åáúëå .äæåæîá áééçù ãéçé ìù ùøãî úéáì ,äæåæîä ïî øåèô

.äùîì úøàôú øôñá áúë ïëå ,íù 'ñåú é÷ñô íâ åáúë ïëã

äæåæîääæåæîääæåæîääæåæîä úàúàúàúà ïúéïúéïúéïúé ïååéëïååéëïååéëïååéë äæéàìäæéàìäæéàìäæéàì

ïî áééç äæáù ùøãîä úéáì çåúô åúéá íà ìáà ,ùøãîä úéáì ñðëðä ïéîéá äðòá÷é ,ùøãîä úéáì äæåæî òåá÷ì øéîçî øùàë

ã"îäéáî äñéðëä ïéîéá äðòá÷é ,åúéá úîçî ïéãä.åúéáì

àéàéàéàé óéòñóéòñóéòñóéòñ

âçäâçäâçäâçä úëåñúëåñúëåñúëåñ

åøàéáå .áééçî äãåäé 'øå äæåæîäî äúåà íéøèåô íéîëçã ,âçä úëåñ ïéãá äãåäé 'øå íéîëç å÷ìçðã àúéà [.é óã] àîåé 'îâá

äøåèô éàøò úøéãå ,ïðéòá éàøò úøéã äëåñã éøáñã åäééúèéùì éìæàã íåùî àåä íéøèåôä íéîëç ìù íîòèã [á"ò íù] 'îâá

.äæåæîá áééçî ïëìå ïðéòá òá÷ úëåñã øáåñ é"øå ,äæåæîä ïî

éàøòéàøòéàøòéàøò úøéãúøéãúøéãúøéã úáùçðúáùçðúáùçðúáùçð äëåñäùäëåñäùäëåñäùäëåñäù íòèäíòèäíòèäíòèä

øéùëä òá÷ úøéã éòáã é"øìå] ,éàøò àåä äìù äðáîä óåâù íåùî éàøò úøéã úáùçð äëåñäù øàåáî ì"ðä [:é óã àîåé] 'îâá

ïðéàù ìæøá åà ïáà ìù úåðôãî äàùò íà óà ,íéîëç éôì äæåæîäî äøåèô äëåñäù óàå ,[äîà íéøùòî ääåáâ äëåñ äæ íòèî

êøöðä øåéãäù äìâî æ"ä ,øùë éàøò äðáî íâ àìà òá÷ ìù äðáî úåùòì äáééç àì äøåúäù êåúîã ì"ö î"î ,éàøò äðáî

לאכול דההיתר ותירץ דירה, בית חשיב לא למה וא"כ בו, לאכול לת"ח מותר מדרש בבית דהא הקשה קדושים דעת ובספר .13

ולהסוברים א"ש, התירו עראי שינת דרק דלהסוברים ותירץ המדרש, בבית לישון מותר גם דהא הקשה ועוד מדוחק. רק הוא בו ולשתות

קבע. שינת בו הישנים ת"ח בו שאין מדרש בבית דמיירי צ"ל הותרה, קבע שינת דגם
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øåàîä úàöåä] à"òø ú"åùá áúë æ"éòëå ,øåîâ äðáî ïðéòá äæìù ,øåîâ øåéã ö"àå éàøò úøéãì íéàúîä ì÷ øåéã àåä äëåñá

.[ãò 'éñ ã"åé

íéðåøçà ãåò åáúë ïëå ,äðùá íéîé äòáùì àìà äðéàù éôì éàøò úøéã àáéùç äëåñã ,øçà íòè áúë [è"ä å"ô] î"ëä íðîà

.[æì ÷"ñ èòî ùã÷î ïééò]14141414

,äëåñä ïî àöåé ì÷áù íåùî ,éàøò úøéã äëåñä úøéã úáùçð äúîçîù úôñåð àøáñ åáúë [éëå ä"ãåñ .é óã àîåé] 'ñåúáå

.íéîùâ åãøéù åà øòèöî íà ïåâë15151515

úéáäúéáäúéáäúéáä êåúáêåúáêåúáêåúá äëåñäëåñäëåñäëåñ äùåòääùåòääùåòääùåòä

:âçá äæåæîá áééç äæ øãç íà íéðåøçàä å÷ìçð ,íù êëñîå äø÷úä úà øéñîù é"ò úéáä êåúá äëåñ äùåòä

.àæ"ä úåëåñä âç éîé úòáùáã åáúë [âîøú é"ñåñ æ"î ç"åà] â"îôäå [åëøú é"ñåñ ç"åà ú"òùá àáåä] ùãç éøôä

.ú"åùá à"òø áúë æ"éòëå ,òá÷ éø÷éî àì âçáã ,øåèô16161616éøáã úà ÷éúòä [àë ÷"ñ åëøú 'éñ] äøåøá äðùîä íâ

.ì"ðä â"îôä

.áç"øôä ìò ÷ìçðù ïáà éøåè äòáøà ú"åù éøáã úà åàéáä [åëøú é"ñåñ ç"åà] ú"òùäå [âé ÷"ñ] äáåùú éçúôä

"à ,äðùä úåîé ìë äæä øãçá øã íãàù ïåéëã øáåñåäøèåôì éàøò úøéã åæ ïéàå ,íéîé äòáùì äéåùòä äøéã åæ ïéà ë

.äæåæîî17171717ãì÷ 'éñ] ò"ùåöé÷äå ,ç"äãä íùá [æì ÷"ñ] èòî ùã÷îäå [æ"ëñ äëøú 'éñ] íéøôà äèîä åáúë ïëå

.[ç"ñ

âçäâçäâçäâçä øçàøçàøçàøçà éåùòäéåùòäéåùòäéåùòä ïîïîïîïî àìåàìåàìåàìå äùòúãäùòúãäùòúãäùòúã ìåñôìåñôìåñôìåñô ùéùéùéùé íàäíàäíàäíàä

øçà íà íéðåøçàä å÷ìçð ,äæåæîäî øåèô úåëåñä âçá î"î ,äðùä ìë äæ øãçá øã íà íâù íéøáåñä åúòéñå ç"øôä úòãì

:äòáå÷ìå øåæçìå äæåæîä úà øéñäì êéøö âçä

.à"òùá àáåîä ïáà éøåè 'ã ú"åùá àáåä] ç"øôäïëìå ,éåùòä ïî àìå äùòúã ìåñô äæá ùéã áúë [åëøú é"ñåñ ú

.äòáå÷ìå øåæçìå äøéñäì êéøö

.áéåùòä ïî àìå äùòúã ìåñô äæá ïéàã åáúë [äëøú 'éñì íéøåëéá úôñåú] á÷òé éøåëááå ì"ðä ïáà éøåè 'ã ú"åùá

÷"ñ æ"î åè 'éñ) úéöéö úåëìäá â"îôá åðéöî æ"éòëå] .äðùä êùîá úéáá åøãù ïîæá ,øùëäá äúùòð äæåæîäù ïåéë

äá ïúéì äéåàø äúéä àìù ïôåàá úéòéáøä ïø÷ä äòø÷ð ë"çàå ,úåéöéö 'â åá äùòù úåôðë 'ã ìù úéìè ïéðòì (â

.[úåðåùàøä úà øéúäì ö"àå úéöéö äá ìéèäì ìåëéã ,äð÷éúå øæçå ,úéöéö18181818

למה א"כ שם] [יומא ארי הגבורות הקשה בשנה, ימים לשבעה אלא שאינה לפי המזוזה מן פטורה שסוכה הכ"מ של זו סברא לפי .14

הגדול הכהן את חייבה שהתורה דכיון ותירץ בשנה. ימים לשבעת אלא לדירה עשויה היתה לא והרי במזוזה, פלהדרין לשכת מחייבי רבנן

(יומא בגמ' נתבאר אחד מצד מהופכות, סברות בזה שיש [ונמצא קבע. לדירת בזה לשכתו נעשתה לכן בקדושה, אלו ימים בשבעה לשהות

דדירה דסברי רבנן גיסא ומאידך דירה, שמה לא בע"כ שדירה דסובר משום מהמזוזה, התורה מן פלהדרין לשכת פטר יהודה שר' שם)

ימים]. ז' בלשכה להיות חייב הוא הכהן של שבע"כ כיון הסוכה, מדירת טפי חשובה דירה זו הרי דירה, שמה בע"כ

מדינא. במזוזה חייבת ולכן בקביעות בה שדר פלהדרין לשכת משא"כ .15

עד. סי' יו"ד ח"ד המאור הוצאת .16

שסוכה הכ"מ כמש"כ הטעם דאם לעיל, שנתבאר עראי, דירת חשיבא דסוכה הא בטעם תלויה הזו האחרונים מחלוקת לכאורה .17

וכן ביומא, הגמ' ממשמעות לעיל שכתבנו כמו הטעם אם אך עראי, ואינה השנה כל בה דרים הרי הכא ימים, לשבעה רק עשויה

פטור. ה"ז החג, ימי לשבעת הכא ה"נ ממזוזה, פטורה סוכה של הדירה דאיכות רע"א ביאר

הרביעית בקרן אלא הראשונות, הציציות בגוף פסול היה שלא משום הטעם כתב דהפמ"ג הפמ"ג, מדברי זו בראיה לדון יש אמנם .18



zenewn i`xn

7

äðéôñáùäðéôñáùäðéôñáùäðéôñáù úéáäúéáäúéáäúéáä

àéäù áåúë éúàöî" áúë ç"áä .åøå÷î äî åðã íé÷ñåôäå ,è"ä å"ô í"áîøá àåä äðéôñáù úéá ìù øåèôä ìù ïéãä øå÷î

.íçåøé åðéáøî àåäù áúë [áé ÷"ñ] à"øâäå .àúéì àúôñåúá åðéðôìù äæ ìò åøéòäå ,"àúôñåú

éùøôîá ïéâäåð ïëù ïéîãå÷ ïéìéôú àðåä áø øîà ,äæåæî åà ïéìéôú àìà úåð÷ì åãéá ïéàù éî ïåãéðá [äìéâî ã"ôñ] éîìùåøéáå

[ã"éä úåëøá à"éô] í"áîøä áúëå .äæåæîî øåèô äðéôñáù úéáù íéðåøçà äîë åãîì ïàëîå ,äæåæî ë"àùî ,íéëøã éëìåäå íéîé

.ì"ëò ,áùé äðéôñá åà ìäåàá åéîé ìë ïåëùì äöø íà àìà ,äæåæî äùòéù éãë äæåæîá áééçä úéáá ïåëùì áééç íãà ïéàù ì"æå19191919

äðéôñáäðéôñáäðéôñáäðéôñá øåèôäøåèôäøåèôäøåèôä íòèíòèíòèíòè

úøéãù äæî òîùîå ,òá÷ úøéãì íééåùò ïéàù éôì äæåæîä ïî íéøåèô äðéôñáù úéáå âçá âçä úëåñ [è"ä å"ô] í"áîøä ïåùì äæ

á÷òé úåìéä÷ øôñá ÷ééã [úåëøá úåëìä à"éô] ì"ðä í"áîøäîå .úéàøò äøéã àìà äðéàå äòåá÷å äáåùç äøéã äðéà äðéôñä

.äæåæîä ïî íéøåèô äá íéòåá÷ íäù äðéôñä éìòá íâã [(ãë) åë 'éñ úåçðî]

,ïéðò ìëá äæá íéøèåôä íéðåøçàäî ùéå .äæåæîá íéáééç íéòåá÷ íéúá íäá ùéù åðìù úåðéôñã áúë [æë óéòñ] ïçìåùä êåøòä

íéòåá÷ä äðéôñä éãáåò øàùå ìáåçä áøå ,éàøò úøéã àìà òá÷ úøéã äá íéøã íðéàù íéòñåðì äãòåð äðéôñä ø÷éò ñ"åñã

.òá÷ úøéãì äéåùò äðéàë äðéôñì ïðéáùç ïëìå ,íéòñåðä úà úøùì àìà åãòåð àì äá

íé÷ååùáùíé÷ååùáùíé÷ååùáùíé÷ååùáù úåéåðçúåéåðçúåéåðçúåéåðç

.äøéãì ïéòåá÷ ïðéàù éðôî ïéøåèô íé÷ååùáù úåéåðçä [è"ä å"ô] í"áîøä áúë20202020åðééöå] àúééøáá åøå÷îù [áé ÷"ñ] à"øâä áúëå

óéòñ åè ììë] íãà ééçäå .[úéá ì"ú úåðçäå äðéôñáù úéáäå âçá âçä úëåñ äáøî éðàù ìåëé è ,å íéøáã íéàðú ùøãîì íù

.úåðç ïéòë úùîùî àéäù óà äøåèô äðåöéçäù ,íéøöåéä úëåñ ïéãá åøå÷îù áúë [àé

áááá íéðåøçàäíéðåøçàäíéðåøçàäíéðåøçàä å÷ìçðåå÷ìçðåå÷ìçðåå÷ìçðåúåðçäúåðçäúåðçäúåðçä ïéãïéãïéãïéã

.à,äìéìá äá íéáùåé ïéàù íåùî äæåæîî äøåèô ä"ôàå íåé éãî úåòéá÷á úåðçá íéáùåé åéäù ùøôî [é ÷"ñ] æ"èä

.äìéìå íåé úøéã ïðéòáå21212121.[à"éñ åè ììë] íãà ééçáå íééçä êøãá åáúë æ"èä éøáãëå22222222

íåé ïéá íùéîùúá ÷åìéç ïéà íúäã ,äæåæîá íéáééçù ì"éé÷ã øöåàä úéáå ïáúä úéáî úåù÷äì ïéàù æ"èä óéñåäå

.äìéìì

עראי. דירת להיות דהפך משום החדר עצם על פטור חל והכא לבד,

בה פרשו ורק בית בה שאין בספינה אלא דר שאינו דאפשר שבספינה, בבית דמיירי ברמב"ם שם נתפרש שלא לדון יש אמנם .19

אהל. וכעין לקירוי, יריעה

כתב שבספינה ובבית החג שבסוכת שבשווקים, החנויות לבין שבספינה, ובית החג סוכת בין בלשונו חילק זו] [בהלכה הרמב"ם .20

שבסוכת הוא החילוק וטעם לדירה". קבועין שאינן "לפי כתב שבשווקים בחנויות ואילו קבע", לדירת עשויים שאינם "לפי דפטורים

שאינה גרועה, הדירה שאיכות אלא וישן, אוכל גר, אדם שבספינה ובבית אינןהחג היוצרים] סוכת [וכן חנויות ואילו קבע, דירת

לדירה. כלל קבועות

ובלילות. בימים דר אותו שראו עדים דבעינן הבתים, חזקת בדיני לדבר דוגמא הט"ז והביא .21

תגרים, שם ולהכניס שם דרך ולבוא לצאת אלא עשויה שאינה לפי פטורה שהחיצונה היוצרים, בסוכת ח:] דף [סוכה רש"י ולשון .22

חנות]. לדין המקור הוא היוצרים סוכת שדין כתב [והחיי"א וכהט"ז. דירה, חשיבא לא שם למכור ישיבתו שעצם משמע
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.áíù ïéðñëàî éøäù ,øöåàä úéá íâ àéä äòåá÷ úåðç ìëã æ"èä ìò äîú [é ÷"ñ ù"úôá àáåä] äðè÷ä ãé øôñá

.äøåçñä úà23232323íåéä ìë íù åúáéùé íöòã ,åáééçì ùé äøåçñä úà íåé ìëá úåðçäî äðôîù ïôåàá óàã åù÷ä ãåò

ïåëðã [é óéòñ ìéòì] ò"åùä áúëå ,äæåæîá áééç éîìùåøéäù ùøãîä úéáî àðù éàîã ,äøéã ìù äùòîë úáùçð

.äìéìá íù íéáùåé ïéàù óà ,åéøáãì ùåçì

äòåá÷ úåðç ìáà ,úåùîùî ïðéà íéîéä øàùáå ,÷åùä íåéá úåùîùîä úåéåðçá ÷ø øîàð äæåæîî øåèôäù äðè÷ä ãéä è÷ð ïëìå

æ"äæáù äàøðå ì"æå áúëù äùéøôá ãåò ïééòå .[ãôù 'éñ] øæð éðáà ú"åùá áúë ïëå ,ò"åù øåöé÷á åéøáã åàáåäå .äæåæîá úáééç

.äùéøôä éøáã úà ÷éúòä à"òøå ,úåòåá÷ úåéåðçì åúðååëã åùøéôå ,ò"öå íéáééç ïéèéì÷ íéðåëîä íéøãçä åìà

éôìå ,íä íéøåèô åúòéñå æ"èä éôìù ,íåéä úåòù áåøá íäá íéàöîðù íéãøùîå äëàìî éúá éáâì íâ åæ ú÷åìçîá äðéî à÷ôðå

.äëøá éìá äæåæîá áééçì íéðåøçàä åè÷ð àðéãìå ,íéáééç [äùéøôä éôì íâ øùôàå] äðè÷ä ãéä

åúéááùåúéááùåúéááùåúéááù úåðçúåðçúåðçúåðç

àåä åîòèù èòî ùã÷î øôñá áúëå .äéçúôì äæåæî äëéøöù àèéùô ,ø"äøì äçåúôå åúéáá àéäù úåðçã [é ÷"ñåñ] æ"èä áúë

.åúéáì øòù úéá ïéã äì ùé úåçôä ìëìã24242424

éééé ÷"ñåñ÷"ñåñ÷"ñåñ÷"ñåñ äáåùúäáåùúäáåùúäáåùú éçúôáùéçúôáùéçúôáùéçúôáù íééçäíééçäíééçäíééçä êøãäêøãäêøãäêøãä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

áùåé åéøåçàîù ÷ôìã íâ ùé êà ,õåçáî ïäéìà ñðëäì çúô ùé øùà [äæåæîá úåáééçã] íéúááù úåéåðçá ÷ñò íééçä êøãá

éåùò äéðùä äæåæîäå ,óå÷ùîä ãò õøàäî äìéâø úçà äæåæî äæä çúôì ùé ïëìå ,çúôì ãåîö äæ ÷ôìãå ,øëåîäì úåà ïéîë ä

êøãä äæ ìò áúëå .ïåéìòä óå÷ùîä ãò ÷ôìãä äáåâî äæåæî ùé áåùå ,çúôä áçøúî ë"çàå äëåîð úçà äæåæî ùéù ,ñéñá éìá

äæåæîä íàå ,úåæåæîä øàù êøãë äæåæîä úà äá òáå÷ ,çúôä ïéîéî àéä äìéâøä äæåæîä íàù ,äæåæîá áééç äæ çúôù íééçä

÷ìçá äæåæîä úà ïéùåò ,íéçôè 'é äåáâ äæåæîä ìù êåîðä ÷ìçä íà :íéø÷î éðù ïéá ïéçáäì ùé æà çúôä ïéîéî àéä úøçàä

.äø÷úä ãò ÷ôìãäî äìåòä äæåæîá äæåæîä úà òáå÷ íéçôè 'é äåáâ åðéà íàå ,äæä25252525

עיקר האוצר בית א. אופנים: ב' לו] סי' [ח"ב פעלים רב בשו"ת כתב האוצר, כבית נחשבת החנות שאין הט"ז שיטת בישוב .23

בכה"ג וסחורות, חפצים בה נמצאים גם שממילא אלא הסחורה, את בה למכור שעיקרה חנות משא"כ חפציו, את בו לשמור תכליתו

והם ושמן יין אוצרות כגון דירתו לצרכי המשמשים בדברים דוקא היינו האוצר דבית די"ל כתב עוד ב. האוצר. בית מיקרי לא

בעלמא. במחסן ולא לדירתו, קצת טפלים

מחוץ הוא שכאשר כיון כשחוזר, המזוזה על לברך יתחייב לכאורה ימים לכמה מביתו דהיוצא שכתב ט] [סוס"י רע"א בתשובות ועיין

כדעת שלא זה ולכאורה בבית. נשארים ביתו וכלי חפציו שכל אף האוצר כבית הבית את דן שלא וחזינן המזוזה. מן פטור הוא לבית

האוצר. כבית חשיבא שהחנות דס"ל הנ"ל הקטנה היד בעל

מביתו. כחלק היא הרי ביתו בתוך היא זו שחנות דמתוך שכתבו מהאחרונים ויש .24

שתהא באופן דוקא מיירי המזוזה, את בו עושה י"ט גבוה הנמוך החלק שאם הדה"ח דמש"כ לו] [ס"ק מעט במקדש וכתב .25

במקום יקבע כזה במקרה ולכן פסולה, היא הרי העליון מהשליש נמוכה תהא דאם הפתח, חלל של העליון השליש בתוך קבועה

המזוזה]. את שם יעשה טפחים י' שגבוה ענין שבכל היא הדה"ח דברי סתימת [ולכאורה הרחב.
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,áøç çúôë éåäã úñðëð ïáàå úàöåé ïáà úîâåã äæ ïéàù íåùî åðééäå ,éàîéù àçúéôë äæ çúô ïã àìù ç"äãä éøáãî øàåáîå

.äìòîì áçøúîä çúô ìù úð÷åúî äøåö ïàë ùé àìà26262626

áéáéáéáé óéòñóéòñóéòñóéòñ
úëñîá äðùîáå .åéúåøã÷ òéðöîå øã äéä úéîéðôä äëåñáù é"ùøá ù"ééòå ,:ç óã äëåñ àøîâá àåä íéøöåéä úëåñ ìù ïéãä øå÷î

äîçä úåîéá úåòéá÷á äá øãù ïåéë ä"ôàã øàåáîå ,íéîùâä úåîéá úéîéðôä äëåñá íéøã åéä àìù øàåáî [æ"î â"ô] úåøùòî

.äøéã àáéùç

úòãìå .æ"èä úèéùá [àé óéòñ] ìéòì àáåäù éôëå ,äæåæîî úåéåðç øåèôì øå÷î ïàëîù íãà ééçä áúë ,äøåèô äðåöéçäã àäáå

,äòåá÷ äúéä àì íâ éìåàå ,øåîâ úéá äðéàù íåùî éôè àòéøâ äðåöéçä äëåñäù ì"ö ,úåéåðç áééçì áúëù äðè÷ä ãéä ìòá

.äòåá÷ äðéàù éôì äøåèô äðåöéçäù [è"ä å"ô] í"áîøä ïåùìëå ,äúåà øúåñ äéä íéîòôì àìà

úéîéðôìúéîéðôìúéîéðôìúéîéðôì øòùøòùøòùøòù úéáúéáúéáúéá ïéãîïéãîïéãîïéãî úáééçúáééçúáééçúáééç äðåöéçääðåöéçääðåöéçääðåöéçä ïéàïéàïéàïéà äîìäîìäîìäîì

.àòéá÷ àìã íåùî åöøéúå ,úéîéðôì øòù úéá ïéãî äðåöéçä äëåñä áééçúúù åù÷ä [:ç óã] äëåñ àøîâá

:àøîâä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå

[àúéáì øòù úéá åáééç àìå ,òåá÷ úéá äðéà úéîéðôä äëåñäù äðååëäù íéùøôî [è"ä å"ô] ã"áàøäå ã"éøäå é"ùø

.òåá÷ åðéàù

.á.äòåá÷ äðéà äðåöéçäù åùøéô [äëåñá íù] à"áèéøäå ä"àøäå [è"ä å"ô] í"áîøä27272727

úéá ïðáøãî áééçúé é"ùøìã ,í"áîøäå é"ùø ú÷åìçîá éåìú åðéã àäé òåá÷ úéáì éàøò øòù úéá àäé íàù àöîðå

.òåá÷ åðéàù ïåéë øèôé í"áîøäìå ,øòù28282828

âéâéâéâé óéòñóéòñóéòñóéòñ
øàáúðù ù"ééò ,.â óã äëåñ 'îâá úàáåîä àúééøáá àåä äæåæîä ïî øåèô úåîà 'ã ìò úåîà 'ã åá ïéàù úéá ìù ïéãä øå÷î

.íéòâðá àîèéî åðéàå ä÷òîá áééç åðéàù ïåâëå ,éìéî øàùì íâ úéá øãâá åðéà äæ øåòéù åì ïéà øùàëù29292929

שהמקום לומר מקום דהיה נוסף, חידוש הדה"ח בדברי ויש שימאי. כפיתחא זה שאין כאן שמבואר לו] [ס"ק המק"מ ציין וכבר .26

הדה"ח אותו דן ואפ"ה ויציאה, לכניסה כלל משמש זה חלק ואין חלון, כמין הוא אלא כלל מהפתח חלק אינו הפתח של הרחב

וצ"ע. המזוזה, את שם וקובע מהפתח, כחלק

[שם דס"ל דלרש"י שער, בית חיוב בעיקר לשיטתם אזלי והרמב"ם דרש"י שכתבו ו] ס"ק הקדש גידולי [עיין מהאחרונים יש .27

שער בבית חייבו דלא לומר שפיר שייך מדרבנן, רק הוא שער בית שחיוב ח:] דף אבלבסוכה גמור, לבית משמש כשהוא אלא

מדינא. במזוזה חייבת היא דסו"ס הפנימית, לסוכה שער בית לפטור מסתבר לא מהתורה, חייב שער דבית דס"ל להרמב"ם

לעשות צריך אינו לביתו, שער כבית גם הסוכה משמשת החג שבימי באופן ביתו, בפתח לחג סוכה שבנה מי דינא לענין אמנם .28

כה"ג וכל מאוד, עראית היא דסוכה משום ואי בדרבנן, פלוגתא והוי לרמב"ם, רש"י בין פלוגתא דהוי משום אי הסוכה, בפתח מזוזה

שער. בית תורת בה אין להרמב"ם דגם מסתבר

עיון29. תוספת

הבית מתשמישי הוא שהתנור דכיון אמרינן האם מהשיעור, ממעט בו הבנוי התנור אך ד"א על ד"א בו שיש בחדר דנו האחרונים

אינו שהתנור רסג] סי' [ח"ג מהרש"ם בשו"ת וכתב בית. שיעור כאן ואין ד"א על ד"א של חלל כאן אין דסו"ס או ממעט, הוא אין

שהם כיון ממעט זה אין בור בו חפר או נטיעות בו נטע שאם ככרמלית], [שדינו סאתיים מבית יותר מקרפף ראיה והביא ממעט,
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äîàäîàäîàäîà æèæèæèæè ìùìùìùìù çèùçèùçèùçèù øåòéùáøåòéùáøåòéùáøåòéùá éâñãéâñãéâñãéâñã åàåàåàåà úåòáåøîúåòáåøîúåòáåøîúåòáåøî 'ã'ã'ã'ã ìòìòìòìò 'ã'ã'ã'ã ïðéòáïðéòáïðéòáïðéòá íàäíàäíàäíàä

ìåâò àåäù ô"òà ,äåùá à"ã ìò à"ã òáøì éãë åá ùé íà" [á"ä å"ô] í"áîøä ïåùì úà àéáä [æè 'éñ] äæåæî úåëìäá ù"àøä

"äåùá à"ã ìò à"ã òáøì éãë" í"áîøä ë"ùîã ù"àøä ùøéôå ,"äæåæîá áééç åáçø ìò øúé åëøà íà åìéôàå úåéåæ ùîç ìòá åà

ù"àøäå ,äæåæîá áééç úåîà 'á åáçøå úåîà 'ç åëøàù ïåâë øöå êåøà úéáä íà óàå ,úåòáåøî äîà æè ìù çèùá éãã åðééä

.äøéãì éæç àì éëä åàìáã ,à"ã ìò à"ã ìù òåáéø úéáá ñéðëäì ìëåéù ïðéòá àìà ,í"áîøä ìò ÷åìçì áúë åîöò

.ù"àøäë àðéãì åè÷ð êà ,ù"àøä ùåøéôë í"áîøä úèéùá åùøéô øåèäå íçåøé åðéáø íâ

.äæåæîá áééç æ"ä à"ã ìò à"ã øåòéùë åá ùéå øöå êåøà äéä úéáä íàù àéãäì áúë æ"àéøäå

à"ã ìù òåáéø à÷åã ïðéòáã íéëñî í"áîøä íâù åà ,åéøáãá ù"àøä ùåøéôë íà í"áîøä éøáã ùåøéôá íéðåøçàä éìåãâ å÷ìçðå

:à"ã ìò

.àúðáäë í"áîøä øåàéáá åè÷ð [à ÷"ñ ãìøú 'éñ] à"âîäå [âë ÷"ñ] ê"ùäå [é÷ 'éñ ú"åù] ç"áìøäå [äæ óéòñ] é"áä

.äùî ãîçáå íåìù øäð øôñá ë"ëå ,åéøáãá ù"àøä

.áéëãøî øîàîäå [ä ÷"ñ åñù 'éñ ç"åà] æ"øâäå à"ééçäå äðùîä úáëøîäå [á ÷"ñ ãìøú 'éñ] äëåñ úåëìäá æ"èä

ñéðëäì ìëåéù ïðéòáã ,ù"àøäë ïéåëúð í"áîøä íâù åáúë [ä-ã ÷"ñ èñ÷ 'éñ ã"åé] à"åæçäå [á ÷"ñ çöù 'éñ]

úåøé÷ 'ã åì ùéù úéá à÷åã ö"à äæåæî ïéðòìù àéä í"áîøä ìù åúðååë ø÷éòå ,à"ã ìò à"ã åá ùéù òåáéø äëåñá

ïðéòá íéòâð úàîåè ïéðòìù óà] .äæåæîá áééç øúåé åà úåòìö ùîç åì ùéù úéá åà ìåâò úéá íâ àìàúéá à÷åã

àîèî åðéà úåòìö ùîç åá ùéù úéá åà ìåâò úéáã [å"ä úòøö úàîåè ã"éô] í"áîøá øàåáîë ,úåøé÷ 'ã åá ùéù

.[íéòâðá30303030

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìàéáä àìå ,äæåæîá áééç à"ã åáçøá ïéàù øöå êåøà úéá íâã ,åéøáãá ù"àøä øåàéáëå ,í"áîøäë äæ óéòñá ÷ñô ò"åùä :

ïëì ù"àøäë íçåøé åðéáø úòã íâù ïåéëã áúë [âë ÷"ñ] ê"ùäå .äëøáá äæåæî òáå÷ã ì"ñã òîùîå ,ù"àøä úòã úà ììë

דבר בשו"ת אמנם ד"א. בשיעור ממעטים שאינם מטבח ארונות לענין קנו] סי' [ח"ב הלוי שבט בשו"ת כתב וכן הקרפף. מתשמישי

להחמיר וכתב כשולחן, משמשת שהיא העבה הדופן בצירוף אלא ז"ט על ז"ט שיעור בה שאין סוכה בענין נשאל רג] [סי' שמואל

את לראות שאפשר אחר, מטעם להכשיר כתב שבזה עליה, לישב שאפשר חזקה והדופן הסכך עד מהדופן י"ט גובה יש [אא"כ בזה.

