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 [2טאא5 ח8[4א21ח105ו ואזנר הלוישפואי
011 ור-פ אב1ררב 4 8 8 !  

 ,21א-א%0א(21א4ן8_!2א8 ברק בבי-זכרון-מאיר,

 לפ"ק תש"נ וארא פרשת ה' ליוםאורל%

 שליט"א אויערבאך אורי רבי ומופלא המופלג הרכ כבוד אלי נגשהנה
 פתחי ספר להתפאר ידיו מעשי לנו והראה באמריקא אשר מאנסימעיה"ת
 ונכבדים רבים וביאורים ציורים עם מזוזה הלכות יו"ד עלשערים
 אריה אהרן רי הרב טובא ומושלם המובהק הסופר בחברת לחברשזכה
 בני כבוד גם העיד ומתקבל. נאה דבר יצא יחד ומשניהם שיימ"אשכפר
 זה כי - באמריקא סת"ם משמרת ישיבת ראש שליט"א יעקב בנציון ר'הרה"ג
 למעשה ההלכה לקרב אלא ונפלאות ארוכות הלכו ולא הלכהיפסק שימושי ספר הוא כי פריה יאכל תאנה ונוצר שנים, הרבה של עמלפרי

 זכות למען בישראל תורתם להפיץ מסכים הריני כן על ובמקור.במציאות

 1ח.141'.,,ב,בז,י--
 ניתן ההלכה הכרעת בשעת אחרונים של טהור אוסף על הבנויים ספרים כי בכמ.ק כתבתי וכברנ,ב
 בחורה. האמת את לכוון נוטה ודעת תורה בדעת ולהתבונןלעיין

שה,ו



 שטרןמשה
 יצ"וברוקלין

 יצ"ו ונייהייזל רעברציןאכ"ד
 חלקים ט' משה באר שו"תוהמחבר

בס"ד

 מוה"ר הטובים ומעשיו יראתו ותורתו המצויין האברך לפני באהן
 פתחי החשוב הספר מעשיו פרי את בפני והציג שליט"א שכטראריה
 אורי מו"ה עמתו עם חיבר אשר מזוזה הלכות יו"ד שו"ע עלשערים

 של הלכה פסקי וליקוט איסוף קיבוץ זה בספר ומצאתי שליט"אאויערבאך
 הפרטים בכל למעשה הנוגעים האחרונים, אחרוני עד מהראשוניםרבותינו
 היטב. הענין לברר ציורים מאות בצירוף מזוזה,במצות

 מסודר נפות בי"ג מנופה ברורה בלשנה מאד נרחב זה ליקוטוהנה
 אתר. על לדין מקור עם השו"ע סדר פי עליפה

 מורכבים שערים פתחי כמה כי שמצאנו אחרי הנ"ל האברך עשהוטוב
 וההלכה הפתח סוג את זה בספר ימצא והקורא הלכות כהרבה למאדעד

 בה.הקשורה

 שונים מנהגים עם רב ומעשי נפלאים רמזים עם אגדה מדרשי מצורףגם
 מזוזה. להלכותהנוגעים

 מבוקשו את המעיין שימצא כדי מאד מפורט מפתח המחבריםוהוסיפו
 רב. בדקדוק שאלתוופתרון

 נחוץ כן על רבות וספקותיה תמידית מצוה היא מזוזה שמצותוכיון
 על להתעורר בביתו. הזה החשוב הספר שיימצא ואחד אחד יכץמאד

 להם. יעמד הרבים וזכות ידו על יימצא גדולה ותועלתספקותיו

 ן" 14כק~נ ג4 (ן יי " ת"~ יןי ינזיג /ל י' גצן:זש;



הסכמות

 הלברשטאם משההרב
קם4"

 צורבא מהני מחד מזוזה הלכות שו"ע על שערים פתחי ספר לפני הגשהן
 צמ"ס החו"ב הרה"ג ה"ה וחיבר תיקן איזן אשר להכא, מהתם דסליקמדרבנן
 יד על לקבץ יצא אשר - יצ"ו נ"י מברוקלין שליט"א שכטר אריהמוה"ר
 ויגיעתו עמלו וניכר ; השו"ע סדר לפי ואחרונים ראשונים הפוסקיםמדברי
 ובהשכל. בכשרון וכיאות כראוי היטב הדק הדברים ולסדרלבאר

 אורה שערי ותלמידיהון רבנן לפני לפתוח עשה ומועיל טוב דברואכן
 שיהיה הדברים לכל מקור שציין עשה וטוב רבותינו, שלמאוצרותיהם

 כי ראיתי לי שהיה הפנאי מיסת ולפי הדברים, שורש על לעמודבאפשרי
 טבא לפעלא ואמינא משלם. שכרו שיטול ובדין נאמנה, מלאכתועשה
 את לזכות הדפוס משב"ח על ספרו להעלות לאורייתא וחילו כוחואיישר
 להמשיך ויזכה כך. על טובה לו ויחזיקו מספרו רב תועלת שיפיקוהרבים
 אכי"ר. ולהאדירה תורה ולהגדיל הרבים לזיכוי יקרים חיבורים עודלחבר

 ולבניך לך לחק הוה הדבר את ושמרתם לסדר שנכפכ"ט ג' יום היוסובעה"ח
וגומ'.

 לס"ק. )תש"נ( 5ישרא5" חק , בהם "וחי שנת שבטד'

 הי//ען //9)01
 /ג/ק"

 ?/;ק4

 חחררים בחערח1%*ש
 שברש ם י ל ט 1 ר י8י4, סשאקאהע חיים" .יבריראשהרבת

 * א5לי5ג



 %;444!ל י%,,,,ןמ41ן"4/,ז"ונ יבס הלברשטאם אלימלרצבי
 דגץח(ןואג5 קריתצא)ו רץ-ץ 1ר-מרב

 (1,א 11 ג א גץ([1,ן5( -נתני-הקריתצאנו

 לפ")ן ציון" שערי ' ז "אוו,ב ןשכו) 1_שו_ט, כ"א ,בטזרן",

 7',)י1פויט ו3ו שעו-יט" "ף1)ח, ו,י)יו וי,(פ1 טן/' ו,ע7'י1_ו )11_/'ו1י (כ1_ע,ו_ג
 כוו1(1_1 אט1 מוווושו), 3מו,(-ווו; כעת ו,כו-פס רוזוו1,, וי7" 1ולוכיאוו,וו

 איש וט1טו וונ_ט כ)נ7'וי ומאז 1וככבו י1,,כו ע", וו13יטכוי1_וון
 יווו ),ו,"ק, ו)ושכי ),יוי מי ש/"ט"א אויעו-כאך אורי "ו בווו,4,11עכו7'ווו

 נו7'כי ש7'וון 711' כוי)(כנוו, 7'ע7'ו1ו ו,טפו וכו, (כו_ו ש/'יט"א, וג(ונ_ '))( 1עו(
 ש7',ט"א.1בנן

 טוכ כו) בו 4צוכע 7'א אן 1,נוטכיט, ש1 7.ן,יו,ו ואו, שאיכי כי טו מןיזעווי
 והוא אלו כו,7'כות ר,מו)עטק1ם לכל ו,וא ערן י)!ו- ,ו, 1(פ1- כי ונוכע7'.
 ו-,ככי- ז4שו 1על , "ו ]בו1טו ו,נ(1]איט יט 11,)_יאוו 1_7',7יוטיט ע')_"11/'מאי1
 ו;' מהקשי לב לשממ1ו צו: 1(( מעייכו1)יו 7'1,פיץ "(יוכו, 71'י"צו 7',1,)יוכוון

 לפוטוי ,1 כו, נו ק'ווכיא ישישו ב1דואי 14"1 11,לכו,, 11111,שו1(1י
 . ,ט 1 ,שעו

 )וצ1וו )_,כ1ו) /'כו כמו1_טוו משנויט כו, כו שוו1י 7'פו_'ו ק(ייפו1ווו1יון"ו

 ו,' ).ט(ו__)1 אטו מו, ויאו ע7' נ_נ_יכנו וימי כט ימי יובו לנועןבוווזו,,

 נווו) ו1כ ומו)ון לא ז7'עי (אושו וו,יט שפע נוו)ון וגו', כט7'אבוו)י

 . ", אכי וש"ט 7'אוי ושו, ו7יו ו,ו-עו) ווכו)וו,ו



 זי?בר יהושע בנימיןהרב
 ברק בני 4 ורבא אביישדרת

 ברוך בית עולם בנין נדברו אז שו"תמחבר

בס"ד

 תש"נ טבת לחודש כ"חיום

 מזוזה הלכות יו"ד על שערים פתחי הספר נתקבל וגילבשמחה
 אריה אהרן ר' והרה"ג שליט"א אויערבאך אורי ר' הרה"ג ע"ישחובר
 הרבה שנתעוררו כזמננו וכיחוד מאד נחוץ ספר והוא שליט"אשכטר
 הקודמים. לפני היו שלא החדשים ובדלתות כפתחיםשאלות

 שמעיד כמו שנים של ויגיעה עמל הרבה שהשקיעו מהספרונראה
 בציורים המלווה מאד שימושי ספר וזה שליט"א. ווזנר ציון בן ר'הרה"ג
 וגם ואחרונים מראשונים ליקוטי בתר ליקוטי הוא הספר ויסודהרבה.
 יפה מסודרים טוב, ובשכל יושר כנתיבות משלהם עליהם להוסיףהשכילו
 תועלת יביא הזה שהספר מובטחני אופניו. על דבור דבר נאהבסידור
 אוהבי וכ? והעיון. החיפוש תורת מע?יהם יהקז לגדויים גםרבה
 להם ויחזיקו הנחמד הספר להופעת מאד ישטחו ויומדיהתורה
 חשוב בספר הרבים את ?זכות עשו אשר הטוב על ויברכוםטובה
 וגם שלי ברוך בית מהספר הרבה שצטטו לנו זכר שבשפלנו קיימו וגםזה.

 ,זבאמת שליט"א, אברהם יחיאל ר' הרה"ג בני של יו"ד על הלכה בירורמספר
 בני(. של כן גם הוא ברוך בית הספר של המוחה קונטרוסגם

 בשם דבר האומר כי מצרנו ויפרקנו השני הפסוק נמי שיקוים רצוןויהא
 לרבות גם מרובים לרחמים זקוק העולם שכל אף לעולם. גאולה מביאאומרו
 לעבור הצלחתי שלא ואף יותר. זה מורגש הקודש כארץ כאן אבלאמריקא

 דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר אחוקת ליה מוקמינן אבל הספר כלעל
 מתוקן.שאינו

 באהלה לישב ויזכו לאורייתא וחילם כוחם יאושר טבא לפעלאואמרינן
 שמעתתא לאסוקי הלכה של בעומקה וללון ושמחה הרחבה מתוך תורהשל

 להגדיל בעזרם יהיה והמקום הדעת. והרחבת הרחבה מתוך דהלכתאאליבא
 אמן. בימינו במהרה שלימה ובגאולה ולהאדירהתורה

 )ג4,)"/



 1ל"24 .8 :י(שת1,0% ואהנר חלף יעקב ציוןבן
 ו",א פ,ו"א(ץ *(ז(חיא"11) שוט%מאו(ו

 ,",ווי""11 "(%ו,ייו סת"ס משמרת ישיבתראש
 'ורק )'ויי1קלון,

 11 *(יש .(מ"[ .ץא"טו) .ץ.% 10962 * .ו(ז )*91(425-4946

 ר.בעזהי"ת
 החש"ן שפומ לס-

 מאת יאור זה עחה יוצא אשר הנכגר הספר לפגיגי בא קח שם"ת'נו להכיע בזההנני

 ופפורסם נכונה מדה בכל וסוכתר באנשים הי"- ה"ה ררהבי צגהרי רברגן תריהנהו

 גרוג הנודק הסופר עפו ואחד שליט"א אוירבעך אורי כפהו"ר חרב הליכוחיוננועם

 שייס"א, שכטר אריח כסהו"ר הרב ס9ארים שפו נהלכה ופמעסק ומעלוחיוכשרונותיו
 בישיבתיגו פרי עשו וגם הצייחו יגעו אשר אהרי שניס כסה זה סוב דגר לגס רחשאשר

 וייקו גציורים 4ל11ה ושימושי רחב בביאור הרבים ולזכות ידיעמם יהרחיב ס""סמשפרת
 הגאח עמלם פרי לראוח וחקנוג גמירא, ער מרישא סזוזה הי. כל על שוגיפובאוריס

 כי פריח יאכלו "אנה ונוצרי זו, רפה מצוה של ולכבודה תורה של לכגורהוהנבבד
 דבור דבור לסצא עמלם מפרי פאר 'הנו מורים וגם רביס אשר הגון דבר יהוציאזכו

 קהי ילסדו ופה4 לכך שזכו להם ואסרי יעשון, אשר הפע*ה ירעח ובסוורו א91נועל
 ובכל מדרשא גי 3נים. פעיין סןיינוהם ויפוצ1 אחר ככי יתקגל שססרם וגסוחניועדה,

 וסחוז סגית יושביה על הסגינה המצות וזכות כהוגז, מזוזח פצות ל"י,ם בישראיביח

 והדגול, הנכבד מעשיהם בגין ל~כוח להם ותעמוד עייהםחגן

,ייל חורח של לכג.הכו"ח



 שליט"א קעניג ישעיהו חייםהרב

 יצ"ו יאקע ור"מאב'7~ה
 שו"ע חלקי ד' על ב"ח חיים חוקי שו"תמח"ס

 יום יום דלתותי עץ ץשקוד זי שומע אדם אשרי אמר אדם מכלהחכם
 צנתרי תרי הני על קורא אני זה קודש מקרא ח'( ,משלי פתחי מזוזותץשמור
 אומן לרבים, מובהק סופר וחרד הירא בתורה המופלג הרה"ג ה"הדדהבא
 מורם איש עמו ואתו שליט"א, שכטר אריה מו"ה שמים, במלאכתנפלא
 להאי אזנים עשו אשר שליט"א אויערנאך אורי מו"ה ערכין יקרמעם
 רואי וכל הגבורה. מפי לנו כמובטח בצדה שכרה מתן אשר יקרה,מצוה
 כל שמבאר כזה בושם נראה לא אשר שערים פתחי הספר על יעידוישורון
 יחדיו ובחריפות בבקיאות בבהירות, בוריה. על זו מצוה של דיניפרטי

 כדי אופניו על דבור דבר השערה אל קולע גדול ודקדוק ציוריםבעיטור
 בא ולא לסברא. כו ושוה הממעיט. ואחד המרבה אחד קורא. כל בושירוין
 בקודש. מלאכתם על טיבותא חפנים מלא לאחזוקי אלאהכדתב

 שכתוב מקרא בהם ויקויים המגן, באלף בידם המחזיק ועל עליהם ה'יגן
 סביב הי מלאך חונה מזוזה בהלכות בו חותם תורה במשנהוהרמב"ם
 ויחלצם.ייראיו
 וגו' דעה הארץ מלאה כי שכתוב מקרא במהרה ויקויים הדעתותרב
בב"א.

