
  

  היכן קובעים מזוזה  
  בפתח גדול

  

א"ר זירא אמר רב מתא אמרלג.] [ במחותאיתא 
שמואל מצוה להיחה בתחילת שליש עליון. ורב הוא

הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה טפח גביה מןאמר מ
וכל הפתח כולו כשר למזוזה. מיתיבי מגביה מן
הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה טפח וכל הפתח כולו

דברי ר' יהודה, ר' יוסי אומר וקשרתם כשר למזוזה
וכתבתם מה קשירה בגובה אף כתיבה בגובה. בשלמא

מראלא לשמואל דא, לרב הוא הוא דאמר כר' יהודה
לא כר' יהודה ולא כר' יוסי. אמר רב הוא בריה כמאן

ומאי תחילת שליש עליון, דרב תן לעולם כר' יוסי
דקא אמר, להרחיקה, שלא ירחיקה מן הקורה של

   מעלה יותר משליש.  
ימדוד מלמטה שי -בתחילת שליש עליון  ופרש"י

שלישי הפתח ולכשיכס לתחילת שליש העליון יתן
  המזוזה.

ומשמע סמוך לתקרת - וזה בגובה הפתח זתית מאף 
הפתח ייחה, ולא כשמואל דאמר בתחילת שליש

  העליון מלמטה למעלה.
כלומר יותר משליש לא ירחיקה מן -להרחיקה 

  התקרה, ולעולם כר' יוסי.
א"ר זירא -הל' קטות הל' מזוזה סי' י'] [ הרא"שוכתב 

ילתאמר רב מתא אמר שמואל מצוה להיחה בתח
העליון, פי' שלא ירחיק מן המשקוף יותר ששלי

משליש גובהו של פתח, אבל יכול לתתה בגובהו של
  פתח עד המשקוף.

ומבואר דס"ל דלמסקת הגמ' א"צ להיחה לכתחילה
אלא דמ"מ ממ"ש אבל יכול(בתחילת השליש העליון 

לתתה וכו', משמע דאין חיוב להיחה דוקא בגובה
ה להיחה בגובהיהגמ' דדהפתח, ודלא כמשמעות 

ויכול להיחה אף סמוך ממש למשקוף,. )סמוך לתקרה
דר' יוסי לא ס"ל דבעי( וא"צ להרחיק טפח מהמשקוף

  .)שירחיק טפח מהמשקוף
והיכן - כתב פ"ו מהל' מזוזה הי"ב] [ הרמב"םאולם 

קובעין את המזוזה, בתוך חלל הפתח בטפח הסמוך
ואם ה השער.לחוץ בתחילת שליש העליון של גוב

קבעה למעלה מזה כשרה, והוא שירחיקה מן המשקוף
  טפח.

ומבואר דס"ל דאף למסקת הגמ' מצוה להיחה
ואף לדעת ר' יוסי בעי. לכתחילה בתחילת שליש עליון

  להרחיקה טפח מהמשקוף.
א"ר זירא אמר רב - סתם דבריו וכתב ה:] [ והרי"ף

מתא אמר שמואל מצוה להיחה בתחילת שליש
  עליון.ה
הביא דברי הרא"ש והרמב"ם, יו"ד סי' רפ"ט][ בב"יו

וכתב דמדברי הרמב"ם ראה דלמטה משליש העליון
  פסולה, וכן משמע פשטות הברייתא בגמ'. 

כתב דלמטה מזה השיעור לא ייחה,שם] [ הטוראולם 
והדר כתב דאם שיה מאלו המקומות איו מעכב. וכ"כ

טה משלישמקבעה ל דאםדר' מוח משמיה  שם][ הב"י
  העליון כשרה.

דבכל הי דיי יש לחוש לדברי הב"יולעין הלכה כתב 
  . ס"ב][ בשו"עלדיא  והביא דבריו הרמב"ם.

,כתב דמסתברא כדברי הרמב"םשם] [ הב"חואף 
.דלכתחילה צריך להיחה בתחילת שליש העליון
ובדיעבד כשרה למעלה מזה אם הרחיק מהמשקוף

סולה. וכן אם היחהפק טפח, ואם לא הרחי טפח.
למטה מהשליש העליון פסולה. והכי קטין וכן פסק

  השו"ע. 
דחית לבאר מהג] שם[ בקודת הכסףויעויין עוד (

ולא, העולם להיחה בגובה הפתח כדעת הרא"ש
  ).בתחילת השליש העליון כדברי הרמב"ם

ודא מזוזה - אמרין מגילה פ"ד הי"ב] [ בירושלמיוהה 
יכא, ר' זעירא רב יהודה בשם שמואלהן ליה יהבי

משלשו וותו בתחילת שליש העליון וכו'. בר טברי
שאל לר' יצחק הגע עצמך שהיה שער גבוה, א"ל ותה

  כגד כתפיו, בית מדרשיה דר' חיה עביד כן.
- הגע עצמך שהיה שער גבוה שם] [ קרבן העדהופי' 

יפכל בה מבשליש העליון אין יכול להסת וכשתיתן
שם][ ובפי משה גובהה, ועיקר מצותה לזכור מצות ה'.

  פי' דעדיין היא גבוהה מלהגיע למקומה.
כתבו דבירושלמילב: ד"ה ומאי תחילת] [ התוס'ואכן 

דמגילה משמע דכשהפתח גבוה הרבה מיחה כגד
  כתפיו, וחולק על הש"ס שלו.