הסוכה]. קרקע כתחילת הדופן של הזה הטפח

וכתב מהשיעור, הממעטות מכונות בו ויש בו שאוכלין מלאכה בית ובענין לעיר, עיבור בדין עוסק כח] ס"ק קי סי' [או"ח ובחזו"א

מדבריו ראיה אין לכאורה ולכן למלאכה, רק לדירה נצרכות המכונות אין שם אך מהשיעור, ממעטות הן לקרקע מחוברות הן שאם

הבית. תשמישי לשאר

טפח הוא דהשיעור במשנה דמש"כ אהל, טומאת לענין טפח פותח שיעור לגבי כתב מ"ה] פ"ג [אהלות בפיהמ"ש הרמב"ם והנה .30

לשון השואל הביא רפ] סי' [יו"ד חת"ס ובשו"ת טפח. על טפח מדתו בחשבון שיש בפתח סגי דלא לאפוקי בא "מרובע", טפח על

עיי"ש]. דבריו, דחה שם [והחת"ס מרובעות אמות ט' של מדה בשיעור סגי "מרובע" כתוב שלא דבמקום ממנה ללמוד ורצה זו

ד' על ד' דוקא דבעינן מדתו", בחשבון "שיש הלשון את מזוזה בהלכות כתב לא שהרמב"ם מזה איפכא, לדייק יש לכאורה אמנם

ד"ט, על ד"ט של ריבוע בו שיכנס דוקא דבעינן שבת) (פי"ד הרמב"ם כתב ד"ט שהוא בו שאמרו כרמלית שיעור [ולענין מרובעים.

מיל]. אלף ארכו אם אף פטור מקום אלא כרמלית אינו ד"ט מרוחב מעט חסר אם אך

להכניסוהט" שיוכל דוקא דבעינן דהכוונה "בשוה", ד"א על ד"א דבעינן שכתב הרמב"ם מלשון לדייק האריך ב] ס"ק תרלד [סי' ז

ז"ט של ריבוע בה להכניס שיוכל טפחים כט היקיפה שיהא דבעינן עגולה בסוכה שאמרו וכמו ד"א, על ד"א בו שיש שלם ריבוע

מכריעות. הט"ז שראיית ד] ס"ק קסט סי' [יו"ד החזו"א וכתב ז"ט. על
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.äæ øãç ìò íâ ïéåëéå øçà øãç ìò êøáéù åà ,äëøá éìá òá÷é31313131

.äæåæîî øåèô äæë úéá ò"åëìã åè÷ð [ì"ðä] à"åæçäå æ"èäå ,äëøá éìá òáå÷ù ç"áäå íãà ééçä åè÷ð ïëå

ò"åùäò"åùäò"åùäò"åùä úòãìúòãìúòãìúòãì áçåøäáçåøäáçåøäáçåøä øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù äîäîäîäî

èòî ùã÷î øôñá áúëå .äæåæîá áééçúéå øö úéáä àäé äîë ãò ùøôúð àì ,ò"åùä ÷ñô êëå ,í"áîøá ù"àøä úðáä éôì äðäå

,è"æ áçåø úåçôì ïðéòáã áúë åëìî úåòåùé øôñáå .áéúé àúîàá àøáâã ,úåçôä ìëì äîà áçåø ïðéòáã íéùåã÷ úòãä íùá

éàøò úøéã àéäù äëåñ ÷øã ,íéçôè 'æá éâñ àìã áúë (â óã äëåñ '÷ä íééçä øåàä ìòáì) ïåéöì ïåùàø øôñáå] .äëåñ øåòéùë

.[úéá ë"àùî è"æá àéæç

úåîàúåîàúåîàúåîà 'ãî'ãî'ãî'ãî úåçôáúåçôáúåçôáúåçôá äìäìäìäì éãéãéãéã øùàøùàøùàøùà úåùîúùäìúåùîúùäìúåùîúùäìúåùîúùäì ãòåéîäãòåéîäãòåéîäãòåéîä øãçøãçøãçøãç

äæ øåòéù åá ïéàù úéáù óàå ,à"ã ìò à"ã ìù øåòéù íäá ïéàùë óà øéòä íò ïéøáòúî ïéðâøåáã àúéà [:â óã äëåñ] 'îâá

ö"à äæ êøåöìå ,úåãùä úøéîùì åùòð ïéðâøåáä ìù íø÷éòù ïåéëã åðééäå ,åäééúìéîì åæçã éðàù ïéðâøåá ,øéòì øåáéò äùòð åðéà

.äøéãì éæç àì à"ãî úåçôáå ,äøéãì ãòåéîù úéá ë"àùî ,à"ã øåòéù

íðéàù ïåéë à"ãî úåçôá íâ íéáééç úñôøîå øòù úéáã áúëù ìàéðã éãåîçä éøáã úà àéáäù [àé ÷"ñ] äáåùú éçúô ïééòå

ìàéðã éãåîçä óéñåä ãåò .[ïéðâøåá éáâì (ì"ðä äëåñ) 'îâäî úàæ ãîìå ,ïë áúë (:â óã äëåñ) ù"ùøä íâ] .äøéãì íéãòåéî

.äæåæîá íéáééç íä éøä ,åéöôç çéðî íäáù à"ã øåòéù íäá ïéàù íéðè÷ íéøãç åðîî íéàöåéå ìåãâ úéá åì ùé íà ä"äã32323232

êà ,äðéùå äìéëà åðéàù íééåñî ùéîùúì ãòåéîä øãç éáâì ,ì"ðä ã"åîçä úøáñ ïéòë [á ÷"ñ èñ÷ 'éñ ã"åé] à"åæçá åðéöîå

,äæåæî åá úåùòì áééç äéä ãåáëì äéåùòä äøéã åæ ïéàù íòèä àì íàù ,àñëä úéá ïåâë ,íéáåùçä äøéãä éùéîùúá ììëð àåä

øãçä úøéãî úåçô äáåùç äðéà ïúøéãù à"åæçá òîùî ,à"ã ïäá ïéàù íéðè÷ íéøãç øàùá íðîà] .à"ã øåòéù åá ïéàù óà

ìåãâä øãçì äñéðëä ïéîéî äæåæî äùòé ïëìå ,ìåãâä.[ì"ðä ã"åîçäë àìãå ,à"òø íùá ïî÷ìãëå ,

àìã äæå ,áééçî åðéà åîöò çáèîäù çëåîå ,úéáì äñéðëá äæåæîä çéðäì áúëù à"ã åá ïéàù çáèî éáâì à"òø éøáãá ïééòå

ë"àà äæåæîá áééç åðéà ïáúä úéáù áúëù ì"ðä ìàéðã éãåîçäë ì"ñ àìã øàåáî íâ [áù 'éñ ç"åà] øæð éðáàá ì"ðä ã"åîçäë

.ì"ðä ã"åîçë àìã è÷ð [èì ÷"ñ] èòî ùã÷î øôñá íâå ,[á"éñ åè ììë] à"ééçä øáë áúë ïëå ,äøéãì éåàøù øåòéù åá ùé

åçúôù ,äæåæîá áééç ,úåîà 'ã åá ïéàù ïè÷ úéáì çåúô ìåãâ úéá äéä íàù æ"àéøä íùá [äæåæî úåëìä óåñ] íéøåáâ éèìùä áúë

øãçäù øçàîã åéøáãî øàåáîå .øéöä øëéä ïëéä äæá î"÷ôð ïéàå ,äðéâì åà ø"äøì çåúôä úéáë àåä éøäå ,áùçð àåä ìåãâ ìù

úñðëá íâ â"ùä éøáã åàáåäå .ìåãâä øãçì äñéðëä ïéîéî äæåæî äùåòå ,äðéâë åà øéåàë áùçð àåä éøä äæåæîî øåèô ïè÷ä

.äìåãâä

øãçä ìà çáèîäî äñéðëä ïéîéî äæåæî ïéùåò ,úåîà 'ã åá ïéàù çáèî ùé íàã ,[ò"åùä úäâä] à"òø íâ àøáñî áúë ïëå

.[èö 'éñ] ïåéö ïéðá ú"åùá áúë ïëå ,ìåãâä

ìòáì] ìàðúð úøåú ú"åùá àåä ïë ,ìåãâä øãçì äñéðëá äæåæî úåùòì åáééç àìå ,â"äëá éøîâì åøèôù íéðåøçàäî ùé íðîà

àöéù àì íà ìåãâä ìà ïè÷ä øãçäî ñðëäì à"àù ïåéëã åîòèå ,[èë÷ 'éñ] áì éø÷ç øôñá áúë ïëå .[âì 'éñ ìàðúð ïáø÷ä

שרבינו דכיון יד] ס"ק מו סי' [יו"ד בעצמו הש"ך למש"כ סותרים שדבריו הש"ך על תמה ט] ס"ק שסו סי' [או"ח תו"ש בספר .31

כדעתו. מהכרעתם ראיה אין לכן הרא"ש תלמידי הם והטור ירוחם

חזי שלא כיון במזוזה שם חייב הוא אין דניאל החמודי לפי גם ב"ב, בו שישנים והיינו לדירה, קטן חדר בביתו ייעד אם אמנם .32

לדירה.
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,ïè÷ä ìà ìåãâäî äàéöé åîù ø÷éò ìë àìà ,ìåãâä øãçä ìà äñéðë äæä çúôä éø÷éî àì ,ïè÷ä øãçä ìà äìéçú çúô åúåàî

.[àô÷ é"ñåñ à"ç ã"åé] î"âà ú"åùá áúë ùîî åæ àøáñëå

íéöôç ú÷æçäì ãòåéî ïè÷ä øãçäù äø÷îáã ,ìéòì àáåäù ìàéðã éãåîçä ìù åðéãî êåôä àåä åúòéñå à"òø ìù äæ ïéã äðäå

úà äùòé à"òø éôìå ,ïè÷ä øãçä ìà äñéðëä ïéîéî äæåæî äùòé ã"åîçä éôì ,úåîà 'ã øåòéù íé÷÷åæ íðéàù íéùéîùú ,á"åéëå

.ìåãâì ïè÷ä øãçäî äñéðëä ïéîéî äæåæîä

ïë ,úåîà 'ã äá ïéàù úñôøîá óàå ,úñôøîä ìà äñéðëä ïéîéî ã"åîçä éøáãë úåùòì äéä úñôøî éáâì íéìùåøéá âäðîäå

ì"öæ ùéà ïåæçä êãéàîå .[é ÷ìç ìàøùé ïáà ú"åù] ì"öæ øùéô é"éøâä áúë ïëå ,ì"öæ æééøâðåé ã"øâä íùá øãä úáåç øôñá áúë

.ì"öæ áéùéìà ù"éøâä àáå äøåî äéä ïëå ,úéáä ìà íéøãçäî úñôøîäî äñéðëä ïéîéî äæåæîä úà éðååâ ìëá úåùòì äøåî äéä

÷ôñä÷ôñä÷ôñä÷ôñä úîçîúîçîúîçîúîçî úåæåæîúåæåæîúåæåæîúåæåæî 'á'á'á'á úåùòìúåùòìúåùòìúåùòì êééùêééùêééùêééù íàäíàäíàäíàä

òåáéø åá ïéàù ïè÷ øãç ùé íàù [èö 'éñ] ïåéö ïéðá ú"åùá áúëúåîà æè åá ùé åúãî áåùéç éôì êà ,à"ã ìò à"ã ìù

,äæä øãçä ìà äñéðëä ïéîéî äæåæî äùòéå ,ìåãâ øãç æ"ä [ò"åùä è÷ð ïëå] í"áîøä éôìã ,âåäðì êéà ÷ôñ äæ éøä ,úåòáåøî

,ìåãâì ïè÷ä øãçä ïî äñéðë ìù ïéîéä àåäù ãâðëù ãöá äæåæîä úà úåùòì êéøöå ïè÷ øãç éåä øåèäå å"éøå ù"àøä éôìå

õ"áòé úìéàùá íâù [÷ 'éñ] ïåéö ïéðáä ïééöå .÷ôñä úîçî ,óå÷ùî ìëá úçà äæåæî ,úåæåæî 'á úåùòì áúë ïëìå ,à"òø ù"îëå

.äæåæîä éðéãá úå÷éôñ åì åéäùë ãçà çúôá úåæåæî 'á úåùòì äåéö [ò ïîéñ]

äîì åúåîãì ïéàå ,óéñåú ìá ùùç úåæåæî 'á úééùòá ùéù ÷éù í"øäîä åì áúëù äî ÷éúòäù [íù] ïåéö ïéðáá ãåò ù"ééòå

éø÷éî àì ïëìå ,ú"øì úåìåñô é"ùøã ïéìéôú êôéäì ïëå ,é"ùø éôì úåìåñô ú"øã ïéìéôú íúäã ,ú"øãå é"ùøã ïéìéôú íéçéðîù

úåôðë 'ä äá ùéù úéìèì úàæ äîéãå .óéñåú ìá øåñéà äæá ùé úåøùë ïäéúùù ïåéë úåæåæî 'á ë"àùî ,ïéìéôú úåâåæ 'á çéðî

ïåéö ïéðáäå .äæá ÷ôúñäì [úììåëä äçéúô] â"îôä êéøàä øáë ,÷ôñä úîçî äùåòù óàå ,ú"áá øáåòã úåéöéö 'ä äá äùòå

éîãå ,íù øçà õôç çéðä åìéàëå ,àúéìã ïàîë àéä éøä ìàîùá äæåæîù ïåéë óéñåú ìá ùùç ïàë ïéàã ÷"éù í"øäîì áéùä

.úéöéö äá øåù÷ì äéåàø óðë ìëã ,úåôðë 'ä äá ùéù úéìèì éîã àìå ,ú"øå é"ùøã ïéìéôúì

.úåæåæî 'á úåùòì ïéàã íéðåøçà ãåòå à"åæçä åáúë äùòîì íðîà

ãéãéãéãé óéòñóéòñóéòñóéòñ
åøîàã àäà :âì óã úåçðî é"ùøá àðùéì ãçá àåä ïëå ,á"ä å"ô í"áîøá àåä äæåæîä ïî øåèô äø÷ú àìì úéáù ïéãä øå÷î

íéùøôî 'ñåúå] .äøå÷î åðéà úéáäù åðééäã 'á ïåùìá é"ùøéôå .äø÷ú åäì úéìã åðééä ã"î ãçìå ,äæåæîä ïî ïéøåèô éàîéù éçúéô

.[úàöåé ïáàå úñðëð ïáà àìà ïåéìò óå÷ùî ïéàù àî÷ àðùéìë

óà äæåæîá úáééç øöçù åîëã åàéáäù [úéìã ä"ã] 'ñåúá ù"ééò ,äæåæîá áééç äøå÷î åðéàù úéá íâù íéøáåñä íéðåùàøäî ùéå

.[:àé óã àîåé] éøéàîä áúë ïëå ,[àñ÷úú é"ñåñ] éëãøîä úòã ïëå .úéáä ä"ä äøå÷î äðéàù

:íéöåøéú éðù åðéöî ,äøå÷î äðéàù óà äæåæîá úáééç øöçã àäî é"ùøå í"áîøä ìò àéùå÷ä ïéðòìå

.à.éåøé÷ äá ïéàù óà úéáä úøéãì úùîùî úåéäì äëøã êëã éðàù øöçã õøéú [àé 'éñ] ù"àøä

.á.úéáä ìà äëøã íéñðëðù íåùî àìà äîöò ãöî äðéà øöç áåéçã õøéú çåðî åðéáø

ïåâë ,úéáä úøéãì àåä ùîùî êà ,äøåîâ äøéãì åðéàù ïåéë éåøé÷ éìá úåéäì åëøãù úéá âåñá àåä íéöåøéúä 'á ïéá î"÷ôðå

åàä úéáìà åëøã ïéñðëð ïéàù ïåéë äæåæîä ïî øåèô äéäé çåðî åðéáø éôìå ,äæåæîá áééçúéå øöçë åðéã àäé ù"àøä éôìù ,øö

.úéáä

úèéù úîçî äæåæîá äæë úéá áééçì ùéã ,ùãç éøôä ìòá íâ åì áúë ïëã àéáäå ,áúëù [ãé 'éñ] ïáà éøåè äòáøà ú"åùá ïééòå

.ì"ðä ù"àøä
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äøå÷îäøå÷îäøå÷îäøå÷î åúö÷îùåúö÷îùåúö÷îùåúö÷îù úéáúéáúéáúéá

çåðî åðéáø áúëå .äæåæîá çúôä áééç çúôì êåîñ äøå÷îä ÷ìçä íà éæà ,äøå÷î úéáä úö÷î ÷ø íàã [á"ä å"ô] í"áîøä áúë

.à"ã åá ùéù åðééäã ,úéá øåòéù äøå÷îä ÷ìçá ùéùë à÷åã åðééäã33333333

ïéà äøå÷îä ÷ìçáù óà ,'ã ìò 'ã øåòéù ùé úéáä ìëáù äæá éã äøå÷î úéáä áåø íàù øùôàã [ãî ÷"ñ] èòî ùã÷îä áúëå

.äæ øåòéù

åèåèåèåè óéòñóéòñóéòñóéòñ
.àùéøá éùã éìú ì"à àúæåæî éì òá÷ ïîçð áøì ì"à ,àúéá äðá àúåìâ ùéø àúéà [.âì óã úåçðî] 'îâá

:'îâä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå

.àúà òåá÷ì ïéà êà ,äæåæîä úà íäá åòá÷é ë"çà ÷øå ïéðáá íéôå÷ùîä úà äìéçú åòá÷éù øîà ð"øù ùøéô é"ùø

àáåä] ìéðåìî é"øä ùøéô äæ ïéòëå .éåùòä ïî àìå äùòú ì"åäã ,ïéðáá óå÷ùîä úà òåá÷ì ë"çàå óå÷ùîá äæåæîä

.[úéáä ÷ãáá é"áá àáåäù íééç úåçøà øôñá

.áäæåæîä úòéá÷ íå÷î øùà çúôá éøééîã åùøéô [à"ä å"ô] úåâùäá ã"áàøäå [ç 'éñ] ù"àøäå [éìú ä"ã íù] 'ñåú

úåúìãä úà òåá÷ì åì øîà ïëìå ,[êåîñá ìéòì 'îâá íù øàåáîä ,éùð éáì éøáâ éá ïéáù çúô ïéòë] øéö øëéäá éåìú

.øéöä øëéä ïëéä åàøéù éãë ,äìéçúá

.âí"áîøä ùøéôå] .äæåæîá áééç åðéà ïë éðôìã ,úåúìãä úà äìéçú úåìúì åì øîàù ùøéô [ä"äå à"ä å"ô] í"áîøä

åá ùéù çúôá àìà øòù ïéàå êéøòùá ïåùìá äøîàð äæåæî úåöî ø÷éòã (î"ëá äàáåä ,ë 'éñ øåãä øàô úáåùú)

úà òåá÷ì øùôàù øåáñ äéäù àìà úàæ òãé àúåìâ ùéø íâå .øòù àìå çúô àø÷ð úåúìã éìá çúôã ,úåúìã

.[úåúìãä úà äìúé äìéçúù åì øîà ð"øå ,úåúìãä úà äìúé ë"çàå ,úìãä úà äìúéù íãå÷ óå÷ùîä ìò äæåæîä

ùåáìä íùá [äë ÷"ñ] ê"ùä áúëå .[ö 'éñ] åá ìëá íâ àåä ïëå ,í"áîøäë åáúë [âëú äåöî] êåðéçäå [:àé óã àîåé] éøéàîä íâ

àåä ïëå ,éåùòä ïî àìå äùòú íåùî äìåñô ,úìãä úà äìú ë"çàå úìãä úééìú éðôì äæåæîä úà òá÷ íà í"áîøä éôìù

[:àé óã àîåé] éøéàîá34343434

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìáúë ïëå ,úìã åá ïéàù úéáá óà äæåæî úåùòìå íéðåùàøä áåøë øéîçäì ùé ,í"áîøä éøáã ïéàøðù óàã é"áä áúë :

øä úèéù úàå ,àîúñá ò"åùä.íéøîåà ùéë ò"åùä áúë í"áî

äìéçú äìúé ïëìå ,úìã åì ïéàù çúôá äæåæî úòéá÷ ìò êøáì àìù í"áîøä úèéùì ùåçì ùéã áúëù [äë ÷"ñ] ê"ùá ïééòå

בזה. סגי ה"נ מרובעות, אמה טז מדתו בשיעור בשיש דסגי סי"ג] [לעיל והשו"ע הרמב"ם דלשיטת הש"ך והוסיף .33

טו [כלל החיי"א לדינא העתיק וכן כן, נקט הוא שגם הפר"ח דברי את שם והביא יד], [סי' אבן טורי ארבעה בשו"ת כתב וכן .34

יג]. [סעיף שו"ע וdקיצור ס"ט]

לג:] דף [מנחות דמהגמ' כתבו יב] אות קמה [שאילתא להנצי"ב שאלה העמק בספר וכן לג:] דף [מנחות אורה קרן בספר אמנם

ולא תעשה של חסרון יש אז לכותל, וחיברה העמידה ואח"כ בפצים המזוזה את קבע אם שרק מוכח ה"ח] [פ"ה ברמב"ם שהובאה

שתליית משום הטעם ואולי אח"כ, הדלתות את שתלה אף חסרון אין מזוזה, וקבע הפצימין עמדו כבר שאם ומשמע העשוי. מן

חסרון. בזה אין ולכן קל, מעשה הוי הדלתות

תולמ"ה. של חסרון בזה שיש והחיי"א והדה"ח והפר"ח הש"ך דברי אלא לנו אין הלכה לענין אמנם
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úà øéñé úìãä úà äìúéùëìå ,äëøá éìá äæåæî òá÷é ,ãéî úìãä úà úåìúì à"à íàå ,äæåæîä úà òá÷é ë"çàå úìãä úà

çúôá äæåæîä úòéá÷ úòùî äåöîä úà íéé÷ øáë íéðåùàøä áåø éôìù ïåéë åéùëò êøáì à"àã] ,äëøá éìá áåù äðòá÷éå äæåæîä

.,[äùáåìå øæåçå úéìè øéñîë éåäã ,êøáì åì ïéà äòáå÷å øæåçå äæåæîä úà øéñî øùàëå ,úìãä úééìú íãå÷35353535

.àöåé äæáå äæ øãç ìò íâ åúòã àäéå øçà øãç ìò êøáé

ïéà ,äàìúå øæçå úìãä úà øéñä ë"çàå ,úìãä úééìú éøçà äæåæîä úà òá÷ íàù [ãé ÷"ñ ù"úôá àáåä] íééçä êøãá áúë

.øùëäá äæåæîä äòá÷ð äìéçúîù ïåéë ,í"áîøä úèéùì óà éåùòä ïî àìå äùòú íåùî äæá

úåúìãúåúìãúåúìãúåúìã åáåáåáåá òåá÷ìòåá÷ìòåá÷ìòåá÷ì êøãêøãêøãêøã ïéàùïéàùïéàùïéàù íå÷îíå÷îíå÷îíå÷î

,íéãåîò éáâ ìò äø÷ú àéäù ,àøãñëà éáâì [á"ä å"ô] í"áîøä éøáãîù [ç ÷"ñ ùã÷ä éìåãéâáå åî ÷"ñ] èòî ùã÷î øôñá áúë

íåùî äøåèô àøãñëàä ä"àìáù äéì ÷åôéú ë"ìàã ,øèåô úìãä ïåøñç ïéà àøãñëàáù ãåîìì ùé ,ïéîéöô äì ïéàù íåùî øèôã

.[:âì óã úåçðî] ùãå÷ä úøäè øôñá áúë ïëå .úìã äì ïéàù

òåá÷ì ïéà íäéøáã éôìå ,úìã àøãñëàì ùéã àøãñëà êøò êåøòá àåä ïëå ,úìã äá òá÷ù àøãñëàá éøééîã ãéîòä î"ëä íðîà

.úìã ïäá úåùòì êøã ïéàù åìàë úåîå÷îá íâ äëøáá äæåæî36363636

äæåæîääæåæîääæåæîääæåæîä úàúàúàúà òáå÷òáå÷òáå÷òáå÷ ïëéäïëéäïëéäïëéä

àìéîîå ,çúôä úåæåæî éáåò ìëá äæåæîä úà òåá÷ì ìåëé ,úåúìã çúôá ùéù ìëã øáúñîã [åð÷ 'éñ á"ç] éåìä èáù ú"åùá áúë

.úìãä íå÷îì êåîñ åðéà àåäù óà ïåöéçä çôèá äðòá÷é

æèæèæèæè óéòñóéòñóéòñóéòñ
ìòå éîéðôä øãçä øòù ìò äåææî úåùòì áééç ,øãçá øãç åìéôà ,úéááù øãç áúëù ù"ééò ,é"ä å"ô í"áîøá àåä ïéãä øå÷î

.ïéòåá÷å äøéãì ïééåùò ïìåëù ,úéáä øòù ìòå ïåöéçä øãçä øòù

שנחלקו ולובשה וחוזר טליתו שפושט למי וקובעה, וחוזר מזוזה המסיר את מדמה הש"ך שכנראה שכתב רע"א בהגהת עיין .35

ענין, בכל הפוטרים הפוסקים בשיטת אזל והש"ך יד]. סעיף ח [סי' ציצית בהלכות והרמ"א השו"ע בזה נחלקו וכן הראשונים, בזה