 לפ"ק. תש"נ שבט לחדש ימים י"ב החתום עלכאתי
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 שטרנבוך משההרב

 תש"נ וארא פרשת עש"ק יוסבעהש"ית

 וספרו שייט"א אויערבאך אורי הרב ומצויין המופלג הרב לפני באהן
 הסופר עם ביחד וחובר מזוזה הלכות עי ונעיה חשוב ייקוטבידו,

 שהרבה בעליל אנו ורואים שייטיא שכטר אריה אהרן ר' הרבהמובהק
 ציורים וגם ומקורות, הלכות ליקוטי עם מושלם ספר להוציא ועמלוטרחו
 בעזהשי"ת תועיתו כי הנהנין ברכת עלה לברך וראוי הרבים. בולזכות
 רק שעיינתי אף ולכן ומובן, וקל צח בלשון נאמרים מאדוהדבריםרבה
 הגאונים הרבנים על אני סומך וכן ומקיף, עשיר קובץ בו מצאתימעט,

 להספר. כברשהסכימו

 ויפוצו ישראל, בבית יתקבל שהספר שליט"א, המחברים לברךוהנני
 כהלכתה. מזוזה מצות לקיים שידעו ה', עם בבתי ויתבדרומעיינותיהם

 רע מכל להינצל ויזכנו עלינו ה' ירחם רע, מכל ששומר הזאת המצוהוזכות
 בקרוב. בימינו במהרה צדקנו משיח וביאת התורה קרן הרמתולראות

 לעולמים. ה' לישועת בכליוןהמצפה
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 שפיצר חייםאברהם
 החיים אור דק"קרב

 ג"ח אברהם חייבעמח"סילפ

 והדר, בהוד נאדר, הקודש במלאכת לעוסק אשדר, שלמא אדר,בירח
 בתשבחות ומהולל הגדול הרב ועמתי אחי בריתי איש וגיסי נפשי ידידיכבוד
 אויערבאך אורי כמוה"ר קדישין אבהן נכונה ומדה מעלה בכל וי"שבתורה
 בכל הטוב ה' יברכהו ה' לשם לשמה סתמא סת"ם במלאכת עוסקשליט"א
 לטובה. לבומשאלות

 לי שהבאת בקונטרסים לעיין ומועדיס" "מועד פתחתי רב ועונגבשמחה
 גודל ידעתי ואני לאור להוציא מתכונן שאתה סתם הלכות על היקרמספרך
 נפלא אומן והיותך ולמעשה, להלכה אלה בהלכות יגיעתך ועוצםשקידתך
 בכץ ממש חכמים עיני מאיר אתה זה מכל וחוץ הקדש.במלאכת
 העמוקות הה5כות מסביר אתה שבהם והיקרים הרביםהציורים
 רבה. תודה לך יתן בישראל דוראה מורה וכלוהעמומות
 נשאלים כשאנו מצטערים אנו צער כמה הוראה שער באי לכלכידוע
 מצטערים יחד שניהם והנשאל והשואל מזוזה בהלכות מסובכותשאלות
 השערה בחוט תלויים אלו והלכות נשאלים. אנו קועליו המקום ציורלהבין
 וזה הדין. נשתנה ממילא אז מבינים, שאנו ממה המציאדת ח"ו נשתנהואם
 יקירי גיסי ואתה לאמתה. אמת והוא הוראה, מורה לכל ומפורסם ידועדבר

 על חז"ל אמרו והלא אחד. לכל מובנות בתמונות הכל לצייר שזכיתאשריך
 וזנות העדים. את ץהראות כדי לבנות צורות דמות 5ו שהיור"כ

 והקדושים הגאונים אבותיך וזכות כמותך. בזכאי תלוי יהיההרבים
 תורה. שץ ץאמתה 5כוון יסייעוך מעלהשרעפי
 בהלכות מכ"ש ומכ"ש בהסכמה ומכ"ש בכתובים לבא כלל דרכיואין
 ולהודיעך ידיך לחזק ובאתי הדינים, מבידיעת יותר עוד באומנותהתלויות
 כסא ע5 היושבים כי המשוער טכץ למע5ה הרבה ונצץיחלפיע"ד
 לאור. מוציא שאתה זה יספר ומצפים מחכיםהוראה

 מחשבת מחשבתך להוציא בעזרך יהיה הטוב וה' אמת דבר על ורחבצלח
 עד בקדושה הדעת והרחבת נחת מתוך בקודש לעסוק ותזכה לפועלהקדש
 עולם אהבת רבה באהבה החותם גיסך כנפש ושיבהזקנה
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 דבליצקישריה
 50 ירושלים וחיכבף.נרק,
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 שליט"א רכליצקי מהר"ש להרה-נוושובה

 לפרקים. רק לבית ממנה ליכנס דרכו שאין למרפסת הכניסה ימין'כענין
 כך, הוא ,שהדין המהרי"ל בשס בט"ז ג' סע" רפ"ט כסי' מפורש זה דברהנה
 חדר כמו החצר הוי אז לתוכו, מביח רק פתח בלי צרריו מכל סתום החצראם
 ושס לחצר. סבית הנכנס ימין כתר ואזליק הדלת, ציי כהיכר לן איכפת%א

 פתח מלבר לרה"ר או אחר למבוי מחצר פחח יש אס אבל המזחה.עחחה
 שהכיא ד' ס"ק היטכ באר ועיין ציר,ע"ב היכד כהר אזלען אז לתוכו.הבית
לשתו.

 דינה ממש, כחרר ודינו עצמו מצד חחב שחצר הרא"ש לשיטהובפרט
 ממזחה פטור עצמו סצד דחצר לי' דסבירא הרמכ"ם לפ4 אפילו אלאהכי.

 א"כ קפ"א. סי' יו"ד משה חגדות שו"ת עיץ לביח, דפתוח הכח שאמאעפ"כ
 כלל, ציר היכר בחר אשגחינן לא מרה"ר כמסה ערש במקום נמי, הכיאץ
 משם נכנס אם אבל בה, ורגיל משס לביח כניסה כדאיכא אמורים דבריםבמה
 רף מנחות במס' עוד ועי.ן צ'ר. היגו בהר אוליק שלא ברור אעו לפרקשדק

 ביש"י. לשונוח ושלשה ושמואל ורב וחכמים ידסי דר. פלוגחאלעו
 מורי אצל היא מבוכה זו ששאלה ידעתי כי בירור צריכים עוץיןוהדבויס
 כן. נודגין ולא מספק, מזתרת שתי לקכוע יעץ מהס שאחר כך כדי ערהוראה



 ההקדמת למאמרימ8זח

 הפרהדרין לשמצ5שחפ
 . השדים מברחת מזוזה - האסורים בבית גדול כהן יאמרו שלא - הקילשכת

 חיג אצ 5ל על הלבופ של אילים עילי דרש עקיבארבי
 משה - הלכה של תילים - בשערה התלוין הרים הועים, דרשיעאיך

 אזכרות כ"א - תצין כ"א זוהר, תיקוני - 44 אצ5ן - דרש שר"ע מה הביןלא
 - ועין צריך אות כל לא - ג' אופן - קטמם או גדולים תגין - בי אצפן -בתפילין
 של ממטריאות חשבון - הן אצ5ן - ו' כע?ן או ז' צורת כע?ן הנראה תג - יןאצש
 - ז' %4ש - ע"ב שם - ותומים אורים - משפט חושן מעין תגין - ף אוש -תגין
 זו - מהאווניות למ"~ה ועין שין - ר"ע הרימנ - ברול מסרקות בצורתתגין
 . שכרה וזותורה

 שירטוטשין

 - הכתיבה קודם - קדושה לשם - תכתב ליישר - מסיני למשההלכה
 השירטוט, סוד - ז' או כ"ב , השורות מנין - ומזווות לס"ת תפילין ביןחילוק
 גאון שרירא רב רמב"ן - הידים שירטוטי - לוי הקדושת מבעל עליון, רצוןגילוי
 פסים, כתונת - סימנים בו שיש למי נמסר היד חכמת - אדם תולדות ספר-

 יעקק נח, שם, אדם מתולים, נולדו - סימנים - זו חכמה ליוסף יעקבשמסר
 ז' - שנ5נים אותיות - היצירה ספר - פנים הכרת - איקומם זיו - דוד גד,יוסף,
 בנחיר הסתכלות חו"ל סגולת - האף נחיר - בידום אותיות כ"ב - לכתכוכבי
 ע'ע , ושליא שפיר דיני פסק - מהול נולד המלך דוד - הרע עין לבטלשמאל

 בשעת הידים בשירטוגה הסתכלות - בידיו סיש - מהול נולד נח - ידיםסימני
 - יוסף - אפרים - פרץ - תפילין הנחת מקום גבול - יד של תפילין -הבדלה
 גבי ש יד הנחת - כן נקרא החורם,למה יוסי רבי מנשה, דבי תנא פרץ,רביט

 בג"ד - לכת כוכבי ז' עד - ירושלים מנתג המווזה, שירטוטי ז' -המזוות
 כוכבי ו' על משפיעין המזוזה שירטוטי כ"ב - חנכ"ל שצ"ם ש משפיעיןכפר"ת
 מזבח - החומשים בין שירטוטים "'ב - הגט שירטוטי י"ב - מזלות וי"בלכת
 במזוזת ורחל יעקב - הקי שם על מזוזה - בכיות "'ב יבבא יום - דמעותמוריד
 - הפתח עליש - תגוף שליש לב - ורחל יעקב על רומזים שורות כ"ב -הפתח
 . והטבור הלב עד ש"ר התפילין רצועת - הלב על הציציתהחזקת

 הרמב"ן פי על ב8זחה רמח פצרים יצי4אצמאמר

 ע"ג שכותבין שד"י - במצרים פסח קרבן של מובח מזוזה %444ש
 מתן עד יצ"מ לוכץ רמו במזווה רמוז אדמיי שם - מנחערון בן שש -תמזוזה
 רבימ משה שטע סיש - אהיה אשר אהיה - פקדתי פקוד דן אצש -תורה
 רמוזים בתורה מצרים יציאות פ - מ"ב שם - הגואל שהוא לאמתלוקנים
 - תמזוזה שעובר פעם וכל יום כל שנה כל מצרים יציאת הן שש -במזווה
 שהחיימ - הגאולה מן ייאוש - שתחיינו מברך אי חדש בית הבונת ףאצש

 - בירועלים מצרים פסח קרט הקרבת - בגלות ט"ם קמן - המווזהבקבישז



 ההקדמה למאמרימפתח

 ליקבע ישראל בתי כל עתידין - ישראל בארך לקבע שבבבל כנסיות בתיעתידים
 לחטה דומה - להלב ש שוכן הרע יצר ז שט - מווזה מצות שיי ישראלבארך

 - התפילין רצועת ע"י הרע היצר קשירת - מכחטת יותר תפילין רצועות רוחב-
 יצא שלא - מכעהערה פחות - ראש של מומהלין היוצא שער - מכשעורהפחות
 של בתפילין השערות מקום לשטת מנהג - תצא מקום מאיזה - א' משעריותר
 כליות - לשמאל כסיל ולב לימין חכם לב - לובוב דומה הרע יצר - ור"תרש"י
 - עליון בשליש מזוזה - הלב נגד יד של ונפילין מקום - לקר"'ס רומויםציצית - ים לב - סוף ים קרישנ - מצרים של שר - לכליות המש5יעין מזלות -יועצות
 . חמשולשחהץ

 משמאל חנוכה תר מימיןמזהה

 אנטיוכוס - מערבי נר נס - השכינה גילוי - הב"י קושיית - מחץףנר
 גרם הזעקה - טהורים ביד טמאים - טהור בשמן הדלקת - השמנים כלטמא

 דוחה בידו ומוווה היוצא - השכינה מקום מזוזה - בנ"ח חייבות נשים -הנצתון
 - השביעי טפח - המווזה מול הדלקה ענין - מעשרה למטת - השכינהרגלי
 - בציצית רקיעין ו' - החוליות מנין - המזוזה ליד חנוכה תדלקת בשעתציצית
 עטיפת - מדות י"ג - ואסתר מרדכי בימי ההרוגים מנין - הכבודכסא

 ליבון נס - החיות גדפין מד שמונה, כפול - הכסא עד החיות רגלי -ישמעלים
 החזקת - ב"ד דון פסק קודם טלית עטיפת - עזריא בן אלעזר רבי שלשערות
 שמע בפסוק אותין כ"ה - נ"ח הולקת בשעת תפילין - לזרת קמיצה ביןהציצית
 - פה שבעל תורה מיח, שבכתק תורה מוווה, - בנסלו ימים כ"ה מדישראל
 ל"ו של גנוז אור מדליק נרנת ל"ו - חומשים לה' רומן המנורה,תבנית

מסכתות.

