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 דיני קביעת מזוזה





נאמרבגמראמסכתיומאדףי'עמודא':

כל הלשכות שהיו במקדש לא היו להן מזוזה חוץ מלשכת פרהדרין שהיה בה בית  :ת"ר
אמר ר' יהודה והלא כמה לשכות היו במקדש שהיה להן בית דירה ולא  .דירה לכהן גדול
מ"ט דר'  (.כלומר מדרבנן קבעו בה מזוזה) פרהדרין גזירה היתהאלא לשכת  ?היה להן מזוזה

אמר )רבא(  (מדוע לדעת רבי יהודה הלשכות היו פטורות ממזוזה על אף שהיה בהן דיור?? )יהודה
כלומר, רק ) קסבר רבי יהודה כל בית שאינו עשוי לימות החמה ולימות הגשמים אינו בית

( בית אתאיתיביה אביי והכתיב )עמוס ג, טו( והכיתי ) (חייב במזוזה בית שעשוי לדיור כל השנה
 (ולכאורה גם בית קיץ או בית חורף נקרא בית על אף שלא דרים בו כל השנה?) החורף על בית הקיץ

איתיביה אביי  .בית סתמא לא איקרי (אבל(, )נקרא) בית חורף ובית קיץ איקרי (אביי) א"ל
עירוב )ותני עלה ר' יהודה מחייב בעירוב  .פוטריןר' יהודה מחייב וחכמים  ,סוכת החג בחג

שדינה ) ובמעשר( וקשה על אביי שהרי סוכה משמשת לדיורין לשבוע בלבד בכל השנה)ובמזוזה ( חצרות

שחיובם רק ) וכי תימא מדרבנן בשלמא עירוב ומזוזה איכא למימר מדרבנן (.כבית שקובע למעשר

דילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור  ?אלא מעשר מי איכא למימר מדרבנן (,מדרבנן
שיבואו להפריש אם חיוב ההפרשה הוא מדרבנן, עלול לצאת מכאן מכשול ) ומן הפטור על החיוב

בשבעת הימים שהיה )אלא אמר אביי בשבעה  (?מהפטור ממעשר על החייב והחייב למעשר על הפטור

כי פליגי בשאר ימות (, מזוזהב)דכולי עלמא לא פליגי דמיחייבא ( הכהן דר בלשכת פלהדרין
ימים, חייבת כל  7ובגלל שהכהן גר שם )רבנן סברי גזרינן שאר ימות השנה אטו שבעה  .השנה

( משום מספר הימים הבודדים שגר שם הכהן הגדול במהלך השנה)ור' יהודה סבר לא גזרינן ( השנה
אלא אמר רבא בשאר ימות השנה  (שפטורה לפי חכמים) א"ל רבא והא סוכת החג בחג קתני

 (ימי סוכה ושבעה ימים שגר הכהן בלשכת פלהדרין) כי פליגי בשבעה ,כ"ע לא פליגי דפטורה
סוכה טעמא לחוד רבי יהודה לטעמיה דאמר סוכה  .וסוכה טעמא לחוד ולשכה טעמא לחוד

ן ולא ורבנן לטעמייהו דאמרי סוכה דירת עראי בעינ ,דירת קבע בעינן ומיחייבא במזוזה
ורבי יהודה  ,ולשכה טעמא לחוד רבנן סברי דירה בעל כרחה שמה דירה .מיחייבא במזוזה

ומדרבנן הוא דתקינו ( כי אין הכהן הגדול גר שם מרצונו)סבר דירה בעל כרחה לא שמה דירה 
כל השערים שהיו  :מאן תנא להא דתנו רבנן .לה שלא יאמרו כהן גדול חבוש בבית האסורין

לימא רבנן היא  .שלפנים ממנו לשכת פרהדרין ,שם לא היה להם מזוזה חוץ משער ניקנור
ואנן  (חיוב מזוזה בלשכת פלהדרין היא גזרה) דאי ר' יהודה היא גופה גזירה ?ולא ר' יהודה

 .אפילו תימא ר' יהודה כולה חדא גזירה היא !ניקום ונגזור גזירה לגזירה



נולמדים:מדבריהגמראא

 רקמקוםשמשמשלדיוריןחייבבמזוזה)לאפוקימחסןעציםוכדומה(. .א

 ביתשערשמוביללבית,חייבבמזוזהמדרבנן. .ב

הנכנס .ג מימין במזוזה חייבת אינה סגורה, לחצר וממנה מהבית יציאה בה שיש מרפסת
מר כניסה אין כי לבית מהמרפסת הנכנס מימין לא וגם בית, אינה היא כי שותלמרפסת

 הרבים.

  



כתברבינובהלכותמזוזהפרקו':

ָנאיֶאָחדא. ִאםָחֵסרתְּ זוָזה,וְּ ַחַטבַהָדרבֹוַלֲעשֹותלֹומְּ ַאַחרָכְךִיתְּ ָנִאיןֵיׁשַבַבִית,וְּ ֲעָשָרהתְּ
ֵאּלוֶהן: זוָזה;וְּ ֵמֶהן,ָפטורִמןַהמְּ

ַבעַאמֹותַעל .א ֶיהבֹוַארְּ ַבעַאמֹותאֹוָיֵתרֶׁשִטהְּ כלומר,שמידותהביתיהיולפחות–ַארְּ
4 61אמותולאשטחשל4אמותעל אמותפטור8אמותעל2אמהבלבד)ולכן

 מהמזוזה(.