דהמסיר דאפשר סובר וכנראה "ועיין", זה על סיים רע"א אמנם לז]. [ס"ק ברורה במשנה עיי"ש קטן, טלית עליו נשארה כשלא אף

שוב, לברך שאין נקטו והדה"ח הש"ך ומ"מ וללובשה, לחזור ע"מ טלית הפושט מאשר שוב לברך טפי יתחייב וקובעה וחוזר מזוזה

אדם. בחיי כתב וכך

עכשיו לברך יכול א"כ הרמב"ם], לשיטת שחשש [משום בירך לא המזוזה את שקבע שבשעה דכיון שכתבו מהאחרונים יש אמנם

הדלתות. תליית אחרי מחדש קובעה שםכאשר והיה בירך שלא נזכר ימים ואחרי מזוזה דקבע שכתב לא] [סי' הד"ט בעיקרי עיין

כתב וכן קיימת. שעשייתה זמן כל המצוה על לברך דיכול ברכות] [פי"א הרמב"ם כתב שהרי עכשיו, שיברך ואמר נבון מהר"י הרב

מז] [ס"ק מעט במקדש כתב וכן אח"כ. לברך דיכול בירך ולא בציצית שנתעטף למי זאת ודימה קלט], סי' [יו"ד סופר כתב בשו"ת

אמנם קעט]. סי' [יו"ד אג"מ בשו"ת גם כתב וכעי"ז נמשכת, שעשייתן כיון לעשייתן עובר חשיב דכה"ג לט], [דף סוכה לתוס' וציין

לדבריהם. לחוש יש לכאורה לברך, שאין כתבו והחיי"א והדה"ח שהש"ך כיון

דלת, בלי לדירה ראוי דאינו בבית, חסרון דהוי משום הוא דלת העדר של שהפטור נפרש אם רק שייכא המקד"מ סברת ולכאורה .36

דסו"ס הרמב"ם, יפטור גווני בכל א"כ דלת, בלי שער שם ואין בשעריך, שכתוב משום הוא שהטעם בתשובה הרמ"א מש"כ לפי אבל

שער. זה אין
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.òåá÷å äøéãì éåùò àåäù ïåéë ò"ôá áééç øãç ìë àìà ,øòù úéá ïéãì ïàë ö"àù í"áîøä ïåùìî òîùîå37373737

çé-æéçé-æéçé-æéçé-æé óéòñóéòñóéòñóéòñ
åá ùéù àðåøãðéà éàäã åøîàù ù"ééò ,.ãì óã úåçðî 'îâá àåä åìà íéôéòñá øëæðä íéçúô äáøä åá ùéù úéá ìù ïéãä øå÷î

çúôá äæåæî äùò àì éáøã [:âì óãá] åøîà àäã é"ùø äù÷äå .íäî ãçàá ìéâøã â"òà ,äæåæîá íéáééç íìåë íéçúô äîë

éâøä øúá ïðéìæà äæåæîáå ,åá ùîúùäì ìéâø äéä àìå ìéàåä åùøãî úéáì åúéáîù:íéöåøéú 'á é"ùø õøéúå .ì

.àìáà ,ìéâøä çúô éáâì ìèáã ,ìéâø åðéà ãçàäå ,íéçúô éðù åá ùéù úéáá ÷ø àåä ìéâøä øçà ïéëìåäù åøîàù äî

.ãçà éáâì íéçúô äùìù éìèá àì ìéâø ïäî ãçàå íéçúô äòáøà åá ùéù úéá

.á,åá ùîúùäì íéìéâø íãà éðá äîë øùàë åðééä ìéâøä øçà êìä åøîàù äîã ,íéðåàâä ú÷åìçî é"ùø àéáä ãåò

úéá éðá åéä äìéçúîù ïôåàá éøééà [.ãì óã] 'îâá åìéàå ,åãáì éáø ÷ø ùîúùä éáø ìù åùøãî úéá ìù çúôáå

,ãçà çúôá ÷ø ùîúùäì íéìéâø åéäå úéáä éðá åèòîúðùë íâ ïëìå ,íéçúôä ìëá ùîúùäì íéìéâø åéäå íéáåøî

.íéçúôä øàùî äæåæîä áåéç ìèá àì

ò"åùä àéáä ïëå ,éðùä ùåøéôä úà ÷ø ÷éúòä øåèäå ,é"ùø ìù íéùåøéôä éðù úà å÷éúòä íçåøé åðéáøå [ãé 'éñ] ù"àøäå

.[æé óéòñ]

åì ùéù úéáá ë"àùî ,ùøãîä úéá ïéáì úéá ïéáù çúôá ÷ø ìéâø åðéàù çúô ìù øåèôä úà àéáä [ã"éä å"ô] í"áîøä íðîà

.[çé óéòñ] ò"åùä ÷éúòä ïëå ,íäî ãçàá ÷ø ùîúùäì ìéâøù óà äæåæîá íéáééç íìåë ,ø"äøì åà øöçì íéçúô äîë

.[ùøãî úéáì åúéáî çúôá ÷ø ìéâø åðéà ìù øåèô àéáä í"áîøäù é"áä äæá ãîò øáëå]38383838

ìëá ùîúùäì íéìéâø åéä äìéçúî íà à÷åãã ,øåèä úòã úà ÷éúòä æé óéòñáù ,ò"åùä é÷ñôá äëåáî ùé àðéã ïéðòìù àöîðå

ìëáù í"áîøä éøáã úà ÷éúòä çé óéòñá åìéàå ,ãçàá àìà íéìéâø íðéàå úéáä éðá åèòîúðùë íâ íúåà ïéáééçî ,íéçúôä

.íäî ãçàá ìéâøù óà íéçúôä ìë íéáééç éðååâ

ìë åøàùð ,íéçúôä ìëá ùîúùäì íéìéâø åéä äìéçúîã éøééà æé óéòñáã ,äøéúñ ïàë ïéàã [è ÷"ñ] ùã÷ä éìåãéâ øôñá áúëå

óéòñá ìáà ,íéçúôä øàùá ììë íéùîúùî ïéàå ãçà çúôá ÷ø íéùîúùîå úéáä éðá åèîòúðùë ïë éøçà óà ,íáåéçá íéçúôä

íéàöåéå íéñðëð íà àìà äæåæîá íéáééç íéøçàä íéçúôä ïéà äæáå ,ãçà çúôá ÷ø íéìéâø åéä äìéçúî øáëù ïôåàá éøééà çé

.ãçà çúôá øúåé íéìéâøù ÷ø ,èòî íäá

äæåæîäîäæåæîäîäæåæîäîäæåæîäî øèôðøèôðøèôðøèôð éúîéàîéúîéàîéúîéàîéúîéàî åáåáåáåá ùîúùäìùîúùäìùîúùäìùîúùäì å÷éñôäùå÷éñôäùå÷éñôäùå÷éñôäù çúôçúôçúôçúô

[æò÷ 'éñ] î"âà ú"åùáå [çì óéòñ] ïçìåùä êåøòáå [áì÷ 'éñ] é"ù êøòáå [çî ÷"ñ] î"÷îá ïëå [è ÷"ñ ì"ðä] ùã÷ä éìåãéâá [à

.äëøáá äæåæî â"äëá òá÷é àìù à"éå ,äæåæîä ïî øèåô åðéà çúôá ùîúùäì å÷éñôäù äæ íöòã åáúë39393939

שער. בית בדין דעוסקים משמע לא והכא שער, בית בדין עוסקים דכולם ויב, ז-ט לסעיפים לציין כאן הגר"א מש"כ וקצ"ע .37

היה לא אך לביהמ"ד, מביתו להכנס היה הפתח תשמיש עיקר אם לכן במזוזה, חייב אינו עצמו המדרש שבית שכיון ואפשר .38

משא"כ לבית, להכנס ולא המדרש לבית להכנס עיקרו שכל כיון ממזוזה הזה הפתח פטור לביתו, מביהמ"ד זה בפתח להכנס רגיל

סוס"י (יו"ד אג"מ בשו"ת [ועיין לבית. מרה"ר לכניסה נעשו כולם מ"מ בכולם רגיל אינו אם אף לרה"ר, פתחים כמה לו שיש בית

המזוזה]. מן פטור הבית, אל לכניסה ולא מהבית ליציאה רק העשוי שפתח שכתב קפא)

כלל. בו משתמשים ואין במנעול הפתח את נעל אם אף דהיינו י] ס"ק [פ"ו הדר חובת בספר וכתב .39
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.øåèôã [æò÷ 'éñ] î"âà ú"åùá áúë ,çúôä íå÷î úà íñåçä ãáë ïåøà ãéîòä íàå [á

åîúñå çúôä úåæåæî úà ø÷ò 'éô] åéîéöô úà õøô íà ÷øã åè÷ð [åì÷ 'éñ] é"ù úøåùú ú"åùá ïëå [çì óéòñ] ïçìåùä êåøòáå [â

.øöçá çúôä ìòá úåéåëæ ìåèéá ïéðòì [áé óã á"á] 'îâá øàåáîã àä ïéòëå ,øåèô [íéðáìá

óúøîäóúøîäóúøîäóúøîä çúôáçúôáçúôáçúôá à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

åðéàå ,äæåæîá áééç óúøîä ìà ø"äøîù çúôä ïéà ,úéáä ìà óúøîäî çúô ùé íàã [èö 'éñ] ì"éøäî úáåùú íùá à"îøä áúë

,úåàùî úñðëäì ÷ø éåùò çúôäù ïåéë ,äæåæîá áééç ìéâø åðéàù çúô íâù [çé óéòñ ò"åùá àáåîä] í"áîøä áúëù äîì äîåã

ïéàùë ìáà ,åðîî ïè÷ àåäù óà óúøîì úéáäîù çúôä éáâì àåä ìèá ïëì] ììë åá ïéùîúùî ïéà úåàùî íéñéðëî ïéàùëå

.[áééç óúøîì ø"äøîù çúôä ÷øå ,ììë çúô äæ ïéà (è"ã áçåøå è"é äáåâ) çúô øåòéù óúøîì úéáäîù çúôá

èéèéèéèé óéòñóéòñóéòñóéòñ
íàå úçà äæåæîá áééç ãçà çúô åì ùé íà ä"ø øîà äééìòì úéá ïéá çåúôä ìåì øîúà ,.ãì óã úåçðî 'îâá àåä ïéãä øå÷î

.úåæåæî éúùá áééç íéçúô 'á åì ùé40404040

ìàéðã éãåîçä ìò íé÷ìåçä éôìã óéñåäå ,øòù úéáì åîå÷î úà úåùåò íìåñä áéáñù úåöéçîäã [áð ÷"ñ] èòî ùã÷îá áúë

.÷çåãå ,à"ã øåòéù úåöéçîä êåúá ùéã ì"ö ð"ä ,à"ã øåòéù åá ùé íà àìà äæåæîá áééç åðéà øòù úéá íâù íéøáåñå41414141

ëëëë óéòñóéòñóéòñóéòñ
ç"áä øåàéá úà äæá àéáðå ,íéøáãä øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå :âì óã úåçðî 'îâá àåä úìãä éøåçàù çúô ìù ïéãä øå÷î

:æ"èä øåàéá úàå [åì ïééö ê"ùäù]

ç"áäç"áäç"áäç"áä ìùìùìùìù åøåàéáåøåàéáåøåàéáåøåàéá

ãöá ãçàä ,úéáä úøéãì íéëåîñ íéçúô 'á ùéù éøééîã é"ùø ùåøéôî å÷éúòä øåèäå ù"àøäù àéáî ç"áä [àéðùäå ïåôö

áåéçù ïôåàá ,øçà øãçì êéìåî àìà ø"äøì êéìåî åðéà áøòîáù çúôäù éøééîã é"áá àáåîä éëãøîäë ç"áä ùøéôå .áøòîá

ìà øöçäî åà ø"äøî çúô àåä ïåôöîù çúôäå ,úéåæá ãîåòù çúôá åðééäå ,øãç åúåàì úéáäî ñðëðä ïéîéî àåä åá äæåæîä

úçà äæåæîá éâñ íà àåä ïåãéðäå .úéáä úéåæá ãîåòä íéöôá éîð åðééäå ,úéáì ñðëðä ïéîéî àåä åá äæåæîä áåéç ïëìå ,úéáä

íéöô éáâìå .íéçúôä éðùì úçà äæåæî éðäî çôè áçø åðéà íéöôä íàù åøîà äæ ìòå ,íéçúôä éðùì ìéòåúå äæä íéöôä ìò

êøãá àéäù ,øãçä ìù úìãä íàù ,øçàä çúôá ïéñðëðä ïéáì äæåæîä ïéá úööåç úìãä íà éåìú äæù ç"áä áúë çôè áçø

úìãä éøåçàî äðéà äæåæîä íàå ,úøçà äæåæî êéøö ,äúåà íéàåø íðéà ïåôöî ïéñðëðäù ïôåàá äæåæîä úà äøéúñî äøåâñ ììë

.çôè áçø íéöôäùë óà úçà äæåæîá éâñ ,úéáä çúôî íéñðëðì úéàøð àéäå

הוא, דפשיטא והקשו מזוזות. בארבע חייב באבי ארבעה ליה דאית אינדרונא האי מדר"ה ש"מ ר"פ אמר בגמרא ע"ז ואמרו .40

עשויים לעליה בית שבין לול אותו של הפתחים ששני ומשמע יח], יז [סעיפים דלעיל הדין וזהו בחד, דרגיל אע"ג ל"צ ותירצו

לגמרא ענין אינו מזוזות, בשני חייב ולמטה למעלה פתח לו יש דאם והשו"ע הטור שכתבו מה [אך חייבים. דשניהם וקמ"ל למטה,

הרבה]. פתחים לו שיש לבית בזה שלמדה הנ"ל

הפתח אם להסתפק יש המיטלטל, סולם רק לעלייה מהבית לעלות קבוע סולם אין שאם מד] ס"ק ז [פרק הדר חובת בספר כתב .41

כלל. פתח מיקרי לא דבכה"ג דאפשר במזוזה, חייב
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æ"èäæ"èäæ"èäæ"èä ìùìùìùìù åøåàéáåøåàéáåøåàéáåøåàéá

äæåæîä úà åùòå ,ïåôöî çúôå áøòîî çúô åá åçúôå ,úéáä úðéôá ãîåòä ãàî äáò íéöô ùéù éøééîã é"ùø úà ùøôî æ"èä

çúôáù äæåæîä äìéòåî ,çôè øåòéù ïéà íéçúôä ïéá øééúùðù íéöôä ÷ìçá íàù åøîà äæ ìòå ,éáøòîä çúôäî ñðëðä ïéîéî

,éáøòîä ììçá àåä åìéàë éðåôöä çúôä íâ øùëðå ,àúéìã ïàîë çôèî úåçô àåäù äæä íéöôä ÷ìçã ,éðåôöä çúôì íâ éáøòîä

÷ìç åúåà íàå ,[úéåæá êùîä àìà øùé êùîä åðéàù àìà ,éáøòîä çúôä ìù êùîäë éðåôöä çúôä úà íéàåøã åúðååë äàøð]

.äæåæîá áééåçî àåäå åîöò éðôá ãîåò éðåôöä çúôä éæà ,çôè áçø íéöôä ìù42424242

.à÷åãá äðéà àøîâá äøîàðù "úìãä éøåçàù çúô" ïåùìå ,úåúìãä úåàöîð ïëéä åìà íéðéãá î"÷ôð ïéàù æ"èä áúëå43434343

àëàëàëàë óéòñóéòñóéòñóéòñ
ãåîòä ïéàã à"áùøä áúëå .é"áá úàáåîä ö 'éñ à"ç à"áùøä úáåùúá àåä åòöîàá ãåîò åá åùòù çúô ìù ïéãä øå÷î

÷ìçî äæä ãåîòä ïéà ,íù øéö éøëéä ïéàùë êà ,éòöîàä ãåîòä éãéö éðùî øéö éøëéä ùé íà àìà íéðùì çúôä úà ÷ìçî

.éåðì äùòð ÷ø àìà íéðùì çúôä úà

,íéçúô éðùì çúôä úà ÷ìçî ãåîòä ïéàã àäì øçà íòè áúë àåäå ,åòöîàá ãåîò ùéù çúô ìù äæ ïåãéð áúë øåèä íâ äðäå

äæå ,éðùä ãöä íâ øâñð ãçà ãö íéøâåñ øùàëå ,éðùä ãöáù úìãä íâ úçúôð ãçà ãöá úìãä úà íéçúåô øùàëù éøééîã

.ãçà çúô ìëäù çéëåî

íâ êà ,íéçúô éðù éúîéàå ãçà çúô ååä éúîéà øçà ïîéñ ïúð ãçà ìëã ,àúèéù àãç íðéà à"áùøäå øåèä éøáã äøåàëìå

çøëä ïéàãøôðá çúôð çúô ìë íà î"î ,éòöîàä ãåîòä ãéì øéö éøëéä åéäé àì íà íâù øùôàã ,äæ ìò äæ íé÷åìç íäù

.à"áùøä ïåùì úà ÷éúòäù ò"åùä éøáã ìò øåèä éøáã úà áéëøäù [áé ÷"ñ] æ"èä áúë ïëå ,íéçúô 'áë åáùçé

.[ïàë] ò"åùá åðåùì àáåäù à"áùøäë àìã äæù ììë ïééö àìå ,øåèä ïåùì úà ÷éúòä [æë ÷"ñ] ê"ùä íâ44444444

áëáëáëáë óéòñóéòñóéòñóéòñ
øëåùä ìáà ,äæåæîä ïî øåèô íåé 'ì ìë ì"åçá úéá øëåùä åøîàù ù"ééò ,.ãî óã úåçðî àúééøáá àåä øëåù ìù ïéãä øå÷î

.ìàøùé õøàã áåùé íåùî øúìàì äæåæî äùåò é"àá úéá

äøåúääøåúääøåúääøåúä ïîïîïîïî áééçáééçáééçáééç íåéíåéíåéíåé 'ì'ì'ì'ì øçàøçàøçàøçà øëåùäøëåùäøëåùäøëåùä íàäíàäíàäíàä

:äøåúä ïî áééç íåé 'ì øçà íà ,úéá øëåù ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

åùøã [:äì÷ óã ïéìåç] 'îâá éøäù ,äøåúä ïî àåä øëåù ìù åáåéçù ïåùàøä êìäîá åáúë [úéìè ä"ã .ãî óã úåçðî] 'ñåú [à

לפתח גם המזוזה את לייחס דאפשר אמרינן זה באופן שרק ומשמע פתחים, בו שחתכו עב פצים שיש דמיירי מדגיש הט"ז והנה .42

יאמר לא הבית, בפינת לזה זה סמוכים והם הבית בקירות רגילים פתחים שני יהיו אם אבל פצים, באותו חתוך הכל שהרי הצפוני,

הבית. בקירות פתחים לגבי גם הט"ז דברי את העתיק החיים שבדרך וצ"ע הפתחים. שני את תפטור אחת שמזוזה זה דין

שהמזוזה מיירי דלעיל הב"ח ולפי כאחד, נחשבים הפתחים ששני לכך גורם ה"ז שבפצים, טפח רוחב כשאין הט"ז שלפי ונמצא .43

טפח רוחב וכשאין שבמערב], הפתח אל הפונה הפצים של בצידו נמצאת שהיא [אלא הצפוני הפתח של הימני הפצים על נמצאת

טפח. רוחב כשיש משא"כ ממש, הצפוני בפתח נמצא המזוזה של הקלף כאילו ה"ז

שערים, וג' כב' ונראים בעמודים המחולקים לבנין כניסות או חצירות של דשערים דנראה מח] הערה [פ"ז הדר חובת בספר וכתב .44

כלל בדרך שבינתיים שהעמודים ובפרט הימין, בקצה אחת במזוזה אם כי חייבים אינם דלתות, בכלל שאין או דלתות בהם אין אם

בעלמא. לנוי או התקרה לחיזוק אם כי אינם
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úéáá øãä íâù øáúñî øåîéùì äéåùò äæåæîäù ïåéëã àåä àøáñå ,åøáç úéá åèòéî àìå ,êúàéá êøã äðååëäù "êúéá" äáéúäî

,êúàéá êøã ïðéùøãå "êúéá" áéúëãî àåä øëåù ìù åáåéçã [øãä úáåç ä"ã .ã óã íéçñô] é"ùø áúë ïëå .øåîéù éòá åøáç

à"áèéøä íâ åáúë ïëå ,äøåúäî áééç øëåùù øáåñ é"ùøù [á úåà] íãà úîùðä áúëå .àðîçø øäæà àöåéå ñðëðù éîì àîìà

.àéð÷ úåøéëùù íåùî ú"äî áééç øëåùù ,î"é íùá [.àì÷ óã úáù] ã"éø 'ñåúå45454545

éøúã åáúëå] éðùä êìäîá [.ãî óã úåçðî] ì"ðä 'ñåú åáúë ïë ,ïðáøãî àìà áééç åðéà øëåùù íéøáåñ íéðåùàøä áåø íðîà [á

[ãî÷ 'éñ æ"ò úåëìä] úåîåøúä øôñå [åè é"ñåñ úåðè÷ úåëìä] ù"àøäå [àä ä"ã .àë óã æ"ò] 'ñåú åáúë ïëå .[éáéúë êúéá

óã úáù] ï"øäå à"áùøä åáúë ïëå .ï÷æä é"ø íùá [àé óã àîåé] à"áèéøäå [ç÷ 'éñ äðåîéø÷ ñåôã ú"åù] âøåáðèåøî í"øäîå

.[àì÷

.ïðáøãî àìà åðéà íåé 'ì øçà úéá øëåù ìù åáåéçù äëìäì ø÷éòäù [åñ 'éñ ú"åù] à"òø áúëå46464646

÷ôñî÷ôñî÷ôñî÷ôñî ÷ø÷ø÷ø÷ø àåäàåäàåäàåä äæåæîääæåæîääæåæîääæåæîä áåéçùáåéçùáåéçùáåéçù úåîå÷îáúåîå÷îáúåîå÷îáúåîå÷îá úéáúéáúéáúéá øëåùøëåùøëåùøëåù

ì÷äìå êåîñì íå÷î ùé ïëì ,ïðáøãî àìà åðéà úéá øëåùä ìù åáåéçù ïåéëã [æè ÷"ñ ù"úôá àáåä åñ 'éñ] à"òø ú"åùá áúë

í"áîøä úòãìã ïåéë ,ïáúä úéá øëåùá äæåæîá øåèôìå ïåãì äöø ïëìå .ú÷åìçîá éåðù äæåæîä áåéç ø÷éò íäáù íéðôåà äîëá

,ïáúä úéá ïéãá í"áîøä úòã ììë äàáåä àì íéðåøçàáå ò"åùáù ïåéëã ,äæá ì÷äì ïéàã áúë êà ,äæåæîî øåèô ïáúä úéá

éç àì äëøá ïéðòì óàã òîùîå ,äæåæîá áééç ïáúä úéáã åîúñåïéà ïëìå ,äéåçãë åæá åúèéù úà åðã ë"à ,í"áîøä úòãì ïðéùé

.àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ äæî úåùòì

ùéã [á óéòñ] à"îøä éøáã ïåâë ,åôø ïîéñáù íéðåãéð äîëá ì÷äì íå÷î ùé åìàä à"òø éøáã éôìã [æè ÷"ñ] ù"úôä áúëå

óéòñ ìéòì] ò"åùá ú÷åìçî äæá åàáåäù ,åì çåúô úéá ïéàù øòù úéáá ïëå ,úåáëåù íéùðù íå÷î ìëá äæåæîî íéøèåôå ïéìé÷î

.÷ôñä úîçî øèôé äæë úéá øëåùäù [åè óéòñ] ú÷åìçî äæá åàáåäù ,úåúìã éìá úéááå ,[æ

íåéíåéíåéíåé 'ì'ì'ì'ì êåúáêåúáêåúáêåúá ì"åçáì"åçáì"åçáì"åçá øëåùáøëåùáøëåùáøëåùá øåèôäøåèôäøåèôäøåèôä íòèíòèíòèíòè

àì ïééãò íåé 'ì êåúá ,åìùë éæçéî íåé 'ì øçàã íåùî ,ïðáøãî àìà åðéà äæåæîá øëåù ìù åáåéçù åáúëù íéðåùàøä áåø éôì

êåúá øåèôì íòèä ,äøåúäî àåä øëåù ìù åáåéçù ,ïåùàøä êìäîá [.ãî óã úåçðî] ì"ðä 'ñåú åðãù äî éôì êà .åìùë éæçéî

á"á 'îâä úà äæì åðééöå] .òá÷ úøéã ïàë ïéàå éàøò àåä ïééãòù åðééäå ,àåä äøéã úéá åàìã [íù] 'ñåú åáúëù åîë àåä íåé 'ì

.[øéòä éáùåé øãâá íäù ,íåé íéùåìù äá åäúùðù åìàá øåñà øéòä éáùåéî äàðä øãåîäù (.ç óã)

ãéîãéîãéîãéî áééçúîáééçúîáééçúîáééçúî íàäíàäíàäíàä íåéíåéíåéíåé 'ìî'ìî'ìî'ìî øúåéìøúåéìøúåéìøúåéì øëåùäøëåùäøëåùäøëåùä

íåé íéùåìùî øúåéì äøéã øëùù éî íâù òîùî ,ò"åùä éøáã úåèùôîå ,úåçðîá 'îâä ïåùì úèéäøîù éáö úìçð øôñá áúë

äøåàëì éåìú äæ ïåãéðù ù"ééòå] .ãéî áééçúîù áúëù íééçä êøã ìòá ìò äîúå ,íéùåìù êåúá àìå íéùåìù øçà àìà áééç åðéà

,íåé 'ìî øúåéì øëùùë óà ,øåèô éðååâ ìëá ë"à åìùë äàøð åðéàù íåùî íòèä íàù ,äæåæîî øåèô íåé 'ì êåúáã àä íòèá

êìäîá (.ãî óã úåçðî) 'ñåú åáúëù åîëå ,éàøò úøéã àìà äðéàù ïåéë äøéã éø÷éî àì íåé 'ìî úåçôáù íåùî íòèä íà êà

דירה. זכות קונה שהשוכר הכוונה אלא קניא, לא דשכירות קיי"ל דהא קניא, שכירות אם הכללי לנידון כוונתם שאין ונראה .45

[יו"ד אג"מ ובשו"ת מה"ת. חייב ששוכר הראשונים רוב שדעת שכתבו אחרונים כמה הביא פג] סי' [ח"ב יצחק מנחת בשו"ת .46

דדינא. ספיקא שהוא כתב ועכ"פ] ד"ה קמא סי'
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éðéã ïéðòì (ä"ñ åðø 'éñ ã"åé) ò"åùá øàåáîë ,ãéî øéòä éáùåéî áùçð àåä éøä íåé 'ìî øúåéì äìéçúî øëùù ìë ë"à ,ïåùàøä

.[ä÷ãö

äîú øáë êà ,äøéã éø÷éî àìã íåùî àåä íòèäã áúëù [çë ÷"ñ] ê"ùä ïåùì øçà êùîð àåäã äàøðëù éáö úìçðä áúëå

.äøåúäî áééç íåé 'ì øçàù íéøáåñäì àåä äæ íòèã [ê"ùä ìò åñ 'éñ ú"åù] à"òø47474747

áééç íéùåìùî øúåéì øëåù íàù òîùîå ,øåèô íåé íéùåìùî úåçôì úéá øëåùä ,[äæåæî úåëìä óåñ] é"ðä ìù åðåùì äæ íðîà

.ãéî

.ãéî äæåæî òåá÷ì â"äëá áééçì âäðîäù ïçìåùä êåøòä áúëå

íåéíåéíåéíåé 'ì'ì'ì'ì êåúêåúêåúêåú äëøááäëøááäëøááäëøáá äæåæîäæåæîäæåæîäæåæî òåá÷ìòåá÷ìòåá÷ìòåá÷ì éàùøéàùøéàùøéàùø íàäíàäíàäíàä

à 'éñá åá äàáåäå ,éáö íëçä ìù åðá] íìåùî áø éøáã øôñî àéáäù [æé ÷"ñ] äáåùú éçúôá ïééòáúëù éáö íëçä úáåùú [