ארסבון

 - ארטבון הוא מי - מלא בפה בדיקה - טעמים ג' - מזוזה בדיקתענין
 צריך מזוזה - מלא בפה הבדיקה ע"י החיצונים הברחת - יצא באתיותיהדקדק
 מזוזה לשכת אירגון - לארטבון מזווה שלח רבי - מכוסה שהוא אע'ששירטוט
 ארטבון.ע"י

 הפזהה5סוקי

 בתורה. סיראל ומספר המווזה, אותיות -מנין חו"ל פיש

 שו5ר חאיעפנוונפ

 - לגמרי בהיל - דמשמד תקיעות - בהיל ולא בתיל - דמיושבתקיעות
 יתקע ההוא ביום - אבינו יצחק של אילו - הקוטת סדר לפי הפסוקיםסדר

 גדול.בשופר



יאשעריםהקדמהפתחי

 על בגילה ובמקהלות רינה, בקול השם אתאברך
 הגדול, שמו יתברך הקדושה רוחו נפחאשר
 יצור, כל רבון ונורא, חזקאיר

 הקדושה, תורתו בדברי להגות המדרש בית מיושבי להיות אותנושזיכה
 תורה ללומדי גדולה לתועלת טמלנו פרי לאור להוציא הזה לזמןוהגיענו
 . מצותולשומרי

 ולזכך לבנו את לטהר ישרות מצוות לקיים יתברך האל ציונו הגדולבטובו
 מצוה יש שציונו," המצוות בין ובטהרה. בקדושה לעבדו לזכות רוחנו,את

 הרמב"ם )לשון ועבודתו" לאהבתו הקב"ה של השם יחוד שהיאגדולה
 ובכל הדורות בכל היהודי חיי את שהשפיעה ד'( הלכה ה' פרק מזוזההלכות
 בה'. ובטחון אמונה ישראל עם לבבות בתוך מושבותם,להשרישמקומות
 את הוא זוכר עליה, ידו את ושם במזוזה פוגע מביתו ויוצא שנכנס פעםבכל
 בשלום. ובואו צאתו שישמור יתברך בו ומצוותיו,ובוטח אלוקיוה'

 שאיננה העולם בכל יהודי בית שאין כמזוזה, שטמון הקדושה כח גדולמה
 הבית יושבי על שומרת היא בית"ש, ובטחון בידיעה כי מזוזה, עליוקבועה
 עדיין וכו' שקבלו מצוה כל ק"ל. דף שבת מס' )עיין ומחלה. נגעמכל

 אם המזוזה קדושת את אנפין בזעיר רק להבין אפשר ואולי בידם.(מתחזקת
 מטמונים ועוד האריז"ל מכתבי מזוה"ק, שלקטנו מאמרים כאיוהנתכונן

 הלילה. את שמאיר כברק עינינו אתשהבהירו

 כל על הלכות תלי תלי ר"ע דרש תלתלים, קוצותיו השירים בשיר הפסוקעל
 לכתוב מצוה ובשעריך, ניתך טזוזות על וכתבתם כתיב וקוץ.קוץ

 הבית, חלקים; שלשה יש וו במצוה הבית. של הפתח על ולקבעהמזוזה
 שונות. והלכות דינים יש אחד לכל והאדם.המזוזה

 הבית. הוא הראשוןהחלק
 )מס' הדלת בימין לקבע שצריכים ביאתך דרך בגמרא ודרשינן "ביתך"א(

 שנכנסים יש כי ימין נקרא צד איזה ספק יש ציורים ובהרבה ל"ד.(מנרות
 ימין לקבע איך דיעות חלוקי בזה יש אחרת. מדרך שנכנסים ויש זהמצד

הנכנס.

 ויש לדירה, ראוי להיות שצריך י"א.( יומא )מס' לך המיוחד "ביתך"ב(
 בית התבן, בבית הדין ומה לדירה. ראוי נקרא מה דיעותחילוקי

 וכו'. וישיבותהאוצר,חנויות



שעריםהקדמהפתחייב

 בית או לך הקנוי בית בעינן אם דיעות חילוקי )שם( לך המיוהד "ביתך"ג(
 ספק. בכל ודרבנן דאורייתא להלכה ונ"מ ג"כ. חייבשכור

 דאורייתא אי ; פטורים או חייבים אי ואכסדרה מרפסת שער, בית "ביתך"ד(
 דרבנן.או

 ובית המרחץ בית בורסקי, הכסא, לבית פרט לכבוד, העשוי בית "ביתך"ה(
 וכו'. המרחץ בית נקרא מה לקבוע וצריכיםהטבילה.

 נקרא מה לדעת וצריכים ולמקדש. לביהכ"נס פרט חול, שהוא בית "ביתך"ו(
 ביהכנ"ס. יד על או שסביב החדרים של הדין הוא ומה המדרש וביתביהכ"נס

 וכן ג:( סוכה )מס' כית. נקרא אמות ד' על אמות ד' בו שיש בית "ביתך"ז(
 המלחמה. מעורכי שחוזר בית ובונה חומה ערי בתי מעקה, נגעים, לעניןהוא
 על ד' צריך בית ובאיזה להלכה, ונ"מ אמות הד' מודדים איך מחלוקתויש
ד'.

 מזוזות. שתי צריך ואי פצים כל על מזוזה לקבע צריך אי מזוזות" "עלח(

 שליש בתחילת בגובה כתיבה אף בגוכה קשירה מה וכתבתם. וקשרתםט(
 פתח. ובאיזה שליש מודדים איך שונות דיעות ל"ג.( מנחותהעליון)מס'

 מזוזות. תוך ולא מזוזות" "עלי(

 להלכה. נפ"מ וכמה בזה דיעות ויש פתחים, צריכים האם "שעריך"י"א(

 בזה. שונות דיעות הפתח" "צורתי"ב(

 בזה. ודיעות הקביעה ומקום לחוץ הסמוך טפחי"ג(

 המזוזה. הא השניהחיק

 זה. על פירושים כמה ל"ד.( מנחות )מס' תמה כתיבה "וכתבתם"א(

 כותבים. מסורה ובאיזה כותבים מה "וכתבתם"ב(

 בא( פרשת )מכילתא כסדרן יהא בהויתן הדברים" "והיוג(

 המזחה. על להוסיף מותר ואםד(



יגשעריםהקדמהפתחי

 ל"ו.( מנחות בכתיבה.)מס' ישנו בקשירה שישנו מי וקשרתם", "וכתבתם,ה(

 שבת )מס' פתוחה סתומה או סתומה פתוחה פרשה יעשה שלא "וכתבתם"ו(

 בזה. ודיעות סתומה או פתוחה נקרא מהק"ג:(

 מעכב. ואיזה סירטוט נקרא אידה מסיני. למשה הלכה שירטוטז(

 חסרים. אם מעכבים; אם הם; מה תגין,ח(

 )מס' הספר על כאן אף הספר על שם מה ספר" לה "וכתב "וכתבתם"ט(
 לשמה. עיבוד צריך אי קלף; הוא איזה ל"ד.(;מנחות

 קובע. ומתי קביעות נקרא מה מזוזה. לקבוע מזוזות" "עלי(

 לבדוק. מי ועל הבדיקה דמן לבדקה.י"א(

 האדם. הוא השזישיוהחלק
 האשה בית להוציא בתיהם, ולא ביתה ולא ביתך יכול ביתך" מזוזות "עלא(

 חיי. בעי לא והני חיי בעי הני וכי ימיכם" ירבו "למען ת"ל השותפיםובית
 הדין ומה דרבנן או מדאורייתא היא אם בשותפות הדין מה י"א.( יומא)מס'

 אשה. של וחדר בעלה אצל כשכירה אשתו האם עכו"ם.בשותפות

 חדרו. דין ומה דינו מה קטן.ב(

 דינו. מה עכו"ם וקטן. שוטה חרש, אשה, ידי על קביעהג(

 לשמה. קביעהד(

 הברכה.ה(

 שליח. ידי על קביעהו(

 מזוזה. אצל תולמ"ה שייך והאם העשוי מן ולא תעשה של הדין מהז(

 תוסיף. בל של הדין מהח(

 מיד. במזוזה חייב ישראל בארץ הדרט(

 מונים. איך יום. שלושים עד חייב אינו לארץ בחוץ הדרי(



שעריםהקדמהפתחייד

 מזוזה. לקבע החיוב מי על בפונדק, הדרי"א(

 ? הפרקים של השיעור הוא מה לפרקים, אלא שם נכנס שאינו ביתי"ב(

 ? מודדים במי כתפיו, נגדי"ג(

 של הדין מה תחילה. עקר ימין רגל איניש עקר כי ביאתך. דרך "ביתך",י"ד(
 רגל?איטר

 הבית? בני רוכ לפי הולכים אםט"ו(

 לדור. שנכנס קודם קובע אםט"ז(

 לארץ. בחוץ יום שלושים לקבוע לינה או אכילה בתר אזלינן אםי"ז(

 עמו. המזוזות לקחת שאסור מביתו שיוצא זה לגבי דינים כמהי"ח(

 המזוזה הנחת מקום על דברנו וקצת ביתך של הדרושים את הזכרנו כברואם
 שבמקדש. מזוזות בענין שחידשנו מה הקלף על נעלה פטור,ומקום

 העץ ישכת ומאמר הפלהדרין לשכת מזוזותמאמר

 שם שהיו השערים כל ת"ר למקדש. פרט :(ביתך י"א יומא )מס' בגמראאיתא
 כי פי' פרהדרין. לשכת ממנו שלפנים ניקנור משער חוץ מזוזה להם היתהלא
 לשכת היתה ושם ישראל, לעזרת בו דרך ליכנס שער בית הוא ניקנורשער

 שפטור ביהכ"נס כמו שער. בית מדין ניקנור בשער קובע ולכןהפרהדרין,
 לחזן דירה יש אם אבל לך. מיוחד שאינו המקדש בית כדיןממזוזה

 ביהכ"נס פתח על מזוזה לקבוע צריך החזן, לדירת שער בית הואוהביהכ"נס
 ניקנור. בשערכמו

 הלא וצ"ע. המים. שער ומגיה ניקנור שער תיבת מוחק הגר"א בהגהותאולם
 ציור )עיין במזרחו. הפרהדרין ולשכת העזרה של במערבו היה המיםשער
 תמיד במס' כלל מוזכר אינו הפרהדרין לשכת אולם ל"ג( אות ובועזכיכין
 מפרישין יוה"כ קודם ימים שבעה יומא במס' הראשונה במשנה רקונמצא
 פלהדרין(. היא הגרסא )ובמשניות פרהדרין ללשכת מביתו גדולכהן

 וג' בצפון ג' בעזרה היו ולשכות תנן מידות במס' האחרונה במשנהוהנה
 שבצפון ג' המדיחין. ולשכת הפרוה לשכת המלח לשכת שבדרוםבדרום.
 יעקב בן אלעזר רבי אמר העץ לשכת הגזיז. ולשכת הגולה לשכת העץלשכת
 מסכת ובריש גדול. כהן לשכת אומר שאול אבא משמשת. היתה מהשכחתי
 שער שבדרום במזרח. ואחד בדרום וג' בצפון ג' בעזרה. היו שערים ז'תנן



שעריםהקדמהמתחי

מערב

מזרח



שעריםהקדמהפתחיפז

 ניקנור. שער שבמזרח המים. שער לו שלישי בכורות שער לו שניהדלק
 ובמס' המוקד. בית שער לו שלישי הקרבן שער לו שני ניצוץ שערשבצפון
 לשכת וא' פרהדרין לשכת א' לכ"ג. היו לשכות ב' פפא רב אמר י"ט. דףיומ'
 ואיזה בצפון איזה ידענא ולא בדרום. ואחד בצפון אחד אבטינות.בית

 להטריחו( לא כדי למקוה, )סמוך בדרום פרהדרין דלשכתבדרום.ומסתברא
 הכהונה מן יפרוש הוא צדוקי דאי )אדרבא( להטריחו לא ולמהומסקינן

 הוא( כשר אדם אם )אפילו נמי אי טירחא( זאת אין שמים לירא כי)פרש"י
 שלו הלשכות שתי נעביד הכי תימא לא דאי גדולה( )בכהונה דעתו תזיחשלא
 ע"כ. בחדא. ליה תסגי או הדדי.כהדי

 סמוך אי ; בדרום אי בצפון אי הפרהדרין לשכת מקום איה מספקינןוהנה
 שינויים כמה שעשו מצינו וכן ביו"כ. הגדול לכהן להטריח שלא כדילטבילה
 רוב רק ושחט יותר קלות היו המחתות הגדול. הכהן על העבודה להקלכדי

 הדרך לקצר עאכ"ו שינוי, עשו כזה קל בדבר ואי גומר. היה והשניהסימנים
 להגר"א ס"ל שכן ונראה כך. כל ללכת יצטרך שלא שבעזרה אמה קכ"השל

 בשער מזוזות היו ב' באלו רק ולכן המים שער ליד בדרום היתה זושלשכה
 לה. שסמוך הפלהדרין ובלשכתהמים

 לה היתה העזרה במזרח שהיה ניקנור שער כגרסתנו. פסק הרמב"םאולם
 ממסקנת נראה וכן בצפון. דהיינו ממנה שלפנים הפלהדרין לשכת וכןמזוזה
 הפלהדרין. לשכת כולם פירשו העץ לשכת מידות מס' בשלהי וכןהגמרא
 שכתב כמו בידם היא טעות בדרום, היתה העץ שלשכת שם גורסין שיש)הגם
 בצפון.( י"ט. דף יומא במס' גרסיק וכן יו"טהתוס'

 בתפארת עיין טעמים. כמה בזה נתנו העץ לשכת שמה נקרא למה טעםוהנה
 תוכחה רמז היה העץ שם שע"כ אלא עץ. של לשכה לבנות שאסורישראל
 ואם ריקבון. לקבל שיכול זה כעץ ירקב מעשיו יקלקל שאם גדול לכהןומוסר
 עיי"ש. ישגה. בלבון ארז כעץ יהיה מעשיויוכשר

 מצא ולא העץ לשכת על שם נתנו ומוסר תוכחה דבר עבור וכי צ"ע. זהוגם
 שגר מי לשם רק יהיה שהכל במעשיו זהיר שיהא הגדול הכהן את לזרזבמה
 הרומז דבר הוא עץ וכי ועוד עץ? שום שם היה לא והלא הזה?בבית

 נקרא טעם מה א"כ מעץ. יותר לריקבון שרומזים דברים יש הלא ?לריקבון
 ? העץלשכת



יזשעך"ם פלהדריןלשכתס~רצחי

 לענין דינה וז"ל ז' סעי' רפ"ח סי' יו"ד מזוזה כתיבת הלכות ע"פ י"לואולי
 השמנים מעשן העשוי בדיו שיכתוב צריך ס"ת ובהלכות בס"ת. כמוהדיו
 י"ט.. דף גיטין מס' התוס' שכתבו כמו שפוסל כר"ת )דלא עפצים. במישרוי
 שלא ליזהר טוב ולכתחילה הגר"א( בהגהות ג' סעי' ל"ב סי' או"חועיין

 פרשת הקדוש בזוהר משמע כן העץ. מן הבאים מדברים כ"א הדיולעשות
 ע"ב. דףתרומה

 של כאמתה שירטוט צריכה מגילה מגילה. דמס' פ"ק סוף רז"ל אמרווהנה
 ור"ת ס"ת, פירש רש"י ? תורה של אמתה היא מה ור"ת רש"י בה ופליגיתורה
 ה' ישראל )שמע שמו יחוד בה שיש תורה של אמתה שהיא מזוזהפירש
 אחד(. ה'אלקינו

