
 

 האם שרי לקבוע מזוזה 
 ע"י קטן

נשים ועבדים וקטנים פטורים ]ברכות כ.[ תנן 
מק"ש ומן התפילין, וחייבין בתפלה 

 ובמזוזה ובברכת המזון. 
דאיירי בקטן שהגיע לחינוך, ]שם[ ופרש"י 

פ"ה לא הטילו על אביו לחנכו בק"ש לפי וא
שאינו מצוי תמיד כשמגיע זמן ק"ש, ופטור 
מן התפילין משום דסתם קטן אינו יודע 
לשמור גופו נקי, וחייב בתפילה משום 

 חינוך.
פי' דאיירי בקטן שלא ]שם ד"ה וקטנים[ ור"ת 

הגיע לחינוך, דאי הגיע לחינוך הא אביו 
א דקתני' חייב לחנכו בתפילין ובק"ש. וה

סיפא וחייבין בתפלה ובמזוזה ובברכת 
המזון אנשים ועבדים קאי, אבל קטנים 

 פטורים מכל וכל כיון דלא הגיעו לחינוך.
דאף למפרשים דחייבין ]שם[ וכתב המאירי 

בתפילה ובברכת המזון קאי נמי אקטנים 
, מ"מ מזוזה לאו אקטנים )וכדפי' הרש"י במתני'(

 קאי.
 -כתב ' מזוזה הל' י'[ ]פ"ה מהלאולם הרמב"ם 

הכל חייבין במזוזה ואפי' נשים ועבדים, 
ומחנכים את הקטנים לעשות מזוזה 

הכל  -]יו"ד סי' רצ"א[ לבתיהם. וכ"כ הטור 
חייבין במזוזה אפי' נשים ועבדים, ומחנכין 
את הקטנים לעשות מזוזה לפתחיהן. וכתב 
הב"י דמקורו ממתני'. וכן פסק לדינא 

 .]שם ס"ג[בשו"ע 
בפשטות נראה דהקטן קובע מזוזה לעצמו, ו

וסתמו ולא פירשו דאחר שיגדיל בעי 
להסירה ולחזור ולקובעה, ומשמע דקביעות 
המזוזה שעשה בעודו קטן מהני אף לאחר 

 שיגדיל.
]בהגהותיו לשו"ע שם וכן מבואר בנחלת צבי 

כדבר פשוט דהקטן קובע מזוזה ס"ב[ 
לעצמו, ומהני מה שקבע בקטנותו אף לאחר 

 שיגדיל.
דהא  ]מערכת הפ"ה פדיון[ועיין ברב ברכות 

פשיטא ליה דאי קבע מזוזה בזמן היותו 
פטור, וכגון בהיותו קטן, דנמלט בזה מן 
האיסור אף בהיותו בר חיובא, מאחר דאינו 
יושב בבית שאין בו מזוזה, אלא דמספק"ל 
אי לאחר דנעשה בר חיובא חשיב שקיים 

המזוזה המצות עשה דקביעת מזוזה במה ד
 קבועה בביתו.

נשאל לענין ]סי' ש"ז[ ובשו"ת תורה לשמה 
קטן שהגיע לחינוך שהיה לו חצר אחד שבא 
לו בירושה, וקבע מזוזה בכל הפתחים 
והחדרים החייבים במזוזה, אם אחר שגדל 
חשיב שקיים מצות עשה דמזוזה, או דילמא 
כיון שקבעה בזמן שהיה פטור מן המזוזה 

מצוה אחר שהגדיל לא חשיב בזה שקיים ה
 אלא צריך להסירה ולקבעה מחדש. 

והשיב דאע"פ שקבע המזוזה בזמן שהיה 
פטור מן התורה, אפ"ה מאחר דעתה אחר 
שהגדיל קיימת המזוזה בפתח, חשיב כקיים 
את המצוה. דקביעות המזוזה בפתח חשיב 
הכשר מצוה, ועיקר המצוה שתהיה המזוזה 

 קבועה בפתחו כל זמן שהוא בבית.
כתב דהא ]ברכות כ:[ א דבראש יוסף איבר

דקטנים חייבין במזוזה היינו דאביו עושה 
לו מזוזה לפתחו, אבל קטן לאו בר מצוה 
הוא. ומבואר דס"ל דאף לדידיה לא מהני 

 קביעת מזוזה על ידו.
כתב לחקור אי ]יו"ד ח"ד סי' קכ"ח[ ובחקרי לב 

קביעת מזוזה ע"י חש"ו וגוי פסולה או 
ה כיון דעיקר המצוה כשרה, וצדד דפסול

הוא גמר המצוה, ובמזוזה עיקר המצוה הוא 
הקביעות, וכדמברכינן אשר קב"ו לקבוע 
מזוזה, ובעיקר המצוה י"ל דחש"ו וגוי 
כמאן דליתיה דמו, וכדמצינו לענין נר 

]שם כב:[ ובתוס'  ]שבת כג.[חנוכה דמפ' בגמ' 

דאי הדלקה עושה מצווה, הדליקה חש"ו 
כל שקבעה חש"ו וגוי לא עשה ולא כלום, ו

כמאן דליתיה דמי ואין תקנה כי אם להסירה 
 ולהניחה. 

ממעט כתיבת מזוזה ע"י ]מה.[ ועוד דבגיטין 
חש"ו וגוי מדכתיב וקשרתם וכתבתם כל 
שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, ומיניה איכא 
למילף אף לקביעות דכי כתיב וכתבתם על 
מזוזות ביתך פירושו שיקבע הכתיבה 

פתח. אלא דכתב דמ"מ הדבר צ"ת במזוזת ה
שלא נזכר דין זה בשום פוסק שבה לידו. 

)ואנן חזינן גדולה מזו בפמ"ג דאף לקטן גופא לא ע"כ. 
 מהני קביעות דידיה, ובעינן דגדול יקבע לו המזוזה(. 

