
  

  שבזמיו חויות 
 האם חייבות במזוזה

  
[פ"ו מהל' תפילין ומזוזה הרמב"ם כתב 

סוכת החג בחג ובית שבספיה -ה"ט] 
פטורין מן המזוזה לפי שאין עשויין
לדירת קבע. שתי סוכות של יוצרין זו
לפים מזו החיצוה פטורה מן המזוזה
לפי שאיה קבועה. החויות שבשווקים

  ן לדירה. פטורין מפי שאין קבועי
- [יו"ד סי' רפ"ו] הטור וכיוצ"ב כתב 

סוכת החג בחג, והבית שבספיה,
והחויות שבשווקים, פטורים. וכ"כ

  השו"ע [שם סי"א].  
[ס"ק כ"ב] דחויות הפרישהוכתב 

פטורים דכתיב ביתך שהוא דירת קבע,
לאפוקי אלו שהם דירת עראי. וראה

חדרים הקראים קליט"ן דבזמן הזה אלו
  יבים. וצ"ע. חי

ור"ל דבזמן הזה אלו החדרים המיועדים
לחויות הקראים קליט"ן ראה
דחייבים, דהא עשויים בקבע ואים דירת

  עראי. 
[ס"ק י'] השיג על הפרישההט"ז אולם 
-והחויות שבשווקים פטורים  -וכתב 

דלאו דירות יהו, ו"ל אפי' יושבין בהם
בלילהפטורים, דכיון דאים שם  בכל יום 

מקרי עראי, ובפרישה היח זה בצ"ע,
ולע"ד ראה כמ"ש. ולא דמי לבית התבן
או אוצר דשם תשמיש השייך לו אין

  חילוק בין יום ללילה, כן "ל.
[יו"ד ח"ב סי' ל"ו] דראה הרב פעלים (וכתב 

דכוותו לומר כי בית האוצר תשמיש השייך
הר בו יין ושמן ותבואה, וז ומיוחד לו הוא לאצו

שווה בו ימים ולילות, כי אין מפין אותו
בלילה, וכן הוא בית העצים ובית התבן
וכיוצא, אך החויות שבשווקים הן אמת שאין
מפה סחורתו מהם בלילה, עם כל זה הם לאו
לאוצר עבידי, אלא עיקרם הוא לישב בהם בעל
החות למכור שם סחורתו, וזהו עיקר

בימים אבל שם ועיים, וזה איו אלא תשמי
בלילות סוגר חותו והולך לו, על כן גרע מבית
האוצר ששם תשמיש המיוחד לו קבוע בימים

  ובלילות).     
[סעיף כ"ו] יצא דבערוך השולחןאיברא 

להשיג על עיקר דברי הפוסקים שהעתיקו
ולע"ד דברי רביו הב"י -דין זה, וז"ל 

דחויות להלכהוהמפרשים שכתבו דין 
, דדין זה הוא מהרמב"םמאד תמוהים 

שכתב דחויות שבשווקים פטורים מפי
שאין קבועים לדירה. עכ"ל. וכוותו לפי
שיטתו דמצריך שיהא עשוי לדירת אדם
ובית האוצרות פטור, אבל אן קיי"ל
דחייב (כמ"ש השו"ע בס"א), הרי לא
גריעא חות מבית האוצר שהרי סחורה

םתמיד. והמפרשים תפסו משו  מוח שם 
דירת עראי פוטר, ואיו כן, וראיה לזה
דהרמב"ם מקודם כתב דין סוכה וספיה
וכתב הטעם שאין זה דירת קבע,
ובחויות כתב לפי שאין קבועין לדירה

  כלומר לדירת אדם אלא לסחורה. 
[הל' מזוזה ס"ק כ"א] כתב וביד קטה

להשיג על דברי הט"ז בתרתי חדא מדיא
ס"א דחייבדבית האוצר דפסק המחבר ב

במזוזה, ועוד מדיא דבית המדרש דפסק
המחבר בס"י דכון לחוש לדברי

  המחייבים אך לא יברך עליה. 
והדברים תמוהים בעיי דאם יש -וז"ל 

בה בחות איזה סחורה המוחת שם
תמיד ה"ל ממש בית האוצר. וצ"ל דהוא
בא שם ויושב בה כל היום למכור מה,

ו משאירובלילה כשהוא הולך משם אי
שם כלום. מ"מ ראוי לחייבה כמו בבית
המדרש דאמרין לפי שיושבין שם כל
היום הרי זה דירה. לכן ראה לע"ד
כוות הטור והשו"ע בעין החויות
שבשווקים והוא החויות שעושין ביומא
דשוקא בכרכים גדולים, ועומדים שם

מן דיומאהחויות בשוק רק כל משך הז 
רקים אותם. או אפי'דשוקא, ואח"כ מפ 

בויים ועומדים שם כל השה רק שאין
משתמשים בהם כלום, רק ביריד
כשבאים הסוחרים ממרחק מיחים כל
סחורתם ויושבין שם כל ימי היריד,
ובכלות היריד פים משם ושאר החות
פויה עד היריד השי. אלו וכיוצ"ב המה

בחג. וזה פשוטממש כמו סוכת החג 
  י']. [ס"ק  בפת"ש. והביא דבריו וברור

   בס"ד

  מיקתאע תאמעש

וסע בשבת מפי פקו", האם רשאי לסוע לבה"ח רחוק יותר ה
  כדי להימע מהוצאת ממון

  

  חובת הצלה בשבת  א. 
מצוה על כל ישראל להציל את חבירו במקום פקוח פש, אפילו שהדבר כרוך באיסור תורה כחילול שבת, דכתיב "וחי בהם ולא 

  . [ועי' מש"כ בזה בגליון  ס"ג].(סי' שכח ס"ק ד וס"ק ו) המ"בדם רעך", וכמ"ש  שימות בהם" וכתיב "לא תעמוד על
  שבת הותרה או דחויה מפי פק"ב. 