כתב דר"י היה מסופק אם סי' תתקסא][ המרדכיאולם 
י פליג אתלמודא דידן דלא פליג בין פתח מוךמהירושל

לגבוה. ומיהו ראה דלמעלה מכתפיו לא ייחה אם
הפתח גובה כ"כ, ושלא ייחה לעולם במקום שאיה
ראית לו, וכן משמע הלשון כדי שיפגע במצוה,

מיחה בפתח הסמוך לרה"ר כדי שיפגעלב:] [כדאמרין 
  ע"כ.  . ילה)חמזוזה תלפיו הגי' ב( במצוה תחילה

הגיה על מ"שפ"ו מהל' מזוזה הי"ב] [הראב"ד ואף 
א"א -הרמב"ם דמקומה בתחילת השליש העליון 

אמרו בירושלמי הגע עצמך שהיה שער גבוה מיחה
  כגד כתפיו ודיו.

כתבו התוס' על שם - בב"חוביתר ביאור איתא 

  בס"ד 

  מיקתאע אתמעש

  בשעת הסכה בשבת וןאפהאם מותר לטלטל פל
   .טלטול מוקצה המוח בכיס ג.. האם פלאפון בכלל כלי שמלאכתו לאיסור ב. . לטלטל מוקצה במקום חשש סכה רחוקה א.
    .פסיק רישא דלא יחא ליה ו.  .איו פסיק רישא שתשתה הקליטהה.  . טלטול פלאפון במקום שיש חשש שהקליטה תשתהד. 

  . טלטול שק בשבת ט. . לצאת לכתחלה כשיודע שיצטרך לטלטל פלאפון ח. . איסור הוצאה ז.
ה האם מותר או אפילו עדיף  שאל, התעוררה האתובב" ובפרט בעיר הקודש ירושלים ישראלהקשה בארץ  הבטחוי  מצבעקב 

ר כרוך  . ובאמת במקום שהדב), ליתר שמירה ומיעת אסון (ר"ל)כך(למי שיש לו אישור לפלאפון או אקדח בשבת לשאת 
[עי' בגליוות ק"י וקצ"א בגדר מצב של פק" המתיר מלאכה  מהסכהבסכה של ממש אין ספק דמחללין שבת להיצל 

  . לצורך זהבשבת]. אולם הספק הוא במקום שאין פקוח פש של ממש אלא חשש רחוק יותר, האם שרי לטלטל מוקצה וכדו' 
  רחוקה   לטלטל מוקצה במקום חשש סכהא. 

ר חוכה ל בעו מייה דרב מהו לטלטכבה מוקצה הוא, ואמרו שם דהאם ר אחר ש מה.)( שבתמס' בון ורב יהודה ח' רב שמע
 (רב) . ואמר להוודליקישלא גזרו העכו"ם בזמן ש בחצרשהדליק רו אוהו שלא יר כדי מרכלו ,בשעת הגזרהבשבת אחר שכבה 

הייו בשעת בשעת הדחק  (ד"ה בשעת) רש"יופ משום מוקצה. על רב שמעון דס"ל דאין בובשעת הדחק דיש לסמוך  ,דמותר
דליכא   "שכר בעלמא "לדקיי ע"גאד סי' כ)שם ( רא"שבו ) ברי"ף כא. שבת ( רי"ףב(ועי'  ., ע"כשלא בשעת הדחק אסור ולם, אסכהה

. מיהו סי' רעט)(ר השו"עא. וכן פסק הר מוקצה הו, ואף אחר שכבה בהא לית הלכתא כוותיה דחייה בידים,מוקצה אא"כ 
   ).בסמוך  בשעת הסכה שרי לטלטלה כמבואר
וכן לטלטל. (לסמוך על ר"ש דדוקא במקום סכה גמורה התירו  ס"ק א)סי' רעט ( מ"אה דעת ,וח' הפוסקים בהבת דברי רש"י

  .))שם( במחצה"ש. ועי' ועוד פוסקים שם, מ"בהא"ר, קטו בדעת המ"א ה
והלשון מוכיח שאיה סכת פשות אלא סכת ממון או צער שהביא לשון רש"י וכתב " י)(מה. ד"ה כדאריטב"א לאולם מציו 

ט פשוד (ס"ק א) שבת פתתוסבומבואר דבחשש פשות אע"פ שאין סכת פשות ממש שרי לטלטל מוקצה. וכן פסק  הגוף".
   .כהדקצת הוא קרוב לסאלא  ,בספק סכה 'הוא דולק שרי ואפי' דלאו סכה ממש קאמר דא"כ אפי

דחית   'איסור דאו 'או ספק סכה אפיהרי בסכה ד ע"כ לאו דוקא הוא רש"י סכה,פד  דהא סד"ה ולע"ד) ס  סי' ( רע"א הוכ"כ 
צד הריחוק הסתעפות ומאי צריך לסמוך אדר"ש, אע"כ דאין כאן עתה גדר ספק סכה להתיר איסור בשביל זה אלא כיון דעל 

  ה"ש צחבמועי'  .הגוים אימתאלא  'או סכה ממש קאדלכתב  (ס"ק ב) ר שלוםהוב וסמכו אדר"ש".סכה, מקרי שעת הדחק 
  . ג) אות( ה"שוערוב (ס"ק א)
אם יש אימת א"י עליו ע"י הר [כמו שהיה בזמן האמוראים שהיתה אומה אחת שהיו מקפידין ביום  ד )(ס"ק א מ"בה והכרעת

כהו או שאר  פמ"ג משמע שאם ירא שיהומ[טלו לאחר שכבה חגם על ישראל שמדליקין ר באותו היום וכל כה"ג] מותר לטל
שאיכא כל לא בעי סכה ממש או ספק סכה אלא לעין זה ד כת' )סי' לז אות ב 'ת( במח"ש וכן ., ע"כהפסד ממון לכו"ע שרי]

   .סגי מי אלף דיצמח מזה סכה 'א אב וצער טובא ואפשר על צד הריחוקכ
שיטה הסוברת להתיר  יש  אא"כ ,א במקום סכה, אבל בחשש רחוק אסורלא רמוג מוקצהאסור לטלטל מעתה מבואר ד