'ì êåúá äìåàù úéìè ïéðòá [úéìè ä"ã :é÷ óã ïéìåç] 'ñåú åáúëù íùë ,äëøáá äæåæî òåá÷ìå ò"ò øéîçäì éàùøã äàøðã

éàùøã øîåì ë"â ïãù äãåäé úéá ú"åùì ïééö à"òø úäâäáå .[ä ÷"ñ ãé 'éñ] à"âîá åéøáã åàáåäå ,ãéñôä àì êøáîäã ,íåé

ìòáì] éáö úìçð øôñáå .êøáì éàùøã áúëù [á ÷"ñ ãé 'éñ ç'åà] íäøáà ìùà øôñî ãåò àéáä ù"úôäå ,êøáìå øéîçäì

,áééåçî åðéà ïééãòù äòùá êøáì øùàî ,êøáìå òåá÷ì æàå áåéçä úòù ãò ïéúîäì óéãò éìåàã ,äæá ÷ô÷ôì áúë [äáåùú éçúôä

äòéâäùë óà êøáî åðéà áåù ,äéìò êøéáå äòá÷ù ìë äæåæîá ìáà ,óèòúîù íòô ìëá êøáî íúäã ,äìåàù úéìèì äîåã åðéàå

.áåéçä úòù

íéôåöøíéôåöøíéôåöøíéôåöø íåéíåéíåéíåé 'ì'ì'ì'ì ïðéòáïðéòáïðéòáïðéòá íàäíàäíàäíàä

åúéáî àöéù ïåâë ,íéôåöø íðéàù íåé 'ì åéäùë áééç íà ÷ôúñäù ãåã úéá ú"åù íùá óñåé éëøáä íùá [çé ÷"ñ] ù"úôä áúë

úéìè ïéðòì àäã ù"úôä äîúå .íéôåöø íåé 'ì àäéù ãò áééç åðéàã åà ãçà íåéá áééçúî íà ,åøëùå ë"çà øæçå íåé èë éøçà

øëåùù ãö êäìã àåä å÷éôñå ,é"ðä éøáã úà àéáäù äàøé ãåã úéá ú"åùá ïééòîäå .ïéôåöøá àìà áééç åðéàã é"ðä áúë äìåàù

ø÷éòäã à"òø è÷ðã éàîì æ"éôìå .ïðáøãî ÷ø äáåéç ò"åëìù ,äìåàù úéìèì äæåæî ïéã úåîãì ïéà éìåà ,äøåúä ïî äæåæîá áééç

.íéôåöø íåé íéùåìùá àìà äæåæîá áééç åðéà ,ïðáøãî àìà åðéà øëåù ìù áåéçäù àðéãì

ìàøùéìàøùéìàøùéìàøùé õøàáõøàáõøàáõøàá úéáúéáúéáúéá øëåùäøëåùäøëåùäøëåùä

åäåáééçù êåúîã àåä øåàéáäã é"ùø áúëå .é"à áåùé íåùî ,äæåæîá ãéî áééç é"àá úéá øëåùäã àúéà [.ãî óã] úåçðî 'îâá

äøäî øçà äðøëùé úéáä úà áåæòé íà óàå ,äæåæîä úà ìåèéì øúéä åì àäé àìù ïåéë úéáä úà áåæòì åéìò äù÷é ,äæåæîá ãéî

.äæåæî íò úéá äæ àäéå ìéàåä

áåùé úåöî íåùîù ì"ö [ïéìéôú ä"ô] í"áîøä éôìã áúë [äøåúä ìò éåìä úéá øôñ óåñáù äæåæîä ñøèðå÷] éåìä úéá ìòáå

.äæåæîá áééçì äáåùç äøéãë íéøåôñ íéîé úøéã íâ íéîëç åáéùçä é"à

øúåé íéøåîù íéúáä åéäé ìàøùé õøàáù íéîëç åöø ,ïé÷éæîä ïî äøéîù àéä äæåæîäù êåúîã ùøéô [íù úåçðî] úîà úôùäå

.ïé÷éæîä ïî

úéáúéáúéáúéá ìàåùäìàåùäìàåùäìàåùä

óã úåçðî] 'îâáã åðééäå ,àøîâá òîùî ïëã áúëå ,çåðî åðéáø íùá é"áä áúë ïëå ,øëåùë åðéã ìàåùù à"îøä áúë

הקדש. ובטהרת קנח] [סי' לב חקרי בספר גם כתב יום, משלושים ליותר בשוכר אף שפטר צבי הנחלת כדברי .47
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.äæåæî ïéðòì úéá øëåù ïéãì äìåàù úéìè éðéã ååùä [.ãî

ìàøùéìàøùéìàøùéìàøùé õøàáõøàáõøàáõøàá úéáúéáúéáúéá ìàåùäìàåùäìàåùäìàåùä

åðéã ìàåùã ÷ãö éøòù øôñá íãà ééçä ìòá áúëïçìåùä úàô øôñáå .äæåæîá ãéî áééç é"àá úéá ìàåùä ïëìå ,éìéî ìëì øëåùë

,äæä úéáäî àöé éùå÷á äæåæîá åäåáééçù êåúîã é"ùø áúëù íòèä êééù àì ìàåù ïéðòìã áúë [ãé óéòñ à 'éñ é"à úåëìä]

íåùî ,íåé 'ì êåú äæåæîá áééç åðéà éåâî é"àá úéá øëåùäù íâ áúëù ïçìåùä úàôá ù"ééòå] .ìàåùá àìå øëåùá ÷ø êééù äæã

.[äæåæîä ãñôä íåùî áåæòì åéìò äù÷éù é"ùø áúëù íòèä ìèáå ,äæåæîä úà ìåèéì åì øúåî úéáäî àöåé øùàëù

åøéáçåøéáçåøéáçåøéáç úéááúéááúéááúéáá çøàúîäçøàúîäçøàúîäçøàúîä

.ììë ìàåùë åðéã ïéàå äæåæîî øåèô åøéáç úéáá çøàúîäù òîùî [.àì÷ óã úáù] ã"éø 'ñåúä ïåùìî48484848

êøáîåêøáîåêøáîåêøáîå øæåçøæåçøæåçøæåç ïéàïéàïéàïéà åàð÷åàð÷åàð÷åàð÷ ë"çàåë"çàåë"çàåë"çàå úéáúéáúéáúéá øëåùäøëåùäøëåùäøëåùä

äð÷ ë"çàå ,äæåæî åá òá÷å íåé íéùìùî øúåéì úéá øëù íãà íà ïã íù ,éáö úìçð åøôñì ïééö [çé ÷"ñåñ] äáåùú éçúôä

à"òø ïãù äî éôì ÷ø àåä äæ ÷ôñã óéñåäå .äæåæîä ìò úéðù äúò êøáì êéøö íàä ,äøåúä ïî áééçúð éøä æàå úéáä úà

áåùã à"òø áúë äáåùúä óåñáã ù"ééòå] .ïäéìò êøáì êøèöé åá øåãì ñðëðå úåæåæî åá ùéù úéá äð÷ù íãàù [è 'éñ äáåùú]

.[äæåæîä úòéá÷ úòùá àìà äëøá åð÷ú àìã ,êøáî åðéàù àèéùôù áúëù (èé 'éñ ç"åà) åá àöîå ,óñåé éëøá øôñ åãéì àá

äéäù ïîæá äæåæî òá÷ã ,éåùòä ïî àìå äùòú ìù ùùç äæá àäé éìåàã ,äæåæîä úåöî íåé÷ íöò ìò ì"ðä øåéöá ïåãì ùé äðäå

äùòú ìù ùùç äæá ïéàù [ãî óã úåçðî] äøåà ïø÷ä áúëå .úéáä úà äð÷ù é"ò áåéçä åì ùãçúä ë"çà ÷øå ,äøåúä ïî øåèô

àìù äæåæî òåá÷ì øùôà ð"ä ,äîùì äééùò ïðéòáã íéøáåñä ù"á éôì óà ,áåéçä ïîæá àìù äëåñ íéðåáù íùëå ,éåùòä ïî àìå

.áåéçä ïîæá

àìå äùòú ìù ïåøñç äæá ùé íàä ,íåé 'ì åòéâä ë"çàå íåé 'ì êåú äæåæî òá÷ù éîá ÷ôúñä (âëú äåöî) êåðéç úçðîä äðäå]

åáééç êéà éëä àîéú àì éàã ,éåùòä ïî àìå äùòú ìù ïåøñç ïéà ïîæ øñåçîáù áúë (çë÷ 'éñ) áì éø÷ç øôñáå .éåùòä ïî

.éåùòä ïî àìå äùòú ìù ìåñô äæá àäé áåéçä ø÷éò àåäù íåé 'ì åòéâéùëì éøäå ,íåé 'ì íãå÷ é"àá äæåæî úåùòì íéîëç49494949

øëåùá éëééù àìå ,ïîæ øñåçîá ÷ø éëééù åìà úåøáñ êà .ò"ö ïééãòå íééñù ù"ééò ,(ã 'éñ ç'åà) øéàî úéáä áúë äæ ïéòëå

.[äùòî øñåçî àåä æàã ,úéáä úà äð÷ù

.[âî÷ úåà ö"äòù êúéá úåæåæî øôñ] ùãçî äðòá÷éå äæåæîä øéñéù åáúëù ùéå50505050

"çúôî"çúôî"çúôî"çúôî éîã"éîã"éîã"éîã" úàø÷ðäúàø÷ðäúàø÷ðäúàø÷ðä ,íìåòì,íìåòì,íìåòì,íìåòì úåøéëùúåøéëùúåøéëùúåøéëù

ùøäî ú"åùá áúëúåøéëùáù áúë [à"ñ áî÷ 'éñ î"åç] æ"èäù ïåéë ,äøåúä ïî áééçù ì"é íìåòì úåøéëùáã [çéø 'éñ ç"ç] í"

דפטור. חבירו בבית לחונה דדמי המופקר, בבית דר הוא אם אף המזוזה מן הוא פטור ביתו מפקיר דאם שכתב רי"ד בתוס' עיי"ש .48

תעשה לפסול שחשש משום יום, ל' תוך מזוזה קבע לא בוילנא בהיותו שהגרי"ז תקנז] סי' [ח"ב והנהגות תשובות בשו"ת כתב .49

העשוי. מן ולא

חמץ] [במכירת לגוי חדר בפסח שהמוכר קיד] סי' הקיצוש"ע על הפנים לחם [בהערות שו"ע הקיצור בעל למש"כ שציין ועיי"ש .50

ממזוזה, פטור היה הגוי ברשות היה שכאשר משום ולקובעה, ולחזור המזוזה להסיר שצריך אפשר הפסח, לאחר אותו וקונה וחוזר

כן]. נוהגים ראינו לא [אמנם העשוי. מן ולא תעשה הוי ואולי ומתחייב, חוזר וקונה חוזר וכאשר
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è÷ðù çëåî [æð é"ñåñ î"åç] ñ"úç úáåùúá íâù í"ùøäîä ìò äéâîä áúëå .àåä øëîî äéîåéì úåøéëùã åãåî ò"åë íìåòì

.äøåúäî ãéî áééçù [àñ÷ é"ñåñ å"ç] éåìä èáù ú"åùá áúë ïëå ,æ"èäë

òåá÷ìòåá÷ìòåá÷ìòåá÷ì áééçáééçáééçáééç øéëùîäøéëùîäøéëùîäøéëùîä íàäíàäíàäíàä ,äæåæî,äæåæî,äæåæî,äæåæî òáå÷òáå÷òáå÷òáå÷ åðéàùåðéàùåðéàùåðéàù øëåùøëåùøëåùøëåù

øàåáîëå ,øéëùîä ìò úìèåî äåöîä ïéà ,äæåæî òáå÷ åðéà øëåùä íà íâù [æé÷-æè÷ 'éñ à"ç úåáåùú õáå÷] áéùéìà ù"éøâä áúë

.áééåçî åðéà éåâäå øãä úáåç äæåæîù ïåéë ,äæåæî áåéçî úéáä úò÷ôä éø÷éî àì éåâì åúéá øéëùîäù [.àë óã æ"ò] 'îâá

÷ãðåôá÷ãðåôá÷ãðåôá÷ãðåôá øãäøãäøãäøãä

òåá÷ì é"àá ÷ãðåôá øãä úà åáééç àìã äæî øàåáîå ,äæåæîá íåé 'ì øçà áééç é"àá ÷ãðåôá øãäã àúéà [.ãî óã úåçðî] 'îâá

.á"åéëå èé÷ úåøéãå ïåìî úéá ïåâë ,íéøö÷ íéðîæì ÷ø åøëåùì íéìéâøù íå÷î àåä ÷ãðåô øãâ .ãéî äæåæî51515151

ì"åçáì"åçáì"åçáì"åçá ÷ãðåôá÷ãðåôá÷ãðåôá÷ãðåôá øãäøãäøãäøãä

àúééøáá ñøâ [ã óã íéçñô] äååàìç í"øäîå .äæåæîá áééç íåé íéùåìù é"àá ÷ãðåôá øãä àúéà [á"éä á"ô äæåæî úëñî] àúééøáá

ïáø÷á ù"ééò] .åæ àúééøá äàáåä [äìéâî óåñ] éîìùåøéáå ,[:àé óã àîåé] éøéàîä áúë ïëå ,íåé 'ì øçà åìéôà øåèô ì"åçáù åæ

.[íåé 'ì øçà áééç ì"åçá ÷ãðåô íà ,äæá íé÷åìç íäéùåøéôù äùî éðôáå äãòä

.[çî óéòñ] ïçìåùä êåøòá áúë ïëå ,ì"åçá íâ áééç ÷ãðåôã ì"ñã òîùî [â úåà óåñ] óñåé éëøá øôñáå

åéãìéååéãìéååéãìéååéãìéå íãàíãàíãàíãà ìùìùìùìù åúùàåúùàåúùàåúùà áåéçáåéçáåéçáåéç

úàáåî è 'éñ] à"òø úáåùúá ïééò íéãìéä éáâìå .äæåæîá íéáééç íäéðù éøä ,äùàìå ùéàì êééù àåäå äçôùî åá äøâù úéá

éøãçá íâ äøåúäî íéáééç íàäå áàäù øáúñî íðîà .íäì êééù úéáä ïéàù ,íéøåèô íäù è÷ðù [ã ÷"ñ àöø 'éñ ù"úôá

åéìëå ìéàåä ,øöåàä úéáî òøâ àìã áúë éáö úìçð øôñáå] .íäéãìé úà úéáá ïëùì àåä íäìù øåéãä úøåöî ÷ìçã ,íéãìéä

.[íù íéàöîð åúéá éðáå á"äòá ìù

ìà íéøãç íâ ,ãøôð øãçá úéáá åîéò íéøãä íéúøùî íãàì ùé íàã äàøðå.åúøéãî ÷ìç íä íäéøåâî íâã ,íéáééç å52525252

âëâëâëâë óéòñóéòñóéòñóéòñ
éëãøîä ë"ëå ,[à"éä á"ô] í"áîøá øàåáî ïëå ,äìéâî óåñ éîìùåøéá àåä äæåæîá áééçã éåâî úéá àåä øëåùä ìù ïéãä øå÷î

,äæåæîî øåèô éåâ úéáù è÷ðù (æ úåà ä"ô) é"éîâä àéáäù é"ø úèéùë àìã äæå] .[:à÷ óã î"á] éøéàîäå [úéöéö úåëìä óåñ]

.[äéì úéà àì÷ã åìùë äàøð åðéà íåé 'ì øçàì íâå

øôñáå .ïçìåùä êåøòäå ç"äãäå à"ééçä åàéáä ïëå ,ãéî áééç é"àáå íåé 'ì øçà ì"åçá áééçù ìàøùéî øëåùë åðéãù ê"ùä áúëå

בשו"ת כתב כן בפונדק, לדר משא"כ הבית, בגוף פירות קנין יש שלשוכר הוא בפונדק, לדר בית שוכר בין שהחילוק שכתבו יש .51

קיבלה. ולא הגרי"ז לפני זו סברא שאמר כתב רפז] עמ' [ח"ד וזמנים מועדים ובספר קפ]. סי' וח"י קנג, סי' [ח"ב הלוי שבט

במזוזה חייב כפרים של כנסת שבית בגמ' ומצינו תרנ]. סי' [ח"א והנהגות ובתשובות א] ס"ק [פ"ב הדר חובת בספר כתב כן .52

לתרץ ודן יום. ל' דרים אינם האורחים דהא יז] [ס"ק מעט במקדש והקשה ה"ו], [פ"ו הרמב"ם פסק וכן אורחים, שם ומשכנים הואיל

שהרי חייבין, התפילה משום דרק כוונתו אין ולכאורה לתפילה. לביהכ"נ תדיר נכנסין הם שגם הכנסת בית בעלי על החיוב דאולי

לאורחים, חדר בו שיש שלהן דירה כבית ה"ז לתפילה, תדיר נכנסין שהם שכיון צ"ל אלא האורחים, מצד שהחיוב במפורש אמרו

האורחים. לאירוח בחדר משתמשים הם כאילו וה"ז
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øëåùäã àäì íòèä é"ùø ìù åîòè éôìù åáúë éåìä úéáä ìù äæåæîä ñøèðå÷á ïëå [ã"éñ à 'éñ é"à úåëìä] ïçìåùä úàô

åì øúåî éøäù éåâî øëåùá êééù åðéà äæ íòèå ,úåæåæîä ãñôä íåùî úéáä úà áåæòì åéìò äù÷éù éãë àåä ,ãéî áééç é"àá

.ïåéæá éãéì äæåæîä àåáú àìù éãë ,úéáä úà áæåò àåäùë äæåæîä úà úç÷ì53535353

æôøæôøæôøæôø ïîéñïîéñïîéñïîéñ

àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ
åøàáúðå] .äæåæîá áééç ãçà íéöô àìà åì ïéàù úéáã øáåñ î"øã ,íéîëçå î"ø å÷ìçð äáù àúééøá äàáåä [ãì óã] úåçðîá 'îâá

,íéøèåô íéîëçå .[úéðîéä åìâø úà äìéçú ø÷åò íãàå ,êúàéá êøã êúéá øîàðù ,ïéîé ìù íéöô à÷åã åðééäã úøçà àúééøáá

.ãçà íéöôá éãã àáé÷ò 'øå ìàòîùé 'ø íéøáåñ äáù úôñåð àúééøá äàáåä ë"çàå .úåæåæî éúù ïðéòáã ,úåæåæî øîàðù

:íéðåùàøä å÷ìçð äëìäì

.à.ïéîéöô éðù ïðéòáã íéîëçë å÷ñô æ"àéøäå ã"éøäå ä"éáàøäå [à"ä å"ô] í"áîøä

.áãçà íéöô ùéù ìë íúèéùìå ,êë íéøáåñ ò"øå ìàòîùé 'øå ìéàåä ,î"øë å÷ñô øåèäå íçåøé åðéáøå [ãé 'éñ] ù"àøä

.äæåæîá áééç æ"ä ïéîéî

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìåàéáä [à ÷"ñ] ê"ùäå [à ÷"ñ] æ"èä êà ,÷ìçð àì à"îøäå ,úåæåæî éúù êéøöù í"áîøä úòã úà ÷ø àéáä ò"åùä

.äëøá éìá äðòá÷éù ê"ùä áúëå ,ù"àøä úòã úà54545454

óå÷ùîäåóå÷ùîäåóå÷ùîäåóå÷ùîäå ïéîéöôäïéîéöôäïéîéöôäïéîéöôä íäíäíäíä äîäîäîäî

äø÷ú ïäì úéìã øîà ãç éàîéù éçúéô éàî 'îâá åøîàå ,äæåæîä ïî ïéøåèô éàîéù éçúéô éðä àáø øîà [:âì óã úåçðî] àøîâá

ä å÷ìçðå .éô÷ù ïäì úéìã øîà ãçå:íéøáãä øåàéáá íéðåùàø

.àäìòîì ïéðá íåù ïéàù é"ùø áúë (.àé óã) ïéáåøéòáå] ,ïåéìò óå÷ùî ïéàù ,äø÷ú åäì úéìã áúë àî÷ àðùéìá é"ùø

.úåæåæî ïéàù ,éô÷ù åäì úéìã ,[çúôä ïî

.á.äðåéìò äôå÷ñà åðééä éô÷ù åäì úéìãå ,äøå÷î åðéà úéáäù äø÷ú åäì úéìã é"ùøéô 'á ïåùìá

.âäåù åðéà ïåéìòä óå÷ùîäù åðééä ,äø÷ú åäì úéìã åøàéá øåèäå éëãøîäå ù"àøäå [úéìã ä"ã íù] úåçðîá 'ñåú

לדון דיש הדברים] בסוף מזוזה הלכות [פ"ו עזרי באבי כתב יום, ל' לאחר רק שחייב שבחו"ל כשוכר שדינו הש"ך דברי ובעיקר .53

משום הוא והטעם זרה, עבודה לתוכו להכניס עלול שהוא אף לגוי בית להשכיר מותר דבימינו ע"ז] [פ"ק הרא"ש כתב שהרי זה, על

יכול הוא אין השכירות זמן באמצע משכיר של ביתו נפל אם שהרי והראיה זמן, לאותו כמכר נחשבת השכירות הגויים שבדיני

יוכל שלא הרא"ש [וכתב ביתך. אל תועבה תביא לא איסור בזה אין כמכר שהשכירות וכיון השכור, מהבית השוכר את להוציא

שישראל הדין כך אלא לזה, שא"צ כתב והגר"א תקיפה. הגויים ויד הואיל ישראל, של שכירות דיני מצד השוכר את להוציא המשכיר

דהשכירות אמרינן לקולא אפילו דאם עזרי האבי כתב וממילא כמכר]. השכירות והויא הגויים בדיני להו דיינינן לדין הבאים ונכרי

מיד. מזוזה לקבוע ישראל ויתחייב כמכר, דשכירות נימא לישראל שמשכיר בנכרי שלחומרא כ"ש כמכר,

מחמת המזוזה מן לפטור מקום יש דלתות, אין אחד פצים אלא לו שאין זה בפתח שאם קיא] סי' [ח"ד מהרש"ם בשו"ת כתב .54

מעכבות, דלתות אין הפוסקים רוב שלפי משום בזה, מזוזה לעשות שהצריכו יש אך בפוסקים, שונות מחלוקות ב' כאן דיש ס"ס,

דלתות. בלי אף דחייב והן אחד בפצים דסגי הן המחלוקות, בב' החמירו והטור שהרא"ש ועוד
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.úàöåé ïáàå úñðëð ïáà àìà úååù ïðéà úåæåæîäù éô÷éù åäì úéìãå ,úàöåé ïáàå úñðëð ïáà àìà

.ã,äø÷úäå ìúåëä úååö÷ íöò ãáìî ,íéãçåéî óå÷ùîå úåæåæî åéäéù êéøöù [.àé óã ïéáåøéò] à"áèéøäå ä"àøä úòã

.úëúî ìù åà õò ìù íéôå÷ùîå úåæåæî ïåâëå55555555

.úàöåé ïáàå úñðëð ïáà åðééä éàîéù éçúéôù ù"àøäå 'ñåúä úèéù úà àéáäù [à ÷"ñ] æ"èá ïééòå

íéåùíéåùíéåùíéåù ïéáåøéòïéáåøéòïéáåøéòïéáåøéò ìùìùìùìù ô"äåöåô"äåöåô"äåöåô"äåöå äæåæîäæåæîäæåæîäæåæî ìùìùìùìù çúôçúôçúôçúô éðéãéðéãéðéãéðéã íàäíàäíàäíàä

:íéåù ïéáåøéòã ô"äåö ìùå äæåæîã çúô ìù íéðéãä íà å÷ìçð íéðåøçàä

úøåöá éâñ ïéáåøéòìå ,ùîî çúô ïðéòá äæåæîìù ,íéðåù íéðééðò 'á íä åìàù [øôñä óåñáù ïéáåøéò ïå÷éú] íééç øå÷îä úòã [à

,éàîéù éçúéôá íâ äøùë áåøéòì çúôä úøåöù ç"å÷îä áúë ïëìå ,[áòù é"ñåñ] í"ùøäîì äøåú úòãá åéøáã åàáåäå ,çúôä

.íéèìåá íéôðò ùé çúôä úøåö äðîî ïéùåòù äøåîæá éøäù ,úàöåé ïáàå úñðëð ïáàù56565656

úøåö ïéðòì ë"àùî ,ïàëîå ïàëîù íéìúëá éâñ àìå íéãçåéî óå÷ùîå úåæåæî ïðéòáã à"áèéøä áúë äæåæî ïéðòì ÷øù áúë ãåò

.áåøéòì úåùòðä çúôä úøåöá úåæåæî úéùåò ïéà ïëìå ,çúôä

çúôä úøåöì äæåæîã çúô ïéá ÷åìéç ïéàã è÷ðå ,ç"å÷îä éøáã ìò ÷ìç [â ÷"ñ áò÷ 'éñ ã"åéå ,äë ÷"ñ ò 'éñ ç"åà] à"åæçä [á

úåùòì êéøö äéäù ð"äàã áúëå ,áåøéòá íâ íéãçåéî óå÷ùîå úåæåæî êéøöî à"áèéøäå ,áåøéòá íâ íéìåñô éàîù éçúéôå ,áåøéòã

.éøëð úåôúåù ùé íéîòôì íâå ,øîúùî åðéàù íåùî àåä ïéùåò ïéàã àäå ,ô"äåö ìù ïéîéöôá úåæåæî

äöéçîëäöéçîëäöéçîëäöéçîë íéáùçðíéáùçðíéáùçðíéáùçð íéìúëäíéìúëäíéìúëäíéìúëä éùàøéùàøéùàøéùàø íàäíàäíàäíàä

éãò ì"à ,ïéîéöô äéì úéì àäå øîéîàì à"ø ì"à ,äæåæîá áééç àðø÷àã àçúéô éàä øîéîà øîà àúéà [.ãì óã] úåçðî îâá

.éîéöô

:åøåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå

.à,ïéîéöôë íéáùçð ïàëîå ïàëîù íéìúëä éùàøå ,[àáä ãåîòá à øåéö] úéá ìù úéåæ ïø÷áù çúôá éøééîã ùøéô é"ùø

,åìù úéåæ ïø÷á ,ïåñëìàá àéä úéáì äñéðëä úøåöù ïåéëã åðééäåïàëîù íéìúëä éùàø ïéàøð åæ äøåöá ñðëðùë ïëì

.ïéîéöôë íðéã ïëìå çúôä ìò íéøâåñë ïàëîå

.áéáéùç ïàëîå ïàëî íéìúëä éùàøù ì"î÷å ,[àáä ãåîòá á øåéö] çåøä ìë úà àìîî çúôäù ùøéô [ãé 'éñ] ù"àøä

.ïéîéöô

íà ÷øù áúëãî ,ïë òîùî [à ÷"ñ] ê"ùá ïëå ,øåèä éøáã úà àéáä [à ÷"ñ] æ"èäå ,øåèá åàáåä ù"àøä éøáã

ìúåëä ùàø ïðéáùç ïìäì êùîð åðéà íàù òîùîå ,íéöô íù ïéàù ïðéøîà [â øåéöë] äàìäìå çúôä ïî êùîð ìúåëä

.íéöôë

מתכת, או עץ העשויים והמשקוף המזוזות מצויים ובאמצעם עבים, הפתח של הקירות אם והרא"ה הריטב"א דעת לפי ולכאורה .55

החיצון. בטפח הקיר ע"ג יקבע הראשונים שאר לפי ואילו העץ, מזוזות ע"ג המזוזה את לקבוע יצטרך

באופן מיירי דהתם לתרץ ונדחק עירוב, לענין שמאי פיתחי דין שהביאו יא:] [דף עירובין מהגמ' עצמו על המקו"ח והקשה .56

הוא כן למבוי, לחי מהיות פסול ד"א שלחי דכשם המקו"ח [וסובר אמות, מד' יותר הלחי שאורך כגון הפתח לצורת כשר שאינו