אלא דבענין מ"ש להוכיח דעיקר המצוה 
הוא הקביעה מדמברכינן לקבוע מזוזה, 

מאי  -דהקשה ק א'[ ]סי' י"ט ס"יעויין במג"א 
שנא מזוזה מטלית, דקיימא לן שצריך לברך 

 בס"ד

 מיקתאע תאמעש

 לצורך תינוק בשבתהאם מותר לשאוב חלב 
 . איסור חליבה בשבת א
 .שבותזה אינו אלא משום  'זה וא 'א "אוחכ"א חייב חטאת דברי ר בשבתהחולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת  )צה.( שבתש"ס ביתא א
  .כ", עק אוכל ממקום שנתכסה בו, והוי תולדת דשפור)ד"ה מפרק(  ופרש"י, ע"כ. מפרקחולב משום מאי מיחייב משום שם אמרו ו

רב היא דעת ובאמת כן  פליגי על ר"א אף לענין חולב דליכא בזה אלא משום שבות.)דקיי"ל כוותיהו( פשט דברי הש"ס משמע דחכמים ומ
דהחולב )כתובות סא.(  הריטב"א. וכ"כ ()פר' כלל גדול ה"בהירושלמי ע"פ  (וכתובות ס. קמד:שם )הרמב"ן  נקט. וכן (צה.) ברשב"אהובא  האי גאון

 אפי' בידיו אינו עובר אלא על איסור דרבנן.
)עג: ד"ה  תוס'ה והם חייב חטאת,ד כו"ע מודיםוחולב בשבת דחכמים אינם פליגי על ר"א לענין וס"ל  אלא דכבר רבו החולקים על דעה זו

 האג"ט ,)כלל יד אות ח( "אהחיי ן פסקווכ .הר"ח םבש )שם(המגיד משנה א וכן הבי ,)תשובה סי' שיב( הרי"ףופ"ח ה"ז(  )שבתהרמב"ם  ,מפרק(
נקט דאין בכל זה אלא איסור )סי' ה(  הרע"א אולם] .א( )סי' נו ס"ק והחזו"א )דין ל( השביתת השבת ,)סי' שכח ס"ק קז( המ"ב ,)מלאכת דש אות יב(

ועי'  .)כתובות ס.( ובהפלאה )ח"ב סי' עז( בשאילת יעב"ץ. ועי' שה ס"ק יז( )סי' התהל"ד דרבנן כיון דאין דישה אלא בגידולי קרקע. וכן נקט
 [.לקמן

 והרי"ו )שבת צב( המאירי ,(שם) הרשב"א ,הנ"ל רש"יוכ"כ  .א תולדה דדשודה רקמשום מפשכתב דבכה"ג חייב  (שם) ברמב"ם עי' עודו
 )ד"ה החולב( צ"ה ע"א ובתוס'דהרי אין משום דישה אלא בגדולי קרקע.  ו על רש"יהתמ )ד"ה מפרק( ע"ג ע"בבדף  דתוס'. אלא )נתיב יב חלק יד(

כתבו  שם ג"עבדף  בתוס'אמנם ] .שלא בגידולי קרקע 'אתיא כרב יהודה דס"ל דיש דישה אפי דלעיל הברייתאדלדעה זו  צ"לכתבו ד
האחרונים דר"ת סותר  ולא דכבר הקשא דחייב משום ממחק דכשחולב ממחק את הדד ומחליקו. ר"תבשם  "כ כתבווע, דדוחק לומר כן

קא ביו"ט דחזיא בהמה ודהא דחולב אדם לתוך הקדירה "היינו ד ר"תכתבו דדעת  )ד"ה חולב(קמ"ד ע"ב דף  תוס'בשהרי  ,דברי עצמו
פרת, אבל בשבת דלא חזיא לשחיטה כמו דש חשיבא שהבהמה היא כפסולת וכשחולב הוי כנוטל אוכל מתוך ילאכילה והוי כאוכל דא

אלא  קשיא סתירת דבריו לענין דישהאיכא משום ממחק, ועוד  כתיף ביו"ט אאדהרי  ,בתרתי סותריםונמצאו דברי ר"ת  .פסולת"
 .[ליישבמש"כ  (ד"ה מדבי רבינו קמד: ם)ש חת"סחי' בעי' בגדולי קרקע. ו

 ,)שם( הרשב"אוכמו שכתב  ,)מ:( בברכותוכמו שמצינו  ,צ"ל דגם בהמה בכלל גדולי קרקע דמירבא רבי מארעא ולם ליישב דברי רש"יא
 טתייהואפשר דלשאמנם תוס' דש אות ד ס"ק ז(.  )מל' באגלי טלועי' עוד ] .)מצוה לב מוסך השבת דש אות ג( והמנ"ח )שם פ"ח ה"ז( מגיד משנההוכ"כ 
תולדה  משוםחייב ד ת דאמריאישם הביא דשבת  רש"יהנה מרינן דבהמה בכלל גדולי קרקע. ודלא א דס"ל ד"ה פרי( )נד:בב"ק  אזלו

וציא דבר וכתב הקרבן העדה דהיינו טעמא דכל שמ ,)פרק כלל גדול נב:(אמנם באמת כשיטה זו איתא בירושלמי  ודחה דבריהם. דקוצר
. ד()שבת קמ במהרש"אועי'  כתב דלר"ת הנ"ל בשבת אינו חייב אלא משום בורר. )קמד: ד"ה הא דדייק( והרשב"אמחיותו חייב משום קוצר. 

הביא יש מפרשים דמשום תולדה דגוזז אתינן )עג:(  ובמאירידחייב משום תולדה דטוחן.  'שכת סוף מלאכת סותר(סי' קב ) ביראים ועי' עוד
 [.דש ס"ק סח( ')מל השבת בשביתת. ועי' בזה רי שם דחה דבריהםיאולם המא , עיי"ש טעמם,עלה

ולא רק בחולב מבהמה איכא איסור  ., ע"כדהוא תולדה דדש תורה משום מפרקדיש בזה איסור  )סי' שכח ס"ק קז(במ"ב  למעשה פסקו
דאיכא  )שם( בפמ"גוכתב  .דאסור (לד 'שכח סע 'סי) שו"עה פסקיק את בנה כדי להנחלב מדדיה לתוך הכוס ה תורה אלא אף אשה המקילה

והרי אינה בכלל גידולי  'י גם באשה איכא מפרק דאו]אלא דצ"ע אמא .(ד"ה ותניק את שם) יאור הלכהבב וכן פסק .בזה משום איסור תורה
 .[)ססי' שיט( בביאור הלכה. וכן מבואר גם אדם בכלל גדולי קרקעדלהרמב"ם  'כת)שם ד"ה ועתה(  במנ"ח קרקע. ובאמת