זוזֹות .ב מְּ ֵתי ׁשְּ ֶיהלֹו ֶׁשִטהְּ –וְּ אםישפתחשישלו-מזוזות2כלומר, ולכן לייסטים.
 מזוזהמצדאחדוקירמצדשני,פטורממזוזה.

קֹוף .ג ֶיהלֹוַמׁשְּ ִיהְּ  .ממזוזהפטור–לכןפתחללאמשקוףאלאהואעדלתקרה–וְּ

ָרה .ד ֶיהלֹוַתקְּ ִתהְּ  ביתללאתקרהפטורממזוזה.–וְּ

ָלתֹות .ה יולֹודְּ ִיהְּ  .פטורממזוזהו,פתחללאדלתותלכןלפירבינ–וְּ

ָפִחיםאֹוָיֵתר .ו ֶיהֹגַבהַהַשַערֲעָשָרהטְּ ִיהְּ  וְּ

ֶיהֵביתֹחל .ז ִיהְּ  לכןביתכנסתפטורהממזוזה.–וְּ

ִדיַרתָאָדם .ח ֶיהָעשוילְּ ִיהְּ  לכןמחסןעצים,לולוכדומהפטורממזוזה.–וְּ

ִדיַרתָכבֹוד .ט ָעשוילְּ  וְּ

ִדיַרתקְּ .י ָעשוילְּ ָבע.וְּ

בַ ַרַבעַארְּ ֵדילְּ ִאםֵיׁשבֹוכְּ זוָזה;וְּ ַבעַאמֹות,ָפטורִמןַהמְּ ַבעַאמֹותַעלַארְּ ֵאיןבֹוַארְּ עבַבִיתׁשְּ
ֵאיןָצִריְךלֹוַמר וְּ הואָעגול,אֹוַבַעלָחֵמׁשָזִוטֹות, ׁשֹוֶוה,ַאףַעלִפיׁשְּ ַבעַאמֹותבְּ ַאמֹותַעלַארְּ

בוׁשְּ כֹוָיֵתרַעלָרחְּ ַבעַאמֹות,ַחָטב--ִאםָהָיהָארְּ ַבעַאמֹותַעלַארְּ ַרַבעַארְּ ֵדילְּ ֵיׁשבֹוכְּ הֹוִאילוְּ
זוָזה .ַבמְּ

וכלשאיןבצלעות4אמותעל4מהלכהזואנולמדיםשמידותשל אמותהםמידותמינימליות,
 של ריבוע להכניס אפשרות על4החדר 4אמות הוא ששטחו ואפילו 61אמות, פטור–אמות

ממזוזה.

ָרה ַתקְּ לֹוָׁשהכֹוָתִליםוְּ הואַהָמקֹוםֶׁשֵטׁשלֹוׁשְּ ָרה,וְּ ַסדְּ ִציִמין--גַאכְּ ֵניפְּ ַאףַעלִפיֶׁשֵטׁשָלהׁשְּ
ִציִמין ֵניֶׁשַהפְּ זוָזה,ִמפְּ טוָרהִמןַהמְּ ִביִעית,פְּ רוַחרְּ זוזֹותבְּ לֹאִמשֹוםמְּ ָרהֶהן,וְּ ִמידַהַתקְּ ַהעְּ לְּ

ֵאיןָלהכֹוָתִלים,ֵאָלאעֹוֶמֶדתַעלַעמוִדיםִמָכאןוִמָכאן ָרהׁשְּ ֵכןַתקְּ ִהיא--ַנֲעשו.וְּ ַאףַעלִפיׁשְּ
זוזֹות,ֶׁשֵאּלוָהַעמוִדי ֵאיןָלהמְּ ִפיׁשְּ טוָרה,לְּ ִניתַבִית,פְּ ַתבְּ ָרהֶהןֲעשוִייןכְּ ִמידַהַתקְּ ַהעְּ .םלְּ

להמזוזות שאין כל ולכן לדירה, שמוביל ביתשער חייבתבמזוזהמדין זו האכסדרהשבהלכה
פטורהממזוזה)ואיןחיובלדלתמאחרואינהדירה(.–שנעשולשםמזוזות

 ִכיָפה וְּ ִמָכאן, זוָזה ומְּ ִמָכאן זוָזה מְּ לֹו ֶׁשֵטׁש ַבִית  קֹוםד ִבמְּ זוזֹות ַהמְּ ֵתי ׁשְּ ַעל ֶקֶׁשת ִמין כְּ
קֹוף ָפִחיםאֹוָיֵתר--ַהַמׁשְּ זוזֹותֲעָשָרהטְּ ֹגַבהַהמְּ ִאםֵאיןָבֶהןֲעָשָרה--ִאםֵיׁשבְּ זוָזה;וְּ ַחָטבַבמְּ
ָפִחים קֹוף.--טְּ ֵאיןלֹוַמׁשְּ ֵניׁשְּ ָפטור,ִמפְּ

בגובהשלעשרהטפחיםואפילושניתןלהכניסמזוזותכאלהלדעתרבינוכלשאיןבפועלמזוזות
פטורממזוזה.–בפתח

ֺקֶרה ָצתֹוֵאינומְּ ֺקֶרה,וִמקְּ ָצתֹומְּ זוָזה;ָהָיהִמקְּ ָרה,ָפטורִמןַהמְּ ֵאיןלֹוַתקְּ ֵיָרֶאה--הַבִיתׁשְּ
הואַחָטבבַ ֶנֶגדַהֶפַתח,ׁשְּ ִאםָהָיהַהֵקרויכְּ ִעיןִליׁשְּ ַאַחרָכְךקֹובְּ ָלתֹות,וְּ ִמיִדיןַהדְּ זוָזה.וַמעְּ מְּ

זוָזה. ֶאתַהמְּ

פטורהממזוזהואילומרפסתשהיאמקורהוהקירויסמוךלפתחוישהמקורולכןמרפסתשאינה
 4בקירוי על שלפנים4אמות חדר )מדין למרפסת לנכנס מימין בברכה במזוזה חייבת אמות,

המעקהלאמגיעלתקרה.מחדר(,ועלאףש



זו הרי וישלהפתחלנכנסמרשותהרבים, אםהמרפסתשאינהמקורהפתוחהלרשותהרבים,
חייבתבמזוזהמדיןביתשערולכןיעמידהמזוזהמימיןלנכנסלבית.

