
 

 

 

 

 

 םשעריפתחי 

"בשעריך", אחד שערי בתים, ואחד שערי חצירות, ואחד שערי מדינות, ואחד שערי עיירות, יש  :רבנןתנו  )י"א א'(

ם ַעל מְ "בהן חובת מצוה למקום. משום שנאמר  ֶריךָּ ּוְכַתְבּתָּ עָּ ְ יֶתךָּ ּוִבש   . (1על כל שער ושער) "ֻזזֹות ּבֵּ

 להו רבנן מזוזה? לא עבדו  אי טעמאלרב ספרא: הני אבולי דמחוזא, מ אמר ליה אביי

)בניין בנוי עליהם, ונקרא כובי. והשערים תחתיו עשויים ככיפה. ובניין אמר ליה: הנהו, חזוק לאקרא דכובי הוא דעבידי 

 . הבנוי על גבי כיפין חזק יותר(

בית הכנסת : תניאאמר ליה: ואקרא דכובי גופה תיבעי מזוזה, דהא אית בה דירה לשומר בית האסורין! דהא 
 דירה לחזן הכנסת, חייבת במזוזה! ו ביתשיש ב

)שמא נרקבה מזוזת יחיד נבדקת : דתניא, (אמר המלך כשפים עשיתם בשערי עירישלא י) אלא אמר אביי: משום סכנה

או משום  שלא להטריח על הרבים,שנה,  52-פעם ב). ושל רבים, פעמיים ביובל שבע שנים()פעמיים בשבוע  או נגנבה(

 .(2הסכנ

 ונים שיטות הראש

דעת ו. שאר ראשוניםנראה מדברי וכן דשערי עיירות ומדינה מחייבי מדאורייתא.  י"רשדעת : ריםמזוזה בשעחיוב תוקף 

 3.מדרבנן, דאסמכוה רבנן אקראי ם רק, דחיובריטב"א

ִבין בַּ ", זהמזוים בם חייבערישש עםהטש ,יםרוב הראשונ דעת :חיוב הנחת מזוזה בשעריםיסוד  ים ַהַחּיָּ ּתִ י ַהּבָּ ֲהרֵּ ֶ ה ש  זּוזָּ ּמְ

ן.ּפְ   סתם. 5ע"והשו 4.ירושלמיבמבואר וכן  "תּוִחין ְלתֹוכָּ

שפטורים ממזוזה, מדאמרינן הני אבולי דמחוזא דפטירי משום סכנה. וכן  האגודה: כתב ב גוייםשערים הפתוחים לרחו

 6.הרמ"אפסק 

 כחכמים  רמב"ם, ורא"ש: כשיש בו בית דירה לחזן הכנסת, חייב במזוזה. וכשאין בו בית דירה, פסקו בית כנסת

 

                                                
 חננאל.רבינו  . 1
 רבינו חננאל ותוספות ישנים.  . 2
ריטב"א )י"א א', ד"ה יש . (יאנה יכול ש"א ב', ד", יובשמ א"טבכ הרי"כ)י "רש :תמקורו ם."כן ריהטא דהרמבו .ש"ותוספות הרא תוספות ישניםאה ר . 3

 .(זה ו,חמזו הל')ם "רמב .(אחדה "ד)ש "הרא פותתוס. (ה ואחד"ד) יםות ישנוספת .בהם(
 לבית, תהיה פטורה ממזוזה. ננה פתוחה חצר שאילכאורה,  ולדבריהם, . 4
י שפירש שכשאין הבית מקורה אינו חייב במזוזה, מי גרע משערי "הקשו על רש (דלית להוה "ג א', ד"מנחות ל)להעיר, שתוספות  וישד רפו,א. "יו . 5

קסח, , סי' הל' מזוזהד, "יו)א "חזועוד ראה ותירצו לחלק, שבשערי חצרות החיוב משום הבתים הפתוחים להם. ולא חצרות שחייבים במזוזה. 
ה "ף, ד"מלחמות, סוכה, ד א ברי)ן "מבר .(זה ו,חמזו הל')ם "רמב :תמקורו. (ג, סי' קנ"ח)ת שבט הלוי "ור' שו ל."כ בדברי המהרי"מש (ה-אותיות ד

 . (ה כל שער"דא א', "י)מאירי . (ה ואחד"א א', ד"י)ישנים תוספות . (ה אחד שערי"א א', ד"י)ש "הראתוספות . (ועוד ותיהוי חיצונה
, כיון דהגויים וטעם הדין, כתב הב"ח )ס"ק א( שהוא משום סכנה, של עלילות שונאי ישראל. ועוד כתב טעם אחר .(האגודה בב"ייו"ד רפו,א )והו"ד  . 6

 האגודה )יומא י"א א'(. מקורות: יטלוה בוודאי ויבזוה, אם כן יהיו גורמים בזיון לכתבי הקודש.
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ֶ "כתב,  הרמב"ם. ובטעם הדבר, השו"עהפוטרים ממזוזה. וכן פסק  .ְלִפי ש  ן קֶֹדש  משמע, דאינו ביתך  תוספותומדברי  7"הֵּ

 סתם דבריו. 9והשו"ע 8המיוחד לך, אלא בית אחרים הוא.

משמע דבי מדרשא דרבי חנינא  ובירושלמי 10משמע דהלכה כמאן דפטר. )מ"ז א'(דבברכות  הרא"ש: כתב בית המדרש

כתב שבית מדרש חייב במזוזה, ובית  רדכיוהמ 12כתב שפטור. והרמב"ם 11.מהר"םהיה בו מזוזה. וכן בית מדרשו של 

 סתם שפטור. ושיש אומרים שחייב, ונכון לחוש לדבריהם, אבל לא יברך עליה.  13והשו"עכנסת פטור. 