כגון  ,דמוכח דבכה"ג מותר לסמוך אף לכתחלה ד"ה מקמי) שם( בתוס'(ויעויין  .הטלטול (כגון רב שמעון) דבכה"ג סמכין עליו
שרין על סמך  ת הרבדון דשם להדליק הר על סמך לטלטלו אח"כ, אלא די"ל דדוקא בכה"ג דאיכא מצוה בהדלק

  ).שיטלטלה אח"כ
  ון בכלל כלי שמלאכתו לאיסור האם פלאפב. 
חשש פק" המתיר לחלל שבת. וא"כ ב"ד לכאורה אין להקל. אלא  איכא לפי"ז אין להתיר טלטול מוקצה בידים אא"כו

  בכלל מוקצה. "פלאפון"דבאמת יש לדון האם 
 ,לדבר שאסור לעשות בשבת מיוחדכלי שמלאכתו לאיסור פירושו  כליד )ק טא"א ס" ואות ב  מ"ז ח(רסי' ש פמ"גבהה מבואר ד

(שולחן   רשז"א זצ"להגו לה) אות( כה"חה ,ס"ק כ)וס"ק י שם ( מ"בה . וכן פסקוהוא ג"כ בכלל זה אם רק רוב מלאכתו לאיסור 'ואפי
  . )גאות  שלמה ס"ק ט 
יותר מלן  ו לשיהם ורק שלאיסור משתמשין ב  ותמש באם דרך הכלי להשד שכת' )(ד"ה קורדום כההליאור בבאלא דעי' 

אם הכלי עיקרו עומד לאיסור לעולם דספקו  כוות ולכאורה ., ע"כהלא עשוי למלאכת היתר ג"כ וצ"עד ממו, ודמקצה דעת
  אולם בגווא שאין .כגון קדרה, אלא דמשתמש בו מי למיעוט תשמיש שהוא להיתר, ככלי שמלאכתו לאיסור דייין ליה

שלמי  ספר ב "כ(וכהכלי לאיסור בלבד אלא אף להיתר, מספיקא ליה להמ"ב אם אף בכה"ג אזלין בתר רוב התשמיש.  עיקר
למדו שהביאור הלכה פקפק על הפמ"ג אלא  )בירורי הלכה סי' א אות יו ו כ  גהה  (פי"ט ארחות שבתב , אולםיד) גהפתיחה ה( יהודה

  .)ת השלחןוקצשם , ועי' בסמוך בכוותיה )המ"ב(שאעפ"כ פסק 
 . אולםעיקריים אזלין בתר רוב השימוש אם ב' השימושים הםדלמעשה  חוט שי ח"ג עמ' פ"ז ד"ה אמם)( הגר"ק שליט"א דעתו
דהעיקר תלוי במה שהכלי הוא מיוחד, דאם הוא מיוחד ג"כ להשתמש בו היתר הוי ככלי פסק  ב)(סי' קח ס"ק י קצות השלחןה

  שלמי יהודה ( הגרשז"א זצ"ל  וכן פסקו ., ע"כ)הבה"ל פקוזה כס(ה שרוב מלאכתו לאיסור מת לן שמלאכתו להיתר, ולא אכפ
דאזלין בתר   (ח"א סי' קכז אות ח) שבט הלויוה א)י - י  אותיותאשרי האיש ח"ב פי"ז ו יד הגהשלמי יהודה פתיחה ( זצ"לגריש"א ה ,ד)י גהפתיחה ה

 ועי' .הוא לאיסור איו מוקצה אע"פ שרוב שימושמלאכת היתר ויסור מיוחד למלאכת אעיקר יחוד הכלי וע"כ אם הוא 
  . והגה יד)  ואות    כ"(פ "כששב

יו ככלי  , וא"כ דעומד לשימושי איסור (להתקשר, לשמור מידע וכו') הרי דמצד א' פלאפוןמעתה יש לדון מה דיו של 
 פןואעל המסך ב המופיע יש בו שעוןש ןוכגו  ,לשימושי היתראף  יםעומדומצד שי חלק מהפלאפוים . שמלאכתו לאיסור

, ואסור לעשות שהרי יש ללחוץ עליו כדי להדליקוי"ל דאין זה שימוש של היתר  ,ע"י לחיצת כפתור רק(אבל אם מופיע  תמידי
היתר הוי ככלי שמלאכתו  שימושיל אףמיוחד ש כלי דדעת הסוברים א"כ אפשר דדיו ככלי שמלאכתו להיתר לו ,)כן בשבת

כיון   ,אלא דמסתבר טפי דאף לשיטה זו בכלל כלי שמלאכתו לאיסור הוא .א אכפת לן מה שרוב מלאכתו לאיסורלתר, ולהי
[אלא  יב ס"ק ד) (בירורי הלכה סי' א אותארחות שבת בוכן קטו  .לו שימושי היתר "טפלים"דכלי זה מיוחד בעיקר לאיסור, אלא ש

ו מיוחד להוציא קוץ משא"כ שהכלי מיוחד לשישמושי היתר. ועיי"ש אי תםדה ,ראה דאיו דומה ,שמש"כ דזה דומה למחט
שכת'   סע' א)סי' שח (בשו"ע  'דיעוי .חסרון כיסמחמת  אין הפלאפון בכלל מוקצה[ובדרך כלל . ](אות מד הגה סה ואות ז)בפרק י"ט 

ר"ל שמחמת ד (ס"ק ב) המ"ב 'כתו .תשמיש אחר בומקפידים שלא לעשות כגון סכין של שחיטה, כיון ש הייו "כמוקצה מחד
דדוקא כשמקפיד על כל שיוי מקום שלא כת'  (שש"כ פ"כ הגה ב) הגרשז"א זצ"לו .חשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא לטלטלם

 ' . ורןלמקומ ו, כגון ששם אותו במגירה מיוחדת, ותמיד כשגומר מקפיד להחזירמחמת חסרון כיסלצורך חשיבא הקצאתו 
  ].ןובפלאפלא שכיח  "זדכ