 אוכל ב. חליבה לתוך 
אע"פ דסחיטה ע"ג אוכלים שרי ד אמר ר"י(ה ")שם ד הר"ןוכתב  ,יו"ט שריבו רוסאבשבת ד (ס:-פי"ב ס.) הרי"ףדעת  ,לתוך אוכל יםולבחכשו

)שם  הרמב"ןאולם דעת  .דעתה אסורה באכילה מה אינה ראויההמשא"כ הכא דהב ,שאני התם דאוכל הנסחט נמי ראוי לאכילה ,בכה"ג
)שבת  רמב"םהדעת ו דרביע עילוה.הוא דאין הבהמה בכלל פסולת דהרי היא ראויה לאכילה אלא איסורא  ,שריבכל גוונא ד ד"ה ועוד יש(

דאיכא )סי' תקה ד"ה שהיא(  בביאור הלכהוכתב  ,)סי' שה ס"ק עא(המ"ב וכדבריו פסק  ומשמע דאין בזה אלא איסור דרבנן. ,דבכה"ג פטור פ"ח(
בחליבה איכא משום  דלדעת הרמב"ם אין בזה אלא איסור דרבנן כיכתב  (שם) והחזו"ארק איסור דרבנן משום דאין זה דרך פריקה. 

ומשמע שכת' דדעת הרמב"ם כהרי"ף,  )שם(במגיד משנה ]ועי'  תורהאיסור  הזדיש בנטה  דלהלכה אלא. מוקצה היאשהבהמה  טלטול
כתב דלפי הרי"ף חייב חטאת. ועיי"ש מש"כ בדעת  )דש דין יז ס"ק נד וס"ק נח( ובאג"טדס"ל דאף לדעת הרי"ף אין בזה אלא איסור דרבנן. 

דעיקר האיסור לכמה פוסקים לענין חליבה ביו"ט דכיון  'שכת (סי' תקה) ביאור הלכהבועי' . ל( דין)דש  בשביתת השבתעי' עוד ו ,הרמב"ם
ומ"מ אם אפשר ע"י עכו"ם  ,"טהוא דרבנן אין בידינו למחות ביד המקילין בחולב לאוכלין אף מבהמה חולבת במקום מניעת שמחת יו

שכל ההיתר כת'  (שם) חזו"אה וכןשאסור.  תקה ס"ק ז(סי' ) המ"בלע בתוכו כתב באופן שהאוכל מרובה מהאוכל ואינו נבמ"מ ו .טוב יותר
 .[הוא רק כשהאוכל והחלב מעורבים יחד ולא כשהוא צף ע"ג האוכל לחלוב לתוך אוכל

 ()צער אדם וצער בעלי חיים חליבה בשבת ג. מקומות שהתירו
פסק ש מווכ מר לאינו יהודי לחלוב בהמתו בשבת משום צער בעלי חייםלולענין איסור זה. וכגון  חז"ל קילוהדמצינו שבכמה גוונא  לאא

. חולה בעלמא ג"כ מותר ע"י א"י כדי לרפאותה משום צער בע"חהבהמה אם  ה"הד )סי' שלב ס"ק ו וט( המ"ב וכתב .שה סע' כ()סי'  השו"ע
נן ע"י ישראל כשהחלב הולך יאלא איסור דרבנן ושרדאין בכל זה  םיילע"ד המק דבגוונא דליכא עכו"ם סמכינן "ק ד(סס שם) החזו"א ודעת

  .המחמיר בזה )ח"ג ססי' לד( כהאחיעזרדלא  ,לאיבוד
 .)סי' שכח סע' לד( השו"עוכן פסק  .דבמקום צערא לא גזרו רבנן ,)אם זהו רפואתו( לינק חלב מהבהמהלמי שחולה  דהתירו וכמו כן מצינו

  .ט( אות תצו 'סי) בשער הציוןו תניק(ד"ה וסי' שכח על סע' לד ) ביאור הלכהבועי' 
 (ס"ק לב) במ"בוביאר  .)סי' של סע' ח( השו"ע, וכן פסק להוציא בידה החלב המצער אותה יכולההמצטערת מחמת החלב דעוד התירו חז"ל ו

, א גזרום צערא לדאין זה כדרך מפרק כיון שהולך לאיבוד ועוד דהוי מלאכה שאצ"ל דפטור ומשושרי על הארץ דמ"מ דוקא כשעושה כן 
איכא חיוב ד )סי' נה ס"ק ו( החזו"א דעתדאף בכה"ג איכא איסור. ו)סי' שכ(  בט"זלכלי ע"מ להשליך לאיבוד מבואר  תם חולבא]ו ע"כ.

)ואפשר דהט"ז מודה להחזו"א דאיכא איסור תורה היכן חשיב משקה. וע"כ כי עביד דמימלך ורוב בנ"א אינם מאבדים  בזה חטאת
 )סי' שכ מ"ז ס"ק יב( והפמ"ג, אלא דהתם  מיירי בגוונא דלא שייך האי חששא וע"כ כתב רק דאיכא איסורא בזה, עיי"ש(. דאפשר שימלך

לענין סוחט בכלי ע"מ ליתנו באוכל  )סי' שכ ס"ק יח( במ"בהתיר לגמרי. ועי'  )שם( והא"רכת' בהאי דהט"ז דאין בכה"ג אלא איסור דרבנן. 
)שם(  החזו"א הביא מהרדב"ז דאין בזה אלא איסור דרבנן. והכרעת )שם( והשה"ציכא בזה איסור דאו', שהביא דעת הדרישה דס"ל דא

  כהדרישה כנ"ל[.
 ד. משאבה חשמלית

 בשש"כעי' . ולהשתמש לצורך זה במשאבה המיוחדת לכך, ומותר אפילו במשאבה חשמלית המחוברת לשעון שבתבזמנינו יש להתיר ו
 ל גוונאכב מ"מאלא ד ,שכל לחיצה הוי מלאכה בפנ"ע מלשאוב ע"י מכונה ידניתתמש במכונה חשמלית שלה עדיףכתב דד אות כא( פל"ו)

 ]ועי' לא הצטרף לכשיעור, ע"כ.ע"מ ש הואם אין לה חומר שכזה תקפיד לשאוב כמות קטנה ותזרוק אות ,שים חומר הפוגם את החלבת
שיצא לחלוק על המורים לנשים  ד"ה ב.() ועיי"ש .כגרוגרתהוא ב ה השיעור בזהשפסק ע"פ הרדב"ז דאף לענין אש)או"ח ססי' רא(  בהר צבי