ָרׁשֹות ָנִסטֹותוָבֵתיִמדְּ ָהֲעָזרֹות,וָבֵתיכְּ ָׁשכֹותוְּ ֵאין--וַהרַהַבִיתַהּלְּ טוִרין,--ָבֶהןֵביתִדיָרהׁשְּ פְּ
ֶנסֶ ֵביתַהכְּ ֵכן זוָזה;וְּ ַחָטבַבמְּ ִחיםָדִריןבֹו, ָפִריםֶׁשָהאֹורְּ ֶנֶסתֶׁשַּלכְּ ֵביתַהכְּ  ֹקֶדׁש. ֶהן ִפיׁשְּ תלְּ

 לֹא ָדׁש, ַבִמקְּ ֶׁשָהיו ָעִרים ַהשְּ ָכל  ִדיָרה. ֵבית בֹו ָהָיה ִאם ָרִכין, זוָזהֶׁשַּלכְּ מְּ ָלֶהן חוץ--ָהָיה
ָתהבֵ ָכהַהזֹאתָהיְּ ֵניֶׁשַהִּלׁשְּ ִרין:ִמפְּ ֶהדְּ ַכתַפלְּ ִלׁשְּ ֶׁשּלְּ ִניםִמֶמּנו,וְּ ֶׁשִּלפְּ יתִדיָרהִמַשַערִניָקנֹור,וְּ

ָרָׁשה. ֵמיַהַהפְּ ַעתיְּ ִׁשבְּ כֹוֵהןָגדֹול,בְּ לְּ

 והם מאחר ממזוזה פטורים כנסת ובית מדרש בכנסתבית בית או מדרש בית אולם לקודש.
שאוכליםשם)בהיתר,כגוןשעשועלתנאישלאכילה(,חייביםבמזוזה.

וכתברבינובפרקה'הלכהי':

ָבֵתיֶהם זוָזהלְּ ַטִּנים,ַלֲעשֹותמְּ ִכיןֶאתַהקְּ ַחּנְּ זוָזה,ַאִפּלוָנִׁשיםַוֲעָבִדים;ומְּ .יַהֹכלַחָטִביןַבמְּ
ָרֵאלַהּׂש ֶאֶרץִישְּ ָדקבְּ ֺפנְּ ַהָדרבְּ חוָצהָלָאֶרץ,וְּ לֹוִׁשיםיֹום;ֲאָבל--ֹוֵכרַבִיתבְּ זוָזהׁשְּ ָפטורִמןַהמְּ

זוָזהִמָטד. ָרֵאל,ַחָטבַבמְּ ֶאֶרץִישְּ ַהּׂשֹוֵכרַבִיתבְּ

שוכרדירהאושואלמהלכהזואנולמדיםשישהבדלביןשוכרדירהלביןלןבפונדקכיאדםש
מ קצרה השכרה לתקופת אפילו הראשון מהיום במזוזה חייב הינה03-דירה, שכירות כי יום,

מכירהליומי,אולםהלןבפונדקאובמלון,הואקונהשירותילינהבלבדובעלהמלוןיכוללנייד
כיישיבתחו"ליוםחייבבמזוזה,03אתהדרמחדרלחדר.ואילובחוץלארץרקהשוכרדירהמעל

הינהעראי.

ִכירַבִיתַלֲחֵברֹו ַהַמשְּ ָשָכרַעל--יא ָהָיהנֹוֵתן ַאִפּלו אֹוָתה, ֹבַע ִלקְּ זוָזהוְּ ָהִביאמְּ ַעלַהּׂשֹוֵכרלְּ
ֹ ל הואיֹוֶצא, ִכׁשְּ וְּ  ֵאיָנהחֹוַבתַהַבִית. וְּ זוָזהחֹוַבתַהָדרִהיא, ֶׁשַהמְּ ֵני ִמפְּ  ִביָעָתה: ֶלָּנהקְּ אִיחְּ

ֶׁשֵטֵצא. ָלהכְּ גֹוי,ֲהֵריֶזהנֹוטְּ ִאםָהָיהַהַבִיתלְּ ֵיֵצא;וְּ ָידֹווְּ בְּ

הזונתפשהע"יפוסקיההלכה,שישאיסורעלהשוכרליטולמזוזתוכשהואעוזבאתהמושכרכהל
 הלכה לפרש לענ"ד נראה לכן רבינו, של משנתו תואם אינו זה וחשש מזיקין. חשש זובגלל

כדלקמן. ששימשה שמזוזה ההלכה, בקדושתהלמצווהפירוש לפגוע לא כדי להסירה אסור ,
 שיוצא לשוכר אסור ולכן מורידין(, ולא בקודש לשימושהעקרל)מעלין מעבירה הוא אם אך .

