שבעת ימים פרק ראשון יומא

מםורת הש״ם
א( ]כיצה ג .יש״נ[,
 (3פסתיס ת :קידושין לט:
חולין קמכ ,.ג( ]רש״ש
מח״ז[ ,ד( כס״א :שהנשים,
ה( ]ועי׳ חוסי סוכה ח:
ד״ה ותיהוי וכוי שהשיגו על
זה וע״ע מיס׳ מנתות ל׳׳ג:
ל״ס אכסדרה[,

תורה אור השלם
 .1וכתבתם על מזוזת
ביתך ובשעךיך:
דברים ו ט
 .2ויאמר שמואל איך
אלך ושמע שאול והךגני
ויאמר י; עגלת בקר
רזקח בןךך •אמרת לןביח
לץ באתי:
שמואל א טז ב

הגהות הגר״א
]א[ גט׳ נקנור נמחק ונ׳׳ג

מוםף רש״י
הא
לגזירה.
גזירה
דאמרינן ככולי הש״ס שאין
גוזרי! גזירה לגזירה ,מהאי
קרא נפקא )ויקרא יח
ל( ושמרתם את משמרתי,
עשו משמרת כלומר גזירה
למשמרתי ,לתורתי ,ולא
משמרת למשמרת ,שלא
יעשו גזירה לגזירה ;ביצה
ב .!:איך אלך .למשות
את לול ,ואע״פ ששלוחו
של מקום היה הרי היה
ירא )פסחים ח ;:ואע״ג
לנשליחותא למקוס הוה
מסתסי מהזיקא לקניעא
)קזושי! לט.(:

תום׳ ישנים
ואחד שערי מלינות .וא״ת
ואמאי ממייכי כה משוס
מכנסי! דרכו לכמיס והא
סטרינ! לקמיה כית שער
אע״פ שנכנסין דרכו לכית
וי״ל דעדיפי מכיפ שער
לפי שהוא דבר קטן אבל
אלו הוה להו כפתח תצירות
שהם גדולים ונכנסים דרכס
לנתיס אן מימה דמשמע
דמתייב להו במזוזה בכל
עני! ואמאי אס נבנה
השער קודס הבתים דהוה
ליה הוקף ולבסוף ישב
הא לגני עירוב דמדרגנן
לא תשיב כדמניא פרק
עושי! פסין )דף כו (.עיר
חדשה מודדין לה מישיבתה
וישנה מחומתה איזו היא
חדשה שהוקפה ולבסוף
ישבה ישנה שישבה ולבסוף
הוקפה ואמריגן נמי נפ״ק
דמגילה )דף ג (:כרך שישב
ולכסוף הוקף נידון ככפר
כו׳ ולענין מקרא מגילה
איירי התס ומאי שנא דלא
מפלגינ! לענין מזוזה ישמא
י״ל דכיון דנכנסין דרכם
לבתיס אין לחלק דמ״מ
ביתך מיקרי שסיר לענין
מזוזה וא״ת אמאי לא
אמרינן נמי דומיא דנית
כדאמרינן לקמן מה בית