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מזוזה, סימן רפו(

ר א.  י ֲחצֵּ ֲערֵּ ַ ים ְוש  ּתִ י ּבָּ ֲערֵּ ַ ד ש  ה: ֶאחָּ ְמזּוזָּ ִבים ּבִ ַחּיָּ ֶ קֹומֹות ש  ּלּו ַהּמְ רֹות ֹותאֵּ ִבים.  ...ְמִדינֹות ַוֲעיָּ ם ַחּיָּ ּלָּ רֹות אֹו ...  הגה:ּכֻ ן ֲחצֵּ ְוכֵּ

ת  ְקצָּ ּמִ ֶ רֹות ש  םּגֹוִיים ֲעיָּ ָּ ִרים ש  א(, ּדָּ יֹומָּ ה פ''ק ּדְ י ֲאֻגּדָּ ֵּ ה )ִחּדּוש  זּוזָּ טּוִרין ִמּמְ  .ּפְ
ְמזּוזָּ  ג.  ב ּבִ ם, ַחּיָּ דָּ ּום אָּ ה ְלש  ירָּ ש  ּבֹו ּדִ ֶנֶסת, ִאם יֵּ ית ַהּכְ  ה. ּבֵּ

טּור. הגה ֶנֶסת ּפָּ ית ַהּכְ ֶבת ּובֵּ ה ַחּיֶ רָּ ֲעזָּ ֶנֶסת, הָּ ית ַהּכְ י ּבֵּ ְפנֵּ ּלִ ֶ ה ש  רָּ ֲעזָּ ה ּבָּ ירָּ ית ּדִ ם(: ְוִאם ּבֵּ נּו ְירּוחָּ ם ַרּבֵּ ֵּ ש  ף ּבְ ית יֹוסֵּ  .)ּבֵּ
יתוֹ  י.  את ּבֹו ְלבֵּ צֵּ ִגיל לָּ רָּ ֶ ַתח ש  ש  ּבֹו ּפֶ ה. ְוִאם יֵּ זּוזָּ ַהּמְ טּור מֵּ ש  ּפָּ ְדרָּ ית ַהּמִ ית ּבֵּ ּבֵּ ֶ ש  אֹוְמִרים ש  ַתח. ְויֵּ אֹותֹו ּפֶ ה ּבְ ְמזּוזָּ ב ּבִ , ַחּיָּ

. ֶליהָּ ְך עָּ רֵּ ל לֹא ְיבָּ יֶהם, ֲאבָּ חּוש  ְלִדְברֵּ כֹון לָּ ה, ְונָּ ְמזּוזָּ ב ּבִ ש  ַחּיָּ ְדרָּ  ַהּמִ
 )יו"ד, הלכות מזוזה, סימן רצא(

ל ַר  א.  ֶ ִנים. ְוש  ָּ ַבע ש  ֶ ש  ֲעַמִים ּבְ ֶקת ּפַ ִחיד ִנְבּדֶ ל.ְמזּוַזת יָּ יֹובֵּ ֲעַמִים ּבְ ים, ּפַ  ּבִ

 מקומות המיוחדים לתשמישים פחותים

)של יין ושמן ותבואה, בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות ה: רב כהנא קמיה דרב יהודתני  )י"א א'(

, שעומדות )ומקום גנאי הוא, פטורים מן המזוזה, מפני שהנשים נאותות בהן. ומאי נאותות, רוחצות ואין אדם דר בו(

 .שם ערומות, ואין כבוד שמיים להיות שם מזוזה(

                                                
וה'לבוש' )סעי' ג( ביאר הטעם,  וראה שו"ת חת"ס )ח"ב, יו"ד, סי' רפא( שביאר הדברים, שהשכינה שרויה בתוך בית הכנסת, ולא מיקרי ביתך. . 7

  הכנסת אינה עשויה אלא להתפלל בה.אבל בית  .או בית שמשתמשים בו בדבר צריך לום ביתך, בית דירה משמע שאינה עשויה לדירה, וסת
  ולפי זה, לכאורה, בית כנסת של יחיד, חייב במזוזה. וראה שו"ת אבני נזר )יו"ד סי' שפד, אות ד(. . 8
אף שפטור פסק השו"ע ש, שגבי בית מדרשלראה להלן, . אמנם לעניין הלכה, פות()ויש להעיר שבב"י הביא דברי הרמב"ם, והשמיט דברי תוסיו"ד רפו,ג  . 9

תוספות )י"א ב', רא"ש )הלכות קטנות, מנחות, הל' מזוזה, סי' י(. . רמב"ם )הל' מזוזה ו,ו(מקורות: . נכון לקבוע בו מזוזה בלא ברכהמעיקר הדין, 
 ד"ה שאין בו(.