 –במקוםאחר זו,כדיולהורידה)מותר בדרך זהלמזיקחז"לושרקלמנועמאנשיםלפעול דין
עשהכןואבדאתאשתוובניביתו(וסיפרועלאדםש

להחליפהאלאאםמוצא לו אסור למהודרת, ואדםרוצהלהחליפה מזוזהכשרה אדםשישלו
(.,נחשבשימושלמזוזהשימושלמזוזהשהואמוריד)גםשימושכגמ"חאצלסופרסת"ם

זוָזה:ֶׁשֶּנֱאָמר"ֵביֶתָך"פְּ--זֵביתַהֶתֶבן,ֵביתַהָבָקר,ֵביתָהֵעִצים,ֵביתָהאֹוָצרֹות טוִריןִמןַהמְּ
יא,כ( דברים ו,ט; ָבָקר--)דברים ֶרֶפת ִפיָכְך לְּ  ָבֶהן. ַכטֹוֶצא וְּ ֵאּלו לְּ ָרט פְּ ָלְך, יָֺחד ַהמְּ ֵביָתְך

טֹותָבה ַקשְּ בֹותָבהוִמתְּ זוָזה,ֶׁשֲהֵריֵיׁשבָ--ֶׁשַהָּנִׁשיםיֹוׁשְּ ִדיַרתָאָדם.ֵביתַחֶטֶבתַבמְּ הֵיחודלְּ
ַהִדיר וְּ ַהִגָּנה, וְּ ֶפֶסת, וַמרְּ ָרה, ַסדְּ ַאכְּ ִדיָרה;--ַׁשַער, לְּ ֲעשוִיין ֵאיָנן ׁשְּ ֵני ִמפְּ זוָזה, ַהמְּ ִמן טוִרין פְּ

קֹומֹותֵאּלו,ַחָטִביןַגםֶהם תוִחיםִלמְּ זוָזהפְּ ִאםָהיוָבִתיםַהַחָטִביןַבמְּ זוָזה.וְּ ַבמְּ

  



וכתבמאריבהערהי"ג:



 משמשלדיורין,כגוןמחסןעציםפטורממזוזה.אינואךביתשמקייםאתתנאיהמזוזהכלומר,
אובילוישהותאולםרפתבקרשהנשיםיושבותומבלותבה,חיבתבמזוזה.מכאןאנולמדיםשכל

.חדרשמשמשכספריהחייבבמזוזהמאחרוגםשימוששלקריאתנקראתשימושלדיוריןביתב
ספריםנקראשימושלדיורין.אולםמחסןספריםפטורממזוזה.

 משרדחייבבמזוזהכי אופן, מלבדהעבודהמשמשלצרכיםשוניםואהבאותו שלהעובדיםבו,
.אולםחדרארונותמאחרוהואמשמשלאחסוןפטורממזוזה.המשרדית

הטורביורהדעהסימןרפ"ו:וכתב

סתמאחייבין,אלאא"כהנשיםרוחצותבהןאזהן-וביתהתבןוביתהעציםוביתהבקר
סתמא להתקשטאבל הנשיםיושבותבו אלאא"כ חייבין שאין והרמב"םכתב פטורין.

פטורין.ואדוניאביהרא"שז"לכתבכסבראראשונה.

ר שכל מרבינו בשונה פסק הטור נשיםכלומר כן אם אלא במזוזה חייב מחסן או בקר פת
רוחצותבהללאקשראםיששימושבמקוםלשהיהאובילוי.

רפ"ו:יו"דסימןמרןבוכת

סעיףא

בתיםושעריחצרותמדינותועיירות;רפת אחדשערי אלוהמקומותשחייביםבמזוזה:
.כולםחייבים--בקרולוליןואוצרותייןושמן;וביתהאשהוביתהשותפים

הגה כוכבים ועובד ישראל של בית אבל ישראלים. השותפים כשבית ודוקא פטור--:
כוכבים עובדי שמקצת עיירות של חצרות וכן כובבים(. דעבודת ספ"ק )מרדכי ממזוזה

(פטוריםממזוזה)חידושיאגודהפ"קדיומא--דריםשם



סעיףב

 הבקר ובין ביתהעצים, שעומדות--ביתהתבן, כיון ואםהנשיםרוחצותבהם, חייבים.
.שםערומות,איןכבודשמיםלהיותשםמזוזה

חייב--:ודוקאאלואבלחדרממש,אפילומקוםשאישואשהישניםומשמשמיםשםהגה
(במזוזה)בתשובתמהרי"לוכןכתבהב"י

םסמ"קוהכלבווישמקיליןואומריםדבכלמקוםשנשיםשוכבותפטורממזוזה)ב"יבש
ומרדכיסוףהל'מזוזה(.ונראהלידבמקוםשהדלתמבפניםוכששוכביםשםסוגריםהדלת

חייבלכוליעלמא)ד"עבדרכימשה.וכ"מבתשובתמהרי"לסי'--ונמצאהמזוזהמבחוץ
(צ"ח

סעיףג

רה:ואםביתדירהבעזהגהחייבבמזוזה.--אםישבודירהלשוםאחד--ביתהכנסת
העזרהחייבתוביתהכנסתפטור)ב"יבשםרבינוירוחם(--שלפניביתהכנסת



במסכתערוביןדףיא'עמודב':נאמר

כלומר, הפתח נמצא )ופא אמר רב חסדא צורת הפתח שעשאה מן הצד לא עשה ולא כלום ג

צורת הפתח שאמרו צריכה שתהא בריאה כדי  ואמר רב חסדא(, בדיוק באחת מזוויות הבית
אמר ריש לקיש משום ר' ינאי צורת הפתח צריכה  .להעמיד בה דלת ואפילו דלת של קשין

