
  

חדר שאין בו ד"א 
 שכסיםעל ד"א 
 חדר גדול אליו מ

האם חייב במזוזה
  

ארבעו בית שאין ב[סוכה ג.]  ת"ר
אמות על ארבע אמות פטור מן

  המזוזה ומן המעקה.
[פ"א מהל' תפילין הרמב"םוכתב 

דבית שאין בוומזוזה וס"ת ה"ב] 
ד"א על ד"א פטור מן המזוזה.
ואם יש בו כדי לרבע ד' על ד"א
בשווה, אע"פ שהוא עגול או בעל
חמש זויות, ואצ"ל שאם היה
ארכו יתר על רחבו, הואיל ויש

ע ד"א על ד' חייברבבו כדי ל
  במזוזה.

[הל' מזוזה ס' ט"ז] הרא"שאולם 

אע"פ שבכל הספרים אין -כתב 
כתיב אלא בית שאין בו ד"א, רב
אלפס גרס שאין בו ד"א על
ד"א, דמסתבר דלא חזי לדירה
בעין אחר, ודלא כמ"ש
הרמב"ם ז"ל שאם היה ארכו
יתר על רחבו הואיל ויש בו לרבע

זה,זוד"א על ד"א חייב במ
דד"א על ד"א בעין לכל הי
דקחשיב בברייתא בפ"ק דסוכה.

כתב[יו"ד סי' רפ"ו]  דבב"יאלא 
דלעין הל' קטין כהרמב"ם,
דהא לא פליג עליה אלא
הרא"ש, ולישא דד"א על ד"א
שלמד ממו הרא"ש איו
מוכרח, דכל שיש בו לרבע ד"א
על ד"א, בכלל  ד"א על ד"א

בע כן ראוילרהוא, וכל שיש בו 
  לדירה.

[שם סי"ג] בשו"עוכן סתם לדיא 

בית שאין בו ד"א על ד"א -
פטור. ואם יש בו כדי לרבע ד"א
על ד"א בשווה, אע"פ שארכו
יתר על רחבו, או שהוא עגול או

(וכדבריבעל ה' זוויות חייב. 
[ש"ש בבן איש חיהמחבר סתם 

דכל שיש בו לרבעפרשת כי תבא סי"ט] 
  .  ייב במזוזה)ח ד"א על ד"א

כתב[ס"ק כ"ג]  דהש"ךאיברא 
דשו"ע כתב דבריו לפי מ"ש בב"י
דקטין כהרמב"ם דהא לא
פליג עליה אלא הרא"ש, אבל
באמת גם דעת ר' ירוחם בסוף
ספר אדם כהרא"ש וכתב שכן
תפסו עיקר, ע"כ ראה דיש
לקבעה בלא ברכה, או יברך
מתחילה גם על אחרת ויהא

ן פסקו לדיאוכדעתו גם על זו. 
[הל' מזוזה כלל ט"ו ס"ו] החיי אדם

  .[סי' רפ"ו סכ"א] וערוך השולחן
[או"ח סי' תרל"ד ס"ק ב'] בט"ז(וע"ע 

דהגדיל לומר דהרא"ש ואחריו הטור
והב"י לא ירדו לסוף דעת הרמב"ם,
ואף לדעת הרמב"ם בעין דיהיה

  רבוע ד"א על ד"א ממש).
[המובא בשלטי גבורים בריא"זוהה 

כתב דראה בעייווף הל' מזוזה] ס
שאם היה ארוך וקצר ויש בו
שיעור ד"א על ד"א חייב. וכן
ראה בעייו שאם היה בית גדול
פתוח לבית קטן שאין בו ד"א,
בין שהיה היכר ציר לבית הגדול
ובין שהיה היכר ציר לצד הבית
הקטן חייב במזוזה, שפתחו של
גדול הוא חשב, והרי הוא כבית

ח לרה"ר או לגיה שהואתוהפ
חייב במזוזה ואפי' היה היכר

  ציר לבחוץ.  
[סי' ביוסף אומץוהובאו דבריו 

בשאלת השואל, והחיד"אט"ו] 
שם בתשובתו לא השיג מידי על

(אלא שהוסיף עודדברי הראי"ז 
דאם כסים לחדר הגדול דרך החדר
הקטן, אף החדר הקטן חייב

,צאבמזוזה, ועכ"פ מידי ספק לא י
וספק דאורייתא לחומרא. וכדבריו

[ש"ש פרשת כי בבא"חפסק לדיא 
דבכה"ג חייב לקבועתבא סי"ט] 

מזוזה אף בחדר הקטן דספק
דאורייתא לחומרא, אך יקבעה בלא

   בס"ד

  מיקתאע אמעתש

  תיבות בעל פההאם רשאי לומר  ,תרגום 'שים מקרא וא האומר
שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו  ,עולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שים מקרא ואחד תרגוםל ).(ח רכותבב איתא

 ועיי"ש[ .בוע פרשת אותו השבוע שים מקרא ואחד תרגוםבכל שחייב לקרות לעצמו ד סי' רפה סע' א)יו"ד ( שו"עה כן פסקו .ימיו ושותיו
דאם הוא קורא בשע"ת  'ועי .חשוב עם הצבוריום ו' אחר חצות דמ (ס"ק ה) במ"אהובא  של"הה אולם דעת. ואילך חשוב עם הצבור א'מיום ד (סע' ג)

   .]שמצדד להקלשמשמע ) ס"ק ח(שם  "במבעי' . ובמעשה רב מבואר וכן "ש.מתחלת השבוע והלאה הוא ג"כ מצוה מן המובחר וכמ
 והלבוש. מישראל יקרא לעצמו כל התורה מראש ועד סוף בכל שה 'כדי שכל א היאש ), הובא בב"י ססי' רפהכג 'סי( ה"דרובתותקה זו כתב 