לפי דברי הביאור  . אולם, עיי"שדלחלוב חלב מאשה גריע יותר מחליבת בהמה לענין זה, משום וב ע"ג האוכללהניח אוכל בכלי ולחל
אף כשדעתו ד )שם ד"ה וכל( בחזו"א. ועי' כה"ג קיל טפיעכ"פ דב, מבואר הנ"ל שכתב דבתוך אוכל הוי מדרבנן כי אין זה דרך פריקה ההלכ

  .[לסנן בכלל חולב לתוך אוכל
להוציא חלב בשבת  דמותר (סו)שש"כ פל"ו הגה  הגרשז"א זצ"לדעת  ,להאכילו חלב צריכהאין התינוק יכול לינוק ישירות מאמו והיכן שו

)מאור השבת ח"ד סי' יד הגה קה*  האבן ישראלוכן דעת  י מזון אחרים.כיון שזהו מזונו הטבעי ובספק סכנה אין להתחשב בתחליפלתוך כלי 
דהיינו טעמא כי באשה אין הדרך לשאוב אלא להניק ואין בזה איסור תורה, ולכן לצורך תינוק יש להקל. ודעת  ס"לאלא ד ,ד"ה וכן(

מותר לשאוב ו ,חלב ֵאםף חלב כיון שאין זה להתחיל לתת לו תחלי "צדכל שלא הורגל בתחליפי חלב, א מאור השבת שם() זצ"לריש"א גה
 ]ועי' .י"קבגליון  ע לכאןגבנו (, ועי'להחמיר בזה אות ח()ח"ב פל"ו  אור לציוןהודעת  .אות כח("ז לח"ב פ) שרי האישבספר אועי' ). עבורו מהאם

החלב הנמצא ומפסיק ביניקתו, לחלוב אשה המינקת שתינוקה אינו יכול לינוק את כל לשכת' בשם חכ"א שהתיר  )או"ח סי' רא(בהר צבי 
 פירושו אצל החלב ןסתם קטן מסוככי אולם הוא ז"ל יצא לדחות דבריו ממנה לתוך הכלי שיהא מוכן לתינוק אחרי שעה או שתים. 

בל לא ינק ממינקת כותית ישאר בלא הנקה לגמרי, א אםותו, ובמקום שאין מינקת ישראלית שסתם תינוק יניקת החלב הוא מזונו וחי
 [., ע"כתוך הכלי, שאין בפה שם סכנה בכלללו ודאי אין היתר לחלוב ל תבנ"ד שכבר אכל כדי חיותו ושוב אין סכנה נוגע

קלקל חלבה לא יתבכדי שאף בשבת  לקלח חלב אמו צריכהווכדו',  במקום מחמת פצע מומאבגוונא שהתינוק אינו יכול לינוק  ואף
הגרשז"א . וכן דעת ודבחלב זה תשאב לאיין צורך הכרחי לשרי להוציא חלב, אלא דאם א ,להניק התינוק תוכל להמשיךולאחר שבת 

ֵאם הוא  כי חלב מ"מ שרידאף שיש תחליפים ומאכלים אחרים שהתינוק אוכל  ,לקלח לאיבוד דבכה"ג יכולה (אות כא פל"ו )שש"כזצ"ל 
 בדרך כלל החלב אינו מתקלקל מחמת יום אחד[.ש )ח"ד עמ' ריג( במאור השבת]ומ"מ עי'  .המאכל שהקב"ה נתן לתינוקות

 תחליפיםמקבל ה. כשהתינוק 
דעת , )א.ה. אפשר דרוב בעינן( אף בגוונא דכבר נותנים לתינוקות תחליפין או מאכלים אחרים אלא דחלק חשוב מתזונתו הוא מחלב אמוו

כי חלב ֵאם הוא המאכל שהקב"ה נתן  ע"מ שלא יפסק בשבת מותר להוציא חלב לאיבודש )מאור השבת ח"א מכתב יא אות י(הגרשז"א זצ"ל 
 .לתינוקות וכנ"ל

דס"ל דאם התינוק הורגל בתחליפי חלב אסור לשאוב בשבת )וכן לדעת המחמירים הנ"ל דאסור אף  )שם( הגריש"א זצ"לואף לדעת 
לא יפסד החלב ולא מחמת צער. כשאכתי אינו לוקח תחליפים( יש לדון דאפשר דהיכן ששואבת "לאיבוד" שרי אף שעושה כן ע"מ ש

ד"סתם צרכי קטן כחולה שאין בו סכנה דמי". וכבר פסק  )סי' שכח סעי' יז וסי' רעו סעי' א( ברמ"אדהנה קטן בכלל חולה שאב"ס הוא כמבואר 
ועי' בזה באורך , ידלצורך חשאב"ס מותר לעשות ע"י גוי אפי' מלאכה דאו', וע"י ישראל מלאכה דרבנן ע"י שינו )סי' שכח סע' יז( השו"ע

הבן )מאמר א(,  הצדה לדרך, )יו"ד סי' פא ס"ק טז( הפת"שבגליון קס"ה. א"כ ה"ה הכא דהרי חלב ֵאם הוא מאכל יסודי לבריאות הילד ]וכ"כ 
)ברמה שאין נוק [, וכבר ידוע מהרופאים שהוא חשוב למערכת החיסוני של התי)דברי חכמים סי' צה( בשד"ח. ועי' )שנה ב פ' אמור אות יג( איש חי

וכיון דעצם השאיבה אין בה אלא איסור דרבנן כמבואר לעיל ע"פ המ"ב )כי היא לאיבוד(, והשאיבה בידים )או  התחליפים יכולים להשפיע(.
 ה ]והנה אע"פ דמלאכה שא"צ לגופא הוי מלאכ. דבכה"ג שרי הגר"ע אויערבאך שליט"אבמשאבה( בכלל מלאכה שלא כדרכה י"ל  דשרי. וכן דעת 
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כשקובעה כמו שכתוב ביורה דעה סימן רפ"ט 
, דהתם נמי קיימא לן חובת הדר הוא, ]סעיף א[