 הפלאפון הטלטול שיהיהעצם דוחק לומר ד (ובידים  פלאפוןלטלטל היתר  ליכא ,מעתה י"ל דבמקום חשש סכה רחוקה
  . )טלטול לצורך גופו מקרימזומן לשעת הצורך 

  טלטול מוקצה המוח בכיס ג. 
ע"י  אותו בכיס בשבת תול לת(ואם שכח יכ לכיס התלוי בבגדמערב שבת להתיר ע"י שיכיסו בשעת הצורך מקום ומ"מ יש 

, כמבואר בזה משום ביטול כלי מהיכו, כיון שהוא כלי שמלאכתו לאיסורטלטול בגופו דאיו בכלל טלטול כלל. ואין 
מעות, מותר לטלטל  שפסק בהלכות מוקצה, דאם איכא בכיס שבבגד (סי' שי סע' ז) לרמ"אדהרי מציו  .)(סי' רסו ס"ק ז) בתהל"ד

דהכיס איו תפור   )ס"ק ל( המ"ב. וביאר הבגד עשה בסיס למעות הואיל ואין המעות על עיקר הבגד לן דכהבגד, דלא אמרי
 , ע"כ.דאם היה הכיס כולו תפור בבגד אמרין דכל הבגד עשה בסיס ,אלא פיו לבד תפור והוא כולו תלוי ,בבגד ולאורכ

על עיקר הבגד ג"כ צריך   ואי המוקצה וברין דאף סדיש שאם אפשר ביעור יראה לער מתחלה ד (ס"ק כט)ואע"פ שכתב שם (
עיי"ש ברמ"א שכת' ו הוי כאיו יכול לער דהרי צריך ליה.י"ל ד. מ"מ ב"ד לער קודם שיטלטל הבגד בין בהיח ובין בשכח

יש שמקום אולם ב"ד לא שייך חשש זה כיון שב יצא בו ומצא מוציא מרשות לרשות בשבת. שמאדעכ"פ אין ללבוש בגד זה 
דעכ"פ הכיס עשה בסיס  ,כיסלהכיס ידו מ"מ אסור לשכתב ד (ס"ק כט) במ"בבו עירוב עסקין, ועי' בזה לקמן. ועי' עוד 

מוקצה, ע"כ. והה המ"ב מיירי לעין  דהרי עכ"פ ביה"ש אתקצאי הכיס לו, לאחר שהוסרו המעות מתוכ 'ואפי ,מוקצהל
מסתפק האם שייך בסיס בדבר   (רסי' שח מ"ז אות ד)הפמ"ג הרי ו ,ר עסקיןולאיס בכלי שמלאכתוד מעות. אולם ב"ד קיל טפי

ועכ"פ לצורך גופו ומקומו יהיה מותר  בשם הישועות יעקב מצדד להקל.  (סי' פט ס"ק ב)ובמחת שבת  שכלי שמל"א מוח עליו.
  ).(סי' שי אות ט) בערוה"ש, וכ"כ לטלטל בסיס זה

  טה תשתה  יקלשה  חשש שיש ון במקום טלטול פלאפד. 
ואפשר  .מקום למקוםמ הפלאפוןהאם יש חשש איסור מחמת שיוי הקליטה הגרמת מחמת טלטול דאכתי יש לדון  אלא

שש חדבכה"ג לכאורה איכא  אות מד הגה סה ואות ז)(פי"ט  בארחות שבתוכ"כ  והגברת זרם. סגירת מעגל חדש דיש בזה חשש
  מלאכה.

 דס"ל דבכה"ג )א(יו"ד ח"ב במפתחות לסי' ל בית יצחקלקת מכשירי חשמל בשבת מציו ל"י הדוהה לעין סגירת מעגל חשמלי ע
  )(או"ח סי' לח ס"ק ב החזו"א, ולדבריהם אין בזה אלא איסור דרבן. אולם דעת )ח"ד סי' ו( אחיעזרה משום מוליד. וכן קטאסור 

תיקון מא כיון שמעמידו על תכותו לזרום משום  זהבדיש  שכתב עוד (סי'  ס"ק ט). ועיי"ש איסור תורה משום בוה דיש בזה
  בצי"א[ועי' . (ח"א סי' יא)  במח"שר. וכבר האריך בזה הכבוי הוא סותו, וכעושה כלי תבתמידות וקרוב הדבר דזה בוה מה"

הכפתור ועשיית החיבור   פתיחתהוא ע"י ש ע"י זרם חשמלי, יסור מתקן מאאלעין  שכת' )ח" ח"ג סי' טז פועיי"ש בסי' ה וב  (ח"ו סי' ו
מכיס רוח חיים זרמי בכל חלקי המכוה אשר מקודם לכך ועי"ז  ,(עיי"ש הידון) בין החשמל שבבטריה לבין הממברה

(פל"ח  בשש"כ  וכעין זה כת'. ומכשיר בכך את המכוה שתהא ראויה למילוי תפקידה ,חשבה כגוף מת שכל רוח אין בה
    ].מילואים הגה לא)

  וד הבא] בעמ  [המשך

  | ה'תשע''ה אויצפר'  |  א"ר  גליון
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