. ור קוריןשהצב כדי שיהא רגיל במהדתקה  ר"חהבשם הביא עוד טעם שם  בתרוה"ד[והה  .דהוא כדי שיהיה בקי בתורה 'כת(שם) 
ועפ"ז כת' דא"צ לקרוא  ,)מ 'ג סי"ח ח"או( באג"מ של התרוה"ד. וכ"כ הראשון דקטין כטעמו )ז 'רפה סע 'סי( "עובש אולם למעשה מבואר

  . ](אות ב) ערוה"שב עוד ועי' ריאה של שבת, ע"כ.קהפרשיות שהם מלבד חובת ה
כתובים מעבר התיבות  וקשאר מן הפס עמודבסוף הבפרט כש ,פת בע"תיבו שאומריםב' מקרא וא' תרגום  םיארוקדבר מצוי כשו
ם יולכן אומר ,דיין התרגום בעבר זהא מן הכתב מפי שרוצה ללמוד עולקרכדי הדף את להפוך מ מעיםמחמת המהירות ו שי,ה

 פס' כז) ל"דפשמות (אומר  'וב אתכ" :)(יד תמורה בש"ס ו חז"לרשדהרי כבר ד ,עבד הכימ. ויש לדון האם שפיר לל פהאותם התיבות בע
אי אתה רשאי לאומרן בכתב,  ברים האלה, לומר לך דברים שעל פהכי על פי הד (שם)אומר  'כתוב לך את הדברים האלה, וכתוב א
  . ]ועוד (ס:) בגיטיןוכן הוא [ ."ושבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה

כתובי אסמכתא דאיסור זה מדרבן ו )ד"ה ואין לתמוה רסחי' (ס יםיראה דעת. חלקו הפוסקים האם איסור זה הוא מה"ת או מדרבןו
רא בד"ה ובס חסי' סאו"ח ( החת"סהוכיח שכן דעת התוס'. וכן פסק (סי' מט)  ובמגן גבוריםשהוא מה"ת.  )י אות ב(פ" החרדים אולם דעת .יהו

 (ס"ק ג) המ"בולכאורה כן משמע מדברי [ פסקו שהוא מדרבןות ב) (א "חוהכה א)(אות  התהל"ד, (שם אות ב)הברכ"י . אולם )ורסי' רח ד"ה להודיע
  .](ח"ג סי' יב אות יד)במחת יצחק  עוד ועי'שהתיר איסור זה מפי כבוד הצבור, עיי"ש. 

' ט וסי(סי' מ "שהערוה. וכן פסק מן המובחר לקרות מה שבכתב בכתב דאין בזה אלא מצוהשכת'  (יומא ע.)תוס' ישים ב וחידוש מצאו
לאומרם  אי אתה רשאימפשטות לשון השו"ע בסימן מ"ט שהעתיק דדברים שבכתב "אולם  .](מע' ד אות ב) יעיר אוזןב [ועי' בזה לחיד"א קלט אות ח)

[וסומא רשאי לקרוא בעל פה משום  וכן משמעות שאר הפוסקים. ,סע' ג)( ט"סי' קלב השו"עבעל פה" משמע דאיסור איכא בדבר. וכ"כ להדיא 
  .]יד"ח םוא לעצמו ולא להוציא רבידמ"מ הותר דוקא ה )אות ג (ח"ג סי' יב במחת יצחק. ועי' (ס"ק א) המ"בוכן פסק  ,)ד"ה כדמתרגם :ג (ב"ק בתוס'שות לה' כמבואר עת לע

ל רץ כמי האוגם לא היו מאמיים ע ,היו מתיאשין לכותבם ,אם היו אומרים דברים שבכתב על פהד (שם)היראים כתב  בטעם האיסורו
 שהוא משום שמא יטעה. איתא (מגילה יז. מהד"ת ד"ה הקורא)תוס' רי"ד וב, ע"כ. לא כתבו וחכמים רצום אמרושכי היו אומרים  כך
ואי אמרת להו על  ,יהומשום דאיכא מילי טובא דמדרשי מתוך הכתב כגון יתרות וחסרות וקרי ולא כתיב ודכוותי"כת'  סי' מט)ר( ב"יוה

ר לקמן דהרי לא וברים דדבר ששגור בפיו שרי כמבואס[אולם טעם זה יחא טפי ל .(סי' סח ד"ה ובסברא) החת"סו (שם אות א)הא"ר  וכן קטו ."ופה בציר לה
  . יראים ה"ל וכן מבואר בדבריו שם]הימר כמל יחא טפידרים דאפי' איו שגור שרי כ"ז שאיו מוציא רבים יד"ח, י"ל ובסשייך טעות. אבל ל

אע"פ ו .(סי' מט) הב"יוהביאו  )יג(סי'  בו כלבו לעין קריאת המגילה. (גיטין סי' תז) מרדכיבלהדיא  כמבואר ,כל הת"ךבש וקיםבפס והג זהו
, (סי' קעה)החו"י  ן פסקווכ .משמע דשוב מודו דה"ה בשאר ספרים ,דאין להקפיד רק מה שכתוב בחומש רצו לומר )(תמורה שם בתוס'ש

שפסק כהתוס' בריש דבריהם דדוקא במה שכתוב בחומש (סוף אות א)  כהב"חודלא [ .אות ב ד"ה ברם)מט (סי' הברכ"י ו(ס"ק א) מחצה"ש ה ,ב)(סוף אות הא"ר 
להתיר  עה)סי' ק( החו"י ע"פ (ס"ק ה) המ"ב פסקלעין אמירת תהילים מ"מ ו .שיטות בזהעוד שהביא  )ד"ה ואם עמ' קד: מע' הדל"ת כלל ד (ח"בבשד"ח  ועי'איכא קפידא. 

