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 הלכות מזוזה

 ' סעיפיםב מזוזהשכר מצות  -'רפהסימן 

 ה ושכרהמצוות כתיבת -'סעיף א
ב פ' ְשַמע :שו"ע ה ִלְכתֹּ ּוְלָקְבָעם ַעל  ָבִרים יא, יג כא()דְ  ְוָהָיה ִאם ָשמֹועַ )ְדָבִרים ו, ד ט(  ִמְצַות ֲעשֵׂ

ַתח ד ,)משנה מנחות כח.( ְמזּוַזת ַהפֶּ ר ָבּה ְמאֹּ י ָבָניו. ְואִ  ְוָכל ַהָזִהיר ,ְוָצִריְך ִלָזהֵׂ ם ָבּה, ַיֲאִריכּו ָיָמיו ִוימֵׂ

ינֹו ָזִהיר ָבּה, ִיְתַקְצרּו ין יָ  הגה: .)שבת לב: וכ"כ טור( אֵׂ ת ִלְקנֹות ְתִפִלין ּוְמזּוָזה, ּוִמָכל ָמקֹום ִאם אֵׂ גֶּ דֹו ַמשֶּ

ֹּא ְמזּוָזה  ִהיא חֹוַבת ַהּגּוף ֲעִדיָפא.ְדִמְצוָ )ְירּוַשְלִמי סֹוף ְמִגָלה ובא''ח סי' נ''ח סי''ב(, ִיְקנֶּה ְתִפִלין ְול   ה שֶּ
 :חיוב מזוזה ומעלתה

 כתב אפילו זו את זו מעכבות {שמוע אם והיה שמע} שבמזוזה פרשיות שתי)כח.( מנחות  משנה
( שם) הויה כתיב ובתפילין ושלימה תמה כתיבה וכתבתם (ו דברים) דכתיב זו את זו מעכבין אחת אות} אחד

  .מעכבן {לטוטפות והיו

 .[ש"ך]וכ"כ  פשוט שכתוב בהם וכתבתם על מזוזות ביתך -ב"י

 בזרועו ותפילין בראשו תפילין לו שיש כל אומר יעקב בן אליעזר רבי)מג:( גמ' מנחות 
 המשולש והחוט (יב, ד קהלת) שנאמר יחטא שלא בחיזוק הכל בפתחו ומזוזה בבגדו וציצית

 ליראיו סביב' ה מלאך חונה (ח, לד תהילים) ואומר ינתק במהרה לא {ומזוזה וציצית תפילין}
 .ויחלצם

 ובזרועו בראשו תפילין לו שיש מי כל ל"חז שאמרו כמו מאד בה ליזהר צריךו -טור
 של יחודו במזוזה שיש מפני, יחטא שלא הוא מוחזק, בפתחו ומזוזה בבגדו וציצית

 .יחטא לבלתי פניו על יראתו ויתן ה"הקב של יחודו יזכור ובצאתו בבואו ותמיד ה"הקב
 וימי ימיכם ירבו למען")דברים יא, כא(  דכתיב, בניו וימי ימיו יאריכו, בה הזהיר וכל

 דרשו וכן. )ספרי עקב( לאו שומע אתה הן דמכלל, יתקצרו בה זהיר אינו ואם", בניכם
 דם" )ירמיה ב, לד( דכתיב, )שבת לב:( קטנים מתים ובנותיו בניו מזוזה וןובע חכמים
 ".מצאתים במחתרת לא" )שם( ליה וסמיך" נקיים אביונים נפשות

 שכרה בצידה דכתיב "למען ירבו ימיכם". שכופין על מצוה זו, שהיא מ"ע אין  -פת"ש

אם נודע לו בשבת ויו"ט שאין מזוזה בפתחו ויש לו בית אחר, מחוייב הוא לצאת מהבית.  -פמ"ג
 ואם אין לו בית אחר מותר לדור בו. ונראה שה"ה בחול אם אין מזוזה בעיר.

 : מי שאין ידו משגת
תפילין עדיפות שהם דו משגת לקנות תפילין או מזוזה, מי שי מירושלמיהביא  ד"מ

 .זאב()בנימין חובת הגוף 

לדידן שמניחין תפילין רק בק"ש ותפילה, אם יכול להשאיל תפילין  -)או"ח לח' ס"ק טו'( מג"א
כתב שאם רוצה להניח תפילין כל היום חומות ירושלים אז מזוזה קודמת שא"א להשאילה. 

שיהיו  כתב לענין ציצית ותפילין שאם בטוח ש"תואינו יכול להשאיל לכל היום, צ"ע אם קודם. 
  קודמת.אז ציצית לו כל יום להשאיל תפילין 

יוצא שה"ה לענין תפילין ומזוזה שאם אינו בטוח שיהיו לו כל יום תפילין בהשאלה,  -פת"ש
ודאי בתפילין קודמים למזוזה וציצית דוקא שאפשר ע ששתפילין קודמין למזוזה, אך צ"

בספק טל בודאי מתפילין אבל לא שאם לא יקנה תפילין יתב ,דתפילין מודאי דמזוזה וציצית
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דוקא באם צריך שומ"מ אף אם נאמר כן נראה  שיוכל להשיג תפילין אם יקנה ציצית או מזוזה,
ספק שט והוא רק מדרבנן פש יום חייב במזוזה אחר ל'שאבל בשוכר בית  ולמזוזה בבית של

מצות מזוזה וציצית  ב'אם יקנה תפילין יתבטל מש עוד צ"עדתפילין קודם לודאי זו דמזוזה. 
 שדמיהן מועטין ולא אפשר לו תפילין בשאלה איזה מהם קודם. 

 , שציצית קודמתאם יש לו תפילין של רש"י ורוצה להניח תפילין של ר"ת ואין לו ציצית -ש"ת
אם יש לו ר"ת ואין לו של רש"י  לא, הפוךאבל  ,תפילין של ר"תשהרוב אין מניחים כלל כיון 

 .וה"ה למזוזה ת,יצילצ םקודששל רש"י 

  וקדושתהמצוות כתיבתה  -'בסעיף 
ַפח ַהִחיצֹון :שו"ע א ִמן ַהַבִית ַיִניַח יֵׂש אֹוְמִרים ְכשֶּ  הגה: .)מימרא דרבא מנחות לג:( ְנִתיָנָתּה ַבטֶּ ָאָדם יֹוצֵׂ

ֹּאַמר: ה' יִ )מהרי''ל ָשם ּומּוָכח ַבֲעבֹוַדת כֹוָכִבים ַדף י''א(, ָידֹו ַעל ַהְמזּוָזה  אִתי ְוכו' ְוי ר צֵׂ ִיָכנֵׂ . )ַבִמְדָרש(ְשמֹּ ן ְכשֶּ ס ְוכֵׂ

 ָאָדם ְלַבִית, ַיִניַח ָידֹו ַעל ַהְמזּוָזה.

מאי טעמא רבנן אמרי כדי  מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה''ראמר רבא )לג:( גמ' מנחות 
אמר  {הבית מן המזיקיןלכל } שיפגע במזוזה מיד רב חנינא מסורא אומר כי היכי דתינטריה

רבי חנינא בוא וראה שלא כמדת הקב''ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם מלך יושב מבפנים 
ועם משמרין אותו מבחוץ מדת הקב''ה אינו כן עבדיו יושבין מבפנים והוא משמרן מבחוץ 

 {.דמזוזה ליד הימין היא בכניסתו} ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך (ה, תהלים קכא)שנאמר 

 שומרך' ה )תהלים קכא, ה(' בפס שדרשו כמו, ידה על נשמר שהבית, מזה וגדולה -טור
 מיטתכם על ישנין ואתם, מבחוץ אותו שומרין ועבדיו מבפנים ודם בשר מלך, 'וגו

 לפנים הבית כל שיהא החיצון בטפח נתינתה כן ועל. מבחוץ אתכם שומר ה"והקב
 מצות לקיים אלא המקיימה כוונת יהא לא מקום ומכל .[ט"ז]וכ"כ  ובשמירתה הימנה
 .פשוט[ -ב"יעליה ] שציונו יתעלה הבורא

יותר חביב לאדם אריכות ימים משמירת 'גדולה מזה' שהרי טור על ל'  הקשה -ב"י
אריכות ימים הוא נס נסתר ושמירת הבית הוא נס נגלה שהדרים בשאר ש ויישב. הבית

 ,בו מזוזה נצול קרי לשמירת הבית גדולבתים שאין בהם מזוזה נזוקין והדר בבית שיש 
, שמירת הבית הוא היפך מנהג מלך ב"ו שהוא מבפנים ועבדיו משמרים מבחוץוגם ש

 .גדול אקרנ לכן

שבמזוזה יש יחוד השי"ת ובבואו שנראה לו שבתחילה אמר  הב"י קושייתכתב על  -ט"ז
וכר אותה ובזה זוכה כתב "וכל הזהיר בה" ע"י שתמיד ז ולכןוצאתו יזכור יחודו יתברך, 

לאריכות ימי בניו, ואף אם אדם ישן כל היום במיטתו, גדולה מצוה זו שאף שאינו עוסק בה 
 .)סוטה כא.(היא מגינה על ביתו בלי פעולתו, בשונה משאר מצוות שצריך לעסוק בהם 

שהרוצה לילך לחוץ לעיר כשיוצא יניח ידו על המזוזה ויאמר  ממהרי"להביא  -ד"מ
 אטלה' כי 'טל' בגי' 'כוזו'. ובכל עת שיצא מהפתח יניח ידו על המזוזה ויאמרבשמך טל '

שיאמר "ה' ישמור צאתי ובואי מעתה  מובא ובמדרש"ה' שומרי ה' צילי על יד ימיני", 
 . [ש"ך]וכ"כ  ועד עולם"

 .(שבת יד) תוס'כמ"ש )לא נכון להניח ידו עליה  ,אם אין המזוזה בתוך תיק -רבינו עקיבא איגר
כתב  '("ח סי' קמזוא) בהגה וגם (ופשיטא דגם מזוזה בכלל ,כל כתבי הקודש אסור ליגע בידו ערוםד
מצותן ש מפניבתפילין  בזה ומה שאין נזהרים ,טוב להחמיר בכל כתבי קודש שלא לאחוז ערוםש

על ידו  להניח ויוכל ידיו השרוול עללהניח ידו טוב להוריד  הצוואם ר דרך אחרת,בכך וא"א ב
 .המזוזה
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אם הוא תלמיד חכם שהתענית  "שמי שנפלה מזוזה מידו לארץ אינו צריך להתענות, וכ -ילקו"י
תגרום לו להתבטל מלימודו אך טוב שיתן מעות לצדקה. ונכון גם שיבדוק את שאר מזוזות 

 ביתו אם הם כשרים.

 ' סעיפיםכג יבים במזוזהימקומות הח -'רפוסימן 

  במזוזהמקומות שחייבין  -'סעיף א
י ָבִתים ְושַ  :שו"ע ָחד ַשֲערֵׂ ַחָיִבים ִבְמזּוָזה: אֶּ לּו ַהְמקֹומֹות שֶּ רֹות, אֵׂ י ֲחצֵׂ ת  ְמִדינֹות ַוֲעָירֹות,ֲערֵׂ פֶּ רֶּ

ן מֶּ ָתפִ  ָבָקר ְולּוִלין ְואֹוְצרֹות ַיִין ְושֶּ ית ַהשֻּׁ ית ָהִאָשה ּובֵׂ ְוַדְוָקא  הגה: .)יומא יא.( ים, כָֻּׁלם ַחָיִביםּובֵׂ

ד כֹוָכִבים ל ְועֹובֵׂ ל ִיְשָראֵׂ ִלים, ֲאָבל ַבִית שֶּ ָתִפים ִיְשָראֵׂ ית ַהשֻּׁ בֵׂ ם( )ָמְרְדַכי ספ''ק ַדֲעבֹוַדת כֹוָכִביָפטּור ִמְמזּוָזה  ְכשֶּ

י כֹוָכִבים ָדִרים ָשם, ְפטּוִרין ִממְ  ִמְקָצת עֹוְבדֵׂ רֹות אֹו ֲעָירֹות שֶּ ן ֲחצֵׂ י ֲאגֻּׁדָ ָזה זּוְוכֵׂ  .ה פ''ק ְדיֹוָמא()ִחדּושֵׂ

 שערי מדינותואחד  שערי חצירותואחד  שערי בתיםוהתניא בשעריך אחד )יא.(  גמ' יומא
כן הביא ו] ריש מדינה מוקפת הרים ויערים בכמה פרסאות ואין יוצאין ממנה אלא דרך שערים כגון ארץ הג}

ואוצרות יין ואוצרות ומתבן  {גידול התרנגוליןמקום } ורפת ולולין שערי עיירותואחד  ש"ך[{
 במזוזה חייבת השותפין ובית האשה ובית הכנסת בית ר''ת)יא:(  .חייבין במזוזה שמן

 קרא אמר נמי הכי ואימא "לקמ בתיהם ולא ביתך ביתה ולא ביתך דתימא מהו פשיטא
 .טורוכ"כ . חיי בעו לא והני חיי בעו הני בניכם וימי ימיכם ירבו למען (כא, יא דברים)

  :רפת

כלל הדברים  תבכ ודרישה ,הוא במקום הטינופת מ''מ לא נפיש זוהמייהושאע''ג  -ש"ך
טינופת אז בעינן בית דירה ממש  במקום שישהכ''נ או יכגון ב ,משום קדושה שמקום שיש

כו' אפילו אינם דרים שם ממש וכגון מתבן  במקום שאין אחד מאלו,שידור בה תמיד אבל 
לולין הוא חדר בנוי העשוי לאווזין וחייב במזוזה. ו יוצאים ונכנסין בו חשיב בית דירהשכיון 

  .ותרנגולים

מות האם הנשים רוחצות שם, לפי שיש שם תמיד זבל הב השו"ע ברפת לא חילק -ט"ז
. )תוס'(שאין הבקר שם תמיד ' ב'( י)בסעבית הבקר מע"כ אין הנשים רוחצות שם, בשונה 

ונראה שהמזוזה שם  .חייב במזוזה, ולא דומה לבית הכסא שנפיש זוהמייהוולמרות זאת 
 צריכה להיות מכוסה.

אבל עכשיו אנו רואים  ,היתה נקיה קצת ולא נפיש זוהמייהושהרפת דוקא בימיהם  -יד הקטנה
תקרה ושאר  מות,א' דבו  אם ישודאי חייב במזוזה שבחוש דנפיש זוהמייהו. ומ"מ בלולין נראה 

הרי לא נפיש זוהמייהו כמו ברפת ואם אנו רואים דנפיש קצת עכ"פ אם הדלת היא שתנאים 
 .םהבפנים והמזוזה היא בחוץ ראוי לעשות בה מזוזה והכל לפי ראות עיני

 :ובית השותפין בית האשה
ולא אמרינן ביתך ולא ביתה,  -ש"ך )קידושין לד.( הביא שנשים חייבות במזוזה בדק הבית

 לכן חייבות. םנמי בעי חיי כמו גברי םרבו ימיכם" ונשיכיון דכתיב "למען י

א"ת אמאי לא  רשב"אמ והביא )חולין קלה:( שבית השותפין חייב בדק הביתבועוד הביא 
 הא ולשמירימזוזה חובת הדר השמשום ראה נ ,אמרינן ביתך לאפוקי שותפות דנכרי

  .שפטר מרדכיכלא  ,ןקטיונ כךו .ישראל הדר בה צריך שמירה גויבשותפות ד ףא ,עשויה

  בהגה[. פ]וכ" בית של ישראל וגוי בשותפות פטור ממזוזהששחולק  מרדכימ הביא -ד"מ
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כיון שמקצת  -ש"ךגוי אין לומר כן. בירבו ימיכם, ו מדכתיב )יומא יא:(ששותפות למדין  -ט"ז
 .שהישראל עושה מעשה כשפים הגויוגם משום סכנה שלא יאמר הבית של הגוי, 

חייב שיש לדון  השני,פעמים לו הבית מש בכלתפעמים זה משלאם קנו בית ו -עקיבא איגררבינו 
 .וזה משתמש בשלו וזה בשלו ,קיי"ל יש ברירהש במזוזה

 אבל אם השותף גוי יקבע בלי ברכה. ,שותפים יהודיםהבית השותפים חייב במזוזה כש -ילקו"י

 : עיירותחצרות ושערי 
 ומחוזא פטרשבשערי  )יומא יא.( מהגמ' ,הפתוחים לרחובפטר שערים  -ספר אגודה

 וכתבשכך גם כאן משום הגויים שדרים בתוכה ובית העצה.  ,משום סכנהממזוזה 
משום  ר"השיש מקומות שלא מניחים מזוזה בפתחי ר (בבדק הבית)הובא  ארחות חיים

הגויים שיאמרו כשפים עושה, ולכן לא מניחים מזוזה בדירת השומר שבכניסה 
  . למבואות שהיא בפרהסיא

קהילות ווירמש"א אין מניחים מזוזה בשערי העיר שב דהוחידושי אגמהביא  -ד"מ
 [. בהגה פ]וכ" מפני פחד הגויים

פטורין מפני הסכנה, שיאמר שעושין לו כישוף, ומכאן יש ללמוד לכל חצרות ועיירות  -ט"ז
 שערי העיר לפטור מפני סכנת המושל. 

אין עושין מזוזה בשערי  טעם זה,ומ ,אפילו רובם ישראלים פטורים משום סכנה -ש"ך
רחובות כגון בק''ק קראקא ופראג שקבעו שערים ברחובות היהודים ונסגרים בלילה ולא 

 גוייםהשאין עושין שם מזוזה משום ש ועוד טעם משום סכנה, קבעו בהם לעולם שום מזוזה
ת ישראל החוכר חכירושומכאן למדו  .יהיו גורמין בזיון לכתבי הקדשויבזוה ו יקחוהבודאי 

ממלאים הבית בכל יום ורגילים ליקח המזוזה  גוייםאו מי דבש וה "שמן השר למכור יי
א במקום שמור ושאין לעשות מזוזה באותן פתחים אא''כ שהפתח ה ,ונוהגין בהן מנהג בזיון

 שלא יטלו המזוזה.  גוייםמ

 : שאר חדרים
 ,כמה חדשיםליהודי בתורת קנס החדרים השיבו שם באחד שבית האסורים  -שער אפרים

יש לצדד בזה לפי שכתב עליו  ברכי יוסף .דירהל נחשבת ל כורחודירה בעשצריך לקבוע מזוזה 
 .שם עשוי לדירת קבעששהוא דירת עראי והוי כבתים שבספינה ולא דמי לפונדק 

 מחסן שמשתמשים בו לאחסון, וכן מרתף שאין גרים בו, חייבים במזוזה בלי ברכה. -ילקו"י
 אין לה מקום קבע פטורה ממזוזה, והמחמיר להניח בלי ברכה תע"ב.מעלית, כיון ש -

  שנשים רוחצות בהםמקומות  -ב'סעיף 
ית ַהָבָקר ַחָיִבים. ְוִאם ַהָנִשי :שו"ע ִצים ּובֵׂ ית ָהעֵׂ ן, בֵׂ בֶּ ית ַהתֶּ עֹוְמדֹות בֵׂ יָון שֶּ ם, כֵׂ ם רֹוֲחצֹות ָבהֶּ

ין ְכבֹוד ָשַמִים  מֹות, אֵׂ  הגה: .כ"כ רי"ף וטור בשם הרא"ש()כרב כהנא יומא יא. ו ִלְהיֹות ָשם ְמזּוָזהָשם ֲערֻּׁ

ִנים ּוְמשַ  ִאיש ְוִאָשה ְישֵׂ ר ַמָמש, ֲאִפלּו ָמקֹום שֶּ דֶּ לּו, ֲאָבל חֶּ  )ִבְתשּוַבת מהרי''ל ְמִשים ָשם, ַחָיב ִבְמזּוָזהְוַדְוָקא אֵׂ

ן ָכַתב  ָנִשים שֹוְכבֹות ָפט(. ב"יְוכֵׂ ם סמ''ק ְוָכל בֹו ּוָמְר  ב"י)ּור ִמְמזּוָזה ְויֵׂש ְמִקִלין ְואֹוְמִרים ִדְבָכל ָמקֹום שֶּ ְדַכי ְבשֵׂ

שֹוְכבִ . סֹוף ִהְלכֹות ְמזּוָזה( ת ִמִבְפִנים, ּוְכשֶּ לֶּ ַהדֶּ ה ִלי ִדְבָמקֹום שֶּ ת ְוִנמְ ְוִנְראֶּ לֶּ ץ ָצא ַהְמזּוָזה ִמַבחּוים ָשם סֹוְגִרים ַהדֶּ

י ָעְלָמא   .ִבְתשּוַבת מהרי''ל סי' צ''ח()ד''ע בד''מ וכ''מ ַחָיב ְלכֻּׁלֵׂ
בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית תני רב כהנא קמיה דרב יהודה )יא.(  גמ' יומא

נאותות לשון } ומאי נאותות רוחצות האוצרות פטורים מן המזוזה מפני שהנשים נאותות בהן
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א''ל רב יהודה  {הנאה ומשום דמקום גנאי הוא שעומדות שם ערומות אין כבוד שמים להיות שם מזוזה
והתניא רפת בקר פטורה מן המזוזה אלא מאי נאותות  טעמא דרוחצות הא סתמא חייבין

שם בבשמים וס''ד אמינא דירה היא אשמעינן } מתקשטות והכי קתני אע''פ שהנשים מתקשטות

בהן פטורין א''ל רב כהנא ושהנשים מתקשטות בהן פטורין והתניא רפת  {ו דירה היאדלא
 בקר פטורה מן המזוזה ושהנשים מתקשטות בה חייבת במזוזה אלא מאי אית לך למימר

מתקשטות תנאי היא לדידי  {כי פרשת נאותות מתקשטות שם ותיקשי מתני' אמתני' ונימא תנאי היא}
ביתך ביתך המיוחד לך פרט לבית התבן ולבית הבקר ולבית  נמי סתמא תנאי היא דתניא

והיינו תנאי וכל חד מן אמוראי מתרץ } העצים ולבית האוצרות שפטורין מן המזוזה ויש מחייבין

 דבמתקשטות פליגימתרץ  ורב יהודה אבל מתקשטות דכ''ע חייבין דבסתמא פליגימתרץ  רב כהנאלטעמיה 

באמת אמרו בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית  {סתמא דכולי עלמא פטוראבל 
כלומר בית התבן ובית הבקר ובית העצים ושהנשים רוחצות בהן ובית } הטבילה ושהנשים נאותות בהן

 .פטורים מן המזוזה {הטביל' אע''ג דאשמעי' מרחץ איצטריך לאשמועינן בית הטבילה אע''ג דליכא זוהמא

 )שפסק כרב יהודה( הרמב"םוכתב שלא כמו  ,רא"שכתב סתם כרב כהנא, וכ"כ  -רי"ף
 .שרק אז יש בהם יחוד לדירת אדם בהם חייב מזוזה, שדוקא כשהנשים מתקשטות

 כדעת רב כהנא. כרי"ף ורא"ש בשו"עפסק  ולהלכה

תני רב שמואל בר יהודה קמיה דרבא ו' שערים פטורים  :(יאיומא ) בגמ'גרסינן  -סמ"ג
בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות ושער המדי ושער שאינו מן המזוזה 

 שסובר שפטורים ,ברייתא דהתםהבאוצרות על  וחולק ,מקורה ושער שאינו גבוה י'
 .דקתני אחד שערי בתים וכו' ואוצרות יין ושמן חייבין במזוזה

 בית התבן ובית הבקר מניחים בהם מזוזה בלי ברכה, משום ספק ברכות להקל. -ילקו"י

 : חדר משכב הנשים
)מכבסות, רוחצות  שם דבר גנאי ותלפי שעוש ,חדר משכב נשים פטור ממזוזה -מרדכי

חדר או עליה שאיש ואשתו ישנים בה  הר"מוכ"כ  סמ"ק והכלבווכ"כ  ,ומקשטות עצמן(
באמת אמרו בית הכסא ובית המרחץ ובית ' יא.( יומא)ומביא ראיה  ,פטור מן המזוזה

כ"ש חדר שאיש ואשתו  'הבורסקי פטורים מן המזוזה מפני שהנשים מתקשטות שם
 [בהגה ך מובא]וכ .ישנים בה

 ,מפני שהנשים רוחצות שםביומא לא פטרו  שבגמ'ראיה זה אין שואני אומר  -ב"י
 .שהנשים רוחצות שם ע"פבית דירה ממש אולא פטרו אלא בית התבן ובית הבקר וכו' 

ערומות  , הוא מפני שהולכות שםשהנשים רוחצות שם כל מה שפטרו במקום עודו
שמשמשים אין עומדים ערומים  ע"פבה א בחדר שאיש ואשתו ישנים לכןו ,רש"יפוכ

  .חייב במזוזה

הנשים שמשום , ה"רבפתח הבית הסמוך לרנתפשט המנהג שאין עושין מזוזה  -ב''ח
נהגו הלומדים לעשות ו ,חדרים בקיץ ועומדים שם ערומיםורף בחורף וברוחצות בבית הח

צריכין ליזהר שלא יעשו מזוזה במקום שרגילין שם לרחוץ  אךלכל הפתחים שבבית  תמזוזו
שיש לתקן מזוזות בכל הפתחים ויכסה  ש"ך. וכתב קטניםהבגדי של נופת יולכבס ט
 .(סעי' ה')המזוזות 
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אם הדלת מפסיקה בין המזוזה ובין החדר חייבים שבחדר של איש ואשתו נראה  -ד"מ
 .[בהגהוכ"פ ], לכ"ע

ושם אינו  ,)שחייב במזוזה( חדר בתוכו עודיש במקרה של חדר ש במעדני מלךכתב  -ש"ך
חלל הפתח מבחוץ לתוך ש יוצאאותו  סובביםשדלת הציר והמפני ו ,משכב לנשים לתשמיש

 לקבוע מזוזה בחדר הפנימי מאחרי הדלת. נראה שיש ,חדר משכב נשים

  חיוב מזוזה בבית כנסת -'גסעיף 
ת, ִאם יֵׂש בֹו ִדיָרה ְלשּום ָאָדם, ַחָיב ִבְמזּוָזה :שו"ע ית ַהְכנֶּסֶּ ית ִדיָרה  הגה: .)יומא יא.( בֵׂ ְוִאם בֵׂ

ת ת, ָהֲעָזָרה ַחיֶּבֶּ ית ַהְכנֶּסֶּ ִלְפנֵׂי בֵׂ ת ָפטּור  ָבֲעָזָרה שֶּ ית ַהְכנֶּסֶּ נּו ְירּוָחם(")בּובֵׂ ם ַרבֵׂ  .י ְבשֵׂ

ושאין בה  בה בית דירה לחזן הכנסת חייב במזוזה בית הכנסת שישדתניא )יא:(  ' יומאגמ
 .וחכמים פוטריןר''מ מחייב  בית דירה

אם יש בה בית ושל כרכים  ,מסתמא דרים בהששל כפרים סתם חייבין  יהכ"נב -טור
 .הרי"ף והרא"שוכן נראה מדברי  הרמב"םוכך חילק  חייב, ואם לאו פטור.דירה לחזן 

אחד פתוח  ,אותם בתי כנסיות ובתי מדרשות שיש שם פתחים זו לפנים מזו -ר' ירוחם
פתח  ,או לשמש ש"צאו למבוי ואחד בפנים פתוח לעזרה ובעזרה יש בית ל ר"הלר

 .חייב ולא הפתח שלפנים כי מהפתח שלפנים ולפנים אין בו בית דירה הראשון

 גם כשאין שם דירה לשמש. ,לקבוע מזוזה בבתי כנסת בלי ברכההמנהג היום  -ילקו"י

  מקומות שאינן עשויים לכבוד פטורין  -ד'סעיף 
ית  :שו"ע ְרְסִקי ּובֵׂ ית ַהבֻּׁ ְרָחץ ּובֵׂ ית ַהמֶּ א ּובֵׂ ית ַהִכסֵׂ יפְ ַהְטִביָלה, בֵׂ אֵׂ ָנם ֲעשּוִיים טּוִרים, ְלִפי שֶּ

   .)יומא יא.( ְלִדיַרת ָכבֹוד

בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית הטבילה ושהנשים נאותות )יא.( גמ' יומא 
 מפני שאין בהם בית דירה. שפטורים טור. וכ"כ בהן פטורים מן המזוזה

קודש, מ"מ כיון שאינם עשויים לדירת כבוד לואף אם מכסה המזוזה שלא יהיה בזיון  -ש"ך
 פטורים, ואין לשים בהם מזוזה. 