  פיי מוסר
  (ה) תפילת שחרית  -עיי שבת קדש 

יכוין האדם " - כוות מזמור הודו לה' כי טוב

במחשבתו בשמחה עצומה פירוש המילות בזה הלשון 

כי  -ממש הודו לה' כי טוב וראוי להודות לו, ולמה 

יחטוף תיבות פסוק זה בלא לב ולב...  לסדו. ואלעולם ח

ובכל זה ישמח האדם שמחה עצומה מאד בגודל 

  יסוד ושורש העבודה ח, ז) (". אלהותו ית' שמו ויתעלה

'לעושה השמים בתבוה' עד סוף המזמור. יחשוב " -

בשמחה עצומה כמה פעמים: גבורות ה', גבורות ה', על 

לא יהיה ום אלו, כל עין בפי עצמו הזכרים בפסוקי

אמירתו בהם כמצות אשים מלומדה ח"ו, ודי בהערה 

  יסושו"ה שם) (". זו

ותן לחם לכל בשר. יחשוב בשמחה עצומה: גבורות " -

ה' בזה. מי כה' אלקיו המגביהי לשבת המשפילי 

לראות בשמים ובארץ לפרס ולכלכל כל העולם כולו 

בריה בכבודו מקרי ראמים עד ביצי כיים וברא לכל 

  יסושו"ה שם) (". ו ומזוו לפי חכמתו הפלאהפטר
  

  ערך ע"י מחבר סדרת עבודת המועדים

,הירושלמי דכשהפתח גבוה הרבה מיחה כגד כתפיו
משמע דסבירא ליה. עכ"ל. וד שלומעל תל קוחול

לתוספות דאין הלכה כהירושלמי מדחולק על תלמוד
וכך הוא משמעות הפוסקים שלא הביאו הך. שלו

ירושלמי בפסקיהם. אבל המרדכי כתב דרבי יצחק
דמדלא, מסופק אם הירושלמי חולק אתלמודא דידן

אלמא דאפילו, מפליג בתלמודא דידן בין גבוה למוך
או, רבה מצוה להיחה בתחלת שליש העליוןהבגבוה 

שמא תלמודא דידן לא איירי אלא בסתם פתחים שאין
ומסתברא, אבל בגבוה הרבה לא איירי, גבוהין הרבה

דלא, דלמעלה מכתפיו לא ייחה אם הפתח גבוה הרבה
.וכו'. עכ"ל ייחה לעולם במקום שאיה ראית לו

אי לא פליגדמסתמא וכלומר ו, בית יוסף ומביאו
וכן פסק הראב"ד בהשגות. תלמודא דידן אירושלמי

  . והכי קטין. סוף פרק ו' [הי"ב]
הביא דברי התוס' והמרדכי בסתמא, ולא הכריע והב"י

להדיא בדבר. ואף לא חית לבאר אם דברי המרדכי
שמשמע מדבריו דכל שקבעה, חולקים אדברי הרמב"ם

לחלק בין אם חית לאתחת השליש העליון פסולה, ו
  הפתח מוך או גבוה.

ובב"ח חזין דאע"פ דס"ל לדיא דאם היחה מתחת
לשליש העליון פסולה, מ"מ ס"ל דהייו דוקא בסתם

   פתח, אבל בפתח גבוה יש להיחה כגד כתפיו.
הביא דברי הב"י והב"ח דאם קבעהס"ק ד'] [ הש"ךואף 

בוהלמטה משליש פסולה. ואעפ"כ כתב דכשהפתח ג
ית.הין שלא יראגד כתפיו, ולא למעלה מכך בעה כ  

הביא דברי הב"י דאם קבעה למטהס"ק ג'] [ הט"זוכן 
משליש פסולה. והדר כתב דמבואר בב"י משמיה
דהמרדכי דבפתח גדול אין לעשות המזוזה למעלה
מכתפיו, דאז איה ראית לעייו בכיסה וביציאה.

ין השראתא, ר"ל דוסמך לדבר "ל ובין כתפיו שכן
השכיה אלא במקום מזוזה שהיא בין כתפי האדם,

  אבל בימין חופף עליו כל היום מלבד ובין כתפיו שכן.
דכיווןסי' רפ"ט ס"י] [ בערוך השולחןוכן העלה לדיא 

שבירושלמי מבואר שכן עשו למעשה, בהכרח יש לעשות
  כן.  

דהכ"מאולם ההיא דיא לאו מילתא פסיקתא היא, 
כתב דהרמב"ם שסתם וכתב דקובעהמזוזה ה"ו]  'פ"ו מהל[

בתחילת שליש העליון, סובר דמכיון שלא הוזכר ההיא
דיא דהירושלמי בתלמודא דידן, משמע דלא ס"ל

  לתלמודא דידן הכי.
כתב דמאחרהעמק שאלה פרשת עקב ס"ק ג'] [ הצי"בואכן 

שהביאו המימרא דדעת השאילתות, הבה"ג והרי"ף,
מב"ם דלמטה משליש פסולהרכדעת ה כצורתה,

בדיעבד. וכתב הכ"מ דלדעת הרמב"ם צריך לקבוע
למעלה משליש אפי' היא למעלה מכתפיו, ודלא
כירושלמי. וכ"כ התוס' דתלמודא דידן פליג על
הירושלמי. יש ליזהר שלא להשפיל המזוזה למטה
משליש אפי' היא למעלה מכתפיו, שהרי לדעת הגאוים

ם הוא למטה משליש,איצא  לאוהרמב"ם ז"ל 
ולהמרדכי שכתב להיח כגד כתפיו איו אלא
לכתחילה למצוה, וא"כ טוב יותר לחוש לדעת

  הראשוים ז"ל. 
כתבעל הקיצור שו"ע סי' י"א ס"ה] [ לחם הפיםובהגהות 

דפסק הש"ך כמבואר בריש הספר] - משמיה דהגר"ש גאצפריד זצ"ל [
רוב הפוסקיםדכיון , להיחה בגובה כתפיו הוא תמוה

ואף לדעת, ס"ל דש"ס דילן פליג על הירושלמי
  הירושלמי ראה דאם שיה איו מעכב. ע"ש. 