דכל זמן שאינו דר בתוכה פטור ממזוזה, וכ"כ 
 . ]מ"ד. ד"ה טלית[התוספות במנחות 

ולכן נראה לי סתמא דמילתא במזוזה  -וכתב 
שדר בתוכה, לכן מברך על עשייתה, קובעה כ

אבל טלית מסתמא קובע בו ציצית עד שלא 
לובשו, לכן אינו מברך על עשייתו, ואין הכי 
נמי אם היה לבוש ציצית, ונפסקו לו, והטיל 
בו ציצית אחרים, מברך אשר קדשנו במצותיו 
וצונו לעשות ציצית, כמו במזוזה, מיהו י"ל 

ו, ועיין דמיד כשנפסק מחויב לפשטו ולתקנ
בשבת דף קי"ח ע"ב, מה שאן כן במזוזה, לא 
הטריחוהו רבנן לעקור דירתו, ואפשר דהוא 
הדין במזוזה, אם קבע בו מזוזה קודם שדר 
בתוכו, כשנכנס לדור בתוכו, מברך אשר 
קדשנו במצותיו וצונו לדור בבית שיש בו 

 מזוזה. כן נראה לי.
הרי דס"ל דעיקר המצווה הוא לדור בבית 

 ו מזוזה. שיש ב
]ח"ב סי' קנ"ח ס"ק ב'[ איברא דיעויין בשבט הלוי 

דאף אחר שהזכיר דברי המג"א כתב כסברת 
מצות מזוזה יש לה ג'  -החקרי לב, וזת"ד 

תקופות, כתיבתה, קביעתה, ודירה בבית שיש 
מברכינן ]סי' י"ט[ לו מזוזה, ולפי דעת המג"א 

עליה לדור בבית שיש בו מזוזה, ומכ"מ נקרא 
עות גמר המצוה דיותר אין עליו לעשות הקבי

בעצם עשיית המצוה, והקביעות היא גמר 
המצוה הנזכרת בתורה, דמה דכתיב על 
מזוזות ביתך היינו דלקבעינהו בסיפא דביתא 

, ומ"ש התרגום ]מד.[כדאיתא במנחות 
ותקביענון בסיפי ]דברים ו' ט', וי"א כ'[ אונקלוס 

מה  ביתך הוא פשטא דקרא, וע"כ תמוה מאד
שנסתפקו מקצת אחרונים דיהני קביעות 
מזוזה גם ע"י נכרי וקטן דעיקר המצוה שיהיה 
מזוזה על הבית והא איכא, דזה אינו 
דהקביעות היא המצוה, ועוד מדמברכינן 
לקבוע או על קביעות מזוזה מכלל דהא 

לענין הדלקה ]כב[ המצוה, כדדיקינן בשבת 
עושה מצוה מדמברכינן להדליק, ובמנחות 

דייקו הראושנים בשם הבה"ג מ"ב ע"א[ ]
דקימ"ל ציצית חובת גברא מדמברכינן 

)והדר ציין דראה בשדי חמד מערכת להתעטף. ע"כ. 
 המ' ס"ק קל"א בשם החקרי לב כדבריו(.

והנה אף לדברי החקרי לב י"ל דקטן קובע 
, )ודלא כהראש יוסף(מזוזה לעצמו מדין חינוך 

לא אולם מ"מ מבואר דס"ל דקביעת קטן 
מהני לגדול, ולפי"ז צ"ל דלאחר שיגדיל צריך 

 להסיר המזוזה ולחזור ולקובעה. 
ומ"מ מדי מח' הפוסקים לא יצאנו, וע"כ י"ל 
דכל שנקבעה המזוזה ע"י קטן, יסירנה ויחזור 
ויקבענה שוב בלא ברכה. וכן אם קבעה הקטן 
לצורך עצמו בקטנותו לאחר שיגדיל יסירנה 

 רכה.  ויחזור ויקבענה שוב בלא ב
 

 ]נכתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א[

 פניני מוסר
 תפילות שבת )ב( -עניני שבת קדש 

דרגת תפילות שבת שאין מבקשים על 
 קודש שבשבת היא הלכה והנה" - גשמיות

 לכאורה ונראה ,הפרט צרכי על מתפללים לא

 טעות וזו. תפילה זמן שבת שאין בשטחיות
 במיוחד היא השבת דאדרבא ,הגמור והיפך

המיוחדת  שהתפילה אלא, תפילה של יום
 .החול מתפילות אחר מסוג היא לשבת

 בקשת היא התפילה עיקר השבוע ימות בכל
 שהיא שבת כ"משא ,האדם צרכי על רחמים

, גמורה היחוד מתגלה שבו ה"הקב של יומו

, כלל בשם עולים אינם האדם וממילא צרכי
 בשבת נוסח. משתנה התפילה צורת גם ולכן

 העולם של ההגדרות פ"ע אינו הבקשות
 של בנוסח אלא ,ופרנסה רפואה כגון שלנו

 באין מתעסקים כולם זה שביום, ה"הקב
 חלקנו תן, קדשנו במצוותיך -, סופיות

 ,בישועתך שמחינו, מטובך שבעינו, בתורתך
 דביקות של כללים הם אלו שכל, טהר לבנו

 הבקשות .ותכלית. גבול להם שאין בהשי"ת
 על ובלהתענג ...'ה על להתענג הם שבת של

 מלאכתך כאילו" לומר שייך לא השם
 להם אין צדיקים הבא בעולם שגם ",עשויה

הגר"ש )". אל חיל... מחיל ילכו אלא מנוחה

 פינקוס זצ"ל, שבת מלכתא עמ' עה(
 

 ע"י מחבר סדרת  נערך
 "עבודת המועדים"

 

דמשאצ"ל "על  )תוה"א שער המיחוש עמ' כא( ברמב"ןדרבנן חמורא )ולהרמב"ם אסורה מה"ת(, וע"כ לא התירו לעשותה עבור חולה שאב"ס כמבואר בסימן רע"ח. מ"מ עי' 
לגדולי הפוסקים שהתירו מלאכה דאו' ידי שינוי" התירו לצורך חולה שאב"ס. וכן משמע קצת מסתימת הפוסקים שלא כתבו להדיא לאסור בזה. ועוד דבלא"ה מצינו 