אין  ,הכי אמר רבי יוחנן :אמר ליה ?!ועד השתא לאו מר אנא :אמר ליה .ליעול מר :אמר ליה ,מטו לפתחא דבי כנישתאכי  .גבי אביי ורב הוו אזלי . 10
 ה )על פי המסקנה שם(.הראוי למזוזמכבדין אלא בפתח 

 . עד שתיקן מזוזה בפתח ,כשהיה ישן שנת הצהרים בבית מדרשו היתה רוח רעה מבעתושמר וא ,היה בו מזוזה . 11
 ב"י.( שכתב דבית הכנסת דכרכים שאין בו בית דירה פטור. ומשמע דדין בית המדרש שוה לדין בית הכנסת. ב בדפיו ן נראה מדברי הרי"ף )ווכ . 12
כדברי  ,נכון להצריך מזוזה לבית המדרש ,אף על פי שהרמב"ם והתוספות והרא"ש מסכימים לדעת אחת ,ולענין הלכהובב"י כתב, יו"ד רפו,י.  . 13

ם" ,מי ומהר"מהירושל ּלָּ א ֶאת ּכֻ צֵּ א ֱאלִֹהים יֵּ י ְירֵּ . ובדרכי אבל לא יברך על קביעותיה .וכל שכן בדבר שאין בו חסרון כיס הרבה ,יח(,)קהלת ז" ּכִ
ב ובבית שלנו יש קרו .אין שום מזיק יכול לשלוט בו ,מובטח אני שכל בית שתקון כהלכתו במזוזהמשה הביא דברי המרדכי שכתב )סי' תתקסב(, 

פר' כי תבוא, סעי' לד, והערה(. מקורות: ירושלמי ח"ח, , ראה 'הליכות עולם' )ולגבי חיוב חנויות ומשרדים במזוזה, וכו'. לעשרים וארבע מזוזות
 (. רמב"ם )הל' מזוזה ו,ו(. רא"ש )הל' מזוזה סי' י(. מרדכי )מנחות, הלכות קטנות, פרק הקומץ רבה, סו"ס תתקסא(. יבהלכה  מגילה ד,)
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רפת בקר פטורה מן המזוזה?! אלא מאי  והתניא:אמר ליה רב יהודה: טעמא דרוחצות, הא סתמא חייבין?! 
דירה היא, וסלקא דעתך אמינא )בבשמים,  י: אף על פי שהנשים מתקשטות בהןוהכי קתננאותות מתקשטות. 

 פטורין.  ,(אאשמעינן דלאו דירה הי

 . 14ומסיק דתנאי היא

"בשעריך", אחד שערי בתים, ואחד שערי חצירות, ואחד  והתניא:ולרב יהודה סתמא דברי הכל פטור?!  )ומקשה(
 שערי מדינות, ואחד שערי עיירות, ורפת ולולין ומתבן ואוצרות יין ואוצרות שמן, חייבין במזוזה. 

)ארוכה , אכסדרה, ומרפסת ת קטן שלפני החצר, והכל עושים אותו קפנדריא()בייכול שאני מרבה אף בית שער  '(ב)י"א 

? תלמוד לומר: "בית". מה בית מיוחד לדירה, יצאו אלו שאין מיוחדין שם(דרך לפני פתחי העליות, וכולם עולים 
 לדירה. 

. מה בית יכול שאני מרבה אף בית הכסא ובית הבורסקי, ובית המרחץ, ובית הטבילה? תלמוד לומר "בית"
 העשוי לכבוד, אף כל העשוי לכבוד. יצאו אלו שאין עשויין לכבוד. 

יכול שאני מרבה אף הר הבית והלשכות והעזרות? תלמוד לומר "בית". מה בית שהוא חול, אף כל שהוא חול. 
 יצאו אלו שהן קודש. 

 . )ועל כרחך סתמא תנאי היא, כדעת רב כהנא, ויש מחייבים(תיובתא 

 ניםשיטות הראשו

דאמרינן הכא דבית שער אכסדרה ומרפסת פטורים, דאין מיוחדים  הראשונים: הקשו בית שער אכסדרה ומרפסת
שבתים פתוחים , דכורמב"םרי"ף דעת בית שער אכסדרה ומרפסת חייבים במזוזה.  ,תניא( "ג ב')לובפרק הקומץ לדירה, 

 שהרא"כתב וכן  .דחייבים מדרבנן קאמר תוספותרש"י ודעת ו. )ובהכי איירי במנחות(, אז חייבים גם הם במזוזה לתוכן

 .כר"י ורש"יש אומרים י, ובשם כרי"ף ורמב"םסתם  15והשו"ע .ר"יבשם 

רֹות פסק כרב יהודה, " הרמב"ם: בית התבן ובית הבקר אֹוצָּ ית הָּ ִצים, ּבֵּ עֵּ ית הָּ ר, ּבֵּ קָּ ית ַהּבָּ ֶבן, ּבֵּ ית ַהּתֶ טּוִרין ִמן  -ּבֵּ ּפְ
 " יֶתךָּ ֱאַמר: "ּבֵּ ּנֶ ֶ ה, ש  זּוזָּ ים  - )דברים ו,ט; יא,כ(ַהּמְ ִ ש  ַהּנָּ ֶ ר ש  קָּ ְך, ֶרֶפת ּבָּ ֶהן. ְלִפיכָּ א ּבָּ ּלּו ְוַכּיֹוצֵּ אֵּ ט לָּ רָּ , ּפְ ד ְלךָּ ֻיחָּ יְתךָּ ַהּמְ בֹות ּבֵּ ְ יֹוש 

ּה  טֹות ּבָּ ְ ּ ּה ּוִמְתַקש  ם -ּבָּ דָּ ּה ִיחּוד ְלִדיַרת אָּ ש  ּבָּ י יֵּ ֲהרֵּ ֶ ה, ש  זּוזָּ ּמְ ֶבת ּבַ פסקו כרב כהנא, שרק כשרוחצות  והרי"ף ורא"ש." ַחּיֶ