ו•^
*

עזרה :אתד שערי מדינות .יש מדינה כל השנה לפרסם הדבר שיהיה נראה לכל כמו דירה חשובה וכן
כל השערים .שערי מזרח
מוקפת ה ד ס ויערים בכמה פרסאות ואין יוצאין ממנה אלא דרך לענין מעשר מיחייבא מדרבנן בין בחג בין בשאר ימומ השנה ולא
שערים כגון ארץ הגר :אכולי דמחהא .שערי עיר ששמה מחוזא תיקשי דילמא אחי לאפרושי מן הפטור כד דה״מ אי אמרינן דלא
והיו רובן ישראל :לאקרא דכזבי .בנין בנד עליהן ונקרא כובי מיחייבא אלא בחג בעידנא דאית בה דירה ניחוש דילמא אתי למיטעי
כיון דחזי דלא מיחייבא אלא בההיא
והשערים חחתיו עשויין ככיפה ובניין
שעתא אתו למימר דדירה גמורה
הבנוי על גבי כיפין חזק יותר :ואקרא א כל השערים שהיו שם לא היה להם מזוזה
היא דאורייתא אבל השתא דמתייבא
דכובי גופה .משוס אותו בנין עצמו
השער הוץ משער  wניקנור שלפנים ממנו לשכת
לה אפי׳ בשאר ימות השנה דליכא
תבעי השער מזוזה שדרך אותו
נכנסין לו :משום סכנה .שלא יאמר פרהדרין לימא רבנן היא ולא ר׳ יהודה
דירה בה כלל הכל יודעין דמדרבנן
|ft
המלך כשפים עשיתם בשערי עירי :דאי ר׳ יהוהה היא גופה גזירה ואנן ניקום
הוא דממייב לה ולא אמי למיטעי:
נבדקת .שמא נרקבה או נגנבה :ונגזור גזירה לגזירה אפילו תימא ר׳ יהודה
והתניא רפת בקר פטורה מן
המזוזה .תימה לי לימא
ושל רבים .שערי מצירות ומדינות כולה הדא גזירה היא ת״ר בשעריך כ אהד
שערי בתים ואהד שערי הצירות ואהד .ההיא איירי כשהנשים רוחצות בו
ועיירות :פעמיים ביובל .כל דבר
ד״ל ברפת בקר אין הנשים רוחצות
שהוא של רבים אין להטריח עליו שערי מדינות ואתר שערי עיירות יש בהן
דדוקא בית הבקר דלעיל דהיינו
הרבה שאם תטרח יהא כל
אחד תובת מצוה למקום משום שנא׳  1וכתבתם
שעשר לבקר אבל אין מעמידין בה
אומר יעשו חביריי :בארטבין .שם
האיש ואמרי לה על שם האומנוח :על מזוזות ביתך ובשעריך א״ל אביי לרב
בהמות בקביעוח נשים רוחצומ בו
קסדור .שם פקידוח הוא כגון סרדיוט םפרא הני אבולי דמהוזא מ״ט לא עבדו
אבל רפת בקר משמע שעומד בו
והוא שוטר :דקביט היזקא .עלילות להו רבנן מזוזה אמר ליה הנהו חזוק לאקרא
בקר בקביעות והוא מלוכלך בזבל
הבקר אין הנשים רותצות בו:
המושל מזומנות תמיד :איך אלך .דכובי הוא דעבידי א״ל ואקרא דכובי גופה
אף על פי שהנשים מתקשטות בהן.
למשוח את דוד ע״פ הדיבור :בית תבעי מזוזה ההא אית בה דירה לשומר
אינו מגיה הברייתא דה״ק
אוצרות .של יין ושמן ותבואה ואין בית האםורין דהא תניא ג בית הכנםת שיש
אדם דר בו :מאי נאותות רוחצות.

בו בית דירה לחזן הכנםת תייבת במזוזה
אלא אמר אביי משום םכנת דתניא ימזוזת
יחיד נבדקת פעמים בשבוע ושל רבים
פעמים ביובל וא״ר יהודה מעשה בארטבין
אהד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של
צפורי ומצאו קםדור אחד ונטל ממנו אלף
זוז יוהאמר ר׳ אלעזר שלוחי מצוח אין
ניזוקין היכא דקביע היזקא שאני דכתיב
ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני
ויאמר ה׳ עגלת בקר תקח בידך ואמרת
לזבוה לה׳ באתי תני רב כהנא קמיה דרב
יהודה בית התבן ובית הבקר ובית העצים
ובית האוצרות פטורים מן המזוזה מפני
שהנשים נאותות בהן ומאי נאותות רוחצות
א״ל רב יהודה טעמא דרותצות הא סתמא
הייבין והתניא רפת בקר פטורה מן המזוזה
אלא מאי נאותות מתהשטות והכי מתני

נאותות לשון הנאה ומשוס דמקום
גנאי הוא שעומדות שם ערומות אין
כבוד שמיס להיות שם מזוזה :אע״פ
שהנשים

מתקשטות.