י' כדרכה אלא איסור בשינוי לצורך חולה שאב"ס ולדידהו כ"ש דבכה"ג שרי, וכמו שביארנו בס"ד בגליון קס"ה. בפרט דיש לצרף בנ"ד דעת הראשונים דאין בחליבה אפ
היתר  )סי' שכח סע' כח( ובשו"ע )קז:( בשבת"ו דהתירו משום חולי. ומצינו דרבנן וכמבואר בחזו"א הנ"ל. ועוד דיש לדון דאם התירו חז"ל לחלוב לאיבוד משום צער ק

הביא משלחן עצי שיטים שמתיר משאצ"ל בשינוי לצורך  )סי' רעח ד"ה שיש( ובדעת תורה. )שם( ובפמ"ג )סי' שכח ס"ק מא( במ"אדמפיס מורסא במקום צער. ועי' עוד 
שאוסר והוכיח כן  )פל"ג הגה כה(בשש"כ ושו"ר  אפי' ללא שיוני שרי משאצ"ל )ועיי"ש איך שביאר הא דבסימן רע"ח(.שנקט ד )סי' שכח סס"ק ב( בישוע"יחשאב"ס. ושו"מ 

)סי'  התורת שבתהנ"ל מבואר להדיא דע"י שינוי התירו כיבוי הנר לצרך חשבא"ס. וכן דעת  ברמב"ןמהא דלא מצינו שהתירו כיבוי הנר לצורך חשב"ס בשינוי, ע"כ. אולם 
)פ"כ הגה  בארחות שבתשצדד להתיר אפי' מלאכה שא"צ לגופא לצורך קטן שאב"ס עכ"פ בצירוף עוד צדדים. ועי'  )סי' שב ד"ה דלא( בביאור הלכה. ועי' "ק כב(שכח ס

 .[)ח"ד סוף עמ' לו( ובנשמת אברהם קמח(

 -מסקנא דדינא-

וצריכה להאכילו חלב,  אמויכול לינוק ישירות מו אינתינוק אם המ"מ  בשבת ויו"ט אסור למינקת להוציא חלב משדיהאע"פ ש א'
 אף אם כבר נותנים לתינוק 'ב .אין להתחשב בתחליפי מזון אחריםומותר להוציא חלב בשבת לתוך כלי, כיון שזהו מזונו הטבעי, 

א יפסק איבוד בשבת על מנת שלתחליפים או מאכלים אחרים, אלא שחלק חשוב מתזונתו הוא מחלב אמו, מותר להוציא חלב ל
ם צטערת מחמת ריבוי חלב, יכולה להוציא בידה החלב המצער אותה, כשמוציאתו לארץ, אבל לתוך כלי אסור אפילו אמ 'ג. החלב

. ואם אין לה חומר כזה, תקפיד לשאוב כמות קטנה בכלי ע"מ לפגום החלבפוגם חומר ומ"מ ניתן  עושה כן על מנת להשליכו לאיבוד
מותר להשתמש לצורך זה במשאבה המיוחדת לכך, ואפילו במשאבה חשמלית ' ד .טרף לכשיעורה על מנת שלא יצותזרוק אות

במקום הצורך מותר להתקין מערב שבת משאבה חשמלית הפועלת על ידי שעון שבת, על מנת להצמידה ' ה .תהמחוברת לשעון שב
החלב שנחלב בשבת אסור ו'  .)בלא חומר פוגם( יבאופן זה מותר לשאוב אף לתוך כללשאוב החלב. ו כדילגוף לפני שתתחיל לפעול, 

 .ולכתחלה אם אפשר יעשה כן בשינוי ,ידי ישראל. אלא שלצורך התינוק מותר עלל החלב יש ליזהר שלא לטלט "כבטלטול, וע
 

 חייב לקבוע מזוזה מידהאם  ,שוכר ביתה
בית חדש כיון שגמרו  דאמרו )פ"ב( במסכת מזוזה ]עי' בין באר"י בין בחו"ל. "תיכף"אחד חייב לקבוע מזוזה לו יום דר בביתו אפיה

 דאין הדין כן,אולם במ"א דבסמוך מבואר  ביתו לגור בה חייב במזוזה. "קנה"שמיד ש)עשה ח(  רי"פ לרס"גגהחייב במזוזה. ועפ"ז כתב 
)יו"ד סי' במהר"ם שיק  . ועי'"ד סי' קלא()ח משנה הלכותוב )כללים מע' מ כלל קיג( בשד"ח בזהחייב במזוזה. ועי' עוד  "דר"מיד שדוקא אלא 

 שמבואר מדבריו דבבית שלו אפילו דעתו לצאת חייב מיד[. רפז ד"ה ונראה דגם רש"י(
אפילו שנקט ש )סי' טו( בפמ"גועי' . א( ס"ק יט ')סי במ"א וכן פסק)ע"ז כא. ד"ה הא(,  בתוס'אולם כל זמן שלא דר שם פטור ממזוזה כמבואר 

  .בגליונות הבאים[בס"ד ]ונאריך בדעת הפמ"ג  פטור ממזוזה ,וסגר ביתו הלך משםהיה דר והשתא אם 
מזוזה קודם שדר ה קבעכבר מברכים "על קביעות מזוזה", אבל אם  ומזוזה אחר שכבר דר בתוככשקובעים ד )שם( המ"אוכתב עוד 

מזוזה לפני שנכנס לדור מהני, אלא שאם קובעה  לדור בבית שיש בו מזוזה", ע"כ. ומבואר"ברוך אתה כו' כשנכנס לדור  מברך ובתוכ
 שאינו מברך עד שדר.