 16.השו"עפטורים ממזוזה. הא סתמא, חייבין. וכן פסק  בהם

 , חדר משכב המרדכיוכן כתב  17.ם בה, פטור מן המזוזה, חדר או עליה שאיש ואשתו ישנימהר"ם: כתב חדר משכב נשים

                                                
 .לרב כהנא נחלקו בסתם בית אוצר. ולרב יהודה בסתם לדברי הכל פטור, ונחלקו במקום שמתקשטות בו . 14
רמב"ם )הל'  :מקורות. לדברי ר"י ורש"י נכון לחושומכל מקום  .הכי נקיטינן ,כיון שהרי"ף והרמב"ם מסכימים לדעת אחתדיו"ד רפו,ז. ובב"י כתב  . 15

 . רש"י ותוספות )סוכה ח' ב', ד"ה ותיהוי(. תוספות )יומא י"א א', ד"ה יכול(. רא"ש )הל' מזוזה סי' טו(. רי"ף )הל' מזוזה ו ב בדפיו((. מזוזה ו,ז
 .סי' טו(רא"ש )הל' מזוזה, . רי"ף )הל' מזוזה ו ב בדפיו((. רמב"ם )הל' מזוזה ו,ז -יו"ד רפו,ב. מקורות  . 16
מפני שהנשים מתקשטות בהן.  ,באמת אמרו בית הכסא ובית הבורסקי ובית המרחץ פטורים מן המזוזה, ("א א'ביא ראיה מפרק קמא דיומא )יומ . 17

 כל שכן חדר שאיש ואשתו ישנים בו.  ,והואיל שאלו פטורים מן המזוזה מפני שהנשים מתקשטות בהן
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תם שחייב, ובשם ס 19והרמ"א 18.שחייב במזוזה מהרי"ל. ודעת רבינו פרץבשם  הכלבונשים פטור מן המזוזה. וכן כתב 
 יש מקילין שפטור.

. אלא שטוב דמקומות טינוף, כגון שהתינוקות מצויים, חייבים במזוזה הראשונים: כתבו מזוזה במקומות של טינוף

 21.השו"עוכן פסק  20.לכסותה. ובמקום טהרה, טוב להיות נראית

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מזוזה, סימן רפו(

רֹות א.  י ֲחצֵּ ֲערֵּ ַ ים ְוש  ּתִ י ּבָּ ֲערֵּ ַ ד ש  ה: ֶאחָּ ְמזּוזָּ ִבים ּבִ ַחּיָּ ֶ קֹומֹות ש  ּלּו ַהּמְ ר ְולּוִלין ְואֹוְצרוֹ  אֵּ קָּ רֹות, ֶרֶפת ּבָּ ֶמן ְמִדינֹות ַוֲעיָּ ֶ ת ַיִין ְוש 
ִבים.  ם ַחּיָּ ּלָּ ִפים, ּכֻ ּתָּ ֻ ּ ית ַהש  ה ּובֵּ ָּ ּ ִאש  ית הָּ  ּובֵּ

ִלים הגה: אֵּ רָּ ִפים ִיש ְ ּתָּ ֻ ּ ית ַהש  ּבֵּ ֶ ש  א ּכְ ֶ  ,ְוַדְוקָּ ִית ש  ל ּבַ ל וְ ֲאבָּ אֵּ רָּ רוֹ  ּגֹויל ִיש ְ רֹות אֹו ֲעיָּ ן ֲחצֵּ ִבים( ְוכֵּ ֲעבֹוַדת ּכֹוכָּ ַכי ספ''ק ּדַ ְרּדְ ה )מָּ זּוזָּ טּור ִמּמְ ת ּפָּ

ת  ְקצָּ ּמִ ֶ םּגֹוִיים ש  ָּ ִרים ש  א(, ּדָּ יֹומָּ ה פ''ק ּדְ י ֲאֻגּדָּ ֵּ ה )ִחּדּוש  זּוזָּ טּוִרין ִמּמְ  .ּפְ
ם ֲעֻרּמ  ב.  ָּ עֹוְמדֹות ש  ֶ ן ש  יוָּ ֶהם, ּכֵּ ים רֹוֲחצֹות ּבָּ ִ ש  ִבים. ְוִאם ַהּנָּ ר ַחּיָּ קָּ ית ַהּבָּ ִצים ּובֵּ עֵּ ית הָּ ֶבן, ּבֵּ ית ַהּתֶ ַמִים ּבֵּ ָּ בֹוד ש  ין ּכְ ֹות, אֵּ

ה. לִ  ם ְמזּוזָּ ָּ  ְהיֹות ש 
ם הגה: ָּ ים ש  ִ ש  ּמְ ַ ִנים ּוְמש  ֵּ ה ְיש  ָּ ּ ִאיש  ְוִאש  ֶ קֹום ש  , ֲאִפּלּו מָּ ש  ל ֶחֶדר ַמּמָּ ּלּו, ֲאבָּ א אֵּ ּוַבת מהרי', ְוַדְוקָּ ְתש  ה )ּבִ ְמזּוזָּ ב ּבִ ף(ַחּיָּ ית יֹוסֵּ ַתב ַהּבֵּ ן ּכָּ . 'ל ְוכֵּ

ּנָּ  ֶ קֹום ש  ל מָּ ְבכָּ ין ְואֹוְמִרים ּדִ ש  ְמִקּלִ ְר ְויֵּ ל ּבֹו ּומָּ ם סמ''ק ְוכָּ ֵּ ש  ף ּבְ ית יֹוסֵּ ה )ּבֵּ זּוזָּ טּור ִמּמְ ֹוְכבֹות ּפָּ ים ש  ִ ה(ש  ַכי סֹוף ִהְלכֹות ְמזּוזָּ ְוִנְרֶאה ִלי . ּדְ