העלה לדיא דלעולםח"ג סי' רי"ט] [ מהרש"םואף בשו"ת 
יש להיחה בתחילת השליש העליון, בין בפתח מוך

  . ובין בפתח גבוה
 

  

  בעילום שםהעלון נתרם 
  

  להצלחת התורם ומשפחתו 
  

  

    02  571-3932הערות ותרומות בטל'    ©

ח"שאולם דעת  יש בה חשש איסור תורה בשבת.ד) ב"ג סי' מחופה ו  (או"ח ח"ד סי' פד אג"מהור הגברת זרם, דעת סיין אולעהמ 
בהגברת הקליטה אין או   ,טובא אם שייך חששות ה"ל דהרי כ"ז שהפלאפון קולט זה[ובאמת יש לדון ב דשרי. )ח"א סי' ט(

רי בלא"ה הוא פועל. וא"כ אפשר דאין כאן לא משום בוה ולא משום ה, דא)בשם הצי" (עי' לעילותים רוח חיים למכשיר 
  .]אכמ"לו . וצ"ע לט כלל מ"מ עומד להרבה שימושים,תיקון מא. וכמו כן אף כשהמכשיר איו קו

  הקליטה  איו פסיק רישא שתשתהה. 
אין פס"ר שהקליטה ום רחוק קלך למאין הוכל שדי"ל ד ,אין לחוש בזה ב"דלכאורה ראה דובאמת אף לדעת המחמירים 

בכה"ג י"ל דודאי תשתה, ממושכת ממקום למקום ו ארוכה עושה הליכה שאם אלא והוי דבר שאיו מתכווין דשרי. תשתה
ו דילמא כיון  א בכלל פס"ר,אין זה  שישתה ן בה משום פס"ראיהאם ימא דכיון שבכל פסיעה ופסיעה  לדוןיש מ"מ אלא ד

  .הוא שתה בכלל פס"ריאי שדוממושכת ליכה בהד
  הכווה  דאין  )סי' שצד( ריב"שה 'וכת ."ר שיתלוש שערסשהסורק ראשו במסרק הוי פ שקט )שבת : ד"ה אבל(רש"י  ל והה מציו

 'ל אדבכל העברת מסרק יתלוש שער, אלא שהסירוק בכללו יתלוש ב' שערות, אף שהסירוק מורכב מהרבה פעולות שלגבי כ
. בפעולה א' ק שעשה הכל ביחדור יהייו רק לעין ס(ומ"מ מסתבר דאף לפי הריב"ש  ., עיי"ששער ששיתל בפ"ע אין וודאות

  אולם בגווא שהם פעולות פרדות לגמרי י"ל דהוא גם מודה דאין משום פס"ר).
    .)תרסט סי'( רע"אחי' בוהובא  .דבכה"ג איו חשב פס"ר ק על הריב"שחול סי' יח ד"ה ואחרי)(ח"א ס  בתי כהוההאולם 

. ומשמע דלא פסיק ליה דבכה"ג חשיב פס"ר. "רספ יבחשבכה"ג אפשר דד שכת' סע' מט סד"ה לשום)על (סי' שכח  בה"לבועי' 
ק שערות די"א דהוי  סירורצה לחלק מהא דו ,צידד להקל ו) הגה א"מבוא פ ,סט והגהמלואים שם, ו סז גהפכ"ו ה ש"כש( הגרשז"א זצ"לו

למעשה ו .ד"ה ועיין) אות ט ח"א סי' י(  במח"ש ועי' עוד .ושאר בצ"ע מכח דברי הריב"שיב כמכוין. שהתם חמשום ד 'איסור דאו
לעין פס"ר לשעבר,  (סס"ק טז) מ"ב בו  (סי' שטז ס"ק ג) ט"זב[ועי'  .פקאדעכ"פ מדי ספקא לא  דחשיב פס"ר יש להחמיר

  ואכמ"ל].
  דלא יחא ליהו. פסיק רישא  

אין בסגירת מעגל או הגברת זרם איסור מה"ת אכתי יש לומר דאין לחוש ב"ד, דהרי ההולך דים ר במ"מ לדעת הסואלא ד
זה באין  , וא"כשיש בו קליטה) מו למקוםאיו מעויין בשיוי הקליטה (אא"כ מצא במקום שאין בו קליטה ומשה מקו

דאסור מדרבן (וכן  (שבת קג. ד"ה לא) תוס'ה תיטשלואף  (ערך סכר וערך פסק) הערוךעת דל דשרי פס"ר דלא אכפת ליהמשום אלא 
סי' שטז  ( מ"בב כמבוארשרי  או מצוה צערמקום במ"מ בכה"ג דאיכא משום איסור דרבן עכ"פ  ),(סי' שכ סע' יח) שו"עבהוא 
שעה"צ  ו זכא ס"ק ש סי'  סי' שטז שעה"צ אות יח ועי'( כמבואר שםתרי דרבן עכ"פ  איכאאם הצורך וכן במקום [ .)וסי' תרמו ס"ק ח ס"ק ה 
(סי' שלז אות   בשעה"צ ו  (סי' סא ד"ה סי' שמ) חזו"אב . ועי' עוד(שם ס"ק יז) במ"בו על המ"א סי' ש"מ ס"ק ו' דגמ"רבועי' עוד  .סח) אות

דים  ליה" שקט דפס"ר ד"לא יחא" וד"לא איכפת )סי' שכח סעי' ג ד"ה ומצטערו(סי' שכ סע' יח ד"ה דלא  אור הלכהיבב עוד ועי' .י)
  .ממקום צער או מצוה דשריא גרע לוא"כ ה"ה ב"ד ד .]שווה
, וא"כ לכאורה יש לאסור ב"ד דאע"פ איסור תורהסגירת מעגל או הגברת זרם אף לסוברים דיש בה מזו ראה דוגדול

לא דרך הילוכו  אכלל  לגרום שיויה כיון דאין לו כואעפ"כ י"ל דב"ד , דפס"ר דלא איכפת ליה הוא מ"מ איכא איסור דרבן
(סי'   גר"אבהובא  )(סי' שיח ס"ק לו מ"א במציו וכעין זה . ואין בזה איסור (ועדיף ממתעסק) בכלל מלאכה זהאין  ,משתהדבר ה