כי תהילות אמרים בעל פה דכל הוהייו  טעם אחר להתיר כת' )ד"ה אברא ו"ד סי' קצאי( בחת"סו. , ע"כהוא לעורר רחמי ה' הו"ל כתפלהדכיון ש ,לומר תהלים בע"פ
  .], עיי"שמעיקרא הכי תקו דלא ראה שהיו הלוים משוררים בבהמ"ק מתוך הספר

 תירצו )ד"ה דברים(תמורה שם  ובתוס' .וכדו' ופרשת הקרבות בעל פהמזמורים  םמריואמהגיו ד "ל עלהראשוים מש"ס הכבר הקשו ו
 והטור [עיי"ש דאזיל לשיטתו בטעם האיסור] (שם)היראים  ,(יומא ע.)תוס' ישים ה וכ"כ ., ע"כ"חדאין להקפיד אלא בדבר שמוציא אחרים יד

 לאחריוו ד"ה לא הפסיד) ברי"ף ה.ברכות ( וה"ר יוה שרי.(שגור בפה)  מיגרס גריסןמה דד כתב ר"ת בשם )שם( והמרדכי. הרא"שבשם  (סי' מט)
שיתה לאמרה על פה לחובה יכול לאמרה אפילו שלא ואחר  לא אמר האיסור,דכל דבר שבחובה כקר"ש  בוכת (פ"י אות ב) החרדים
 שא"אמשום עת לעשות לה' הגו בו היתר הייו לאומרם על פה  שהגועל פרשת התמיד וברכת כהים  'כת (סי' ב) בו והכל, ע"כ. לחובה
ירושלמי דהא דאמרין דברים שבכתב אי ב הזכרחילוק  הביא (עמ' מח) האבודרהםו. , ע"כקרולהביא לו ספר לקרות בו בכל ב 'לכל א

הביא שמה  )אות ג (שם במחז"ב עי'ו[ .אתה רשאי לאומרם על פה שהוא בקורא בתורה שמא יאמרו חסר משם אבל בתפלות אין לחוש
  . ]מהרדב"ז

 ,מותרו"ב וכי כגון ק"ש וברכת כהים ופרשת התמיד  "שגור בפי הכל"כל דבר שרגיל וכדעת ר"ת ד (סי' מט) השו"עעשה כבר פסק מלו
חולק  (שם) בביאור הגר"אאולם  .](אות א) ה"חכבדשגור בפי כל דוקא בעין. ועי' (ס"ק א)  כהמ"אשפסק  (ס"ק ד) במ"ב[ועי' הרמ"א שם דוכן מורה שתיקותיה 

, (אות א) ב"חה וכן פסק[(חכמת שלמה על סי' מב)  הגר"ש קלוגר זצ"לוכן פסק האם מוציא אחרים יד"ח. ז ופסק דהעיקר כתוס' דהדבר תלוי ע"
  .]פסק לעיקר כדעת הרביו יוה ה"ל (שם) והחו"י. יםאחרוועוד  (שם) פר"חהדבריו  הח לא מהי שגור בפיו. וכבר דח"שמוציא אחרים ידדכ ועיי"ש שלדעתו

אין לומר דברים בע"פ פרט ד יש לחוש להחמיר ,שוים כ"ל יםבמח' ראשוים ופירושכיון דהדבר תלוי ד )וס"ק ו (ס"ק ב המ"ב ודעת
  .רא בע"פ כשאיו מוציא רבים יד"ח אין מוחים בידוו, ומ"מ הקלמוזכר בשו"ע

דמהג העולם להקל  (דולה ומשקה עמ' א) הגרח"ק שליט"אוכן דעת  עכ"פ כדעת הגר"א,המהג להקל ד זהתחיעיו למעשה אלא ד
דאף לפי הגר"א דוקא כשמוציא "צבור" יד"ח איכא קפידא אבל כמוציא לחדש ) 41(הל' שבת בשבת פ"ז הגה  הגריש"א זצ"לדעת ו כהגר"א.

כיון שאיו אלא  אע"פ שמוציא אחרים יד"ח, שריד בשם ריב"א (יומא ע.)תוס' ישים הדעת  ,ין הללולע[ .את ביו ובי ביתו כגון מקידוש היום לית לן בה
  .]מט) 'יס(בביאור הלכה  כן פסק. ו(מגילה פ"א מ"ב) תוס' יו"ט וכ"כדברי שבח והודאה בעלמא. 

לדעת הגר"א . אולם י כלפר שגור בבן הדכיון שאי ד תרגום עליו להזהר מאיסור זהחהקורא שים מקרא ואלפי השו"ע דעתה יוצא מ
מ"מ למעשה הכרעת המ"ב להחמיר לכתחלה אלא ד .וכן והגים ,ודעימיה דכל שאיו מוציא את הרבים יד"ח לית לן בה ה"ה מי ב"ד

ורא בתורה משום דברים שבכתב יו ק. לדעת הב"י המובא לקמן דסומא אקורא עמו בע"פ חבירוו[והה בגווא שא' קורא מהספר  אף כשאיו מוציא אחרים יד"ח.
קפיד שהביא מהרדב"ז שהיה מ (סס"ק א) במ"אועי'  ולפ"ז ש"מ דליכא בכה"ג משום דברים שבכתב. ,ה"ה בכל כה"ג. אלא שלמעשה הפוסקים קטו דסומא עולהי"ל דכו', 