ב ְלֻכּלֵּ  חּוץ ַחּיָּ ה ִמּבַ זּוזָּ א ַהּמְ ֶלת ְוִנְמצָּ ם סֹוְגִרים ַהּדֶ ָּ ֹוְכִבים ש  ּ ש  ֶ ְפִנים, ּוְכש  ֶלת ִמּבִ ַהּדֶ ֶ קֹום ש  ְבמָּ א )ד''ע בד''מ וכ''מ יּדִ ְלמָּ ּוַבת מהרי''ל  עָּ ְתש  ּבִ

 . סי' צ''ח(
ב ד.  ּוִיים ְלִדיַרת ּכָּ ם ֲעש  ינָּ אֵּ ֶ טּוִרים, ְלִפי ש  ה, ּפְ ִבילָּ ית ַהּטְ ְרְסִקי ּובֵּ ית ַהּבֻ ץ ּובֵּ ְרחָּ ית ַהּמֶ א ּובֵּ סֵּ ית ַהּכִ  ֹוד. ּבֵּ
ינֹוקֹות ְמצּויִ  ה.  ּתִ ֶ גֹון ש  ש  ִטּנּוף, ּכְ ּיֵּ ֶ קֹום ש  מָּ ית.ּבְ ה, טֹוב ִלְהיֹות ִנְראֵּ ֳהרָּ ה; ּוִבְמקֹום טָּ זּוזָּ ם, טֹוב ְלַכסֹות ַהּמְ ָּ  ים ש 
ד  ז.  תּוַח ְלֶאחָּ ִית ּפָּ טּוִרים. ְוִאם ּבַ ה, ּפְ ּנָּ ַער ְוַהּגִ ַ ית ש  ֲעִלּיֹות, ּובֵּ ּה לָּ ֶרְך ַלֲעלֹות ּבָּ ִהיא ּדֶ ֶ ֶסת, ש  ש  אֹוְמִרים ִמְרּפֶ ִבים. ְויֵּ ּלּו, ַחּיָּ אֵּ מֵּ

ית ּבֵּ ֶ ב ֲא  ש  ַער ַחּיָּ ַ תּוַח לוֹ ש  ִית ּפָּ ין ּבַ ם ר''י()טוּ  ִפּלּו אֵּ ֵּ ש   .ר ְוַהּפֹוְסִקים ּבְ

                                                
אלא  ,דעד כאן לא פטרו במסכת יומא מפני שהנשים רוחצות שם, דאין משם ראיהשונים הפוטרים, וכתב וכן דחה הב"י מדנפשיה ראיית הרא . 18

דאפילו בהנך לא פטרי אלא מפני שהנשים  ,ועוד .אף על פי שהנשים רוחצות שם חייב במזוזה ,אבל בית דירה ממש ;בית התבן ובית הבקר וכו'
 .ערומים חייב במזוזה וכן עמא דבר שמשמשים אין עומדים, אע"פ ר שאיש ואשתו ישנים בהבחד ,ואם כן .וכדפירש רש"י ,רוחצות שם ערומות

מרדכי )הלכות . מהר"ם )תשב"ץ קטן סי' רעד( -. מקורות כתב שעיקר כסברא ראשונה)ס"ק ד(  וכן הגר"איו"ד רפו,ב. והב"י הכריע כמהרי"ל,  . 19
 ' צד, ד"ה מה שנסתפקת אי מחזי כיוהרא(. . כלבו )סי' צ(. מהרי"ל )שו"ת סיקטנות, סו"ס תתקסט(

כוזו  :וזהו השם ,וגם כותבין השם היוצא מה' אלקים ה' אחד כנגדה .כנגד חלק שבין פרשה לפרשה ,ונהגו העולם לכתוב שדי מבחוץוכתב סמ"ק,  . 20
אך מבפנים  ,וטוב הוא לכותבן מבחוץ .ל האחרותואחר ההי"א יש וי"ו, וכן כ ,אחר היו"ד יש כ"ף מרכלו ,והן האותיות של אחר השם .במוכס"ז כוזו

ים"( ,לד)ירמיה ב אמרשנ ,קטנים םבניו ובנותיו של אדם מתים כשה)שבת ל"ב( ון מזוזה וובע .אסור לכתוב שום דבר ֹות ֶאְביֹוִנים ְנִקּיִ ם ַנְפש  וסמיך ", ּדַ
אִתים"ליה  ֶרת ְמצָּ ְחּתֶ כדכתיב למען  ,ומשמרהו ,ומאריכתו ימים ,בכל מאודו "המזכיר אהבת השם בו ,מקיים שני עשה ,והמקיים מצוה זו ".לֹא ַבּמַ

 .מכלל הן אתה שומע לאו ,ירבו ימיכם
(. סמ"ק )סימן קנד. מרדכי )הלכות קטנות סו"ס תתקסט(. אות ה( ו,יג,מזוזה הל' ) ניותהגהות מימוסמ"ג )עשין, סו"ס כג(.  :יו"ד רפו,ה. מקורות . 21

 כלבו )סי' צ(. . ת ג(ווהגהות רבינו פרץ )א
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 הפטורים ממזוזה םשעריוגי ס

שישה שערים פטורין מן המזוזה: בית התבן, ובית הבקר, ובית : רב שמואל בר יהודה קמיה דרבא תני'( ב)י"א 
 עשרה.  העצים, ובית האוצרות, ושער המדי, ושער שאינו מקורה, ושער שאינו גבוה

 אמר ליה: פתחת בשישה, וסלקת בשבעה? 