שימאי פיתחי בכה"ג ורק כמחיצה, שיחשב כדי ממש פתח בעינן ובזה מהאחרונים], רבים חלקו ע"ז וגם לצוה"פ, לחי מלהיות פסול

עירוב. לענין שימאי פיתחי של חסרון אין כשירה שצוה"פ כל אבל פסולים,
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áùçð ,êëñì òéâî ïôåãä íàù áúëù ,çúôä úøåö ìù ïåéìòä óå÷ùîä ïéðòì äëåñ úåëìäá ä"éáàøá åðéöî åìà íéøáã ïéòë

.[á"ñ ìøú 'éñ] à"îøä ÷ñô ïëå ,[àìùú 'éñ äëåñ] éëãøîá íéøáãä åàáåäå ,øçà óå÷ùî ö"àå ô"äåöì ïåéìò äð÷á êëñä57575757

áùçé äøå÷ åùàøá ùéù éåáî ìëá ë"à ,ô"äåöì ïéîéöôë éáéùç íéìúëä ùàø íàã äù÷ä [çë ÷"ñ âñù 'éñ] à"âîä íðîà

.[úåîà øùòî øúåé áçøá øúåî àäé íâå] ,çôè äáçø äøå÷ êøèöð àìå ô"äåö

íéìúëä éùàø ïéà äöåøô çåøä ìë øùàëù äàøð ,àðø÷àã àçúéô ïéãá é"ùø úèéùîã áúëù [á ÷"ñ áò÷ 'éñ ã"åé] à"åæçá ò"òå

äàøð àì ì"ðä é"ùø 'éô éôìù áúë èòî ùã÷î øôñá íâ] .[âñù 'éñá ì"ðä] à"âîä úééùå÷ úà àéáä íâå ,ïéîéöô íéáùçð

.úáù úåöéçî éðéã ïéðòì ì÷äì ïéà êà ,äëøá éìá äæåæî òá÷é â"äëáù à"åæçä ÷éñä ïëìå .[ïéîéöô éáéùç íéìúëä éùàøù

ð"à ,õåç éôìë úëùîð äø÷úä íà ïëå ,[â øåéö] õåç éôìë êùîð ìúåëä íà ìáà ,ïéîéöô íéáùçð íéìúëä éùàø ÷ø íðîà

.äæåæîá áééçîä çúô äæ ïéà ,óå÷ùî øëéä çúôä íå÷îá ïéàå äæì äæî úëùîð äø÷úä øùà íéøãç éðù ïéáù çúôá

÷"ñ áò÷ 'éñ] à"åæç ïééò ,[ã øåéö] ìàîùìå ïéîéì íéðåô íä àìà íîöò éðôá íéãîåò íðéà éåáîä ìù íéìúëä éùàøù äø÷îáå

.ù"àøä éôì íâ éåáîì íéöô áùçð åðéà â"äëáã åðîî òîùîù [íàå ä"ã á58585858ìàîùîå ïéîéî íéúá ùé éåáîä äö÷á íà ïëìå

.[ã ÷"ñ] èòî ùã÷î øôñá áúë êëå ,øåèäå ù"àøä úòãì íâ ïéîéöô ïàë ïéà ,[ä øåéö] íéúáä éìúë íä éåáîä éìúëå

à øåéöá øåéöâ øåéöã øåéöä øåéö

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
é"ùø äæá å÷ìçðù äàøðù [á ÷"ñ] æ"èäå é"áä åáúëå :àé óã àîåéå ,:àé óã ïéáåøéò 'îâá àåä äôéëë éåùòä çúô ìù ïéãä øå÷î

:í"áîøäå

.à.è"ã áçåøá è"é äáåâ åììçá àéäù ø÷éòäã ,äæåæîá áééç úåøùé úåæåæî åá ïéàå ìåâò åìåëù çúô íâù é"ùø úèéù59595959

.á,[àòø 'éñ â"ç] äáåùúá à"áùøä íùá é"áä àéáä ïëå .è"é äáåâá úåøùé úåæåæî ïðéòáã [ã"ä å"ô] í"áîøä úèéù

.ä"àøä ë"ëå ,ìåñô ìåâò óå÷ùîå ,[úåøùé 'éô] úååù úåæåæî ïðéòáã [:àé óã ïéáåøéò] à"áèéøá ùøåôî ïëå

åùøéô [úáééç ä"ã íù] é"ùø úèéùá [à :íúèéù äëôäúäå í"áîøäå é"ùø å÷ìçðù íéðåøçà äáøä åè÷ð ïåéìòä óå÷ùîä éáâìå

ולא הואיל הפתח, לצורת עליון כקנה נחשב אינו שהסכך משמע ה"א] [פ"א סוכה דבירושלמי שכתב ב] [ס"ק במג"א ועיי"ש .57

הירושלמי, על חולק שהבבלי שכתב בהגר"א עיי"ש הקושיא. את יישבו והגר"א שהפמ"ג כתב יג] [ס"ק ברורה המשנה אך לכך, נעשה

צוה"פ. לשם עשויה שתהא בעינן לא לכן בעלמא], היכר [ולא מחיצה מדין היא שצוה"פ דמתוך וסובר

כותל הוא אך להצד נמשך אינו הכותל אם שהרי נראה, הכותל ראש שאין ויחשב ולשמאל לימין הכתלים ימשכו כמה צ"ע אך .58

יותר. עב שנעשה הכותל כראש זאת נדון מועט שבשיעור אפשר וה"נ וכפצים, כותל כראש העובי לכל חשבינן עב,

שכאשר משום הוא עשרה ברגליו שאין בפתח שהחסרון וחכמים] ד"ה יא: דף [עירובין שכתב מרש"י כן דייקו והט"ז הב"י .59

בחזו"א ועיין ד"ט. ברוחב י"ט חלל שיהא העיקר אלא העיגול בעצם חסרון שאין ומשמע מד"ט, הפתח שיעור מתמעט העיגול מתחיל

ולכן ישרות, מזוזות שהיו דאיירי שבגמ' לציור רק התייחס דרש"י די"ל ברש"י, כך לדייק הכרח דאין שכתב ה] ס"ק קע סי' [יו"ד

דפתח הוא והשני שנים, מתוך אחד חסרון נקט דרש"י כתב הר"ן בחידושי ואכן הפתח. בחלל ד"ט רוחב שאין הוא שהחסרון כתב

פתח. אינו עגול
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.ìåâéòä ìòî øùåéá úçðåîä äðåéìòä äøå÷ä àìà ,ìåâéòä åðéà ïåéìòä óå÷ùîäù60606060êéøö ïåéìòä óå÷ùîä é"ùø éôìã åè÷ðå

.äæåæîá áééç åðéàå ô"äåöì øùë åðéà ìåâò óå÷ùîå ,øùé úåéäì61616161àåä åîöò ìåâéòäù òîùî [ò"åùäå] í"áîøä ïåùìáå [á

.äæåæîá áééçå ,ìåâò àåäùë íâ çúôä úøåö áùçð ïåéìòä óå÷ùîäã åéøáãá øàåáî ë"àå ,ïåéìòä óå÷ùîä62626262

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.äëøá éìá äæåæî òåá÷ì ìåâò óå÷ùîá ïëå ìåâò çúôá åè÷ð íé÷ñåôä :

äæë óéøö ïéîë éåùò óå÷ùîäå è"é úåäåáâ úåæåæî éúù åá ùéù çúôéåùòä çúôë åðéãù òîùî [à ÷"ñ ò÷ 'éñ] à"åæçá

ïéðá ú"åùáå [ãñø 'éñ ç"åà] øæð éðáà ú"åùá êà .äæåæîî øåèô íéðåùàø äîë úòãìù ,äìòîìî øùé óå÷ùî åì ïéà øùà äôéëë

.äæåæîá éàãåá áééçå úåòéãä ìëì àéìòî çúôë éåä äæã åáúë [æë 'éñ] ïåéö

çúôäçúôäçúôäçúôä áçåøáçåøáçåøáçåø øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù

ùé í"áîøä éôìã áúëù [ë äëìä úáù 'ìä æ"èô] î"îä éøáã úà àéáä ç"áäå .çúôä áçåø øåòéù øëæð àì ò"åùáå í"áîøá

[á ÷"ñ] ê"ù ïééòå .è"ãî úåçôá çúô íù ïéàã øáåñå ÷ìåç à"áùøäù î"îä àéáäå ,äæåæîá áééçå ,è"ãî úåçôá íâ çúô ïéã

òåá÷ì ùé äëìäìù òîùîå ,[.àé óã ïéáåøéò] ï"øäå à"áèéøä úòã ïëå ,è"ã ïðéòáã øåèäå éëãøîäå é"ùø úòã íâù àéáäù

.äëøá éìá

óå÷ùîóå÷ùîóå÷ùîóå÷ùî ïàëïàëïàëïàë ïéàïéàïéàïéà è"éè"éè"éè"é úåæåæîúåæåæîúåæåæîúåæåæî ïéàïéàïéàïéà íàùíàùíàùíàù ò"åùäò"åùäò"åùäò"åùä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

àåäå ïåéìòä äð÷ë ìåâéòä ìë úà áéùçäì íéìåëé åðà ïéà ,è"é úåæåæî ùé íàù àåä í"áîøá øåàéáäù [á ÷"ñ] æ"èä áúë

.ïåéìò óå÷ùîì ììë øëéä åðì ïéà ë"àå ,äæåæîä êùîäë ìåâéòäî ÷ìç áéùçäì åðéìò è"é úåäåáâ úåæåæî ïéà íà ìáà ,óå÷ùîä

áááá ÷"ñ÷"ñ÷"ñ÷"ñ æ"èäæ"èäæ"èäæ"èä ìùìùìùìù å÷éôñáå÷éôñáå÷éôñáå÷éôñá

åèî øúåé ùåøéô] äáøä ääåáâ äììçù äôéë äìéçúî ë"çàå ,è"é úåäåáâ úåæåæî åì ùéù çúô ùé íàù [á ÷"ñ] æ"èä áúë

äæåæîä úà òåá÷ì êéøö ë"àå ,óå÷ùîë ìåâéòä ìëå äæåæîë úåáùçð úåæåæîä ÷ø â"äëá í"áîøä éôìã ,äùòé äî ò"ö ,[íéçôè

,è"ã ÷ø áçø àåä åáù íå÷îä ãò ,äæåæîë áùçð ìåâéòä íâ é"ùø éôì êà ,[èôø 'éñá øàåáîë] úåæåæîä ìù ïåéìòä ùéìùá

,ãáòéãá íâ ìåñô æ"äå é"ùøã ïåéìòä ùéìùî äèîì äæåæîä àäú í"áîøäë âäðé íàù àöîð ë"àå ,óå÷ùîä ìéçúî êìéàå íùîã

.ïåéìòä óå÷ùîá äæåæî òá÷ åìéàëå ,í"áîøä úòãì äîå÷îî äìòîì äæåæîä àäú é"ùøë âäðé íàå

úèéù éôë äæåæî äùòé àìéîîå ,ììçä ìë ìò áçøúî çúôä ììçù í"áîøä äãåî ,äøùò úåæåæî ùé øùàëã ùãçì æ"èä áúëå

מהמזוזות רחוקה העליונה הקורה שהרי במזוזות, ליגע צריך אינו העליון שהקנה נחמן לרב ראיה [שם] בגמ' הביאו ומכאן .60

הישרות.

כשר. עגול משקוף לרש"י שגם לפרש דן שהחזו"א הבאה ההערה בסוף ועיין .61

ה שהקנה בגמ' למדו מהיכן צ"ב הרמב"ם ולפי [יו"ד62. החזו"א וכתב במזוזות. נוגע העיגול והרי במזוזות, ליגע צריך אינו עליון

צמוד יהא אורכו שלכל כדי ישר, להיות צריך הקנה היה במזוזות, ליגע צריך העליון הקנה היה דאם נקט שהרמב"ם ג] ס"ק קע סי'

יש רש"י בשיטת שגם החזו"א וכתב הפתח. לבין העליון הקנה אמצע בין מפסיק העיגול וחלל המזוזות, שתי שבין הפתח לחלל

העיגול. אמצע היינו נוגעת אינה העליונה שהתקרה דמש"כ כן, לפרש מקום
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.øåàéá íéëéøö æ"èä éøáãù áúë äðè÷ä ãé øôñáå .í"áîøäì íâ øùë àäé äæå çúôä ììç ìù ïåéìòä ùéìùá ùåøéô ,é"ùø63636363

çôøçôøçôøçôø ïîéñïîéñïîéñïîéñ

àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ
ïìäì äæ ïéã àáåîå ,íéøåè éðùá àìå ãçà øåèá úåéùøôä éúù úà áúåëù åðééä ,ãçà óã ìò äæåæîä úà ïéáúåëù ò"åùá ë"ùî

.[á óéòñ]

ïééò ïøôúù úåøåò éðù ïéðòìå .àáåëéòì àåäù íù ùøåôîå [.âì óã úåçðî] àøîâá øàåáî ,úçà äòéøéá äáúåëù ò"åùá ë"ùîå

.[ã óéòñ] ïìäì

,éøôéñã àáèà àåìîë àåäù 'îâá åøîàå ,[.áì óã úåçðî] 'îâá åøå÷î äèîìîå äìòîìî ïøåôéö éöçë çåéø äùåòù ò"åùá ë"ùîå

:äæ ïéãá íéðåùàøä å÷ìçðù àéáäù [áì óéòñ áì 'éñ ç"åà] é"á ïééòå .ïøåôéö éöç øåòéùë àåäù íéðåàâä åùøéôå

.àúåà ìâøìå ,äðåéìòä äèéùá ì úåà ùàøì íå÷î øééùì éãë àåä äæ øåòéùì íòèäù è÷ð [äø ïîéñ] äîåøúä øôñä

.äðåúçúä äèéùá äèåùô ë

.á.ì"ðä ëå ì úåéúåàì êøöðù äî ãáìî éøôéñã àáèà àìî øåòéù øééùì êéøöù äðåé åðéáø íùá áúë íééç úåçøàä

øåòéùä äæù ùøôì øùôàã åðééäå ,ì"ðä úåèéùä éúùë ùøôúäì ïúéð äæå ,ïøåôéö éöçë àîúñá áúë [äæåæî úåëìä] ò"åùä

åà ùàø ãáìî êøöðä øåòéùä äæù ùøôì øùôàå ,êøöðä.ì ú

.äèåùô 'ë ìâøëå ,ì ùàø éãë øééùîù ,ú"äñä ïåùì úà ò"åùä áúë ïéìéôú úåëìäáå

íù] æ"èä íâ .'ìä ùàø ãáìî éøôéñã àáèà àìî øåòéù úåùòì ïéìéôúá íâ åîöòì øéîçé ùôð ìòá ìëù áúë [íù] ç"áäå

äæ ìëã óéñåäå ,íéøîåà ùéë íéøéîçîä úòã úà àéáä [î÷ ÷"ñ] äøåøá äðùîäå ,äìéçúëì åøéîçä â"îôäå ø"àäå [âë ÷"ñ

.äìéçúëì ÷ø

.ãáòéãá áëòî åðéà äæä øåòéùäù éáö úøàôúä íùá [à ÷"ñ] äáåùú éçúôä áúë äæåæîá íâ64646464

äúåàäúåàäúåàäúåà ìåâììåâììåâììåâì éãëéãëéãëéãë øééùéøééùéøééùéøééùé äúìéçúáåäúìéçúáåäúìéçúáåäúìéçúáå ---- ò"åùäò"åùäò"åùäò"åùä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

óã á"á] 'îâá åðéöîù äî ïéòëå ,àøáñî ïë åáúëå ,[ã 'éñ íù] ù"àøáå äùåòå ä"ã .áì óã úåçðî 'ñåúá àåä íéøáãä øå÷î

.íéøôñá [.âé

øáòî áåúëì åâäðã ã-ù íù äñåëé ë"àã ,ó÷éä ìåâì éãë øééùì ö"àã áúë [à úåà ä ÷øô é"éîâäá àáåä äø 'éñ] ú"äñáå

àéáä [ç÷ 'éñ á"ç] á÷òé úåáù úåáåùúáå .ïë úåùòì éåàøå ïåëð æ"ä ,äæä íùä ãâðë óì÷á á÷ð äùòé íàù é"éîâä áúëå .óãì

í"áîøä íâå ,éëãøîáå é"éîäâäá åàáåäù ì"ðä ú"äñ éøáã íåùî àåä íòèäù áúëå ,ó÷éä ìåâì éãë øééùì åâäð àì íéøôåñäù

.äæåæîá ïë åâäð àìù äàøù íåùî ïéìéôú úåëìäá ïë áúë àì ù"àøäù áúë [áì óéòñ áì 'éñ ç"åà] é"áä íâå ,åøéëæä àì

.[óì÷á íéá÷ð úåùòì àåä éàðâ éë ïë åâäð àì äàøðëù é"åáùä áúë ,äòéøéá á÷ð úåùòì äöòä éáâìå]

והאחת הרמב"ם כדברי האחת מזוזות, שתי לעשות ראוי דלמעשה ומסיק הקטנה, היד תמיהת את הביא מעט מקדש ובספר .63

אחת. מזוזה רק כאן יש שיטה כל שלפי כיון תוסיף בל משום בזה שאין וכתב רש"י, כדברי

אביו. של מכת"י שהעתיק במה י] סי' ריש [או"ח בחזו"א ועיין .64
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äúåà ïéììåâ ïéà äùòîìå ,÷åãéäá äæåæîä ììâéú íà ó÷éä ìåâì éãë øééùì åâäðù áúë [à úåà äëùì æð 'éñ] øôåñä úñ÷áå

.äñåëî íùä ïéà ïëìå ÷åãéäá

ììëììëììëììë çéðäìçéðäìçéðäìçéðäì êéøöêéøöêéøöêéøö ïéàïéàïéàïéà äôåñáåäôåñáåäôåñáåäôåñáå ---- à"îøà"îøà"îøà"îø

.ìéåâ úåô÷åî úåéúåàä åéäéù éãë óì÷ úö÷ çéðäì êéøöù ê"ùä áúë65656565

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
äùåìùå íéúùá äáúë íà êà ,[ãçà øåèá ùåøéô] ãçà óãá äáúåëã áúëù ù"ééò ,à"ä ä"ô í"áîøá àåä ò"åùä éøáã øå÷î

åáúë ïëå .[äøéùëã äæá åøîàå úçàå ùìùå íéúù äáúë (.àì óã) 'îâä ïåùì úà ïë ùøéô í"áîøäù î"ëä áúëå] .äøùë ïéôã

óãá äáúåëì áåèã øåèä íééñ î"îå ,[äìåñô íéôã éðùáù è÷ðù äéåàø ä"ã íù é"ùøë àìãå äáúë ä"ã .âì óã úåçðî] 'ñåú

.í"áîøä ïåùìëå ,ãçà

ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
ïéìéôúá éøééà àúìéëîä íðîàå] .àá úùøô óåñ àúìéëîäî é"áá àáåä äæåæîä úà úìñåô ïøãñë àìù äáéúëù íéøáãä øå÷î

.äìåñôå äùøôì äùøô íéã÷äù ïåâë øãñä ìò àìù äáúë í"áîøä ïåùìå .[äæåæîá àìå

.ïøãñë àìù úåéúåà åà úåáéú úáéúëá íâ ìåñô ùé íà ïàë ùøôúð àìå]øàáúð (æ"èä) à ÷øôáù ïééö äðùî óñëä íðîà

ã"ô) éîìùåøéä úà íù ÷ñô í"áîøä àìà ,àéãäì ïë ùøôúð àìù ù"ééòå ,äìåñô äøãñë àìù äáåúëù úçà úåà åìéôàù

÷"ñ) ê"ùä åè÷ð ïëå ,ïøãñë àìù ïéã íåùî äæù î"ëä ùøéôå ,úåæåæî åà ïéìéôúá úåáéú åà úåéúåà ïéìåú ïéàù (è"ä äìéâîã

.[ïøãñë àìù éåäã íåùî àåä úåæåæîå ïéìéôúá ïéìåú ïéàã äæ ïéãù (å ÷"ñ) à"øâäå (á

åà úåáéúá ïéáå úåéùøôá ïéá øîàð ïøãñë àìù ìåñôã [â úåà à"ô] é"éîäâäá àáåäå [èö÷ ñ"åñ] äîåøúä øôñá áúë ïëå

.úåéúåàá

úîã÷äá ìåñôì øúåé èåùôã øàåáîù ,"äùøôì äùøô íéã÷ä íà" øîåì ö"àå áúëù ò"åùä ïåùì ìò äîúù [à ÷"ñ] æ"èá ïééò

äùøô úîã÷äå ,úáëòî äáéúì äáéú åà ÷åñôì ÷åñô úîã÷äù åðéöî òîù úàéø÷ ïéðòìã æ"ò æ"èä äîúå .äùøôì äùøô

,äùøôì äùøô íéã÷ä íà åìñô àìù òîùîã (íéìùäì ä"ãåñ .áì óã úåçðî) 'ñåúì æ"èä ïééö íâ] ,úáëòî äðéà äùøôì

.[åøéùëä úåéùøô úîã÷äá ÷øå ,äáéúì äáéú åà ÷åñôì ÷åñô íéã÷ä íà ìåñôì íéãåî 'ñåúù è÷ðù òîùîå

øãñá íâ ïëìå äøåúá áåúëä øãñë ïðéòá äáéúëáã ,äáéúëä éðéãì òîù úàéø÷ ïéãî äéàø àéáäì ïéàã áúë [ë"ä÷ð] ê"ùáå

.äéàø 'ñåú éøáãî ïéàù øàåáé öø 'éñáù ê"ùä áúë [áì óã] 'ñåúî æ"èä àéáäù äî íâå .ïðéãô÷ úåéùøôä

úåæåæîåúåæåæîåúåæåæîåúåæåæîå ïéìéôúáïéìéôúáïéìéôúáïéìéôúá ïéìåúïéìåúïéìåúïéìåú ïéàïéàïéàïéà

úåæåæîå ïéìéôúá ïéìåú ïéàã [äìéâîã ÷"ô] éîìùåøéá áúëã àäã à"øâäå [á ÷"ñåñ] ê"ùäå î"ëä éøáã åàáåä êåîñá ìéòì [à

.ïøãñë àìù éåäã íåùî àåä

áåúëì êéùîé ë"çàå ,ïøãñë äééìúä úà áåúëì äöøé íà åìéôàù è÷ðù [ãð÷ 'éñ] ìàåîù øáã ú"åùî àéáä [â ÷"ñ] ù"úôä [á

ïéàå çåéø éìá ä÷ã äáéúëá úåæåæîå ïéìéôú áåúëì íéìéâøù íåùî íâå ,éåðéù íåùî ïøãñë àìù éø÷éî ë"â ,äèéùä úà

לכו"ע שרטוט בעיא מזוזה שהרי יותר, קצת לשיייר דיש כתב כז] סימן ריש הסופר ביאור הסופר קסת [על הסופר משנת בספר .65

לשרטוט. מקום לשייר צריך וא"כ לכתחילה, לנהוג ראוי וכן מהצדדים שרטוט גם כולל שהשרטוט אומרים ויש מסיני, למשה מהלכה
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.[ã 'éñ á ììë ç"åà] íéãøå úðéâ øôñî íâ ïë àéáä ãåòå ,úåìúì íå÷î

ãããã óéòñóéòñóéòñóéòñ
åùøéôå ,äìåñô ïéôéñ 'áá äçéðäå íéôã éðùá äáúë .âì óã úåçðî àúééøáá àåä äìåñô úåøåò éðùá äáúëù äæåæîù ïéãä øå÷î

.íéãøôð úåøåò éðù ìò äáúëù äðååëä [à"ä ä"ô] í"áîøä ùøéôå .äìåñô àéä éøä ïéôéñ éðùì äééåàø íàù äðååëä àøîâá

ùøôúð àì 'îâá àäã ,äæì äæ úåøåòä úà øôú íà óà ìåñôì í"áîøì ïéðîã äù÷ä [êà ä"ã à 'éñ ç"åà] íéøôà úéá ú"åùáå

éîìùåøéá àåä øå÷îäù íéøôà úéáä áúëå .íéãøôð úåøåò íäù äòùá àìà ìåñôääðùîá åøîà àì äîì äù÷äù [äìéâî ÷"ô]

óà íéøôñá éøäå ,úåæåæîå ïéìéôú ë"àùî úåøåò éðù ìò íéáúëð íéøôñäù ,úåæåæîå ïéìéôú ïéáì íéøôñ ïéá óñåð ÷åìéç ùéù

.ïéãéâá äøéôú íâ àéðäî àì úåæåæîå ïéìéôúáù äæî çëåîå ,ïéãéâá ïøôåúì íéáééç î"î úåãøôð úåòéøéá íéáúëðù

.åøùëåä ïøôú íà úåøåò éðùá áúë åìéôàù [íéìùäì ä"ã .âì óã úåçðî] 'ñåú úòãå

áúëáúëáúëáúë ë"çàåë"çàåë"çàåë"çàå øôúøôúøôúøôú

,í"áîøä ìñô ïøôú ë"çàå úåøåò éðùá úåéùøôä úà áúë íà à÷åãã øîåì íå÷î ùéã [âéø 'éñ äáåùú] à"òø íùá ù"úôä áúë

ùîî ãçà øåòë åùòð äìéçú úåøåòä úà øôú íà ìáà ,[ïøôúù ô"òà äìåñô úåøåò éðùá ïáúë áúåëù åðåùìá ÷ééåãîù éôëå]

ïéìéôúá éðéñî äùîì äëìä ùéã áúëù [ïøôåúì ä"ã :ç óã äìéâî] é"ùø éøáã íéøàåáî äæáå .äæåæî íäéìò áåúëì íéøùëå

.äáéúëä íãå÷ ïøôåúì ïéåëúð é"ùøã ô"ìé øåîàä éôìå ,ïéãéâá ïøôåúì úåæåæîå

'éñ] à"òø úáåùúì äðååëäå ,åúáåùúá äæá øéòäù áúëù àìà ,àðéãì äæä ÷åìéçä úà èéìçäù çëåî àì à"òø éøáãá íðîà

íéôã 'á ìò èâ áúë íàù [äáúë ä"ã .çé-:æé óã äèåñ] 'ñåú åáúëù äîã [äîìå ä"ãá] áúëå ,÷åáéã éðéãá êéøàä íùã [àé

.äáéúëä íãå÷ øôú íà óà åðééä ,ìåñô íøôúå

íéúá úåùòì êéøö ïëìå ,øåáéç áéùç àì ÷åáéãù øéîçäù ç"áä éøáã úà àéáäù [øåòî ä"ã çì óéòñ áì 'éñ] ì"äéáá ïééòå

,÷ôñá úàæ åçéðäù [àé 'éñ] à"òø úáåùúîå [èòðá éëãøî 'øì] éëãøî øàá øôñî àéáä íâ .÷åáéã é"ò àìù ãçà øåòî ïéìéôúì

æ"åàáù ì"äéáä áúëå .èâ ÷ôñ éåä úåøåò éðùî ÷áåãîä èâù æ"åàä íùá áúëù [æ"ñ ì÷ 'éñ ò"äà] à"îøä éøáãî úàæ åãîìå

íåùîã åà ,ïéìéôú ïéáì èâ ïéá æ"åàä ÷ìéçù ë"òå ,íéøåôú åà íé÷áåãî úåøåò â"ò ïéìéôú áåúëì øùôàù øàåáî [åò÷ 'éñ] àôåâ

ïéìéôúì ïä úåøåò éðùá äìéòåî äøéôúù [:ç óã äìéâî] à"áèéøä éøáã úà ì"äéáä àéáä ãåò .èâá ì÷äì äöø àì à"à øîåç

.äæåæîì ïäå66666666.[åîå÷î ïàë ïéàå ,ïéìéôúì íéúáä éðéã ïéðòì êøàäù ì"äéáá ãåò ù"ééòå]

úåçðî] 'ñåú úòãå ,ìåñô æ"ä í÷áéã ë"çàå úåøåò éðù ìò äæåæîä úà áúë íàù àéä øåèäå í"áîøä úòãù äæ ìëî äìåòä