יש  החדרכלומר, אופן פתיחת הדלת מלמדת על השימוש בבית/חדר, כי דלת שנפתחת לתוך )היכר ציר 

כיוונים או דלת הזזה, צריך  2-דלת ל לשים את המזוזה מימין הנכנס לחדר. כאשר אין היכר ציר, כגון

חור שציר ביאר רש"י: ")מאי היכר ציר אמר רב אויא אבקתא (. לראות מה עיקר השימוש בפתח

אשכחינהו רב אחא בריה דרב ( "הדלת סובב בו ואע"פ שאינה צריכה דלת מיהו חזיא לדלת בעינן
ו ליה לא אמר ולא אמר ?אמר להו אמר מר מידי בצורת הפתח ,אויא לתלמידי דרב אשי

צורת הפתח שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן צריכין ליגע או אין  :תנא .כלום
ורב ששת אמר צריכין ליגע אזל רב נחמן  ,אין צריכין ליגע :רב נחמן אמר ?צריכין ליגע

א"ל רב ששת לשמעיה רב גדא זיל  (שלא צריכין ליגע) ועבד עובדא בי ריש גלותא כשמעתיה
 ,אשכחוהו דבי ריש גלותא .אזל שלף שדינהו (כלומר, הסר את המזוזה) וף שדינהושל

 אשכחיה(. יצא ובא)תא נפק ואתא  (צא) א"ל גדא פוק ,אזל רב ששת קם אבבא ,חבשוהו
כיפה  :תנינא ,א"ל אין ?רב ששת לרבה בר שמואל אמר ליה תני מר מידי בצורת הפתח

גובה קודם ביאר רש"י: ") ושוין שאם יש ברגליה עשרה ,ר"מ מחייב במזוזה וחכמים פוטרין

  שהיא חייבת ("שיתחיל לעגל

" כלהעיגולסתוםנשארשםשיעורביאררש"י: דהאישבהעשרהגובהברוחבארבעהואפילו
תקרה בין מפסיק והעיגול היא ברגליה דפתח הכשירה דהא ליגע צריכין אין אלמא כשר פתח

".ייבתהעליונהלמזוזותוקתניח

אמות,חייב4ישמבאריםשכוונתרש"ישאפילוכלהפתחהואקשתי,כלשישגובהעשרהברוחב
ישירותגבוהה שחייביםמזוזותבפועל רבינו לשיטת היאבניגוד זו ושיטה טפחים,63במזוזה,

ואםכלהפתחבצורתקשתפטורהפתחממזוזה.



נאמרבגמראמנחותדףלב'עמודב':

ואמר רב יהודה אמר שמואל תלאה במקל פסולה מ"ט בשעריך בעינן תניא נמי הכי 
 .תלאה במקל או שהניחה אחר הדלת סכנה ואין בה מצוה

ביאררש"י:

:למזוזהעלהפתחבמקל-תלאה

:שקבעהבכותלאחוריהדלת-שהניחה אחורי הדלת

לכתה:פתחכהמןהמזיקיםשאיןהביתמשתמרבהעדשיקבענהבצורתה-סכנה





כתברבינובהלכותמזוזהפרקה'הלכהו':ו

ַתחַהקֹוֶראִלקְּ ֶׁשִטפְּ ָצאכְּ ִחָּלָתה,ַעדֶׁשִתמְּ ִליןאֹוָתהִמּסֹוףַהִשָחהִלתְּ ִליןאֹוָתה,גֹולְּ ֶׁשכֹופְּ רֹות,כְּ
ִניסָ ָלה,ַמכְּ ַאַחרֶׁשגֹולְּ וְּ סֹוָפה. ָראֵמרֹאׁשַהִשָחהלְּ ָכלִיקְּ ֵעץאֹוֶׁשּלְּ ָקֶנהאֹוֶׁשּלְּ פֹוֶפֶרתֶׁשּלְּ הִבׁשְּ

זוָזה. ִניסָבהַהמְּ זוַזתַהֶפַתחוַמכְּ ֵמר,אֹוחֹוֵפרִבמְּ ַמסְּ זוַזתַהֶפַתחבְּ ַחֵבראֹוָתהֶאלמְּ ָדָבר,ומְּ

וכתבמאריבהערהי"ט:

 

וכתברבינובהלכהח':

ַמֵקל ָלָיהבְּ סוָלה,--תְּ זוַזתפְּ לום.ָחַפרִבמְּ ִביָעה.ִהִּניָחהֲאחֹוֵריַהֶדֶלת,לֹאָעָשהכְּ ֵאיןזֹוקְּ ׁשְּ
ַטָבעֹות ָרִׁשיםבְּ ִריַחַהקְּ הואִכבְּ ָגר,וְּ מֹונְּ זוָזהכְּ ִניסַהמְּ ִהכְּ ִמיקָלהֶטַפח,--ַהֶפַתח,וְּ סוָלה;ִהעְּ פְּ

ִניסבֹו ִהכְּ סוָלה.ָחַתְךָקֶנהוְּ ִמידִמןַהֹכלפְּ ִהעְּ ַאַחרָכְךִחַברַהָקָנהֶאלָקִניםֲאֵחִריםוְּ זוָזה,וְּ מְּ
זוַזתַהֶפַתח זוַזתַהֶפַתח.--מְּ זוָזהַלֲעִשַטתמְּ ִביַעתַהמְּ ָמהקְּ ֵניֶׁשָקדְּ סוָלה,ִמפְּ  פְּ

כתבמאריבהערהכ"ב:



 

 

 

 

 









שאם אפשרותלקבועמזוזהבחללהפתח, שאין קירזכוכית( רלוונטיתלפתחדק)כגון הלכהזו
הדביקקרש)לייסט(והדביקמזוזה,הריזופסולהלמרותשישמקצתקביעה,ואילואםקבעאת

המזוזהמאחוריהפתח,איןזוקביעהכלל.