לא יוצא ע"י אמירה של עצמו. ומוכח מדבריו דאם א הש"ץ מוציאו יד"ח י איןשכת' שהטעם להתיר בכה"ג היו כ (ס"ק ב) במ"בקילים. ועי' בזה, אבל לא היה מוחה על המ
. ואם יוצא יד"ח ע"י הש"ץ מדין שומע כעוה י"ל (אות א) הפתח הדבירבשם  )ד(אות  בכה"ח אסור. ועי' "חאת חבירו יד "פ)השומע מהש"ץ מוציא ע"י אמירה דיליה (בע

  .]י"בבגליון  בס"ד קורא כמו שביארוכ שומעאמרין ד דלית לן בה
והייו  ,בטעם האיסור ולכאורה הדבר תלוי .שייך איסור זהאם  ,תיבותכמה  איו אומר פס' שלם בע"פ אלאיש לדון בגווא שלא דא

לכאורה  ,דברים שבכתב על פה היו מתיאשין לכותבם וגם לא היו מאמיים עמי הארץ כ"כ דלפי היראים שכתב דהוא מפי דאם אמר
משום דאיכא מילי טובא דמדרשי מתוך הכתב כגון דטעמא  (רסי' מט) הב"י י"ל דלית לן בה. אולם לפי תי תיבותשאו  בתיבה אחת

  בתיבה א' יש להקפיד. 'אפי ,יתרות וחסרות וקרי ולא כתיב ודכוותייהו ואי אמרת להו על פה בציר להו
הכסף ב תוכ .שלא מן הכתב אפילו תיבה אחת על פהרוא קלו לאין בצבור שהקורא בתורה  )תפילה פי"ב ה"ח( רמב"םה כבר פסקבאמת ו

פסק  "טומה .)ומ"ש רביו ומיהו(סי' קמא ד"ה  בב"יוכן קט  דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה. דהייו טעמא כי שם משה
 )שם( הגר"א "כוכמן הכתב.  את שלמצא קורא בעל פה ואסור לקרוא אפי' תיבה אחדסומא איו עולה לקרה"ת ד(סי' קלט סע' ג)  השו"ע

 וי"ל דלשיטתו אזיל לפי הטעם .]א מן הכתבלה"ת שלקרוא קר םאיכא איסור בעצר"ל דמשום ד (סי' ג מ"ז ס"ק ז) בפמ"ג[אולם  (או"ח סי' יד). והחיק"ל
הב"י ה"ל שכתב דהא דאסור לקרוא תיבה  עלשה שהק )שם( בפמ"ג[ועי'  ו"ק.וד ,(סופר סי' מט אות א) בתורת חיים שכ"כ ושו"ר .כ"ל שכתב לאיסור זה

(ח"ג סי'  במחת יצחק. ועי' עלקרות בעל פה, וצ"דאסור  "שכוא"כ , בעין בציבור דווקא מספר תורה כשירה ה"תקרוהרי  ,כתב כו'בא' שלא מן הכתב הוא משום דברים ש
  .]יב אות ג)

דדברים שבכתב אין דין האי רמב"ם לא מצא בספר הכתב דשהרי "מ ה"ל, סמוכח דחולק על דברי הכ(ססי' מט)  בערוה"ששאלא 
דכמו דדברים שבע"פ אסור לומר בכתב ועכ"ז התירו משום עת לעשות  להרמב"ם אולי ס"לע"כ כתב דו ,אתה רשאי לאומרם בעל פה

עין באיסור זה אלא וג ן, עכ"ל. ומוכח מדבריו דלמד שדברי הרמב"ם ה"ל איהתירולה' כמו כן בדברים שבכתב שאסור בע"פ ג"כ 
דדעת הרמב"ם (והאשכול) לאסור דוקא בקריאה בצבור שלא  'כת אות א) 8(הל' תפלה עמ'  חל אשכולובספר.  ה"ת דבעין מתוךמטעם קר

מירת סור א"ם לאבמולפי דבריהם אין לו ראיה מהר .אלא שמהב"י והגר"א לא משמע לחלק כן]לעיל בשם האבודרהם.  ועי'[ יאמרו דהספר חסר הוא
מקצתה היכן שדעין קריאת המגילה למוכח דאפילו הרבה תיבות שרי, שהרי כתב  (מגילה סי' תשצב) מרדכיב כמה תיבות בע"פ. ואדרבה

ע"כ. ומשמע  ביה בספר ואין כאן איסור משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה, ןכתובה כתיקון חכמים כשרה וקרי
שכתב דאין איסור באמירת  התפאר"יבשם  (סי' מט)בכה"ג  . ושו"רקרא הרוב בכתב שריעכ"פ  םא וילפבספר שכל שהעיקר כתוב 
עבד ידהיכן דליכא מגילה אחרת שרי לקרוא בעל פה דהוי כבדכי דרבדוחק הראיה מהמ[אלא דיש לדחות  .תיבה א' או ב' בע"פ
(ססי' פא ד"ה וא"ת שאסור  בשאילת יעב"ץ 'ועיה הקילו טפי. לדבמגישדחה די"ל  (או"ח ססי' יד) בחיק"לושו"ר . כמבואר לקמן דייד"ח

שהוא משום שלא אסר לקרוא פס' בע"פ  'שמהא דהגו בתלמוד ופוסקים שכשמצריכין להביא פס' אין כותבין כולו ר 'שכת לקרותן)
  .](שם)בשד"ח . ועי' אלא כשגומרו, אבל היום א"צ לכך שהרי התירו לכתוב הכל משום עת לעשות