 הבאים מדברים דיו לעשיית טעם כי איתא תרומה פרשת הקדוש בזוהרוהנה
 עץ הארון כי ומחוץ, מבית עץ שיהיה כדי שבו, רמז משום הוא העץמן

 לכהן מזכירים העץ. לשכת בשם הרמז זהו ואולי בפנים. מעץ והדיומבחוץ
 שיפרח או רקבון או בו. שיש הפכים לשני זכרון יש תמיד עץ שבשםגדול
 בלבנון. ארזכעץ

 הקדוש בספר פי' לגגך מעקה ועשית חד"ש בי"ת תבנה כי הפסוק עלוהנה
 מצות שע"י הוא כוונה עיקר כי ח"ב, שבת של סידורו ובספרו חיים מיםבאר
 לבית. טפלות המצוות ולא להמצוות טפל הבית יהיה מזוזה ומצותמעקה
 בזה תכוון חדש בית תקנה כי כוונת וזאת למזחה. טפל יהיה שהביתדהיינו
 ומזוזה. מעקה דהיינו בבית התלויין מצוותלקיים

 לו שנתתי קודם מזוזה קבע כלום ובמדרש )איוב( ואשלם הקדמני מיוזהו
 קנה זה ובשביל מזוזה לקבוע במחשבה שהקדמני מי פירוש ? בה לדורדירה
 עיי"ש. לו. ואשלם אזבית

 טפילה הלשכה היתה הפלהדרין בלשכת המזרזה קביעת שע"י י"ל זהלפי
 או מעץ להיות שצריך רקבון ~רמז עץ של מדיו כתובה שהמזוזהלמזוזה
 שם שנתנו העץ שם על העץ לשכת לה קראו כנ"ל(וע"כ בלכנון כארזשיפרח
 גם אשר לק"הק כה"ג נכנס אז כי ביו"כ ודייקא שבמזוזה. הדיו ע"שכלומר
 שם על העץ לשכת נקראת לכן עץ. של בדיו הכתובה וס"ת עץ של הארוןשם

 והבן. באמ"ח, מספר כנ"ל למזוזה טפלה והלשכה בה הקבועההמזוזה

 במילואה העץ הפרהדרין.לשכת לשכת הוא העץ שלשכת נאה רמו לךוהרי
 והוא פרהדרין" ל"לשכת מכוון בגימטריא צדיק ין דץ תיי כף שיןימד
פלא.



שעריםהקדמהפתחייח

 ענין, באותו לעניןומענין

 חוץ מזוזות להם היו לא במקדש שהיו הלשכות כל ת"ר י. דף יומ'במס'
 והלא יהודה. ר' אמר לכ"ג. דירה בית בה שהיה )פלהדרין( פרהדריןמלשכת
 אלא ? מזוזה להם היתה ולא דירה בית להם שהיו במקדש היו לשכותכמה
 שכ"ג יאמרו שלא הסוגיא( )במסקנת פרש"י היתה. גזירה הפרהדריןלשכת
 אות רפ,ו סי' ירד ,עיין מזוזה בהלכות קיי"ל דהא א' וק"ק. ע"כ. האסורים.בבית

 במזוזה. חייב האסורים ביתנ.ה(

 להשטין שיכול הימים מספר שס"ד כמנין השט"ן אמרו לב. דף נדריםועוד
 בר.ן(. שם להשטין,עיין רשות בו ואין שס"ה יום שהוא הכפורים מיוםחוץ

 שלא בביהמ"ק. לאבותינו נעשך נסים עשרה חמישי( )פרק אבות בפרקיוהנה
 והלא ? רבותא מאי יו"ט התוס' והקשה הכפורים. ביום לכ"ג טומאהאירה
 על רגליו הלילה, כל ישן לא קרי? יראה שלא לכ"ג עשו הרחקות וכמהכמה
 ביותר מקטרג השטן היה היום קדושת גודל מחמת ותירץ ? וכו' אכנים,רצפת
 נס וזה טומאה ראה לא ואעפ"כ לכ"ג. לפסול תחבולות מיני כל עושהוהיה
 לקטרג? כח לשטן אין הכיפורים שביום הנ"ל מהגמרא וק"ק עכת"ד.גדול.
 לדוכתיה. הקושיא וחזרה ? השט"ן כמנין ימים בשס"דרק

 פתח מול כי ואתחנן( בפרשת הקדוש באויהח ,מ~בא הקדוש הזוהר פי על לתרץויש
 אחד מזיק השנה. ימות כמנין מזיקים וששים וחמשה מאות שלש ישהבית
 ואינו משם בורח אז המזוזה ע"ג שד"י השם וכשרואה יום. לכלממונה
 צריכים וממנו מזיק, יש ביו"כ שאפילו שפיר לאמר יש הנ"ל לפימשטין.
 בלתי רשות היה כן למזיק אבל לקטרג רשות לשטן שאין אע"פשמירה.
 ביו"הכ גם ממנו להינצל מזוזה וצריכים מלקטרג, ומונעו כנגדושהשם
 השנה. ימותכבשאר

 וזהו הקליפות. ביד הקב"ה של שהניצוץ הוא האסורים בית של עניןוהנה
 הנ"ל פרק לאמר ע"ש בכל תקנו וע"ז ק"ז( )תהילים ברהטים אסורמלך

 צר. מיד גאלם אשר ה' גאולי יאמרו האסורים מבית הניצוץ כביכוללהוציא

 לבית אותו והביאו כשתפסוהו זי"ע מרוזין הקדוש מהרב מעשהוידוע
 שבית שראה ואמר שנכנס. עד רגעים כמה בפתח המתין ב"קיוב"האסורים
 זצ"ל מאפמא הרה"ק נשמת שבא עד ופגעים מזיקים מלאהאסורים



יפשערים פלהדריןלשכת15רצחי

 האסורים בית הרי בו. נכנס ואד האסורים בית כל וטהר העליונותמעולמות
 האסורים כבית הוא מזוזה בו שאין חדר כל זה ומזיקים.לפי שדים מלאמקום
 מזיקים.מלא

 מחמת החיצונים קטרוג בפחד הגדול כהן יושב הכיפורים שביום י"ל כןאם
 האסורים בבית כ"ג יאמרו שלא וכדי יו"ט. התוס' בפירוש כנ"ל היוםגודל
 הוא שכ"ג יאמרו שלא וזהוא בפתחו. מזוזה לקבוע חז"ל תקנו הקליפותביד
 להשתמר כדי מזוזה צריכים שס"ה יום שהוא ביו"כ כי האסורים.בבית
 הנ"ל. ליום המיוחד המזיקמאותו

 כ"ג אל מלבא מזיק כל למנוע כח בה שיש המזוזה קדושת גדולה כמההרי
 כמה אחת על להזיק. יתברך מהשם רשות לו שניתן ביום בו אפילולהזיק,
 מאת כשמירה השנה כל הפתח על המזוזה את צריכים שאנחנווכמה

 גדולה התבוננות צריכה זו ומצוה יום. כל עלינו לקטרג העומדיםהמזיקים
 ומצביס. חיובים ושינוי הבתים תבנית של צורה שינויימחמת

 ידיהם. עץ נדרשות היכות שץ תילים אותיות, כתריתגים,
 הוא ברוך להקדוש מצאו למרום משה כשעלה ע,ב כ.ט דף מנחותבמסכת
 על מעכב מי רבש"ע לפניו אמך תגין שירש-י לאותיות כתרים וקושריושב
 אחר אדם לך אמר כתרים, עליהם עוד להוסיף צריר שאתה שכתבת מה פירש.יידך
 לדרוש שעתיד שמו יו5ף בן ועקיבא דורות כמה לסוף להיות שעתידיש
 תלתלים. קוצותיו שנאמר הלכות של תילין תילי וקוץ קוץעל
 בסוף וישב הלך לאחוריך חזור לו אמר לי הראהו רבש"ע לפניואמר

 לדבר שהגיע כיון כוחו תשש אומר, הוא מה יודע היה ולא שורותשמונה
 נתיישבה מסיני למשה הלכה להם אמר לך מנין רבי תלמידיו לואמרו
 על תורה נותן ואתה כזה אדם לך יש עולם של רבונו לפניו אמרדעתו
 לפני. במחשבה עלה כך שתוק, לו אמר ?ידי

 אומר מהו יודע לא אדם מכל העניו רבינו משה קשה, כולו הזההמאמר
 דעתו? נתקררה מיד משמו הלכה שאומרים שומעוהוא
 וקוץ? קוץ כל על עליה דורש עקיבא רבי שהיה הקוצים ענין מה עיוןצריך
 להיות חייב גץ שעטנז של אות כל הלא קוצים על לדרוש יכולים איךועוד
 ? תגין בג'מתוייג
 ? התגין כתיבת אצל קשירה, ענין מהועוד
 זהיר הווי רק חטראל,. וארץ וספרר, אשכנו, כתב כשרים הכתבים כל האריז"לוכתב
 האריז,ל(. שבחי בשם החיים )כף בתגיןמאד



שעריםהקדמהפתחיכ
 עטר ""ף ח-ל שכתב שלו( בש-ע האוזדל שהעיד כמו הרמב,ן, )מתלמידי סודות שווטן בספר עתן'

 צרפת י1סמ ננסג *ג1 אשכנז י1סי נס3 סנן ס7ע ס16סי1ס. מק1ת וססט סס1פמס %ו גג1וס, 1גס1וסומ)יס
 "6וסי"ן גג1וס 7גר1 6סר סמ"3הס סגם סמקומומ יוסל מנסג 6י6 י)מס ישראל ארץ ננסג 5עו ו,לססהססוז

 ק6רץ. זפוס ג-ו 3ון עס") ק)ק1סס. סי6 1מקגסס סדנריסן סגסס, ססוס ס,7 וס, כר* וס ו"ו61

 מבתי ובצורתן בקרעורן מאוד משונים היו דן"ל שבזמן תפילין של הבתים צורת לענין ה-הואגב

 להניח ובורוע בראש יש מקום ואמרו ההנחה, מקום כחצי מאוד, קטנים שהיו שלנו,תפילין

 חז.ל כשל כפלים הבתים עושים ובומנינו וש.ע, וטור בראש ההלכה נפסקה וכן תפילין, ב'בו

 האנשים שאלו קי-ד(, )יף הלשון בשמירת חיים ההפץ מרן צווח ובבר מ,ה. יוחרולפעמים

 תיתורא מקצת אפילו שאם בהפסזץ שכרן יצא הבוחר מן למצוה גדולים לבתיםשחושבים

 במקומו שלא מונח תפילין של ומעברהא קיבורת( הנקראת )הקבוצה הגבוה, מבשר למטהמונחת

 בכיסן וכמונח חובתו, ידי יצא לא הגבוה( מבשר למעלה או לכתחילה הורוע עצם מחצילמעלה

 תפיליהן על שמקפירים כדין, מצוה כל לקיים ה' דבר אל החרדים מעשה לאנשי וראיתירמי,

 הח.ח. דברי ע.כ זה. מחמת גדולים יהיושלא

 כהרים שבת הלכות חגיגה במסכת המשנה פי על לפרש יכולים התגיןענין
 הלכה. והרבה מקרא מיעוט בטוצרה,התלויות
 רבות הלכות של תלים של אורות גנוזים התורה אותיות בתוךפירוש

 ולהוציא למשוך יכולים התגין ידי ועל ידלנה, תבונה ואישועמוקות

 התורה שבאותיות לפרש יש ד2;זה וגבע הר מלשון תל הלכות של תיליןתילי
 התגין זה בשערה ותלוים הלכות, של ותילין הרים גנוז שבת פרשתשל

 ההלכות אותם למשוך יכולים התגין ידי ועל הנ"ל, לההריםהקשורין
 מקרא. במעט הטמונותהרבות
 התגים פירוש לאותיות כתרים וקושר יושב היה הוא ברוך שהקדוש עניןוזה

 הרים להוציא לשערות הרים קושר כלומך הרמב-ם כלשון השערה, כחוטשהם
 בהם. הטמונות ההלכות להביא כדי האלו בשערותהתלויות
 עקיבא ורבי התגין צריך היה לא רבינו משה למה טעם ליתן אפשרובזה
 בלי באותיות הטמונות ההרים מבין היה רבינו משה כי התגין, צריךהיה
 עקיבא רבי כן שאין מה להוציאם האלו לההרים הקשורים התגין שלסיוע
 התגין. של סיוע בלי הללו ההרים להוציא יכול היהשלא
 הוא דלוק הבית אם במרתף כלי לו שהיה לאחד דומה הדבר למהמשל
 הכלים כל ולשלול למשמש צריך ואפל חשוך הבית ואם לכלי ישרמגיע
 צריך. שהוא לכלי שמגיעעד
 בספרי כן שאין מה הדבר אל ומגיעים פשוטים הם הראשונים ספריוכן

 לא הדברים ושלילת פלפולים ידי על הדבר אל לבוא צריכיםאחרונים
 שור גדלי' ר' מהרה.ג "מעתי הדורות. קטנות מחמת אלא שכלם גודלמחמת

וצ.ל(.