מ בגמרא, שמוזכר "סכנה" למושג לאהתייחס רבינו כן, הגמראכמו שכוונת ביאר ורבינו אחר
שבזמןהסכנהבגללגזירותהשמדהיוקובעיםאתהמזוזהמאחוריהפתחכדישלאיראוהגויים,

ומאחרואיןבכךמצווה,איןטעםלעשותזאתגםבתקופתהסכנה.

שהריכתברבינובפרקה'מהלכותמזוזה:

זוָזה ִביןַעלַהמְּ ָהגָפׁשוט,ֶׁשכֹותְּ ֶזהדִמנְּ ֵאיןבְּ ָפָרָׁשה,ַׁשַדי;וְּ ֶנֶגדָהֵרַוחֶׁשֵביןָפָרָׁשהלְּ ִמַבחוץ,כְּ
מֹות ׁשְּ אֹו ָאִכים, ַמלְּ מֹות ׁשְּ ִנים ִמִבפְּ ָבה ִבין ֶׁשכֹותְּ ֵאּלו ֲאָבל  ִמַבחוץ. הוא ׁשְּ ִפי לְּ ֵסד, ֶהפְּ

חֹוָתמֹות אֹו ָפסוק, אֹו דֹוִׁשים, ִמ--קְּ ַלל ִבכְּ ֶהן ֶׁשֵאּלוֲהֵרי  ַהָבא: ָלעֹוָלם ֵחֶלק ָלֶהן ֵאין ׁשְּ י
מֹו ׁשְּ ֵיחוד ִהיא ׁשְּ דֹוָלה, גְּ ָוה ִמצְּ ֶׁשעֹוִשין ֵאָלא ָוה; ַהִמצְּ לו ֶׁשִבחְּ ָלֶהם ַדי לֹא ִׁשים, ַהִחפְּ

ַלֲהָנַיתעַ ִהיאָקִמיַע ִאּלו כְּ ַוֲעבֹוָדתֹו, ַאֲהָבתֹו ַהָקדֹוׁשָברוְךהואוְּ ֶׁשָעָלהַעלִלָבםֶׁשּלְּ מֹו כְּ ָמן, צְּ
ֵליָהעֹוָלם. ַהבְּ ַהֶּנהבְּ ַהָּסָכלֶׁשֶזהָדָברַהמְּ

וכןכתבבפרקו'מהלכותמזוזה:

יֵ ַגעבְּ ֵיֵצא,ִיפְּ ָכלֵעתֶׁשִטָכֵנסוְּ וְּ  ִהיאחֹוַבתַהֹכלָתִמיד. ֵניׁשְּ זוָזה,ִמפְּ ִהָזֵהרַבמְּ חודַחָטבָאָדםלְּ
מֹו ַהָקדֹוׁשָברוְךהואׁשְּ ֵאין--ֶׁשּלְּ ׁשְּ ֵיַדע וְּ ָמן; ַהזְּ ֵלי ַהבְּ בְּ ִגָטתֹו וׁשְּ ֵיעֹורִמִשיָנתֹו וְּ ֹכרַאֲהָבתֹו, ִיזְּ וְּ

תֹו, ַדעְּ וִמָטדהואחֹוֵזרלְּ ִדיַעתצורָהעֹוָלם, ֵאָלאיְּ ֵמיעֹוָלִמים, עֹולְּ עֹוָלםולְּ ָׁשםָדָברָהעֹוֵמדלְּ
הֹוֵלְך דֹו,וְּ ִבגְּ ִציִציתבְּ רֹועֹו,וְּ רֹאׁשֹווִבזְּ ִפִּליןבְּ רוֲחָכִמים,ָכלִמיֶׁשֵטׁשלֹותְּ ֵכיֵמיָׁשִרים.ָאמְּ ַדרְּ בְּ

חֹו ִפתְּ בְּ זוָזה ָאִכים--ומְּ ַהַמלְּ ֶהן ֶהן וְּ ַרִבים; ִכיִרים ַמזְּ לֹו ֵיׁש ֶׁשֲהֵרי  ֶיֱחָטא: ֶׁשּלֹא לֹו, ָזק ֺמחְּ
ַאְךֶׁשַמִציִלין ֵצם"-אֹותֹוִמַּלֲחטֹא,ֶׁשֶּנֱאָמר"ֹחֶנהַמלְּ ַחּלְּ ה'ָסִביבִליֵרָאיו;ַויְּ

וכתבהרמ"אאורחחייםסימןא'סעיףא':

לפני הולכים אשר הצדיקים ובמעלות בתורה גדול כלל הוא תמיד", לנגדי ה' "שויתי
כי בביתו, לבדו והוא ועסקיו ותנועותיו ישיבתהאדם אין כי ותנועותיוהאלהים. שיבתו

ועסקיווהואלפנימלךגדול;ולאדיבורווהרחבתפיוכרצונו,והואעםאנשיביתווקרוביו,
כדיבורובמושבהמלך.כלשכן,כשישיםהאדםאלליבושהמלךהגדול,הקב"האשרמלא
כלהארץכבודו,עומדעליוורואהבמעשיו,כמושנאמר:"אםיסתראישבמסתריםואני

אר תמידלא ממנו ובושתו השי"ת בפחד וההכנעה היראה אליו יגיע מיד ה'", נאם אנו
)מורהנבוכיםח"גפ'נ"ב(.