øîåì ïã [äáåùúá] à"òø êà ,øùëã áúë [:ç óã äìéâî] é"ùø íâ .øùëã [:ç óã äìéâî] à"áèéøäå [íéìùäì ä"ã .áì óã

,øùëã â"äëá äãåî í"áîøäù øùôàù áúë íâå ,äáéúëä íãå÷ ÷åáéã àìà é"ùø øéùëä àìù øùôàãøáë àöîð äæ ÷åìéçå

áåè éàãåá åì øùôàùë äìéçúëìã [øåòî ä"ãåñ çì óéòñ áì 'éñ] ì"äéáä íééñ äëìä ïéðòìå .[ç ÷"ñ ì÷ 'éñ ò"äà] ù"áá

.äæåæîäå ïéìéôúä ìù úåéùøôä ïéðòì ä"äå ,ãçà øåòî ïéìéôú ìù íéúáä úåùòì øéîçäì

ääää óéòñóéòñóéòñóéòñ
:ïéìéôúå ú"ñ ïéãë ,äîùì ãåáéò äëéøö äæåæî íà å÷ìçð íéðåùàøä

בודאי וזה הכתיבה, אחרי כשתפר אף שזה ומשמע כשר, ה"ז ותפרן עורות בשני המזוזה את כתב דאם מבואר [שם] בריטב"א .66

כהרמב"ם. דלא
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.àó"éøä íâù é"ðäî òîùîå ,[ãáåòîá ä"ã .ä óã] é"ðä áúë ïëå .äîùì ãåáéò êéøöäì ïéâäåðã áúë [å 'éñ] ù"àøä

.ïë è÷ð

.á'ñåúá åúèéù äàáåäå .ïéìéôúå ú"ñ ë"àùî ,äîùì ãåáéò äëéøö äðéà äæåæîù áúë [àé äëìä ïéìéôú à"ô] í"áîøä

,äçîåîä ïî àìà íéç÷éð íðéà ïéìéôúù äæî úàæ ãîì í"áîøäù øîåì 'ñåú åðãå ,[ïéìéôú ä"ã :áî óã úåçðî]

äæåæîäù íåùî äæã åøàéáå .äçîåîä ïî àìù óà úç÷éðã äæåæî ë"àùî ,äîùì ãáòì êéøöù òãåéù åðééäã åøàéáå

.äîùì ãåáéò äëéøö äðéà

åëéøöäù 'îâá åðéöî ïéìéôúå ú"ñáù íåùî àåä åîòè ø÷éòã áúëù ,ìéðåì éîëçì í"áîøä úáåùú úà àéáä íù äðùî óñëäå

ë"àùî ,óåâä úáåç ïä ïéìéôúå ú"ñù íåùî àåä ÷ìçì íòèäå ,øîúéà øîúéàã àëéäå ,åðéöî àìù äæåæîá ë"àùî ,ïîùì ãåáéò

.éôè àìé÷ ïëì ,äá áééç úéá åì ùéù éî ÷ø äæåæî

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì:äãáåò àìù äæåæî òá÷é ,äåöîä íåé÷á áåëéò åì íåøâé øáãä íà êà ,äîùì ãåáéò êéøöù [ò"åùá àáåä ïëå] é"áä áúë

.äîùì ãáåòî øåòî äæåæî íééúðéá ùôçéå ,äîùì

ùé òá÷é íàã ,ììë äæåæî åéùëò òá÷é àìù óéãò ïëì ,äîùì ãåáéò êéøö íé÷ñåôä áåø éôìù ïåéëù áúëå é"áä ìò ÷ìç ç"áäå

.ç"áä éøáã úà ÷éúòä æ"èäå .äîùì äãáåòù äæåæî òá÷é àìå ìùøúéù ùåçì

.úåòãä ìëì äøùë äæåæî àåöîì ìãúùéå ,äëøá éìá òá÷éù è÷ð ê"ùä

åååå óéòñóéòñóéòñóéòñ
åðééäã àøîâä úøîåà êùîäá êà ,ñåèñåñëåã ìò äæåæî ,óì÷ä ìò ïéìéôú éðéñî äùîì äëìä àúéà [.áì óã úåçðî] àøîâá

.äøùë óì÷ ìò äæåæî áúë íàå ,àáåëéòì àìå äåöîì

äáúåëì øùôàã î"ø øáåñ äìéçúëì íâù ï"øä äæî ÷ééãå úøîúùîù éôì óì÷ä ìò äáúåë äéä î"øù àúéà [:èò úáù] àøîâá

ïã é"áäå] .ñåèñåñëåã ìò äáúåëì ùé äåöîìã úåçðîá 'îâä ïåùìë åáúë í"áîøäå [íù] ó"éøä ìáà .ç"øä áúë ïëå ,óì÷ ìò

éáø ìù äæåæî åà ,äôøåúä íå÷î ïåâë øåîéù éòáã íå÷îá úçðåî äæåæîä íà åúèéùì íâã øîåìíééîòô àìà ú÷ãáð äðéàù í

.[úøîúùîù éðôî óì÷ä ìò äìéçúëì äáúåëù åøîà æ"ò ,ìáåéá

ìéåâìéåâìéåâìéåâ ìòìòìòìò äøùëäøùëäøùëäøùë äæåæîäæåæîäæåæîäæåæî íàäíàäíàäíàä

:ìéåâ ìò äøùë äæåæî íà å÷ìçð íéðåùàøä

.à.é"ø íùá [å 'éñ] ù"àøä áúë ïëå ,ìéåâ ìò äøùë äðéàù åáúë [ïéìéôú ä"ã .áì óã úåçðî] 'ñåú

.á.ò"åùä ÷ñô ïëå ,ìéåâ ìò äøùë äæåæîã å÷ñô í"áîøäå åîöò ù"àøä

ææææ óéòñóéòñóéòñóéòñ
ïéìéôúã [:çé óã äìéâî] 'îâá øàåáîë ,áúëä ïî àìù úáúëð àéäù àìà ,óéñåäù øåèá ù"ééòå ,øåèä ïåùìî çå÷ì äæ óéòñ

.ïéñéøâ ñøâéîã íåùî áúëä ïî àìù ïéáúëð úåæåæîå

÷"ñ] æ"èäå .[èë óéòñ áì 'éñ] ïéìéôú úåëìäá ë"ùî ìò êîñù íåùî àåä ,ò"åùä ïë áúë àìù äîã [ä ÷"ñ] ê"ùä áúëå

.úåøúéå úåøñçá äòèé àìù ,ïéñéøâ ñøâéîã óà áúëä êåúî áåúëì ùé äùòî ïéðòìã íåùî úàæ áúë àì ò"åùäã áúë [â
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çççç óéòñóéòñóéòñóéòñ
,èåèøù àéòá äæåæîå èåèøù úåëéøö ïðéà ïéìéôúù äëìäì å÷ñôå ,èåèøù àéòá éà äæåæîá íéàðúä å÷ìçð [:áì óã úåçðî] àøîâá

.äìåñô úèèøåùî äðéà íàå

.áì 'éñ ç"åà ò"åùá ä"òá åøàåáé èåèøùä éðéã

èèèè óéòñóéòñóéòñóéòñ
ùã÷ä éìåãéâáå .ìåñôéù äèéìáä øåòéù äîë ùøôúð àì áðæë åà äáå÷ë åáúë ïéðòáå .:àì óã 'îâá àåä ò"åùáù íéðéãä øå÷î

.ìåñôå áðæëå äáå÷ë áùçð æ"ä ,úçà úåà øåòéùá äúøáçî úèìåá äøåù ìë íà óàù òîùî [á ÷"ñ âòø 'éñ]67676767

éééé óéòñóéòñóéòñóéòñ
äðéù íàù íéìùåøé úåîåç øôñ íùá [å ÷"ñ] ù"úôä áúëå ,:àì óã 'îâá àåä äðåøçà äèéù ùàøá õøàä ìò úåáéúù øå÷îä

.ìñô àì äæá

àéàéàéàé óéòñóéòñóéòñóéòñ
[èð÷úú 'éñ] éëãøîä íùá [á úåà] äùî éëøãä áúëå .ä"ä á"ô í"áîøáå äæåæî úåëìä ó"éøá àåä ïéèéù áë ìù âäðîä øå÷î

.àáåëéòì äæ ïéàù

áéáéáéáé óéòñóéòñóéòñóéòñ
æ óéòñ àòø ïîéñ ìéòì øàáúð ïéîéá äáéúë ïéã

âéâéâéâé óéòñóéòñóéòñóéòñ
.á óéòñ äøò 'éñ ìéòì åøàáúð ,äæåæîá úåéùøôä ÷ñôä úøåöå äîåúñå äçåúô äùøô éðéã

ãéãéãéãé óéòñóéòñóéòñóéòñ
úîééúñî äðåùàøä äèéùä ïéà íéøôåñä âäðî éôìù óàå] .:àì óã úåçðî 'îâá àåä òîù éôìë ãçàî äëøåëù ïéãä øå÷î

.[(åè ÷"ñ) äùéøôä áúë ïë ,äúìéçúì äôåñî äëøåëù øîåì 'îâá åðååëúð î"î ,úà úáäàå úáéúá àìà ãçà úáéúá

åèåèåèåè óéòñóéòñóéòñóéòñ
ë"ùîå .[ã"ä ä"ô] í"áîøá íâ äæ âäðî àáåä íðîà ,øäåæä íùá é"áá àåä äæåæîä ìù ïåöéçä ãöî é-÷-ù íù úáéúëì øå÷îä

åøå÷î ,äùøôì äùøô ïéáù çåéøä ãâðë åáúåëù à"éã à"îøä ë"ùîå .øäåæä íùá é"áá åøå÷î ,äéäå úáéú ãâðë äáúåëù ò"åùä

.ù"àøáå [íù] í"áîøá

íùä äàøéù éãëáå ,äæåæîì ìåáé÷ úéá ùîùîä äð÷á á÷ð ïéçéðîù äðååëä ,é-÷-ù íùä ãâðë äð÷á á÷ð ïéçéðîù à"îøä ë"ùîå

.õåçáî

שההפרש משמע ואחת, ושלש שתים כתבה שאמרו הגמרא דממשמעות כתב א] ס"ק קנה סי' [ח"ב הלוי שבט בשו"ת אמנם .67

תפילין תיקון ספר על שאמר ברוך בהגהות כך מבואר [ואכן כקובה. יעשנו שלא ובלבד אמרו דע"ז שלמה, בתיבה הוא השיטות בין

עא]. אות



 שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש כסלו תשפ"א
  רפח - פו ס"ורסי'  -ך הלכות מזוזה המש -יו"ד 

  מיוסדות על טור וב"י וד"מ, שו"ע ט"ז וש"ך, פ"ת ורעק"א

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  סימן רפו סעיף ו

 אכסדרה שיש לו ג' קירות וגג, האם חייבת במזוזה;  .א

  ) כשיש לה בצד הרביעי שי פצימין העשויים להעמיד הגג?1
 יצה גבוהה או מוכה?) כשיש לה בצד הרביעי מח2

  
 ט-סעיף ז

מרפסת שהיא מעבר לעליות, ובית שער שהיא לפי החצר, האם חייבין במזוזה, מן התורה   .ב
 או מדרבן;

 ) כשיש בית פתוח לאחד מאלו?1

  ) כשאין בית פתוח לאחד מאלו? 2

 כמה?שער הפתוח לבית ולחצר, האם חייב במזוזה, ו בית  .ג

  ה, האם חייב במזוזה, וכמה?בית שער העומד בין החצר לגי  .ד
  

 סעיף י

 בית המדרש, האם חייב במזוזה, והאם בברכה;  .ה

 ) בפתח הכיסה לבית המדרש?1

  ) אם יש בית צמוד לבית המדרש, בפתח שבין בית המדרש לבית?2
  ?הכסת ) ומאי שא בית המדרש מבית3
  

 יב-יא סעיף

 כל אלו האם חייבין במזוזה, ומה הטעם;  .ו

 ) סוכת החג בחג?1

  ) בית שבספיה?2
  ) חויות שבשווקים?3
  ) חות בביתו?4
  ) ומאי שא חות בשוק מבית האוצר? 5

 שתי סוכות של יוצרים זו לפים מזו;  .ז

 ) האם חייבות במזוזה?1

 ) והאם החיצוה דומה לבית שער? 2

  
  יט-גיסעיף 

 בית כדלהלן, האם חייבת במזוזה;  .ח

 שאין בו ד' אמות על ד' אמות בשווה?) 1

  ) שארכו יתר על רוחבו או עגול או בעל ה' זויות, אבל יש בו כדי לרבע? 2
  ן בהם ד' על ד' אמות?) בית שער, מרפסת וגיה, שאי3
 דרים קטים להיח שם חפצים?) בית גדול שיש בו הרבה ח4

 חייבת במזוזה;בית כדלהלן, האם   .ט

 ) שאין לו תקרה?1

שהקירוי גד הפתח או לא, כשאין הקירוי ד' על ב -) מקצתו מקורה ומקצתו איו מקורה 2
  ' או כדי לרבע? ד
 ) שאין בו דלתות?3

  ) קבע מזוזה קודם תליית הדלת, האם יוצא ידי חובת המצוה אח"כ כשתולה הדלת?1  .י
  תלות הדלת מיד?) ואיך יעשה אם אי אפשר ל2

) חדר שאיו מקורה שמוח שם תור בית החורף ולולין של תרגולים, האם חייב במזוזה, 1  .יא
 ומה הטעם?

) סוכה העשויה בחדר מקורה עם מזוזה, ובסוכות מסירין הקירוי והמזוזה שארת, לאחר 2
א מן העשוי, ומה שמחזירין הקירוי, האם צריך לקבוע המזוזה מחדש משום תעשה ול

  הטעם?

 בין במזוזה או רק החיצוה?רבה חדרים זה לפים מזה, האם כולם חייכשיש ה) 1  .יב



[לפי ב' הפירושים ) בית שיש בו הרבה פתחים לחצר או לרה"ר, האם חייבים כולם במזוזה 2

  ?יח]-ברש"י, שפסק בשו"ע בסעי' יז
  ) ומה הדין כשלא משתמשים רק באחד, או כשתמעטו בי הבית?3

שמכיסין בו חביות גדולות של יין, ויש לו פתח קטן מהבית מרתף שיש לו פתח מהרחוב   .יג
 שכסין ויוצאין בו תמיד, איזה פתח חייבת במזוזה, ומה הטעם;

 ) כשהפתח הקטן ראוי למזוזה?1

  ) כשהפתח הקטן איו ראוי למזוזה?2
  א ראוי למזוזה? ) ומה קר3

לו צורת הפתח, האם  מחיצות שעושים סביב הסולם העולה לארובה, למעלה או למטה, ויש  .יד
 יב במזוזה, למעלה או למטה?חי

  
 כא-סעיף כ

 פתח שאחורי הדלת אם יש לו פצים טפח חייב במזוזה;  .טו

 מה פירושו של רש"י לברייתא זו?) 1

  ) איך ביאר הב"ח והדרישה ופרישה פירושו של רש"י?2
 ) ואיך ביאר הט"ז פירושו של רש"י?3

 מצע, האם סגי במזוזה אחת לשתיהם;אם יש פתח בצד אחד שהוא חלוק ועמוד בא  .טז

 ) כשיש היכר ציר בזה ובזה לצד העמוד?1

  ) כשאין צירים לצד העמוד?2
) ומה הדין כשיש שער גדול ליד שער קטן ופעמים שפותחים רק את הקטן ופעמים 3

  ין שיהם?שפותח
  
 סעיף כב

 באופים דלהלן האם חייב במזוזה, ומה הטעם;  .יז

  משלשים יום?) השוכר בית בחו"ל פחות 1
  ד שלשים יום ואחרי שלשים יום?ע -) השוכר בית בחו"ל יותר משלשים יום 2
 ) השוכר בית בארץ ישראל?3

  ) הדר בפודק בארץ ישראל?4
  שואל בית בארץ ישראל? ) ה5
   ) השוכר בית תבן ועצים?6
  ) השוכר בית המדרש?7
  ולקבוע מזוזה בברכה? ) באופן שהוא פטור, האם רשאי להחמיר8
  

  סעיף כג

 השוכר בית מאיו יהודי;) 1  .יח

  ) מה הידון אם חייב או פטור ממזוזה?2
  אחר ל' יום?) להלכה, האם חייב או פטור, בא"י ובחו"ל, מיד ול3

ישראל ששכר מרתף מעכו"ם והמפתח אצל הישראל ויש לעכו"ם השוכר זכות ורשות להיח   .יט
 השוכר; שם חפציו אך כשרוצה להשתמש צריך לבקש המפתח מהישראל

 ) מה הסברא לומר שיהיה חייב במזוזה?1

  ) ומה הסברא לפטור ממזוזה?2
  ) איך הכריע הפ"ת בזה?3
  כדי חלוקה, ומה הטעם?) והאם ישתה הדין כשהמרתף אין בו 4
  

  סימן רפז סעיף א

 פתחים דלהלן, האם חייבות במזוזה;  .כ

 ) פתח שיש לו רק מזוזה אחת ובצד השי הכותל ממשיך?1

  שהמשקוף או המזוזות אים ישרות, אבן כס ואבן יוצא?) פתח 2
  ) פתח שממלא כל רוחב החדר ואין לו פצים בסוף הכתלים? 3
  על הארץ, כגון למרתף? ) פתח שהוא מושכב4
  

 סעיף ב

 פתחים באופים דלהלן, האם חייבות במזוזה;  .כא

 ) פתח שאיו גבוה עשרה טפחים ואיו רחב ארבעה?1

  עשרה טפחים ורחב ארבעה?) פתח שאיו גבוה 2
  ) כשהמזוזות מוכות מעשרה טפחים ויש עליהם כיפה כמין קשת?3
  ) כשהמזוזות גבוהות עשרה טפחים ויש עליהם כיפה כמין קשת?4



) כשהמזוזות מתחילות להתעקם מן הארץ עד הקשת שלמעלה ויש ברחבו למטה ד' 5
  טפחים? 

, ואח"כ מתעקם ועולה ויש בחללו פתח שהמזוזות עומדות בשוה גבוהות מעשרה טפחים  .כב
 שיעור גדול;

  ) מה הן הצדדים שיש לדון במיקום קביעת המזוזה, לדעת רש"י ולדעת הרמב"ם?1
 ריע הט"ז למעשה, ומה הטעם?) ואיך מכ2

מיקרי משקוף,  הקשת מלמעלה -מה הסברא לחלק ולומר דאם המזוזות גבוהות עשרה   .כג
 ? שקוףואם אין גבוהות עשרה אין הקשת מיקרי מ

 ) מהי המהג שמביא הרמ"א שתפשט בקביעת המזוזה בבית?1  .כד

 ביתו, ומה הטעם? ) ומהי הההגה הכוה שכל ירא שמים יתקן ב2

  
 סימן רפח סעיף א

 כשכותבין המזוזה על דף אחד ביריעה אחת;  .כה

  ) האם צריך לשייר ריוח מלמעלה ומלמטה?1
  כרך?) האם צריך לשייר בתחילתה כדי לגול אותה אחר שת2
  ה?) האם צריך לשייר בסופ3
  

 ד-סעיף ב

  המזוזה על ב' או ג' דפין? מה הדין אם כתב  .כו

 שכח לכתוב אות אחת במזוזה;  .כז

  ) האם יכול לתלות האות, ומה הטעם?1
  האם יש לו תקה אחרת? )2

 שמע, ומה הטעם? ומה הדין אם הקדים וכתב פרשת והיה אם שמוע לפי פרשת  .כח

 עורות, ותפרן אח"כ או לא? על שי) מה הדין אם כתב המזוזה 1  .כט

 ומה הדין אם תפרן קודם הכתיבה? )2

 

 ח-סעיף ה

 מדיי הקלף;  .ל

  ) קלף למזוזה, האם בעי עיבוד לשמה לכתחילה?1
) כשאין לו קלף מעובד לשמה, האם יכתוב על שאיו מעובד לשמה ויקבעה ביתיים, ומה 2

  הטעם?
  ל גויל?על קלף או ע) האם כותבים על דוכסוסטוס או 3

 מה הדין במזוזה, לגבי;  .לא

 כתיבה והתגין של שעטז גץ? ) הדיו וה1

  לא מן הכתב? ) לכתוב ש2
  רטוט, ואם כתב שלא בשרטוט? ) אם צריכה ש3
  ) אם שרטט אחר הכתיבה?4
  וצה כעת לשרטט בראשי השורות?) אם כתב בין שרטוט לשרטוט, ור5
  

  טו-סעיף ט

 מדיי יישור השורות;  .לב

 14ס"מ והשלישית  16ה ס"מ, השורה השי 15מה הדין אם השורה הראשוה רחבה ) 1
  ס"מ? 

  אה כקובה או כזב או כעיגול?) ומה הדין אם עש2
  מהי כקובה או כזב?) 3

 ) היכן יכתוב סיום הפרשה "על הארץ", ומה הטעם?1  .לג

 יעבד אם לא כתב כן? ) ומה הדין בד2

 רות הגו לעשות את המזוזה?כמה שו  .לד

 דוקא ביד ימין, ומה הטעם? האם צריך לכתוב  .לה

 ריוח שבין שמע לוהיה אם שמוע, האם צריך לעשות סתומה או פתוחה, לכתחילה ובדיעבד?  .לו

 באיזה אופן כורך המזוזה?  .לז

 י?-ד-באיזה מקום כותבין בחוץ השם ש  .לח

 והגין לכתוב בחוץ, והיכן? מה עוד   .לט



 

 ת למעשה שאלות הנוגעו

  רפו'  סי- הלכות מזוזה  המשך-  ד"יו

 ------ ------ ------ ------ ------ ------  
  

 .פ"י מחיצות נמוכות ובחלקם יש צוה"משרד שהעמדות מחולקות ע  .א

 .האם כל מקום חייב במזוזה .1

 .האם כל מקום חייב במזוזה, י וילונות"פ והעמדות מחולקות רק ע"אם יש צוה .2

י הקרשים יש "אם ע, עמידים קרשים ומחברים להם וילונותמ, ילדות עושות קיטנה בחצר לתקופת החופש .3

 . האם חייב במזוזה, פ"צוה

 .או שמעמידות מחיצות ניידות, או שמתנענע, האם יש חילוק בין אם מחברות את הוילונות שלא יזוז .4

האם , ונוצר מחמתו במעבר ביניהם גם צורת הפתח, או לשבת שבע ברכות מחיצות, העמידו לשמחת תורה .5

ומלמעלה ,  וכן חדר ארוך שבאמצעו משתי צדדים יש דלתות אקורדיון שנפתחים לגמרי–. יב במזוזהמתחי

 . האם כשסגורים חייב במזוזה, ומהצדדים יש מוט

 .האם חייב במזוזה, ומעליהם למעלה עובר קרש, פרגולה שבחלקה יש עמודים .6

 .האם חייבת במזוזה, פ" צוהויש לה כניסה עם, פרגולה שכל דפנות שלה עשויות מקרשים שתי וערב .7

 .פ האם חייב במזוזוה"ובמקומות המעבר יש צוה, מקום הבימה שמוקף עם מחיצות .8

 . האם חייבות במזוזה' שכל הקירות שלהם עשויית מזכוכית לתצוגה וכדו' חנויות אולמות משרדים וכדו .9

   גדרי ותנאי מחיצות-ו" ס–. תשובה א

מ האם הנידון של "  והנפק-.או גם בגלל שאין לה מחיצה רביעית, קרההאם באכסדרה החיסרון הוא רק להעמיד ת

האם בדין , מחיצות'  וגם אי נימא שצריך ד-. או גם בפתחים שבצדדים אחרים שלה, הפטור הוא רק באותו צד

וממילא מחיצה , או להיפך שכל הסיבה שצריך הוא כי אחרת חסר לו שם בית, פ"מחיצה סגי וממילא אולי גם צוה

 וכן -.  וכן מאידך מקום שצורת שימושו הוא ללא מחיצות חיסרון המחיצה לא יצור פטור-. נית לא יועיל לודי

אם זהו , אלא שכשאינה יכולה לעמוד ברוח אין לה שם מחיצה, מחיצה מתנדנדת שמצד השימוש שלה היא ראויה

שאין לה , רת קבע שחייבתד די"ד להוכיח מסוכה למ" והעתיד לפרקה כתב בחוה-. צורת תשמישה יתחייב

ולא בסתם , יועיל רק במקום שצורת השימוש שלו בחילוק זה מגדירו לחילוק כמשרד'  וכן מאידך גובה י–.חיסרון

 וכן האם מחיצה העומדת אבל היא לזמן ממש אבל הועמדה לצורך -. ואפילו שלכל דבר מוגדר כמחיצה, חדר

  . שימושה ומשמשת את המטרה יתחייב

ג מכל "ך סקי" ובחלונות שמבואר שחייב ביאר בש–. ל תלוי בביאור הראשונים באכסדרה רומייתא"הנואפשר שכל 

א "ובחזו–. ולכאורה הוא ראיה לפחות כשזה הוא צורת מקום הדיור, רוחות ולכאורה הוא אפילו שאין דפנות' הד

מצד עצמה ,  גם בלי הכותלג דן האם אכסדרה שמצד עצמה לפי צורת דיורין שלה ראויה לדירה"ט סק"ד קס"יור

ז " באבנ-.  אבל כשבצורת דירתה ללא כותל אינה ראויה ודאי פטורה, וכל החיסרון רק שאין לה פצימין, חייבת



ז "כ הט" ואם גם זה נלמד מאכסדרה יש לדון האם מש-. כ נחשב לבית"ד כתב שמחמת תקרה עצמה ג"ד שפ"יור

ז "ס כתב שגם לדעת הט"ה ק"ל ח"ובשבה, ג ולא גרע מגינה"כההאם גם ב, שלדעה זו גם אכסדרה חייבת מדרבנן

ו הלקטיות שפטור ביאר שהוא תקרה על עמודים ללא "א הל" ובפרשה סדורה על פ–. ודאי צריך צורת דיורין

  ומאידך אי -. מחיצות סגי' ואולי כשיש עומד רוב ג, ד כתב שאולי שייך בכך עומד מרובה"ק סקי" ובדע–. כתלים

א "כ אפשר ששוה לגדרי בית לענין מעשר ועיין בזה בדר"מ תלוי בשם דיני של בית א" אם צריך בית מנימא שגם

 .ט"ד סקי"מעשר פ

 .ומעליו יש רק מוט שמיועד לתלות וילון, מעבר בבית שיש לו בליטות מהצדדים  .ב

 .האם חייב במזוזה .1

 .ם שם הגג האם חייב במזוזהולמעלה מסתיי, חדר שיש לו בשתי הצדדים של הכניסה אליו רצועות ביטון .2

 .האם חייב במזוזה, עמודים שבכניסה לחניה ומעליהם העמידו שלט פרסום .3

 או שהבליטות לא -, בליטה של רצועת ביטון בגג שהעמידו תחתיו דלת עם בליטות מהצדדים עד למעלה .4

 האם מתחייב , וכן שעשו לדלת חיזוקים שתפוסים רק לריצפה וכגון דלת אקורדיון-. מגיעים עד למעלה

 .במזוזה

האם יוכל להעמיד שתי , רוצה להניח מזוזה, מעל הכניסה יש חגורת ביטון, כניסה לחדר שאין לו מזוזות .5

 .קרשים משתי צדדי הכניסה לחדר עד לתיקרה

האם חייב , חיבר גם מוט ברזל מעליהם לחבר ולהחזיק את שתי הצדדים, וכדי שצדדיו יחזיקו, העמיד שער .6

 . במזוזה

או כדי שיהיה מה שיתפוס וימשוך ויחזיר את , העמיד מוט מלמעלה כדי שלשער יהיה על מה להתפסוכן  .7

 .האם מתחייב במזוזה, או כדי שהעומדים וממתינים תחתיו לא יהיה להם שמש או גשם, הדלת

 .האם מתחייב במזוזה, מעקה של המדרגות שמתנדנד עשו לו מוט חיזוק מהצד ללמעלה .8

ומכח צורת הפתח זה מתאפשר לו לטלטל , שלא סומך על עירוב שכונתי, שוכר לבניןאו , הגיע דייר חדש .9