אלא תיכף שבא לדור בה או אח"כ, אלא שמדברי המ"א נראה  ,נקט שאין לקבוע מזוזה קודם שיבא לדור בבית )שם( הברכ"יאולם 
שעיקר חיוב  הברכ"י מוכח מדבריווצריך להתיישב בדבר, ע"כ.  ,דפשיטא ליה דיכול לברך כשקובעה אף אם עדיין לא בא לדור בבית

בשו"ת תורת "ז העיר דלמש"כ פעעיי"ש דו]"לברך" אף לפני שנכנס לדור בבית. לקבוע ואף הקביעות בשעת הדיור, והבין דדעת המ"א דיכול 
  .[. ועי' בזה לקמן, עכ"דודם שיבוא לדור בביתש דלא יקבע מזוזה ק"כ וך שלושים יום הגם דדר בתוכו,מזוזה ת )בחו"ל( דאין לברך בקובע )סי' נג( חסד

 ד( ק")שם ס מ"בה רשאי לקבועה לפני שנכנס אבל לא לברך עליה. וכן פסק אלא ,הברכ"י הבנתאולם מדברי המ"א לכאורה לא משמע כ
  ."א להמעיין בו היטבכן משמע ג"כ מדברי המשדאין לברך כ"ז שלא דר בתוכו, ו

דהמשכיר בית לחברו על השוכר לעשות לו מזוזה משום  )קא:( ב"מש"ס באולם לענין "שוכר" שנינו  ,וכל זה במי שדר בבית הקנוי לו
שהיא משום ]א'[  י טעמים אמאי השוכר חייב במזוזה )ולא המשכיר(שנ ד. ד"ה חובת הדר() פסחיםבמס'  רש"ישחובת הדר היא. ופירש 

 , ע"כ. בה ויוצאביאתך נכנס  )דברים פ"ו( כתיב ביתךמשום ד ]ב'[משמרתו 
 ,המזוזה מן פטור ,יום שלשים כל ״לובח בית והשוכר ,״ירבא , רש"י(ושבים עוברים בו שלנים)מקום  בפונדקי הדרד .(מא) במנחות ומבואר עוד

איכא משום ישוב דקובע מיד  דבאר"י שם ופרש"י. ״ירא יישוב משום לאלתר מזוזה עושה ״ירבא בית השוכר אבל .חייב ואילך ןאמכ
 מזוזה טורח מפני ממנה יצא בקושי הלכך, .(קב) בב״מ כדאמר ממנה וצאי אפי׳ רשאי ליטלה משם אינו שוב שקבעה לאחרר"י כי א

 .)יו"ד סי' רפו סע' כב( בשו"ע. וכן פסק מיושבת ״ירא ונמצאה במזוזה מזומנת כשימצאנה מהרה אחר ישכרנה ממנה יוצא' ואפי ,תאחר
שמסתפק אי סגי בלינת לילה לחשבון )סי' רפו ס"ק לג(  קדושים בדעת. ועי' )סי' קכח( החיק"לוכן נקט  עינן ל' יום רצופים ודלא כהמסתפקים בזה, ע"כ.דב)ססי' רפו( בערוה"ש ועי' ]

 . שוכר הוא מה"ת[האם חיוב של  קנ"גבגליון  ועי' בשם בית דוד.)יו"ד סי' רפו אות כח(  בברכ"ישידור גם רוב היום שלפניו. ועי' דבעינן או  ,ל' יום
כתב דהשוכר בחו"ל אינו קובע מזוזה עד ל' היינו משום שמא יחזור בו. ולפי דבריו לכאורה יוצא  )מנחות שם ד"ה והשוכר בית( רש"יהנה ו

 שכ"כ לפחות מל' יום הדין כן. ושו"ראם חתם אינו יכול לחזור בו חייב במזוזה מיד, ואפילו  וע"כדבזמנינו שנוהגים לחתום חוזה 
 בשבט הלויוכן דייק מרש"י  קובע מיד עם ברכה. שבזה"ז דעושים שטר חוזה, ואין המשכיר יכול לחזור (' מזוזהלסוף ה) נחל אשכולה

  .קס( ')ח"ו ססי
משום שאין זו  יום 'בפירוש הראשון שנקטו דשוכר חייב במזוזה מה"ת, וכתבו דמ"מ פטור עד ל)מנחות מד. ד"ה טלית(  'בתוסאולם עיין 

די"ל דרק כשגר שם ל' יום בכלל דירה דידיה הוא. ומשמע מדבריהם  ,ת דירה דיליה. ולדידהו יש להסתפק אם מהני חתימת חוזהבי
 השואלבית דירה דיליה הוא. ושו"ר שכך היא הבנת  ואפי' שוכר ליותר מל' יום לא מהני לקבוע במזוזה לפני ל' יום דאכתי לאד

יום הוי מיד בית דירה, ושכן הדין פשוט  'שם דחה דבריו ונקט דכל ששוכר ליותר מל דהרע"אלא א עד(, ')ח"ד יו"ד סי בתשובת רע"א
ירושלמי האם ]אולם עיי"ש שמסתפק ע"פ ה 'שגם למד כהרע"א בדעת תוס קכז( ')יו"ד ח"ד סי בחיק"ל בקונה או בנה דחייב מיד. ועיין

 . [בתחלת המאמר . ועי' בזה לעלבקנה בית 'אפי בחו"ל 'לקובעה מיד או אחר ל
כן הוא )וא משום מראית העין וחיובה אחר ל' יום הו ,אלא דלפי התירוץ השני דתוס' שם דנקטו דחובת מזוזה בשוכר הינה מדרבנן

 עין. אינו חייב מיד דאכתי ליכא מראית )אפי' חתם חוזה( אפילו שכר הבית ליותר מל' יום י"ל ד, ()ע"ז כא. ד"ה הא אמר( 'בתוס
יום פטור  'שכתב שעד ל ,קטנות יט. ד"ה והדר בפונדקי( ')הל בנמק"יזה מיד מדוייק וזדכל ששוכר יותר מל' יום חייב במ ובריםכדברי הסו

אין ישיבתו קבועה, אבל בלא"ה  משמע דדוקא אם לא שכרה לל' יוםו ,יום 'כיון שאין ישיבתו קבועה במזוזת השער אם לא שכרה לל
מיד. ולפי סברא זו י"ל דאף אם נימא דחתימת חוזה מהניא מ"מ פחות מל' יום אינו בכלל דירה  יבה קבועה היא וחייב במזוזהיש

יום הוי דירת ארעי ולא מיחייב, ע"כ  'דפחות מל מנוח הרבינושהביא בשם  רפו( ')ססי מהב"יקבועה ופטור ממזוזה. וכדבריו מוכח 
 . )ס"ק כח( הש"ךפטורה. וכהב"י כתב 

דהיינו לשטתם שם  ,הנ"ל בפירושם הראשון 'שהרי טעם זה הוא כמו טעם שהביאו תוס ,שתמה על הש"ךשם( ) בנחלת צביאלא דעיין 
 ,נוטים לפירוש השני שם שחיובו הוא מדרבנן 'ולפי דבריו יוצא שאם שכר בית לשנה חייב מיד במזוזה, אולם תוס ,'ששוכר חייב מדאו