אם עשו שינוי מעשה בגופו של מרחץ ועקרו התנור וכיוצא ועשו אותו בית מותר  -פנים מאירות
בשנה  פעמייםשעושין ממנו פעם  מקום חמודי דניאלוכתב  .לדור בו ולברך ולהניח בפתחו מזוזה

  ו.יש לכסות בשעוה וכן מותר להתפלל בתוכשאלא  ,חייב במזוזהמרחץ 

   נוףישיש בהם טמקומות  -'הסעיף 
תִ  :שו"ע יֵׂש ִטנּוף, ְכגֹון שֶּ ְמקֹום ּובִ  ,)ל' סמ"ג( ַכסֹות ַהְמזּוָזהלְ ינֹוקֹות ְמצּוִיים ָשם, טֹוב ְבָמקֹום שֶּ

יתָטֳהָרה, טֹוב ִלְהיֹות   . )ל' הכל בו( ִנְראֵׂ

וטוב לכסותה כדי  ,אע"פ שהוא במקום הטינופת חייב כל מקום שהוא לדירה -טור
 שלא תהא נראית.



9 
 

עיר שיש בה חזירים ש ירושלמיהמי"א ששכתב  מסמ"גלמד כן  שטור נראה -ב"י
, ולכן אין העם נזהרים היום ירוחםמר'  "הבב בא בסוף הסי'וה פרץ' ר וכן) ,מזוזהפטורים מ

זה דוקא  וגם אם דבר זה מוזכר במדרש, ו,לו ולא מצאובדק בכש  ריב"א חולקובמזוזה( 
בפתח הבית  לובפתח הבית שחזירים מצויים שם אבל בחדרים ועליות חייבים ואפי

וכן  ,הג לכסותה בפתחנאמנם  ,לת שליש העליון למעלה מי' יכול להניחהיבמקום שתח
הנקב במעט  כיסהלכסות וגם בחדרים במקום שהתינוקות מצויים שם  סמ"ג הגנ

 .כלבוו קסמ" ,מרדכי ,י"מהג וכ"כ ,שעוה

וכ"כ  ,ובמקום טהרה טוב להיותה נראית טוב לכסותהבמקום טינופת ש הכלבווכתב 
שלא הרשב"א מ ר' ירוחםעיר שיש בה חזירים פטורה ממזוזה כתב שי"א הועל  סמ"ק

שבמקום  ממהרי"ל ד"מוהביא  .ובאמת שעונש ביטולה גדול יםהתלמודמצא כן בשני 
 פ שהדלת מפסיקה בין המזוזה לחדר.טינופת יש לכסות אע"

 רק בפתח שהחזירים עוברים שם פטור ממזוזה. -ילקו"י

 שמיןשאין שאותן  ועוד מש"כ 'טוב לכסותה' למדין שאין עיקר המצוה להיות נראית. -ט''ז
שיכולים ליתן המזוזה שלא  ,טענהשאין זה  ,בזיוןבה נבים אותה ונוהגין ומזוזה מחמת שג

  .מלבטל המצוה עדיףזה שנגד שם שד''י ף א ,תהיה מגולה מבחוץ
גורם לשם והידיים  משמוששנגרם איסור ב ,בלי כיסוימזוזה אין לעשות ש ראהנש עוד כתב
ה ובזה בטלה גם טענת השם נרא זכוכית וממילא יהיה תאלא יכסהו בחתיכ ,ימחקשד"י ש

שם  דרך עראי הנשים רוחצותשלים בעשיית מזוזה מחמת שמצוי שם טינופת או המק
ואם מניחה  [כמו שמותר לקרות ק"ש כנגד צואה שבעששית אע"פ שרואה אותה]כיסוי ל נחשבבזה ש

גבוה מי' טפחים שנחשב לרשות אחרת יהיה אפשר אף בלא שום כיסוי, רק שטוב שיכסה 
כיסוי זכוכית וצריך לכסותה  מספיקבחדר שאיש ואשתו משמשים שם לא בזכוכית. אבל 

 .]כמו שאסור לקרות ק"ש כנגד ערווה בעששית[ בשעוה

ט ובכלי אחד פששסודר עליה פרס בילו אפ על חדר שאיש ואישה צ"ל -)או"ח סי' מ', סק"ב( מג"א
ט"ז גם שחומות ירושלים  . וכתבכיסוי זכוכית ועליו כיסוי אחר שמועילדעתו שוחולק  ,אסורש

כיסוי זכוכית  מועילבמקום טינופת ש ט"ז מש"כו. בכיסוי זכוכית לבדרק אוסר ומודה בזה 
חשב כ"כ נלא ש גילויצריך הוא עצמו שגרע שהשם י"ל  ראהמתכוין שישצ"ע מאחר שכתב 

בכיסוי בעלמא, כיון שבחדר של איש ואישה סגי ילקו"י וכתב  .[סברא זו קלושה -פת"ש] למחיצה
 שהמזוזה מעל י' טפחים.

כשיזדמן לפעמים איזה דבר מטונף והוא מוכרח להיות נגד  יש לכסות דוקא -יד הקטנה
עות שום דבר בזיון נגד המזוזה שא"א בענין אחר אז דינו לכסות אבל חלילה לעשות בקבי

נופת של בגדי קטנים או לקבוע שיעמוד יהמזוזה ולסמוך על הכיסוי כגון לכבס לפניה תמיד ט
 ילקו"יוכתב  .ועונשו גדול ,וע"ז נאמר כי דבר ה' בזה, צוימלפניה כלי ששופכין בה מי שופכין כ

 .או בניילון לי ברכה, ויכסנה בעורחדר שמשתמשים בו לכביסה בלבד יניח בו מזוזה בש

   חיוב אכסדרה במזוזה -סעיף ו'
י ְפִציִמין ְברּוַח  :שו"ע יֵׂש ָלּה ְשנֵׂ יֵׂש לֹו ג' ְכָתִלים ְוִתְקָרה, ַאף ַעל ִפי שֶּ ַאְכַסְדָרה, ְוהּוא ַהָמקֹום שֶּ

ם ֲעשּוִיים  ַהְפִציִמין ְלַהֲעִמיד ַהִתְקָרה הֵׂ י שֶּ ֹּא ִמשּום ְמזּוזֹותְרִביִעית, ְפטּוָרה, ִמְפנֵׂ )ל' ָהַרְמַב''ם פ''ו  ְול

ַהס''ת ד''ג( ִהיא ְנמּוָכה. (מנחות לג:) מֵׂ )שם  ֲאָבל ִאם יֵׂש ָלּה ְמִחָצה ַּגם ָברּוַח ָהְרִביִעית, ַאף ַעל ִפי שֶּ

ת באכסדרא דבי רב( ֲעשּוָיה ַחלֹונֹות ַחלֹונֹות, ַחיֶּבֶּ   .)שם שאכסדרא חייבת באכסדרא רומיתא( אֹו שֶּ
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שלשה דפנות סתומות בלא פתח והרביעית פתוחה לגמרי } אכסדרהאמר רב חסדא )לג:( גמ' מנחות 

עמודים, } לפי שאין לה פצימין פטורה מן המזוזה {מתחת אבל למעלה יש דופן מעט המחזיק את הסכך

בתמיה ואמאי חיזוק לתקרה הוא דעבידי הפצימין } הא יש לה פצימין חייב {ואותה פתיחה לא פתח הוא

לחיזוק תקרה הוא דעבידי הכי קאמר אע''פ שיש לה פצימין פטורה שאין  {ולא לשום פתח
אכסדראות } אמר אביי חזינא להו לאיספלידי דבי מר {שלא תפול} עשויין אלא לחיזוק לתקרה

ה הוא דעבידי מיתיבי בית דאית להו פצימי ולית להו מזוזתא קסבר לחיזוק תקר {דבי רבה
שיש לה ד' } דבי רב באכסדרה {מדרבנן קשיא לאביי} שער אכסדרה ומרפסת חייבין במזוזה

באכסדרה מעלייתא הוא  )כחדר( אכסדרה דבי רב כאינדרונא {דפנות אלא שאין מגיעות לסכך
 .{עשויה חלונות חלונות} רומיתא

רה פטורה, אבל אם יש לה מחיצה גם ברוח רביעית אע"פ שהיא דשאכס טורוכ"כ 
 .[)נמוק"י( פירוש מכל הרוחות -ש"ך] יה חלונות חלונות חייבתואו שעשנמוכה 
פצימין ברוח רביעית  ב'שיש לה  ע"פשיש לו ג' כתלים ותקרה א ,אכסדרה -רמב"ם

, ועוד כתב ממזוזה מפני שהפצימים להעמיד התקרה עשויים ולא משום מזוזות הפטור
תקרה שאין לה כתלים אלא עומדת על עמודים מכאן  וכן .לדירה המפני שאינה עשוי

שהיא כתבנית הבית פטורה לפי שאין לה מזוזות שאלו העמודים להעמיד  ע"פומכאן א
דאית להו פצימין ולית להו דאספלידי ' הוא מפרשנראה ש ב"י. כתב התקרה הן עשויין

  .היינו תקרה שאין לה כתלים אלא עומדת על עמודים מכאן ומכאן 'מזוזה

 מרפסת, בית שער וגינה   -'זסעיף 
ית ַשַער ְוהַ  :שו"ע ְך ַלֲעלֹות ָבּה ָלֲעִליֹות, ּובֵׂ רֶּ ִהיא דֶּ ת, שֶּ סֶּ ְוִאם ַבִית . )יומא יא:( ִּגָנה, ְפטּוִריםִמְרפֶּ

ית ַשַער ַחָיב אֲ  בֵׂ לּו, ַחָיִבים. ְויֵׂש אֹוְמִרים שֶּ אֵׂ ָחד מֵׂ ין ַבִית ָפתּוַח לֹוָפתּוַח ְלאֶּ ים ר ְוַהפֹוְסקִ )טּו ִפלּו אֵׂ

ם ר''י(  . ְבשֵׂ
בית קטן שעושין לפני שער החצר והכל עושין אותו } בית שער:( יכול שאני מרבה )יא גמ' יומא

והוא ארוך לפני פתחי עליות הרבה וכולן עולין דרך } ומרפסת {פרוזדור שלפני בתים} אכסדרה {קפנדריא

 .יצאו אלו שאין מיוחדין לדירהת''ל בית מה בית מיוחד לדירה  {שם
 ]יוצא סתירה בין הגמ'[. חייבין במזוזהבית שער אכסדרה ומרפסת )לג:(  גמ' מנחות

]בית קטן שעושים לפני שער החצר,  דרך לעלות בה לעליות, ובית שערשהמרפסת,  -טור

והגינה פטורין. ואם בית פתוח לאחד מאלו, חייב  ועושין אותו קפנדריא והשומר יושב שם[
פירש  ור"יאף במקום שנכנסין לו מרשות הרבים, חוץ מהמקום שנכנסין לו מהבית. 

 בית שער חייב מדרבנן אפילו אין בית פתוח לו.ש

, שמחייבת היא כשבתים פתוחים לתוכה שהגמ'ות, תירץ את הסתירא בין הגמר רי"ף
 .הרמב"םוכן דעת 

מיירי בבית ד תוס'וכתבו  ,'רש"י והתוס וכ"כ, חייבים מדרבנןש ר"ימ תירץ רא"ש
 .שהם יהיו פטורים שער של אכסדרה ובית שער של מרפסת

ומ"מ נכון לחוש לדברי  כך נוקטים ,מסכימים לדעת אחת ורמב"ם שרי"ףכיון  ולהלכה
 שחייבים מדרבנן. ר"י ורש"י
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ולכן ה"ה למרפסת ואכסדרה, ולפי זה גם גינה חייבת  ר"יהוא תירוץ  שבשו"עהי"א  -ט"ז
 פרישה "כלא הוזכרה, כיון שאין בהם דירה ואינם דומין לבית. וכ שבגמ'מדרבנן אע"פ 

 לגינה ומרפסת.שהל' אינו מדוקדק שה"ה 

על ד"א ואף אם יש כדי לרבע פטורים ממזוזה, שאין בהם ד"א מרפסות וגזוזטראות  -ילקו"י
 והמחמיר לקבוע שם מזוזה בלי ברכה תע"ב.

 בית שער הפתוח לבית ולחצר   -'חסעיף 
י ְמזּוזֹות, :שו"ע ר, ַחָיב ִבְשתֵׂ ָחצֵׂ ָפתּוַח ַלַבִית ְולֶּ ית ַשַער שֶּ ָפתּוַח ַלַבִית ְוַאַחת ַאַחת ְבמָ  בֵׂ קֹום שֶּ

רְבָמקֹום  ָחצֵׂ ָפתּוַח לֶּ   .(מנחות לג:) שֶּ
אמר רחבה אמר רב יהודה בי הרזיקי חייב בשתי מזוזות מאי בי הרזיקי )לג:(  גמ' מנחות

בעי ב' } אמר רב פפא סבא משמיה דרב בית שער הפתוח לחצר ובתים פתוחין לבית שער

 {. מזוזות אחת בפתח שמן בית שער לבתים ואחת בפתח שמן החצר לבית שער

שחייב בב' מזוזות, אחת במקום שפתוח לבית ואחת במקום שפתוח לחצר,  טורוכ"כ 
חייב בב' מזוזות חוץ ממזוזה שלישית ש ב"י, וביאר ר"החוץ מהפתח שנכנסים לו מר

 .[ט"ז וש"ך]וכן הביאו  ר"הפתוח לר שלישישהוא חייב בה אם יש לו פתח 

כגון שהאחד ב שמדובר ר"יואומר  ,כל בית שער חייב במזוזהשט ופשש קשה -מרדכי
לא מבטל הרגיל את שאינו רגיל ולא דמי להא דרבי שמן הפתחים אין רגיל כ"כ וקמ"ל 
הרגיל מבטל את ש שפירשלד. ד"ה אע"ג( מנחות )רש"י ]ומש"כ שלא היה רגיל כי אם הוא לבדו 

 .[רגיל כנגדו ומחשיבו מדובר שהאינו שכאןי"ל  ,קשהששאינו רגיל 

   בין הגינה לביתבית שער  -'טסעיף 
י ְמזּוזֹו :שו"ע ין ַהִּגָנה ַלַבִית, ַחָיב ִבְשתֵׂ ד בֵׂ ית ַשַער ָהעֹומֵׂ ָפתּוַח ַלַבִית ְוַאַחתבֵׂ  ת, ַאַחת ַבָמקֹום שֶּ

ָפתּוַח ַלִּגָנהבַ   .)מנחות לג: רא"ש וכן מהרמב"ם( ָמקֹום שֶּ

רבי יוסי אומר נידון  )חדר קטן( לגינה ולקיטוניתת''ר בית שער הפתוח )לג:(  גמ' מנחות
רב ושמואל דאמרי  {באויר ואין צריך מזוזה} וחכ''א נידון כבית שער {וצריך מזוזה} כקיטונית

באותו פתח שבין הגינה לבית שער דכ''ע חייב דביאת בית שער הוי אותו שער שבו } תרוייהו מגינה לבית

ת כשרוצים ליכנס לגינה ולהכי קרי ליה מבית לגינה ולי נראה איפכא מגינה לבינכנסין מן הקיטונית ]לבית שער 

כולי עלמא  {היינו פתח הקיטונית[ שהבאים מן הגינה דרך בית שער נכנסין בו לקטוניות כ''ע לא פליגי דחייב
פתח החיצון שיוצא מבית } לא פליגי דחייב מאי טעמא ביאה דבית היא כי פליגי מבית לגינה

מר סבר קיטונית עיקר ומר סבר גינה  {לגינה שהיוצאין מן הבית דרך בית שער יוצאין בו לגינה]שער[ 
 .עיקר

יש היכר ציר בבית שאם כשהוא פתוח מגינה לבית כלומר  'מגינה לבית' :"יקומנפירש 
ציר ש ע"גוא 'קיטונית עיקר' .כלומר שהיכר ציר הוי בגינה 'מבית לגינה' .חייב במזוזה

 עיקר ששניהם םבתי ב'בין שה"מ  ,הלך אחר היכר ציר )לג.( אמרינןשסובב על גינה 
  .אבל הכא קיטונית עיקר וחייב וחייב.
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 שניהםצריך מזוזה לשרש"י ופ ,הלכה כרב ושמואל לחומראש בגמ'אסיקנא  -ב"י
 חשכתב אפילו י' בתים זה פתו הרמב"םמדברי  ן נראהוכ רא"שוכ"פ  ,הלכה כר' יוסיש

ומפני זה אמרו שער  .לזה וזה פתוח לזה הואיל והפנימי חייב במזוזה כולם חייבים
 .הפתוח מהגינה לחצר חייב במזוזה

 בית המדרש ב מזוזה חיוב -'יסעיף 
ַהְמזּוָזה :שו"ע ית ַהִמְדָרש ָפטּור מֵׂ ָרִגיל ְואִ . )מנחות לג. כפתחו של רבי ומברכות מז.( בֵׂ ַתח שֶּ ם יֵׂש בֹו פֶּ

ַתח יתֹו, ַחָיב ִבְמזּוָזה ְבאֹותֹו פֶּ את בֹו ְלבֵׂ ית ַהִמְדָרש . ונא()מנחות לג. כפתחו של רב ה ָלצֵׂ בֵׂ ְויֵׂש אֹוְמִרים שֶּ

ְך ְוָנכֹון ָלחּוש ְלִדבְ , )תוס' בשם הירושלמי וכ"כ טור בשם הר"מ מרוטנבורק( ַחָיב ִבְמזּוָזה ֹּא ְיָברֵׂ ם, ֲאָבל ל יהֶּ רֵׂ

יָה.   ָעלֶּ

ואם יש בו פתח שרגיל לצאת בו לביתו, חייב. אבל עיקר  ,פטור ממזוזה המ"דבי -טור
מזוזה לפתח בית  הר"מ מרוטנבורקהפתח העשוי לכל לכניסה ויציאה, פטור. וכן עשה 

 צהרים היתה רוח רעה מבעתתו קודם שתיקן בו מזוזה.במדרשו ואמר כשהיה ישן 

פתח קטן היה לו לרבי אצל מקומו } רבי לבי מדרשאוההיא פיתחא דעייל ביה )לג.( גמ' מנחות 

איני והא  ..לא הוה לה מזוזה {כדי שלא יטריח תלמידיו לעמוד בפניו אם יעבור לפניהם ונכנס ויצא בו
רוב } ההוא פיתחא דהוה עייל בה רב הונא לבי מדרשא והויא לה מזוזה ההוא רגיל הוה

אם יש ב' } דאמר רב יהודה אמר רב במזוזה הלך אחר הרגיל {הנכנסין לבית המדרש באותו פתח

 .{באותו פתח שרגיל לצאת ולבא יותר יניח המזוזהפתחים לחדר א' 

דתניא בית הכנסת שיש בה בית דירה לחזן הכנסת חייב במזוזה ושאין בה )יא:(  גמ' יומא
 .וחכמים פוטריןבית דירה ר''מ מחייב 

רבין ואביי הוו קא אזלי באורחא קדמיה חמריה דרבין לדאביי ולא אמר )מז.(  גמ' ברכות
ליה ניזיל מר אמר מדסליק האי מרבנן ממערבא גס ליה דעתיה כי מטא לפתחא דבי 
כנישתא אמר ליה ניעל מר אמר ליה ועד השתא לאו מר אנא אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן 

ה אין דלית בה מזוזה לא אלא מעתה אין מכבדין אלא בפתח שיש בה מזוזה דאית בה מזוז
אלא אימא בפתח הראוי הכי נמי דאין מכבדין  בית הכנסת ובית המדרש דלית בהו מזוזה

 .למזוזה

  .תאמזוז ליהי וה החנינ בידר יהמדרש תבי מגילהרושלמי י

מ"ד, לביה הבית בין שחיבר בבית בפתח מדוברש (סי' י' מנחותעל הגמ' ב)מסביר  -רא"ש
ורבי לא היה רגיל לצאת בו, ולכן לא היה שם מזוזה, ואילו אצל רב הונא שהיה רגיל 

מהגמ' ביומא )משמע ו .ממזוזה פטור עצמו המדרש בית פתח אךבו היה לו שם מזוזה, 

, וכן משמע שיש לשים מזוזה מהירושלמי. אך ממזוזהר ופטשביהכ"נ הלכה ש (וברכות
 .היה לו מזוזה מרוטנבורקמהר"מ בבית מדרשו של 
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אבל  ,חייב במזוזה המ"דוקא פתח הבית שהיה יוצא ממנו לבידש כרא"שכתבו  תוס'
  .עצמו לא בעי מזוזה המ"דפתח בי

לפי שהם  בתי כנסיות ובתי מדרשות שאין בהם בית דירה פטורים הרמב"םוכ"כ 
לצאת ולבא באותו אם רגיל וביתו הכ"נ יאו בין ב המ"דשבין בי חפתש וכתב עוד ,דשוק

 .ירושלמיכולא  כבבליופסק  ,רא"שתוס' וכמשמע שהוא מפרש  .הפתח חייב במזוזה
דין שומשמע  בו בית דירה פטור ןדכרכים שאי ית הכנסתבששכתב  רי"ףמ ן נראהוכ
 .הכ"ניוה לדין בוש "דהמיב

ואם יש בו  (בברכותבגמ' כמשמע )ודאי פטור  נ"כיהחייב במזוזה אבל ב ד"מהיב -מרדכי
  .דירה לחזן חייב

נכון להצריך שביהמ"ד פטור,  כבבלימסכימים תוס' ורא"ש , שרמב"ם ע"פא ולהלכה
ים יצא את כולם קירא אלש ב"יתב כ, וורש"יומהר"מ  כירושלמי יהמ"דמזוזה לב

  .וכ"ש בדבר שאין בו חסרון כיס הרבה אבל לא יברך על קביעתה

יהא דעתו ג''כ על קביעת ונכון שיקבע מזוזה בפתח הבית ויברך עליה ב''ח מהביא  -ש"ך
וברכה  מ"דהביויקבע אותם זה אחר זה תחלה בפתח הבית ואח''כ ב יהמ"דהמזוזה שבב

 .זו חוזרת על שניהם
שאינו חייב במזוזה אא"כ יש בו בית דירה, שביהמ"ד  (סעי' ג')לא דומה לביהכ"נ  -

 ה לדירה.שלומדים בו מבוקר עד ערב דומ

 .תפילה למשהביהמ"ד של יחיד ולא של רבים, חייב במזוזה וכ"כ שבמתוס' הביא  -פת"ש

מובטח אני שכל בית שמתוקן במזוזה שכתב  מוהר"םבשם ממרדכי הביא  -ד"מ
בביתו ככד' מזוזות לביהמ"ד ולבית החורף יש כהלכתה אין שום מזיק יכול לשלוט בו, ו

 ולפתח הבית וכל הפתחים.

  , בבית שבספינה ובחנויותחיוב מזוזה בסוכה -'איסעיף 
ַבְשוָ  :שו"ע ַבְסִפיָנה ְוַהֲחנּויֹות שֶּ ָחג, ְוַהַבִית שֶּ ָחג, בֶּ ַכת הֶּ )יומא י. כרבנן לאפוקי דירת  ִקים, ְפטּוִריםסֻּׁ

  .עראי(

רבי יהודה לטעמיה . )י:( סוכת החג בחג ר' יהודה מחייב וחכמים פוטרין( )י. גמ' יומא
סוכה דירת עראי דאמר סוכה דירת קבע בעינן ומיחייבא במזוזה ורבנן לטעמייהו דאמרי 

 .בעינן ולא מיחייבא במזוזה

 רמב"םה וכ"כ .פטורים הבית שבספינה, והחנויות שבשווקיםסוכת החג בחג, ו -טור
 ומפני שאינן עשוין לדירת קבע.

