י ע"א "כל הלשכות" -יא ע"א "גזירה היא" .חיוב מזוזה בלשכת הפרהדרין
ית ָך" )דברים ו,ט( ,ואף בלשכת הפרהדרין הייתה
מהתורה כל "בית" חייב במזוזה מהכתוב "ו ְּכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ְמז ּוזֹת ּ ֵב ֶ
מזוזה )כל ימות השנה( ,למרות שלמעשה הכוהן ישן שם רק בשבוע שלפני יוה"כ .לדעת חכמים זו הלשכה היחידה
שחייבת במזוזה ,ולדעת רבי יהודה אף היא איננה חייבת במזוזה ,וחייבוה מגזירת חכמים .נחלקו אביי ורבא
מהי סיבת אותה "גזירת חכמים" .באותה מחלוקת האמוראים נדרשים להסביר בנוסף מדוע

בסוכה )שאף בה ישנם

שבוע בלבד( סברו התנאים הפוך ,ורבי יהודה חייב סוכה במזוזה וחכמים פוטרים.

ברייתא

מעשרות
פ"ג מ"ז

ברייתא

הלשכות שהיו במקדש לא
היו להן מזוזה ,חוץ מלשכת
פרהדרין שהיה בה בית דירה
לכהן גדול )בשבעה ימים קודם
יום כיפור( .אמר רבי יהודה:
והלא כמה לשכות היו
במקדש שהיה להן בית דירה
)לשומרי הבית( ולא היה להן
מזוזה? אלא לשכת פרהדרין
גזירה )חכמים( היתה.

סוכת החג בחג )הסוכות( ,רבי
יהודה מחייב )לעשר פירות טבל
בכניסתם לסוכה( ,וחכמים
פוטרין.
רבי יהודה מחייב בעירוב
)אם פתוחה הסוכה לחצר שיש בה
דירות נוספת  -הסוכה אוסרת
טלטול בכל החצר אם לא עירבה
עימהן( ובמזוזה ,ובמעשר
)הטבל מתחייב במעשר ברגע
שהוכנס לתוך "הבית" ,שנאמר
" ִבּעַ ְר ִתּי הַ קּ ֶֹדשׁ ִמן הַ בַּ יִת" )דברים

מדוע לשיטת רבי יהודה לשכת הפרהדרין איננה חייבת במזוזה ,והרי הכהן ישן שם
מספר ימים )ואלמלא גזרת חכמים ,שלא ייראה שהכהן הגדול נמצא בלשכה כבית האסורים נגד רצונו
)להלן( ,לא הייתה מזוזה(.

רבא :בית שאינו מיועד לשימוש כל השנה פטור
חשוב(.

ממזוזה )כדי לחייב במזוזה צריך שיהיה בית

ֵיתי בֵ ית הַ ֹח ֶרף עַ ל בֵּ ית הַ ָקּיִץ"
אביי :והרי מנבא עמוס פורענות על עשירי ישראל "וְ ִהכּ ִ
)עמוס ג,טו(,מהפסוק עולה שגם בתים שמשמשים חלק מהשנה נקראים "בית"?
רבא :הם נקראים "בֵ ית הַ ֹח ֶרף" או "בֵּ ית הַ ָקּ ִיץ" ,אבל אינם נחשבים כבתים סתם
ית "ביתך סתם(.
שחייבים במזוזה )כאמור בתורה ְמזוּזֹת בֵּ ֶ
אביי :בחיוב מזוזה בסוכה הדעות הינן הפוכות ,ורבי יהודה מחייב במזוזה ,למרות
שהסוכה משמשת כ"בית" לשבוע בלבד?
לא ניתן לתרץ שרבי יהודה סובר שמדאו' פטורה הסוכה ממזוזה )ויש תאימות ללשכת
הפרהדרין( ,וח ִייב רק מדרבנן את הסוכה .מכיוון שניתן לומר מדרבנן לחייב מפני הספק
את הפטור במזוזה או בעירובין ,אך במעשרות לחייב מפני הספק תיגרר תקלה כאשר
יפריש מן הפטור על החייב )לדו' הכניס פירות טבל לתוך הבית ,ופירות טבל לתוך הסוכה ,והפריש
מן הפירות שבסוכה )שאליבא דאמת פטורים מהמעשרות ,שעדיין לא הוכנסו לבית( על הפירות שבבית.
ונמצא שבשעה שאוכל את הפירות בבית  -אוכל טבל גמור )בעוד שהוא סובר שהפריש מעשרות עליהן(.