  שבטב כת' זה בדרךשו"מ שו . א ס"ק יד ד"ה ואמם)(סי'  חזו"אוב סי' שיד ס"ק יג)ומ"ב  סה שעה"צ אות (סי' שכח במ"ב , א סד"ה ואם)ע' שיד ס 
שהתיר פס"ר דלא איכפת ליה אף באיסור תורה היכן שאיו עושה הדבר בידיו   ג)(ח"ג סי' פ חשב האפודבועי' [ .)(ח"ט סי' סט הלוי

   .ודו"ק ],)מאו  אותיות לחאשרי האיש ח"ב פי"ט ו   מד הגהכ"ו  פ (ארחות שבת זצ"להגריש"א   דעתאלא הוא עשה דרך הילוכו. וכן 
  איסור הוצאה . ז

ן להתיר תרים ה"ל הם במקום דאיכא עירוב שאפשר לסמוך עליו ע"פ הלכה. אולם במקום דליכא עירוב אייהה לכוהה 
   .אם לא במקום חשש פק" ממש המתיר חילול שבת

  יצטרך לטלטל פלאפוןשלצאת לכתחלה כשיודע . ח
יש כיון ש בצבור להתפלל ןכגו הלצורך מצואם הוא אע"פ שצריך להוציא הפלאפון כ"ל  להחלכתאף וראה דמותר לצאת 

  .יש להימעאו צורך גדול . אולם שלא במקום מצוה לסמוך על כל טעמים ה"ל
  שבת ב  שק  טלטול. ט
שרובה או  דס"ל  )ב אות המאור השבת ח"א עמ' תק(הגרשז"א זצ"ל ל מציו  ,לעין טלטול אקדח בשבת במקום צורך שמירהו

  )ח סוף אות ג(או"ח סי' קמ  דברי יציבה וכן קט .בעיקר להטלת אימה ופחד םמדיועכי הם  ,להיתר ככלי שמלאכתואקדח דים 
כדי לפעול  . אא"כ אם שושאים אותודרוב הושאים השק איו אלא כדי להטיל אימה, ואדרבה אסור לפעול בהם היכן

דיו ככלי  בכל גווא ד ה)  הגהו טו אות ד"(שלמי יהודה פ זצ"ל"א הגריש דעתו .בהם בעת הצורך, הוי כלי שמלאכתו לאיסור גרידא
   .שמלאכתו לאיסור

 'שכת )יט אות סי' שח( הגר"זע"פ (שם)  דברי יציבה . וכ"כושרי לטלטלו שמשתמש בו לשמירה כצורך גופו הואהיכן מ"מ ו
  אות(פי"ט  בתשארחות ב וכן הביאו). דשם ס"ק כ( ב"במוכ"כ  .הייו כגון לשמרו מן המזיקיןד ,תפילין לצורך גופודמותר לטלטל 

אלא . דהיוצא בכלי זיין חייב חטאת(סי' שא סע' ז)  בשו"ע כבר מבואר  במקום דליכא עירוב  ולעין איסור הוצאה[ .)והגה פז סב
דחה   א)(ח"ג סי'  בקובץ תשובות אולם. )בידיוישאו לא (אלא דלבעלי מלחמה הם בכלל מלבוש שכתב ד(אות א)  בערוה"שעי' ד

  .]ובמש"כ בס"ד בגליון ר"ז )(ח"א סי' ע באז דברו ,)צוסי'   ו"חא( בחלקת יעקב (שם אותיות ז וח), יציב ידבר ב י' . ועדבריו
  - מסקא דדיא -

בכיס   תוויש לי. ליתר שמירה , מותר לטלטל פלאפון(אפי' באופן שעדיין איו מתיר לחלל השבת) וח פשפק במקום חשש
ום אין להקל אלא במק מקום שאין עירובאבל ב ,אם יש עירובלטל אקדח. וכ"ז כן מותר לט ווכמ. בתמערב ש התלוי בבגד

 ,וחשש פק" כ"ל כל זה בשעת הצורךום כבוד השבת. וומ"מ יש לעשות זאת בצעה מש. שיש חשש פק" המתיר חילול שבת
   .)שאלת חכם יש לשאולוע"כ (זמן והדבר תלוי במקום וב

    
ה שהגיע תל ברכעות אמן האם מותר לעוך הקטלחי  

  . לצאת יד"ח ברכה על ידיהןד.  .לעות אמן על ברכותיהן ג.  .איך קיי"לב.   .חיוב לחך את הבות למצותא. 
  חיוב לחך את הבות למצות א. 

ורבי יוסי   ,מאי טעמא ר' יוחן אמר הלכה היא בזיר  ,אבל אשה לא ,איש אין ,האיש מדיר את בו בזיר (כט.) בזירשיו 
ואין האשה חייבת  ו במצותקסבר איש חייב לחך ב ,אי הכי אפי' אשה מי ,אמר ריש לקיש כדי לחכו במצות ברבי חיא

אלא לריש לקיש אפילו בתו קסבר  ,בשלמא לרבי יוחן דאמר הלכה היא בזיר אמטו להכי בו אין בתו לא ,לחך את בה
ויש לדון האם רב יוחן פליג  מבואר דלדעת ריש לקיש אין חובה לחך את הבת. , ע"כ.בתו איו חייב לחכה ,בו חייב לחכו

  קיי"ל. ואיך  ,על זהאף 
בו דשייך במצוות לכשיגדל מוטל על ד ,ך את הבתחדהלכה דאין חובה ל שכתבו (שם כח: ד"ה בו אין בתו לא) בתוס' והה מציו