חלקו הראשוים בחולה שיש בו סכה אם לא יאכל בשר יסתכן ויש לפיו בילה ובהמה שאיה שחוטה, אם שחטין עבורו בשבת 
"ימא דאע"פ שפק בלה, האם ה לצורך רפואתו, או דלמא רשאי לשחוט  כדי שלא יאכלדוחה שבת מ"מ אסור לעשות מלאכה שאי

  כיון דסוף סוף צריך הוא לבשר.
דאע"פ די"א דעדיף שיעבור החולה על איסור בילה ולא שיעברו אחרים על איסור שבת.  (הובא ברא"ש יומא פ"ח סי' יד) הראב"דדעת  [א']

בערה לצורך בישול וחימום מים עבורו חולים שיב"ס וע"כ שרי לשחוט עבורו (אם ליכא מ"מ י"ל דאיסור שבת כבר יתן לדחות בה
דבכה"ג ישחוט עבור החולה כיון שהתירה תורה פק" הוי כל מלאכה שעושה בשבת  (שם) הרביו מאירדעת  [ב']חשש סכה בשיהוי). 

סור בילה גם הותר לגמרי. ועי' בר"ן דבסמוך שתמה [ועיי"ש הטעם דלא אמרין דאי כאילו עשאה בחולבשביל חולה שיש בו סכה 
דיש (יומא פ"ח סי' יד)  הרא"ש דעת[ג'] . ](ת' סי' סז ד"ה ולהיות כי קוטב) בחסד לאברהםמכח זה על רביו  מאיר. ועי' ביאור דברי הר"מ 

(ביצה ח: ברי"ף ד"ה ומיהו, ויומא ד: ברי"ף)  הר"ן  דעת[ד'] לשחוט עבורו משום דחיי' שמא יהא החולה קץ באכילת איסור ויפרוש ויסתכן. 
מ"מ היכן דאיכא בילה לפיו הי דבילה איסור לאו ושבת איסור סקילה, איכא חומרא אחריא דלעולם שבת דחויה אצל פק". ו

ע"כ שחטין  בבילה לפי שהאוכלה עובר בלאו על כל זית וזית, משא"כ לעין שבת דאיו עובר אלא בשעת שחיטה וחד לאו הוא, ו
  עבורו.  

(ועיי"ש דס"ל דדחויה היא. וכן דעת  (סי' תרפט)ברשב"א ומעתה יוצא דח' הראשוים האם שבת הותרה או דחויה מפי פק". וכ"כ 
דמח' תלויה האם טומאה הותרה בצבור. ועי' בזה (שם)  ובכס"מ (שם)ברשב"א ועי'  .(שבת פ"ב ה"א) הרמב"ם רוב הפוסקים בהבת 

  . ]מ ח"ב סי' עט אות ב)(חו"  באג"מ
 החו"י , (שם א"א ס"ק ט) הפמ"ג, (שם אות יד) העולת שבתדבכה"ג שוחטים עבור חולה שיב"ס. ודעת  (סי' שכח סע' יד) השו"עולמעשה פסק 

(שם אות  הכה"חקט דשיטת השו"ע דשבת דחויה. וכן  (ליובאוויטש או"ח סי' לח) והצ"צ  (שם אות יג)הגר"ז (סי' רלו מובא בשע"ת סי' שלד אות ב), 
ה"ל אליבא  והכה"ח (שם) הצ"צ (וכ"כשלמד שהשו"ע פסק שהותרה שבת אצל פק".  (סי' שכח ס"ק ט) המ"א. ודלא כמשמעות פה)

  . ועי' בסמוך.דהמ"א)

  היכן דאפשר ללא חילול האם לכו"ע "דחויה" שבת מפי פק"ג. 
שם סע' י"ב דאף היכן דאפשר לעשות ע"י  השו"עק", מהא דפסק ולכאורה ראיה לדברי המ"א בדעת השו"ע דשבת הותרה מפי פ

כתב דמהכא ראיה גדולה דשבת הותרה מפי פק". וכן   (שם)בעולת שבת עכו"ם עבדין ע"י ישראל, ומוכח דשבת הותרה לגמרי. וכן 
י או ע"י עכו"ם בלא איחור כלל דס"ל דאם אפשר לעשות ע"י שיו(שם)  הרמ"א. ולפי"ז יוצא דלפי (סי' רצז) באלף לך שלמההוכיח 

(שם  במ"אבעין יולדת כתב דיש לעשות בשיוי היכן דאפשר. וביאר (סי' של סע' א)  בשו"ע[ועי' עושין, ע"כ ס"ל דשבת דחויה אצל חולה. 
עי לה ואין דאע"פ שהשו"ע חולק על הרמ"א ה"ל דבעין שיוי, מ"מ ביולדת מודה מפי שכאב היולדת וחבליה הם דכדבר טב ס"ק ג)

  א' מאלף מתה מחמת לידה ולפיכך החמירו לשות במקום שאפשר].
אולם יש לדחות דאין ראיה מהרמ"א שקט שיש לעשות ע"י גוי או שיוי דשבת דחויה היא, דלעולם י"ל דס"ל דשבת הותרה אלא 

קט דשבת הותרה אצל  באמצע תשובה)(סי' עו  דבתשובת הרמ"אדכל היכא שאפשר לעשות בהיתר אין האיסור אלא בגדר דחוי. תדע 
."דחה  (סי' שכח אות יג)ובגר"ז [ פק ו כי שבתמבאר דבין לשו"ע בין לרמ"א שבת דחויה. והטעם דלפי השו"ע א"צ לעשות ע"י גוי היי

ע"י ישראל פסק כהט"ז דיש לעשות  (ס"ק לז) המ"ב בשביל החולה לגבי הישראלים המחויבים בהצלתו ואין כאן חילול כלל. ולמעשה
  כיון שהוא יזדרז טפי מהעכו"ם]. 