סאשערים עקיבא ר' שלתגיםס~רצח'

 היה רבינו שמשה עקיבא, לרבי רבינו משה בין החילוק להבין אפשרובזה
 עקיבא רבי כן שאין מה המאירה באספקלריא ספק שום בלי הכליודע
 רבינו משה כשראה התגין. וסיוע פלפולים ידי על לדבר לבוא צריךהיה
 ודרך הדברים סיבוך מתוך מבין היה לא ודורש יושב עקיבא רביאיך

 לדבר שהגיע כיון אבל לדבר. לבוא עקיבא רבי צריך שהיהעקלקלתון
 הלכה אמר זו לך מנץ עקיבא רבי את 1!למידים שאלך הדין לעצםפירוש
 ידעתי כבר הדבר עצם על כלומר משה של דעתו נתקררה מיד מסינילמשה
 הדבר עצם אל לבוא קטנות מחמת הללו הדורות שצריכים ידעתי לאאבל
 יכולים שאין אלו עבור תגין לעשות שצריכים בטח כן אם סיבוך כךבכל

 התגין. בלילהשיג
 הללו בדורות כלומר בתגין מאד ליזהר שיש האריז"ל כתב שפיר כןעל
 שאינם להיות יכול הדין שמעיקר אע"פ התגין, דקדוק הוא גדולעיקר

 הפוסקים. לרובמעכבים
 וי"ל לדרוש? שייך ומה לתג, תג בין יש החילוק את להבין נשארועדיין
 : דרכים כמהע"פ

 א'אופן
 כ"א כנגד אזכרות כ"א יש התפילין שבפרשת כ-א תיקון זוהר בתיקוניאיתא
 כ-א, כ.א כ-א שימניר אחת. לאזכרה ראוי תג כל כלומר גץ שבשעטנזתגין
 ליישב. ויש צ' ן' יש שהרי עיון צוזךוקצת
 כוונה לו יש ותג תג וכל תגין ג' יש ש' על בראשית בתיבת למשל כןאם

 התפילין פרשת של ראשונות אזכרות ולג' בראשית לתיבת רק שנוגעאחרת
 היחידית. ותיבה אות של זו לתג הזו אזכרה בין יש המשך מה לדרושויש
 יש לתפילין, כולה התורה כל הוקשה לה. קידושין במסכת שאמרווזה
 לדרוש יכולים התפילין הזכרות שע"י זה, על גם שקאי שניה בכוונהלומר
 יותר להבין יכול תפילין עם הלומד וכל כולה, התורה כל של התגיםכל

 עליהם אני מעלה תפילין המניח כל במדרש, אמרו וכן הענין,עמקות
 תפילין של ההזכרות השפעת ע"י כלומר ולילה, יומם בתורה הגוכאילו
 וכתב בשערה. התלויות הלכות של תילים תילים ולהבין להוציאיכולים
 סדר וזה תג. כמנין תפילין של בפרשיות יש תיבות כי רמז יששכרהבני
 הנ"ל: התקו"ז לפיהתגין
9
 יביאך כי והיה ג( מזה אתכם ה' הוציא ב( לאמר משה אל הי וידברא(
 והחתי... הכנעני ארץ אלה'



שעריםהקדמהפתחיכד
 הרש26, ג"פ וכו' נון, ואו נון דלת, ואו יר נק, יי זין עוד מילוי ועםג(

 9000. "ף 'יר ט)ף 1;סז(

 הוי )90%( הנ"ל התגים מילוי ועם קמ"ג, כמנין מלא אהי' שם כיודע
 ותומים האורים בבחינת הם התגץ א"כ קמ"ג.* אלפים ט' ע"ב, שםכמנין

 ע"ב. שם שהואבמקצת,

 מ,ה.( סוכה רש,י עיין 9143 י 3428 ויט 3043, ויבא מ26,')וישא

 )ויקרא המ1מיס 61ס ס6ורס 6מ סמסן 6) חסן ל-כח( )תצוה סמומיס 61ס ה6וו,ס 6מ סמספט סמסן 6) 1אתש.ג

ח-ח(
 סירס-

 י1וסן(, גהרגום סו6 )ונן סהסן גס4 )שך נ"תן היס כתוג סמס1רט סס

1ס1"
 סמו% סס )וסו6 )בעה.ט( ע"ג סס

 גוס-
 וס סמומיס 1"מ כ"ג סס וס ה6.ל,ס 6ה ר1"ז זף ומ1ס-ק מס. ס1גס

 גע). סעוטן הקן וסג טרמ ססו6 סמפרס שי6 %ק ת)6 ע"קסס
 )מס ד""ג סס61ג ר11ן ירס ע) !יעס גוגמס קוי

 ההסן, ה6גמ 16 1תומיס 6וליס נקי6 נענמו סההסן הרמנ"ס ספירס כמו ?)6 )רמב,ן( 1ג1' 1%רס 6מ חעס 6מר,6

 הו6 ו".ק ס6גנ'ס, הינו ס16ל'ס 6ס סמין 6ן רמן סנ"' ומס סקורס, רומ סינ1 כא( )יומא סמ גמת י' ס%ותס

 י.1(. ,פסוק 6ק מ!ו6ת ט 1מ)6ת נ6מרסגנר
 נ1!ט1ת ה16ת'1ת סס.1 ע'מ1 "ס ה6יי1 ,:ס הנ") נסמות ימתטנן ה6ר,1 מו) עומז היס גיו) סהיסן סלכג"ן1גתג

 לוס-ק מירגה ":,6 ה16ת.1ת למר1ף סענ'ן נסנומ משס סגסן )נ !ספמ תוכש 1נעס1 י1תר 1מתטון יומנן()נר'

לט.

 הי6  סש6ס שערים( משמונה הקודש רוח )שער  ס6מו"ן נופי פייר 31.יפ פיוך5 ריפ  מן ימיי*ןירפ
 ג6ן נ-! י"ר  לכ5ופ. פפ לי ויופר ילרי פמ יפר5-  5פ1  פ4ין לוו5 5י רו?י ייי פמורי ,רהז  יליי"ותהסנעס
ינטפן

 61'1ס ס6מס. ") )יו1ן 6'ך )נסן  ו6מרו קז1סשן ס) ,ווה  פ4ין יוו5י יל  )יפופ ג6ו ע"ג גסס נז1!  סגסן  5יפיי

 סג,  קן  שופייפ  סק 6ק כן ע) כהומס יו יט  ייין, לינ'  יור5פימ ומ%5ימ  פי5"ז יל  פניפות הס 416 ג6ה1"מ,ן
 וסמומיס(. ה16ר,ס  סס  נ:פין  יה:ייני )1מר סרמנ-ס ס) מירטו נמת סתטנן )ווס"ק ע"ג סס געז *תטמע"ג

 ונמע'). סמקן ונ6נמ 1%רס ע"ג ג-ק ומנ6ו ורמ1לס, פעמונש ע-נ ס'ו נמעי)וגס

  ינ-ל  5יימ י"ל ופופיפ  ייוימ י-י ימ  נירי1)מס
  פפילי

 י-ג פיף  ייי-ן  )פין  פיפיל ו)"ו שכ'ן !-1  פליין גך
 61(. ה1טעה 1הו 6מ נפי' מה. ;וגס רס-יועין

 יאמראו

 של תגין שיקשור עד התורה נתינת מעכב שהקב"ה ראה למרום משהכשעלה
 עקיבא רבי איך לראות משה ובקש אותם, לדרוש עקיבא רבי שעתיד גץשעטנז
 סענין(. מס )סג.ן ויס סור1ת, סמ1נה גוסין ,חס שורות עשר לאחוריך חזור לו אמר התגין,דורש

 חזור הקב"ה לו ואמר עקיבא, רבי של שכרו לראות רבינו משה ביקש כךואחר
 ושוקלין ברזל של במסרקות בשרו שסורקין איך לו ךהראה סס.וות(.  )עסולאחוריך
 וזו ועורה זו משה שאל רכ,יד סענין(. מס ,נץ מקולין שנקרא הקצבים במקוםבשרו
 ג"ט:, גמ%ות ,ע-כ לפני. פמחשבה עיה כך שתוק הקב"ה יו וענהשכרו?

 ?(. סכל1 ע! )1 כסס6) ר"ע ס) סמסו,ס תמה )מסס 1ו סר"ס !מס11-ע



כאשערים עקיבא ר' שלתגיםפרצח'

 היה רבינו שמשה עקיבא, לרבי רבינו משה בין החילוק להבין אפשרובזה
 עקיבא רבי כן שאין מה המאירה באספקלריא ספק שום בלי הכליודע
 רבינו משה כשראה התגין. וסיוע פלפולים ידי על לדבר לבוא צריךהיה
 ודרך הדברים סיבוך מתוך מבין היה לא ודורש יושב עקיבא רביאיך

 לדבר שהגיע כיון אבל לדבר. לבוא עקיבא רבי צריך שהיהעקלקלתון
 הלכה אמר זו לך מנין עקיבא רבי את תלמידים שאלו הרין לעצםפירוש
 ידעתי כבר הדבר עצם על כלומר משה של דעתו נתקררה מיד מסינילמשה
 הדבר עצם אל לבוא קטנות מחמת הללו הדורות שצריכים ידעתי לאאבל
 יכולים שאץ אלו עבור תגין לעשות שצריכים בטח כן אם סיבוך כךבכל

 התגץ. בלילהשיג
 הללו בדורות כלומר בתגין מאד ליזהר שיש האריז"ל כתב שפיר כןעל
 שאינם להיות יכול הדין שמעיקר אע"פ התגין, דקדוק הוא גדולעיקר

 הפוסקים. ליובמעכבים
 וי"ל לדרוש? שייך ומה לתג, תג בין יש החילוק את להבין נשארועדיין
 : דרכים כמהע"פ

 אןאופן

 כ"א כנגד אזכרות כ"א יש התפילין שבפרשת כ.א תיקון זוהר בתיקוניאיתא
 כ.א, ב,א מא שימניר אחת. לאזכרה ראוי תג כל כלומר גץ שבשעטנזתגין
 ליישב. ויש צ' ן' יש שהרי עיון צריךוקצת
 כוונה לו יש ותג תג וכל תגין ג' יש ש' על בראשית בתיבת למשל כןאם

 התפילין פרשת של ראשונות אזכרות ולג' בראשית לתיבת רק שנוגעאחרת
 היחידית. ותיבה אות של זו לתג הזו אזכרה בין יש המשך מה לדרושויש
 יש לתפילין, כולה התורה כל הוקשה לה. קידושין במסכת שאמרווזה
 לדרוש יכולים התפילין הזכרות שע"י זה, על גם שקאי שניה בכוונהלומר
 יותר להבין יכול תפילין עם הלומד וכל כולה, התורה כל של התגיםכל

 עליהם אני מעלה תפילין המניח כל במדרש, אמרו וכן הענין,עמקות
 תפילין של ההזכרות השפעת ע"י כלומר ולילה, יומם בתורה הגוכאילו
 וכתב בשערה. התלויות הלכות של תילים תילים ולהבין להוציאיכולים
 סדר וזה תג. כמנין תפילין של בפרשיות יש תיבות כי רמז יששכרהבני
 הנ"ל: התקו"ז לפיהתגין
ש
 יביאך כי והיה ג( מזה אתכם ה' הוציא ב( לאמר משה אל ה' וידברא(
 והחתי.. הכנעני ארץ אלה'



שער'םהקדמהס~רצח'כב
פ
 הי תורת תהיה למען ו( לי ה' עשה זה בעבור ה( להי חג הז' וביוםד(

בפיך
%
 הכנעני ארץ אל ה' יבאך כי והיה ח( ממצרים ה' הוציאך חזקה ביד כיז(
 לה' רחם פטר כל והעברתט(
ש
 ממצרים ה' הציאנו יד בחזק אליו ואמרת יא( להי הזכרים לך יהיה אשרי(

 בכור נל הי ויהרג יב( עבדיםמבית
ץ
 שמע טו( ממצרים ה' הציאנו יד בחזק כי יד( לה' זבח אני כן עליג(

 אלקינו ה'ישראל
5
 אשר כא( לכם נותן ה' אשר הטובה הארץ מעל כ( בכם ה' אף וחרהיט(י הי את לאהבה יח( ה' את ואהבת יז( אחד ה'יו(

 לאבתיכם ה'נשבע
 וידבר שבתפילין ראשונה אזכרה שייך הראשון בתג בראשית של בשיןלכן
 שנקראו ישראל בשביל בראשית בכור כל לי קדש לאמר משה אלה'

 לתוהו העולם את אחזיר לאו ואם מוטב התורה את יקבלו אםראשית
 בסיון. לששי רמז בשין רמוז וזהובהו,
 רבוא. ששים ליציאת רמז מזה, אתכם ה' הוציא בראעית של שניבתג
 למה רמז הכנעני, ארץ אל ה' יביאך כי והיה נגד בראשת של ג'בתג

 עממים, ז' ארץ לכיבוש רמז בבראשית פתח טעם מה רש"ישמביא
 של שין ע"י נעשה וזה גוים, נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיוכח

 ויראו עליך נקרא הויה שם כי הארץ עמי כל וראו שנאמרתפילין
 שבראש. תפילין אלו אומר הגדול אלעזר רבי תניאממך
 הזכרות לג' המכוונים התגין פי על בראע~ת, של בשין שונות כוונות נ'הרי

 תפילין. שלראשונות

 באופן
 שנמצא קטנים או גדולים תגין דורש היה עקיבא שרבי לומר ישעוד

 שיש ובטור ברמב"ם מובא רבא השמושא שכתב בתפילין כמובמסורה
 לעיכובא. שהוא י.א תגין של שיעורחילוקי



כגטיערים עקיבא ר' שלתגיםפרעחי

 גאופן
 רק מתוייג גץ שעטנז אות כל שלא שס"ל המאירי ע"פ לומר ישאו

 הוא וכן המאירי. שכתב כמו מסויימים, תגים עם ישנים ס.ת ראיתי כן כן. שמקובלבמקום

 פעם כל וכן תגים צריך ראשדנה ש שרק מזוזה בהלכות הרמב,ם דברי נראיןפשטות
 ס"מו1נס(. ן 1נן נו1ן טס"נ 1ט11ות טטפת סגסיטס "% תגין צתך גץ שעטנז שנמצאהראשון

 כצורת הנראה לתג ו' אות כצורת *הנראה בין חילוק שיש לומרטוש
 עקיבא רבי דרש שפיר כן אם צורות, שינוי זוהר בתיקוני כדאיתא "'אותלו

 לפנים עיין מזווה במסכת קצת משמע ~כז המסורה, לפי התגין צורת חילוקעל

 רפ.ח.בסימן

 האופן
 ואמרו בחשבון, ברכות עיניך השירים בשיר דכתיב מה ע"פ לומר ישעוד
 שהענין שבמקום 1י,ע ,צ,ל מראפערץ רנ,צ ממרן קודש זרע ספה,ק רשומותבעלי
 חשבון דבר. פתר תמצא אולי הגימטריא בחשבון תסתכל בידךרפוף
 כ"א. עוד הכתרים כל על להוסיף שיכולים נמצא 21, הוא ז ז יהתגין
 נמצא 452. הרי 42 עוד, להוסיף יש התגין, ועם 410, כמנין שמעלמשל
 לדרוש. חשבונות כמה יש התגיםעם

 ואופן
 בתגין נפלאים. דברים רואה והיה החושן באותיות מסתכל היה גדולהכהן
 משפט. שבחושן ותומים האוריםמרומז
 ולפעמים המשפט, בחושן המאירות אותיות דורש גדול הכהן היהשכן
 111 אזף היא ובמלואה 1 היא א אות למשל האות, במילוי מתעמקהיה