שם

בבשמים

וס״ד אמינא דירה היא אשמעינן
דלאו דירה היא :אלא מאי אית לך
למימר .כי פרשת נאותות מתקשטות
שם ותיקשי מתני׳ אממני׳ ונימא תנאי
היא :ויש מחייבין .והיינו תנאי .וכל
חד מן אמוראי מתרץ לטעמיה רב
כהנא מתרץ דבסתמא פליגי אבל
מתקשטות דכ״ע חייבין ורב יהודה
מתרץ דבמתקשטות פליגי אבל סתמא
דכולי עלמא פטור :ושהנשים נאותות
בהן .כלומר בית התבן ובית הבקר
ובית העצים ושהנשים י> רוחצות בהן ובית
הטביל׳ אע״ג דאשמעי׳ מרחץ איצטדך
לאשמועינן ביח הטבילה אע״ג דליכא
זוהמא :ולולין .מקום גידול התרנגולין:
ביח
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מפני שהנשים נאותות ומתקשטות רק
בהן ואינם דרים בה דירה גמורה
והא דקאמר אע״פ שהנשים מתקשטות
פי׳ לא מיבעיא אם לא היו אפילו
מתקשטות דפטורין אלא אף על
פי שמתקשטות:
יכול שאני מרבה אף בית שער
וכוי .משמע דבית שער
פטור מן המזוזה ותימה דבפרק
הקומץ רבה )מנחומ ד ף ל ג  0תניא בית
שער אכסדרה ומרפסת חייבת במזוזה
וכן משמע בפ״ק דסוכה )דף ח(:
דבית שער חייב במזוזה גבי שתי
סוכות של יוצרים זו לפנים מזו ד פ ד ך
ותיהוי חיצונה בית שער וחחחייב
במזוזה ד״ל דהכא מדאורייתא קאמר
והתם מדרבנן א״נ נ״ל דהכא מייד
בבית שער של אכסדרה ובית שער
של מרפסת והא דקתני בית שער
אכסדרה פירוש של אכסדרה והאלפסי
תירץ התם בסתותין לביתי(:
והתניא אחד שערי בתים ורפת
בו׳ .לא הוה מצי לשנויי
במתקשטות חדא דברפמ אינן
מתקשטות כיון דמלוכלך הוא ובהמה
עומדת בו בקביעות כדפי׳ לעיל אי נמי
כיון דקמני לה בהדי הנך דאפי׳ סתמא
תייבת א״כ רפת בקר נמי בסתמא איירי:
הכל

אע״פ שהנשים מתקשטות בהן פטורין א״ל
רב כהנא ושהנשים מתקשטות בהן פטורין
והתניא רפת בקר פטורה מן המזוזה ושהנשים מתקשטות בה הייבת במזוזה
אלא מאי אית לך למימר מתקשטות תנאי היא לדידי נמי םתמא תנאי
היא דתניא ביתך ביתך המיוהד לך פרט לבית התבן ולבית הבקר ולבית
העצים ולבית האוצרות שפטורין מן המזוזה ויש מתייבין באמת אמרו
בית הכסא ובית תבורםקי ובית המרהץ ובית הטבילה ושהנשים נאותות
בהן פטורים מן המזוזה רב כהנא מתרץ לטעמיה ורב יהודה מתרץ לטעמיה
רב כהנא מתרץ לטעמיה ביתך ביתך המיוהד לך פרט לבית התבן ולבית
תבקר ולבית העצים ולבית האוצרות שפטורים מן המזוזה בסתם ויש שמהייבים בסתם באמת אמרו
בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרתץ ובית הטבילה ושהנשים נאותות בהן ומאי נאותות רוחצות פטורין
מן המזוזה אי הכי היינו מרחץ אשמעינן מרהץ דרבים ואשמעינן מרהץ דיהיד דם״ד אמינא מרתץ דרבים תפיש
זוהמיה אבל מרהץ היהיד דלא נפיש זוהמיה אימא ליהייב במזוזה קמ״ל ורב יהוהה מתרץ לטעמיה הכי קתני
ביתך ביתך המיותר לך פרט לבית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות שפטורין מן המזוזה
אפי׳ מתקשטות ויש מהייבין במתקשטות אבל םתם דברי הכל פטור באמת אמרו בית הכםא ובית הבורסקי
ובית חמרחץ ובית הטבילה אע׳׳פ שהנשים מתקשטות בהן פטורין מן המזוזה משום דנפיש זוהמיה ולרב
יהודה םתמא דברי הכל פטור והתניא בשעריך אחד שערי בתים ואתר שערי תצירות ואתר שערי מדינות
בת
מרבה אף
ואחד שערי עיירות ורפת ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן חייבין במזוזה יכול שאני
ה
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עין משפט
נר מצוה
כ ט א מיי׳ ס״ו מהל׳ ס״ת
ומזוזה הל׳ ו:
ל ב שס הל׳ ח סמג עשין
נג טוש״ע י״ל סי׳ רפו
סעיף א:
ל א ג מיי׳ שס הל׳ ו
טוש״ע שס סעיף ג:
ל ב ד שס ס״ה הל׳ ט
טוש״ע י״ל סי׳ רצא
סעיף א:
ל ג ה ו שס פ״ו הל׳ ז
טוש״ע י׳׳ל סי׳ רפו
סעיף ב:

רבינו חננאל
ת״ר בשעריו בין שערי
בתים בין שערי הצירות
בין שערי מדינות בין
שערי עיירות יש בהן מצות
למקום שנאמר וכתבתם
על מזוזות ביתך ובשעריך,
על כל שער ושער .הני
אכולי כר .פי׳ תיקרא של
מבואות לחיזוק מפני כובד
הכובי עשויה ,שעושין
אותם הכובי עליה דירה
לשומר המבוי ולא משום
צורת פתח .ואקשינן גם זה
חייב ,דתניא בית הכנסת
שיש בה בית דירה לחזן
או לשומר בית הכנסת
חייב במזווה .ופרקינן
לעולם כי האי גוונא חייב
והני אכולי אמאי לא
עבדי בהו מזוזה ]משום
סכנה[) ,אמר ליה( פעמים
שבא לבודקה ורואין אותו
הגוים העוברין והשכין
ואומרים לו יהודי אתה
ומכשפות אתה עושה ואתו
לידי סכנה ,והיכא דשכיח
היזקא ראוי להתרחק
ממנה ואף על גב דהיא
מצוה ,כדכתיב ויאמר
שמואל איך אלך ושמע
שאול והרגני .תני רב כהנא
בית התבן ובית הבקר
ובית העצים והאוצרות
פטורין מן המזוזה מפני
שהנשים ניאותות בהן.
ופריש רב כהנא מאי
ניאותות רוחצות ממש,
הא סתמא חייבין .ואקשינן
והתניא רפת בקר פטור
מן המזוזה .ופירק רב
ניאותות
יהודה מאי
מתקשטות והכי קתני
ואע״פ שמתקשטות בהן
הנשים פטורין .ואקשינן
עליה והתניא אם נשים
מתקשטות בה חייכין.
אמר ליה רב כהנא לרב
יהודה מאי אית לך
למימר מתקשטות תנאי
היא ,יש תנא שמחייב ויש
תנא שפוטר ,לדידי נמי
דפרישנא ניאותות רוחצות
ממש אבל סתם חייבין
תנאי היא דתניא ביתך בית
המיוחד לך כוי .רב )הונא(
ןכהנא[ מתרץ לטעמיה
זו הברייתא ומפרש בה
פטור מן המזוזה בסתם
ויש שמחייבין בסתם .הנה
תנאי נינהו דבסתמא אחד
מחייב ואחרים פוטרין.
מתרץ
]יהודח[
ורב
לטעמיה] ,פטורין[ מן
המזווה במתקשטות ויש
במתקשטות.
שמחייבין
הנה תנאי במתקשטות
)וס״ל( ]וסליקא[ שמעתא
לרב כהנא רפת וכיוצא בה