בדעת הר"ן ה"ל דגם הוא סובר דשבת הותרה אצל חולה, אלא דכיון שיש בלה מוכה שוב  (ססי' שכח ד"ה תמן)  הישעות יעקבוכ"כ 
"ן דשבת דחויה היא. [אולם עי' לעיל שהבאו דדעת הר. לפמ"ש) (ת' סי' סז ד"ה ואולם בחסד לאברהםוכן מצאו השחיטה הויא כדחויה. 

ל הר"ן ומתירים השחיטה משום דשבת הותרה, צ"ל דאכילת בלה לא מחשיבה את השחיטה ישע"י שם דלפי החולקים עומ"מ עי' ב
אפי'  (סי' שכח אות ז)הב"ח כדחויה שהרי הבלה דבר איסור הוא, ורק חשב המלאכה כדחויה כשאפשר לעשות בהיתר לגמרי. וכ"כ 

   יה היא].לסוברים דשבת דחו
שהרי קט דהיכן שאפשר להוציא החולה מהמקום וכך להמע מכיבוי הר, אם לא  (סי' רעח על סע' א ד"ה מותר) מהביאור הלכהוכן מוכח 

הוציא וכיבה עובר על איסור "חטאת". ועיי"ש דלא תלה הדבר במח' האם שבת הותרה או דחויה אצל חולה. וע"כ הייו טעמא דכל 
.  (עיי יוה"כ אות ג) בעמק ברכהוכ"כ . ד) - (חו"מ ח"ב סי' עט סוף אותיות ג  באג"מוכן מבואר  שות בהיתר לא הותר שבת כלל.עזמן שהוא יכול ל

כת' שבכה"ג פטור   (שבת ג. ד"ה בר) בשפת אמתשם כת' דהיכן דאפשר ע"י עכו"ם ולא עשה ע"י עובר על איסור תורה. אולם  הגר"זוכן [
כתב דאף דפק" דחויה הוא ויש להדר אאיסור קל אפ"ה כל שעבר ועשה איסור   (ת' ח"ג ריש סי' ד) ובשו"מ .דמ"מ הציל בזה את החולה

  ].תורה פטור
. (שם) והכה"ח (שם אות יג) הגר"ז(כלל סח אות י),  החיי"אלמעשה עי' לעיל דדעת רוב הפוסקים דאף להשו"ע שבת דחויה היא. וכן פסקו ו

  .(ואפשר שכותו לפסוק כדברי כולם)פלוגתת הראשוים ה"ל בלא הכרעה  הביא (שם ס"ק לט)המ"ב אולם 

"ם או שיוי מחמת שיש וועכ"פ מבואר דהיכן דההיתר מזומן ודאי יש לעשות דרך היתר (אלא דלדעת השו"ע לא בעין לעשות ע"י עכ
  לחוש לעיכוב עי"ז וכמבואר לעיל בהגה).

  ו לגדר איכא היתר בידו שלא הותרה שבת בשביד. 
ומעתה יוצא דלמ"ד שבת דחויה מפי פק", כל שבידו למעט במלאכה שיש בה חילול שבת אף שבה יש תועלת למעט באיסור אחר, 
מ"מ אם אפשר ללא חילול עדיף. ולמ"ד שבת הותרה מפי פק", דס"ל דבכה"ג מותר לעשות המלאכה כיון שסוף סוף יש בה תועלת 

  ר גמור שבת הוה כדחויה ויש לעשות בהיתר דוקא.תלצורך החולה, מ"מ היכן שמזומן בהי
  אלא דבין למר ובין למר יש לדון בגדר "אפשר" לעשות ללא חילול, האם כל שיש לטרוח או להוציא ממון עבורו בכלל בידו הוא. 

  ע"מ למוע חילול שבת  מעשה חריגעשיית ה. 
מפי פק", ליכא חיוב לעשות מעשה חריג שאין דרכו לעשותו  והה לכאורה ראה (וכן משמע פשטא דסוגיין) דאף למ"ד שבת דחויה

(ח"ד על סי' שכח עמ' רב אות  בחוט שיוכן הוא  .(ק' סי' ז אות ו ד"ה ואף) ובמח"ש (או"ח ח"ג סי' צ)  באג"מבחול כדי למוע החילול. וכן מבואר 
   והארכו בזה בס"ד בגליון רל"ח. .א)

  ולה יחלל שבת חחובת הוצאת ממון כדי למוע שהו. 
ולפי"ז יש לדון במקום שבידו לעשות בהיתר ע"י הוצאת ממון האם חייב להוציא ממוו להימע מחילול שבת, או דלמא כיון דשבת 