 חסירים משנת עיין סוף אין עד וכו' 286 היא פא למד אזף דמילויוטמילוי
 הבעש"ט, אמר וכן ספרובריש

 ששייך המקובלים וכתבו זין שהוא גימטריא, חשבון יש לתגים גםוהנה
 התגין. כתיבת כל על זין זין זין מספרלכוון
 לכ"א קשורים תגין שכ"א כמו כי בתגין, ותומים האורים שרמוז לךודע

 כמנין שהוא אהי-ה לשם קשורין הן כמ"כ מהתיקונ,ז, כרל תפיליןאזכרות
 הכוזנות. בשער כמבוארכ"א

 קמ"ג. הוא שמלואו אהיה, שם כמנין תגים ג'דהנה
 201 הוא יי1 יי1 זי1 התגין מילויא(

 579, ג"פ נון ייי יין הרי דמילוי מילוי ועםב(



שעריםהקדמהס4יעמ"כד
 הרש26, ג"פ וכו' נון, 1ח1 נק דלת, מו יוד נון, ין זין עוד מילוי ועםג(
 9900. הי' 'ותר מ'1ף 1עסז(

 הוי 9001( הנ"ל התגים מילוי ועם קמ"ג, כמנין מלא אהי' שם כידך,נ
 ותומים האורים בבחינת הם התגין א"כ קמ"ג.* אלפים ט' ע"ב, שםכמנין

 ע"ב. שם שהואבמקצת,

 מ"ה.( סובה רש"י עיין 9143 - 3428 ויס 3043, ויבא 2672,י)וישא

 )ויקרא סה,מ,ס ו5מ ה5"-ס % ההסן 5) חמן ל-כח( )תצוה סמומיס 51מ ס5היס 5מ סכקפט ס"סן 5) תתמגהיג
 יתמן(. גתרנום ס51 )וגן המסן גי4 )ת~ך נומן היס גמוג סמס~רס "ס סיוס"יח-ח(
 סס )וסו5 )בעה.ט( פ"נ ססוסו5

 וס סה1שס 51מ מ"ג פס י: ס5ורס 5ה י!"ז 7ד ו0וה"ק מס. סגה נוס"י סמ1"

 )מה י5"נ סס51), י1ון 'זס ע) )ןעת נ1נמס מ1ד נע4 סעוסק ונקף י:נ 1.רת ססו5 טמפרס עי5 נ6ק 71)5 ע"קסס

 חהסן, ס5ג;' 15 וס~שס 5~ר'ס ;קר5 נע1מן סס"סן הרמג"ס טפירס גמ1 ת)5 )רמב-ן( וכו' ס5ורס 5מ מעס 5מר51
 סו5 ,זמ~ק ה5גמס, ה";1 ס6וריס 5מ סמסן 6) רתן ס;5' 1מה הק,זס, רוח סינ1 כא( ,יומא ס;. נרמ ני' ס)5תוס

 י.ז(. )פסוק 5ק מ54" ט ומ)% נ5מרסגגו
  עומי סש נזו) ססכסן סרמנ"ןונמג

 ט)ט,ת ה15מ,וח ססין עילו 6מ ה5.ר, ~סס ה;") ג"ת,ת ~ממינן ה5רון מו)
 ר1ה"ק מזרגת וסו5 ס5וש~ת נמיוף סעמן גסג;ת חשס הגהן 4 4י" ה~שס ~נעסו יותר ומתיונן טהנן(הר'

ג)ט.

 סי5 ס;ט6ס שערים( משמונה הקורש רוח ),~ער ה5י""1 נגתי מט"ר )וס6ס סקתס ר~ה מן ססהי1וקתע
 נ5ן 1") 6-ג )עסית. מה )1 "~מר ס%ס עס ומזגי ק53 עיון קי~ס ט) ר~ח1 ס51 הקתס ור~מ גטגו1מססמנה
 ו6יוה ס5ממ. 5) )ג~ון 6,ך )גהן 51מרן קיוסיס( ס) )רומ עיק קדוש ט) ;סמ1ה ג6ו ע"ג נסס נזע ר,כהן ססתטנןסנסעס
 הנ1 סך 15סי~ת קס 5נן ג) ע) גתתיס ה,1 ~סנה סססה ~נמ סנרסמ,ס ,ססטייס ס5טת ס! ט;קמומ סס 415 מ4,נסמ1ת
 ~הת1מ,ס(. ט6ור'ס סס סמסן סה5גני 4מר סרמנ"ס ס) מזוס1 נממ סתנתן )רוס-ק ע"נ סס גנגי 5ומ,1מע"ג

 ונמע'). ה"סן 1ג6ש ג5ורס ע"ק ג"פ נ15% 1רכ,מס, פעמומס פ"ג הי1 גתע')וגס
 ה"ג ס~ף ווה"ק )ע*ן מסכ6) 1)"1 נמ0ךן )"1 מ!קש )ר ממח!ק ה;") סססט י") 1תומ'ס, 6ורס ע"נ סס נק"1)מה
 ;6(. ה~ס'עה והן 6מ גפי מה. ס1גס רס"י1ע"ן

 יאמראו

 של תגין שיקשור עד התורה נחינת מעכב שהקב"ה ראה למרום משהכשעלה
 עקיבא רבי איך לראות משה ובקש אותם, לדרוש עקיבא רבי שעתיד גץשעטנו
 סעמן(. מס ,סג'ן .יס סורות, סמ1נה ג~סין )חס שורות עשר לאחוריך חזור לו אמר התגין,דורש

 חזור הקב"ה לו ואמר עקיבא, רבי של שכרו לראות רבינו משה ביקש כךואחר
 ושוקלין ברזל של במסרקות בשרו שסורקין איך לו רהראה ססורומ(. ,עסולאחוריך
 וזו ועורה זו משה שאל ךמיד סע;ין(. מס )ג"ג מקולין שנקרא הקצבים במקוםכשרו
 ג"ט:, גמנמות ,ע"כ יפני. במחשבה עלה כך שתוק הקב"ה לו וענהשכרו?

 ;כרו?(. ע) 1ו גסס5) ר"ע ס) סתסו;ס מתס )מסס )ו סר5ס )מס11"ע



כהשערים עקיבא ר' של תגיםס~רצחי

 מלכות עו עליומקבל היה להריגה, עקיבא רבי ששהוציאו ,ס":( כרכותבמסכת
 לידי יבא מתי מצטער הייתי ימי כל להם אמר ? כאן עד תלמידיו שאלושמים,
 לא לידי שבא ועכשיו נפסן "ת ווט) "פי!ו וססן, גנ) וקיס השם קידוש על נפשילמסור

 ויצא ברזל של במסרקות בשרו סורקים והיו שמע, לקראת והתחילאקיימנו?
 נשמתך שיצא עקיבא רבי אשריך ואמרה קול בת יצאתה באחד. הטורהנשמתו
 ס'1,( גסו מסס סס5) 1גמ1 ? שכרו וזו תורה זו הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרובאחד.

 מרסע גסס' פ!ט כת'נ, נ1יו.ס 1)עי) נגר.יס, גיי !מומ )ו 1!מס ה' ידך ממתים '1( 1מס')'ס כתיבוהלא

 עק'כ" רגי "סרך ו"מיס ק1! גמ '1"מס סססיק( 1סיד בחיים חלקם הקב"ה להם אמר"רגך(
 ס"מס

 )סס. ענס מס 11"ע ע"ג, סג" ע1)ס )מי.מו1מן

 הוא תג כל כי התורה, דרוש בחלק נתוסף תגים ע"י התורה נתינת שאחריי"ל
 ס)5 "י1ד1מ ע" )"ות'1מ וג1קיס סמגין סיס'1 "וסר ספ1סק'ס כתנו )נן ,יק.-י(, "יין גמין קטנה אותכמין

 שוע שעטנז ס: ינמ,ת גתסימ דרשך והנה ,"ו וסי' )ג-כ ק" ס"ע ע.ין ססור1מ, נין .ת,ר1ת ;"1מי1תשי1
 כי" סע )זייס ווין כך כל מוסיפין איך להבין ויש וס-. במסרקות שנסרק ונוז,וטוו
 ס1" טסהנ

 ס1" יז 1טיו
 שאר עם וכן יתירות. אותיות שהם התגין שדרשינן יי"ל 1נ1,?

 )ירמ1 ס' וגן כג. סוסדר,ן ק)1גס"ומ ;11ות )עתיים, 1.'ן סווסיון כמ1 מסרק לצייר יכוליןהתגין

 לידרש ריוח ניתן התגין נתינת אחר לכן קג.( גסנת 1גן גת) ס, )יטיטימ 1"' סרו1סכ"כסררס
 הלכות. של תליםתילים

 רבי זו מעלה, מעלה עליך יעלה בקרבך אשר הגר האריז"ל בשם אמרווהנה
 מעלה. מעלה האותיות שעל התגים שדרשעקיבא

 כמין ונעשו האותיות, מעל אשר התגין באו עקיבא רבי שכמיתת י"ל זהלפי
 ימ"ש. הרומיין יד ידי על ולא התגין ידי על נשיקה מיתת ומת כרזל, שלמסרק
 גיי סיכ1מ שכרה וזו 1תג מג כ) ע! ס);ומ ס) מי)'ס מ!יס סיוס תורה זו השרת מלאכי בקשוולזה
 ע"י ולא התגים ע"י נשיקה מיתת שמת בחיים, חלקם הקב"ה להם אמר לכןנ;רס

 ")1 במחשבה עלה כך לו אמר שכרה, וזו תורה זו ראה רבינו משה וכןהגוים.
 לפני.סמגיס

 גמר,ס, ססס סמגיס 1מסס כתממ1וס מררגס כ)כ1מ גתו )מזמ רמו סל1ת, עסרס )1 )מ,1ר )תסס "מר !מס '")ונוס

 ייד1ע. רעמ מססיומ מ)כ1ת ג-ג סו" סיר1ת סמונס "1 מ)יימ(, כמר נמנין  קיכ, גמססר מק1,,ן,וגן

 'טיריפופ22נין

 שירטוט*'ריני

 כאמתה שירטוט צריכה מגילה ט.ז: מגילה לב:, מנחות עיין מסיני למשה הלכהשירטוט

 לישר בא זה ישירטוט שמחה. יביע וגומה חריץ לעשות שצריך והוא תורהשל
 ו:(. גיטין וריטב-א מאירי, ורמב.ן, י,ח, מגילה ר,ן נעייןהכתב



שעריםהקדמהסנרוחיכו

 לא שירטט לא אם ונאה, ישר הכתב שאפילו זאת, בהלכה יש פלאאבל
 ביאור. צריך וזה כלום ולאעשה

 ,ילעיכובא, קדושה לשם לשמה, לשרטט יש אלא שירטוט, בסתם מספיקולא
 אומרים ויש ב.ר. אשכול מ', יעקב משכנות מ,וזה, לגבי ב.ח הרי.ם, חידחטי יונה, בני ג-הקסת
 ושירטט חזר דאפילו מאירי(. לב-ח, ביה.ל מק"מ, רע.א, ש,ך, טור, לכתחילה, רקשהוא
 שכותבים לפני הכתב לישר צריך שהשרטוט מהני לא כתב, שכבר מהעל

 לשרטט מהני שלא ראיה הביא נ' סי' וע,א ושו.ת בזה, מסופקים טס' י,ו סוטה הייןהמזוזה

 ברכ.י(.אח.כ,

 ואחר המזווה, שכתב לפני כדין ושירטט הקדים אפילו אלא בלבד זוולא
 צריך שהשרטוט פסולה מלאכתו בזה גם הימים, מרוב השרטוט נמחקכך

 מנחת ועיין נ', רע"א שמחה, רבינו בשם ומררכי )אךז הכתיבה לאחר אף קייםלהיות

 לד(. ס.ק מק-מ ועיין אהל,י, בלבד, לבתחילה שהוא אומרים שיש ואף רעא-ו(פתים

 או ל-ה( ס,ק מק,מ יע"א )דלק לשרטוט סמוך כתב לא אבל שירטטואפילו
 והמזוזה שרטוט, בלי כתב כאילו זה הרי השרטוט, בכיוון שלאשכתב
 ויין(. מהר,י הרב בשם ברכ"י )עיין כשרהאיננה

 עיין כרש.י, רלא י.ת לשרטט צריך אין תורה בספר כי הוא, משונה שירטוטדין
 ,ייאים, ובצדדין ולמטה למעלה דנ:יןפילין ראשדנה, שורה אם כי רע"א( סי'ב,י

 בלבר ראשונה בשורה כ-א לשרטט א,צ שבתפילין וי,א פ"ה( סי' הרי.ד תוס' המנהיג,ב,ש,

 ששרטוט די"א ו'( ל,ב ביה,ל סירגול, סופרים במס' מצריך בס,ת דרק רש,י לשיטת)הגר,א
 לכתוב שאסור משום רק )ב,י, במווזה, כמו מסיני למשה הלכה אינובתפילין

 ומן ושורה, שורה בכל גם לשרטט צריך מזוזה אבל שרטוט( בלי תיבותשלש
הצדדין.