 .מפני שהם דירת עראיפטורים  -ש"ך

 ,יום פטוריםהאם יושבים בהם כל  לואפיש ראהונאינם דירות, מפני ש פטורות חנויות -ט''ז
 לענין חזקה שצריך לישון בביתו בלילות[ '(ח', ח''מ קמ) מובאכ] ,אינם שם בלילה מקרי עראישכיון מ
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אבל  ייך לו שאין חילוק בין יום ללילה,שם תשמיש השדאוצר, הולא דומה לבית התבן או 
  . מזוזה לפתחיו כהט שצריופש ר"הלר הפתוחשבביתו חנות ש

אף אם ו ,בית אוצרל תנחשבסחורה תמיד שמונחת בה חנות ש ,הט"זחולק על  -יד הקטנה
בו כל  שיושביםהמ"ד לפי יבכמו  ושם מ"מ ראוי לחייב המפנה הסחורה בלילה ואינו משאיר

שוק בכרכים גדולים ה םבחנויות שעושין ביו "עושהטור וכוונת שוהעלה  ,דירהל ונחשבהיום 
זה ש שימושמפרקים אותם או עומדים פנוי בלי  "כהיריד ואח בזמןועומדים החנויות בשוק רק 

 וכתב שחנויות ממש צריכים מזוזה בברכה. ילקו"י, ופטורים ממזוזה וכ"פ כמו סוכת החג בחג

אין  השניהו ,רקע עד המשקוףחנויות שבבית שעושין מזוזה אחת מהקנראה ש -מליסא מהר"י
עד המשקוף  האם המזוזה שמגיע ,משקוף רק שכונסין את הכותל לערך אמה או יותרל המגיע

 י'בה וגבא יא מימין הנכנס אם היה הנמוכהואם המזוזה  ,מזוזהמניחין בה מימין הכניסה 
 .טפחים עושה במקום הרחב י' ןטפחים עושין המזוזה בו ואם אי

 מזוזה בסוכות של יוצרים חיוב  -יב'סעיף 
ל יֹוְצִרים, זֹו ְלָפִנים ִמזֹו, ַהְפִניִמית ַחיֶּבֶּ  :שו"ע כֹות שֶּ י סֻּׁ )סוכה ח: שעיקר  ת ְוַהִחיצֹוָנה ְפטּוָרהְשתֵׂ

  .דירתו בפנימית והחיצונה לא קבועה(

ן חרס בימיה כך היה דרך של יוצרי כלי} א''ר לוי משום ר''מ שתי סוכות של יוצרים)ח:( גמ' סוכה 

עושין להם שתי סוכות זו לפנים מזו בפנימית הוא דר ומצניע קדרותיו ובחיצונה הוא עושה מלאכתו ומוציא 

אם בא לישב בתוכה לחג לשם סוכה ואע''ג דלא } הפנימית אינה סוכהזו לפנים מזו  {קדרותיו למכור

במתניתין )דף ט.( הכא אינה סוכה דלא בעינן סוכה לשם חג דהא כבית הלל קיימא לן דמכשרי סוכה ישנה 
{ מינכרא מלתא דלשם סוכה הוא דר בו דהא כל ימות השנה דייר התם ורוב תשמישו וסעודתו ושינתו שם

ויוצא בה ידי חובתו ואין צריך לסותרה } והחיצונה סוכה {משום דכל דירתו בהלעולם } וחייבת במזוזה

ה ליכא למיסר דכיון דכולה שתא לאו הכא דייר והשתא דייר ולעשותה לשם חג כבית הלל ומשום היכירא דמצו

דלאו דירה היא שאינה עשויה אלא לצאת ולבא דרך שם לעולם } ופטורה מן המזוזה{ בה איכא היכירא

דחייב במזוזה  לג:( מנחות)דקי''ל } ואמאי תהוי חיצונה כבית שער הפנימית {ולהכניס שם תגרים

לא זו ולא זו דבר קבוע ואין הפנימית חשובה להיות לה } א קביעותתחייב במזוזה משום דל {מדרבנן

 רק הפנימית חייבת.ש טורוכ"כ  {.בית שער

ובחיצונה הוא עושה מלאכתו  ,חייבת לכןששם הוא דר ומצניע קדרותיו  הפנימית -ש"ך
  .ע תשמישווקבשלבית שער  א דומהול ,ומוציא קדרותיו למכור ואינו דר שם לכך פטור

 גודל הבית החייב במזוזה  -סעיף יג'
ין בֹו ד' ַאמֹות ַעל ד' ַאמֹות, ָפטּור :שו"ע אֵׂ ַע ד' . )סוכה ג. וכגי' רי"ף( ַבִית שֶּ י ְלַרבֵׂ ְוִאם יֵׂש בֹו ְכדֵׂ

ר ַעל ָרְחבֹו א ָאְרכֹו ָיתֵׂ ה, ַאף ַעל ִפי שֶּ ל אֹו ַבַעל ה' זָ ַאמֹות ַעל ד' ַאמֹות ְבָשוֶּ הּוא ָעגֹּ  ִויֹות, ַחָיבֹו שֶּ

 .)טור בשם הרמב"ם שחייב גם ביכול לרבע( )ַרְמַב''ם ָשם ד''ב(

 דבית ט''מ. )ג:( .בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה)ג.(  גמ' סוכה
 .טורוכן הביא  .בכולהו בהו כתיב

שהוא עגול או בעל ה' זויות  ע"פ, אבשווה ארבע על ארבע אם יש בבית לרבע -רמב"ם
 .ו לרבע ד' על ד'בחייב כיון שיש  אם ארכו יותר על רחבו שהואכן חייב, ו
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ואע"פ שבכל הספרים אין כתוב אלא בית אינו חייב אא"כ הוא מרובע ד' על ד',  -רא"ש
לא כמו , וגרס שאין בו ד"א על ד"א משום שלא חזי לדירה רי"ףשאין בו ד' אמות, 

  .יהיה חייב "א על ד"אד גם אם אפשר לרבעש ,הרמב"םשכתב 

וכל שיש בו חלק עליו שהבנתו לא מוכרחת, הרא"ש שרק  כרמב"םנקטינן  הלכהול
 .ראוי לדירה ד"אלרבע 

פטור, אף ולרא"ש ולר' ירוחם  במקרה שיכול רק לרבע ד"א על ד"א שנחלקו מאחר -ש''ך
על אחרת ויהא  חילהברכה או שיברך מת ייש לקבעה בלשנראה שחייב, כרמב"ם שנפסק 

 [.ילקו"י]וכ"פ  על זודעתו גם 

מרפסת וגינה  ,בית דירה צריך שיהא ד"א על ד"א אבל בית שערבדוקא שנראה  -חמודי דניאל
ניח שמנראה במי שיש לו בית גדול ויש לו חדרים קטנים  ועוד ,חייבין אין בהם ד' על ד' לואפי

 .חייבים במזוזהששם חפצים 

א, וממנו נכנסים לחדרים גדולים, אין לקבוע "א על ד"חדר קטן שאין בו כדי לרבע ד -ילקו"י
ובית שיש ד"א על ד"א אך  .שם מזוזה בברכה, ואם ירצה להחמיר יניח שם מזוזה בלי ברכה

 יש בו חפצים גדולים הגבוהים מי' טפחים ורחבים מד' טפחים אין ממעטים משיעור החדר.

  ין לו תקרהבית שא -'דסעיף י
ין לֹו ִתְקָרה, ָפטּור :שו"ע אֵׂ ה, ָהָיה ִמְקָצתֹו מְ . )מנחות לג: ויומא יא:( ַבִית שֶּ רֶּ ינֹו ְמקֹּ ה ּוִמְקָצתֹו אֵׂ רֶּ קֹּ

ִיְהיֶּה בַ  ַתח, ַחָיב ִבְמזּוָזה, ְוהּוא שֶּ ד ַהפֶּ גֶּ רּוי ְכנֶּ ה ד' ַעל ד'ִאם ָהָיה ַהקֵׂ רֶּ )רמב"ם, וכתב כ"מ מלתא  ְמקֹּ

 .דסברא היא(

פטורין מן  {מקולקלין ואשמים כמו זקן אשמאי} אמר רבא הני פיתחי שימאי( :גל) מנחותגמ' 
 מאי פיתחי שימאי פליגי בה רב ריחומי ואבא יוסי חד אמר דלית להו תקרה ,המזוזה

 -שקפי ,שאין הבית מקורה -תקרה :ל''א .מזוזות} וחד אמר דלית להו שקופי {אסקופה עליונה}
 {.אסקופה עליונה

בית  תני רב שמואל בר יהודה קמיה דרבא ששה שערים פטורים מן המזוזה (יא:) יומאגמ' 
שהוא פרוץ } ושער שאינו מקורההתבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות ושער המדי 

 .ושער שאינו גבוה י' {מאין כיסוי מלמעלה לגמרי

חייבים שגרע משערי חצירות י למה קשה"א לל (במנחות)לעיל  "ירשמש"כ  -רא"ש
חצר דרכו להיות כך ומשמש לדירת הבתים שאין ראיה מחצר לבית ש ונראה ,במזוזה

בית שאין לו תקרה ש הרמב"ם "כאבל בית אינו ראוי לבית דירה כשאינו מקורה וכ
 .פטור ממזוזה

 .תופתוחים לחצר יםשבתים מקורכ במזוזה רקשערי חצרות חייבים  -מנוח 'ר

שאם הבית מקצתו מקורה ומקצתו אינו מקורה, אם הקירוי אצל הרמב"ם וכתב 
 בית שרק מסתבר שכן ם"הרמב דברי על ירוחם' ר וכתב הפתח חייב ואם לאו פטור.

שיש  במקורה הואהרמב"ם מה שחייב  שנראהכתב  ר' מנוחו .לדירה ראוי מקורה

  [.לרמב''םאו כדי לרבע ד' על ד'  -ש"ך]במקורה ארבע על ארבע 
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כך  ,לחד לישנא רש"ימסכימים לדעת אחת וגם  הרמב"ם והרא"ששכיון  להלכה
 ., וכן במקצתו מקורהנוקטים

חדר שנכנסין שם להסיק תנורי בית החורף ומחזיקין שם לולין של תרנגולים חייב  -הר הכרמל
חייב שלשערי חצרות  ומהמ"מ כיון שדרכו להיות אינו מקורה ד ,שאינו מקורה ע"פבמזוזה א

 (בסעי' א' ש"ךכמ"ש )במזוזה מטעם זה אבל אם הוא מקום טינופת פטור כיון שאינו בית דירה 
 .האף שהדלת מפסיקיש לכסותו שחייב במזוזה אלא  ,מקום טינופת רק לפעמיםהאך אם אין 

בענפים הקירוי ומסככין את בסוכות פותחין ו ,חדרים מקורים עם מזוזה -ארבעה טורי אבן
זה אם ה נשארת במקומה,והמזוזה  ,הקירוי את םמחזיריסוכות והמזוזה קבועה בדלת ואחר 

צריך אח"כ ליקח המזוזה  לכן ,יש בזה משום תעשה ולא מן העשויש גדול אחדדעת ו .נכון
שיש להחמיר אם נשברה הדלת ונתנו אותה לאומן  וכן העלה ,ולקבוע אותה מחדש ולברך עליה

צריך להוציא המזוזה ולקבוע אותה מחדש משום תולמ"ה. שער ב שכשיחזור לקבעהלתקנו 
סוכה שמשום  שאםחיוב מזוזה מ זאתסוכה מעולם לא יצא ש חדאחולק עליו  והרב בעל המחבר

חג אלא כשעושה לשם חג סוכת ה יםטרודירת עראי הרי חדר זה דירת קבע כל השנה וע"כ לא פ
 ,ודאי גם בימי סוכות לא נפטרה ולכן ,דירת עראי אתקרשנאף כשעושה אותה דירת קבע פטורה 

פסול תולמ"ה לא הוי אלא ש ועודחצר. ל נחשבהרי דרכו בכך ושמקורה  האינ כי לפטרהואין 
לה נעשה בפסול אבל אם מתחלה נעשה בהכשר בחדר שחייב במזוזה אף שנפטר החדר יכשמתח

 .רה ואין בזה תולמ"המ"מ כשנתקן אח"כ כשאח"כ ממזוזה כגון שמסירין הקירוי 

  פתח ללא דלת -טו'סעיף 
ין לֹו ְדָלתֹות, ַחָיב ִבְמזּוָזה :שו"ע אֵׂ ר. ורא"ש מנחות לג:( )לפ' תוס' ַהַבִית, ַאף ַעל ִפי שֶּ פֹוטֵׂ  ְויֵׂש ִמי שֶּ

  .)רמב"ם וכמו שהשיב לחכמי לוני"ל(

ואמר רב יהודה אמר שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר מאי היכר ציר )לג.(  גמ' מנחות
האי הלך אחר היכר } היכי דמי {אותו חור שבאיסקופה שציר הדלת סובב בו} אמר רב אדא אבקתא

ריש גלותא בנא ביתא אמר . כגון פיתחא דבין תרי בתי בין בי גברי לבי נשי {יהודהציר דרב 
העמיד הסיפא בבנין תחלה ואח''כ } תלי דשי ברישאליה לרב נחמן קבע לי מזוזתא א''ר נחמן 

דגמרינן מציצית דכתיב בה תעשה ולא מן העשוי ואי קבענא תחילה המזוזה בסיפא והדר  קבעינהו המזוזות
 {.שתבא לידי מצוה םבנין הוה ליה עשוי המזוזה קודהסיפא ב

שצריך שיבנה מזוזות השער  'דשי מזוזות' ר' יונתן פירש -(בדק הבית)הביאו ארחות חיים 
ונראה לפ"ז שכבר התחיל עד שני שלישים ועשה חור בתחלת שליש  .יקבענה "כואח

ה רב ויגמרו השליש האחרון וצו "כוה ריש גלותא לקבוע שם המזוזה ואחוהעליון וצ
 .משום תעשה ולא מן העשוי נהנחמן שיגמרו כל הבנין ואח"כ יקבע

א"כ העמיד בו דלתות, לפיכך צריך אין הבית חייב במזוזה א -(טור)הביאו  רמב"ם
 להעמיד הדלתות קודם שיקבענה. 

ומשום  ,פתח מבי גברי לבי נשישהבית שבנה ריש גלותא היה הפירשו  -רא"שתוס' ו
 לא ידעש הרמב"םעל דברי  הרא"שוכתב  .ברישא )דלתות( תלי דשי היכר ציר קאמר

ברישא לומר שאין  יא"ל רב נחמן לר"ג תלי דשש בגמ'מאיפה למד זאת, ואולי פירש 
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 הראב"דוגם . הגמ', אך לא משמע כך מל' ד לו דלתותיהבית חייב במזוזה עד שיעמ
  .השיג עליו כן

על זה והשיב להם שעיקר המצוה לא תלה הכתוב אלא  לרמב"םשאלו  חכמי לוני"ל
וכי בב' מקומות מניחים על המזוזה ועל  "על מזוזות ביתך ובשעריך"בשער שנאמר 

שפתח  ,שעריך ודבר ידוע שהשער הם הדלתותאלא כך אמר ביתך ועל מזוזות כל  ,השער
על פתח שלא היו  נחמן לקבוע לו מזוזה 'ור"ג שאמר לר בלי דלת נקרא פתח ולא שער

 'רמר לבר שחיוב מזוזה על פתח בלבד אלא כיון שהעמיד המזוזה אוס לו דלתות לא
 ניתן ללמוד , וכןכ יעמיד הדלתות"נחמן להניח המזוזה של כתב על המזוזה דפתח ואח

 . או הא אין לו דשי ,תלי דשי ברישא ולא א"ל תלי דשיאמר ש נחמן 'רמ

חולקים  רא"ש וראב"ד ,'תוס ,שרש"יכיון  , אךהרמב"םשנראין דברי  אע"פ ולהלכה
  כך נוקטים.עליו והם לחומרא 

תעשה ולא ל שנחשבח כשנותן הדלת אח''כ י"אם קבעה קודם תליית הדלת לא יצא  -ש''ך
ואם א''א לתלותה מיד  המזוזה יתלה הדלת מיד ויקבע ולצאת ידי שניהם .(לבוש) מן העשוי

לה על אחרת ויהא דעתו גם על זו וכשיתלה בה הדלת יתחאו יברך  ברכה ייקבענה בל
  .ובזה יוצא ידי כולם ויקבענה בלי ברכה או יברך על אחרת ויכוון עליה, יטלנה ויחזור

כשאין דלת בפתח, יתלה בלי ברכה, ואם קבע המזוזה בפתח כשהפתח אינו מחובר  -ילקו"י
 ה ולתלותה מחדש.לבנין, ואח"כ קבע את הפתח, פסול, וצריך להוציא המזוז

אם קבעה כשהיה דלת  ,דעת הפוסקים שאם אין דלת פטור ממזוזהשלאף  -מהר"י מליסא
 ילקו"יוכ"פ  עשה ולא מן העשוי.אין בזה חשש משום ת המזוזה, ואח"כ נטל הדלת וחוזר ותולה

   וכתב שלכתחילה יוציא המזוזה ויביאה לבדיקה ואח"כ יחזירה ויברך עליה.

  הרבה חדרים זה לפנים מזה -טז'סעיף 
ה ֲחָדִרים, זֶּה ְלָפִנים ִמזֶּה, כָֻּׁלם ַחָיִבים ִבְמזּוָזה :שו"ע  . מב"ם()ר ַהְרבֵׂ

רמב"ם המוהוא  .יש בבית הרבה חדרים זה לפנים מזה כולם חייבין במזוזה -טור
ב לעשות מזוזה על שער החדר הפנימי ועל ישכתב שחדר שבבית אפילו חדר בחדר חי

 .שכולן עשויין לדירה וקבועיןשער החדר החיצון ועל שער הבית 

 פתחים שאין רגילין בהם  -יח',סעיף יז'
ה ְפָתִחים ְפתּוִחים  יז שו"ע ר אֹו ִלְרשּות ָהַרִבים, ְוַנֲעשּו כָֻּׁלם ִלְכִניַסת ִאם יֵׂש ְבַבִית ַהְרבֵׂ ָחצֵׂ לֶּ

לָ  את ְוָלבֹוא אֶּ ין ְרִגיִלין ַעָתה ָלצֵׂ אֵׂ י ַהַבִית, כָֻּׁלם ַחָיִבים, ֲאִפלּו ִנְתַמֲעטּו ַהִדיּוִרים שֶּ א ִויִציַאת ְבנֵׂ

ם הֶּ ָחד מֵׂ  . )ל' טור ממנחות לד. וכפ' ב' ברש"י מתשובת הגאונים( ְבאֶּ

יֵׂש לֹו ְפָתִחים ַהְרבֵׂ  יח שו"ע ם, ַבִית שֶּ הֶּ ָחד מֵׂ ָלא ְבאֶּ את ְוָלבֹוא אֶּ ינֹו ָרִגיל ָלצֵׂ אֵׂ ה, ַאף ַעל ִפי שֶּ

ַתח ַתח ּופֶּ הֹוִאיל ְוַנֲעשּו ִלְכִניָסה  הגה:. ' א' ברש"י(פ)ל' רמב"ם ממנחות לד. וכ ַחָיב ַלֲעשֹות ְמזּוָזה ְבָכל פֶּ

ַתח ָקָטן ִמן הַ )ַמְשָמעּות ַהטּור(. ִויִציָאה  ַמְכִניִסין בֹו ַיִין ְבָחִביֹות ְּגדֹולֹות, ְויֵׂש לֹו פֶּ ַתח ִמן ָהְרחֹוב, שֶּ יֵׂש לֹו פֶּ ף שֶּ ַבִית ַמְרתֵׂ

file:///C:/Users/reut/Downloads/תיקיה%20חדשה/תורת%20אמת%20-%20365/Temp/his_temp_1_2.htm%23סימן%20רפו%20-%20מקומות%20החיבים%20במזוזה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20כ''ג%20סעיפים%3c/span%3e-יז!
file:///C:/Users/reut/Downloads/תיקיה%20חדשה/תורת%20אמת%20-%20365/Temp/his_temp_1_2.htm%23סימן%20רפו%20-%20מקומות%20החיבים%20במזוזה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20כ''ג%20סעיפים%3c/span%3e-יז!
file:///C:/Users/reut/Downloads/תיקיה%20חדשה/תורת%20אמת%20-%20365/Temp/his_temp_1_2.htm%23סימן%20רפו%20-%20מקומות%20החיבים%20במזוזה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20כ''ג%20סעיפים%3c/span%3e-יח!
file:///C:/Users/reut/Downloads/תיקיה%20חדשה/תורת%20אמת%20-%20365/Temp/his_temp_1_2.htm%23סימן%20רפו%20-%20מקומות%20החיבים%20במזוזה,%20%3cspan%20style='font-size:16px;%20'%3eובו%20כ''ג%20סעיפים%3c/span%3e-יח!
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ת ְוַהְּגדֹוָלה ְפטּוָרה, ְואִ  ַתח ַהָקָטן ָראּוי ִלְמזּוָזה, ִהיא ַחיֶּבֶּ ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים בֹו ָתִמיד, ִאם ַהפֶּ ין ַהָקָטן ָראּוי ִלְמזּוָזה, שֶּ ם אֵׂ

ת ְוַהָקָטן ָפטּור ַהְּגדֹוָלה  ם ְתשּוָבה ַאְשְכַנִזי")בַחיֶּבֶּ  .ת ְוִהיא בת' מהרי''ל סי' צ''ט(י ְבשֵׂ

דאית ליה ארבעה ]חדר[ מדרב הונא האי אינדרונא אמר רב פפא שמע מינה )לד.(  מנחות גמ'
מינייהו טפי דהא } חייב בארבע מזוזות פשיטא לא צריכא אף על גב דרגיל בחד ]פתחים[ באבי

 כגון תרי בבי ורגיל בחד בטילה אידך לגביה אבל תלתא לגבי חד לא בטלידאמרן לעיל הלך אחר הרגיל ה''מ 
 ולמעוטי פתחא שהיה רגיל שבני אדם רגילים לצאת ולבא בו מתשובת הגאונים הלך אחר הרגיל שון אחרל

אבל ב' פתחים או ג' לחדר דרבי שאינו עשוי אלא לו לבדו ולאיתויי פתחא דרב הונא שהיה רגיל אף לאחרים 
אחד וכולן נעשו לביאת כל בני הבית שהיו מרובין ותשמיש אחד בחדר תדיר והוצרכו לו פתחים הרבה כולן 

 העתיק רא"שו .{לאחד מהןחייבין במזוזה. ואף על פי שנתמעט תשמיש ואינן צריכין עכשיו לכולן אלא 
 .רש"ידברי 

אם יש ב' פתחים לחדר א' } אמר רב יהודה אמר רב במזוזה הלך אחר הרגיל)לג.( גמ' מנחות 

 {.באותו פתח שרגיל לצאת ולבא יותר יניח המזוזה

אם יש בבית הרבה פתחים פתוחים לחצר או לרשות הרבים ונעשו כולם לכניסת  -טור
חייבין, אפילו נתמעטו הדיורין שאינן רגילין עתה לצאת ולבוא כולם  ויציאת בני הבית
. אבל מי שיש לו פתח קטן לצאת בו לבדו למדרשו וכיוצא [השו"עוכ"פ ] אלא באחד מהן

 .פטור ו, שאין בני הבית רגילין לצאת בוב

בית שיש לו פתחים הרבה אע"פ שאינו רגיל לצאת ולבא אלא באחד מהם  -רמב"ם
או בין  המ"דפתח שבין בי וכתב עוד ,[השו"עוכ"פ ] חייב לעשות מזוזות בכל פתח ופתח

נראה ב"י  וכתב .א באותו הפתח חייב במזוזותווביתו אם רגיל לצאת ולב הכ"נבי
להתחייב שמפרש דהא דאמרינן במזוזות הלך אחר הרגיל היינו לומר  שהרמב"ם

א תמיד והלך אחר הרגיל שאם הוא רגיל לצאת ולב יהמ"דבמזוזה בפתח שבין ביתו לב
 .דרך אותו פתח חייב במזוזה ואם אינו רגיל לצאת ולבא אלא פעם במקרה פטור

בשעת רק  בונכנסים מהרחוב ו פתח לו יששבמרתף  ותת אשכנזיובתשובומובא שאלה 
לא גבוה י' ולא רחב ד' יוצא מבית יש בו פתח קטן נוסף שו להכנסת חביות,הבציר 
 והשיב לבית.רחוב המבו מרתף לרחוב נכנסין הפתח שבין השפותחין ולפעמים  ,למרתף

, פתח שברחוב פטורמו בו מזוזה, והייש שאם הפתח שמהבית למרתף ראוי למזוזה
והפתח ד' ולא י' א"כ חור בעלמא הוא  בפתח זה שאין בואבל  משום שאינו קבוע,

כדי לחוק  העיקרי הוא הפתח לרחוב לכן ישימו בו מזוזה, ואם יש בפתח הקטן
יש ש ב"י וכתב ., ישימו בו מזוזהרוחב ד' וגבוה י' באמצע ,ברגליה ג' שישולהשלים 

 .ר"מכשאם יש כדי לחוק בו, שהלכה כחכמים שסברו שאין חוקקים, ולא לתמוה 

בטל הגדול מפניו, ואם אינו כשיעור, הוא אם הפתח הקטן כשיעור, הוא העיקר ו -ש"ך
 נחשב לחור בעלמא והפתח הגדול הופך לעיקר.
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  ארובה בין בית לעליה -יט'סעיף 
ָלם ְועֹוִשים  :שו"ע ין ַבִית ָלֲעִלָיה, ְועֹוִלים ָלּה ַבסֻּׁ בֵׂ ָבה שֶּ ף סְ ֲארֻּׁ קֵׂ ָלם הֶּ ְמִחצֹות ְפָעִמים ִביב ַהסֻּׁ

ָלם ּוְפָעִמים ְלַמְעָלה ְברֹּאשֹו, ְויֵׂש בֹו צּוַר  י ַהסֻּׁ עֹוִשין אֹותֹו, ַחָיב, ְלַמָטה ְבַרְגלֵׂ ַתח ַבָמקֹום שֶּ ת פֶּ

  .(וכפרש"י .מנחות לדבהונא  בדרמימרא ל' טור מ) ְוִאם ָעשּו ְלַמְעָלה ְוַגם ְלַמָטה, ַחָיב ִבְשַתִים

זהו דרכן ארובה באמצע העלייה ועולין לה מן } איתמר לול פתוח מן הבית לעלייה)לד.( גמ' מנחות 

הבית במעלות ועושין ד' מחיצות סביב המעלות למטה כדי שלא ירד אדם מן העלייה לבית כי אם ברשות בעליה 

אמר רב הונא אם  {פתחועושין פתח במחיצות וכן עושין בני עליה ד' מחיצות סביב הארובה למעלה ובהן 
חייב  {אחד בבית ואחד בעלייה כדפירשתי} יש לו פתח אחד חייב במזוזה אחת אם יש לו ב' פתחין

 .בשתי מזוזות

 פתח שאחורי הדלת -כ'סעיף 
ַפח, ַחָיב ִבְמזּוזָ  :שו"ע ת, ִאם יֵׂש לֹו ְפִצים טֶּ לֶּ י ַהדֶּ ֲאחֹורֵׂ ַתח שֶּ  . )מנחות לג: ופרש"י( הפֶּ

דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא העמיק לה טפח פסולה לימא  )לג:(גמ' מנחות 
אם יש שם טפח צריך מזוזה  )לבינה( מסייעא ליה הניחה בפצין או שטלה עליה מלבן

כגון שיש }אחרת אם לאו אינו צריך מזוזה אחרת כי תניא ההיא בפתח שאחורי הדלת 

 רום ואחד למערב וקבע מזוזה בפניםבמקצוע הבית פצים קבוע ושני פתחים מחותכין אחד לד
אם יש עובי בפצים  ,בחלל פתח הדרומי וכשהדלת סתום הוי פתוח למערב אחורי הדלת ]בפצים[

המבדילן טפח בין פתח לפתח צריך מזוזה אחרת לפתח מערבי הואיל ואין המזוזה בחללו ואם לאו 
וכן שטלה מלבן לפצים משני צדדים והמלבן  ,אין צריך מזוזה אחרת שהרי כמונח באותו פתח עצמו

שדרך עשירים לעשות פתח אצל שער הגדול שאין  אחר רושפי .ריבה את עביו והבדיל את הבדלתו
פותחים שער הגדול תמיד והכי קאמר או שטלה עליה מלבן ועשה אצל המלבן פתח אחר אם יש בין 

הא בהדיא קתני לה פתח  {פתח לפתח טפח הוי שניהם חשובין וצריך מזוזה אחרת לקטן
  .שאחורי הדלת אם יש שם טפח צריך מזוזה אחרת ואם לאו אינו צריך מזוזה אחרת

אם יש לו פצים טפח חייב במזוזה.  תח שאחורי הדלתפ -(הרא"ש מפסקירש"י ) טור
כגון שיש במקצוע הבית פצים קבוע לב' פתחין מחותכין בו אחד לצפון ואחד  פירש"י

למערב, וקבע מזוזה בפצים בחלל הפתח הצפוני וכשהדלת פתוח הוי אחורי הדלת, אם 
טפח בין פתח לפתח, צריך מזוזה אחרת לפתח מערבי  היש בעובי הפצים עובי הבדל

חרת שהרי היא כמונחת בחללו זוזה אהואיל ואין המזוזה בחללה, ואם לאו, אין צריך מ
 .לעיל בגמ'המופיע  רש"יב ירוש הראשוןפהאת הביא  ב"י עצמו.