נאמרעודבהמשךהגמרא:

שואלת (,)כשהפתח מאד רחב)אמררביהודהאמרשמואלמצוהלהניחהבתוךחללושלפתח

בטפחהלהניחהס"דאמינאהואילואמררבאמצו?בשעריךאמררחמנא,פשיטא(הגמרא:
עדיף שישים כמה שיותר קרוב לרשות הרבים)הסמוךלרשותהרביםכמהדמרחקמעלי קמ"ל(

ואמררביהודהאמרשמואלבמזוזההלךאחרהיכר(....שיכול להניח לכתחילה בכל חלל הפתח)
היכרציר.ציר שציר הדלת  אותו חור שבאיסקופהביאר רש"י: ")אבקתא:אמררבאדא?מאי

דמי(."סובב בו בתי?היכי פיתחאדביןתרי נשי(,חדרים 2פתח שבין )כגון לבי גברי בי בין
אדם שחולק ביתו חציו להילוך אנשים המחזרין בביתו וחציו לאשתו לעשות מלאכתה ביאר רש"י: )

מין לביאה ולא בהצנע ויש פתח בין זו לזו ופתח לכל בית לרה"ר ואמרי' לקמן )דף לד.( מזוזה דרך י

ליציאה והכא בפתח שבין זו לזו לא ידעינן הי ליחשוב ביאה והי ליחשוב יציאה אי יציאה מהאי להאי 

ואי מהאי להאי אלא הלך אחר חור שבסף שציר הדלת סובב בו ההוא צד שהחור בו חשיב בית ודרך 

.מןקבעלימזוזתאאמרליהלרבנח,רישגלותאבנאביתא(."ימין כשנכנסין בו נותנין מזוזה
התקן פתח קודם קביעת המזוזה)א"רנחמןתלידשיברישא אמררביהודהאמררבעשאה(.

נגרפסולה כלומר קבעה בצורה שוכבת בתוך הקיר, כגון מסמר)כמין אתארב?איני(. והאכי
הוההיאפיתחאדעיילבי?יצחקבריוסףאמרכולהומזוזתאדבירביכמיןנגרהוועבידן

מזוזה לה הוה לא מדרשא לבי קשיא.רבי ,לא כסיכתא דעבידא כשר -זקוף )הא הא(
בהרבהונאלבי?איני(פסול –שוכב )דעבידאכאיסתוירא והאההואפיתחאדהוהעייל

("רוב הנכנסין לבית המדרש באותו פתח" –ביאר רש"י )ההוארגילהוה?מדרשאוהויאלהמזוזה



ם יש ב' פתחים לחדר א' א -ביאר רש"י )רביהודהאמררבבמזוזההלךאחרהרגילדאמר

(.באותו פתח שרגיל לצאת ולבא יותר יניח המזוזה

 בד"ה התוספות כאיסתויראכתב דעבידא הא כסיכתא דעבידא בקונטרס-הא פי'
הרגלדסיכתאפסולהשתחובהבסףכנגרשתוחביםבכותלאיסתויראמקוםחיבורהשוקו

וקשיא נגר כמין מיקריין תרווייהו מושכב בין מעומד בין והשתא כשירה הוא ומעומד
קא.( פירות)ב"בדף ליהבהמוכר דרךכבודהואוקבורתחמורקרי לר"תדמעומדלאו
וספרתורהולוחותשבארוןמושכבולאמעומדכדמשמעבפ"קדבבאבתרא)דףיד.(אע"פ

 מעומד להניחו יכולין שלשהיו בסמוךהעמידלהמלבן ועודאמרינן כרחבו רומו דארון
וע"כפר"תכיקניםחותךשפופרתומניחהואימעומדיניחנהבאחתמןהקניםשלמלבן

בשוקלרחבה כאיסתויראהנתון פסולה הנועצותבארץ כיתידותהמשכן סיכתאמעומד
.בלע"זקבילי"אכשרה

עומדתואילולפירבינותםישלקבועאתהמזוזהכשהיאכלומר,לפירש"יישלקבועאתהמזוזה
שוכבת.

רבינובהתאםלהלכהח'שהובאהלעילפוסקכמורש"יכלומרמזוזהצריכהלהיותעומדת.

וכתבמאריבהערהכ"ג:





וכתבשולחןערוךביורהדעהסימןרפ"ט:

סעיף א ויקבענה: דבר כל של או קנה של בשפופרת יניחנה לקבעה ויברךבא במקומה
"אקב"ולקבועמזוזה".ולאיברךבשעתכתיבתה.)והקובעשתיםאושלשמזוזותמברך

()ביתיוסףבשםתשובתהרשב"א,ברכהאחתלכולן(

בתוךחללשלפתחבטפחהסמוךלחוץ)ואםשינהאינו:סעיף ב  איזהומקוםקביעתה?
בתח )טור( עצמה( במזוזה שיניחנה ובלבד קבעמעכב ואם השער. גובה העליון שליש ילת

.כשרה,והואשירחיקנהמהמשקוףטפח--למעלהמזה

וצריךלקבעהעלימיןהנכנס)ואיןחילוקביןאםהואאטרידאולא()במרדכיה"ק(.ואם
.פסולה--קבעהמשמאל

שמישחולקביתולשניםובכלחלקפתחפתוחלרשותהרביםבמחיצההחולקתי:סעיף ג
פתחמזהלזהבמקוםשעושההחורשבסףשצירהדלתסובבבוומעמידשםהדלתותהוא