- -
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כזשערים שירטוטענקפתחי

 מובא הקיים ,מנהג שורות, כ"ב לעשותה נוהגין יש במזוזה השורותבמנין

 וגם וויטרי( במחזור מובא ירושלים ,מנהג ו~ורות ז' לעשות נוו:גינ( ש,קיך וישברי,ף(
 צ"ב.זה

 שניה, שיישה יוי קדושת הקדוש בספר מובא שבמזוזה השירטוט סודענין

 ב,ב מביאלא האדמו.ר בן רבינובי'ץ שלמה אהרן הר"ר ירידי לי שהראה המגילה, שרטוטבענין

 ובשרטדנויכ[ הירים שירטונ~י יכן אדם של במצחו שירטוט ענין שמצינושליט-א(
 אדם. של רצונו נתגלההללו

 הידים* שירטוטיענין

 שנתגלו האדם של והעונות הזכויות ידעו והאריז"ל הראשוניםוהחכמים
 יתרו פרשת זוה"ק ועיין הללו. בשירטוטים רוחניות אורות בדמותלהם
 איש הוא מי לברר כדי למשה זו חכמה מסר שיתרו תחזה ואתהמאמר
 "-א,ב( אדם תולדות ספר זה הפסוק על רמב"ן ועיין בצא, שונאאמת

 הכרת לחבירו אחד חכמים שמסרו הגאון שרירא רבינו כתבוז"ל:
 אדם", תולדות ספר "זה פסוק בסדר אמורין מקצתן שירטוטין, וסדריפנים

 רזין מוסרין ואין בראם.." ונקבה "זכר אחריו של פסוק בסדרומקצתן
 הגאון, דברי אלו לכך. שראוי סימנים בו שרואין למי אלא תורהוסתרי
 הרמב.ן. עכ"ל בהן, זכינוולא

 ,,ן, ,ן,,,,,
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שעריםהקדמהפתחיכח

 כי בניו מכל יוסף את אהב וישראל לץ-ג( )ישב וזהו בו. אדם כל ידוחותם
 פסים. כתונת לו ועשה לו, הוא זקוניםבן
 עוד נולד בנימין שהלא צע"ג וזה בזקנותו, שנולד זקונים, בן רש"י פי'א(
 ? פסים כתונת לו נתן לא ולמה ממנו, מאוחריותר

 רמוז איך )ת,ב לו מסר ועבר משם שלמד מה כל ,מאונקלוס( רש"י מביא לכןב(
זה(,

 ע"כ. לו רומה שלו איקונין זיו שהיה ".י( ד"אג(

 שלו, איקונין בזיו הסימנים בו שיש יוסף בבנו ראה אבינו שיעקבפירוש
 משם בזה שקבל מה כל מסר לכן גאון( שרירא מרב )בנ"ל השירטוט סודללמוד
 משה(. ישמח בשם סוכות, יואל )יבריועבר

 היד ושירטוטי הפסים סוד כלךכ,ך בעה,ט( עיין שבת )גמ' יד" "פס פסיםוזהו
 תלמיד לבוש דעות, בהלכות הרמב"ם שכתב מה ע"פ להוסיף ויש)רע(.
 הוא היתר וזה היד. פס כל שמכסה האצבעות, פרקי עך יגיע ישרבול(חכם
 יוסף. כתונת על הוסיף אבינו שיעקבמה

 מהול..נולד

 השרטוטים, סוד לו למסור יעקב בו שראה ביוסף היה סימן איזה לדעת,ויש
 נח בן לשם רשות ניתן זה סימן שעבור ליעקב לו היה סימן איזהוכן

 ? ליצחק או לאברהם ניתן שלא מה הסוד, לולמסור

 חז"ל ודרשו אהלים, יושב תם איש היה שיעקב שמצינו לומרויש
 מהול. שנולד שם זה שלם מלך צדק מלכי וכן מהול, שנולד)תנחומה(
 ויולד מהול. נולד אלקים, בצלם הקב"ה של כפיו יציר אדם היהוהראשון
 נח שנאמר מהול, נולד נח וכן כמותו. מהול שנולד שת זה בדמותו,כצלמו
 שהיה יוסף, יעקב תולדות שנאמר מהול, נולר יוסף ועוד תמים. צדיקאיש
 )שם(. לו דומים איקונים שזיו לו הוא זקונים בן כי אביו,כמו

 הפסוק לפרש ויש מזה. יותר זו חכמה לקבלת סימן לך שאין יתכן זהלפי
 מהול, שיוולד אדם, של בדמותו שיהיה מי כלומר אדם, תולדות ספרזה
 אהלים, יושב תם איש יעקב וכן הספר. בזה שכ' מה לו שימסר הואראוי
 לכל שניתן הראשון, אדם ספר ,חכמת משם יקבל ומה ועבר, שם אוהליזה
 מהול. שנולד תם, איש שהוא ראו כי לכך, יזכה ולמה מהול,נולד



כםשערים שירטומעניןפתח'

 את יעקב ויאהב ולכן מהול, שנולד יוסף, יצקב תולדות אלה שפירא"כ
 לכסות ידו פס על כיסוי פסים, כתונת לו ועשה לו, הוא זקונים בן כייוסף

 כזאת. חכמה היודע לכל הראוי הידשירטוטי

 בנו, לשת הכפיים חכמת ונתן הקב"ה, של כפיו יציר אדם נקראולכן
 בו, אלקים רוח אשר איש ליוסף, ויעקב ליעקב ושם לשם ונח לנחושת
 לפניו ויקראו יוסף יד על אותה ויתן ידו מעל טבעתו את פרעהויסר
 דורמסקית בן אביו, חכמת שקיבל כלוטר בשנים, רך בחכמה אב או' יההרה ר' פיחו,לאברך

 לחכמת )רמו ידו תחת יוצאים היו שהכל מהול( שנולד )רמו ברכים, לשון אלא אברך איןאו'

 יוסף שם פרעה ויקרא רגלו ואת ייו את איש ירים לא דכ,בלעדך יד(. שלפסים
 נח פע ברמי,א לדורשו ויש רש.י. במקרא, דמיון לפענח ואין הצפונות, מפרש פענחצפנת
 נסתר. חכמת נח סוד כמנין עפירוש

 אלי נא גשו ויגש, בפרשת הפסוקים להבין יש מהול נולד שיוסףוכיון
 מצרים ארץ בכל הנהיג יוסף הלא וצ"ע מהול, שהוא להם שהראהמלמד
 להם שהראה וי"ל מהול? שהוא להם נתן סימן מה א"כ זכר? כללהימהל
 סופר. חת"ם מהול שנולד למי ורק אך ששייך ברית, דם הטפתמקום

נין.
 כתב הפנים? שהוא איקונים, בזיו נראה איך לדעת נשאר שעדייןאלא

 הכוונות המילה בעת יכוון המוהל שאם הנביא מאליהו הוא שקבלהאריז"ל
 סופר החת"ם שמרן וידוע הברית. קדושת שומר להיות הנימול יקלפרטיות,
 על הוא והסימן ידו, תחת נימול מי לדעת סימן לו שיש ואמר מוהל,היה
 באף. הסימן למה צ"ב גופו וזההאף.

 מזרע אנא יאמר הרע לעין החושש נה: ברכות במסכת מצינו האףענין
 בן יוסף פרת בן שנאמר בישא עינא ביה שלטא דלא קאתינא יוסףשל
 וצ"ע ע"כ. שמאל בנחיר יסתכל שלו, הרע לעין חושש ואם עין. עליפרת
 ? ליוסף שמאל נחיר עניןמה

 ת ר פ כ ד ג ב כפולות הנקראיות אותיות ז' יש פ-ה היצירהבספר
 : כזה והפה, נחירים ב' אזנים ב' עינים ב' : הפנים אברי ז' עלושולטים

שמאלימין

 עיןכעין
 אזןפאזן
 נחיררנחיר

 פהת



שעריםהקדמהסנרצחיל

 יעקב יצחק, אברהם, רועים ז' נגד הם איברים ז' שאלו האריז"ל מרןוכתב
 : כזה ודוד, יוסף אהרן,משה

 אברהםעין
 יצחקאזן
 יעקבנחיר

פה

 משהעין
 אהרןאזן
 יוסףנחיר

דוד

 עינו יתן הרע, עין נגד א"כ בשמאל. ויוסף בימין יעקב האף בנחיריהרי
 והבן. שמאל, נחיר וזהו יוסף, שלבמקומו
 שפיר לכן האף, בנחירי ושניהם מהולים, נולדו שניהם ויוסף יעקבוהנה
 והבן. הסימנים, יש אם רואים הקודש רוח בעלי שם, דוקא למה להביןיש

 בשעה הלקט שבולי בשם קי.ב סי' בב-י מיבא במדרש ענין, באותו לעניןומענין
 השרת מלאכי פתחו עיניך, על ידו ישית ויוסף ליעקב הקב"השאמר
 וצ"ב. ע"כ, לצדיקים, ומבטח משען י"י אתה ברוךואמרו

 שחשב אלא החי על תנחומים מקבלים שאין חי בנו שיוסף ידע אבינו שיעקבוי"ל
 דע והנה יותר. שמאל בנחיר ואינו רועים, ז' בכלל ואינו מקדושתושנפל

 מראה מבעל פסח של הגדה עיין הארדל, בית האלף כל רשום הידיםשבאצבעות
 וכו'. באצבע בכ"ר באגודל אי"ק בסדך זצ-ליחזקאל

4ה  
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לאשערים שירפוטעניןפתחי

 יוסף. זו שמאל ולנחיר עינים, לב' השייכים בכ"ר אותיות באצבענמצא
 ויוסף ליעקב וכשנאמר עין. עלי פרת בן וזהו עינים, ב' על יוסףונמצא
 אות על בקדושתו עומד עדיין איך ששמע שמח, עיניך, על ידוישית
 במקום ידו ישית יוסף וזהו הידים. בסדר עינים ב' גבי על שהואר'

 ברוך ואמרו השרת מלאכי פתחי מיד שבאצבע. עינים ב' גבי על עיניך עלהאצכע
 היצירה מספר משמע אגב הצדיקים. בקדושת שנשאר לצדיקים, רמבטחמשען
 הכפולות. אותיות שאר כמו ח!ק ר' ויש קל ר' יש כפול, הוא ר' שאותהג,ל

 זקונים בן במקום בנימין נתן יעקב, מעיני נעלם יוסף כאשר : להוסיףויש
 נהיר במקום בנימין נתן א"כ ויגש( פ' ריש קטן, ,קונים ילר )~נקיא: יוסף.הגדול,
 )1'גש(. עליו עיני ואשימה אלי הורידוהו יוסף שאמר מה י"ל זה לפישמאל.

 צדיק, יסוד שמאל נחיר על שמסתכל שמאל עין על שקאי וי-ל יחיד, בלשון עיני אמר למהוצ-ב

 ברכות. ממסכתכנ-ל

 הקודש רוח בו שהתנוצץ בעבדך, אפך יחר אל ליוסף אמר יהודהולכן
 שמאל. לנחיר ושייך בצדקו, עומד עדיין שיוסףלומר

 אבל הריח. לחוש שמזיקים ודברים נפט נושאים כלל בדרך הישמעאליםוכן
 שמזיקים דברים ובמקום דרכם, נשתנה השמים מן יוסף, לקנותכשבאו
 רש"י פיררש כ,ה, ל.1 ,וישב ולוט צרי נכאות הקטורת סממני הביאו הריחלחוש
 וי,ל בצער? יושב הוא הלא 1ה, הוא שכר מתן מאי יצ,ב צדיקים. של שכרן מתןלהודיע

 היצירה, מספר כךל האף בנחיר הוא היסוד ומדת עולם, יסוד צדיק היהשיוסף

 יוסף. יסוד מדת ניזק שלא חז"ל אמרו שפירלכן
לר.

 שנים ע' שכל חז"ל ואמרו הראשון. אדם כמו מהול נולד המלך דודוכן
 של אחד כיום שנים אלף לחיות צריך שהיה הראשון מאדם שקיבל מה הם דודשל

 לבית שנכנס פעם כל ברית, אות של נ1מדרגתך זךכך היה ודד1-הקב.ה.
 מג:. מנחותהמרחץ

 ומראה ושליא, ושפיר נדה דם הלכות ופוסק יושב היה המלך דודוכן
 למפיבושת, השאלות כל שלח לא למה וצ,ע ד. ברכות לאמת כיוון האםלמפיבושת

 היה אם הידים בשרטוטי דיד,1 מהול שמלד כיק יתירה חכמה לך שהיהוי,ל
 בל של הילרים רמוז 1רת שבאצבע כידוע לידה טומאת לטמאה ושיליא בשפירולד

 ךלזה וכו' יום י-ד עליה לשבת נקיבה אם אך יום 1' עליו לשבת צריכה זכך ואםאחד,
 בב,י, מובא הרמב-ן, שכתב הוא יתירה ו!קכמה רש,י טפח, כשיעור בידיו משערהיה

 מחמירינן ולכן כ.ה. דף נדה מסכת בשיטות מאוד מסובך ענין והוא כלל, בזה בקיאות לנו איןשאם
 למפיבושת. היה שלא מה יתירה חכמה קבל המלך דוד אבל ספק, מחמת האופניםבכל



שעריםהקדמהפתחילב

 כל נפתחו נח שמשנולד במדרש כדאיתא לידים, ושייך מהול נולד נחגם
 הידים.אצבעות

 להבדלה. הידים.שירטוטי

 לאורו שיאותו עד שבת במוצאי הנר על מברכץ אין פ-ח ריש משנה ברכותבמס'
 לאור הידים בשרטוטי להסתכל שמצוה החכמים אמרו רצ,ח( )סימןובטור
 ברכה. סימן שהוא הזקנים ואמרו הבדלההנר

 דבולהה:י

יא'---
י,י%
ו/
,4

 התורה, מצות כל יריו במעשה יאיר הנר, לאור בידים שבהסתכלותפירוש
 וזכויותיו, אדם, של רצונו חקוק הידים ובשירטוטי אור, ותורה מצוה נרכי

 תרי.ג(. בגימ' הידים )שירטוטי התורה ממצות מלאיםשיהיו

 בשרטוטי שברק כלומר בירו, הוה ולא ברק עקיבא, רבי את תלמידיו שאלו חז,ל, ברברי רמוזוזה

 התורה שבל )סנהדרין( תווזו ספר גלילי כשתי ידיו שתי הגדול אליעזר ברבי וכן מצא. ולאידיי

 !צ.ל. מסקאלי,א אדמו,ר בידיו. רשוםהיה

 יד. של תפילין'ענין

 לרמז יש בכור כל לי קדש כתיב תפילין בפרו~ת ענין באותו לעניןמענין
 הנחת להלכת גבולים שני לנו יש כי יד. של תפילין הנחת מקוםלהלכת
 : יד שלתפילין

 שהוא צרכו, כל תפוח כשהוא שריר מבשר למטה לא התחתון גבולא(
 בשר לדד. מאוד סמוך והוא כ.!-ב( הרב יש,ע ,ישץ, הלב כנגד ממשמכוון
 קיבורת הנקרא והוא בחז"ל מיוחד שם לו ויש צרכו. כל בקיבוצתוהזרוע
 ר', כמין ידו שמח!יק תפוח, נוד כמו ש,ע, תפוח, בשר תוס', בשר, קיבוץ קיבורת של,יפירושו



יגשער'ם שירטוטעניןפתחי
 מנשה דבי תנא ל.ז. דף מנחות במסכת גמרא היא זה לדין ד13קרר אומץ(.יוסף
 קיבורת. זו ידךעל

 תוס'( )לשון נסר קגי" 1ס1ן ס"קיטרס
 סממטר"

 ריס ועין בי" מ" )כ61 סמפ1ס גסו 2216
 עוון. סס~,סן 1ס1ן וסו6 2216 נממטר6 חיח( ו"1 פ6 פיה6