)שאין שער בלא רוחב ארבעה. וכל מחייב. וחכמים פוטרים  רבי מאיר כיפה, דתניא:אמר ליה: שער המדי תנאי היא, 

, שחייבת (, ותתמעט רוחבה)קודם שיתחיל העיגול. ושווין שאם יש ברגלה עשרה כיפה מתקצרת בראשה לפחות מארבעה(
 במזוזה. 

, ולאו )גובה, שנתמעט רוחבה קודם שיגביה גובהה שלושה( גבוהה עשרה, ואין ברגלה שלושה ולי עלמאר אביי: דכאמ

 . אי נמי יש ברגלה שלושה ואינה גבוהה עשרה, ולאו כלום היא. 22כלום היא

ש בה , וי)בגובה עשרה( , ואין ברוחבה ארבעה)ברוחב ארבעה( לא נחלקו אלא בגבוהה עשרה, ויש ברגלה שלושה
)הואיל והתחיל בה ג' ברוחב ד', שם פתח עליו, ורואין כאילו סבר חוקקין להשלים  רבי מאירלחוק להשלימה לארבעה. 

 . ורבנן סברי אין חוקקין להשלים. הוא חקוק למעלה להרחיב כמדתו שלמטה(

 שיטות הראשונים

ַנאי , "הרמב"ם: כתב התנאים לחיוב מזוזה ר ּתְ סֵּ ה, ְוִאם חָּ ֹות לֹו ְמזּוזָּ ר ּבֹו ַלֲעש  ב ַהּדָּ ְך ִיְתַחּיֵּ ִית ְוַאַחר ּכָּ ּבַ ש  ּבַ ִאין יֵּ נָּ ה ּתְ רָּ ֲעש ָּ
ֶהן  ד מֵּ ז -ֶאחָּ טּור ִמן ַהּמְ י ְמזּוזֹות, וְ ּפָּ ּתֵּ ְ ְהֶיה לֹו ש  ּיִ ֶ ר, ְוש  תֵּ ע ַאּמֹות אֹו יָּ ע ַאּמֹות ַעל ַאְרּבַ ְהֶיה ּבֹו ַאְרּבַ ּיִ ֶ ן: ש  ּלּו הֵּ ה, ְואֵּ ִיְהֶיה לֹו ּוזָּ

ר, וְ  תֵּ ִחים אֹו יָּ ה ְטפָּ רָּ ַער ֲעש ָּ ַ ּ תֹות, ְוִיְהֶיה ּגַֹבּה ַהש  לָּ ה, ְוִיְהיּו לֹו ּדְ ְקרָּ קֹוף, ְוִתְהֶיה לֹו ּתִ ְ ּוי ְלִדיַרת ַמש  ש  ית חֹל, ְוִיְהֶיה עָּ ִיְהֶיה ּבֵּ
ּוי ְלִדיַרת ֶקַבע. ש  בֹוד, ְועָּ ּוי ְלִדיַרת ּכָּ ש  ם, ְועָּ דָּ  23"אָּ

ויש , וכתב, א"ריטבוהביאו  24.ואין בו תקרה ולא משקוףי, ש, שהוא פרוץ מלמעלה לגמרפיר י"רש :שאינו מקורהשער 
 ופירוש זה צריך ראיה למעשה. .פתחשאין על עובי הפתח למעלה שום קרוי, דכי הא לא חשיב  רשושפי

, לחד לישנא ופירשו שם .ן, פיתחי שימאי פטורין מן המזוזהאמרינ (ג ב'"הקומץ ל) מנחותמסכת ב: שאין בו תקרהבית 
 27.ע"השווכן פסק  26לפירוש זה. ם"ש ורמב"הראכימו הסו 25, שאין הבית מקורה.(פירוש ב) י"רשפירש ודלית להו תקרה. 

                                                
. שאין כאן התחלה לומר חקוק והשלם ואפילו רבי מאיר מודה .ואין כאן צד שם פתח של ארבעה, ארעא סמיכתא היא ,שה גובהודכל פחות משל . 22

 רש"י.
 . (מזוזה ו,אהל' )ם "רמב . 23
 פסקה הבאה. להלן, פתחי שימאי, ראהוהיינו  . 24
מנחות )וספות ת בן נכנסת ואבן יוצאת.אינן שוות, אלא אבני המשקוף שא ,פירושו להו תקרהלית וראשון כתב, שתקרה היינו משקוף. ובפירוש  . 25

 . (ה דלית"ג ב', ד"ל
ומשמש לדירת  ,דחצר דרכו להיות כך .דאין ראיה מחצר לבית תירץ,ו !?דמי גרע משערי חצרות דחייבים במזוזה ,קשה פירוש זה, לע הרא"שוכתב  . 26

, ה"ר מנוחבשם  ירץתי "הבור מן המזוזה עכ"ל. ודבית שאין לו תקרה פט ,כן כתב הרמב"םו. ינו ראוי לבית דירה כשאינו מקורהאבל בית א ;הבתים
 . פתוחים לחצרות יםשבתים מקור, חייביםדשערי חצרות 

 .(הל' מזוזה ו,ה)ם "רמב. י' יא(עס , מנחות, הל' מזוזה,כות קטנותלהרא"ש ) :מקורותיד. ו,רפ יו"ד . 27
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קקים להשלים, וצריך שיהא ברגליה של כחכמים, שאין חו הפוסקים: פסקו האם צריך שיהיה ברוחב הכיפה ד' טפחים
לא הזכיר דבעינן רוחב  הרמב"םוארבעה. כדי שתיחשב פתח, בעינן נמי שיהא ברוחבה ד הרשב"אדעת הכיפה עשרה. 