(וכן הוה עובדא במי שסע לבית החולים ודרש לסוע לביה"ח אחר מחמת חוסר מקום, אלא שהציעה דחית מפי פק" איו חייב. 
  .בחדר מיוחד, ושאל השואל אם רשאי לסוע לביה"ח אחר שיש בו מקום ללא הוצאת ממון) הב"ח בתשלום ללדת

דליכא  (ח"א קטן אוכ" סי' ב אות ב) בזית רעןוהה לעין חולה החייב לחלל שבת וחבירו יכול להצילו מהחילול ע"י הוצאות ממון, כתב 
הבא ליטמא למת מצוה אפי' מוצא אשים לקברו בשכר א"צ לשכור   ןדכה (יו"ד סי' שעד סע' ד)  הרמ"א דפסק חובה כלל בכה"ג, מהא

אלא הוא בעצמו מטמא אם ירצה, ע"כ. מבואר דאע"ג שהוא בעצמו אפשר לו להשכיר אחרים אפ"ה איו מחויב, כיון דכמו שהוא 
רישו ע"י הוצאה מרובה, רק פלפיו מוטל לקברו משום כבוד הבריות, ה"ה לעין הצלת חולה (מחילול שבת) אין על אחרים חובה לה

[ולפי ראייתו יוצא דה"ה האלץ לחלל שבת מפי פק" עבור  מצד גמ"ח (שלא תהא פש החולה עגומה מחמת החילול שבת), ע"כ. 
שבסמוך שכת' דאם החולה הוא בו או אשתו שחייב להוציא ממון   במח"ש חברו, אין עליו חובה להוציא ממון למוע החילול. ועי' 

, חייב להוציא ממון ולא לחלל שבת עבורם, כיון שמעיקר הדין גם ממוו משועבד לרפואתם, ולכן מיד הוא מתחייב להוציא םלרפואת
  .]ממון ולא לחלל שבת כדי לחסוך מממוו, משא"כ באחרים

ילא וע"כ לא הצריכו חכמים קשהוסיף דפק" דכתיב בה "וחי בהם"  (ד"ה ואף שהל'). ועיי"ש אות ו ד"ה הרי חזין) שם(  במח"שוכן כוון 
."קט  למיעבד טצדקי ולטרוח הרבה בפקו דאין חייבים במעשה שיש בו   (אשרי האיש פמ"ד אות יא, ועי' פל"ו אות יג) הגריש"א זצ"לוכן

ורים ד"ה היו  א(פ"ד ה"ה ב בחזון יחזקאל. וכן הוא (כתובות אות יג) בקובץ שעוריםוכן מבואר (לעין טרחא)  טורח ובהוצאת ממון בכה"ג.
דאפי' איו חיוב לתת רו אם  (ח"ח סי' טו פי"א אות ז, סוף התשובה אות יג) והצי"א (שם ד"ה ברם וד"ה אף שהלכות) המח"שוגדולה מזו כת' . לפיו)

פחס אפשטיין  כהרב פסק(ח"ד סי' שכח עמ' קט)  ובחוט שי .(ח"א ססי' כח וח"ד סי' טו) בדברי מלכיאלן י[ויעוי  .ביד החולה להדליק אחר
לעין איסור חמץ דהיכן דלא אפשר לעשות בקל (סי' תסו ס"ק ב)  במ"בהחולק על הגרשז"א ה"ל . ועי' עוד (הובא במח"ש שם)  זצ"ל

קט דצריך לטרוח אחר ההיתר, שאי התם דלפיו הוא. ואע"פ  (סי' תד ס"ק יג)בהיתר מותר לקחת האיסור. ואע"פ שבהמשך דבריו 
   כת' דשאי התם דאיכא רק לאו דב"י וב"י, מ"מ מהמ"ב שם משמע דאפי' באכילה דחמיר שרי בכה"ג]. (סי' רצז) ך שלמהלשבאלף 

  חובת החולה להוציא ממון למוע חילול שבת ז. 
 והה כ"ז לעין חובת אחרים למוע את החולה לחלל השבת, ולכאורה ה"ה החולה עצמו איו חייב להוציא ממון, דהרי מבואר

  ובגליון ס"ג].   (ח"ב פל"ב הגה יד) בשש"כ בפוסקים דחיוב ההצלה מוטל על כולם בשווה [עי'
ולא יעבור, דכל שאפשר לו  וליתן כל אשר לושעל החולה מוטל לעשות כל טצדקאי דמצי למיעבד  שכתב (שם) בזית רעןאולם שו"ר 

וכ"כ בפשיטות   עליו חובה להציל עצמו מהחילול אף ע"י ממון. לפדות עצמו מידי סכת פשות לא כס בכלל אוס דפטור, וע"כ חל
  (פל"ב אות לח ופל"ו אות ז).  בשש"כוכ"כ  שם דהחולה עצמו ודאי חייב אף להוציא ממון. במח"ש

אולם לכאורה י"ל דכ"ז במקום הוצאה שהדרך להוציאה, אבל הוצאה מרובה שאין הדרך להוציאה י"ל דליכא חיוב, דזה בכלל 
הגר"א  דעת. וכן (פ"כ אות צט ואת לב) שבת בארחותג שאין חייבים לעשותו כדי למוע החילול כמבואר לעיל. ושו"מ שכ"כ ימעשה חר

דמסתבר דחייב ) 3(תורת היולדת פ"י עמ' צג הגה  הגריש"א זצ"לאיו מבואר כן כ"ל, וכן מצאו דדעת  שבזית רעןאלא  .וייס שליט"א
   .)(ח"ב פל"ב אות ח) בהל' שבת בשבת(ועי'  זה הפסד גדולבבכה"ג להימע מחילול אף שיש 