 .  האם מתחייב במזוזה, או בחדר מדריגות, בחצר

 .ואם הצמידו אליו דלת, האם חייב במזוזה, מעבר המסתיים בשתי צדדי כתלים ויש בודים מעליו .10

   תנאי צורת הפתח -ו" ס–. תשובה ב

 אבל כאשר –. פ הוא בגלל שמזוזות להעמיד התקרה"רה שאינו נחשב לצוהע מבואר שהפטור באכסד"בשו

, ח מתבאר שנחלקו בזה"ה או"וד, ה ומיהו"ד' ב ב"א קע"בחזו, המשקוף הוא להעמיד התקרה והמזוזה כן לחתוך

א " ובחזו–. פ אפילו שהוא עצמו לא נעשה לכך מהני"א לדעת הבבלי כאשר למטה נעמדו תחתיו לצוה"ולדעת הגר

  . כ כשאין להם שום קשר כלל לא"א, תב שהמזוזות נותנים למשקוף שם משקוףכ

הא לאו הכי תקרה ודומיו , י מה שלמטה יוגדר הלמעלה לצורך הפתח חייב"א רק כאשר מחמת וע"ולדעת החזו

א וכותיה שלמרות "ה וראיתי מסיק בחזו"נ ד"ב ק"ל ח"  ובשבה-.  פ"אינם יכולים להחשב מעכשיו כחלק מהצוה

, ולא רק מפני שהמזוזות נותנים לו שם של פתח כי יש אופנים שאינו כן, שהעליון אין בו חיסרון של חיזוקי תקרה

. ולכן כל סוף תקרה לא נחשיבנו למשקוף מעל המזוזות. מ צריך קצת צורת משקוף ולא רק תקרה סתם"אבל מ



 ועדיין יש -. ז יעודו ממש"להסגר הרי  וכאשר מסייע לדלת -. פ"א מבואר שנחשב לצוה"ו סקל"ב שמ"אמנם במ

  . לדון בכל צורך צדדי

שגדר חיזוקי הוא רק כאשר לא ניחא ליה כלל בסתימה אבל כל שגם ניחא , ה מן מתבאר"ג ד"ב סק"א קע"ובחזו

כבר שם סתימה עליה , ב"ולא רוב הבעה, ואפילו לא העושה, ליה לכל תשמיש שהוא ואפילו רק לצורך דיני

כי ודאי שסופו נעשו ומיועד גם , פ"ראשי הכתלים נהפכים לצוה, כן מבואר בדבריו שכאשר יש דלת ו–.  ומתחייב

פ שבכניסה למדרגות כלומר שאפילו "כתב שלכן לא מניחים מזוזה בכל צוה, א"ז סקכ" ובחובת הדר פ-.  לפצימים

ב "ואפילו אם בעה. תחייבא אם מטלטל מחמת כן בשבת מ"ולהחזו, אבל אינו תשמיש המעבר, שאינו חיזוק תקרה

א עמודים בכניסה לבנין שעשויים לסמיכה אבל למעשה " ולכאורה לפחות להחזו–. ב"ולא היה לכך דעת בעה

ב " ובחובת הדר פ–.  יתחייב' פחות פרוץ וכדו, מחמת כן או מחמת העובי או מחמת הריבוי שלהם נראה מגודר

. א להחשיבו מחמת זה כפתח דרך ביאתו"א, פ"י הצוה"עט כתב שודאי כאשר הכל תשמיש אחד ומתחלק רק "סקי

ואפילו אם כל הפתח הוא כי עצם זה שמתחלק לכשתים הוא הנוי בפועל ,  אבל כאשר מחמת כן הוא מתחלק-

ה עוד סמכו "ב ד"ס קע"א ס"מתבאר בחזו, פ"ש אם בעצם הוא מחולק עוד ללא צוה"וכ, חילקו לשתי תשמישים

 ועדיין –. ג נחשב לפתח עצמו"וכה, אבל הוא ליופי של החילוק והפתח, עשה ליופיפ נ"שאפילו שכל מטרת הצוה

החיצוני יש משקוף ומזוזה מ כאשר רק כנגד חלק הפנימי הדק או "יש לדון בארונות האם כולו נהפך למזוזה נפק

 . נגדית

כ "פ אא"לצוהוראשי הכתלים אינם משמשים , א שם מתבאר שצריך שהמזוזה תסתום מעט את הכניסה"ובחזו

 אבל כשהוא כצורתו אינו –.  וכן תקרה אינה יכולה לשמש כמשקוף כי צריך שיבלוט מעט–. סותמים במקצת

, וכל החיסרון של חיזוקי תקרה הוא כי לא ניחא ליה כלל בסתימא ורק לחיזוק תקרה, פ"צריך שיעשה לשם צוה

 וביותר אפילו -. א כן"אפשר שאין דעת הגרו, פ הסותמו"אבל כשניחא ליה נהפך הפירצה לפתח והסתימה לצוה

ורק מי שדר שם ניחא ליה ,   ועוד שאין כאן כונת בעלים כלל-.   וגם עכשיו אינו עיקר התשמיש-.לא עשאו לכך

  .ולכן עמודי טלפון היו צריכים להתחייב, מ נחשב תשמיש"מ, כי מתירו בטלטול

 

  .שער המיועד לחסום מעבר המכוניות בשעת הצורך  .ג

 . בו צורת הפתח האם חייב במזוזהכשיש .1

 .  אם גם המכוניות יכולות לעבור בדוחק מהצד .2

או שרק דרכו , או כסימון למעבר גבול', האם יש חילוק  אם מטרת השער רק לצורך בידוק בטחוני וכדו .3

 .נכנסים לעיר או מדינה

 .ההאם חייב במזוז, ומחמתו נעשה כצורת הפתח, ומקום שבכניסתו הועמד גלאי מתכות .4

 גדרי פתח בשערים' תשובה ג

והבית הוא , פ סתם ללא מחיצות מהצד חייבת יותר כי ממנה היכי תמצא להכנס לבית"האם בשערי מדינה צוה

פ אינו "כי כל הדין של צוה, אפילו שמסמלת או אפילו משמשת לחילוק,  והאם במקומות אחרים פטורה-. הגורם

י כגון מדינת הגר חיובו הוא רק "כ רש"וכל מש. ושערים, תךדין עצמי אלא משמש רק הגדרה של מזוזות בי



שצריך שיהיה לפחות חומה לכמה , ובקונטרס המזוזה כתב. שמאחר ואין שום משמעות כניסה דרכה לאו כלום

כ סתם צורת הפתח באמצע הבית ואינו רק "משא, פרסאות כדי שכאשר באים מצד החומה נכנסים דרך השער

  .מ מאחר ואפשר רק דרכו לעבור נחשב לסתימה"מ, םאפילו שאינו סות, לנוי

  

 .עמודים שנעשו עבור עיקר הבנין  .ד

 .חיבר להם דלת האם חייב במזוזה .1

 .פ מהפתח שהיה ביניהם האם חייב במזוזה"שתי חדרים שפרץ אותם ונשאר צוה .2

 ואפשר שנעשה כדי לתת איזה, שאפשר שנוצר מחמת הבניה, קנה דירה שבאמצע החדר יש צורת הפתח .3

 .האם חייב מזוזה. חילוק והפרדה בחדר

  . גדר חיזוקי תקרה-ו" ס-'תשובה ד

אמנם אפשר שכונתו רק . שכל שעיקר עשייתו לחיזוק תקרה פטור, ה כשאתה כתב"א ד"א ע"במאירי יומא י

ז ביאר "ק סט" בדע-. שיכו לתת לו מחמת זה שם פתח, כאשר השימוש השני הוא טפל ללא חשיבות עצמי

 –. ב"ק סקי"דע,  וכאשר נעשה בסתמא האם צורתו מוכיחו וקובעת עליו–. פ"מכריח הגדרת הצוהשדלת אינו 

ז שנתמעטו הדיורים "ועדיין יש לדון האם כאשר השתנה היעוד והשימוש מחמת שינוי צורת הבית דומה לסעיף י

  .ז כסתמו ובפרץ פצימיו"והשימושים או שהרי

  

 .בנינים שבכניסה אליהם בנו קשתות ליופי  .ה

 .האם חייב במזוזה, או החצר,  בפועל מסתיר חלק מהכניסה .1

, או שמועיל לעיתים רחוקות. ובכניסה או שאינו מקום שימוש, האם תלוי אם רגילים להשתמש בחצר .2

 .פ"כשאוכלים שם בער

או פינת , בפועל לפי זה המקום מתחלק לפינת ישיבה, פ"שליופי בנו באמצעו קשת או כל צוה, מטבח, סלון .3

 .האם חייב במזוזה, אוכל

ובפועל מתחלק לפינת אוכל האם חייב , פ"מחמתו נוצר צוה, וכן מטבח שהעמידו בו בחלקו לרוחב ארונות .4

 .    במזוזה

  פ המחלק לחייב" גדר צוה–ו " ס–תשובה ה 

ל א מבואר שלנוי בעלמא אינו מחייבו אב"ובסכ, ו מבואר שמזוזות האכסדרה אינה מחייבת כי לחחיזוקי תקרה"בס

זה עצמו מהותו של , ג שכל שנעשה לנוי הפתח עצמו"ג סק"א סימן קע"מבואר בחזו, כאשר נעשה לנוי הפתח

 ואם סותמות במקצת אפילו אם לא -. פ סותמת במקצת"א שצריך שתהיה הצוה" עוד מבואר שם בחזו-. פתח

על משמש כהיתר לצורת אם בפו,   ואפילו אם עכשיו אין עיקר שימושו לסתימה-. פ מתחייב"נעשה לשם צוה

י "פ מאליו מחמת וע" ואפילו אם נוצר הצוה–. חשיב פתח להתחייב, וצריך לזה שם פתח, הפתח לאחד מהדיורין

  -. אבל אם משמש רק באופן ארעי לסתימה לא מהני,  אבל רק כשיסמוך עליו בקביעות–. שסתרו חלק מהכתלים



,  אבל אינה מחוברת כלל לבית,  לפני הכניסה לבתיםס כתב שבצורת הפתח שלנוי שהיא רק"ה ק"ל ח"ובשבה

 .אינה נחשבת כפתח ולא בית שער לבית

 . שאין לו שיעור' חדר המתנה לרופא וכדו  .ו

 .האם חייב במזוזה בכניסה אליו .1

 .האם הפתח שבצד השני חייב, אם ממנו יש שביל צר שנכנסים לרופא .2

 .האם חייב במזוזה, בור לחדרים אחריםמהחדר אפשר גם לע, חדר המשמש ככניסה ומעבר לשירותים .3

 . האם בסוכות חייבת במזוזה, ודרך הסוכה עוברים לחדר אחר, חדר שמשמש לסוכה .4

 .  האם חייבת במזוזה, ודרכה נכנסים לבית, וכן כאשר בונים סוכה בחצר צמוד לדירה .5

 - . האם חייב במזוזה, בחלק מהבנינים גרים גם גוים, כניסה לבנין שדרכו עוברים ונכנסים לכמה בנינים .6

 . והאם יש חילוק מי גר בבנין הראשון שמחובר אליו ממש

 .האם חייב במזוזה, דרכם עוברים לבתים, או בכניסה לחצר לא שימושית, שער שבכניסה לחניה .7

 .ומי מתחייב בה, האם חייב במזוזה, או החצר לאחר, והשכיר את החניה .8

 . ולאיזה צד, האם חייב במזוזה,  רק לחדר אשפהיציאה אחורית של הבנין שמתחבר לשביל המוביל .9

  . גדר בית שער–י -ז" ס–תשובה ו 

 ואם -. או שהוא שימוש עצמי למרות שאין לו כל משמעות מבלי להכנס לרופא, האם המתנה נידון כבית שער

מבואר , צמיוגם אם אין לו שימוש ע, ולא מיועד ליום ולילה, אבל יש לו רק זמן מועט, נימא שהוא שימוש עצמי

 ולענין סוכה -. מ אינו פוטרו מלהיות בית שער"מ, בגינה שאפילו שיש לה שימוש חשוב אלא שפטור ממזוזה

ב שכאשר "ך שם סקכ"ב ובש"מ מבואר בסי" ומ–. ג חייב"ג שבכה"א ומקורו מהפמ"ו סקכ"ב תרכ"מבואר במ

.  וב של בית שער שגם הוא ארעי אינו יכולאבל ליצור חי, הדירה היא ארעית אפילו שהיא בדרגה המחייבת במזוזה

מ מבואר שמקום פטור שנכנסים " ובר–]. ג"ש ארעי פטור דלא כהפמ"כ נימא שכונתו להיפך שמאחר והבי"אא[

האם ,  אלא שעדיין יש לדון על מקומות שדרכם עובר גם לדירת פטור-. אפילו עשרה חייבים מצד הפנימי, דרכו

ש למקום הפטור "מ אלו מתבאר שכאשר הוא בי"ח כתב שבדברי הר"א י"סדורה פובפרשה , מחמת כן נפקע חיובו

 אמנם עדיין יש לדון כשיש דרכו כמה אפשרויות מה -. ושאפשר שתלוי במחלוקת ראשונים, ממזוזה אין עליו חיוב

ז " בסא שבמחבר"אבל לדעת הי,  וגם אם אינו יכול להתחייב מצד בית שער למקום פטור–. קובעו לעיקר יעודו

ג "א בס"כ הרמ"וממילא מש, ואפילו שהבית אינו מחייבו, בחלק מהאופנים יתחייב מדרבנן מצד הבית שער עצמו

ג דן "ט סק"א קס" ובחזו-. ש"ללא חיוב עצמי של דרבנן של בי, הוא רק מצד הדאורייתא, שעזרה אם ישנים שם

ם "  ולענין שותפות עכו-.רה או הבית שערהאם בעל הדי, מי  המתחייב, כאשר הבית שער אינו שייך לדר בבית

ולכאורה גם מצד , כתב בסידור דרך החיים שכאשר יש לישראל חדר נפרד חייב בכניסה שלהם ופטור במשותף

  .ש"בי

  .חדר מדריגות קטן וצר שבכניסה יש בו צורת הפתח  .ז

 . האם חייב במזוזה .1

 .האם חייבת מזוזה, שמיד מתפצלת לכניסה לחדרים, כניסה לדירה .2



 .האם חייב במזוזה, שביל צר בדירה שממנו מגיעים לחדרים .3

האם חייב , וגם אינה  מקורה, החצר מוקפת במחיצות נמוכות, ממנו נכנסים לבתים, שער שבכניסה לחצר .4

 .במזוזה

, ומהשני יש מעבר לבית, במרווח של יותר מטפח, יש דלת אחת אחרי השניה' מקום שלצורך בטחוני וכדו .5

 .  במזוזההאם שתיהם חייבים

  . שיעור בית שער לחיוב-ט" ס–' תשובה ז

והאם תלוי רק בנידון של החמודי דניאל של חזי , ש"ד הביא מחלוקת לענין שיעור הבי"ג קנ"ם ח"במהרש

א שכל חדר "כ הרע"  מאידך יש לדון במש–. ורק כשהוא לעצמו פטור, או שכל שפתוח לבית חייב, לתשמישו

ג שמהחדר "האם בכה, ג מתחייב"ד השני לחדר המחייב האם גם אי לא נימא שבכההפטור מחמת גדלו שיתחייב לצ

ובמאירי יומא . א או שבמקום שמהותו חדר אינו יכול להעשות לבית שער"הקטן יש לו יציאה לחוץ פשיטא כהרע

 -. ש" ביגם אם נכנסים מתכו אין לו דין, שאם לא היו עשויים לצורך זה אלא לצורך עצמי, ה כל שער כתב"א ד"י

מ כדי להחשיב כל פתח בפני עצמו "מ, ואפילו אם לענין בית שער אפשר שאינו נמדד ביחס למקום עצמו שביניהם

א "מהחזו' ה מכתב ו"א ח"ועיין בדר. [ה"ב מ"כ בפרשה סדורה פ"לעוד פתח צריך חשיבות מסויימת של מקום וכ

  ].לענין כלאים

 .'ישיבות מוסדות וכדו  .ח

 . האם חייב במזוזה , בשעות מסויימותשהחדר אוכל פתוח רק  .1

, שאר היום נעול,   או חדר שהצוות נח בו בשעות הצהרים-. חדרי שיעורים שפתוחים רק בזמן השיעור .2

 .האם חייב במזוזה

 .האם חייבים במזוזה, או רק בתחלת הלילה, חנויות ומשרדים שעובדים גם בשעות הלילה .3

 .ם חייב במזוזההא, בית המדרש שפתוח לקהל רק בשעות היום .4

בשאר ימות השבוע משאירים פתוח עם , שמתפללים בו בשבתות', וכדו, קבוצה, בית המדרש ששייך לחוג .5

מי ,  והאם יש חילוק אם יש בו לומדים קבועים או מתחלף-. האם חייב במזוזה, אפשרות לציבור ללמוד בו

 .מתחייב בו

 .האם חייב במזוזה, שעות היממהשטיבלאך ציבוריים ומרכזיים שיש בהם מנינים כמעט כל  .6

  .האם חייב במזוזה, למשולחים ועוברי אורח, מקום המשמש כהכנסת אורחים ציבורי .7

  . בית המדרש-י" ס–תשובה ח 

ז שאפילו יושבים שם כל היום פטור כי לא "מ חנויות מבואר בט"ומ, אם בבית המדרש חייב כי יושבים בה כל היום

בהכרח שאינו הגדרה , מ חייב כי זהו שימושו" האוצר חייב כי נכנס לפרקים ומ וכן לענין בית-. יושבים בלילה

 –. י שהקשה מחנויות שבשוקים נראה שהחילוק אינו כן"ת סק"  אמנם בפ-.אלא כל אחד נמדד לפי צורתו, כללית

 לדון אם  בבית  ועדיין יש–. שמהותה אינו דיור והאכילה צריך להפכו לשימוש ' ואולי שונה חדר מנוחה מחנות וכדו

, או שכלפיהם הוא פטור,  כי מגדירו למקום חיוב, האם זה חוזר לחייב את הבעלים, המדרש החיוב הוא בגלל היושב



 וכן האם עצם -. א להפכו לחייב כשאין לו כל זכות מהותית"כי א, או שפטור לגמרי, וכלפי היושבים מתחייב

  -, מתחלפים מגדירו כדיורים או צריך דר מסוייםהישיבה הכללית הרצופה של הצטרפות כל מיני אדם 

, ז שדן לענין הבית חולים על טעם לפטורו ממזוזה כי אפשר להחליף את מקום המתאכסנים"ו קט"ם ח"ובמהרש

יות בקביעות וגם כי לא צריך לה, כתב דמאחר והוא שאול לישראלים גם אם רק מידי פעם מגיעים לשם יתחייב

מ גם לכל בית "ואם הבעלים נפק, כי מי שבא הוא בכל פעם אחר, ין יש לדון מי המתחייבאלא שעדי, לפרקים מחייב

 . מלון שהבעלים עצמם יתחייבו

 .שיש בהם רק ריהוט וציוד הנצרך לשימוש, מפעלים, משרדים  .ט

 .האם חייב במזוזה .1

 .האם חייבת במזוזה, חנויות שלנו שמשאירים שם את הסחורה .2

 .לא רק לצורך מכירה מיידית, חד שבו מאכסן סחורההאם שונה כאשר יש לו חדר מיו .3

 .או לפחות נכנס לפעמים או שלא קיים כאן כלל, האם יש חילוק אם בעל החנות נמצא .4

 .ועל מי חובה לדאוג למזוזה על המוכר או על הבעלים .5

 .ל כאשר זה חנות בגדים ויש בו גם חדר הלבשה האם הוא חייב במזוזה"בכל הנ .6

 .ת עד שעות מסויימות בלילה האם חייבים במזוזהשפתוחו' מסעדות וכדו .7

  . חנויות לפטור וחיוב–. א" סי–תשובה ט 

אבל חנויות מאחר , אפילו אם בפועל אינו יושב, י מתבאר שכאשר השימוש שלו ראוי ליום ולילה מתחייב"ז סק" בט

ז לענין בתי "ך סק" ובש, אמנם יש לדון האם כשראוי רק לחלק מהלילה סגי-. וכל השימוש הוא רק ליום פטור

 - . ד שמבוקר עד ערב הוא מספיק לחייב"ט מתבאר לענין ביהמ"ך סקי"אבל בש. המזיגה הרי ודאי שלא כל הלילה

או שמאחר ובמהותו אינו אוצר אין למה שמשאיר , ועדיין יש לעיין האם מיירי כשלא משאיר שם כלום בלילה

 עוד יש לדון שגם אם כשמשאיר בלילה -.  י"ת סק"נה בפוזהו קושיית היד הקט, משמעות להגדיר את המקום

מחד מאחר והוא אינו אפילו יוצא , והוא לא נמצא כאן כלל, ב"אבל כאשר הסחורה היא של בעה, הוא סיבת חיוב

', א שכל חיובו הוא לכל היותר כשוכר או כדו"מאידך לחייב הפועל מחמת כן א, ונכנס כלפיו אינו אפילו דיורין

וגם אי לא , אבל אין לו כל חיוב להניחו לשבת כאן, כי גם באופן שאינו יכול לפטרו מעבודה, ילו גריעאואפשר שאפ

ב "ג שהבעה" ובפרט בכה-. מ כלפיו אין לו ענין עם הסחורה וממילא יש לדון האם יש מי שיתחייב בזה"נימא כן מ

 - . וב עצמי על הפועל כי בפועל הוא יושב כאןיש לדון האם יש כאן חי, או אפילו גוי, הוא חילוני ולא מענין אותו

א "ד ח"מ יור"ואגרו, ד"קכ' ח מ"ז כפשוטו בכל חנויות ולא רק של ימי השוק עיין שד"אמנם יש שפירשו את הט

 - . ע"א כאן נשאר בצ"וברע. ה ונשובה כתב החלוק שכתבנו שתלוי מה עיקר מהותו"ו ד"ב ל"וברב פעלים ח, ח"קע

יה גם כאשר האוצר שבחנות הוא חלק מצרכי החנות כלומר שלהדיא יש לו חדר או חלק מ בכל הלין יה"והנפק

ולא רק כסאות אלא איכסון ממש והוא שימוש , מהחדר לאכסן כמויות של סחורה שזה לא רק צרכי המכירה

אן חיוב יותר אמנם המחסן האחורי ודאי חייב ויש לדון כמצוי שעוברים דרך החנות להיכן יניח המזוזה כי יש כ, עצמי

  .לכיוון פנים



ומאידך אם החיוב הוא רק מצד ,  ואם נימא שכל חנות חייב מצד עצמו מה דין חדר הלבשה שבחנות בגדים-

  .וממילא גם לענין שאם יתחייב לאיזה צד נחייבו להניחו, האוצר האם נמדוד לפי כל חדר וחדר לענין חדר ההלבשה

 .כבםאנשים שדרים קבוע בחדר קרואן המחובר לר  .י

 .האם חייבים במזוזה .1

 .אם נוסע בו לתקופה לטייל בהרבה מקומות .2

 .האם חייבים במזוזה,  מכוניות מסע גדולות .3

 .האם חייב בהם במזוזה, העמיד קירות גבס זמנים, בנה דירה ועד שיבנה ויחלק את החדרים .4

י "וע, מחיצהאו חדרי לימוד שבשבת מפרקים את ה, חדר גדול שבלילה מחלקים אותו לחדרים במחיצה .5

 .האם חייב במזוזה, המחיצה יש גם צורת הפתח ומעבר

האם , פ"נוצר במעבר צוה' י קרשים וכדו"סגרו את המקום ע, פ ילדים אוכלים כמה ימים בחצר"ער .6

 .   מתחייב  במזוזה

וגר בה , פ ודלת"בינתיים חילק את החדר לשתים עם צוה, או התחלת הבניה, מחכה לאישורי בניה .7

  .האם מקום החילוק חייב במזוזה, גדולה מאודבצפיפיות 

  . ספינה ושאר דירת ארעי–א " סי–תשובה י 

או , ותלוי גם האם הפטור של ספינה היא במהות הבית, א שהוא דירת ארעי"ך סקכ"ובש, האם דומה לספינה

 -. בית האסוריםא לענין "ת לעיל סק"י הביאו הפ"ז כתב הברכ" וכעי-. וכן סוכת החג, שמהות שימושו הוא ארעי

או במהותו שמיועד לעבור ממקום , ו דן האם הפטור של ספינה הוא מצד הדר לזמן"ובקהלת יעקב מנחות כ

ב מהלכות ברכות שבפשטות דבריו מבואר שהדר כל ימיו באהל או בספינה "א הל"מ פי"וציין לדברי הר. למקום

האם אין בו חיסרון בצורת , מש לבית האוצרמ הוא גם האם יתחייב כאשר יש" ולכאורה הנפק-. פטור ממזוזה

, אפשר שאם רק מצד דעתו נחשב לדירה יתחייב,   ועדיין יש לדון גם אם החיסרון הוא  מצד מהות האהל-. הדיור

י לבין מי שרוצה ובדעתו לפנות "ג כתב לחלק בין הארעי של הברכ"ד קס"י יור" ובחלק-. ב מסוכה"כ צ"אלא שא

, הוא רק כאשר יש לו דיור עצמי וכאן הוא ארעי' רעי הפטור כאשר אינו מרצונו וכדושכל הסברא של א, מקומו

  .ולא כאשר זה כל מקום דירתו

 .מחסן קטן פחות משיעור  .יא

 . האם חייב במזוזה .1

 .האם חייב במזוזה, מי שיצא לו בדירה חדר קטן ייעד אותו לחדר ספרים או ארונות .2

 .וחד עבור ארונותוהאם שונה כאשר לכתחילה תכנן ובנה חדר מי .3

 . ד האם חייבים במזוזה"ח שאין בהם דע"לולין של בע .4

 .כניסה לבנין שמיד יש מדרגות האם הפתח חייב במזוזה .5

 .ארון קיר גדול האם פתחו חייב במזוזה .6

וגובה , והאם תלוי בגובה הכניסה, האם חייב במזוזה, ארון או מחסן שמתחת למדרגות שבתוך הבית .7

 .   ההמשך



  .האם חייב במזוזה, ו שיעור רק לכל צרכי הבישולמטבח שיש ב .8

  . בחידושו של החמודי דניאל–. ג" סי-א"תשובה י

או חדר קטן , ת הביאו לענין בית שער מרפסת וגינה"ובפ, נחלקו הפוסקים להלכה בחידושו של החמודי דניאל

תפק למאן דמחייב סוכת ד הביא שהערוך לנר מס"א י" ובפרשה סדורה פ-. שסמוך לגדול ומשמש להניח חפצים

 אמנם גדול –.  אמנם בחלקם היה מעדיף גדול יותר-. והביא שהירושלמי מחייב, מתחייב' על ז' החג בחג האם בז

גם אי נימא , ז"אבל אם נכנסים ובפתח יש שיעור גובה המבואר ברפ, אבל שלא נכנסים כארון לא שייך כלל ביאתך

  .כ דין של חזי לתשמשיה"רים עדיין יש לדון האם שייך בזה גלאו דיו' שיש שיעור לשם דיור ובפחות מי

 .חדר שהכניסה שלה צרה וארוכה  .יב

 .האם חייב במזוזה, בהמשך החדר מתרחב לגמרי כשיעור  .1

 .והאם תלוי באיזה מרחק מהכניסה מתרחב .2

 .ובהמשך בפנים נהיה מרובע כשיעור האם חייב בברכה, וכן חדר שהכניסה שלו עגול .3

 . פ האם חייב שם במזוזה"לו פינה בצד שנהיה יותר צר ויש במעבר אליו צוהחדר כשיעור שיש  .4

האם חייב , אין קירותיו מצד לצד רואים זה את זה, או מתעגל, חדר צר וארוך או מסדרון צר שמתעקם .5

 .במזוזה

שבולט ' וכדו, עמוד, או מחיצה, באמצע החדר יש ארון, ד"חדר גדול שיש בו מרובה שיעור יותר מדע .6