.הביתובדרךימיןשנכנסיםלוקובעיםאותה



כיצדקובעה?ימסמרנהבמסמריםבמזוזתהפתחאויחפורבהחפירהויקבענה:סעיף ד
.בה.ולאיעמיקלחפורטפחבעומקשאםעשהכןפסולה

.פסולה--וזותהפתחבעודהתלושהואחרכךחברהלפחחקבעהבמז:סעיף ה

צריכהלהיותזקופה,ארכהלאורךמזוזתהפתח.ויכויןשיהא"שמע"דהיינוסוף:ו סעיף
.הגלילהלצדחוץ

ארכה להיותשכובה, צריכה בזקופהאלא ישאומריםשפסולה אבל )ב"י( נהגו וכן הגה:
 בשם והפוסקים )טור הפתח מזוזת לרוחב תם(. והמדקדקים יוצאים ידי שניהם רבינו

ומניחים אותה בשפוע ובאלכסון )טור והגהות מיימוני ומהרי"ל ות"ה סימן נ"ב(. וכן ראוי 
"שמע"לצדפניםושיטהלנהוג וכן נוהגין במדינות אלו ויכויןשיהאראשהמזוזהדהיינו .

אחרונהלצדחוץ.

ו רבינו כמו הוא הספרדים שמנהג איפוא מנהגיוצא ואילו עומדת המזוזה את לקבוע רש"י
האשכנזיםלקבועאתהמזוזהבאלכסוןשלפישיטתםיוצאבכךידיחובהגםלפירש"יוגםלפי

רבינותם.

כמר.ולארכמלדעתמאריוכןהגר"א,הקובעאתהמזוזהבאלכסון,לאיצא.שהריהיאלא

מההדיןלגביפתחשלמבואה?

כהז':כתברבינובפרקו'הל

יר דִּ ה, ְוהַּ נָּ גִּ ת, ְוהַּ סֶּ ְרפֶּ ה, ּומַּ ְדרָּ ְכסַּ ר, אַּ עַּ ית שַּ ין --בֵּ ן ֲעׂשּויִּ ינָּ י ְשאֵּ ְפנֵּ ה, מִּ ְמזּוזָּ ן הַּ ין מִּ ְפטּורִּ
ה. ְמזּוזָּ ם בַּ ין גַּם הֶּ בִּ יָּ ּלּו, חַּ ְמקֹומֹות אֵּ ים לִּ ה ְפתּוחִּ ְמזּוזָּ ין בַּ בִּ יָּ חַּ ים הַּ תִּ יּו בָּ ם הָּ ה; ְואִּ ירָּ  ְלדִּ

 דלתותיוצא לו שאין במזוזהאפילו חייב לבית, כניסהשמוביל פתחשל או שביתשער איפוא,
דלתפטורממזוזה לו אםאין עשרתנאיםלחיובמאחדשזהו)ואילופתחלמבואהבתוךהבית,

מזוזה(.

להלןדוגמאשלביתשערשחייבבמזוזה:





חייבבמזוזה.–טפחים63ותבגובהכמוכן,עלאףשישלשערקשת,מאחרוישלומזוזותעומד









זודוגמאשלפתחבתוךהביתשמשמשככניסהלמבואה,שאםאיןלודלתפטורממזוזה:







מקורה שאינה מהבית כניסה לה שיש עליונה בקומה מרפסת ולכן כתקרה, דינה אין פרגולה,
ואםישלהתקרהוישלה–בתקרהאלאבפרגולה חייבת4עלאמות4פטורהממזוזה. אמות,

מצדימיןלנכנסלמרפסת.כדיןחדרלפניםמחדרו,וקובעהמזוזהבמזוזה

כתברבינובהלכהח':

ִפיָנה ָבע.--ֺסַכתֶהָחגֶבָחג,וַבִיתֶׁשִבסְּ ִדיַרתקְּ ֵאיָנןֲעשוִייןלְּ ִפיׁשְּ זוָזה,לְּ טוִריןִמןַהמְּ פְּ

 
רכבווןראק .א או נייד כשהוא ואילו במזוזה חייב במקומו, קבוע שהוא כל כדירה, שמשמש

שמשמשכדירה,דינוכספינהופטורבמזוזה.

פתחמחדרמדרגותלמבואהקומתית,דינוכפתחשלביתואםעומדבתנאימזוזה)כוללדלת( .ב
חייבבמזוזה.–

 .ג אינה והמעלית מאחר מזוזה פטור למעלית בכניסה ניידתהקבועפתח ביציאה.אלא פתח
אלאאוממעליתאו,סטנדרטימהמעליתלקומותפטורממזוזהמאחרואיןגישהאליובאופן

באמצעותסולם.

עלאףשזהביתבעלכורחו,חייבבמזוזהואיןדינוכביתעראיעל–ביתסוהראוביתחולים .ד
ישרא שבארץ בית כשוכר ודינם מאחר  משם, לצאת עתיד שהוא מיידיאף באופן חייב ל

יום.03ובחו"ללאחר



גםביתבשותפותשליהודיוגויחייבבמזוזה)איןהגוימגרעמחיובהביתבמזוזהלפירבינו, .ה
תנאים(.63-כלשעומדיםב

בכמהחדרים,יברךפעםאחתויכוללדברבדבריםמענייןהמצווה.כאשראדםקובעמזוזה .ו

שאדםנפלההמזוזהאם .ז שקובעמזוזהזמניתמזועקראו וקובעהבשניתאו –זהלבדיקה,
יברךבעתהקביעה.

איןלקבועבמזוזהבניירדבקמאחרועתידליפול.אולםדבקחזקדינוכקביעה. .ח


