א"צ ששמאל ל המזוזה ימין ולזהל המזוזה כיון שאין לה טפח ולזהמ רש"יפ -מרדכי
שצריך  נוסף פתח חדרהכגון שיש אצל  ר"ץופי'  שמהיכן ידע זאת. וקשה ,מזוזה אחרת

  .במזוזה אחת יוצאמזוזה ויש פצים שם שהוא ימין לזה ולזה וכיון שאין ביניהם טפח 

המזוזה תיהיה  ,שכשיכנס במערבשיוצא  לפרש"יהיה קשה לו ש המרדכיהסביר את  -ט"ז
מועילה  ,משמאלו שהפצים משמאל הנכנס, ולכן י"ל שהמזוזה שנמצאת מימין לנכנס מצפון

שיש חדר שנכנסים אליו דרך פתח המערב שלשם זה נעשה  ר"ץגם לפתח מערבי, ופי' 
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 הפתח ונמצא שהמזוזה בימין הנכנס לביתו מצפון ומימין לנכנס מביתו לאותו חדר.
כתב שההיתר הוא שמכיון שנעשה בעיקר קביעתו לימין סגי גם לפתח השני והדרישה 

 שהוא לשמאל.
הפתחים הם  שב' והסביר, 'בו מחותכין'שאיך יסבירו  רש''ילפ על הסברם ט''ז ותמה

שבמקצוע מערבית צפונית עומד פץ א' עב ורחב ונחתך בו חתך  ,בפצים עצמו מחותכים בו
גדול כדי שיעור פתח מצפון לתוך חלל הבית ושם נכנסין ויוצאין מצפון לבית ומבית לצפון 
ועוד נחתך שם שיעור פתח ממערב לחלל הבית ושם הוי כניסה ויציאה מבית למערב 
וממערב לבית ועשה המזוזה בחלל הפתח המערבי דהיינו באותו צד שהוא ימין הנכנס 

פתח הצפוני יש חילוק ו ,ט שהיא כדיןוממערב לבית וא''כ המזוזה של פתח המערבי פש
אם יש באותו חלק פצים המבדיל בין מערב לצפון שיעור טפח צריך מזוזה אחרת לצפוני ש

לשניהם  חדטפח מתכשר גם הצפוני כאילו גם הוא בחלל המערבי וימין א בואבל אם אין 
בפתח , שהמזוזה תיהיה דרומי ומערבי בדרך זה 'לרש''י  כן בהתאמה על מש"כו .סגי

שהדלת פתוחה הוה '. ומש"כ שהרי היא ימין לשניהם מבדילאם אין טפח  בלבד הדרומי
המקומות הם מקום  ששניתחים באה להשמיע לנו על סמיכות הפ שהגמ' 'אחורי הדלת

  אחד.

אם  לואותן פתחים שהם חלוקים ועמוד באמצע די להם במזוזה א' אפישיראה מכאן  -ש"ך
אלא כשא' בצפון וא' במערב אבל כששני הפתחים  בב'חייב תלא משיש בעובי העמוד טפח 

 .)טור( ברוח א' אפילו אם יש בעובי הפצים טפח חשוב הכל כפתח א'

 אחד שמחולק לשתייםפתח  -'אכסעיף 
ר ִצי :שו"ע כֵׂ יֵׂש הֶּ יְנַתִים, ָכל שֶּ ָחד, ְוִחְלקֹו ְבַעמּוד בֵׂ ַתח אֶּ ם פֶּ י הֵׂ ר ָבזֶּה ּוָבזֶּה ְלַצד ָהַעמּוד, ֲהרֵׂ

ין ִציִרים אֵׂ ַתח. ֲאָבל ָכל שֶּ י ְפָתִחים ְוָצִריְך ְמזּוָזה ְלָכל פֶּ ין ָהַעמּו ִכְשנֵׂ ד ְמַחְלקֹו ְלַצד ָהַעמּוד, אֵׂ

ָלא ְלנֹוי ְבָעְלָמא ינֹו אֶּ אֵׂ  . )תש' הרשב"א( ִלְשַנִים, שֶּ

אותם פתחים שהם חלוקים ועמוד באמצע, די להם במזוזה אחת אפילו שוייראה,  -טור
כשיש בעובי העמוד טפח אלא כשאחד בצפון  ב'לא חייב בשאם יש בעובי העמוד טפח, 

הפתחים ברוח אחד, אפילו אם יש בעובי הפצים טפח, חשוב  ב'ואחד למערב, אבל כ
שער גדול שאין  ליד, כמו שדרך לעשות פתח קטן רש"יב ב' 'פיף להכל כפתח אחד. וא

פותחים תמיד השער הגדול ופותחים הקטן, ואם יש פצים רוחב טפח ביניהם צריך 
ח הקטן נבדל שפת ששונהמזוזה אחרת, אפילו לפי זה נראה שפתח החלוק אין צריך, 

שאינן נבדלין זה מזה,  כאן, אבל השני ימשער גדול לגמרי שהרי נפתח ונסגר כל אחד בל
נחשב נפתח וכן נסגרים ביחד ואין העמוד נעשה אלא לנוי, ודאי  השנינפתח גם  וכשאחד

 שדבריו נכונים. ב"יוכתב  .לאחד

משא''כ  נפתחים ביחד,ושתיהם אם הוא בדרך שאין נבדלין זה מזה ש בטורמבואר  -ט''ז
אם יש שער א' גדול וסמוך לו שער קטן כדרך העשירים שאינם רוצים שהשער הגדול יהיה 

 .משתמשים תמיד בקטן רק לפרקים בגדול בזה צריך ב' מזוזותופתוח 
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כל שיש היכר ציר בזה ובזה לצד העמוד הרי הן כשני , לקו בעמודיחשפתח א'  -רשב"א
אבל כשאין צירים לצד העמוד אין העמוד מחלקו לשנים  ,פתחפתחים וצריך מזוזה לכל 

 .השו"ע, וכ"פ ופתח אחד נקרא ,שאינו אלא לנוי בעלמא כחלונות שלנו

 בית שכורו פונדק חיוב -'בסעיף כ
ץ ִיְשָר  :שו"ע רֶּ ְנָדק ְבאֶּ ץ ְוַהָדר ְבפֻּׁ ר ַבִית ְבחּוָצה ָלָארֶּ ל, ָפטּור ִמְמזּוָזה ַהשֹוכֵׂ ְשֹלִשים יֹום. אֵׂ

ל, ַחָיב ִבְמזּוָזה ִמָיד, ִמשּום יִ  ץ ִיְשָראֵׂ רֶּ ר ַבִית ְבאֶּ לְוַהשֹוכֵׂ ץ ִיְשָראֵׂ רֶּ ְוהּוא ַהִדין  .)מנחות מד.( שּוב אֶּ

ר  ל ַבִית ִדינֹו ְכשֹוכֵׂ ם  "י)בְלשֹואֵׂ  )מנחות מד.(. הר''ר ָמנֹוַח וכ''מ ְבַש''ס(ְבשֵׂ
 יום שלשים כל ל''בח בו{ יחזור שמא }פטור בית והשוכר י''בא בפונדקי הדר )מד.(גמ' מנחות 

 יישוב משום לאלתר מזוזה עושה י''בא בית השוכר אבל חייב ואילך מיכן המזוזה מן פטור
 בקושי הלכך.( קב דף) מ''בב השואל' בפ כדאמר ממנו יוצא' אפי משם נוטלה אינו שוב שקבעה דלאחר} י''דא

 ונמצאת במזוזה מזומנת כשימצאנה מהרה אחר ישכרנה ממנה יוצא 'ואפי אחרת מזוזה טורח מפני ממנה יצא

 .טורוכ"כ {. מיושבת י''א

"ל ושוכר בית בחש והטעם ,מהגמ'דין שואל בחו"ל כדין השוכר וכך משמע  -ר' מנוח
הוי דירת עראי ולא  יום מזוזה חובת הדר פחות מל'שכיון  ,יום ל'פטור ממזוזה עד 

 .ייבחמת

 .עדין דירה יםנקרא םמשום שאינ ל' יום ממזוזה יםפטורהשוכר בחו"ל ובפונדק בא"י  -ש"ך

או אם שותפים  יש לו חדר בפני עצמו,דוקא שחייב הדר בפונדק ש ראהנ -ירוחם 'ר
 .ישראלים בפני עצמם ופשוט הוא

פטור כיון שהיה נראה שחייב במזוזה אף ששוכר בית תבן ועצים לה"ה  -רבינו עקיבא איגר
"ע ושבמ"מ אך  [בית תבן ועצים פטורש כרמב"םהלכה  אולי]הוי ספק דרבנן  מהתורה,שוכר פטור ש

דעת המקל  שו"עהשמה שהזכיר נראה ש פת"שחשו לדעתו שלא לברך, וכתב לא  ואחרונים
הם ש המ"ד ובית שאין לו דלתותיבואין בית פתוח לו שבית שער ו כמו מקום שנשים שוכבות

 .שוכרכש ים ממזוזהפטור יהיו

)או"ח יד', ג'(  בשו"עמובא כ ,אם קובע מזוזה בתוך ל' יום להחמיר ולברךרשאי  -אשל אברהם
 .מברך לא הפסידשה (רא"שתוס' ובשם  ,שם) מג"אהמציצית כל ל' יום וכתב  הטלית שאולה פטורש
 לא יברך בתוך ל' יוםכתב ש ילקו"יו

 לשלושיםיצטרף היום הראשון אם כשיחזור יש להסתפק  ,יום ויצא 'בבית כט היהאם  -י"רכב
 ' יוםאם החזירו תוך לשטלית בבנמוק"י  כ"שמנראה שצ"ע ש פת"ש וכתב לא הכריע.ו ,יום

פטור ממזוזה ל' יום היינו כתב שבנחלת צבי ו .יום רצופים 'בעינן לשאינו מצטרף שוחזר ולקחו 
  .הגאון מליסאמאינו חייב לקבוע עד אחר ל' ולא כמשמע שאף אם רוצה לדור בו כמה שנים 

 חיוב בית השכור מגוי -'גכסעיף 
ינֹו ְיהּוִדי, ַחָיב ִבְמזּוָזה :שו"ע אֵׂ ר ַבִית מֵׂ  . כ"כ סמ"ג בשם הירושלמי(ו)הגמ"י לדעת הרמב"ם  ַהשֹוכֵׂ

 .שפטורים אפילו אחר ל' יום ר"יפסק  ,בתים ששוכרים ישראל מנכרים -מ"יהג
 דמגילה בירושלמי מובאש סמ"גכ"כ , לחייב אפילו שוכר מעכו"ם הרמב"םדעת ו

 .צריך ליתן בו מזוזה הגוימהשוכר בית ש
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 כו"םכיון שהבית של עם ממריוולא א .ובא''י מיד ,''לולאחר ל' יום בחחייב במזוזה  -ש"ך
  .פטור ממזוזה "ם שאם לא כןוכעהמשום סכנה בבית זה במקום שאין ו ,פטר לגמריי

המשכיר  לגוייש ו ,והמפתח אצל הישראל גויבישראל ששכר מרתף מ נשאל -רבינו עקיבא איגר
 ,מפתח מהישראל להשתמש צריך לשאול שרוצה הגוי ו ובשעהזכות ורשות להניח שמה חפצי

של מושו ישששאף שנראה לחייבו במזוזה  והשיב גוי.שותפות  שנקראאם חייב במזוזה או לא ה
הגוי לא נראה כשלו שהמפתח אצל הישראל, שימוש אל מחזי כאילו הבית שלו ממש אבל ישר

הם שיהיה הנאמנות ביני ואולי כשקנו הבית בשותפות התנש ,אך אין לנו לסבור מדעתנו
 . ולכן יהיה פטור ממזוזה, נו להחמיר בדרבנןלאין ו , וכיון שהדין ששוכר פטור ממזוזהלישראל

בקנו שאף  ,ופעמים זה ומש בכולתדין חלוקה ופעמים זה מש וף אין באף אם המרתש עוד תבוכ
חשש שיאמר  כאן שישכ"ש ו ויהיה פטור רק מדרבנן יש להקלשבשוכר  כאןיש להחמיר מ"מ 

 .כשפיםגוי שעושה לו ה

 ' סעיפיםב יב במזוזהיאיזה פתח ח -'זסימן רפ

 תנאים הצריכים להיות בפתח -'סעיף א
ַתח  :שו"ע ין ַהפֶּ י ְמזּוזאֵׂ ן יֵׂש לֹו ְשתֵׂ ָלא ִאם כֵׂ )מימרא דרבא במנחות לג:  ֹות ּוַמְשקֹוףַחָיב ִבְמזּוָזה, אֶּ

  .וכפירוש א' ברש"י(

 : פיתחי שימאי
מקולקלין ואשמים כמו זקן אשמאי דאמרינן בקדושין } פיתחי שימאיאמר רבא הני  )לג:( גמ' מנחות

פטורין מן המזוזה מאי פיתחי שימאי פליגי בה רב ריחומי ואבא יוסי חד אמר  {)דף לב:(
שאין הבית  -תקרה :ל''א .מזוזות} וחד אמר דלית להו שקופי {אסקופה עליונה} דלית להו תקרה

 {.אסקופה עליונה -שקפי .מקורה

 א"כ עשוי כתיקונו.ה אפילו הוא עומד במקום החיוב אאין הפתח חייב במזוז -טור
אם אין המשקוף שהדלת שוקף עליו למעלה  "ג,מזוזות ומשקוף ע ב'שתהא לו  כיצד

 יוצא, פטור.וישר אלא אבן נכנס ואבן יוצא, או שאין המזוזה ישר אלא אבן נכנס 

שהדלת שוקף בה מלמעלה אינו מקום  -'דלית להו תקרה' :תוס' ורא"שוכן הסבירו 
שאין שם מזוזות אלא  -'דלית להו שיקפי' ,כנסת וא' יוצאתנאלא אבני הכיפה א'  ,הושו

  .שהאבנים בולטות כמו שיני החומה

 .ברש"ימחייב שיהיה בבית ב' מזוזות, משקוף ותקרה כפי' ב'  )הל' מזוזה ו, א( רמב"םה

ואין  )שחייבת במזוזה( חצרשיוצא שגרע מ וקשה ,שאין הבית מקורה פירש"י -מרדכי
  .לחלק בין סופו להיות מקורה ובין אין סופו להיות מקורה

 בסה"מאבל  ,יהיה חייב במזוזהועבדינן לחומרא שאין תקרה כ "מארמ י"מהג וכתבו
 .שפטור מב"םכר הגמ"י פסק

לא שרש"י והרמב"ם , והיה לו לכתוב תוס' ורא"שדבריו כדברי  הטורסתם  -ב"י
 שצריך שיהיה ב' מזוזות ומשקוף. ורש"י רמב"םכ בשו"עופסק  פסקו כן,
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אין היכר משקוף מעל המזוזות, ונמשכת עד המזוזות, ועד בכלל, שתקרה של בית  -ילקו"י
 .בלי ברכה, שספק ברכות להקל ולכן יקבע המזוזה בביתנחלקו בזה הפוסקים, 

  :ופצים אחד נארפיתחא דאק
חייב במזוזה אמר  {זוית של ביתבקרן } נארפיתחא דאקאמר אמימר האי  (לד.) גמ' מנחות

הרי } א''ל עדי פצימי {אלא ראשי הכתלים ,מזוזות} ליה רב אשי לאמימר והא לית ליה פצימין

רב פפא איקלע לבי מר שמואל חזא ההוא פיתחא דלא  .{כלומר אלו ראשי הכתלים הן הן פצימין
ואין אצלו כלום ואין לו פצים שהיה הפתח אצל הזוית וציר הפתח הוא הזוית } הוה ליה אלא פצים אחד

מפרש לקמן דמחייב מזוזה לבית } משמאלא ועבידא ליה מזוזה א''ל כמאן כר''מ {אלא סף שסוגר בו

 {מנלן דמימין} מאי היא משמאל מי אמר ,ר דאמר ר''מ מימיןואימ {שאין לו אלא פצים אחד
דתניא ביתך ביאתך מן הימין אתה אומר מן הימין או אינו אלא משמאל ת''ל ביתך מאי 

מאי ר''מ  ..תלמודא אמר רבה דרך ביאתך מן הימין דכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר
 .וחכמים פוטריןר''מ מחייב במזוזה  בית שאין לו אלא פצים אחדדתניא 

 כזה: אחד עובר הכותל הלאה מהפתחצד ין בו אלא מזוזה אחת, כגון שמפתח שא -טור

ואם הפתח ממלא כל  .פטור ל, ואם היא מצד שמאחייב ןצד ימיאם המזוזה מ  
 הריוח חייב, שכותלי הבית שמהצדדין חשובין כמזוזות.

  כזה: כגון שהפתח ממלא כל מזרח ומגיע מצפון לדרום -'נארפיתחא דאק' :רא"ש
עד  שהם נמשכים -'עדי פצימין' .אלא כותלי הבית של צפון ודרום -'לית ליה פצימין'

היה  -'חזא דליכא אלא חד פצימא משמאלא ועבד ליה מזוזה' .מ"מ פצימין הם ,שם
נמצא שלא הוה ליה פצים אלא משמאל  ,כותל הבית לימין הפתח עובר לה מהפתח

 "עישמעאל ור 'רש "מהלכה כרשונראה  וכתב עוד .וקבע המזוזה בפצים שבשמאל
  .קיימי כוותיה

שאין  הלכה כחכמיםפסק  הרמב"םאבל  ,ולא הכריע הלכה ,סוגיאההביא את  -רי"ף
אפשר  ב"י. וכתב 'נארפתחא דאק'מזוזות והשמיט  ב'הבית חייב במזוזה עד שיהיו לו 

 .בשו"ע וכן להלכה, תלים הם חשובים מזוזותשראשי הכטעמו משום ש

 [.ילקו"י]וכ"כ  בלי ברכהיקבענה נראה ש ,מצד ימין שהמזוזה אף -ש''ך

 .פטור ממזוזה )כפתח מנהרה( מרתף שפתחו הוא על שטח הארץ -נו"ב

 שתי מזוזות וקשת -'בסעיף 
י ַהְמזּוזֹות ִבְמקֹום  :שו"ע ת ַעל ְשתֵׂ שֶּ יֵׂש לֹו ְמזּוָזה ִמָכאן ּוִמָכאן, ְוִכָפה ְכִמין קֶּ ַהַמְשקֹוף, ַבִית שֶּ

ין לֹו  אֵׂ י שֶּ ין בֹו י' ְטָפִחים, ָפטּור, ִמְפנֵׂ ר, ַחָיב. ְוִאם אֵׂ ַבּה ַהְמזּוזֹות י' ְטָפִחים אֹו יֹותֵׂ ִאם יֵׂש ְבגֹּ

ַבּה ֲעָשָרה ְטָפִחים, דְ  הגה: .מים(כ)ל' רמב"ם מעירובין יא: ויומא יא: וכח ַמְשקֹוף ין לֹו ּגֹּ אֵׂ ַתח שֶּ ן פֶּ כֵׂ ָפטּור ְוָכל שֶּ

ב עֹוָלם סֹוְמִכין ַעל ְמזּוָזה  )רמב"ם( י("ב יןַבטּור ּופֹוְסִקים ַעיִ  ך משמע)כִמְמזּוָזה  לּו ְדרֹּ ט ִבְמִדינֹות אֵׂ ַהִמְנָהג ִנְתַפשֵׂ

א ָשַמִים ְיתַ  ן ָכל ְירֵׂ כּו, ָלכֵׂ ִיְסמֹּ ם ַעל ַמה שֶּ ין ָלהֶּ ינֹו ָנכֹון, ְואֵׂ ם, ְואֵׂ יהֶּ ַתח ָבתֵׂ עֹוִשין ַעל פֶּ יתֹו ְכִדינֹו ְבָכל ַאַחת שֶּ ן בֵׂ קֵׂ

ר ַהְפָתִחים ַהַחָיבִ  ִנְתָבאֵׂ  )מהרי''ל ִבְתשּוָבה ּוְבהל' ְמזּוָזה(. ים, ּוְכמֹו שֶּ
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מפני } וחכמים פוטריןר''מ מחייב במזוזה  {שער העשוי ככיפה} תנינא כיפה :(יא) עירוביןגמ' 

 ושוין שאם יש ברגליה עשרה{ שלמעלה בעיגול הוא מצר ואינו רחב ארבעה ואין פתח פחותה מד' רוחב

ואפילו כל העיגול סתום נשאר שם  'דגובה ברוחב  י'דהא יש בה } שהיא חייבת {שיתחיל לעגלגובה קודם }

אלמא אין צריכין ליגע דהא הכשירה דפתח ברגליה היא והעיגול מפסיק בין תקרה העליונה  שיעור פתח כשר
וש דאביי ילפינן למזוזות וקתני חייבת אביי לפרושי פלוגתייהו אתא לישנא אחרינא ואמר אביי גרסינן ומפיר

דאין צריכין ליגע. הכל מודים גבוהה עשרה ואין ברגליה שלשה דלא כלום. דכל בציר משלשה גובה ארעא 

אמר אביי הכל מודים אם גבוהה עשרה  {סמיכתא היא ואין שם מפתח זה כלום שיהא רוחב ארבעה
הה עשרה ולא כלום דכל וסתם רגליה רוחב ד' ואין גוב} ואין ברגליה שלשה אי נמי יש ברגליה שלשה

דנפיק } ואין גבוהה עשרה ולא כלום כי פליגי ביש ברגליה ג' {פחות מעשרה לא כלום ולאו פתח הוא

מתורת ארעא סמיכתא בהכשר פתח ארבעה רוחב וגובהה עשרה עם העיגול ואינה רחבה ארבעה מעוגל 

ולהרחיבו לארבעה בלא ולסתור העיגול } וגבוהה עשרה ואין רחבה ארבעה ויש בה לחוק {ולמעלה

להשלימה  {נפילת ראש העיגול העליון שהבנין ארוך לכאן ולכאן ואין הבנין כלה מכאן ומכאן למדת השער
הואיל ובגובה שלשה יש הכשר רוחב פתח רואין שבעה } לארבעה ר' מאיר סבר חוקקין להשלים

 .אין חוקקין להשליםורבנן סברי  {העליונים כאילו הן חקוקין מבפנים ונרחבים למדת הרגלים

ולכת עד אם יש לו ב' מזוזות, והאסקופה שעליהן עשויה כקשת ומתקצרת וה -טור
אם יש בגובה המזוזה י' טפחים קודם שנתקצרה עד שאין  ,שאין בה ד' טפחים ברוחב

 בה ד', חייב. ואם לאו, פטור.