 .מבואר דאיכא חובה לחך את הבת במצןות "ועיתם" צריך לחלק בדבר, ע"כ(פב.)  דביומא ואע"פ .האב לחכו, אבל בתו לא
אבל  ,דשמא חיוך דתעית שאי דדבר קל הוא לשמור בתו בכך [א'] ותירץ: יומאדמי מהא הקשה  (שם) בשיטה מקובצתו

דשאי גבי תעית יו"כ שהאישה  [ב']. אין דרך האב לשמור בתו כ"כ ולא אטרחוהו רבן ,לשומרה כל ימי הזירות מטומאה
  הראשוןשלפי תירוץ  ,התירוצים ב' בין יכאטובא א"מ פו .חייבת כמו האיש ולכך צריך להרגילה כדי לעשות כשתגדיל, עכ"ל

  .חייבים לחכןהיה מחוייבת, ן. ולפי תירוץ השי דוקא בדבר שתרומקל לשעכ"פ במצוות שלחכה  חייבים
זירות  , אבל במצות התלויות ברצוו של אדם כגון חייבים לחכם במצות שיש בהן חיובד (שם) מאיריה וכתירוץ השי כת'
תוס' ה"ל, ותירצו דהתם לא הקשו קושית ה (יומא פב.) בתוס' ישיםו .(שה"ע פ"ב ה"י) רביו מוחה וכ"כ .ואין חובת חיוך עלי

תירץ דשאי התם דהוי   (על תוס' זיר שם) ביעב"ץאיירי אלא דוקא לעין זירות אבל ודאי לשאר מצוות חייב לחכה. אולם 
  . איסור כרת דחמיר

  קיי"ל איךב. 
ואפשר  ,"שיי"ש ובתוס' בזיר הקשו וכו' עייל: ומשמע בזיר דאין מחויב לחך בתו ע"שכתב בזה  )אג סס"ק (סי' שמ במ"א ועי'

  . , ע"כ(דף קעח ס"ג)אמור פרשת "כ וצריך לחכם וכן הובא בילקוט  הדכל המצות דמו ליו
  קטוכן  .ואב פטור מלחך את בת הי המ"א שלפ )סי' רכה א"א ס"ק ה י"ש, ועיח"ב אות י "כ(פת הפמ"גדעת  וח' הפוסקים בהבת המ"א.

לולמד כן מהגמ'  (מצוה לא סוף אות יד) ח"במ"קטו ,ה  (סי'   שיבת ציוןמה הביא ב) ס"ק סי' שצו יו"ד (  בפת"שו המ"א.בדעת אף כן
  ."ואי ראיתי בתוס' ישים דחייב"וסיים  ,בדעת המ"אכן  'כת גםש סא)

(וירא יח, יט ד"ה   במשך חכמה וכן קט מהמ"א ה"ל.כן למד שומשמע  את הבת, ךים לחבקט שחיי  (כלל סו אות ב) "אייבחאולם 
 ופסק ןכו .חובה לחך את הבת ששי (זיר שם) בקרן אורהוכן  .(סי' רכה ס"ק א) בישועות יעקב פסקו ןוכ בדעת המ"א. כי ידעתיו)

  .]שכתב שבות אין בחיוך לברהמ"ז קפו אות ד) (סי' "שבערוה' אלא דעי[ ,(סי' שמג ס"ק ב) והמ"ב  (סי' שמג אות א) ערוה"שה
    תיהןולעות אמן על ברכג. 
  המ"ב קטים כיון שחייבים בחיוך. וכתב דעוים אמן על ברכות  (סי' רטו סע' ג)השו"ע כמו כן איכא פ"מ לעין מה שפסק ו

, ע"כ. ולפי"ז לדעת ן לעות אמן עליויחיוך א משמע דעל ברכה שמברך על אכילה וכה"ג קודם שהגיע לע"פ הפמ"ג ד (ס"ק טז)
אין עוין אמן על ברכותיהן. אלא דכבר הכריע המ"ב דגם הן חייבות בחיוך. וע"כ  ,ות אין בכלל חיוךטהפוסקים ה"ל דק
עמ'   תרי ברכו(שעוהגריש"א זצ"ל ודעת ( .(ח"ב פי"ד אות לג) אור לציוןב ן (כשהגיעו לגיל זה). וכן פסקותיהיש לעות אחר ברכ

דס"ל דכל שיודע  (ח"ח סי' יד) באבן ישראלו )צד(סי' ק בשלמת חייםעי' דגיל חיוך לין זה הוא משיודע למי מברכים. אלא ד תרל)
ואם . , עיי"ש הטעםשהמהג לעות אמן על ברכותיהן בכל גווא )(פי"ד אות ג ובהגה שם בחוך לער  עי'ו לברך הגיע לחיוך מקרי.

שיש לעות אמן ללא ו"ן בסופה שאין זה אמן כהלכתה ואצל  (הליכ"ש פכ"ב אות כ) הגרשז"א זצ"לדעת וך יהגיע לחמסופק אם 
  ).התיוק איו יכר שאיו עוה כראוי

  על ידיהן  לצאת יד"ח ברכהד. 
 את הפוטרים תדעולפי דקטן שהגיע לחיוך מוציא אחרים יד"ח.  (סי' קפו סע' ב)השו"ע  מה שפסקלעין  בזה פ"מאיכא עוד ו

  .דאפשר לצאת ע"י אחרוא"כ יש להחמיר בדבר במקום . )שם(המ"ח וכ"כ  .איה יכולה להוציא יד"ח  מחובת חיוך הבת
  -קא דדיאסמ -

ה  . ומ"מ בגווא שצריך לצאת יד"ח ברכ העל ברכת (ולהפרישה מאיסור), ואפשר לעות אמןחיוב לחך את הבת למצות יש 
אפי' באופן המועיל לצאת ע"י קטן (עי' שו"ע ססי' קפ"ו ובמ"ב שם), אא"כ וע"י אחר, לכתחלה לא יצא ע"י קטה,  וכדו'

 ליכא אחר.