בשו"ת  ושו"ר שבעל הבן איש חי לפ"ז יוצא דעכ"פ לכתחלה יש להקפיד שלא לומר אפי' תיבה א' בעל פה דמדי פלוגתא לא יצאו.ו
כשהזמן בהול יש מקום להקל . ו, ע"כלומר תיבות בעל פה לא אריךד לעין לקרוא ב' וא' תרגוםמי מסיק  (שאלה קצז) תורה לשמה

וצם עייו וכדו' וקורא מה מתוך הספר וע ת'דהרואה כ (או"ח ח"ג ססי' יט) באג"מ[ועי'  .ודו"ק "ל,ים הבצירוף דעת הגר"א ושאר הצדד
  . לית לן בה] שראה תכ"ד

דהרי  ,אף לכתחלהלכו"ע אחר יכול לקרותה בע"פ  ,חומשלהשיג  בקל ואין לו ,מחוק וכדו' 'תיבה או פס שבידו בחומשובגווא שיש 
ובדרך זה כת' התורה  הביא ראיה לדבריו. )פ"ז אות טז(יומא  "יתפאוהפן אחר לית לן בה. ויכן דא"א באדה )זס"ק קמד (סי'  במ"אכתב 

 דאם פלה שעוה על אות של ס"ת בשבת קורא בעל פה.פסק ש (סי' לב סע' יז ד"ה טפת דיו) הלכה ביאורב ועי'[ לשמה ה"ל עיי"ש טעמו
אחר עולה לתורה מ אדסומ 'שכת (סי' סב ד"ה ועוד שזה) משאת בימיןב ועי' ע"פ.ומבואר עכ"פ דבשעת הדחק ליכא משום דברים שב

 (סי' מט וסי' קלט אות ח) "שהערוב. ובדרך זה כת' לקרות מתוך הכתב דמי לההוא ובעשור שאומרים בע"פ כדאיתא ביומא ול "אאדשהוא 
  .](ס"ק א) במ"ב. ועי' עוד התוס' ישים ה"לעת אלא דלשטתו אזיל שפסק כד

שדברים שא"א אתה רשאי לאומרם בעל  שם)( ד"תוס' ריבכמבואר  ,ייד"חאם עבר וקרא בע"פ דאיו רשאי לקרוא בע"פ  היכן 'פיוא
אות ב מט (סי' בברכ"י  וכן פסק ,סי' קלה סע' א)סי' מט ד"ה ועי' ברכ"י, ותורה  תדע( מהרש"םבפה הייו לכתחילה אבל בדיעבד יצא. והובאו דבריו 

  .(ח"ב סי' לח)בחיים שאל ועי' עוד . ה)א דזד"ה והיר
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  ברכה).  
הגרעק"אוכדברי הריא"ז כתב 

מסברא דפשיה,[בהגהותיו על השו"ע שם] 
דהא דחדר שאין בו ד"א על ד"א פטור,

דמצד עצמותו פטור ממזוזה, והיי
אבל בחדר שלפים מחדר שיוצאין
מחדר הגדול לחדר הקטן, הפתח ההוא
חייב במזוזה מצד הגדול שיוצאים
ממו דרך פתח זו לחדר הקטן, ויהא
ידון חדר הקטן כאוויר דמ"מ חייב
כאילו יוצא מפתח זו לשוק כלע"ד

  בעזה"י. עכ"ל.
"ק[ס הפתחי תשובהוגדולה מזו כתב 

דראה דמי החמודי דיאלבשם י"א] 
שיש לו בית גדול ויש לו חדרים קטים
להיח שם חפצים דחייבים במזוזה.

[שם] בבן איש חיוכדבריו פסק לדיא 

  דבכה"ג חייב במזוזה אך לא יברך.
(וע"ש עוד בפת"ש שם בשם החמודי דיאל
דדוקא בית דירה צריך שיהיה ד"א על ד"א,

סת וגיה אפי' לית להופראבל בית שער ומ
  ד"א על ד"א חייבין).

אלא דלדברי החמודי דיאל החיוב
הוא מצד החדר הקטן, וא"כ יש לתת
את המזוזה לימין הכס לחדר הקטן,
משא"כ לדברי הגרעק"א דהחיוב הוא
משום החדר הגדול יש לתת את

  המזוזה לימין הכס לחדר הגדול.
ל'[הדמ"ח ה שלמת חייםאולם בשו"ת 

שאל לעין מטבח שאיןמזוזה סי' קס"ו] 
בו ד"א על ד"א, והשואל הזכיר דברי
הגרעק"א ודברי החמודי דיאל,

דלע"ד הגרי"ח זופלד זצ"לוהשיבו 
מדלא הזהירו הראשוים והפוסקים
על כיוצא באלו להוציאם מן הכלל,
וכללא כיילי דצריך ד"א על ד"א ראה

שראללישפטורים מצד הדין, הח להם 
ואם אים חייבים או מפסידים מזוזה

  כשרה מלהשתמש בה.
כתב דדיא[יו"ד ח"א ס"ס קפ"א]  ובאג"מ

דהגרעק"א דחדר פחות מד"א שלפים
מחדר גדול חייב במזוזה דידון כאוויר
וחייב מצד הגדול כפתח לשוק, הוא
תמוה, דפשוט שכיסה מחייב ולא
יציאה, ולכן כיון שהוא לאוויר כזה

א להיות כיסה משם אלא יציאהא"ש
(וע"ש עוד דהקשהאין שייך לחייב וכו' 