 כאן וברמזים ופסק טורהלכה כר"מ לא סמך על זה שנראה שכתב רא"ש שאע"פ  -ב"י
הלכה אלא ל כן לא פסקרא"ש סבר שאף שונראה  ,הרי"ף והרמב"םוכדעת  כחכמים

מפני דימוי  ,יחיד ורבים הלכה כרביםשכלל הלומר שהיה נראה לומר כן אבל לא נניח 
 .הלכה כר"משראיה 

ב' שבית שיש לו מזוזה מכאן ומכאן וכיפה כקשת על  ,תאחרנראה שמפרש  -רמב"םה
ם המשקוף אם יש בגובה המזוזות י' טפחים או יותר חייב ואם אין בו המזוזות במקו

כל שיש ברגלי ש רשב"אהשזה ל'  ב"יוכתב  .י' טפחים פטורים מפני שאין לו משקוף
 .עירוביןבהכיפה י' קודם שיתחיל להתעגל יש לה דין פתח וחייבת במזוזה כדאיתא 

וכתב אם יש לו ב'  הרמב"םאלא שנמשך קצת אחר  ,כרש"י טור עיקר פירוש -ב"י
מזוזות כלל  ב'אפי' אין שם  לרש"יואילו  ,מזוזות והאסקופה שעליהם עשויה כקשת

 .ברוחב ד' חייב י'בה ולהתעגל אם יש ג התחלה מתחילהאלא שמ

לת העיקום אינו יתחשמ ,ה בלי עיקוםובשו י'הארץ שיהא גבוה מ צריך רמב''םל -ט"ז
 ד'טפחים כל שיש בחללו  י'רף לגובה טאף העיקום מצ לרש''יאבל  .טפחים י'נחשב בכלל 

 נקרא ד'חלל ממקום שאין רק , ומתחיל מהארץ להתעקםו אם אין ב' מזוזות לוואפי ,טפחים
  .ש"ך, וכ"כ עיקום ולא מצטרף לשיעור גובה י'

אם ', וכשכתב בסוף כרמב"ם מזוזות בעינן 'אם יש לו ב' מזוזות'נקט בתחילה ו טור -
 ,כרש"ימשמע  עד שאין בה ד' חייב ואם לא פטור' מזוזה י' קודם שנתקצרהיש בגובה ה

יש גובה י' טפחים אם  היכן להניח המזוזה וצ''ע למעשה. יכרש"אך נראה שסבר הכל 
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 ניחאם נ ,אבל יש בחללו ד' שיעור גדול עד למעלה ,וה בלי עיקום ואח''כ יש עיקוםובש
אף ש וטור כרש''י קי''ל יש לחוש דילמא (רמב''ם)כה ומקום השו נגמרהמזוזה במקום ש

למטה  תיהיה המזוזהיוצא ש ,העיקום שלמעלה בשיעור הגובה יחשב כיון שיש שם ד'
למעלה במקום הרחב  ניחהואם נ '(כמ''ש בסי' רפט)דיעבד בוזה פסול אפילו  ,משליש העליון

כעושה  ונחשבשם לא מצטרף לגובה ש רמב''םכבשליש העליון שהוא עקום דילמא קי''ל 
למעלה משני שלישים  של הפתח יש לעשותה בשליש העליוןשונראה  ,מזוזה במשקוף

כשר למטה שמ''מ כיון  י',שאין העיקום מצטרף לגובה  שאף לרמב''םכשר גם ו ,שלמטה
ועכ''פ לא יניחה  .גם חלל העליון שייך לחיוב שלמטה ויתחייב, קודם העיקום י'בגובה 

 .למעלה מכתפיו

אפילו אין גובה המזוזה י' צ"ע אם הכיפה נחשבת למשקוף, ש כסף משנהמהביא  -
רי אי הוה, שהמשקוף אז גם אם יהיה גובה י' מ נחשבת, ואם אין הכיפה ליתכשר טפחים

שודאי אם יש גובה י' במזוזות אז יש שלא קשה,  ט"זמשקוף. וכתב הכיפה לא נחשבת 
גובה י' טפחים שאין לך מזוזות ומה , אך אם אין יהםכאן מזוזות ויש גם משקוף על

 משקוף שהוא הופך למזוזה.לך יוצא שאין , נחשב למזוזה יהיה שמתעקם הוא
רוחות רעות ח''ו יעשה ים בלבו ורוצה לישב בטח מקכל מי שנגע יראת אלשט"ז וסיים  -

בוה שהמזוזה ג טור וב''יכמ''ש ) שם טינופת וגם אם יש ,מזוזות לכל פתחיו בכ''מ שהוא דירה

 .והוובחדר שאיש ואשה משמשים יכסה אותה בשע ,וגם טוב לתקן בכיסוי זכוכית ,(י'

בכל הפתחים ויש להסיר מכשול  אין יוהרא בקביעת מזוזותש ממהרי"להביא  -ד"מ
זה שעוברים על דאורייתא ודרבנן, ואולי משום שבכל בית יש בו רק בע"ה אחד, 

 המהר"ם לע וסומכים טינוף הילדיםו קישוט הנשיםופוטרים החדרים ממזוזה משום 
אוצרות, שפטר ב הרמב"ם על , ובמרתף סומכיםפטורש נים איש ואשתוחדר שישש

למוקצה, וכל פתחים אלו חייבים במזוזה, ואשרי  שאחורי הבתיםחצרות והחשיבו ה
 המקיים.

ואם יש בגובהו  גובה של י' טפחים, ושרוחב הפתח יהיה ד' טפחים,פתח צריך שיהיה ל -ילקו"י
 .ברכה יטפחים יקבע מזוזה בל ד'ברוחבו אין טפחים ו י'
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 ' סעיפיםטו במה והיאך נכתבת -'חסימן רפ

 כתיבת המזוזה -'סעיף א
י ָפָרִשיֹות ְשמַ  :שו"ע ת ַהְמזּוָזה, כֹוְתִבין ְשתֵׂ יַצד כֹוְתִבין אֶּ )ְדָבִרים  ְוָהָיה ִאם ָשמֹועַ )ְדָבִרים ו, ד ט(  עכֵׂ

ָחד ִביִריָעה ַאַחתיא, יג כא(  ה ָלּה רֶּ , )ל' רמב"ם משנה מנחות כח.( ַעל ַדף אֶּ ַוח ְועֹושֶּ ַוח ִמְלַמָטה ְורֶּ

ן רֶּ ל אֹוָתּה ּוִבְתִחָלתָ , )מנחות לב. וכפירוש הגאונים הביאו רא"ש( ִמְלַמְעָלה ְכמֹו ֲחִצי ִצפֹּ י ָלגֹּ ּה ְיַשיֵׂר ְכדֵׂ

תִ  ְךַאַחר שֶּ ין ָצִריְך ְלַהִניַח ְכָלל  .)תוס', רא"ש וסמ"ג( ָכרֵׂ  .)טּור(ּוְבסֹוָפּה אֵׂ

 כתב אפילו זו את זו מעכבות {שמוע אם והיה שמע} שבמזוזה פרשיות שתי)כח.( משנה מנחות 
( שם) הויה כתיב ובתפילין ושלימה תמה כתיבה וכתבתם (ו דברים) דכתיב זו את זו מעכבין אחת אות} אחד

 .מעכבן {לטוטפות והיו

כיצד מצותה, יקח עור אחד שיש בו לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע, ויכתוב  -טור
 . זה אחר זה כסדר

ועושה ריוח )לב.(  אמר רשב''א ר''מ היה כותבה על דוכסוסטוס כמין דף )לא:( גמ' מנחות
אמר רב מנשיא  וכמה ריוחאמר רב חננאל אמר רב הלכה כרשב"א  ..מלמעלה וריוח מלמטה

עץ סדוק הנושק דפי קונטרס } כמלא אטבא דספריבר יעקב ואמרי לה אמר רב שמואל בר יעקב 

 .{שלא יכפלו

( הרמב"םוכ"כ  )מהגאונים כרוחב חצי צפורן -'כמלא אטבא דספרי' -(טור)הביאו  רא"ש

 כמו בס"ת ,לתה כדי לגול קלף כיון דנכרכת מאחד כלפי שמעישצריך להניח בתח ויראה
  .תוס' וסמ"ג. וכך כתבו בסופו א"צ ריוח אבל ללתו הוא נגלילמ"ד לתח

 .ילקו"יוכ"כ  .בדיעבד אינו מעכברוחב חצי ציפורן  -תפארת צבי

בכתב קטן טוב למעט מהגליון ק' והקפת הגויל שלהן, -חצי צפורן חוץ מכתיבת ל' ו -קול יעקב
 ולהוסיף על הכתב, שבקלות יכולים ליפסל האותיות.

שיהא שד"י  שנהגוכדי לגול היקף  בתחילהשא"צ להניח  התרומהבשם הגמ"י  וכתבו
גליון ה תריוח שבין פרשה לפרשה ואם היה בתחלהושד"י הוא כתוב כנגד  ,נראה מבחוץ

יעשה נקב בגליון שטוב ונכון יותר ש הגמ"יוכתבו  .כדי לגול היקף היה שד"י מכוסה
 .שהניח כדי לגול היקף כנגד שד"י

רק מעט כדי שיהיו האותיות  פירוש א"צ להניח שום גליון,שבסופה  בהגהמש"כ  -ש''ך
 .טות מוקפות גוילשבסוף הש

מ"מ  ,דיןהסתם  "עובשש אףש כתב ,כדי לגולבתחילתה מניחין  שנהגו שאיןמה  -שבות יעקב
ואם תרצה  ודעת רוב הפוסקים שא"צ להניח לכן הנח לישראל ,במחלוקת הפוסקיםזה שנוי 

לכן שב  ,ינקב הגויל יהיה גנאי םוא .יש לחוש שיכסה שם של שדי, כדי לגוללהחמיר ולהניח 
 , ואיך שנהוג ינהגו.ואל תעשה עדיף
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, ומנקבין הגליון כדי שיראו אותיות מרןבגדאד להניח כדי לגול כמו שכתב מנהג  -קול יעקב
 השם בחוץ, ובדיעבד אינו מעכב.

 ועל עור אחד דף אחדב לכתבה יש -ד' ',בסעיף 
ָחד. ְוִאם ָצִריְך  ב ו"עש ָרהְלָכְתָבּה ְבַדף אֶּ  . )רמב"ם וכ"כ טור( ְכָתָבּה ִבְשַנִים אֹו ְבג' ַדִפין, ְכשֵׂ

ְתָפָרן, ְפסּוָלה ְכָתָבּה ד עשו" י עֹורֹות, ַאף ַעל ִפי שֶּ  .חות לג.()מנ ִבְשנֵׂ

 {חציה בדף זה וחציה בדף זה} ואמר רב יהודה אמר שמואל כתבה על שני דפין)לג.(  גמ' מנחות
פסולה הא בסף  {בשני מזוזות של פתח} פסולה מיתיבי כתבה על שני דפין והניחה בשני סיפין

חציה כאן וחציה  שהניח גויל חלק בין דף לדף וראוין לחלק לשתים} ראויה לשני סיפין ,אחד כשרה

  .קאמר {כאן

 :בדף אחד דיש לכותבה על עור אח
דפין, ולא  בב'פסל אפילו כתב בעור אחד  רש"יו ,העורות פסול בב'אם כתבה  -טור

 טוב לכותבה בדף אחד. "מנהירא, ומ

 .מחולקין'שני עורות' כלומר בשני קלפין  -ש''ך

 . הרמב"םמן נראה וכ חתיכות ב' -דפין ב'נראה לפרש ש ,רש"יפ הקשו על -תוס' ורא"ש
 .לפרש"י מהירושלמיהביא ראיה  רבינו אלחנןשכתב  והמרדכי

 .)שו"ג( לכתחילה יש לכותבה בדף אחד, ובדיעבד אם כתבה בשנים כשרה -קול יעקב

 :אם כתבה על ב' עורות
  .על ב' עורות פסולה, אף אם ידבקם האם כתב -טור

שהתירו  תוס'כולא  ,שתפרם פסולה ע"פכתבה בב' עורות אשאם  הרמב"םכ"כ ו
בירושלמי שמש"כ  ,אין עושין מהן מזוזהשס"ת ותפילין שבלו  גבישכתבו לתפור, 
 .בשלא תפר העורות זה בזה , מדוברכתבין על עור אחדנתפילין ומזוזות ש דמגילה

 'וכן יש לדקדק מל ,כשרש:( מגילה ח) מרש"יתפרן מקודם הכתיבה משמע  -רבינו עקיבא איגר
שתפרן זה למטה מזה שהם בדף אחד  ברש"י. ויש להסביר םעורות ותפר ב'כתבם ב הרמב"ם

הביא וקול יעקב  רק השורות סמוכות. םולא ראויה לב' סיפין שלא הניח גויל חלק ביניה
 אף אם תפרן קודם הכתיבה פסולה.שלרמב"ם 

 כתבה שלא כסדר -ג'סעיף 
ר,  :שו"ע דֶּ ֹּא ַעל ַהסֵׂ ל ב אֹות ַאַחת, פְ ְכָתָבּה שֶּ ין ָלּה ַתָקָנהֲאִפלּו ָשַכח ִמִלְכתֹּ . )מכילתא( סּוָלה ְואֵׂ

ין ָצִריְך לֹוַמר ִאם ִהְקִדים ָפָרָשה ְלָפָרָשה.   ְואֵׂ

 :לכותבה כסדרה
 כתבן שלא כסדרן יגנזו. )סוף פ' בא( מכילתא

 . פסולה, 'שמע'ל 'והיה'ואם שינה והקדים ר, יכתוב זה אחר זה כסד -טור

יש לפסול ש יותר מסתבר להיפךו 'צ''ל בהקדים פרשהשכתב 'ואין  השו"עתמה על  -ט''ז
 'סד '''ח סיווכן מצינו בא]בהקדים פרשה לפרשה מאשר בכותב שלא כסדר בפרשה עצמה 
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שכתב כגון  ברמב"ם. וכן מוכח לפרשה יצא[ אבל הקדים פרשה 'קראה למפרע בד''א בסדר הפס
 כשר בהקדים פרשה. תוס'פי של )סי' רצ', א'(בהמשך  ט"ז הוכיחלפרשה, ושהקדים פרשה 

 .מעכבים התגין שאין כיון, כסדרן שלא משום בזה ואין, הכתיבת אחר לתייג מותר -ילקו"י

 :אין תולין בה
 .טורו הרמב"ם, וכ"פ "תאין תולין בה כמו שתולין בס (בטור)הובא  דמגילהירושלמי 

 כתבן שלא כסדרן ינגזו. במכילתאמובא שלין, ושאין ת הטעם תרומהסמ"ג ווכתבו 

שתהא נכתבת  צריךש ,כמו שתולין בס''ת במזוזהלפי שאין תולין 'אין לה תקנה'  -ש"ך
מה שגרד על  יכתובאז יתקן וסרון וייכול לגרוד ממטה למעלה עד מקום הח כןול ,כסדרן

 .הוי כסדרן שבכךמקום הגרד 

 ,אף במקום שהכתיבה כסדרה ו"מאחת בין השיטין בכתיבת התאין לתלות תיבה  -דבר שמואל
מפני שדרך כתיבתן להיות דוקא בלא ריוח  וגם ,גם זה מקרי שלא כסדרן מחמת שינויש חדא

  .אין תולין ןהרבה בין שיטה לשיטה לכ

אין להתיר שיתלה  ,הכיל התיבות ששיערללסופר שהשיטה דחוקה מ קרהאם  -גינת וורדים
חמירי  ו"מת רש"ילדעת ו ,תיבה אחת למעלה בין השיטות ואח"כ ירד לכתוב כסדר השיטה

 .טפי ואפילו בתליית אות אחת ג"כ מיחזי כמנומר

 צריכה עיבוד לשמה -'הסעיף 
ַיְמִתין ְלעֹור ְמעָֻּׁבד ִאם ֲאָבל ְבָמקֹום שֶּ . )טור בשם רא"ש( ְצִריָכה ִעבּוד ִלְשָמּה, ְלַכְתִחָלה :שו"ע

ינֹו ְמעָֻּׁבד,  אֵׂ ָנה ַעל עֹור שֶּ ַהִמְצָוה, ִיְכְתבֶּ ל מֵׂ מְ הַ ִלְשָמּה ִיְתַבטֵׂ ש ִנְמָצא, ִויַקיֵׂם ַהִמְצָוה ִמָיד ְבעֹוד שֶּ ַבקֵׂ

 . )ב"י( ִלְשָמּה עֹור ְמעָֻּׁבד

)מנחות  מדתניא תוס'כתבו שטעמו שפשר א ,אינה צריכה עיבוד לשמה מזוזה -רמב"ם

 םרמב"מפרש ש 'תפילין אין נקחין אלא מן המומחה מזוזות נקחין מכל אדם' מב:(
. תפילין צריכין עיבוד לשמה ומזוזה אינה צריכה עיבוד לשמהשמשום  הוא שהטעם

 .דחו אותה והגמ"יכתב ראיה אחרת  סמ"גו
 ,שהטעם מפני שלא נשמע במזוזה עיבוד לשמה הרמב"ם לחכמי לוני"ל כתב ובתשובה

ותפילין הן  "תשל ס ןצריכין עיבוד לשמה לפי שעצמשותפילין  "תס ה שונהוא"ת מ
ת ולפיכך הוצרכו לעשות להם חשיבות יתירה והוצרכו לעבדן לשמה לפי שיזהר ומצו

 בעיבודן למען יעמדו ימים רבים ועצמה של מזוזה אינה המצוה ולא תחשב מצוה אלא
 .בת הגוף התדירהוותפילין ח "תמפני שהבית חייב בה ואם אין בית אין מזוזה אבל ס

 .להצריך עיבוד לשמה שנהגו רא"שהוכתב 

  .דיעבד פסולה בעור שאינו מעובד לשמהב ילואפשדעת רוב הפוסקים נראה  -ב"ח

 :כשאין לו עור מעובד לשמה

כדאי הם ש ,ברכה ייקבענה בלשנראה שאם ימתין לעור מעובד יתבטל מהמצוה  -ש"ך

לא שכתב ש כב''חלא ו ,[קול יעקב וכ"פ] יעתו לסמוך עליהם בשעת הדחקוס הרמב''ם

 מצוא כשרה.יקבענה שם וישתדל ליקבענה כלל אלא 
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בשעת  הרמב"םיקיים המצוה בנתיים בעור שאינו מעובד, וסמך בזה על  לשו"ע -ט"ז

 הב"חוהביא את הדחק, שלא מצריך עיבוד לשמה במזוזה לפי שאינה חובת הגוף, 

 שמזוזה כזו לא יניחה כלל, שמא יתעצל אח"כ מלהשיג כשרה.

 על מה נכתבת -סעיף ו'
ָרה :שו"ע ֹּא  .משבת עט:(ב"א )ל' רמב"ם וכ"כ רי"ף וכרש ְכָתָבּה ַעל ַהְקָלף אֹו ַעל ַהְּגִויל, ְכשֵׂ  ָאְמרּול

ָלא ְלִמְצָוה ִרים לַ  .)מנחות לב. ושבת עט:( דּוְכסּוְסטֹוס, אֶּ ָלנּו ְכשֵׂ ל )ָמְרְדַכי ֲהָלכֹות ְקַטנֹות(. ּוְקָלִפים שֶּ  כֹּ

והתניא הלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס קלף )לב.( גמ' מנחות 
תפילין על הקלף ומזוזה אדוכסוסטוס אבל אם  מצות} במקום בשר דוכסוסטוס במקום שער למצוה

 .והתניא שינה פסול בתפילין {שינה אין בכך כלום הילכך אם מורידין עושין

והתניא כתבה על הקלף על הנייר ועל המטלית פסולה אמר רבי שמעון בן  )עט:( גמ' שבת
אקלף דמזוזה } השתא דאתית להכי היה כותבה על הקלף מפני שמשתמרתאלעזר רבי מאיר 

לרב נמי לא תימא דוכסוסטוס הרי הוא כקלף אלא אימא קלף הרי הוא  {כשרה
 .מה דוכסוסטוס כותבין עליו מזוזה אף קלף כותבין עליו מזוזהכדוכסוסטוס 

מס"ת, שעיקר מצותה דוקא על דוכסוסטוס, ואם כתבה על הקלף  מזוזה חמורה -טור
הכשיר כמו על הקלף, לכן טוב לכותבה  ורא"שפסל אם כתבה על הגויל,  ור"יכשרה. 

 .בכל דבר שמשתמר בו יותר

לכתחלה ש מר"מ משמעש "ןהר וכתב שמזוזה נכתבת על קלף.משמע הלכה כר"מ  -ב"י
על הדוכסוסטוס כתב דאמרינן מזוזה  הרי"ףאבל  .ר"חכותבין מזוזה על הקלף וכ"כ 

היינו  'כותבה היה'את ר"מ  ב"י הסבירו ,רהעל הקלף כשאבל אם כתבה  מצוהל
ועוד שכתבה על הקלף במקום שצריכה  ,לפעמים כשלא היה מזדמן לו דוכסוסטוס

רבים שאינה נבדקת אלא פעמיים  תבמזוז וכןעומדת במקום התורפה ששימור כגון 
 יותר. היה כותבה על הקלף מפני שמשתמרת יפהשביובל 

לא  ההגויל כשר שכתב אם כתב המזוזה על הקלף או על רי"ףכדברי  הרמב"םודברי 
 .אמרו על דוכסוסטוס אלא למצוה

ומזוזה רק . כי תפילין כותבים רק על קלף, יםמזוזה שכתבן על גויל פסולתפילין ו -"יר
 . גויל כשר על "תרק ס ,על דוכסוסטוס

תפילין כמו שכשרה על קלף, ש כשרהשראה נבגויל ו מזוזה שנהגו לכתוב חולק, רא"ש
כשרה שאף בקלף אם שינה וכתב במקום שער פסול אבל במזוזה שגויל ב ןליודוקא פס

גויל בבשר לא שייך בה שינוי וכשרה גם  םקלף במקובבמקום שער ו סדוכסוסטוב
גויל שהוא בלה לכתבה יומה שנהגו לכתח ,במקום שער כמו בדוכסוסטוס במקום שער

שר"מ היה כותבה בקלף לכתחילה מפני  לרא"שיוצא ש ב"י וכתב .חזק ומשתמר יותר
ואקלף  )בשר( דוכסוסטוס במקום שערבכשרה  שמשתמרת יותר, ומש"כ שמזוזה

פסול אם  גםבמזוזה שנראה  רמב"ם וסמ"גלאבל  ,התרומהכ"כ  )שער( במקום בשר
 .תב על זה בסי' רעא', ג'[בר כ]וכינה ש

 , ומהשאסור בגמ'מפורש לא מצינו שלכו"ע ניתן לכתוב מזוזה על גויל, ש ר"ןוכ"כ 
 .על מזוזה הוא דוקא על קלף, ולא על גויל בגמ'שהוקשה 

 שלדידן אין נפקותא בכל זה שקלפים שלנו מספיקים לכל. ממרדכיהביא  -ד"מ
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כמ"ש  'הל"מ מזוזה על הדוכסוסטוס והיינו למצוה'ראיה אחרת מדקתני נ"ל  -ב"י
)שאז היינו  הדוכסוסטוס ועל הקלףומכך שלא כתוב מזוזה על  ,רי"ף והרמב"םה

ולא כתב לנו במה  הדוכסוסטוסאלא כתוב לנו שמצוה על לומדים שפסולה על הגויל( 
 פסק להלכהכן ו, הרמב"םפסול לכתוב, לכן משמע שבגויל כשרה, וכן אפשר לדייק מל' 

 .כרמב"ם ורי"ף

 דין הדיו והתגין -ז'סעיף  
ר תֹוָרה :שו"ע פֶּ ''ץ, ְכמֹו ְבסֵׂ ''ז ּגֵׂ ל ַשְעְטנֵׂ  . )ל' טור( ִדיָנּה ְלִעְנַין ַהְדיֹו ְוַהְכִתיָבה ְוַהַתִּגין שֶּ

עיבוד העור, ולשמו, ודין הדיו, והכתיבה, והתגין של כל משפטי ס"ת בענין  -טור
 .כך הוא הדין במזוזה -עטנ"ז ג"ץ ש

 .שאר דיני כתיבתה בחסרות ויתרות הוא כמו שכותבין אותן הפרשיות בתפילין -ש"ך

יש בה ז'  א'ואלו הן התגין שעושין במזוזה פרשה  הצריך ליזהר בתגין שב -רמב"ם
זיינין של  ב'של נפשך ו 'של שמע ונ 'ע' אותיות על כל אות מהם ג' זיינין ואלו הן ש

אותיות על כל אות מהן ג' זיינין ואלו הן ג'  ו'יש בה  ב'של טטפת ופרשה  'ט ב'מזוזות ו
ואם לא עשה תגין טפת וצד"י של הארץ וטתי"ן של ט ב'זייני"ן של מזוזות ו ב'של דגנך ו
 .יף בהן או גרע מהן לא פסלאו שהוס

 :הכתבנכתבת שלא מן 
 ..והלכתא ..תפלין ומזוזות שלא מן הכתבאביי שרא לדבי בר חבו למיכתב )יח:( גמ' מגילה 

 .{שגורות בפי הכל} מ''ט מיגרס גריסיןאידי ואידי נכתבות שלא מן הכתב 

 .נכתבת שלא מן הכתב מזוזה -טור

שלכתחילה  טור. ואע"פ שבהל' תפילין כתב בגמ'הטעם דשכיחי בפי כל אדם, כמובא  -ט"ז
יכתוב מן הכתב, נראה שפרשות מזוזה שגורות יותר שאומרים אותם כמה פעמים בכל 

מ''מ יש לכתוב מתוך הכתב דהיינו מתוך ספר מוגה דשמא ישכח החסרות ויתרות יום, ולכן 
 . ''עובשומש''ה לא זכרו 

 .ה''ה למזוזהשגבי תפילין  כולא כתבו שסמע ורמ"א שו" -ש"ך

 צריכה שרטוט -סעיף ח'
 . )מנחות לב:( ְצִריָכה ִשְרטּוט. ְוִאם ְכָתָבּה ְבלֹּא ִשְרטּוט, ְפסּוָלה :שו"ע

דאמר רב מניומי בר חלקיה אמר רב חמא בר גוריא אמר רב כל מזוזה )לב:( גמ' מנחות 
שאינה משורטטת פסולה ורב מנימין בר חלקיה דידיה אמר שרטוט של מזוזה הלכה למשה 

רי"ף, רמב"ם ורא"ש  ר"ן ור"ח מזוזה נכתבת
 ר"י (השו"עוכ"פ )

 לכו"ע למצוה דוכסוסטוס

 פסול כשרה לכתחילה קלף

 פסול כשרה כשרה גויל
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ולא דקדק בחסרות ויתרות כאיגרת  לא שרטוטב} כתבה אגרתאמר רב יהודה אמר שמואל .. מסיני

וכתבתם על מזוזות וכתב לה ספר כריתות אי נמי כתוב } מ''ט אתיא כתיבה כתיבה פסולה {בעלמא

 .מספר {זאת זכרון בספר מה ספר בעי דקדוק אף מזוזה בעיא דקדוק

 .מזוזות צריכין שרטוטוהלכתא תפלין אין צריכין שרטוט )יח:( גמ' מגילה 

 .עוד חמורה מס"ת, שלדברי הכל צריכה שרטוט, ואם לא שרטט פסולה -טור

מכשיר,  -ר"ת: (נתבאר בסי' רעא', ה')נחלקו הפוסקים בס"ת אם כתבו בלא שרטוט  -ב"י
שאין מחלוקת שלכו"ע אם לא שרטט פסל, כמובא  טורפוסל, לכן כתב כאן  -ורמב"ם

 .ברש"יוכן מנחות  בגמ'

לשרטט , לא מועיל בין שרטוט לשרטוט ומזוזה שנמצא שהאותיות נכתב -רבינו עקיבא איגר
והא קיי"ל דתפילין א"צ .. טעמא דאין מורידין מנחותב גמ'המוראיה  .השורותעתה בראשי 

 תאמר שמועיל לשרטט לאחר הכתיבה אז אין קושיא,ואם  ,שרטוט ומזוזה צריכה שרטוט
משמע ש ,אם לא שרטט פסולהששכתבו  "עוהרמב"ם וש 'מל ךוכ .יכול לשרטט עכשיו שהרי

שרטט בבדיל לפני הכתיבה ולאחר הכתיבה שעדין אם יש להסתפק ש עוד תבוכ .אין לזה תקנהש
שרטוט הבדיל נראה שרטט עליו בקנה י"ל שכשר, כיון שלא היה פעם בלי שרטוט, ואף אם עבר 
השרטוט של הבדיל ורק אח"כ שרטט בקנה י"ל שמועיל לשרטט בקנה כיון שהכתיבה היתה 