  החולה או מפי מומחיות הרופאים  א שלדעת  יסיעה ארוכה יותר ליתובח. 
של החולה או של היולדת בבית החולים הרחוק (וכגון שמטפלים שם באופן יעיל יותר), בלא"ה  אומ"מ אם איכא משום יתובי דעת

(חוט שי ח"ד פצ"א ס"א הגר"ק שליט"א . וכן פסק (סי' של סע' א) בשו"עכמבואר  יכן שאפשר ע"י גוי ללא חשש, עי' לעיל)ה(ומותר לסוע אף ע"י ישראל 
  (פי"ח אות לג). בתפא"י . וכן היכן שהרופא מומחה יותר מותר לסוע אליו אפי' ע"י ישראל כמבואר אות א)

  -מסקא דדיא-
יב להוציא ממון ע"מ להימע מחילול שבת, ועל כן חולה שהגיע לבית החולים בשבת ואין  יהעולה לדיא, י"א שחולה שיש בו סכה ח

בו מקום רק בתשלום ובבית החולים אחר יש מקום ללא תשלום, עליו לשלם ע"מ שלא יצטרך לחלל שבת ע"י סיעה לבית החולים 
זה בכלל מעשה כי חיוב,  איןין הדרך להוציאה אהוצאה מרובה ש במקום הוצאה שהדרך להוציאה, אבלהשי. ויש סוברים שכל זה 

  . וכן מסתבר.חריג שאין חייבים לעשותו כדי למוע החילול

  "ד| ה'תשעבחוקותי     פר'  |  גליון קפ"ב
 'בות'', רמות בקהילת ''חיכי הישי



  

  פיי מוסר
  (א)סדר ליל שבת  

ובכיסתך " - יתו בליל שבתהכיסה לב
לבית תאמר בקול רם ובשמחה יתירה
"שבת שלום", כי הוא כחתן המקבל הכלה

כף החיים סי' רסב, ו בשם שער(". בשמחה גדולה

  הכווות)
מהגם של" - ברכת הילדים בליל שבת

ישראל לברך הילדים בליל שבת אחד
האבות ואחד הרבים אחר התפילה או

חל השפע, וראויבכיסה לבית, שאז 
ל הילדים ביחוד, שאין בכחםלהמשיכו ע

להמשיך שפע במעשיהם, אבל על ידי גדול
אמצעי משובח, הוא יורד וחל ואחז ביותר
בקטים שעדיין לא טעמו טעם חטא. אבל
גם הבים הגדולים מקבלים ברכה

  מאבותיהם, וכון הוא.
ומיחין שתי ידיהם על ראשיהם כמו

כים, כדרך שהג משהשמציו בכל המבר 
עליו השלום עין יפה כך ראוי למברךרבו 

  לעולם כי טוב עין הוא יברך... 
ואומרים המברכים ישימך אלקים... וכל
אחד יוכל להוסיף ברכה משלו כפי צחות

סידור היעב"ץ, סעודה ראשוה, הובא בכף החיים( ".לשוו

  )סי' רס"ב, יז

  ערך ע"י מחבר סדרת  
  ם" "עבודת המועדי

[יו"ד ח"ב סי' ל"ו] כתב דמה פעלים  וברב
שהשיג על הט"ז מדין בית המדרש,
האמת אתו בזה, דהא ודאי לא גרע זה
מדין בית המדרש שפסק מרן ז"ל שיש
לחוש דברי המחייבין אלא דלא יברך, וכל
תבהפוסקים גררו אחריו בזה, והב"ח כ

תו ולכוון בברכהדכון לקבוע מזוזה בבי
על מזוזת בית המדרש, והדברים ראים
ק"ו בהא דחויות, לכן ראה דיפה העלה

  בזה הרב יד קטה.   
בקיצורוכדברי היד קטה הסיק לדיא 

אותן חויות שעושין -[סי' י"א י"ד]  שו"ע
ביומא דשוקא לימי משך היריד ואח"כ

ארים בלי שוםמפרקין אותן, או שש 
ין. אבל החויות הקבועותתשמיש, פטור

  בסחורה חייבין במזוזה.
אלא דלמעשה ראה דיקבע בהם מזוזה
בלא ברכה, חדא דההיא דיא דחויות
לאו מילתא פסיקתא היא דחייבות
במזוזה, ועוד דאף אי ימא דחייבות מדין
בית האוצר, הא אף הא דאוצרות יין

ו מילתאושמן חייבים במזוזה, לא
  פסיקתא היא. 

 הל' מזוזה הרי"ףה בב"י כתב דדעת דה]
[הל' קטות הל' מזוזה הרא"שו:] כדעת 

סי' ט"ו], דבית האוצר חייב במזוזה.
[הל' תפילין ומזוזה פ"ו כהרמב"ם ודלא 

ה"ז]. וע"כ העלה לדיא דאוצרות יין
  ושמן חייבים במזוזה.   

אולם בגי' הרי"ף שלפיו ראה דדעתו
וך השולחןבערדעת הרמב"ם, וע"כ כתב כ

[שם ס"ט] דראה לע"ד דלעין ברכה יש
[המובא והריא"זלחוש לדעת הרמב"ם 

בשלטי גבורים על גליון הרי"ף שם], דס"ל
דבית האוצר פטור ממזוזה, דהרי ברובא
דרובא הרמב"ם הולך בשיטת הרי"ף,
ומסתמא גם לפיו היתה הגי' ברי"ף

שברכות אים כגירסתו, א"כ כיון
לע"ד לקבוע מזוזה בלא מעכבות ראה

ברכה, אלא שכבר הרגלו כל העולם
  לעשות בברכה. וצ"ע.