ולכן חידוש, מדיא דבית הפתוח לגיה)
זה שאמר מסברא צ"ע, ולמעשה אין

  עכ"ד ע"ש. לחייב.
דר"ל[יו"ד סי' קכ"ט]  חקרי לב(וע"ע בשו"ת 

דהריא"ז איירי שהבית הקטן יש לו פתח
אחר פתוח לרה"ר וע"י פתח זה איכא

יסה ויציאה בפתח אחר, ע"ש מסקתוכ
לדיא בזה, אולם מסתימות דברי הריא"ז

   אין ראה כדבריו). 
הביא[יו"ד סי' קס"ח]  דהחזו"אאיברא 

(והקשה שם על דבריודברי הגרעק"א 
מדיא דבית הפתוח לגיה וכעין קושיית

וראה התם האג"מ, ע"ש מ"ש בזה)
דהסכים לדבריו לדיא. וכן דעת

[קובץ תשובות ח"ב ש אלישיב זצ"לי"הגר

דקטין כהגרעק"א דבחדרסי' ו' ס"ק ג'] 
קטן שלפים מחדר גדול יש לקבוע
המזוזה  לצד ימין הכס מחדר הקטן

  לחדר הגדול כמ"ש החזו"א.
  [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]
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  פיי מוסר
  עיי שבת קדש 

חיזוק שמירת ב' שבתות האחרוות של
"מרן הגה"צ רבי יחזקאל - השה

לוישטיין זצ"ל היה מעורר להתחזק
ביותר בשתי השבתות האחרוות של השה
בשמירת שבת קדש על כל פרטיה ודקדוקי
הלכותיה, דהייו, להחמיר בהן אף
בחומרות שאיו והג בהם בכל שבתות

ה... וכן לקבל על עצמו להתהג בכלהש
שבתות השה בצורה עלה, וע"י זה יוכל

  להגאל ולזכות בדין בימים וראים, 
וביאר בזה, שהרי בגמ' שבת קי"ח ב' אי'
דיאלמלא שמרו ישראל ב' שבתות מ

ואם שמירת שתי שבתות של כלגאלים, 
לכלל ישראל יכולה להביא גאולה לכ

מעולה של שתי רהלישראל, אזי גם שמי
שבתות אצל היחיד מסוגלת להצילו
."ולגאול אותו שיזכה לשה טובה ומתוקה

  , עמ' סו)קוטרס עצות לזכות בדין(
  

  ע"י מחבר סדרת  ערך
  "עבודת המועדים"

  החייבים במזוז אםה צימרים וחדרי אירוח,
  צימרים. ד. מלוות. ג.. מה"ת או מדרבן ב. .חובת מזוזה על השוכר או על המשכיר א.

   על השוכר או על המשכיר מזוזה א. חובת
.  משום שחובת הדר היא ,אלא על השוכר לקבוע ,מזוזה ובדהשוכר בית מחבירו אין חובה על המשכיר לקבוע  (קא:) בב"מיו ש

  , ע"כ. בה ביאתך כס ויוצא (דברים פ"ו) שהיא משמרתו וכתיב ביתך(פסחים ד. ד"ה חובת הדר)  ברש"יוביאר 
 ימויותמי הגהותכה ודלא ,רפו סע' כג) '(יו"ד ססי ובשו"ע (פ"ה הי"א) ברמב"םכמבואר  ,אפילו השוכר מהעכו"ם חייב לקבוע מזוזהו

דהשוכר  ס"ק כט) שם(בש"ך  עוד ועי'. בביאור דברי ההגהות יד ד"ה אן כדי לתרץ) '(ח"א ג סי בזרע אמת[ועי'  בשם ר"י הפוטר בכה"ג (מזוזה פ"ה אות ז)
(עד ל'  קטו דפטור בכה"גש) (קוטרס שבסוף הספר עה"ת ובבית הלוי (הל' אר"י א, יד) בפאת השלחןבית מעכו"ם באר"י דיו כשוכר מישראל. אלא דעי' 

  דלא שייך האי טעמא דישוב אר"י דהרי רשאי להוציא המזוזה בכה"ג]. יום) 
  מה"ת או מדרבן. ב
 בחיי אדם ושו"רלפי פירוש רש"י ה"ל דשוכר חייב כי דרך ביאתך קרין ביה, משמע שחובת קביעות מזוזה לשוכר הוא מה"ת. ו

בדעת  (שם אות ב) המ"ח[וכ"כ (סוף מצוה תכג)  חיוךה קטוכן שכתבו כן אליבא דרש"י.  רפו ס"ק יא) 'י(ס ובגדולי הקדש(כלל טו שמ"א אות ב) 

כן יוצא לפי היסוד שבה (משמע דס"ל בדעת רש"י שחייב מדרבן  (סי' סו ד"ה וראה לי לדייק) שמהרע"אאליבא דרש"י. אלא מי כן  'שכתהמובא לקמן  אג"מב עי'ו. החיוך

  ].)שוכר, עיי"שלחיוב שם לתלות חיוב בית של שותף עם עכו"ם 

דכיון ש"ביתך" כתיב בית דידיה בעין, וע"כ השוכר פטור מה"ת ואיו (הובא בשיטה מקובצת ב"מ שם ד"ה הא אמר רב)  הרא"שאולם דעת 
(מד: ד"ה  במחות 'התוס וע' בב' תירוצי[ (ב"מ קא: ויומא יא: ד"ה אלא ביתך)ב"א והריט (שבת קלא: ד"ה הואיל) הרשב"אחייב אלא מדרבן. וכן דעת 

(קלו.)  שכת' בדעת הרשב"א בחולין (ח"א סי' סו ד"ה ובזה מיושב) ברע"אועיין שקטו שחייב מדרבן משום מראית העין דמחזי כשלו.  (כא. ד"ה הא אמר) בע"ז 'בתוס . ועי' עודטלית)