 וצ"ע לדינא.לא היה משורטט שנחשב לקבל הכשר,  םבהכשר ולא נפסל מה שבינתיי

, ומזוזה משורטטת )פתחי עולם( נוהגים לשרטט גם מהצדדים, ובדיעבד אין להחמיר -קול יעקב
שכתבה הסופר בעיקום ושיטה ראשונה נכנסת לשיטה שניה פסולה, וכן אם שיכל את ידיו וכתב 

 .)מהר"י( המזוזה מיושרת ואח"כ שרטטה פסולה
רק שיטה ראשונה משורטטת ונראה והביא מעשה על מזוזות שנכתבו בלי שרטוט, ו -

וכן אם כתב טעות וגררו ונמחק בכך השרטוט, צריך לשרטט מחדש  ,)יוסף אומץ( שכולם פסולות
 )מלאכת שמים(. ח"כ יכתוב לתקן הטעותאו

כלל, יש  מן נמחק השרטוט, או שמא לא שרטטוכשיש ספק אם שרטט, ובמשך הז -ילקו"י
אם תיבה אחת או שתים מן המזוזה נכתבו  "מ. ומ"מלהחמיר מספק, שהשרטוט במזוזה הל

 .בלא שרטוט, ישרטטם אחר כך, ויכשירה

 אורך השיטות -ט'סעיף 
ְר  :שו"ע ֲחבֶּ ָכה מֵׂ א ַאַחת ֲארֻּׁ ֹּא ְתהֵׂ ל יָה ָשוֹות, שֶּ ב ָכל ִשיטֹותֶּ ֱאִריְך ְבִשיָטה ַאַחת כֹותֵׂ ָתּה. ְוִאם הֶּ

יָה, ּובְ  ְלָפנֶּ ר ִמְבאֹוָתה שֶּ ר ִמבְ יֹותֵׂ ר יֹותֵׂ יָה ִקצֵׂ ַתְחתֶּ ָרהאֹוָתּה שֶּ יָה, ְכשֵׂ י ָפנֶּ יָה ְוִלְפנֵׂ ְלָפנֶּ , אֹוָתה שֶּ

בָ  ָנה ְכקֻּׁ ֹּא ַיֲעשֶּ ל  ."כ הגמ"י בשם סמ"ק(טור, וככל' ) ה אֹו ְכָזָנב אֹו ְכִעּגּולּוִבְלַבד שֶּ

פשוט,  ב"י וכתב .כותב כל שיטותיה ביושר שלא תהיה אחת ארוכה מחברתה -טור
לא אחת ארוכה ואחת  סמ"ק בשם הגמ"ישכך לכתחילה צריך בס"ת ותפילין, וכ"כ 

 .ואין כותבין ג' אותיות חוץ לשיטה ,קצרה אלא שוות

 אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מזוזה שעשאה שתים ושלש ואחת)לא:( גמ' מנחות 
מלמטה וקצר מלמעלה דהיינו אחת כזה כאהל רחב } כשרה ובלבד שלא יעשנה כקובה {היינו כשירה}

 .ורמב"ם טור. וכן דעת {שלש שתים ואחת} ובלבד שלא יעשנה כזנב {שתים שלש

 [)כ"מ( 'כך היה הגירסא שלו בגמ -ביאור הגר"א]. ולא יעשנה בעיגול (טור)הביאו  רמב"ם

, אע"ג שאם השורה הקצרה ביותר היתה מעל השיטה השכשרבשו"ע במקרה א'  -ט"ז
 .הכקובה, מ"מ כשר הה פסולתהארוכה הישלפני 
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  אף אם עשה כקובה וזנב מצד אחד יהיה פסול. -ש"ך

 .הכשר , כזה:רחבות והרחיבן לימיןב'והיה' ו, בשיטות קצרות 'שמע' כתב -קול יעקב

 שיטה אחרונה -'יסעיף 
ב  :שו"ע ֹּא ִיְכתֹּ ב ְברֹּאש ַהִשיָטה ַאֲחרֹוָנה, ְול ץ ִיְכתֹּ רַעל ָהָארֶּ מנחות לא: כלישנא ב' ל' טור מ) ָבּה יֹותֵׂ

 .ורי"ף ורא"ש והרמב"ם(

כלומר אין בשיטה אחרונה אלא שתי } על הארץ בשיטה אחרונהאמר רב חסדא )לא:( גמ' מנחות 
היו } בתחלת שיטהואיכא דאמרי  {היו מתחילין לשיטה אחרונה} א''ד בסוף שיטה {תיבות הללו

כדי שיהו שמים על הארץ דמשמע כדכתיב כי כגבוה שמים } מ''ד בסוף שיטה {מתחילין לשיטה אחרונה
כלומר בעי } כגבוה שמים על הארץ ומ''ד בתחילת שיטה (יא, תהילים קג) {על הארץ כן יאריך ימיכם

כי היכי דמרחקא  {ארחוקי ארץ משמים דהכי משמע כי היכי דמרחקא שמים מארץ כן יאריכו ימיכם
 .שמים מארץ

עשו ספרים מתוקנים בראשי שיטות כדי שיהיה 'על הארץ' כבר ש רי"ף ורא"ש כתבו
בראש שיטה ובין בין שיכתבה )הל' מזוזה ה, ה(  הרמב"םבראש שיטה אחרונה, וכ"פ 

 .באמצע שיטה

 שכתובטה אחרונה ילת שיתחורחוקה מ 'השמים'טה שלפניה מסיימת יששהטעם  -ט"ז
 ארץ כן ירבו ימיכם. השמים מ שכמו המרחקרמז  ',על הארץ'

וכן בהיפוך  ,אין קפידא בגמ'מהמובא  'על הארץ'אם שינה במזוזה בסיום  -חומות ירושלים
דמזוזה לתפילין או בהיפוך  (ירושלמי ומ"ס)מראיה הו כשר,כבמזוזה ' על הארץ' תבבתפילין אם כ

בה עם עוד ואם שינה וכת וכתב קול יעקב. וכ"כ משנין או לא ועכ"פ מצד כתיבה אין קפידא
 .)שו"ג( או שסיימה בסוף שיטה כשרה שזה למצוה ולא לעיכוב( הרמב"ם)כן משמע מל'  תיבות

 מספר השיטין -יא'סעיף 
 . )רי"ף, רמב"ם ורא"ש( ָנֲהגּו ַלֲעשֹוָתּה כ''ב ִשיִטין :שו"ע

 .הדברים .['ואהבת את']שאחר  ה' .ונהגו לעשותה כ"ב שיטין. וזה התחלתן: שמע -טור
 .עשב .יורה .בכל .מצוה .והיה .בין .ובשכבך .[זו ט"ס 'לבבך' ,חומות ירושליםוכן ] לבניך

על  .אשר .ובשעריך .בדרך .אתם .אתם .ושמתם .ואבדתם .השמים ם.והשתחוית .פן
ת בתראה וקדמאה לטטפת בתראה לטוטפת, ידך חסר, קדמאה מזז .[ש"ך]וכ"כ  הארץ

 .וסמ"גרי"ף, רמב"ם, רא"ש וכ"כ  .'לאבתיכם חסר ו, הטבה, 'תירשך חסר וומזוזות, 

 שאם שינה ממס' השיטין, לא פסל. ממרדכיהביא  -ד"מ

 כתיבתה בימין -יב'סעיף 
 . )הגמ"י( ָצִריְך ְלָכְתָבּה ְבָיִמין, ְכמֹו ִבְתִפִלין :שו"ע

וה לדין תפילין לענין שצריך ודין ס"ת ומזוזה ששכתב  []תרומה סה"קבשם  מ"יהג
 .לכתבם בימין

 ריוח שבין הפרשיות -יג'סעיף 
ין ָפָרַשת ְשַמע ְלָפָרַשת ְוָהָיה ִאם ָשמֹוַע ִמְצָוה ַלֲעשֹות ָפָרָשה ְסתּוָמה. ְוִאם ֲעָשָאּה  :שו"ע בֵׂ ַוח שֶּ רֶּ

יָנּה ְסמּוָכה ָלּה ַבתֹוָרה אֵׂ ָרה, ְלִפי שֶּ  . )כר' נחמן בר יצחק במנחות לב.( ְפתּוָחה, ְכשֵׂ
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א''ר חלבו חזינא ליה לרב הונא דכריך לה מאחד כלפי שמע ועושה )לא:( גמ' מנחות 
ועושה פרשיותיה פתוחות אמרתי לו . .פרשיותיה סתומות מיתיבי אמר רשב''א ר''מ היה

ובשעריך הוא סתום אתה עושה אותם פתוחות והלא בתורה סתומות הן אותו ריוח שלאחר } רבי מה טעם

הנך שתי פרשיות } אמר לי הואיל ואין סמוכות מן התורה {)שמאל של שיטה( והריוח באמצע השיטה

 ..והאידנא נהוג עלמא בסתומות{.. שזו כתובה בואתחנן וזו כתובה בוהיה עקב לפיכך אנו עושין פתוחות
ת שפיר דמי ומאי רב נחמן בר יצחק אמר מצוה לעשותן סתומות ואי עבדינהו פתוחו )לב.(

 .פתוחות דקאמר רשב''א אף פתוחות

 כרב נחמן בר יצחק.פסקו  וטור רמב"ם ,רי"ף

והיינו , 'והיה'האידנא נהגו להניח מעט חלק בתחלת שיטה ואח"כ מתחיל  -רא"ש
פתוחות כמ"ד פסק שרב  הבבליחולר על  הירושלמיו ,סהירושלמי ומ"פתוחה לפי 
שרב פסק כמ"ד אף פתוחה וכרב נחמן בר  ר"יירש ופ תמוה, שהירושלמיואח"כ כתב 

טוב שלא יניח ג' אותיות בסוף השיטה וכן בראש השיטה ש רא"ש, וכתב ונהג ךיצחק וכ
 .טורהביא וכן  כמנהג סתומותכדי לעשותן 

 )סי' ערה'(ג' אותיות  אהו רשהשיעור ריוח פ מ"סלפי שכיון שהרא"ש הסביר את  -ב"י
הריוח אם תחשב לפתוחה ש או בראש שיטהאותיות בסוף שיטה  ג'אם יניח ריוח שיעור 

פתוחה  ,פתוחה מראשה פתוחה' בירושלמינקראת פתוחה כמשמע  ,פתוח לצד אחד
בין ש ,פתוחה שתחשבכ"ש  פהואם יניח ריוח בתחלת שיטה ובסו ',מסופה פתוחה

לא בסוף שלא יניח ג' אותיות רא"ש הזהיר  כןל. ההוי פתוח לסדור קדמוניםבין  למ"ס
  .השיטה ולא בראש

 צריךו רשהכיון שאינו מניח ריוח כשיעור ג' אותיות נמצא שאין כאן פמ שהוק -
 ולרמב"ם ,סתומה וולא נחלקו אלא במצותה אם פתוחה א ,םביניה שיעור ריוח פרשה

ריוח כשיעור ט' אותיות  'והיה'בתחלת שיטה שמתחיל  שייריויסיים 'שמע' בסוף שיטה 
 הפתוח שאהע םמצוה בסתומות ואהלרב ש שכתב סמ"גמדברי  ויישב ,צורת סתומהכ

שיעור פרשה של ג' שהריוח של פירש ו ,פתוחה כשרהשפוסק רב כן  ובירושלמי כשרה,
וזו  ,אותיות בתחלת שיטה ג'ופחות מ שיטה פחות מג' אותיות בסוףב אותיות יתחלק

 .בסוףלה ולא חהיא סתומה גמורה מאחר שאין שיעור פתוחה לא בת
בינו רכתב  ' והרי יש הפסק אחד,פרשיותיה סתומות'רבים ב הגמ'ל' שתמוה  -

על 'נהגו ש ישבסוף שיטה אחרונה וכן אני נוהג אבל  'על הארץ' שסברמשום  שמשון
על 'שהיו כותבין  סמ"ג ותוס'ב שמצאכתב מרדכי ו .לת שיטה אחרונהחיבת 'הארץ

בתחלת  'על הארץו לכתוב 'נהגש והותמ ,חשב כסתומותנבסוף שיטה והרי  'רץאה
 ,נגמרשבאמצע השיטה שנראה  'לעיני כל ישראלש'ס"ת שדומה לונראה  ,שיטה

 .עודרוצה לכתוב שכשמסיים בסוף שיטה כמו שאר השורות נראה ו

 טהישהשצריך להתחיל  ,(דהיינו שיהיה חלק באמצע) כ''עלאינו יכול לעשות סתומה  -ש''ך
שאם לא יוכל לכוון רעה, ב(  ')סי רמ"א, כמו שכתב הרמב''ם פיאלא יעשה סתומה ל 'והיהב'

 .הרמב"םבכך, לא יסור מדברי 

 כיוון גלילתה -יד'סעיף 
ָחד כְ  :שו"ע אֶּ י ְשַמעכֹוְרָכּה ִמסֹוָפּה ְלרֹּאָשּה, מֵׂ  .(ורוכ"כ ט מנחות לא:) ַלפֵׂ

לאחר שנכתבה } שמעדכריך לה מאחד כלפי א''ר חלבו חזינא ליה לרב הונא )לא:( גמ' מנחות 

כופלה מצד שמאל לצד ימין כשהניחה בדלת והיינו מאחד כלפי שמע שראש השורה שמע ישראל וסופה יי' אחד 

 .ועושה פרשיותיה סתומות {והתחיל לכופלה מאחד וקיפל ובא עד שמע
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לסיים  שהסופרים נהגו והותמ ',אחד'שיטה ראשונה מסיימת בשמשמע  -מרדכי
 לא נקטא דוקא אלא להשמיענו שנגללת לתחילתה. הגמ' אוליו 'ואהבת את'

 שמות במזוזה תהוספ -טו'סעיף 
ִמַבחּוץ כֹוְתִבין: ַשַדי :שו"ע ָלא שֶּ ד , )טור בשם רא"ש וכ"כ רמב"ם( ָאסּור ְלהֹוִסיף ָבּה ְמאּוָמה, אֶּ גֶּ ְכנֶּ

ִבְפִנים ַבת ְוָהָיה שֶּ ַוח  הגה:. ואתחנן()ב"י בשם זוהר  תֵׂ ד ָהרֶּ ין ַהָפָרִשיֹות שֶּ ְויֵׂש אֹוְמִרים נֶּגֶּ ם ָהרֹּא''ש בֵׂ )טּור ְבשֵׂ

ם סה''ת(, ב ַבקָ  ּוָמְרְדַכי ה''ק ְוַרְמַב''ם והגה''מ ְבשֵׂ ן נֹוֲהִגין, ּוַמִניִחים נֶּקֶּ ה ִמַבחּוְוכֵׂ א ִנְראֶּ ְיהֵׂ ם ַשַדי, שֶּ ד שֵׂ ָשם )ץ נֶּה נֶּגֶּ

ד ה' אֱ . והגמ''י(ְבָמְרְדַכי  ב ִמַבחּוץ: כוז''ו במוכס''ז כוז''ו נֶּגֶּ ינּו ה' עֹוד נֹוֲהִגין ִלְכתֹּ ה ָהאֹוִתיֹות  )טּור(ֹלהֵׂ לֶּ ְך אֵׂ ְוַיֲהפֹּ

ף ב ִמְתַחלֵׂ ד ָהאֹות שֶּ ַיִּגיַע ָכל אֹות נֶּגֶּ י שֶּ יָת''א ֹו בְ ִמְכִתיַבת ַהְמזּוָזה, ְכדֵׂ ין ְלהֹוסִ  ֲאָבל ''י(,)הגהמַאְלָפ''א בֵׂ יף ִבְפִנים אֵׂ

 .)טּור ְוַרְמַב''ם( שּום ָדָבר ַעל ב' ָפָרִשיֹות

, וכן נוהגים על הריוח שבין פרשה לפרשהנהגו לכתוב שדי מבחוץ  -(טור)הביאו  רא"ש
אותיות הסמוכות  'באשכנז ובצרפת לכתוב מבחוץ כנגד "ה' אלהינו ה'" שם של יד
)על שם  הגמ"יוכ"כ , לאותיות של ה' אלהינו ה' באלפא ביתא, והם "כוזו במוכסז כוזו"

ועוד . חלף בה ועכשיו לא נהגו לכתוב כןתשכותבין כל אות כנגד אות שמ וכתבושל יד'( 
אבל מבפנים אין להוסיף מאומה ולא לעשות חותמות שנראה כאילו מכוין  רא"שכתב 

לעשות לו קמיע לשמירה, אלא יעשה המצוה כתיקונה לקיים מאמר הבורא יתברך 
 והוא שומרינו והוא יצילנו על יד ימיננו.

 . ש"ך" הם בא"ב האותיות שאחר "יקוק אלקינו יקוק" וכ"כ "כוזו במוכסז כוזושם  -ט"ז

וח יכנגד הרעל המזוזה מבחוץ  שדי שכותבים פשוט מנהג -(טור)הביאו  ב"םרמ"כ וכ
 מבפנים אבל אלו שכותביםואין לזה הפסד לפי שהוא מבחוץ. , שבין פרשה לפרשה

שאין להם מי הן בכלל הרי חותמות, שמות קדושים או פסוק או או המלאכים שמות 
, אלא שעשו מצוה גדולה ההמצו שבטלו פשים לא די להםיחלק לעולם הבא, שאלו הט

כמו שעלה  ןת עצמיישל הקב"ה ואהבתו ועבודתו כאילו היא קמיע של הנה' א יחוד ישה
 .בהבלי העולם המהנהדבר  ולבם הסכל שזהעל 

צריך ש כי ,שהיו כותבים שמות לשמירהכן להוסיף מבפנים לפי אישרמב"ם מההביא  -ש''ך
 )כ"מ(.שיעשה כפי שהיא בתורה והשמירה תבוא ממילא ע"י עשיית המצווה שצווה השי"ת 

לא  זהשכתב שאין ב כרא"מולא  ,ה"ר אביגדורוכן הנהיג  ג"מבסכ"כ ש מ"יהגוכתבו 
ה' "פסוקים תחת המזוזה  ג'כתב  שמחה 'רוכן  ,מצוה ולא עיכובא אלא תוספת שמירה

 ..."ישמרך

והיה שמא קדישא מתתא לעילא ועל דא שד"י  זיחא ת (ב"י)הביאו  זוהר ואתחנן
למיהוי נטיר בר נש מכל סטרין  שד"י מלבר ,והיה מלגיואתרשים מלבר לקבל שמא דא 

 . מלבר ומלגיו

לא מצאתי לו  ,רמב"םשנהגו לכתוב שד"י על הריוח שבין פ' לפ' וכ"כ טור כ "מש -ב"י
 .לנהוגוכן ראוי  משמע לכותבו כנגד תיבת 'והיה' שמהזוהרשום מקור, 

נוטריקון ש'ומר ד'ירת  שהואנהגו בשם זה יותר משאר שמות שמכלבו הביא  -ד"מ
שהיו כותבין  בה"גבשם  ממרדכי. והביא [בשם יפה ללב("י קו)ש'עת ד'ין י'שמור ]וכן  י'שראל

 )עכ"ל(. לראות שד"י מבחוץ אם יקוב חור בדלתו שיוכלושד"י בין פ' לפ' וחלון בקנה כדי 
 סובר שיש לכתוב שד"י בין פרשה לפרשה.ו ב"יוחולק על  כן. ולא נפסל אם לא עשה
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כנגד תיבת 'והיה', ואם טעה וכתב במקום אחר, אז יניח  בזוהרכותבין שד"י כמובא  -קול יעקב
הריוח שבסוף 'שמע', אז יניח שם אם טעה וכתב שד"י על "א לרמ שם זה ויכתבו במקומו. וכן

ואם שכח לכתוב שד"י על המזוזה וקבעה בדלת, , זה ויכתוב שד"י אחר על הריוח שלפני 'והיה'
 )אמרי שפר(. יצא ידי מצות מזוזה

ועכשיו לא  ה בשם הגמ"י(.ש)פרי צריך לעשות נקב בגליון, כדי לגול היקף כנגד שד"י -
 )ב"י ושו"ג(.כוזו'  נהגו לכתוב מבחוץ את השם 'כוזו במוכסז

מנהג סופרי אשכנז לכתוב שם 'כוזו במוכסז כוזו', ואין למחות בספרדים שכותבים.  -ילקו"י
נכתבו שמות מלאכים מבחוץ על גב המזוזה, בדיעבד אין לפסול, ורק אם כותבים שמות ואם 

 שגם אם כתבו שמות מלאכים בסוף "אמלאכים מבפנים, יש בזה קפידא שלא לעשות כן. וי
 המזוזה מבפנים, אין זה פוסל את המזוזה.
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 ' סעיפיםו מקום קביעותה וכיצד נקבעת וברכתה -'טסימן רפ

 וברכת קביעתה בבית מזוזה הנחתה -'סעיף א
ל ָכל דָ  :שו"ע ל ָקנֶּה אֹו שֶּ ת שֶּ רֶּ ָנה ִבְשפֹופֶּ ָנה ִבְמקֹוָמּהָבא ְלָקְבָעּה, ַיִניחֶּ ְך: ָבר, ְוִיְקָבעֶּ ו אקב'' ִויָברֵׂ

ַע ְמזּוָזה ְך ִבְשַעת ְכִתיָבָתּה. )ל' טור( ִלְקבֹּ ֹּא ְיָברֵׂ ְך ְבָרָכה ַאַחת וְ  .)רי"ף ורמב"ם( ְול ַע ב' אֹו ג' ְמזּוזֹות, ְמָברֵׂ ַהקֹובֵׂ

ם ְתשּוַבת ָהַרְשָב''א(.י בְ ")ב ְלכָֻּׁלן  שֵׂ

מכך שכתבה התורה שלמרות שכתוב "מזוזות" ברבים ולכאורה נצטרך שתיים, י"ל  -ט"ז
"שתי מזוזות" גבי קרבן פסח, משמע שגם שאר המקומות שכתוב מזוזות לא הכוונה 

 (..)מנחות לדלשתיים 

וכן  ב"י וכתב , שקביעתה זו היא המצוה.לא יברך בשעת כתיבה -(טור)הביאו  רמב"ם
 .מברך בשעת גמר מצותה ,כל מצוה שאין עשייתה גמר מצותהש)מנחות מב:(  בגמ'

שאין מברך שהחיינו, משום  מפרישהלגבי הברכה, והביא  מהב"יהביא את הכלל  -ש''ך
שאינו בא מזמן לזמן, ושונה מטלית ובגד שלובשו שמברך משום שמחה, ובמזוזה אינו 

אף אם מביא בגד  -ילקו"י] מברך על שזיכהו השי"ת בבית, אלא על מצות קביעת מזוזה
 .חדש לא יברך שהחיינו בין הברכה לקביעה, אלא לפני הברכה[

מי שיש לו ב' או ג' פתחים הראויים למזוזה אם בא לקבוע כולם ביחד אין  -רשב"א
 . (בהגה)וכ"פ  מברך אלא ברכה אחת

דקה ודעתו לחזור ולקבעה יש להסתפק אם יברך כשחוזר ומזוזה לבאת האם הסיר  -ברכי יוסף
או תפיליו כמו פשט טליתו יהיה לא שמדוע זה לא ידעתי מקום הספק בזה  פת"שוכתב  קבעה.ל

ונראה  ,שמא ימצא פסול ולכן נסתפקשע"ד לחזור ולקבעה שאין כאן י"ל אולי ו ,החזירםע"ד ל
  .נפל טליתובלארץ ורוצה לקבעה צריך ודאי לברך כמו  ההמזוזה מעצמ האם נפלש

 מבדיקה, יש לברך כשקובעה, וכשנפלה לא יברך משום סב"ל.זיר מזוזה חכשמ -ילקו"י

 .וצ"ע -פת"ש, שלא יהא חוצץ בין המזוזה למזוזת הבית ו'לא יכרוך המזוזה בקלף וכד -גר"א

אפ"ה מברך  ,כל זמן שאינו דר בתוכה פטור ממזוזה, מזוזה חובת הדר היאש אף -מג"א
כשנכנס  ,קבע קודם שדר בתוכו אםשואפשר . דר בתוכהשסתמא קובע מזוזה כשמכשקובעה 

 .חולק עליו בברכ"יש נ"ל פת"ש וכתב .לדור מברך אקב"ו לדור בבית שיש בו מזוזה

. ואם 'אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה'קודם שיקבענה במזוזת הפתח יברך  -ילקו"י
, המצוה, יצא. ואינו מברך עליה בשעת כתיבתה, שקביעת המזוזה היא 'על מצות מזוזה'בירך 

טור פוהמנהג לברך על מזוזת הפתח ול ובנוסח זה מברך בל' יחיד, אף כשתולה כמה מזוזות.
 בכך את כל הפתחים.