  29.השו"עוכן השמיטו  28.ד'

לה יאלא שמתח ,אפילו אין שם שתי מזוזות כלל ,רש"יירוש לפ: האם צריך שיהיו רגלים גובה עשרה קודם שיתעקמו
דכל שאין מזוזות , א"א, וריטב"ם, רשבהרמב"דעת ו 30.חייבת ,ה ברוחב ארבעהאם יש בו גובה עשר ,מתחיל להתעגל

 31.ע"השווכן פסק  .ו חייב במזוזהישרות בגובה עשרה טפחים, אינ

זּוזֹות , "םהרמב"כתב  :ףקומשכ בתנחשה יפהכם הא י ַהּמְ ּתֵּ ְ ת ַעל ש  ֶ ִמין ֶקש  ה ּכְ אן, ְוִכּפָּ ה ִמּכָּ אן ּוְמזּוזָּ ה ִמּכָּ ש  לֹו ְמזּוזָּ ּיֵּ ֶ ִית ש  ּבַ
 ְ ש  ְמקֹום ַהּמַ ר ּבִ תֵּ ִחים אֹו יָּ ה ְטפָּ רָּ זּוזֹות ֲעש ָּ גַֹבּה ַהּמְ ש  ּבְ ה  -קֹוף: ִאם יֵּ רָּ ֶהן ֲעש ָּ ין ּבָּ ה; ְוִאם אֵּ זּוזָּ ּמְ ב ּבַ ין  -ַחּיָּ אֵּ ֶ י ש  נֵּ טּור, ִמּפְ ּפָּ

קֹוף. ְ , שרק אם יש תקרה מעל הכיפה, נחשב משקוף י"רשודעת מדבריו שהכיפה נחשבת כמשקוף. משמע  32"לֹו ַמש 
  .ם"כרמבפסק  33ע"והשווחייב במזוזה. 

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מזוזה, סימן רפז(

א ִאם ּכֵּ  א.  ה, ֶאּלָּ ְמזּוזָּ ב ּבִ ַתח ַחּיָּ ין ַהּפֶ קֹוף. אֵּ ְ י ְמזּוזֹות ּוַמש  ּתֵּ ְ ש  לֹו ש   ן יֵּ
קֹוף, ִאם  ב.  ְ ש  ְמקֹום ַהּמַ זּוזֹות ּבִ י ַהּמְ ּתֵּ ְ ת ַעל ש  ֶ ִמין ֶקש  ה ּכְ אן, ְוִכּפָּ אן ּוִמּכָּ ה ִמּכָּ ש  לֹו ְמזּוזָּ ּיֵּ ֶ ִית ש  זּוזֹות י' ּבַ גַֹבּה ַהּמְ ש  ּבְ יֵּ

חִ  ין ּבֹו י' ְטפָּ ב. ְוִאם אֵּ ר, ַחּיָּ ִחים אֹו יֹותֵּ קֹוף. ְטפָּ ְ ין לֹו ַמש  אֵּ ֶ י ש  נֵּ טּור, ִמּפְ  ים, ּפָּ
ִחים הגה: ה ְטפָּ רָּ ין לֹו ּגַֹבּה ֲעש ָּ אֵּ ֶ ַתח ש  ן ּפֶ ּכֵּ ֶ ל ש  רֹב  ,ְוכָּ ּלּו ּדְ ְמִדינֹות אֵּ ט ּבִ ֵּ ּ ש  ג ִנְתּפַ ְנהָּ ף( ַהּמִ ית יֹוסֵּ ִן ּבֵּ ּטּור ּופֹוְסִקים ַעּיִ ה )כ''מ ּבַ זּוזָּ טּור ִמּמְ פָּ ּדְ

ם סֹוְמִכין ַעל ְמ  כֹוןעֹולָּ ינֹו נָּ יֶהם, ְואֵּ ּתֵּ ַתח ּבָּ ין ַעל ּפֶ עֹוש ִ ֶ ה ַאַחת ש  ל , זּוזָּ כָּ ִדינֹו ּבְ יתֹו ּכְ ן ּבֵּ ַמִים ְיַתּקֵּ ָּ א ש  ל ְירֵּ ן ּכָּ כֵּ ְסמֹכּו, לָּ ּיִ ֶ ּ ֶהם ַעל ַמה ש  ין לָּ ְואֵּ

ִבים ִחים ַהַחּיָּ תָּ ר )מהרי''ל ,ַהּפְ אֵּ ְתּבָּ ּנִ ֶ ה( ּוְכמֹו ש  ה ּוְבהל' ְמזּוזָּ ּובָּ ְתש   . ּבִ
ֶנֶגד ַהּפֶ  יד.  רּוי ּכְ ה ַהּקֵּ יָּ ינֹו ְמקֶֹרה, ִאם הָּ תֹו אֵּ צָּ תֹו ְמקֶֹרה ּוִמּקְ צָּ ה ִמּקְ יָּ טּור. הָּ ה, ּפָּ ְקרָּ ין לֹו ּתִ אֵּ ֶ ִית ש  ה, ְוהּוא ַתח, ַחּיָּ ּבַ ְמזּוזָּ ב ּבִ