[יו"ד סי' רפ"ו ס"א] אףובמקדש מעט 
דיצא לבאר דברי הב"י אף לפי גירסתו,
מ"מ כתב להעיר דכדעת הרמב"ם כן דעת

הראשון בתוס' רי"ד שלו, וכר' ר' ישעיה
ומא י"א, וכ"כלי בריטב"אישעיה כתב 
ריא"זהל' מזוזה בשם  רים בשלטי גיבו

בחי' המאירי[כד ר"י הראשון], וכ"פ 
בתוס'ליומא בפשטות, וכ"מ להדיא 

במחות מ"ד ע"א ד"ה טלית. וכ"ז עלם
  מעיים הטהורות דרביו הב"י. 

[שם הי"ז] הביא לדיא ובקיצור שו"ע
ובית התבן והעצים -שתי הדעות וכתב 

יין או של שאר משקים, אםואוצרות של 
  יש להם שיעור בית חייבין. ויש פוטרין. 

וע"כ ראה דעכ"פ בחויות דידן אף דיש
לחייבן במזוזה, מ"מ י"ל דיקבע בלא

שבט הלויברכה. וכן העלה לדיא בשו"ת 
  .[ח"י סי' ד' אות ב']

  עדיף שתמע מלברךהסופרת ספה"ע, האם  שהא
  

  מצות ספירת העומר בזמיו מה"ת או מדרבן א. 
וספרתם לכם ממחרת השבת " )טו פס' כ"ג,פ ויקרא(שאמר  ,ביסן ט"זיום מיום הבאת העומר שהוא יום  מ"טלספור צטווו מה"ת 

  ."מיום הביאכם את עומר התופה
שהוא  (סי' תפט סע' ב) הטשו"עוח' הראשוים האם מצוה זו והגת מה"ת דוקא בזמן שהבית המקדש קיים או אף בזה"ז. והכרעת 

דחיי' לכתחלה לדעת הסוברים שהוא מדאו' [עי'  )(שם סע' ד הרמ"א. ומ"מ דעת (ס"ק יד וס"ק כה) המ"במדרבן. וכן קטין בעיקר כמ"ש 
  שם ס"ק כה], ועי' עוד מזה בגליון קפ"א. במ"ב
 . על הספירה ולברך לספור להחמיר ע"ע רשאיותלדון האם שים חייבות במצוה זו. ואם ימא דפטורות האם  ויש

  שהזמן גרמא שים במ"ע  ב. חיוב
כל מצות עשה שהזמן גרמא אשים חייבין  ד" (כט.) דושיןקי ש"סב ואיתאמא. והה לכאורה י"ל דמצוה זו היא מצוה שהזמן גר

 "לבעלה"שהאשה משועבדת לפי שכתב שהייו טעמא  הוצאה אבן ישראל) לא טור ב '(ברכת המצוות עמ  אבודרהםב ועי' ".ושים פטורות
בתורה [ועי'  ."או לאב או לבעל"היא  תדב ועכתב כי מש א)(טומאת צרעת פי" באור שמחו  . ו) ' (מובא בכת"ס סי כל בו ב וכן הוא. לעשות צרכיו

ולא שמעו  ,דלפי"ז פויות ואלמות וגרושות תתחייבה במ"ע שהז"ג ,טעם שתן האבודרהםהשתמה על  (שמות פי"ג אות מב) תמימה
 רש"םובמהשליח פטורות. כת' ע"פ טעם ה"ל דיתכן דדוקא מ"ע שאין לקיימה ע"י ש (שם) באור שמח עוד דוש כזה מעולם. ועי'יח

כתב שאין לעשות "מ מהטעמים  ו) '(סי הכת"סאולם  .ל תעשהוא ששים חייבות במ"ע שהז"ג דשבר"ל עפ"ז  יד ד"ה אבל) '(ח"א סי
  ].סא) '(מ' ק' ח"א סי בשואל ומשיבאלו. ועי' 

  מן גרמאספה"ע הוי מ"ע שהזג. האם 
ולכאורה ה"ה ספירת העומר  ע"כ. ותפילין ולולב שופר וציצית וכהה שהזמן גרמא סאיזוהי מצות עששיו לד.) -(לג:  בקידושיןוהה 

  . (עשה כא) רס"גב ו פ"ז הכ"ב) תמידין ומוספים ( רמב"ם בוכן מבואר  .בכלל מ"ע שהז"ג
ידה ושילוח הזמן גרמא מזוזה מעקה אב שלאאיזוהי מצות עשה על הא דאמרו שם שכתב  (קדושין לג: ד"ה והוי יודע) ברמב"ןעי' מיהו 
  . ספירת העומרה"ה ד. הקן
 בזהר הם פלאים ושכן מציו שדברי הרמב"ןכתב שפד)  '(סי באב"ז גורמת לה. וכן הדבריו צ"ע דאמאי יחשב למ"ע שהזמן איד אלא

שם מקודם גבי  כתב דפשוט שיש בדברי הרמב"ן ט"ס ושייך ה) '(ח"ג סי ובדברי מלכיאל דשים פטורות מספירת העומר.תצוה דף קפג.)  '(פ
שהביא בשם הרמב"ן דחייבות בספע"ה  (קידושין כט:)המהר"ם חלאוה בשם (ב"ק עמ' שלד) בשיטת הקדמוים [אולם עיין . מ"ע שהז"ג