 מקום קביעתה -ב'סעיף 
ַתח :שו"ע ל פֶּ יזֶּהּו ְמקֹום ְקִביָעָתּה, ְבתֹוְך ָחָלל שֶּ ַפח , (ממנחות לב:ל' רמב"ם ) אֵׂ  ,ָסמּוְך ַלחּוץהַ ַבטֶּ

ָנה ַבְמזּוָזה ַעְצָמּה  ַיִניחֶּ ב, ּוִבְלַבד שֶּ ינֹו ְמַעכֵׂ ַבּה ַהַשַערבִ  )טּור(,ְוִאם ִשָנה, אֵׂ ְליֹון ּגֹּ ת )מנחו ְתִחַלת ְשִליש ָהעֶּ

ָרה, ְוהּוא שֶּ . לג:( ַהַמשְ ְוִאם ָקַבע ְלַמְעָלה ִמזֶּה, ְכשֵׂ ָנה מֵׂ ַפח קֹוףַיְרִחיקֶּ ְוָצִריְך ְלָקְבָעּה . )מנחות לג:( טֶּ

ֹּא . )מנחות לד.( ַעל ְיִמין ַהִנְכָנס ר ָיד אֹו ל ין ִאם הּוא ִאטֵׂ ין ִחלּוק בֵׂ ְוִאם ְקָבָעּה ִמְשמֹּאל,  ְרְדַכי ה''ק(.)מָ ְואֵׂ

 . (טור)רמב"ם ו ְפסּוָלה
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 :סמוך לר"ה בטפח מניחה בחלל הפתח
 {ולא מבחוץ} להניחה בתוך חללו של פתחמצוה אמר רב יהודה אמר שמואל )לב:( גמ' מנחות 

ס''ד אמינא הואיל ואמר רבא מצוה  {דהיינו מקום סגירת השער} פשיטא בשעריך אמר רחמנא
אם היה עובי החלל ד' טפחים ( כדאמר לקמן דקדים פגע במצוה)} בטפח הסמוך לרשות הרבים להניחה

 {כדאמר לקמן דקדים פגע במצוה כי אתי לביתיה או ה' כגון חומת אבנים יניחנה בחלל טפח הסמוך לרה''ר
 .מעלי קמ''ל {מן הבית טפי מעלי ויניחנה מבחוץ קמ''ל} כמה דמרחק

מאי טעמא רבנן אמרי כדי  מצוה להניחה בטפח הסמוך לרה''ראמר רבא )לג:( גמ' מנחות 
 .{לכל הבית מן המזיקין} שיפגע במזוזה מיד רב חנינא מסורא אומר כי היכי דתינטריה

וכ"כ  שהכל יהיה תוך השמירה,, כדי וך לחוץ כדי שיפגע בה תחילהטפח הסמיניחה ב -ט"ז
 . שיפגע בה מיד ותשמור לכל הבית מהמזיקים ש"ך

מן } סכנה {שקבעה בכותל אחורי הדלת} או שהניחה אחר הדלתתלאה במקל )לב:( גמ' מנחות 
 .ואין בה מצוה {כהילכתההמזיקים שאין הבית משתמר בה עד שיקבענה בצורת הפתח 

ואם הניחה אחורי הדלת אין  ,ה"רבחלל הפתח, בטפח החיצון הסמוך לריניחה  -טור
 ואם שינה אינו מעכב. ,זה מצותה

  .בימין שהיאאינו מעכב בדיעבד, ואין על זה חולק, אם עשאה אחורי הדלת לטור יוצא  -ט"ז

 ,הניחה אחורי הדלת כשרה בדיעבד לושאפי לרמ"אוכן נראה לטור  משמעש ש''ך "כוכ
מעדני וכתב  לכן צריך לתקנו במקומו. ,פסולהשנראה  לנמקו"י, רמב"ם, ב"י וללבושאבל 
יש להם  ,המזוזות אחורי הדלת בגללם אתומניחים  הגוייםבתים הפתוחים לרחוב שה מלך

 .(רמ"אטור ו כדעת)על מה שיסמוכו 

 :ת שליש עליוןבתחילמצותה 
 מצוה להניחה בתחלת שליש העליוןא''ר זירא אמר רב מתנא אמר שמואל )לג:( גמ' מנחות 

ורב הונא אמר מגביה  {ימדוד מלמטה שני שלישי הפתח ולכשיכנס לתחילת שליש העליון יתן המזוזה}
מיתיבי מגביה מן . מן הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה טפח וכל הפתח כולו כשר למזוזה

טפח וכל הפתח כולו כשר למזוזה דברי רבי יהודה רבי הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה 
ומשמע סמוך לתקרת הפתח } יוסי אומר וקשרתם וכתבתם מה קשירה בגובה אף כתיבה בגובה

בשלמא לרב הונא הוא דאמר כר'  {יניחנה ולא כשמואל דאמר בתחילת שליש העליון מלמטה למעלה
יוסי אמר ר''ה בריה דרב נתן יהודה אלא לשמואל דאמר כמאן לא כר' יהודה ולא כר' 

כלומר } לעולם כרבי יוסי ומאי תחילת שליש העליון דקא אמר להרחיקה שלא להרחיקה

 .מן הקורה של מעלה יותר משליש {יותר משליש לא ירחיקנה מן התקרה ולעולם כרבי יוסי

 שיעורמזה השיעור לא יניחנה, אבל מ ולמטה ,שלישי גובה הפתח ולמעלה שנימ -טור
  מקומה עד המשקוף. הכל ולמעלה הוא זה

אבל יכול לתתו  ,פירש שלא ירחיק מהמשקוף יותר משליש גובהו של פתח -רא"ש
אמר מה קשירה שיוסי  'כר בגמ'שסבר טעמו ש ב"י כתב .בגבהו של פתח עד המשקוף

רחיקה יותר משליש יולא לת שליש העליון יתחויניחה ב ,בגובה אף כתיבה בגובה
  שקוף(.ה)ממהקורה 

בתחילת שליש העליון של גובה השער, ואם קבעה למעלה מזה כשרה יניחה  -רמב"ם
 ב"יכתב  .ואם הניחה אחורי הדלת, אין זה מצותהוהוא שירחיקנה מהמשקוף טפח, 

זירא  כר'בגמ' וסבר  ,לה מצוה להניחה בתחלת שליש העליוןילכתחש מדבריו נראה
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דיבר על מקרה ור' יוסי  ,בתחלת שליש העליון בדוקא להילכתחמצוה להניחה ש
 .אך לא למטה משליש עליון ,למעלה מזה כשרה כל שהוא בגובהשדיעבד ב

 ובלבד שתהא רחוקה ממפתן ,אם קבעה למטה משליש העליון כשרהנראה ש -מנוח 'ר
 ץ)חושכתב שאם שינה באלו המקומות אינו מעכב  טורמן נראה וכ ,ג' טפחים הכניסה

 .משליש העליון פסולה למטהסובר שש הרמב"םוחולק הוא על מלהניחה בימין(, 

 .ב"י וב"חהניחה למטה משליש עליון פסול, כ"פ  -ש"ך

 'מחלוקת ר, ויוצא שטפח הוא מר' הונא שירחיקנה מהמשקוף הרמב"םומש"כ  -ב"י
יהודה היא רק בקבעה למטה מהשליש העליון, אך למעלה לכו"ע מרחיק  'יוסי ור

 היא מרוחקת מעט בסוף הגובה, כך במזוזה הכמו שקשירה בתפילין אינ ,מהקורה טפח
 .לרמב"םיש לחוש  ולהלכהכדברי ר' זירא,  רי"ף ורא"שוכתבו  דהיינו טפח.

וחולק  ,בין כתפיוהפתח גבוה הרבה מניחה שכאשר מירושלמי במגילה משמע  -תוס'
 .הגמ' במנחותעל 

 הגמ'חולק על רב חנינא כנגד כתפותיו  הניחש הירושלמי אם ר"ימסופק היה  -מרדכי
לעולם למעלה  יניחהשאם הפתח גבוה לא  ונראהשלא חילקה בין גבוה לנמוך,  שלנו

  .)מנחות לג:( מצוה מידבוכן כדי שיפגע  ,במקום שאינה נראית לומכתפיו, 

פוסקים שכשהפתח גבוה הרבה יניחנה כנגד כתפיו, ולא מעל כתפיו שלא הכתבו  -ש"ך
 .הלבושוכ"כ  אותה,יראה 

שכון לבטח תלהורות שארצו  )דברים לג', יב( סמך לדבר "לבנימין.. ובין כתיפיו שכן" -ט"ז
 שעליו חופף כל היום, בשונה משאר ארצות שהשכינה רק במקום מזוזה.

שאם יניחנה למעלה מבין כתפיו לא יוכל ע"פ א ,בתחלת שליש העליוןלעולם יניחנה  -ילקו"י
 צריך להניחה בתחלת שליש העליון. למרות זאתלתת ידו עליה בכניסתו וביציאתו, 

 :אם שינה
ונראה שאם שינה באלו המקומות אינו מעכב, רק שתהיה בצד הימין לביאה,  -טור

 .שאם לא קבע בצד הימין לביאה ודאי מעכב

 ',מצוה להניחה בתוך חללו של פתח' :מצוה 'לנאמר  שבכולםנראה שטעמו משום  -ב"י
 לטורומשמע  'מצוה להניחה בתחלת שליש העליון' ',מצוה להניחה בטפח הסמוך לר"ה'

וכן בהניחה אחורי הדלת שאמרו אין בה מצוה לומר  ,ואם שינה לא פסלשזה מצוה 
אך לפי  .פסולה כתוב צ"להיה  ,שאם לא כך ,לא קיים מצוה מהמובחר אבל כשרהש

, מהגמ'משמע  כןלת שליש העליון פסולה וימשמע שאם הניחה למטה מתח הרמב"ם
לא קיים מצות מזוזה כלל שאין בה מצוה נראה לומר שובהניחה אחורי הדלת דאמרינן 

לא קיים מצות תפילין כלל שלומר  ,העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה (מגילה כד.) בגמ'מובא וכ]
אם . והרמב"םפסול וכ"כ שבהניחה אחורי הדלת  "יקומנוכ"כ  ,[תפילין מרובעות הל"מש

 .הרמב"םבצד ימין לביאה ודאי מעכב כ"כ  הלא קבע

 הרמב"םשהרחקת טפח מהמשקוף הוא לכתחילה ולא בדיעבד. ובשם  מהב"יהביא  -ט"ז
שכתב שאם  כטורכתב שאם הרחיקה מלמעלה יותר משליש, שפסול אף בדיעבד, ולא 

אינו מעכב' על תחילת ש'אם שינה רמ"א שינה גם בזה שאין מעכב בדיעבד, ולכן כתב 
 דיעבד פסול.בובזה אפילו  'יהסע
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אם קבעה מתחת לשליש עליון, צריך להסירה ולחזור ולקבעה במקומה בברכה. ואם  -ילקו"י
תע"ב,  )בלי ברכה( קבעה בשליש העליון ולא בתחילתו א"צ לתקן לתחילת שליש העליון, והמתקן

 ואם הניחה בטפח הסמוך למשקוף יתקנה למקומה בלי ברכה.

 :מזוזה לימין הנכנס
אתה אומר מן הימין או  {דרך ימין לביאה} מן הימין דתניא ביתך ביאתך )לד.(גמ' מנחות 
מן  {לביאה ולא ליציאה} דרך ביאתךתלמודא אמר רבה  משמאל ת''ל ביתך מאיאינו אלא 

דכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר רב שמואל בר אחא קמיה דרב פפא משמיה דרבא  הימין
ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חור בדלתו ויתן אותו  (י, מלכים ב יב)בר עולא אמר מהכא 

הסף את כל הכסף המובא אצל המזבח מימין בבוא איש בית ה' ונתנו שמה הכהנים שומרי 
 .בית ה'

 , ולעיכובא.מקומה במזוזת הפתח הימיני, שהוא ימין לביאה כשאדם נכנס לבית -טור

רבי יצחק אומר הרי הוא  בספרידתניא  ,שמאלב וגם ימיןבוא"צ להניח מזוזה  -סמ"ג
זה בנה אב בכל מקום שנאמר מזוזות  "ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות"אומר 

 .מזוזות שתיאינו בכלל שתים עד שיפרוט לך הכתוב 

 ,אם הוא אטר ברגליוש אין לדקדקולעיל,  בגמ'מניח המזוזה בימין כמובא  -מרדכי
שמאל בהמזוזה  שיניחנאמר  ,תחילהקר בוע [שמאל במקום ימין "לצ -בד"ה]ימין ורגל 
 שהם רק עליו.לשימור כל בני הבית משא"כ בתפילין  שהיאמזוזה  ששונה ,תפיליןכמו ב

ה''ה אם אחד לבדו דר בבית והוא אטר או שכל הבית שנראה ו ,המרדכיהביא את  -ש''ך
, וכן ימין של כל אדם ולכן הולכין אחרשהיא חובת הבית  שלעולם יניחה בימין, אטרים

 .שלעולם מניחה בימין וכן נוהגיןלרמ"א 

תך וסתם אדם עוקר רגל ימין הנכנס דכתיב "ביתך" היינו דרך ביאדוקא דרך ימין  -ט"ז
 ואף איטר, שהולכים אחר רוב הבית. תחילה

 אם הניחה בצד שמאל, יסירה ויניחה בברכה בימין. -ילקו"י

 מזוזה בבית מחולק -סעיף ג'
ַתח ָפתּוַח ִלְרשּות :שו"ע ק פֶּ לֶּ יתֹו ִלְשַנִים, ּוְבָכל חֵׂ ק בֵׂ חֹולֵׂ ת יֵׂש הָ  ִמי שֶּ קֶּ ַרִבים, ּוַבְמִחָצה ַהחֹולֶּ

ת סֹו לֶּ ִציר ַהדֶּ ַבַסף שֶּ ה ַהחֹור שֶּ עֹושֶּ ַתח ִמזֶּה ָלזֶּה, ְבָמקֹום שֶּ ב בֹו ּוַמֲעִמיד ָשם ַהְדָלתֹות, הּוא פֶּ בֵׂ

ִנְכָנִסים לֹו, קֹוְבִעים אֹוָתּה ְך ָיִמין שֶּ רֶּ  . ב אדא במנחות לג. וכפי' רש"י ורא"ש()ל' טור כפי' ר ַהַבִית, ּוְבדֶּ

מאי היכר ציר  במזוזה הלך אחר היכר צירואמר רב יהודה אמר שמואל  .(ג)לגמ' מנחות 
האי הלך אחר היכר } היכי דמי {אותו חור שבאיסקופה שציר הדלת סובב בו} אמר רב אדא אבקתא

אדם שחולק ביתו חציו להילוך } כגון פיתחא דבין תרי בתי בין בי גברי לבי נשי {ציר דרב יהודה
ואמרי'  אנשים המחזרין בביתו וחציו לאשתו לעשות מלאכתה בהצנע ויש פתח בין זו לזו ופתח לכל בית לרה''ר

ב ביאה והי לקמן )דף לד.( מזוזה דרך ימין לביאה ולא ליציאה והכא בפתח שבין זו לזו לא ידעינן הי ליחשו
אלא הלך אחר חור שבסף שציר הדלת סובב בו ההוא ליחשוב יציאה אי יציאה מהאי להאי ואי מהאי להאי 

 {צד שהחור בו חשיב בית ודרך ימין כשנכנסין בו נותנין מזוזה

אם אין ניכר איזה ימין לביאה או ליציאה, כגון מי שחולק ביתו לשנים ובכל חלק  -טור
ובמחיצה החולקת יש פתח מזה לזה, ועתה באותו פתח אין ידוע  ה"רפתח פתוח לר

אנו הולכין אחר היכר ציר. פירוש,  -איזה חשוב ביאה או יציאה, מזה לזה או מזה לזה 
הוא הבית,  ר הדלת סובב בו ומעמיד שם הדלתותבמקום שעושה החור שבסף שצי
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, רש"י ורא"שכפ ממנו.ובדרך ימין שנכנסין בו קובע אותה, ולא דרך ימין כשיוצאין 
 .בשו"ע להלכהוכך הביא 

 עם דלת א' וחלקו ר"הכגון שהפתח היה פתוח לרפירש  -(בדק הבית)הביאו ר' ירוחם 
והפתח  ,לבית ר"הבו מר ויוצאים בפתח א' נכנסיםוועשה מחיצה ביניהן  ,לשנים הפתח

. סוגרם חתהפתחים דלת א שניבו ,הב' נכנסים בו לבית אשתו לצניעות לעשות מלאכה
רא פתח למזוזה שיחשב ל'הלך אחר היכר ציר' הוא הצד שהדלת סובב יוצא שהצד שיק

 בו שהוא קרוי הפתח לשים בו מזוזה בימין הנכנס.

דוקא בין גברי לנשי ששניהם עיקר ש 'ביתא בין גברי לנשי' מר"י בה"גפי'  -מרדכי
אבל מבית לחדר או לעליה שעיקר תשמישו ומוצאו ומובאו  ר"הושניהם פתוחים לר

, לצרכו הוא עשויש בימין הנכנסאלא יניחנו  ,היכר ציר הולכים אחרבבית לשם לא 
 ר"הואחד אינו פתוח לר ר"הוכן מצאתי אפילו אחד פתוח לר ,מבי גברי לנשי ולכן נקט

 .ציר היכר אחר םעיקר תשמיש כניסה ויציאה דרך שם לא משגיחישכיון 

שפתח  לבושמ והביאמכיון שלא ידוע איפה הכניסה והיציאה, הולכים אחר היכר ציר.  -ש"ך
עיקר נכנס לבית החורף, שבימין השנכנסים בו מהבית לבית החורף שמים את המזוזה 

 שפשוט הוא. ש"ךהולכים אחר היכר ציר. וכתב תשמיש שלנו הוא בבית החורף ולא 

מבית  'שיש פתח א ,ספיקותיך בחדר הקטן לפי מכתבך -(מהרי"ל) תשובות אשכנזיות
היכר השתיהן בפתח אחר מחדר גדול לחצר ודלתי פתחי חדר קטן  יש גםהחורף לחצר ו

וע בולפי זה שתיהן חייבות ויש לק ,חד בחדר גדולאחד בבית החורף ואכלפי חוץ ציר 
יש לכל ' בתים ששזה פתח שבין ב ,גדולהלחדר  הנכנס לבית החורף ובימין הנכנסבימין 

פתח שבין בית לחצר אם ששם  כתוב עודו .אחר היכר צירשהולכים  ר"הלר 'א' פתח א
אז  ר"ההיכר ציר אבל אם אין לחצר פתח לר הולכים אחראז  ר"הלר 'יש לחצר פתח א
 .כניסה מבית לחצרהיש לקבוע בימין 

ציר, אלא החדר אם אין פתח מחדר גדול לחצר לא הולכים בחדר הקטן אחר היכר  -ט"ז
הקטן נחשב בכלל החדר הגדול ושם מזוזה בימין הנכנס מבית החורף לחדר קטן ובימין 

 ., והביא את אותו חילוק בפתח שבין בית לחצרהנכנס מחדר קטן לגדול

מזוזה בימין הכניסה לחדר הפנימי. ואם יש יציאה הכשיש חדר בתוך חדר יש לקבוע  -ילקו"י
 מין הנכנס לחדר שיש בו היכר ציר.בע את המזוזה ביגם מהחדר הפנימי לחוץ, קו

נשים הוקבעו הצירין מב' הדלתות בצד  ב'ו ,המ"ד של אנשים ושל נשיםיבב -חומות ירושלים
 שבצד .אשה בעזרה מניןשמשל אנשים לנשים הכניסה יש לחשב צדדים ותנורים בשני החדרים 

, נשים באמצע היום בשל העם ראשיגם מתאספים יחד ו ,אנשים הולך השמש עם מפות ונרות
הנשים עיקר הדלת משום מילה וא"כ הכניסה משל נשים לאנשים. אך באמת ש ואפשר לומר

ואין התינוק בר חינוך  את התינוק,רק עומדים בשל נשים ומושיטים לא יוצאות לצד אנשים 
 .אך לא הכריע ,אינו הולך אלא מושיטים אותווגם 

 קביעתה למזוזה -ד'סעיף 
ַתח, אֹו :עשו" ָנה ְבַמְסְמִרים ִבְמזּוַזת ַהפֶּ יַצד קֹוְבָעּה, ְיַמְסְמרֶּ ָנה ָבּה כֵׂ ר ָבּה ֲחִפיָרה ְוִיְקְבעֶּ ל' ) ַיְחפֹּ

ן ְפסּוָלה .טור( ִאם ָעָשה כֵׂ ק, שֶּ מֶּ ַפח ָבעֹּ ר טֶּ ֹּא ַיֲעִמיק ַלְחפֹּ  . לג:( )מנחות ְול

 .העמיק לה טפח פסולהא משמיה דרבא דרש רב יוסף בריה דרב)לג:( גמ' מנחות 
 .במקל פסולה {למזוזה על הפתח במקל} תלאהואמר רב יהודה אמר שמואל )לב:( גמ' מנחות 
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יסמר אותה במסמרים במזוזת הפתח, או יחפור בה חפירה ויקבענה  ,כיצד קובעה -טור
 .בה, ובלבד שלא יעמיק לחפור טפח בעומק המזוזה, שאם העמיק לה טפח פסולה

 פסולה. תלאה במקל במקומה ולא קבעה

  (.כ''כ ב''ח מהירושלמי)במסמרים  הבעושם לפי שעה א''צ לק מניח המזוזהאם  -ש"ך

כשלא ניתן לקבעה במסמרים  ילקו"י וכתב .צריך שתהא קבועה במסמרים למצוה -דרכי נועם
 ידביקה בדבק חזק.

כשאין המזוזה  , אךלעשות סימן או היכר בחלל הפתח על המקום הנקדח מספיק -יד הקטנה
 .אף שהיא מונחת במקומה הראוי ,י"ח מזוזה םאין יוצאישהיכר כלל ודאי  לה נראית וגם אין

 קביעתה במזוזה תלושה -ה'סעיף 
ַתח, ְבעֹוָדּה ְתלּוָשה, ְוַאַחר ָכְך ִחבְ  :שו"ע ַתח ְפסּוָלה ָרּהְקָבָעּה ִבְמזּוַזת ַהפֶּ   .(רש"יוכפ)מנחות לג:  ַלפֶּ

שלא מצא מזוזות עץ ועשה צורת פתח של } של קנים }מזוזה{ תנא העמיד לה מלבן)לג:( גמ' מנחות 

שפופרת  {חתיכה מאחד הקנים שהן חלולים ויתן המזוזה באותו מקום חתך} חותך {קנים מלבן מזוזה סף
ומניחה אמר רב אחא בריה דרבא לא שנו אלא שהעמיד ולבסוף חתך והניחה אבל חתך 

 .[ט"ז וש"ך]וכן הביאו הטעם  תעשה ולא מן העשויוהניח ולבסוף העמיד פסולה 

בית שקבע המזוזה בספין ואח"כ קבע הספין לא יצא י"ח מזוזה משום  -ר' ירוחם
והקשו ההיא דריש גלותא בנא ביתא(  ג. עלל)מנחות  בפרש"יכמובא  תעשה ולא מן העשוי

 וכתבו שכשרה.תוס' 

 רש"יעל  תוס'חלקו ו ,להכשיראו אחר תוס' דעת שאין  נכוניםר' ירוחם אין דברי  -ב"י
 ולא בדין. רושיב'ריש גלותא' רק בפ

כגון שמזוזת הבית היא של אבני  ,מזוזה על המזוזה ממשבמקום שא"א לקבוע  -יד הקטנה
 את ועליה קובעיםוצריכין לקבוע שם חתיכת נסר של עץ כמין טבלא מרובעת , וכיוצאשיש 

טבלא ואח"כ קבע הטבלא עם המזוזה על מזוזת האבן אין באם קבע המזוזה שנראה  ,המזוזה
 .בזה משום תעשה ולא מן העשוי

 צורת הנחת המזוזה -סעיף ו'
ְך ְמזּוַזת ַהפֶּ ְצִריָכה ִלְהיֹות ְזקּוָפה, ָאְרָכּה  :שו"ע רֶּ א ְשַמעַתח, ִויַכּוֵׂ ְלאֹּ ְיהֵׂ  ְדַהְינּו סֹוף ַהְּגִליָלה, ן שֶּ

ן  הגה: .כפרש"י בלישנא קמא וכ"כ רמב"ם(מנחות לג. ) ְלַצד חּוץ ְפסּוָלה ֲאָבל יֵׂש אֹו .י(")ב ָנֲהגּוְוכֵׂ ְמִרים שֶּ

ַתח ַחב ְמזּוַזת ַהפֶּ ָלא ְצִריָכה ִלְהיֹות ְשכּוָבה, ָאְרָכּה ְלרֹּ נּו ָתם(ְוַהפ )טּור ִבְזקּוָפה, אֶּ ם ַרבֵׂ  ְוַהְמַדְקְדִקין, .ֹוְסִקים ְבשֵׂ

ם, ּוַמִניִחים אֹוָתּה ְבִשפּוַע ּוַבֲאַלְכסֹון  י ְשנֵׂיהֶּ ג, ֹות ַמְימֹוִני ומהרי''ל ות''ה סי' נ''ב(,)טּור ְוַהָּגהיֹוְצִאין ְידֵׂ ן ָראּוי ִלְנהֹּ  ְוכֵׂ

א רֹּאש ַהְמזּוָזה, ְדַהיְ  ְיהֵׂ ן שֶּ לּו. ִויַכּוֵׂ ן נֹוֲהִגין ִבְמִדינֹות אֵׂ  ַמע ְלַצד ְפִנים, ְוִשיָטה ַאֲחרֹוָנה ְלַצד חּוץ.נּו שְ ְוכֵׂ

שקבעה ותחבה בסף כנגר שתוחבין } אמר רב יהודה אמר רב עשאה כמין נגר( .)לגגמ' מנחות 

איני והא כי אתא רב  {א"לתתה באורך בסף נגר קביל תהדמצו} פסולה {הנגרין בכותל כזה פסולה
יצחק בר יוסף אמר כולהו מזוזתא דבי רבי כמין נגר הוו עבידן וההיא פיתחא דעייל ביה 

פתח קטן היה לו לרבי אצל מקומו ונכנס ויצא בו כדי שלא יטריח תלמידיו לעמוד בפניו } רבי לבי מדרשא

הא  {של אומנים פסולנגר כ} לא הוה לה מזוזה לא קשיא הא דעבידא כסיכתא {אם יעבור לפניהם



42 
 

איסתוירא כי היכי דמקום  ל''א. היינו מקום חיבור השוק והרגל ומעומד הוא כשרה} דעבידא כאיסתוירא

 .{חיבור השוק והרגל הוי השוק זקוף מלמעלה והרגל שוכב כך הניחה למזוזה כשירה הואיל וראשה אחד זקוף

שמעומד זה לא כבוד, שנקרא קבורת  פרש"יהקשו על  שר"תכתבו  -תוס' ורא"ש
חמור, וס"ת ולוחות שבארון שוכבים היו, וכך כשס"ת מעומד כל הקהל עומדין 

מעומד כיתדות המשכן  -כסיכתא)הפוך מרש"י(  ר"תוכשש"ץ משכיבו כולם יושבים. ופי' 
קג.(  ביבמות)נתון לרוחב שכשרה. ומה שמובא  -שקבועות בארץ שפסולה, כאסתוירא

 הכוונה לעצם היורד מהשוק עד הרגל.עד ארעא נחית  שאסתוירא
 ריך שיהא 'שמע' שלה רואה פני הפתח: שצ בירושלמימובא ו -
א 'שמע' לצד היכשגוללה מאחד לשמע מכוין כשמעמידה ש -רש"יל הסביררא"ש 

וראשונה לצד פנים,  ר"ההופך שיטה אחרונה לצד ר -ולר"תפנים. הפתח ולא לצד 
 .ושכן עיקר[ מרדכי]וכ"כ  כרש"יהעולם  ונהגו ם,שתהא שורת 'שמע' לצד אויר הפתח לפני

יש ליישב ששיטה  שלר"ת, לפרש"יראיה  מכך שאין הירושלמיהסבירו את  ותוס'
 הפתח. אויר , וראשונה לצד הדלת והופך 'שמע' לצד ר"האחרונה לצד ר

' כולהו מזוזתא דבי רבי כמין נגר הוו עבידןש'מה שמובא  תוס' ורא"שכתבו עוד ו -
וזות של רבי ושאר עלמא בין המז יוצאמשמע ששאר מזוזות דעלמא לא עבידא כנגר, 

, לא שוכב ולא זקוף או כמין כאסתוירא שכשרה היינו באלכסוןשהיו כשרות, לכן נראה 
 רש"יכפאבל מזוזות דעלמא עשו  ,בלישנא אחרינא וכפרש"י, (קוף)חצי שוכב וחצי זנ' 

 היו כמין נ' כפופה.  ר"משמזוזות של  רא"ששוכב, וכתב  ולר"תמעומד, 

מפרש משופע, שבמזוזה  ור"ימפרש 'אסתוירא' שחציו זקוף וחציו שכוב,  בה"ג -מרדכי
 א"א חצי זקוף וחצי שוכב.

