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  .אי ד� יומא
  ?הא� חייבי� במזוזה, בית התב� ובית הבקר ובית העצי� ובית האוצרות

  
  כשנשי� מתקשטות ש�  1בסתמא  כשנשי� רוחצות ש�  

  חייבי�  2מחלוקת תנאי�  פטורי�  לרב כהנא
  4מחלוקת תנאי�  פטורי�  3פטורי�  לרב יהודה

  
  ].ה יכול"תוד[? הא� בית שער אכסדרה ומרפסת חייבי� במזוזה

  
   חייבי�� לסוגיא במנחות   פטורי�� לסוגיא דיד�  

  מדרבנ#  ת"מה  'בתוס' א' לתי
  סת�בית שער אכסדרה ומרפסת   בית שער של אכסדרה ושל מרפסת   'בתוס' ב' לתי

  כשפתוחי� לבית  כשאי# פתוחי� לבית  �"לשיטת הרי
  

  :יומא ד� יא
  ?א� חוקקי� להשלי�ה, ויש מקו� לחקוק �טפחי� ' ואי� ברחבו ד, שער שעשוי ככיפה

  
  'וגבוה י' יש ברגליו ג  6'ואי� גבוה י' יש ברגליו ג  5'ואי� ברגליו ג' גבוה י  

   דחוקקי# להשלי�&חייב   פטור  מאיר' לר
   דאי# חוקקי#&פטור   פטור  לחכמי�

  
  ?בית הכנסת הא� חייב במזוזה

  
  כשאי� בו בית דירה  כשיש בו בית דירה לחז�  

  7פטור  חייב  לחכמי�
    חייב  חייב   מאיר'לר

                                                           
 .ורק משמש ליעודו, ולא תשמיש חשוב של קישוט, שלא עושי� ש� לא תשמיש מגונה של רחיצה', פי 1
, פטורי� מ� המזוזה מפני שהנשי� נאותות בה�' בית התב� וכו: ל לרב כהנא שהברייתא הראשונה שאמרה"ס 2

 �  הא סתמא ,ומדייקי�. ת פטור מ� המזוזה וכיו� שעומדות ש� ערומו,שה� מתרחצות ש� � " נאותות"בהכוונה 
תנא שחולק וסובר שבסתמא ה היא כ,והברייתא השניה שאמרה בסת� שרפת בקר פטורה. חייבי� � לברייתא זו 

 .)ולרב כהנא נחלקו בסתמא (וכמו שמצאנו בברייתא השלישית מחלוקת תנאי�, פטור
, פטורי� מ� המזוזה מפני שהנשי� נאותות בה�' בית התב� וכו: רב יהודה מפרש שהברייתא הראשונה שאמרה 3

 בכל אופ� פטור להאי ,פ שה� נאותות ש� והוא תשמיש דירה"אע: ק"וה,  שה� מתקשטות ש��  "נאותות"הכוונה ב
  .נו עושה אותו דירה לחייבמה שנשי� מתקשטות ש� אי,  דכיו� שהוא מקו� שפטור מ� המזוזה בסתמא� תנא 

ל "אבל בסתמא ס, נשי� מתקשטות ש�המיירי כש, מד רב יהודה שהמחלוקת תנאי� בברייתא השלישיתל 4
  .יש ברייתא מפורשת שמחייבת בסתמאהא ד � ולמסקנא איתותב רב יהודה . י� ממזוזהע פטור"דאליבא דכו

ויש ראשוני� . י"כ� הוא לפירש(טפחי� ' חב דטפחי� ברגלי השער קוד� שמתחיל להתמעט מרו' שאי� ג', פי 5
 .אינו שער החייב במזוזה' שגבוה השער י' בזה אפיו, )שמפרשי� קוד� שמתחיל להתעגל

 .ע פטור"לכו', מ כיו� שבס# הכל אי� בשער גובה י" מ,'דא" שיש ברגליו ג', פי 6
וכ� בית מדרש . חייב במזוזה, נס מש� שא� יש לו פתח לביתו מבית הכנסת שנכ,)ה שאי�"בד(' אול� כתבו התוס 7

 ). למסקנא נדחה� ה דחייב במזוזה "שבשל כפרי� מטמא בנגעי� וה' ומה שתירצה הגמ. (של יחיד חייב במזוזה