יום, ע"כ. וכן  'ממילא לא שייך לחלק בין שכר לשנה או לא דאינו מחוייב עד לו ,עיןיום הוא משום מראית  'וא"כ טעם לחייב אחר ל
נקט  טז( רפו ס"ק 'סו ד"ה אמנם מ"מ נ"ל, מובא בפת"ש סי ')ססיבתשובותיו . וכן דהתוס' השני ץעל הש"ך דעיקר כתירו בחידושיו הרע"אהקשה 

 את הדירהכר ששכ 'אפי יום 'לפ"ז אינו חייב השוכר לקבוע מזוזה עד ל. ו)כלל טו אות כב( הח"אדמשום מראית העין אתינן עלה. וכן דעת 
 .)ח"י סי' צג ד"ה הנה וח""ב סי' פט אות ז(המנחת יצחק וכן פסק . ע"י חתימת חוזה זמןל

ומ"מ אם  ,שנקט שהשוכר חייב מדרבנן)שם אות מט(  בערוה"ששפקפק על דברי הנחלת צבי. ועיין  רפו ס"ק נו( ')סי במקדש מעטאולם עיין 
דאם שכרה באופן שאינו יכול  פ"ב מנחת עני אות כה(מזוזה ) הקטנה ידה ודעת. וכן המנהגשוכר ליותר מחודש חייב מיד ושכן דעת הש"ך 

כתב דהמנהג  קעט( ')יו"ד ח"א סי והאג"מ ."כע ,יקבע תיכף מזוזה בלא ברכה, ואחר ל' יטלנה ויחזור ויקבענה בלא ברכה ,לחזור
בזה"ז פסק ד( ססי' ק ו)ח" בשבט הלויעם הברכה עד לאחר שלושים יום עדיף. אולם  ירצה לחכות אם אך ,לברך גם אירשכהערוה"ש, ו

וגם בדיניהם הוא קנין גמור לזמן, נראה דחייב ויכול עכ"פ לקבוע מיד בברכה. איברא  דעושים שטר חוזה, ואין המשכיר יכול לחזור
זה, יש מקום לחשוש לשיטת ומכ"ש כשיש אפשרות להוציאו באופן  ,חוקהן וגם ע"פ דיהאם הוא שכירות בלי חוזה המחייב ע"פ 

 בהליכות שלמה 'ועי] ע"כ. בברכה, יקבענה עוד פעםו מהורידי ל'מזוזה בלי ברכה, ואחר ה יום, וע"כ יקבע ל'שלא לברך תוך הסוברים 
 . [ל בבית שכור לאחר ל' יוםשהמנהג לקבוע המזוזה בחו"בשם הגרשז"א זצ"ל  שהובא )תפלה פי"ט אות ו(

למחייבים מיד בשוכר בחו"ל  שכר באר"י או )אוקנה דירה שבגוונא כגון באר"י או בחו"ל  ,כשהחיוב חל מידיש להסתפק מ"מ אכתי ו
 אהו החיובכשאו דוקא אחר שמתחיל לדור בה. וכמו כן יש לדון  ,מיד שנותן נכסיו שם חל הואהאם  ,ע"י חוזה שאינו מצי הדר ביה(

 וכנ"ל. אע"פ שאכתי הוא אינו דר ממש שם הל' יום ממתי שהכניס נכסיו לבית  יםאם מונ ,אחר ל' יום
ביאתך  כתיב ביתךמשום ד ]ב'[ ,שהיא משמרתומשום ]א'[ שכת' תרי טעמים לחייב שוכר במזוזה  לעיל באפסחים הווהנה עי' ברש"י 

והיינו שהתורה חייבה למי שיוצא ונכנס או  ,מזוזה בפנ"ע לחייב יבת חיובמהטעימם היא ס ויש לעיין האם כל או"א. בה נכנס ויוצא
ונפ"מ בזה  ,והיינו שחובת הדר היא למי שנכנס ויוצא והמזוזה שומרת עליו 'או דלמא כוונת רש"י רק לדבר א ,הלמי שנשמר על יד

שלא נכנס בה חייב  'מזוזה שומרת על רכושו אפיי המחייבין אין תלויים זב"ז אפשר שמיד ששכר בית )או קנה( כיון שהנדש ימאדאם נ
 . י"ל דכל שאינו דר בה פטור , ואם נימא דשניהם תלויים זב"זבמזוזה

זה שעמד ב רצא אות א( ')סי ביד שאולשו"ר ומשום דרך ביאתך משמע שזה עיקר המחייב. הטעם דשהביא רק  (שם) בב"מ ובאמת מרש"י
 . יי"ש, עלדעת רש"י יש שני טעמיםמסיק דומ"מ 

חייב  )הלכות מזוזה סי' טו( הרא"שו)הל' מזוזה ו:( הרי"ף לדעת ד ,ין זה במחלוקת הראשונים לענין בית האוצרדלכאורה יש מקום לתלות ו
שכיון  ת ו()ח"ד סי' פט או במנחת יצחק]ועי'  שחייב במזוזה )סי' רפו סע' ב( השו"עולמעשה הכרעת דפטור. )מזוזה פ"ו ה"ז( הרמב"ם  במזוזה, אבל דעת

ד"כיון דיוצאין ונכנסין בו חשיב בית  )שם ס"ק ב( ובש"ך )סי' רפו אות ב( בדרישהובטעם החיוב כתב  .שיש ראשונים שפוטרים יש לקובעה בלי ברכה[
אף דאינו גרע מבית האוצר. ו ,מזוזהבהכניס את כליו לביתו חייב שועכ"פ לפ"ז י"ל דה"ה מי  ועי' בזה בגליון ל"א.דירה", ע"כ. 

שכתב דאפילו בדירה שכורה אם הכניס מטלטליו  )מע' מזוזה(בשד"ח ושו"ר  א.דיודה בנ"ד כי בית העומד לדירה הוהרמב"ם אפשר 
הגרי"ק  דעתו .)ארחות רבנו ח"ג עמ' קעא אות כא(חזו"א וה תקמד( ')ח"ב סי התשובות והנהגות ,)ח"י סי' צג( מנח"יה נקטובכלל תחלת הדיור. וכן 

  .ב(אות )פ"ג בחובת הדר עיין ו .שאחר הכנסת קצת מטלטליו יסעוד שם ויקבע המזוזה )שם( זצ"ל
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