העשוי לככוד כוי ה״נ נימא
מה בימ שהכלים משתמרין בתוכו כדאמרינן א( במסכת צדה פרק בא סימן )דף נא (.גגי מעשר דראיית פני הבית וי״ל שאני
הכא דכתיב תרי ובשעריך אבל אין לומר דלשון ובשעריך משמע שערי עיירות ולא מיקשי מידי מההיא דעירוגץ גהוקף ולבסוף
ישג ומההיא דגא סימן דהא כירושלמי אמר טעמא שדרך שס נכנסין לכתיס :ואאקדא דכוגי גופה תיגעי מזוזה .אבל מאקרא
גופיה לא פריך כי שמא הוא עצמו אינו כית ויש ספרים דגרסי ואקרא דכוגי גופיה תיגעי מזוזה משמע שהוא עצמו תשיג גימ:
ושל רבים נבדקת פעמים ביובל .פירש גקונטרס שאין להטרית שאס מטריח יאמרו יעשו מגירי ואין נראה דא״כ מה שייך התם
מילתיה דר׳ יהודה דארטבון אלא נראה לרכי דטעמא משום סכנה דאס יבדקוה תדיר יבא סרסר לידי הסכנה כי ההוא מעשה דארטבון דסיכן וגכה ממנו אלף זח ואע״פ שסכנה זו אינה אלא על הבדיקה מ״מ יש למוש כמו כן בעשיה פן יאמרו כשפיס כו׳:
לדידי נמי סחמא תנאי היא .וא״ת אמאי דחיק לשנויי הכי נימא הא דקתני רפת נקר פטור מן המזוזה ברותצומ כי היכי דמיקי רב יהודה בסמוך ויש מחייבין במתקשטות י״ל כיון דמשכח מנאי לא מייש לתרוצה הכי אליביה ועוד דלא סגירא ליה האי דיתרא
דט דתי במתקשטות לא ס״ל :יכול שאני מרבה אף בית שער .הקשה רנינו שלמה במנתות )דף לג (:דכפ״ק דסוכה )דף ח (:פריך וחיהוי חיצונה כבית שער לפנימית ותתמייב במזוזה ומירן דמדרבנן חייבמ ורב יצחק אלפס מירן דהכא מיידי בסמוחין לגינה
וההיא דסוכה וכן ההיא דמנחות סרק הקומן רנה אכסדרה בית שער ומרססת חייבין במזוזה נ( דמדתלי להו כבית שער ולא כבית משמע דלא הוי טעמיה משוס דפתומין לבית ועוד קשה לי מאי פריך מההיא ברייתא לרב תסדא דפטר אכסדרה ממזוזה לימא
דרנ חסדא נפתוחין לגינה וברייתא בפתותין לגית אך נראה לדתות דלאגיי פריך דאמר חזינא להו לאספלידי דגי מר פירוש אכסדראות שיש להן פצימין וליס להו מזוזה והתלמוד היה יודע שלא היו פתוחין אותן אססלידי לגינה דא״כ מאי האי שנויא דקא משני
התם באכסדרה רומיתא פירוש אכסדרה שיש לה ארבע דפנות מארבע רוחותיה ורובם פמחיס וחלונות כעין אותן עליות לויי״ש אמאי פטורים ממזוזה טון שפתוחים לגית אגל לפירוש הקונטרס לא הוה מצי לשנויי דרג חסדא מדאורייתא וברייתא מדרבנן דהא
דומיא דמילתא דאכסדראות רובס דלא היה להס מזוזה דמייתי עלה דהיינו מדרבנן ועוד כי יומר יש לרב חסדא להשמיענו חידוש אפילו מדרבנן:
אם עשויות בפירוש לבית המרחץ פטורין ,הא סתמא יש תנא שמחייב במזוזה ,ולרב יהודה יש תנא שמחייב מפני
שמתקשטות בהן שהן כמו בית דירה ,אבל בסתם פטורין ,ויש תנא שאמר אע״פ שמתקשטות בהן פטורין .וכל שכן
סתם לדברי הכל )סתם( פטורין .והתניא אחד שערי בתים ושערי הצירות ושערי מדינות ושערי עיירות ורפת ולולין ומתבן
ואוצרות יין ואוצרות שמן חייבין במותה ,ועלתה תיובתא דרב יהודה תיובתא.

או משס לא מיכח אנל מוכח הוא מפי הפועלים לף פח מדברי ר״י ועיי! ש״י.

נ( אולי צ״ל נפתוחין לביח ולא נראה למתלי להו כר לבית ואין נראה ללחות כוי.