במקראי קדש ש"כ בזה . ועי' מוביאר דאע"פ שהעומר תלוי בזמן מ"מ המספר איו תלוי אלא במעשה הקרבה ,וכמבואר בחי' ה"ל
  דספירת העומר בכלל מ"ע שהז"ג. (סי' תפט ס"ק ג) המ"בו   תפט ס"ק א) '(סי מ"אהוכן פסקו ]. (פסח ח"ב סי' סז אות ב)

  ממצות עשה שהז"ג שחיובה מדרבן  שים פטורד. 
תהלים  (ימא הואיל וכתיב בה מהו דתוהקשו שם מאי קמ"ל, ויישבו ד ,בתפלה דרחמי יהו ותחייבדשים  (כ:) ברכותבשיו אולם 

מהו דתימא הואיל איו גורס " (שם ד"ה הכי גרסין תפילה) רש"י. והה , ע"כקמ"לערב ובקר וצהרים כמצות עשה שהזמן גרמא דמי  )"הפ
שהרי תפלה דרבן היא ומאי מ"ע ", "לוכתיב בתת ה' לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע כמצות עשה שהזמן גרמא דמי קמ 

דחו דבריו דשייך לומר כן אף במצות דרבן וכמו שמציו לגבי הלל דבמצות עשה שהז"ג דרבן  (שם ד"ה בתפילה) 'תוסאולם  .יכי ביהשי
  א וע"כ שים פטורות.  יה

על רש"י  '(ועיי"ש שתירץ קושית התוסשהזמן גרמא שים חייבות  'אפיות דרבן ושביאר דס"ל לרש"י דבמצ  (שם) בראש יוסףועיין 
בדעת  ולמד (שאלה קסב ד"ה והה) תורה לשמהוב (על רש"י שם) "חבצל וכן. )דמיכדברי תורה ומדברי קבלה  דשאי התם שהוא ,הללמ

 ה.שצירף דעת רש"י להלכ קט) '(או"ח סי ועיי"ש ,מז) '(ח"ב ססי בבין שלמהוכ"כ  ,'רש"י שבמצוות רבן שהז"ג שים חייבות ודלא כתוס
דכיון דל"ת שיש בו מלקות האשה חייבת בהן  ,ת עשה דרבןושכתב ששים חייבות במצו  לוי)"ח ד"ה ואמר ר"י בן (פמ בגבורות ה' שו"מו

  מצוה של דבריהם שיש בהם חיוב מיתה שאין חילוק בין מ"ע שהז"ג ובין אין הז"ג.וא"כ כ"ש ב ,בין שהז"ג בין שאין הז"ג
(לדעת רוב הראשוים ה"ל  בספה"ע דחייבותשמא ה"ה  ,ים חייבותעשה שהזמן גרמא שהן מדרבן ש ותולפי הסוברים דבמצו

. ואפשר דספירת העומר שעיקרו מה"ת פטורות די"ל דכעין דאו' תיקו [אולם לפי הגבורות ה' הסוברים דספה"ע בזה"ז מדרבן)
 ע אות א)  ' (סי וריםהמגן גיב "כוכ .'תוסי"ל דרש"י מודה ללעולם שכתב ד )ס"ק הא"א סי' תכב ( גבפמ" ובלא"ה עי' ה"ל ראה דאין לחלק].

  (מגילה ד. ד"ה ויש לעיין)  טו"אב ,תכב ס"ק ה) '(סי במ"א יעויןו איך ביאר דברי רש"י. "שועיי ,טור א) 107 '(עשה ב עמ לרס"ג פגרי"בוכן הוא 
   .שפסקו ששים פטורות אף ממ"ע שהז"ג ד"ה הלל) קו ס"ק ד וביאור הלכה  'סי( במ"בו

  העומר לספור ספירת  ל עצמן עלהחמיר ה. 

עיין ד . אלא(שם ס"ק ג) והמ"ב (סי' תפט ס"ק א) המ"אשהז"ג היא. וכן פסקו  לפי ה"ל שים פטורות ממצות ספירת העומר דהרי מ"עו
שמו השים  "במקצת מדיות"כתב ש (סי' תפט אות ב) ובגר"זשים שוו עליהן חובה לספור ספירת העומר. מ"מ שכתב ש (שם) במ"א

  שהשים הגו לברך ככל מ"ע שהז"ג.  הביא (שם אות ד) "שהובערו .צוה זו עליהם חובהמ
הוא דבר חדש דשים אם קיבלו עליהם לעשות מ"ע שהם פטורין יתחייבו מפי  דזה ,תמה על המ"א (מצוה שו אות ד) במ"חאולם 

ו  והיאך ישו "ע איו מצוה כללולכו ,שות מ"ע שהז"גוכן יש דעות דאסור להו לעם מקום, ולא ראיתי כן בשו ,דשוויא עלייהו חובה
כתב דרק בדבר שיש מח' אם שים חייבות י"ל דחייבו עצמן (כמו שמציו (שם)  בזירות שמשוןוכן  ."כ, עעליהן חובה המצוהע"ע 

  משא"כ בספה"ע דליכא פלוגתא בזה. ,לעין תפלת ערבית ואכילת פת בסעודה שלישית)
שכתב דרוב שים דידן   (השמטות לסי' א) בתשובת רע"אחובה, עיין מ"ע שהז"ג יהו לא מציו דשוויא עלישהמ"ח ובאמת מה שכתב 