 ,לרבותיו אלכסון, שהרגל מרוחק מעט מהכותל, וכן ראהב םיש מפרשיר' ירוחם וכתב 
 .ר"מוכן נהג  (ףוחציה שוכב וחציה זק) נ' כפופהמעומד. ויש מפרשים כ כרש"יוהעולם נהגו 

שכתב חפר במוזוזת הפתח והכניס המזוזה כמו נגר והיא  ,כפרש"י דבריו -רמב"ם
 עות פסולה.בכבריח הקרשים בט

 קביעת מזוזה
 ר"ת רש"י

 )הסבר רא"ש ותוס'(
ר"י, הגמ"י, 

 מהרי"ל ותה"ד

  עומד שוכב פסולה -כסיכתא

, )רמב"ם עומד .א כשרה -כאסתוירא
 (רא"ש ור' ירוחם

 השו"ע וכ"פ
 )מרדכי(צורת נ'  .ב

 אלכסון שוכב
 רמ"אוכ"פ 

 שמע לבית שמע לבית שמע לחוץ רואה פני הפתח

 

 :איך נהגו להלכה
המדקדקין יוצאין ידי שניהם וקובעין חציה בזקיפה וחציה בשכיבה כנ' כפופה,  -טור

 .רש"יכתב שנהגו כפירוש , ורא"ש סמ"קוכ"כ 
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אותיות נגד הרחוב, מצא כתוב שהעושים כן יניחו ראש המזוזה כלפי פנים ורגלי ה -ב"י
 כר"ת, צריך לנטות האלכסון ר"תאותה באלכסון לקיים גם דברי  כיון שמעמידים
 ללישנא קמא, כרמב"ם ורש"ינוקטין  ולענין הלכה, בתרומת הדשןבשכיבה, וכ"כ 

 . מעומד וכן נהגולהניחה 

שיקבעה באלכסון ויהא 'שמע'  מהרי"לוכ"פ  ,פסק שיש לקובעה באלכסון הגמ"י -ד"מ
היו  מהר"שאך מזוזות  ,בתרומת הדשן "כוכ כר"ת ר"הרצד רגליה לו רואה את הפתח

  הבית.רגלי המזוזה לצד שלהיפך  ועיםקב

 ,בשאר מדינות ובמלכותו של המחברכן נהגו שהוא 'וכן נהגו'  בהגהמש"כ בתחילה  -ש"ך
 .''אכמו הינוהגין  אלו במדינות אבל

 .וכן הוא בהנהגות שלו, שצריכה להיות זקופה כרש"י"ע שלו פסק ובש -גר"א

 :כשלא ניתן לקבוע את המזוזה במקומה
 ,לאורך מזוזת הפתח ,רחבים כלל יקבענה זקופה םת הפתח אינובמקום שמזוז -יד הקטנה

שלא בתוך  וכך עדיף מאשר להניחה יוכל לצאת ידי שניהםרק אם  הוא חולקש רמ"אלאף ש
 .[בסעי' א' ש"ךב באכמו ,רוב הפוסקים פוסלים]שאחורי הדלת מחלל הפתח דהיינו 

 ,וא"א לקבוע המזוזה ברוחב חלל הפתח ,רק מנסריםעשויה המחיצה שחדר  -חומות ירושלים
גם לדעת , שפתחהבאלכסון ירחיק מעט מתח וראשה מזוזה סופה סמוך לפהנראה לקבוע 

 ברלא סש נראה פת"ש וכתב .הסוברים להניחה מושכב מסתבר שיהא שוליה לצד תוך הפתח
  .בחלל הפתח השאפילו באורך א"א להניח שמדוברנדחוק לומר אא"כ  ,יד הקטנהכ
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 סעיף אחד שלא לכתב אותה על גליון ספר תורה -רצ'סימן 
 מס"ת או תפילין שבלואין עושין מזוזה  -'סעיף א

ם ְמזּוָזה :שו"ע הֶּ ין עֹוִשין מֵׂ ָבלּו, אֵׂ ר תֹוָרה אֹו ְתִפִלין שֶּ פֶּ ין כֹוְתִבין אֹוָתּה ַעל . חות לב.()מנ סֵׂ ְואֵׂ

ָשה ֲחמּוָרה ִלְקדֻּׁ  ין מֹוִריִדין ִמְקדֻּׁ אֵׂ ר תֹוָרה, ְלִפי שֶּ פֶּ י סֵׂ תָ  הגה:. )רמב"ם( ָשה ַקָלהִּגְליֹונֵׂ ן ֲאָבל מֻּׁ ר ְלַתקֵׂ

ְפָשר ְלַתְקָנּה ְבִעְנָין אַ  יָה, ִאם ִאי אֶּ ר תֹוָרה ַעְצָמּה ִעם ִּגְליֹונֹותֶּ פֶּ יַהסֵׂ ר ְוָהָיה ָצִריְך ְלָגְנָזּה ְבָלאו ָהכֵׂ )מהר''מ  חֵׂ

הַ . ַפאדֹוָאה ִסיָמן פ''ד( ר, ַאף ַעל ִפי שֶּ ְפָשר ְלַתְקָנּה ְבִעְנָין ַאחֵׂ יָה ֲאָבל ִאם אֶּ ק ָעלֶּ ה ְלַדבֵׂ ר תֹוָרה ִמְּגִויִלין ְורֹוצֶּ פֶּ סֵׂ

ין ִאסּור ְלַתְקָנּה ִמַבחּוץ ְך ַהִּגְליֹונֹות ְלַתְקָנּה, ְדאֵׂ ֹּא ַיְחתֹּ ר תֹוָרה ִמּגְ  ְקָלִפים, ל פֶּ ַהסֵׂ   .ם()שָ ִויִלין ִבְקָלף ַאף ַעל ִפי שֶּ
ספר תורה שבלה ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה לפי שאין מורידין )לב.( גמ' מנחות 

 .טור. וכן הביא מקדושה חמורה לקדושה קלה

על גליונים של ס"ת, לפי שאין מורידין מקדושה  הלא כותבין אות -(טור)הביאו רמב"ם 
 .חמורה לקדושה קלה

ף אש 'והיה' פ' בס''ת בסוף הדף לא יוסיף לכתוב למטה בגליון 'שמע' פ' כגון שנכתב -ש''ך
 נכתבו כסדרן וכהלכתן מ''מ אין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה.ש

בתחילת העמוד והוסיף  'והיה'ועוד אפשרות ש ש"ךשהביא  מהכדוג מתוס'הביא  -ט"ז
 שתוס' ויישבעל האפשרות השניה שנחשב שלא כסדרן,  וקשהבגליון שלמעלה,  'שמע'

 .תורהל לא מפ' לפ' כיון שאינן סמוכות בסובר שלא כסדרן זה דוקא בפ' עצמה אב
שוב לא פקע קדושתו ש ,דוקא ס"ת שבלה שכבר היה קודששרב אחד רצה לחלק  -"סחת

 ('סי' רפב) רמ"אקדושת ס"ת מעולם וכמ"ש  שאין עליומשא"כ חסר ויתר בתחלת כתיבתו 
, מותר למכרו ולכן מותר ג"כ לעשות ממנו מזוזה וה"ה לקצץ גליונותיו לתיקון ס"ת שלםש

עוד למצותו  ראוינקטו שבלה לרבותא קאמר אפילו שבלה ולא שמה שאינו כן, ש חת"סוכתב 
פשוט צבור או ללמוד בו לאפשר לתקנו ששהוא רק חסר ויתר "ש ככו ,למד תינוקותל אףכלל 

קידושו וגמרו באים ש הרמ"ע ובני יונהבשם  (סק"ג 'רעו 'סי)לפמ"ש לעיל ו) .ממנו מזוזה שאין עושים
 .ס"ת שיש בו טעות אינו אלא כחומש היינו לענין למכרוש ריב"ש כ"שומ (כאחד אין זה הכרח

אסור לכתוב  ,שורות מס"ת ונפסל בשם כמהאם כבר התחיל לכתוב על היריעה  -אליהו רבא
 כאן שאין כותבין מזוזות על גליוןלקצת  ומהגם דו ,'צר ביה ואזמניה'דהוי כמו  ו"מעל הנותר ת

אבל לכתוב בו מזוזות  ,להקל לכתוב ביתר הקלף תפילין לא משתבשהמורה ש נו"ב. וכתב ס"ת
אך הכתב  ,יריעות שלא בלו ונשאר הקלף כמה ו רקנשארוס"ת שבלה ש וד כתבועאין להקל. 

 .בזה שרצה להתירמי לא כוהלך ולא נשאר שום רושם אסור לכתוב דבר אחר על קלפים הללו 

לתקן  לחתוך הגליונותשאין דרך לתקנו חוץ מאשר ס"ת  הר"ם פדוא"הממ הביא -ד"מ
שהוא לא מתוקן ועומד לגניזה שפשוט שטוב יותר לחתוך כיון  שמותר,נראה  בו

ה שנשאר מאשר לגנוז את כל הספר, ועדיף להמתין עד הגליונות ולתקנו ולגנוז את מ
 שיהיה לו גוויל או קלף לתקן, ויכול לתקן עם קלף מבחוץ על ס"ת של גוויל. ואין לחתוך

גליונות מהספר כדי להקל ממשקלו, אך אם אפשר לחתוך רק כדי תיקונו ולא יהיה 
גניזה  ךקרוע וצריכתב אע"פ שס"ת ש מת' בר ששת אך הביאגנאי לספר נראה להתיר. 

משמש רק  הואאז שקרע ס"ת  ולכתוב מזוזה כ"ש לדבק בכדי  ואסור ליקח מגליונותי
  שמותר.ודה י ריב"שאף  ן הספרא"א לתקלומר כשאפשר ש ד"מ. וכתב דבק בעלמאל

אבל לתקן ס"ת  ,יהיה מותר לו בגיליונותיה דוקא עם גליוני אותו הספר עצמו שמתקן -"סחת
 כ"שמש חר.א"א בענין א לושה מעיקרא לתשמיש זה הס"ת אין להתיר אפיאחר כיון שלא נע
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ימצאו שום תיקון אחר לא הכוונה אם הוא באופן ש 'אם א"א לתקנה בענין אחר' הרמ"א
 עתידיםש "ת ויוצאאבל אם אפשר למצוא בזמן מהזמנים אפילו רק קלף לתקן הס ,לעולם

וכתב אסור לקוץ אותם בשביל לתקן עכשיו.  ,גליונות אלו לחזור להיות תשמיש לגוף ס"ת כשר
יותיהם ודבקם בשולי היריעות של ובהם מפני טע םסופר שקצץ גליוני ס"ת שאין קוראי על עוד

אלא שנהגו סופרים לדבק בהם עוד מטלית אחד וזה הסופר עשה  ,ס"ת התפורים זה בזה כדינו
לקרות בס"ת זה שנעשה  ראוי לאסורשואפשר  ,לא טוב עשה הסופרו ,זה מקצוצי גליונים

וחזרו ותיקנו שאין לקרות  ה' בס"ת שקדרו בו שם ('סי' ערה) בב"י ר"י בן הרא"שכמ"ש בת' ]בעבירה 
קלקלתו תקנתו שהרי הוריד הגליון הורדה גדולה יותר מדי  כאן אך ,[בו הואיל ונעשה בו עבירה

שהס"ת היה כשר בלא"ה ע"י תפירות היריעות ואינו אלא ליתר שאת והיא תקנתו שאין ס"ת 
פסול בכך ולא שייך נעשה בעבירה. וכיון שאין הס"ת פסול בכך יניחם כך שזו היא גניזתן ולא 

הימים יפלו המטליתים ולא ידעו שהיו מגליוני  נורידם עוד להסיר הדבק ואין לחוש שמא באורך
דש וכל המוצאו וס"ת כי ישראל ישרים הם וכל המחובר לטהרת קדושת ס"ת נוהגים בו ק

 .תשובה עשהמנשקו וגונזו ע"כ יניח הדבר כמות שהוא והסופר י

קלף שנחתך מס"ת אף שצריך ביש ספק אם מותר לכתוב קמיע על קלף צבי, דהיינו  -קול יעקב
שאין חילוק  קו"י וכתב ,)שער אפרים( רור הכתב ולמחוק כמה שמות, אבל במזוזה יש להתירלג

שאם אפשר לתקנה שלא יחתוך  רמ"אעל מש"כ  עוד הביא )ברכ"י(. בזה בין ס"ת למזוזה
מהגליונות שאף אם הגליונות רחבים מהשיעור שצריך להיות, אעפ"כ הם כקדושת ס"ת ואסור 

  .ל()בית היל לו לחתוך אותם
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 ' סעיפיםג יב בהימזוזה מתי נבדקת ומי ח -'רצאסימן 
 מתי מזוזה נבדקת -'סעיף א

ל ַרִבים,  :שו"ע ַבע ָשִנים. ְושֶּ ת ַפֲעַמִים ְבשֶּ קֶּ לפַ ְמזּוַזת ָיִחיד ִנְבדֶּ  . )יומא יא.( ֲעַמִים ְביֹובֵׂ
 פעמים בשבוע ושל רבים {שמא נרקבה או נגנבה} דתניא מזוזת יחיד נבדקת)יא.(  גמ' יומא

כל דבר שהוא של רבים אין להטריח עליו הרבה שאם } פעמים ביובל {שערי חצירות ומדינות ועיירות}

 .טורכן הביא  .(זה רש"יהעתיק  ש"ך) {תטרח יהא כל אחד אומר יעשו חביריי

מהן ומצאן כשרות אפ"ה צריך לבדוק כל  ג'מי שיש לו הרבה מזוזות קבועות ובדק  -ברכי יוסף
 .שוויםלא כל המקומות שהכשרות  ג'שאר המזוזות שקבע בו בפרק במעמד 

מי שקשה עליו להוציא המזוזה ולבדקה ורוצה להניח מזוזה אחרת וקשה עליו  -חמודי דניאל
 .ויזהר כשיוציא את המזוזה שלא לפסלה ,אסור משום בל תוסיף ,להוציא הישנה

 שצריךפשוט  ,בית של ג' שותפים שיש בו יותר מארבעים מזוזות הקבועים בפצימי עץ -חת"ס
 צריךענין הבדיקה לא ש וכתב עודהיינו שערי עיר ומדינה.  'רבים'פי'  ורש"י ,בדיקה כשל יחיד
לעיין בכל ואלא כל אדם יכול לבדקן אבל עכ"פ צריך לפתחן  סרות ויתרותמומחה הבקי בח

 במשך הימים.ן שעשוי להתרקב ולבלות אות אם לא נרקב כיו

אין צריך לבדוק פעמים ועל זה  ה' נגנבי'נבדקת שמא נרקבה או נגנבה' לפ פרש"י -קול יעקב
 לב'ש ל"נ, וברש"יכתב כפ' ראשון  רמב"םסומכים רוב העולם שלא בודקים אם נרקבה, 

 החששות יש לחוש, ואינם פירושים חלוקים. 
קנה כדי שלא שעכשיו שנהגו ליתנה בתוך שפופרת של זכוכית או של  גשו"מ הביאו -

תכלה מלחלוחית הכותל, אינה צריכה בדיקה, שאין לחוש שמא נרקבה שהשפופרת שומרה, 
במקומה, ולכן הקילו בבדיקתה אף לא בבדיקה אחת לשבע  תואין חשש שנגנבה כי היא נראי

שצריך לעשות  משבחי האר"י, אך הביא ן לטשטוש[או"ח סי' טל' שאין חוששי בב"י]וכן משמע  שנים
הגהה למזוזה כדי שלא יכנסו רוחות בבני הבית. וזהירים אנשים כשמתרבים עכברים ונושכים, 

 .)רוח חיים( אז תיכף בודקים המזוזות
)אמרי שיש להסתפק אם לברך כשחוזר לקובעה, ויש אומרים שלא יברך  מברכ"יהביא  -

באותה שעה תיכף אחר הבדיקה, אבל אם שהה בנתים והסיח דעתו,  וכל זה אם בא לקובעה שפר(
 . )בן איש חי(יברך כשיבוא לקבוע אותה 

דת יחייב אדם לבדוק את מזוזות ביתו פעם אחת בכל שלש שנים ומחצה. וממ -ילקו"י
 חסידות היא לבודקן מידי שנה בחודש אלול.

 קביעת מזוזה בבית שכור -ב'סעיף 
ר  :שו"ע ַע ָבּה ְמזּוָזהַהשֹוכֵׂ ר ַחָיב ִלְקבֹּ רֹו, ַהשֹוכֵׂ ֲחבֵׂ ן ְמקֹום ְקִביעּוָתּה (ב"מ קב.) ַבִית מֵׂ )ב"מ  ּוְלַתקֵׂ

יֵׂש ָלּה ְמזּוזָ . קא:( ְזָקת שֶּ י ִמָקח ָטעּוַוֲאִפלּו ָשַכר ַהַבִית ְבחֶּ ֹּא ָהוֵׂ נּו ַהָמנֹוַח(י בְ ")בת ה, ל ם ָהַרב ַרבֵׂ א, . שֵׂ יֵׂצֵׂ ֹּ ּוְכשֶּ א ל

ָנה ְבָידֹו. יָה, ַהשֵׂ  ִיְטלֶּ ם לֹוְוִאם ִהְקִפיד ַעל ְמעֹותֶּ ם ָהַרב ָמנֹוַח( "יב) ִני ָצִריְך ְלַשלֵׂ ד .ְבשֵׂ עֹובֵׂ  ְוִאם ָשַכר ַהַבִית מֵׂ

א ד כֹוָכִבים, נֹוְטָלּה ְויֹוצֵׂ ְשָכרֹו ְלעֹובֵׂ ִיְתנּו לֹו  ה:הג. )ב"מ קב.( כֹוָכִבים, אֹו שֶּ ש שֶּ ִבקֵׂ ד כֹוָכִבים שֶּ ְועֹובֵׂ

ה ְלָקְבָעּה ְבִפְתחֹו, ָאסּור ִלְתָנּה לֹו  ִשיב מהרי''ל(ְמזּוָזה, ְורֹוצֶּ יַחשְוִנְר . )ָכְך הֵׂ ה ִלי ְדִמָכל ָמקֹום ְבָמקֹום ְדִאָכא ְלמֵׂ  אֶּ

ל, שָ  יֵַׂרע ִמשּום זֶּה ְלִיְשָראֵׂ יָבה, ְושֶּ ה ִלי.ִמשּום אֵׂ י ַכְך ִנְראֶּ  רֵׂ
העץ שהדלת שוקף עליו ואף הוא קרוי מזוזה ואם אבן הוא צריך } מקום מזוזה)קא:(  גמ' בבא מציעא

דבר שאין מעשה אומן השוכר על מי אמר להו רב ששת תניתוה  {לנקוב בו סדק להניחה בתוכה
שכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה וכשהוא יוצא לא יטלנה המת''ר )קב.( . עושהו
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ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ושני  ומנכרי נוטלה בידו ויוצא ,בידו ויוצא
 {.שוכר מישראל הוה דתניא רישא לא יטלנה בידו ויצא} בניו מעשה לסתור אמר רב ששת ארישא

לקבוע בו מזוזה ולתקן מקום קביעותה, ולא רו חייב השוכר השוכר בית מחב -טור
 ואם שכרה מנכרי נוטלה כשיוצא. ,יטלנה בידו כשיוצא

 :קביעת מזוזה בבית שכור
מקח טעות ל נחשבלא  ,מסתבר שאפילו השכירו בחזקת שיש לו מזוזה ואין לו -מנוח 'ר

 .ניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בין בגופיה בין בממוניה)פסחים ד:(  בגמ' כמובא

ואח"כ מצא שקבע  ,שכר בחזקת שאין לה מזוזה כדי לקיים מצוה זוש ,היפךהאם  -ברכי יוסף
, לא נחשב למקח טעות, אך אם שכר הבית כדי לקיים המצווה הוי מקח המשכיר את המזוזה

  טעות, ואם ספק המוציא מחבירו עליו הראיה.

ו לדור שם גוים, יש לו להוציא בעיר שרובה גויים, ועוזב את הדירה ויתכן שיבואדר ה -ילקו"י
 .על דעת להרוס את הבית ביתוהיוצא מ, וכן את המזוזות, כדי שלא יבואו לידי בזיון

 ,מי שיצא מדירתו לבית אחר לדור שם ויש שם מזוזה שהניח הדר הראשון -רבינו עקיבא איגר
 'בו מזוזה לדור בבית שיש'ונתו שיברך וכש נראה פת"ש וכתב .מחוייב הוא לברך על המזוזה

ה לכמגם ההולך מביתו שנ"ל  ועודזה מצוה חדשה לו בבית. ש א שייכת כאן,ברכת לקבוע לש
לא היה ו וים שלא היה בדירתיבנתש ,כשחוזר לביתו יברך על המצוהשלכאורה הדין שימים 

 חולק שכתבשמברכי יוסף הביא ו .לא יברך[לילקו"י ] עליו חובת מזוזה ומתחיל עתה חיוב חדש
לא תקנו הברכה רק על שעת קביעת שאינו מברך ששוכר בית שיש בו מזוזה שהראשון בדין 

 .צ"ע לדינאשוממילא גם בדין הב' בנוסע מעירו ואח"כ חוזר לביתו אינו מברך וסיים  ,המזוזה

 :לא ליטול המזוזה כשיוצא
גבי מזוזה  ,דמטילין מבגד לבגד)שבת כב.( אמר שמואל ע"ג שלא יטלנה ויצא א -'תוס

בבית שאין בו מזוזה וכשנוטלה כאילו מזיק אותן שידורו  םלפי שהמזיקין באי ,אסור
 שאין נוטלין מזוזה מבית לבית. הגהת אשירי. וכ"כ בבית

 םשאם הראשון מקפיד על דמיה טוב לשל ,לא יטלנה בידו ויצאעל זה ש מנוח 'רוכתב 
ה"ה אם היתה וי נוטלה כשיוצא, שמש"כ ואם שכרו מג עוד כתבו .לו אבל אין מוציאין

  .(ש"ך)וכ"כ  ופשוט ,נוטלה בידו כשיוצאששל ישראל והשכירה לנכרי 

במקומם מזוזות אחרים  שםונוטל המזוזות שלו שהם מהודרים מאד, והיוצא מדירתו  -ילקו"י
עצה טובה שיטול המזוזות המהודרות למטרת בדיקה,  "מכשרים, מדינא יש להקל בזה. ומ

ועל הצד היותר טוב יעשה  ,לקבוע מזוזה'בוע מזוזות אחרות כשרות, ויברך 'ואחר כך יוכל לק
 .כן ימים אחדים לפני עזבו את דירתו

ממנו  המזוזה מקום שאינו מוצא מזוזה לבית שרוצה עתה לדור בו ורחוקהב -יוסףברכי 
שאין בעיה אם קבעה מיד בבית אחר ששאמרו  רבינו האי ורב אחאגאונים הכדאי  ,א לידוושתב

א רעהו ואף אם מיד שיוצא מבית זה יבש וכתב עוד ,לסמוך עליהם בשעת הדחקליטלה, ואפשר 
אף  ,לדור בו זה נכנס וזה יוצא ושניהם נכונים זה להוציא מזוזתו וזה להכניס את שלו תיכף

 חכמים. חילקולא , טעמיםהלא שייך בזה ש

זות הקבועים מי שמכר ביתו ולא כתב עם כל מה שבתוכו ורוצה המוכר ליטול המזו -שיבת ציון
 (', יא'ריד "מוח) שנפסקאף ]שהדין עם הלוקח שוכתב  ,ביתדות בפתחי חדרים או ישלם לו דמיהם

שזה , המוכר בית סתם לא מכר אלא כל מה שמחובר בטיט אבל מה שמחובר ביתדות לא מקרי חיבורש
אינו רשאי ליטול שבמזוזות  ששונה כאן. [דוקא בדבר שהמוכר יכול להחזיק בו גם אחר המכירה

 .ואין לו אלא תביעת דמים א"כ נקרא הלוקח מוחזק
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בעצמו ידור בו אח"כ או  "םוכאין חילוק אם העמש"כ ששכר הבית מגוי או לגוי,  -יעב"ץ
שאולי יעשה לה ויוצא הוא חיוב משום מה שאמרו נוטש וכתב עוד ,שישכיר אותו לישראל אחר

 בה דבר בזיון.

אע"פ שדרך הגויים לשכור לישראל אחר, אך כיון שעכשיו אין הישראל נכנס מיד,  -קול יעקב
 )בית לחם יהודה(. יקח המזוזה

 :יתן מזוזה לגויל
ד לקבוע על וקש מאינשאל אם רשאים ליתן מזוזה לשר שבש מהרי"למ הביא -ד"מ

 מיזה יצאמבצר ונדר להטיב בעבור זה לכל היהודים כל ימיו ואם ימאנו ח"ו הפתח 
מותר, שהתירו דברים משום  אם יש לחוש לאיבה מנכרישנ"ל  ד"מ. וכתב ואסר ,חורבה
 .[בהגה]וכ"פ  איבה

מזכרת, מפני שאסור להוציאם מרשות הקודש למכור מזוזה לגוי לשם סגולה או  אין -ילקו"י
 יש חשש איבה, או משום סכנה, מותר.לרשות החול. ואם 

 החייבים במזוזה -'גסעיף 
ל ַחָיִבים ִבְמזּוָזה, ֲאִפלּו ָנִשים ַוֲעָבִדים, ּוְמַחְנִכים  :שו"ע םאֶּ ַהכֹּ יהֶּ  ת ַהְקַטִנים ַלֲעשֹות ְמזּוָזה ְלִפְתחֵׂ

 .)משנה ברכות כ(

 התפלין וחייבין בתפלה ובמזוזהומן  נשים ועבדים וקטנים פטורין מק''ש)כ.(  משנה ברכות

 .ובברכת המזון {מזוזה מצות עשה שלא הזמן גרמא ובגמרא פריך פשיטא}

 .מצות עשה שאין הזמן גרמא ועוד דכתיב למען ירבו ימיכם והנהו נמי בעי חיי שזו -ש"ך