להדיא דאיו (קלא: ד"ה הואיל)  ם עם גוי במזוזה דממילא ה"ה לגבי שכירות שחייב מה"ת. אלא דלכאורה דבריו צ"ע שהרי מבואר ברשב"א בשבתשמחייב בית של שותפי

  . חייב מה"ת]

 '(ססי מהרש"א 'הג, רפו אות טז) 'סו ד"ה אמם מ"מ "ל, מובא בפת"ש סי '(ססי הרע"א, (שם) החלת צבי ,(שם אות יא) הברכ"ידעת ולמעשה 

  . שם שהחיוב הוא משום מראית העין] 'שם שקט שהעיקר כסברת התוס ברע"א[ועיין ששוכר חייב מדרבן. (שם אות מט)  והערוה"ש רפו)
מהרש"א ה"ל שקט בפשיטות דהוי מדרבן שהרי לפי הרבה  'הג דבריתמה על  קמא עף ב ד"ה עכ"פ) '(יו"ד ח"ב סי באג"מש ואע"פ

(ח"ב  ובבין שלמה רפו ס"ק יא) '(סי בגדולי הקדש[ועיין עוד  .מ"מ כדעת רוב הפוסקים קטין דחיוב זה הוא מדרבן ,'מדאו ראשוים שוכר חייב

  .בזה] כג) 'יו"ד סי
  מלוות . ג
 ואילך ןאמכ המזוזה מן פטור יום שלשים כל, ״לובח בית והשוכר, ״ירבא בפודקי הדרד .)מא( בש"ס מחות וד ילפיןהה עו
 משום לאלתר מזוזה עושה ״ירבא בית השוכרד עיי"ש, ע"כ. ומ"מ ושבים עוברים בו שליםדפודקי הוא מקום  ופרש"י. יבחי

 יצא בקושי הלכך, .)קב( בב״מ השואלס' מב כדאמר ממה יוצא אפי׳ משם וטלה איו שוב שקבעה דלאחר ופרש"י. ״ירא יישוב
. , ע"כמיושבת ״ירא ומצאה במזוזה מזומת כשימצאה מהרה אחר ישכרה ממה יוצא 'ואפית אחר מזוזה טורח מפי ממה

 חיובו ו[ויש לעיין האם פודק בחו"ל פטור לגמרי, דהה משמעות דברי הש"ס שלא הזכיר(יו"ד סי' רפו סע' כב)  בשו"עוכן פסק 
(אות  הערוה"ש. ודעת , עיי"ש"ד הי"ב)(פבירושלמי מגילה  הקרבן העדה והפי משהחלקו בזה  כברדפטור לעולם. ושו"מ ש משמע

ודק בחו"ל פטור מזוזה דהדר בפ 'מסשפסק ע"פ מה דאיתא ב רפו ס"ק עד) '(להגרח"ק סי במזוזות ביתך. אולם שו"מ דחייב מח)
  . לעולם]
ם, אבל בפודק של שכתב דכל זה בפודק של עכו" (סי' רפו אות מח) בערוה"שעי' ו[ יוצא דחדרי מלון פטורים ממזוזה. לכאורה ולפ"ז

ומ"מ אף לדידהו החיוב דכיון שעומד לשכירות זהו שמושו.  (סי' רצא סע' ב) הדעת קדושיםישראל חייב בעל הפודק מיד. וכ"כ 
   ].אחריםל מוטל רק על בעל הבית ולא ע

  צימרים . ד
 ,דפטור ממזוזה עד ל' יום כלל פודקזה. דהרי באמת צריך בירור מה בב לא דאכתי יש לדוןאולכאורה י"ל דצימרים דים כמלון. 

שבוך הוא לחלק בין שכירות לפודק וז"ל:  (ח"ד סי' רפז) בספר מועדים וזמיםוראיתי  .שחייב באר"י מיד ומה בכלל שכירות
 דקבפו בין שוכר גר החילוק וזהו כשוכר קין גמור לו אין גר בפודק קין שכירות, משא"כ לו מי שיש ששוכר הייו לי דמה

 החילוק, ולדעתו הסכים שזה ולא זצ"ל דבריסק הגאון מרן שאלתי אלים והוה כקין הגוף לפירותיו, אבל קיו דפטור, ששוכר
זמן  אין הדרך להשתקע פודק במלון או ואולי, גר בפודק בדיוק שוכר מהו להגדיר אבל לא הכריע אז ,מלון תמיד פטורים בבית
  כשוכר, עכ"ל.  חיוב ןואי שלשים יום עד פטור ולכן רב

הדר שם חייב במזוזה, משא"כ  דבכה"גמיועד לדיור קבוע המקום הוא בלומר דהחילוק הוא דשכירות פירושו  היה מקוםמיהו 
וד של המקום בתר עיקר היעד והייופודק (כמו מלון) שהוא מקום העומד לליה ארעית של עוברים ושבים דפטור ממזוזה. 