ְמקֶֹרה ד'  ְהֶיה ּבַ ּיִ ֶ  ַעל ד'.ש 

                                                
 ודייק המגיד משנה שדעתו דלא בעינן רחב ד' לעניין צורת הפתח ולעניין מזוזה. עיי"ש.  . 28
)ס"ק ג(  משמעות דעת הגר"אד. וב'פסקי הגר"א' כתב ודעת רש"י והמרדכי והטור דבעינן נמי שיהא רחב ד')ס"ק ב( כתב,  רפז,ב. והש"ך יו"ד . 29

. רשב"א וכן לא הזכיר בהל' מזוזה ו,ד(הל' שבת טז,כ; )רמב"ם  :מקורות , ואם לא, אינו חייב במזוזה.דבעינן נמי שיהיה חלל הפתח רוחב ד' טפחים
 .(, עמ' עב הוצ' מוה"קבות, שער ב, סי' ב)עבוה"ק, בית נתי

רש"י )יומא י"א ב'( כתב "ושוין שאם יש ברגליה י', קודם שיתחיל העיגול ותתמעט רחבה", משמע שהחסרון של העיגול הוא רק אם ממעט  . 30
 ם."י רפז( שרש"י פליג ארמב"מרוחב ד'. וכן הבין הב"י )יו"ד סוס

 .(, ועיי"ש הערת המהדיר, אות ל, עמ' עב הוצ' מוה"קבות, שער ב, סי' ב)עבוה"ק, בית נתי. רשב"א הל' מזוזה ו,ד()רמב"ם  :מקורותרפז,ב.  יו"ד . 31
משקוף, כי הוו המזוזות גבוהות עשרה טפחים מאי  (הכיפה) שאם לא חשיב ,צ"ע ,מפני שאין לה משקוף )הרמב"ם( מה שכתב, סף משנהתב הככ . 32

אמרינן דיש כאן מזוזות וממילא  טפחים, דודאי יש בגובה י'דלא קשיא מידי,  כתב (ק ג"ס)ז "הטו ?!הוי, אטו גובה המזוזות משווי לכיפה משקוף
שכל . וא"כ אין לך משקוף ,אלא שתאמר מה שמתעקם הוא נחשב למזוזה ,אין לך מזוזות ,משא"כ באין גובה י' טפחים ;יש משקוף על מזוזות

  .ם משקוףואין אתה יכול לעשות מזוזות ממנו וג ,העיקום כחדא חשבינן ליה
 .(,דהל' מזוזה ו)ם "רמב. (ה חייבת"א ב', ד"עירובין י) י"רש :מקורותרפז,ב.  יו"ד . 33

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר י
 אי"| דף:  א| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 האשה ובית השותפין בית

 בית הכנסת ובית האישה ובית השותפין, חייבת במזוזה. :תנו רבנן'( ב)י"א 

יֶתךָּ "מהו דתימא: פשיטא!  יֶתךָּ "ולא ביתה,  ",ּבֵּ  ולא בתיהם, קמשמע לן.  ",ּבֵּ

 ואימא הכי נמי!

יֶכםְלַמַען יִ " 34אמר קרא י ְבנֵּ יֶכם ִוימֵּ   י? , הני בעו חיי והני לא בעו חי"ְרּבּו ְימֵּ

יֶתךָּ אלא " )ומקשה(  " למה לי. ּבֵּ

 . דאמר רבא: דרך ביאתך. וכי עקר איניש, כרעיה דימינא עקר ברישא.כדרבא )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

 36.שפטור המרדכיודעת  35.דשותפות גוי חייב במזוזה הרשב"א: דעת חובת מזוזה בבית שיש בו שותפות עם גוי

 .כמרדכיפסק  רמ"אוהזה. סתם שבית השותפים חייב במזו 37והשו"ע

 שולחן ערוך

 )יו"ד, הלכות מזוזה, סימן רפו(

קוֹ  א.  ּלּו ַהּמְ האֵּ ְמזּוזָּ ִבים ּבִ ַחּיָּ ֶ ִבים. ... מֹות ש  ם ַחּיָּ ּלָּ ִפים, ּכֻ ּתָּ ֻ ּ ית ַהש  ה ּובֵּ ָּ ּ ִאש  ית הָּ ִלים גה:הּובֵּ אֵּ רָּ ִפים ִיש ְ ּתָּ ֻ ּ ית ַהש  ּבֵּ ֶ ש  א ּכְ ִית  ,ְוַדְוקָּ ל ּבַ ֲאבָּ

 ֶ אֵּ ש  רָּ כַ  ּגֹויל וְ ל ִיש ְ ְרּדְ ה )מָּ זּוזָּ טּור ִמּמְ ִבים(ּפָּ ֲעבֹוַדת ּכֹוכָּ    ...י ספ''ק ּדַ
 )יו"ד, הלכות מזוזה, סימן רפט(

ס. ...  ב.  ְכנָּ ּה ַעל ְיִמין ַהּנִ ְבעָּ ִריְך ְלקָּ ד אֹו לֹא)ְוצָּ ר יָּ ין ִאם הּוא ִאּטֵּ ין ִחּלּוק ּבֵּ ַכי ה''ק( (ְואֵּ ְרּדְ מֹאל,)מָּ ְ ּה ִמש ּ עָּ ה. . ְוִאם ְקבָּ סּולָּ  ּפְ

 

                                                
 ברים, עקב, יא,כא.ד . 34
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