 .האם מברך על הנחת המזוזה, דיל במקצת את רוחב החדרומב

 .  פירקו את המחיצה האם צריך להסיר את המזוזה ולחזור להניחה .7

  . דיני כדי לרבע–ג " סי-ב"תשובה י

כלומר שיעור אורך , כדי לרבע אין לו חשיבות  לחייב בחיוב כדי לרבע יש לדון האם יש שיעור שבפחות ממנו גם

א "וחזו, ובחמודי דניאל[ז " ולדעת הט–. כ מסברא שפחות מאמה רוחב אינו מקום אדם"ק סק"דעוב, ורוחב מינימום

או מתחיל . אלא שמהצדדים הוא עגול, רק באופן שבאמצע החדר יש ריבוע ממש] כתבו שהעיקר להלכה כמותו

ג "ן כתבים כל דיסקי"כ מתרחב למרובע כתב מהרי"ג שהכניסה צרה ואח" ובכה-. בצורה שאין מרובע מתחייב

ד תלוי " ובעגול שכולו דע–. שודאי חייב ואינו ענין של לרבע ואינו דומה לתקרה שצריך להיות מקורה בכניסה

 ועדיין יש לדון -ז  "כן מתבאר בט, ד מצטרף" וכל שבקיבוץ כל החלקים יהיה דע-,  ד"כמבואר בתרל, בלרבע

א "כ המג"אינה ראויה לשימוש מצטרפת וכעין משהאם קרן זוית כזו שהיא בתוך החדר ושיעורה קטן מאוד ו

ג שגם אם יש באמצע מחיצה כל שהוא אפילו פרוץ "ט סק"א קס" ומתבאר בחזו–. א לענין סוכה"ד סק"בתרל

כ "וכ, כ יהיה תעשה ולא מן העשוי כי נעשה בפטור"ג אח" ובכה–. מ שכדי לרבע חייב"מרובה מתחייב רק להר

 . א על כל לרבע"ק כ"בדע

 .ד"דול שיש בו דעחדר ג  .יג

או שתי עמודים הבולטים  משתי הצדדים האם , באמצע החדר יש בליטה היורדת מהגג עד חלק מהחדר .1

 .מחלקים את שיעור החדר לפטור



האם יחלוק את , או רק לעיתים רחוקות, או וילון שסוגרים בלילה, אם בין שתי העמודים יש דלת אקורדיון .2

 . החדר משיעור מזוזה

 והאם שונה כאשר –. ד"האם מצטרף כולו למקום אחד לענין דע, או שיפוע, או מדרגה, פלסיםחדר עם שתי מ .3

 .'י מדרגות כאולמי הצגות הופעות וכדו"כל שימוש  ויעוד החדר הוא ע

 .י השיפוע ולא במצב ישר"ד מדוייק רק ע"ואם יש בו דע .4

 .  חייבהאם, או בצירוף הפאנלים, הדלת, ד רק בצירוף מקום המזוזה"יש בו דע .5

ורק בצירוף שתיהם יש בו , מטבח עם פינת אוכל שביניהם יש כצורת הפתח שמגדירו ומחלקו לשתי המקומות .6

 .   כ חייב"פ ג"והאם מקום הצוה, האם מתחייב במזוזה, שיעור מזוזה

  . הגדרת חדר אחד–. ג" סי-ג"תשובה י

ו שאם יש באמצע החדר "ט סק"א קס"חזוכ ה"האם כל חילוק כל שהוא דיני או מציאותי מחלקו והאם תלוי במש

מפלסים יש גם לדון האם דומה לנידון של סוכה '  ובב–. מחיצה אפילו בפרוץ מרובה תלוי במחלוקת של כדי לרבע

ק " ובדע–.ט"מ מצדד ששיעור האלכסון הוא ג"מ סק" ובמקד–. ג"ד סק"ת תרל"מוזאיקה שהובא בשע' בטפח הז

ועדיין יש , ז לענין חנויות"כ הט"צת מהיום ויש פתח ביניהם מתחייב וכעין משז כתב שאם עומדים בלילה ומק"סקי

  .לדון האם גם ממעט או רק אינו מצטרף

 משרד שיש בו חדר גדול  .יד

 .האם החדר חייב במזוזה, י מחיצות נמוכות" יש בו עמדות לפקידות מחולקות ע .1

 .ם צריך להעמיד בהם מזוזההא' ואם יש לעמדות צורת הפתח כדי לתלות אליו וילון שילוט וכדו .2

 .האם חייב במזוזה, פ"בימה שיש לה מקום מיוחד ובכניסה אליו משתי צדדיו יש צוה .3

  . מחיצות לחלק-ג" סי-ד"תשובה י

ש מעירובין "ולענין הגובה הוא כ. אבל עדיין יש לעיין לפטור, א כתב שבקבועות מחלק לחייב"ב קנ"ל ח"בשבה

ח וממילא יש לדון היכא שהם מפרקים בלילה ומחזירים בבוקר "ג סק"ח צ"אוא "ז והחזו"ע סקכ"ב ש"שנחלקו המ

  .ג"בכה

 .'מטבח חדר וכדו  .טו

 .ד האם חייב במזוזה"אין בו דע' תנור  וכדו, שבגלל המקרר .1

 .ד"אין בו דע, כיורים, השיש, אם בגלל הארונות .2

 .ד"וכן חדר שינה שבגלל הארון קיר אין בו דע .3

 .ד האם חייב במזוזה"דעעמוד באמצע החדר שבגללו אין  .4

 .האם חייב במזוזה, כשעדיין אפשר לרבע, ל"באופנים הנ .5

  . מה נכלל בשיעור החדר-ג" סי–. ו"תשובה ט

ויש לדון האם יהיה תלוי בחמודי דניאל או . [ג כתב לענין דבר שעיקר מהות תשמיש החדר"ג רס"ם ח"המהרש

א דן "ד סקכ"ד פ" ובחוה-] היפך עכשיו מיהת אינו ראויאו ל, שגם אם נחלוק עליו אבל למעט מהשיעור אינו ממעט



ר "י שכתב על ביח"ח ק"א או"ודחה שאין להוכיח מהחזו. לדמותו לסוכה וממילא כל כלי תשמיש לא יוריד מהשיעור

ועדיין יש . ח כתב שתלוי אם עתיד לפנותו"ק סקי"ובדע–. שהמכונות לענין תחומין ממעטים כי שם מהותו אינו דיור

ג שייך " ויש לדון האם בכה-. ד"ב סק"ז רפ"כ בט"האם יש חילוק בין מחובר או שגם כבידו קובעו וכעין משלדון 

 .או שאם מהני לרבע אין צורך שבפועל יהיה ראוי, כדי לרבע כי יש כאן מפריע בעצם

 . מגרש כדורגל גדור  .טז

 .האם הכניסה חייבת במזוזה .1

 .האם חייבים במזוזה, שמשאו מרפסת , וכן גג שמשתמשים בו לתליית כביסה .2

 .האם הכניסה חייבת במזוזה, אתר בניה שסגור עם מחיצות ושערים .3

 . האם הכניסה חייבת במזוזה, שבאמצעו יש סככה מעל משחקים מסויימים, מגרש משחקים גדור, גינה .4

 .האם חייב במזוזה, וגם הוא מכוסה, אם מהכניסה למגרש יש שביל שמוביל למשחקים .5

ובפנים במקום המשחק אינו , מקורה' סביבות הגדר במקום הנחת בגדים חפצים וכדולהיפך כאשר כל  .6

 .מקורה

או שבוע לפני סוכות הסירו ורק בערב סוכות , כ החליפו"חדר שסגור בגג איסקורטי שהתקלקל הורידו ואח .7

 .האם צריך להוריד את המזוזה ולהניחו מחדש,  הניח את הסכך

  . בתנאי תקרה-ד" סי-ז"תשובה ט

 - . ג שבדרכו חייב"ת סקי" ובפ-. ולכן חצר חייבת, ש שהוא רק כשאין דרך דיורין בכך"חיסרון של גג כתב הראה

ע מבואר במקומות הפטורים שאם הקירוי כנגד הפתח " ובשו-. ועדיין יש לדון האם לפי הענין או לפי שימוש היחיד

'   ולענין תעשה ולא מן העשוי תלוי בב-.ע סביבויש לעיין האם יועיל כדי לרב.  ד סמוך אליו"וצריך דע–. חייב

  .טעמים שכתב

 .היה זקוק למקום גדול לצורך שמחה  .יז

 .האם המקום התחייב במזוזה,  לקח מתחם פתוח לא שימושי גדרו ופרס עליו בראזענט .1

 .פינת משחקים לכל השנה האם התחייב במזוזה, חדר לתליית כביסה, השאיר את הסוכה לשימוש כמחסן .2

 .  שהגג שלהם מזכוכית האם חייבים במזוזה' וכדואולמות  .3

  . אימתי תקרה לעיכובא–ד " סי–ז "תשובה י

יש לדון האם כל מקום נמדד לפי שימושו , מאחר שהחיסרון של גג הוא רק כשאין דרך דיורין בכך ולכן חצר חייבת

ו עדיין יש לדון מה הגדרת  וגם אם אפשר לחלק-. א לחלקו משימוש של כל בית"או שמקום שמתחייב מדין בית א

ג "מ סקמ"כ המקד"ג הוכיח מסוכת היוצרים דלא כמש"ב קנ"ל ח"ובשבה, גג ומאיזה דרגה של הגנה נחשב כדיור

.   ועוד האם כל סוג תשמיש של דיורין יקבע את צורת קירויו–. שכל שכשר לסוכה אינו נחשב קירוי של דורין

  .וכעין סוכת החג שזהו צורת דירתו

 .יש לו דלתות כפולות אחת הדלתות עדיין לא מוכנה, בוע מזוזהרוצה לק  .יח

 .ובפרט כשהיא בצד הימני, האם מספיק שמעמיד רק דלת אחת .1



 .חדר שבכניסה אליו תלוי וילון האם יניח מזוזה בברכה .2

האם , וכן להיפך שיש מרווח ממנו לריצפה, דלת שלא סוגרת את כל גובה הפתח אלא נשאר חלון מעליו .3

 . מזוזה שלומברך על ה

פ ומיד בהמשך או מעט רחוק יותר יש את התריס המגלגל שיורד "שבכניסה יש צוה' כניסה לחנות וכדו .4

 .וסוגר את הפתח

 .האם יכול קבוע אז מזוזה בברכה, או כל תיקון קל אחר,  הרכיבו את הדלתות והורידו אותם לצורך צביעה .5

 . האם מברך על המזוזה, הרכיב להם דלתותולכן לא , חדרים בבית כאלו שאין כל רגילות לסוגרם .6

 -. האם יברך, אחר זמן מרובה התקין דלתות מסיר את המזוזה וקובעו שוב, לא היו דלתות וקבע בלי ברכה .7

 .והאם אחרי כל הסרת דלתות יש מקום לחייב להסיר המזוזה ולקבוע מחדש

שהעמידו בו צורת הפתח לצורך ' וכן כניסה לשכונה וכדו, פ"מעבר לבידוק בטחוני שיש בו שער בצוה .8

 . וכן כניסה לגינה או חצר שיש בו רק שער האם מברך על המזוזה, העירוב

  . בתנאי דלת–. ו" סט–ח "תשובה י

ך שיחזור ויקבענה בלי "כ הש"ק שמש"ז ביאר וכן בדע"מ סקמ" במקד-. ג נסתפק בסותם חלק מחללו"ק כ"בדע

מ "  ובמק–. 'מבואר שבכל מצב לא יברך בפעם הב' ו ט"חיי אדם טא וב"ח י"אבל בדה. י אחר"ברכה זה כשיצא ע

ד הביאו "מ עצמו כתב בפאה"אבל הר, והיינו שהחיסרון בשם בית ודיור, צ דלת"ו כתב שמה שדרכו בכך אי"סקמ

 ועדיין יש לדון אם הוא מעיקר החיוב -. והוא תנאי בחיוב,  מ שהחיסרון בלי דלת שלא מיקרי שער אלא פתח"הכס

א כשדעתו להניח "ד כנגד הקר"ת סקי"ח שהביא כאן הפ"ך והדה"מ אולי במחלוקת הש"והנפק,  תנאי בחיובאו

או להיפך ,  ועדיין יש לדון עד כמה צריך להחשב כחלק ממנו ממש–. כ הדלת האם מעכב להניחו תחלה"אח

  .כסגירה נפרדת חיצונית להתחייב ולפטור

 .דלת שנמצאת בין שתי חדרים  .יט

 .האם חייב במזוזה, לחבר את החדרים'  וכל מטרתה למקרה של שמחות וכד,נעולה תמיד .1

, רוב השנה היחידה מוכשרת לאחרים, ויש גם פתח המחברו לדירה שלו, יחידה שיש לה כניסה נפרדת .2

 .  האם הדלת שביניהם חייבת במזוזה

 .האם הדלת חייבת במזוזה, העמיד ארון כבד או קיר צמוד לדלת .3

 .ת האם נפטר ממזוזהפירק את ידיות הדל .4

  . נתמעטו דיורין–. ז" סי–. ט" תשובה י

, או עצם שראוי, ח האם נתמעטו העוברים הוא דוקא כשכבר היה בפועל"ז לסי"בפשטות יש סתירה בין סי

ז מחלק שאם שתיהם לאותו צד נתמעטו הוא "א קע"ד ח"מ יור"ובאגרו, ובפרישה נקט שנשתמשו הוא לאו דוקא

אבל בלבוש פירש דברי המחבר בלא זו אף זו כלומר אפילו דר לבדו , ים אבל לא נשתמשו חייבצדד' אבל לב, דוקא

 ועדיין יש לדון באופן שכך הוא בתכנית הרגילה של הבניה אבל דייר זה -. ועשה פתחים הרבבה ורגיל באחד חייב

טל היוב אין דין פרץ פצימיו ל כתב שלענין מזוזה שיתב"מ הנ" ובאגרו–.  מנסיבותיו כמעט או בכלל לא משתמש בו



ק "ובדע. ע לחיוב הוא רק אין רגילין משמע קצת שבפחות מזה כבר נפטר"ולשון השו. אלא בסתימה לחוד סגי

 ועדיין יש לדון –.  ה חילק שרק אם נסתם לזמן מסויים שאינו עתיד להשתמש בו אין צריך גם פרץ פצימיו"סקכ

 .פ הבעלים"גם כל שוכר יחליף את ההגדרה או שנקבע עוהאם , אם השתנה היעוד מחמת הדייר החדש

 .בנין שיש בו כניסה אחורית  .כ

האם חייב , או מסוכן לעבור שם, א או קשה "ולכן א, אם הכניסה כולה נמצאת באזור ומצב של בניה .1

 .במזוזה

ה שיש לה כניסה אחורית המיועדת רק לכניסת רכבים עם כמויות גדולות של סחור', וכדו, מחסן, מפעל .2

 .מאיזה דרגת תדירות חייבת במזוזה', וכדו

 .האם משתנה דין חיוב הכניסה השניה, ללא צורת הפתח, שער, ואם לכניסה הרגילה יש רק דלת .3

ב וקורה שעובר גם דרך כניסת הבהמות "ושער כניסה קטן רגיל לבעה, רפת שיש בו שער כניסה לבהמות .4

 .האם חייב במזוזה

 – .ערב פסח כדי שלא יכנסו דרך כל הבית עם החמץ האם חייב במזוהדלת כניסה אחורית שמיועד רק ל .5

 .והאם יציאת חירום חייב במזוזה

 .בלבד האם חייב במזוזה' וכדו, למנהל המפעל, ר"אדמו, כניסה צדדית המיועדת רק לכניסת הרב .6

  . גדר רגיל–. ח" סי–תשובה כ 

ל "י ס"א הקשה שלדעת המחבר בס"ובביאור הגר, א מבואר שאינו רגיל חייב רק אם נעשה לכניסה ויציאה"ברמ

ך מבואר שכשרק " ובש-. א רק שתלוי אם הקטן ראוי למזוזה" ולענין פתח גדול וקטן כתב הרמ-. פירוש אחר

ועדיין יש לדון האם . ובטל לגמרי לקטן כשיש קטן המחייב, להכניס ולהוציא לפעמים נחשב שאין תשמישו קבוע

 –. ו דן מהו שיעור ארעי"ק סקכ"ובדע. שב לפרקים או רק כשכל מהותו הוא פרקיםכשמיועד רק לזמן מסויים נח

', ה אם אינו ראוי מחיסרון דין ושם פתח וכדו"ו כתב שה"א קע"ד ח"מ יור"א שהשני ראוי באגרו"ובגדר שכתב הרמ

 . י"א נתבאר דינו בס" אבל כשמיועד רק לאחד לדעת הגר–. ולא רק כשלא ניחא תשמישיה

 .או אפילו לא דלתות רק צורות הפתח, שמחולק בהרבה דלתות' בנין וכדוכניסה ל .כא

 .מתי חייב לעשות מזוזה בכל אחד מהם .1

 . ואם אין בעובי האלומניום שביניהם רוח טפח .2

האם , כי אחד נפתח על השני, אין אפשרות לפתוח שתיהם בבת אחת, דלתות הזזה הסמוכות זו לזו .3

 .שתיהם חייבים במזוזה

פ לכל הדרך כדי לחלק בין כניסת הגברים "העמידו מחיצה עם צוה, המוביל לכניסה לאולמותשביל ומעבר  .4

ובפועל כל אחד נפתח כנגד טור מסויים ,  וכן דלתות כניסה לבית המדרש הסמוכים זה לזה–. לנשים

 .האם כל אחד חייב במזוזה.  בפנים

 .האם כל אחד חייב במזוזה, כבים להכנספ כדי למנוע מר"שהעמידו עמודים וצוה', כניסה רחבה לחצר וכדו .5

ופתח כניסה למכוניות האם שתיהם חייבים , שיש בו פתח לעוברי רגל', וכדו, חניה, שער שבכניסה לחצר .6

 .במזוזה



 .  ל אם חייב רק באחד היכן מניחו"בכל אופנים הנ .7

 .האם יש איסור או אפילו מעלה להחמיר ולהניח בכל המקומות .8

  .'תח המחולק לבפ–. א" סכ–. א"תשובה כ

 מאידך כתב בשנפתח אחד על -. הקובע לפטור הוא שההפסק רק לנוי, ז נראה שכאשר הוא באותו צד"ך סקכ"ש

א לא חילקו בזה " ובסכ-. ב שהקובע הוא אם מיועד שכל פעם יפתח אחד בפני עצמו"ז סקי"וכן מבואר בט, השני

אבל ',  ומתבאר שם שהיכר ציר מגדירו לב-.  פחצ לט"כי כל שבאמת במהותו משמש בנפרד אי, בין רוחב טפח

או שבפועל , מעברים אבל לא פתחים' וכן כשמטרתו לחלק לב, ועדיין יש לדון כשיעודו לחסימה, עמוד הוא רק לנוי

, על פתח אחד שיש בו משום בל תוסיף' ז כב" ואם נחשב כאחד ממש הרי–. כל אחד מביא יותר למקום מוגדר

ש אם אלו שבאמצע מופקעים "י הפתחים חייבים אלא שנפטרים במזוזה יש לדון בזה וכאבל אם הגדר הוא ששת

  .ז כמניח באויר"משם פתח שהרי

 .שכר יחידה שצמודה לדירה לתקופה .כב

או שיוכל ', יוכל להשתמש בזה לילדיו הנשואים וכדו' ב שבשבתות שנוסעים להורים וכדו"סיכם עם הבעה .1

 .מי חייב במזוזה' שתמש בארונות וכדואו לה, בתיאום להכנס להכניס חפציו

 וכן מי ששכר דירה –. בפועל שבועיים מתוכם הם לפני החתונה האם חייב במזוזה, חתם חוזה לחודש .2

 .לחודשיים חודש מהשכירות יוצא בשבת מתי יניח את המזוה

 .האם חייב להניח בה מזוזה, ועתיד לצאת ממנה בקרוב, פתחו עוד דלת בדירה שגר בה בשכירות .3

 .כ להניחו"האם מתחייב מיד בכניסתו או שיכול להמתין כמה שבועות ורק אח, שכר לתקופה .4

, ראוי, האם צריך,  נפל לו המזוזה בשבת–. מכר את דירתו ונשאר לגור בה בשכירות ממתי חייב במזוזה .5

 ויועיל להפקיר את דירתו 

שלא יצטרך להניח בכל הדלתות מה יעשה , ל ושוכר דירה לתקופה של חודשיים"נוסע לחו' משולח וכדו .6

 .  מזוזות

 .האם חייב במזוזה, ללינה בלילות' שכר גן ילדים משרד וכדו .7

   שכירות ממתי מחייבת–ב " סכ–. ב"תשובה כ

 ובפוסקים דנו בזה האם תלוי -. והאם כששוכר לזמן מתחייב מיד, ח הביא לדון האם צריך רצופים"ת סקי"בפ

. ג חסר ברצופים"והאם בכה, או כי נחשב כבר לדירה, כי מיחזי שלו'  לאחר לבמחלוקת ראשונים האם סיבת החיוב

בבית הלוי על , הוא מדיור או החיוב'  והאם ל-. ג פטור"ג שגם בכה"ד ס"א הוכיח מטלית סימן י"ובפרשה סדורה ס

פילו ט כתב שא"א קע"ד ח"מ יור"באגרו, ממתי מתחייב' התורה  הביא מחלוקת הראשונים כששכר ליותר מל

ז כתב שאם "  בחקרי לב קכ-. ש שדן מתי יברך"ועיי, שנחלקו ורבו הפוטרים כשודאי ישאר שם ראוי לקבוע מיד

ובהמשך דן לענין , יום משום שמחזי או משום דירת ארעי' הוסיפו לשוכר דלת ומקום המחייב תלוי אם חיוב מל

ח דן לענין הפקיר או מכר שאם הטעם משום "נמ סק" ובמק–. האם תלוי בטעמים', רצופים ולענין להניח לפני ל

ד כתב שבמכר ושכר "ג סק"ד פ"בחוה. שאינו דירת קבע מצרפין כל דיורים הראשונים ומשום נראה יש לדון בזה



או גם אם בפועל יצא ' עדיין יש לדון האם דוקא כשהשכירות מתחלקת לב, ואם כשאין רצופין פטור–. חייב מיד

מ לחזור שהוי "ל  מצדד שאם מפנה ע"ק סק"ובדע, א שכשאינו בבית אין עליו חיוב"וכמבואר ברע, לכמה ימים

 –.   ז בפונדק"אפשר שהרי'  אמנם אם המשולח מתאכסן במלון וכדו-. כהערמה אינו נחשב להפסק השכירות

  .  ג דן לענין שוכר רק ללילות"ק סקל"ובדע

 .מ"י שוכר דירה ממי שאינו שומר תור"נוסע לנופש באר  .כג

 .האם חייב להניח בהם, לק מהחדרים אין מזוזות כלל בח .1

 .אם יש מזוזות אבל ברור שכשרותם בספק גדול מאוד .2

 .והאם יכול להניח תחת המזוזות עוד מזוזות שלו וליטלם כשיצא .3

או את המזוזות , שאינו שוכר את מקום הכניסה, או בינו לבין עצמו, האם יועיל שיתנה עם המשכיר .4

 .והמשקופים עצמם

 . דירה יש בו כמה חדרים שאין בהם דלתות האם חייב במזוזהשכר .5

 .האם עדיף לשכור מגוי מאשר מחילוני .6

 .השכיר דירה מרוהטת לחילוני האם עליו לדאוג שיקנה ויניח מזוזות כשרים .7

  . אופנים ועצות לפטור בשכירות–. ב" סכ–. ג"תשובה כ

ח שפטור כי "ך סקכ"כ הש"והקשה על מש, בנןו מתבאר שהעיקר להלכה ששוכר חייב רק מדר"א סימן ס" ברע

ע כדעה "א שכל שיטה שהובא בשו" עוד מבואר ברע-. א האריך לחלוק עליו"ק סקי"ובגדה. אינו נקרא עדיין דירה

ג מצדד שהדר בבית חייב להניח "ט ססק"א קס"  בחזו-. ז"ת סקט"כ בפ"וכ, לפטור מצטרף לדעת הפוטרים שוכר

 ובבית –.  ג נחשב בל תוסיף"ב כתב מהחמודי דניאל שבכה"א סק"ת רצ"ובפ–. נו שלומזוזה בבית שער אפילו שאי

ם "כ בשוכר מהעכו"א, י כשלא יסיר את המזוזה כשיצא"הלוי קונטרס המזוזה כתב שאם הטעם משום ישוב אר

ר או אלא שבכל זה יש עדיין לדון האם בכלל מוגדר כשוכ-', כ בזה בפרשה סדורה ס"ועיין מש, שמסירו פטור

עיין ,  וכשהשוכר אינו מניח–. פ"י סימן ק"ל ח"כ בזה בשבה"ועיין מש. ומה ההגדרה המחלקת ביניהם, כפונדק

  .ומדין לפני עיור, ז שדן האם ניתן לחייב מדין בית האוצר והאם תלוי אם יכול להכנס לשם"א קי"בקובץ תשובות ח

 .הכנסת אורחים ציבורי .כד

 .האם יש מי שחייב במזוזה', וכדו שם תמיד משולחים מבקרים מתחלפים .1

קומות כניסה שלהם , מכבסה, חדר האוכל, במזוזה  בחדרים,  או אחרים, בחורי ישיבה האם הם חייבים .2

 .וקומות שרק עוברים דרכם

 .האם יש חילוק כמה זמן מאושפז, מאושפז בבית חולים האם צריך לדאוג שם למזוזה .3

 .ממשלתי,  פרטי,ם"עכו, האם יש חילוק אם הבעלות של ישראל .4

  . פונדק–ב " סכ–. ד"תשובה כ

 אלא שאם הוא של כל הציבור או של -. ז"ו י"ם ח"של ציבור הרי הוא בעלות וחובת הציבור כן צידד בהמהרש

י שם "כ הברכ" והאם מש-. א"ת סק"א שהביא הפ"וכעין זה מבואר בחיד, הנמצאים כאן והאחרים רק כשואלים



והאם יהיה חיוב ,  או ששאני ודינו כשואל, ח"ה בחור ישיבה בחדר או בבי"ום השמאחר ואפשר להעביר אותו מק

קומות שהוא רק עובר אבל יש לו זכות ' וכדו, הבחור גם על כל מקום או רק מקומות השימוש שהוא רגיל מכבסה

 . לעבור

 .יש לו חדר או יחידה לא שימושית .כה

 .זההאם מתחייב במזו, נותן אותה לאדם שאין לו מקום לינה .1

, ראוי, האם יועיל, יקח כמה ימים עד שישיג מזוזות אחרות, נתן את המזוזות לבדיקה וחלקם פסולים .2

 . שיפקיר את הבית בימים אלו

 . משתשמ בו כמחסן האם חייב במזוזה, או מבנה נטוש, השתלט על שטח או מגרש עזוב .3

 .זוזהאו לכל השבוע האם הזוג מתחייב להניח מ, שאלו ממנו לשבת שבע ברכות .4

 . ם מחובתו להחליפםאה, ת שנמצא בבין הזמנים בבית הוריו מסתבר שהמזוזות אינם כשרים"בחור בע .5

 .  לבין שאר חדרי הבית, והאם יש חילוק בין החדר שבו ישן .6

  .הפקר.  שואל–ב " סכ–. ה"תשובה כ

  –. ר ודאי שפטורח כתב שאם הבעלים יכול לחזו"א קע"ד ח"מ יור"באגרו, א שדינו כשוכר"שואל מבואר ברמ

ד "ג סק"ד פ"כ בחוה"אמנם מצד הנראה אפשר שיתחייב מיד כמש.  ט מבואר כן על הפקר"א סקי"ובביאור הגר

 ואם משאילו לו חוץ משבתות אפשר שתלוי של מי הריהוט כלומר האם כשיוצא ומשאיר –. לענין מכרו ונשאר בו

ילו בקביעות אצל הוריו ודאי אינו נחשב שיש לו איזה  אבל פונדקי פטור וכל שמתאכסן אפ–. חפציו נחשב להפסק

כ כל הנותן או "א, וכן אין את הטעם שישאר, ואין מיחזי, ולכאורה אם ההגדרה של פונדק זה שמהותו ארעי. בעלות

 . אין לשוכר דין שוכר כלל, משכיר את הדיורים שלו עצמו

 

  