כו,יג((.

סוכה
ז ע"ב

אביי :רבי ור' יאשיה ורבי
יהודה ...כולהו סבירא להו
סוכה דירת קבע בעינן ...רבי
יהודה ,דתנן )ב ע"א( :סוכה
שהיא גבוהה למעלה מכ'
אמה פסולה )מכיוון שצריך
שסוכה תהא דירת ארעי ככתוב
"בַּ סֻּ כֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים" )ויקרא
כג,מב( ,וסוכה שהינה גבוהה כל כך
בוודאי חייבת להיות קבועה( ,רבי
יהודה מכשיר )שצריך לשיטתו
שהסוכה תהא דירת קבע ,מפני
" ֵתּ ְשׁבוּ" כעין תדורו ,ומה בשאר
ימות השנה אדם דר בבניין קבע,
אף סוכתו תהא דירת קבע(.

ברייתא

'כל השערים שהיו שם
)במזרח העזרה( לא היה להם
מזוזה חוץ משער ניקנור,
שלפנים ממנו לשכת
פרהדרין )מפני שנכנס הכה"ג

אביי :לכו"ע בשבעת הימים :שנמצא הכהן חייבת הלשכה במזוזה )כדעת רבי יהודה בסוכה(.
בשאר ימות השנה :רבנן  -גוזרים שבכל השנה יהיה מזוזה עקב שבעת הימים .לרבי
יהודה  -פטורה הלשכה ממזוזה )שהינה דירת ארעי .למעשה הייתה מזוזה בלשכה כדי שתהא
מוחזקת לכל יודעיה כבית דירה קבע ,ושלא יאמרו שהכה"ג חבוש בבית האסורים(.
רבא :כיצד ייתכן להעמיד שגם חכמים סוברים שבשבעת הימים שמצוי הכהן בלשכה,
הלשכה חייבת במזוזה? והרי במשנה במעשרות עסקינן בחג הסוכות עצמו וחכמים
פוטרים.
ממזוזה )כדעת

רבא :לכו"ע בשאר ימות השנה :שלא נמצא הכהן בלשכה פטורה הלשכה
רבי יהודה בסוכה(.
סוכה בשבעת הימים :רבנן  -הסוכה הינה דירת ארעי ,ולכן אין צורך במזוזה .לרבי
יהודה  -הסוכה הינה דירת קבע ,ולכן מחייב רבי יהודה במזוזה.
לשכת הפרהדרין בשבעת הימים :רבנן  -חייבת במזוזה שהלשכה נחשבת כדירה ,אפילו
שזו דירה שגר בה הכוהן הגדול בעל כורחו )שלא מיוזמתו הופרש ,ואינו יכול לצאת אימתי
שיחפוץ( ,לרבי יהודה  -אומנם פטורה הלשכה במזוזה ,שדירה בכל כורחה איננה נחשבת
דירה ,אך כדי שלא ייחשב שהלשכה שנמצא בה הכהן גדול פטורה ממזוזה כי הוא
נמצא שם "בבית האסורים" בעל כורחו ,תיקנו חכמים לשים בלשכה מזוזה.

הברייתא איננה כשיטת רבי יהודה ,שהרי הוא סובר שבלשכת הפרהדרין אין צורך כלל
במזוזה ,אך גזרו חכמים )שלא יראה כבית האסורים( לשים מזוזה .אם כך לא ייתכן לומר
שעקב גזירת חכמים בלשכת הפרהרדין נגזור גזירה לגזירה ,ונחייב גם בשער ניקנור
מזוזה .לכן יש לומר שהברייתא כשיטת חכמים.
בשער ניקנור בהליכתו ללשכת
בלשכה ובשער גזירה אחת הן.
ותיקוניםכילדףשתי המזוזות
הערות יהודה,
לשיטת רבי
שניתן -לומר
345mail@gmail.com
אשמח לקבל
קמו"ֹבל ִמ ְבּעָ לָיו"
בבחינת "אַל ִתּ ְמנַע ט
הפרהדרין(