תש'  בשם ) תכוסי' ( בהגהות רע"אוכ"כ עכ"ל. והוי כקיבלו עלייהו, מחמירין לעצמן וזהירות וזריזות לקיים רוב מ"ע שהז"ג וכו' 
ובבן  .(כלל קמא אות ז) הח"אלשמוע שופר, וכ"כ  ב ע"עשוויו חושהשים ג)  (סי' תקפט סע' בא"א מבוטשאטש ווכן מצא .בשמים ראש

כתב שרוב השים קבעו מצות שופר עליהם חובה וסיים דלכן האשה שהגה בכך כמה שים עשה עליה חיוב,  (צבים אות יז) איש חי
   .(שאלה קעב)  בתורה לשמהע"כ וכן קט 

דהארכו בעין זה והבאו בס"ד דאע"פ דיש ראשוים  ן ע"דגליו מצוה כלל, עיין בומה שכתב שלכו"ע מה שהן מקיימות איה 
(ח"ח סי'   בשו"ת שבט הלוישו"מ שכן תירץ דעת המ"א ו ."קיום מצוה"אחרוים שיש להם הראשוים והסוברים כן, מ"מ דעת רוב ה

  , ודו"ק.א ד"ה ולדרך זה)
 (סי' שכט) בשלמת חיים ועי' .יו לא הגי שי כלל לספורכמדומה דבמדיותתב דושוב כשהביא דברי המ"א,  (ס"ק ג) מ"בב למעשה עי'ו

  . קמז) (ח"ח סי' בשבט הלוי . ועי'כיון שבמה שאיו בידן לא קיבלו עליהן חובה ,שכתב ששופר לא הוי כספה"ע שקבלו עליהן חובה
אולם . שהשים מברכות על מ"ע שהז"ז דלא)קידושין לא. ד"ה ( תכדעת ר" שפסק (סי' תקפט סע' ו ועיין סי' יז סע' ב) הרמ"אומ"מ כ"ז לדעת 

ות על מ"ע שהז"ג, גם ב"ד עליהן מברכ ששים אין (ציצית פ"ג ה"ט)שפסק כדעת הרמב"ם  סי' תקפט סע' ו) (השו"ע כלפי הוהגות 
   .(סי' תפט)  בברכ"י וכ"כ להימע מלברך.

  לחוש לשמא ישכחו לספור  ו. 

וכגון שאיו יכול לאכול אלא חצי זית  ,בכשיעורמי שאיו יכול לקיים מצוה דכתב  ל להוכיח)" ו ח"ג סי' לב ד"ה מיה  (או"ח ברב פעלים והה
ממה דלא חששו בספה"ע שמא ישכח לספור יום א' ואז כל ברכותיו שבירך יהיו  והוכיח כן איכא קצת מצוה בחצי שיעור, מצה, 
הה  ,והי דלכתחילה לא מברך על מקצת ,דעשה קצת מצוה ברכותיו לבטלה כיון אע"כ דאיכא קצת מצוה בח"ש ולכך אין ,לבטלה

  בזה בגליון קפ"א]. מש"כ[ועי' יו לבטלה. עבד לא הוי ברכותבדי
ולדבריו אף אם ימא דיש לחשוש בשים משום שכחה, אכתי משום כך אין להן להימע מלספור בברכה, דאף אם ישכחו לא יהיו 

   ברכותיהן לבטלה. 
ולפי"ז  .שעברו לבטלהיהיו כל הברכות מלילות אם ישכח יום אחד דשכתב  סי' ז אות ריז) ( מורה באצבע פרו בס בחיד"אלא דיעוין א

  ו ברכותיהן לבטלה.יאפשר דיש לחוש בשים שמא ישכחו לספור ויה
שמע דמשום שכחה . ומ (סע' תפט אות ג) שולחן שלמהה צדד דלא יברכו מטעם דודאי יטעו ביום אחד, וכמ"ש )תפט ס"ק ג (סי' המ"באולם 

שכתב "ודאי יטעו ביום ולא יודעין הדין ועוד דהא איה מביה מה היא סופרת ובזה מאד צריך  בשלחן שלמהעיי"ש ו[. לא חייש
  .ליזהר מה שהוא אומר דאל"כ לא יצא"]

(הלכות חג בחג פ"ב  צ"להגריש"א ז . וכן דעת ולפי"ז י"ל דאישה המדקדקת במעשיה ויודעת פרטי ההלכה יכולה לברך על ספירת העומר

ן האור לציושכת' שע"פ הסוד אין לשים לספור כלל ספה"ע, וכן פסק  )יב ' "א קוטרס סוד ישרים סי(ח ברב פעלים מ"מ עי' עוד(ו .)3הגה 
  ). (ח"ג פט"ז אות ח)

  -מסקא דדיא-
ויש מקומות שהשים לא החמירו   .ע"הפשוו עליהן חובה לספור סש. ומכל מקום יש אומרים שים פטורות ממצות ספירת העומר א'
יש אומרים ששים הסופרות ב'  וכל אחת תהג כמהגה. .. ויש מפוסקי עדות המזרח שסוברים שאין על השים לספור כללבזה

אמם שים המדקדקות במעשיהן ויודעות פרטי  .ספירת העומר לא יברכו על הספירה משום חשש שיטעו ביום אחד מהספירה
ושי עדות המזרח הוהגות לספור, אם הן מאלו שמעות מלברך על מצות עשה שהז"ג אין רך על ספירת העומר. ות לב ההלכה יכול

  , והמהג הפשוט (אצל עדו"ה) שאין מברכות.מברכות על מצוה זו
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