ן ולא בתר דעת בדק הדרמדברי הש"ס דאמרו  משמע קצת"א לדור בקבע או ארעי. וכן אזליולא  ,וכו' בית והשוכר ״ירבא בפו
  שאין הדבר תלוי בדעת ב"א. ומבואראמרו עוברים ושבים פטורים מהמזוזה ל' יום, 

וא"כ  ,ישוב אר"י כי כל החיוב של שוכר באר"י (שהוא מיד) הוא משום ,והעירוי דיש לומר דהטעם שהדבר תלוי במקום דוקא
ושו"מ  עד אחר ל' יום.אף באר"י  ע בהם מזוזהובלק וע"כ אים חייבים ,מקום שאיו מיועד כדי שישתקעו שם שוב לא שייך זה

[ולפ"ז יש מקום לומר עוד דשואל איו  שמוכח שס"ל שכל שלא שייך הטעם של ישוב אר"י איו חשב אלא פודק.(יומא י.) בגבורת ארי 

כתב דשואל דיו (סי' רפו)  בערוה"ששלפי טעם של רש"י שואל פטור כל ל' יום. אולם  (סי' רפו ס"ק ל)בפאת השולחן ור כל ל' יום וכדין שוכר בחו"ל. וכ"כ כשוכר ופט

  .](שם סע' כב)הרמ"א כשוכר. וכן משמעות 

ית בה דירה לכה"ג ז' ימים ומשמע מבואר דלשכת פרהדרין חייבת במזוזה משום דא (י.) ביומא דהאויש להביא קצת ראיה לזה 
בפרט  ,ומשום שכירות ליכא ,דר שם ארעי ן גדולשהרי הכה ,שם דמה"ת חייבת. ולכאורה צ"ע דאמאי איה פטורה מדין פודק

 בגבורת ארידלא שייך בה הטעם של ישוב אר"י. וע"כ לומר כיון שהתורה קבעה מקום זה לכה"ג שוב חשבת כדירה דיליה. וכ"כ 
ולפי"ז יוצא שצימרים פטורים ממזוזה שהרי מיוחדים לליה  ומבואר דלא אזלין בתר הבאים לדור שם אלא בתר הבית.. שם)(

   חייבת במזוזה. )כמה ימיםבאופן ארעי ( לן בה אפילו אבל דירה העומדת לדירת קבע ,ארעית

 'בצורת העין, ולדעתו אדם שבא אפידבר זה  תלה) הגרי"מ רובין שליט"אשהשואל ( (ח"י סי' קפ) שבט הלוישו"ת במם שו"ר א
משא"כ שוכר דדעתו להשתקע. ויצא לו  ,שוכר דיו כפודק 'כשוכר אבל הוא רק אורח במקום ואין דעתו להשאר זמן רב אז אפי

ורים, ט"י דעד ל' יום פרים כפודק דבאד ,כיון דאין להם כל כווה להשתקע במקום ,"י בימות הקיץרמזה, שהיוצאים לוח בא
  "י דחייב לאלתר. רולא כשוכר בא

 ,הבית דהייו עצם הפודק בית שוכר דפודק פטור ממזוזה כי הדר בו איו כתב שם דלעולם החילוק הוא בעל השבט הלויאולם 
וכו', כעין מכר  הוא הסכמת בעל הפודק, ושכירות חייב במזוזה כי שכירות ליומא וללון בו כפי בו אלא משלם עבור הזכות לגור

 דיי אם זה ככל להשתקע אין דעתו ודאי ששוכר דירה אפילו מי וא״כ ,מכר כעין ולא איו כמכר שלכו״ע משא״כ פודקאות
(ארחות רבו ח"ג עמ' קעא אות כג)  י"ק זצ"ליהגרדעת ו .(פ"ג ס"ק יח) בחובת הדרחז״ל חיוב מזוזה, עכ"ל. וכדבריו קט  שכירות גזרו

כי הבעלים יכולים להוציא  ,דהוי בכלל פודק ,אופן ארעי כמה ימים (כגון לופש) איה חייבת במזוזהבדדירה שהולכים בה לדור 
דעדיף שלא להתכוון לקות את הדירה כלל בעת שכסים להשתמש בה ללא כל שם לעין הכס לדירה ללא תשלום (ומ"מ כתב  את הדר שם בכל עת שירצו

שקט דהמתארח  (ח"ב סי' תקלז) בתשובות וההגות[ועי'  גליון שצ"ב.בבס"ד ובמש"כ  רפו ס"ק עד) '(להגרח"ק סי ךתבמזוזות ביועי'  .זכיה וקיים בה)

ש"י יש מקום לקולא אצל חמיו (והוא לא קבע מזוזה כי איו שתו"מ ר"ל) לאחר לידת אשתו דיו כפודק דפטור ממזוזה, ע"כ. ולפי סברא שכתבו לעיל ע"פ דברי ר

  ].(סי' סו) בפרשה סדורהודק. ועי' בזה פזו.  ועיי"ש עוד שצדד דאורח גרע אף מ

אפי' בבית העומד לליה קבוע הדין כן אם באים לכמה ימים דבכלל פודק הוא כיון שאין להם קין בגוף הבית, דס"ל דמבואר 
אבל אם שוכרים את הבית דאיכא משום קין בגוף הבית חייבין במזוזה. אולם קשה קצת לדבריהם דהרי אם המקום מיועד 

כיון דגדולי  ומ"מ ור קבוע (אפי' אין להם קין בגוף הבית) שוב שייך הטעם של ישוב אר"י המבואר ברש"י ה"ל, וצע"ק.ילד
   ההוראה פסקו כך הכי קטין.

  -מסקא דדיא-    
ד לליה קבוע מאפי' בבית העוו .)ובחו"ל י"א דפטורים לגמרי ,צימרים וכדו' פטורים ממזוזה (ל' יוםחדרי אירוח, ד ,העולה לדיא

דאיכא משום קין הבית , אבל אם שוכרים את כיון שאין להם קין בגוף הבית אודק ההדין כן אם באים לכמה ימים דבכלל פו
   .בגוף הבית חייבין במזוזה

  
  

  העלון נתרם לע"נ

  רי ז"ל ייצחק בן טֵ 