,ן1
לו(

 ,4י','.ן)
 שהוא צרכו, כל חפוח כשהוא שריר מבשר למטהיא

 הלב כ1גר מפשפגוון

 למעלה תפוח בשר עדיין שיש )שלפ הזרוע עצם מחצי למעלה לא העליון גבולב(

 שולחן הנ,ל, לגבולים חוץ ימצא לא תפילין מקצת ואפילו תפילין, מקום שם אין ה1רוע, עצםמחצי
 סבירא הפוסקים גדולי של בבולם ורובו אדם, תפארת שו,ת מ,ב, מהרש-ם, צבי, ארץ דע,ק,שלמה,

 פרץ מרבינו הסמ"ק בהגהות היא דין דמקור בתפילין(. כבולו רובו אמרינן דלאלהו
 נמצא שלא ואע.פ רבא, השימושא בשם זה קבל המ הזה, הדין את שמביאהיחיד

 הגר-א ורק לעיכובא, והרמ,א, ערוך השולחן אחריו נגררו מ-מ ממנו, חוץ ראשון בשום 11שיטה

 עיין לכתחילה, לשיטתו חושש הוא שגם ומשמע וכו', אומר הייתי הסמ,ק ההגהות דברי לוליכתב
 ובן ברכה, ובלי הרחק בשעת כ-א הזאת הקולא על לסמוך שאין סתם ארם החיי ועב,פביה,ל,

 המ.כ. פסק שכן לכתחילה. להקל .ואין סתם קנייבסקיהרב

 לשל יד של תפילין בין הקש יש : לז מגחות ב1מרא שורש לו יש 1רוע, פלג של 1ה לדיןומקור

 אמצע והוא רופס, תיעק של שראשו מקום עד מקומו ראש של ותפילין מזה. זה ולמדיםראש,

 הזרוע. העצם מאמצע למעלה לא להיות צריך יד של תפילין גם א"כ )רא,ש( ראש שלשיפועו

 פרץ תאומים, שני פרץ. בלידת לרמוז אפשר רופס, תימק של שמוחו מקום של לדיןומקור

 בתר ולא ראש בתר אזלינן תחילה, ראשו את הוציא והשני תחילה, ידו הוציא אחדוזרח,

 ההפילין, הנחת מקום סוף לדעת סימן תינוק, בלידת ויש האמיתי, הבכיר הוא פרץ לכןיד.

 של העליו חצי לשלול נלמד וממנו רופס. תיעק של שמוחו מקום גדול, באדם כן שאיןמה

 ביד. ובןהראש



שעריםהקדטהפתחילד

 פרץ, רבינו לנו לימד העליון וגבול מנשה, דבי לנו לימד התחתון גבולהרי
 הסמ"ק. הגהותבעל

 הוא אחד הידים. בענין גדול עסק שנעשה בתורה יש בכורים שניוסימניך
 שמאלו יד עליו אבינו יעקב שנתן הבכור, מנשה כי ידיו את שיכלמנשה
 דבי תנא וזהו שמאל. שביד לתפילין הנוגע בהלכה וגדוש מלאועשהו
 פרץ. עליך פרצת למה פרץ הוא והשני קיבורת. זו ידך עלמנשה

 של עליון גבול לדעת חיים אנו שמפיו הסמ"ק, בעל פרץ לרבינו רמזוזה
 זרוע. פלג יד, שלתפילין

 גרולה שהיא תפילין במצות להתקדש שרוצא מי בכור כל לי קדשוזהו
 הרב ובש,ע וברא,ש, הירושלמי, ובהשמטת רבא, בשימושא בדאיתא שבתורה, עשה מצותמכל
 ופרץ, מנשה בכורים, ששני במקום להניחה ידקדק בכור כל ובו', ל.זסי'
 רמוז שבלידתו רחם כל פטר פרץ, ורבינו מנשה, דבי תנא מקומו,גילו
 והבן. התפילין,מקום

 הוא יד סתם כי שמאל זו ידך על ל"ז. מנחות בגמרא שם אמרינןועוד
 יעקב בברכת מצאנו שהרי כלל, זה אין אומר החורם יוסי רבישמאל.
 ממווזה ילפינן אלא ימין, ליד יד לסתם קורא שיוסף ומנשהלאפרים
 הלב. כנגד משימה או )ידכה( כהה מיד או וקשרתם()וכתבתם

 ותוס' בחוטם, שקיע שהוא מ,ג: רף ,בכורות חרום כמו פרש"י החורם, יוסי רביוהנה

 לכן שבח של שקע אלא חרום, מום לו היה לא שבאמת וי,ל גנאיו שם על יקרא למההקשה
 הוא ואולי האמת, חכמת של סימן של השקע והוא ח,ו( חרום ולא חורםנקרא
 יוסף. של איקונים זיוכעין

 יד שסתם למדים שממנו הצדיק, ליוסף שייך החורם יוסי שרביואפשר
 וק"ו הידים חכמת ללמדו פסים כתונת יעקב עשה וליוסף שמאל.אינו
 - מנשה רביה תנא מנשה, - יוסף מטי, יד. של תפילין להלכות הנוגעיםדינים
 רבינו משה אמר שתים, בת פרה אומר אליעזר רבי במדרש שאיתא ובעין - פרץ רבינופר,ן,

 אליעור(. האחד ושם הה,ד חלצי, מיוצאי וה יהא רצוןיהי

 המזוזה.ישרטוטי

 נשמר והבית עליון, רצון גילוי הוא במזוזה שעושים השרטוטים עניןוכן
 תודה"ק ,3"כ י,ז.( דף ע,ז במסכת הגר דאונקלוס ובמעשה ל,ג: במנחות )כראיתא ידו,על

 שיתחבר המזווה, על ידו שמניח פעם כל לכון שייך זה וכעיןוצ"ב.
 המתגלה רצןנן עם ז-ל( לף מהקדושת כנ,ל המזו,ה, בשירטוטי )שנתגלה הבורארצון

 בגימ' המזוזה שירטוטי לרמז ויש היד, בשירטוט המווזה שירטוט ,לחבר הידיםבשרטוטי
 עה"כ(. הידיםשירגווגף



יהשערים שירמומעניןפתחי
 במזוזה* שרטוטים ז'*מנהג

 קדום )מנהג נוהגין יש במזוזה, הנהוג השירטוטים במנין לרמז ישובזה

 וגבורה כח בהם שיש חנמל לודם לכת. כדכבי ז' נגד שירטדטים שב?בירושלים(

 קנ.ו.( )שבת אחר לכוכב שליטה יש שעה שבכל תבל. בקרב מושליםלהיות

 מחשבות.מבטלסטורן-שבתאי

צירקות.יופיטר-צדק

 דמימ.שופךמרס-מאדים

 כמו בסתר להיות יצליח ולא יתפס יגטב ואם משלו,אובלסן-חמה

 בגלוי. שהואהשמש

 ביותר. המאיר הכוכב שהוא בו בוערים והרהוריםעשירותוינוס-נעה

 תמיד. לו סמוך ונמצא לשמש ביותר הסמוך ובהירות,חכמהמרקורי-כוכב

 אחרים. משל ואוכל ומתמעטת, שגורלת כלבנה וסותר,בונהמון-לבנה

 עליהם המושלים הקדושות אדתיך,ן ז' יש מזל( )הגקראים הכוכבים אלוועל
 מזל אין ,קךו.( שבת במסכת דאמרו פ'ה( היצ'רה "פר כפר"ת בג"ד הםואלו

 שלומד מי כלומר המזל. משתנה וזכותים תפילה ידי שעל פרש"ילישראל
 כוכבי ז' על כפר"ת בג"ד אותיות שבע ממליך הבורא את ועובדתורה
 מתי כפר"ת, בג"ד כמנין לישראל" מזל "אין וסימנך לטוב. ומהפכןלכת
 הקדושות. אותיות ז' תחת הכוכבים משעבדין הם כאשר לישראל, מזלאין
 ע"י הנ"ל כוכבים ז' על למשול דוקא שורות בשבע המזוזה גם עשוולכן
 התורה.מצות

 שרטוטים* כ"ב'מנהג

 רכ ב' הא' אותיות )כ"ב התורה אותיות כ"ב נגד שירטוטים, כ"ב נוהגיןויש

 מחטלים(. להיות הקדושות אותיות לכ.ב כח לתת כנ.להכונה

ויכועיליראל1הי"א4,.צ11א,האחף4יאהצתאת )פלוטה 3 אוירא

 ול11 זב:כלבזאדך וצככ,צפשך,זליהא4ע1ךצכללצלך )פטורן( 3 מיימ

ש א  ושנצתו ע41צצך ה1ום מעיר אנכ. *,פר ל*יחאיצריס )אורניוס( 3-
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 ולעבףז לא*כס א יהיה את לחאבה היזם אתכס

 בעתו איצכם מ6ר זצתת, צפישכם ובכל ל4בכםנצכל כוכב ךי0

 זצדתי-צ' ףצהרך ותיריך ף* ואספת ומללושיודה לבנהת44

 וחכל" ל4המתך בשיךעייב טלההי
 לכם הימרו זשבעת

 אחרים *לא'ם יעביתם יסרתם י~בכם טתאפן שירי

 את ועצר בכם יהיה אף יחרה להםוהשתחהתם תאומיםין44
11

 יבולא *ת תתן לא והאלמה מזכ1ר ול114ה,הן4קיכייפ סרטןח

 ללם 5"ן מעלהאיץ"6בהאשי*היה מהיהואייתם אףט ."

ז"1בזתפאתףבףיאלאעלשםבכםויל3פשכםוקשרתם בשלהי ןע

 1למיתפ עיציכם בץ ל516פת 1ח14 %,יכם י4ית"תם מאזיםיח

 ובללדתך בב,תך בשצתך לףציגס ב4כם אתאתמ עקרבנה

 ב,דןך עלכ"וזות יכד4צתם יצ"יכיךיףיךין-'יכבך קשתס בה

 עלאאימה ב15כם 41מי ימ11מיכע לכוק1צשער,ך גדיע
 השטש כימי לאמ לעת ליבתיכם אבעיהאאשר דליצ

 %ה*רץ רנים ק עי



זזשע-ים שירפוטעניןפתחי

 הכתיבה לפני הקלף את לשרטט הוא מסיני למשה שהלכה מהנ"ל,נראה
 ונאה. ישר האותיות את לקבל הקלף את ולהכין הכתב את ליישר רקשיהיה

 בתבי נוי לעשות מוכשר הכתב ועושה ישר, שיהיה הכתב להכץ מנת על שנעשה כזה שרטוט)רק
 ההשפעות כל הבית בעל על ויחילו ה,ה, בבית ד' רצון את להביא האותיות על ישפיעקדש,

 ואנוהו.1. א-לי .זה של שפע רושם ושרטוטשהזברנו,

 העליון רצון קדושת לשתף א"א אז כי הכתיבה, אחר לשרטט א"אלכן
 הכתב את ליישר נעשה שלא שרטוט כי בשרטוטים. הרמוז השרטוט,אל
 ושרטוט כתובים, כבר שהלא הכתיבה את כלל מסייע אינו השרטוט,אל

 העליון. רצון עליון, לשרטוט שייכות לו אין הכתיב את מסייעשאינו
 לרדת יכולות שהיו וההדרכות שהזכרנו, ההשפעות כל חסרותוממילא
לבית.

 כתב יישור לשם וכתובים לכתב, וסמוך קיים, להיות צריך השרטוטלכן
 ובזה ואנוהו". א-לי "זה ידו על לקיים המזוזה, לאותיות והדרכההמזוזה
 לנו נמשך הללו השרטוטין ומן העליון רצון רמז המזוזה בשרטוטינמצא
 רצונינו לבטל ב' ימה המזוזה על היד נותנים לכן יתברך. רצונולעשות
לרצונו.

 הגט..שירטוטי

 במספר לתת אפשר רמז איזה לדעת לבי נתתי ענין, באותו לעניןומענין
 הגט.שירטוטי

 בגט. שורות י"ב לכתוב ,2נוהגים מה וז.ל1 גיטין מסכת ,ייש התוספותכתבו

 י"ב. בגימטריא דג"ט משום ר"ת אומרא(

 דכתיב משום סעדיה רב ובשם גאון האי ר' בשם שמע ור"יב(
 המפסיקים שיטין י"ב כשיעוך לה.( מנחות עיין ספר ספר ,רלפינן כריתותספר
 בין שיטין ד' להניח שצריך יץ:1 יף בב"ב כדאמר תורה ספר חומשי ד'בין
 חוזר אלא שאינו חשיב לא תורה למשנה וידבר שבין והפסק וספר ספרכל

 עב.ל שלמעלה. למהושונה

 מחלק להיות נכנס לא דברים של שורות ד' של ההפסק למה צ"בועדיין
 נכתב גט מצות כל אדרבא הפסיקות, בשאר כן שאין מה כריתות,הספר
 ? שירטוטים י"ו לשרטט צריכים היינו א"כ גופו, דבריםבספר

 שאין ע"פ אף לשרטט נוהגין חומשדם הה' כל של ההפסקים ביןוהנה
 הספרים. שמחלקים פנוים שירטוטין י"ו של סך ויש כלום, שםכותבים
 לכתוב י"ב שירטוטים, י"ו עושה הגט לכתוב שמתחיל קודם הסופרובאמת



שעריםהקדמהפתחילח

 וא' מימין א' ועוד העדים עבור ב' נוספות, שירטוטין ד' ועוד הנוסחעליהם
 הה' כל בין שמפסיקים שירטוטים כמספר שירטוטים י"ו הכל סךמשמאל
 כס"ת גט שירטוטי לעשות כן היה הגאונים שקבלת יתכן א"כחומשים.
 כריתות, בספר להפסיק ניתן בס"ת להפסיק שניתן דברים הפסק גםנמצא
 להזדייף, יכול שאינו שטר נעשה ובו העדים, חותמים בו כי עיקר,והם
 ספר של שירטוטי שד' נמצע ואדרבא, הצדדין. מל שירטוטי שתי ידיעל

 הגט. שירטוטי עיקר נגדדברים,

 ינק/4ראש

ה יינ שטי
..-יייקר"

- / / /

 י

 פוגר -4ב.
ת ש'וטוסקו'"/ ש  

 אלעזך רבי אמך גיטין מסכת סיום חז"ל שאמרו מה הרמז פי על יאמראו
 שנאמר דמעות עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרשכל

 בכיה ענין מה לרעת ויש וגו', בכי ה' מזבח את דמעה כסות ב'מלאכי
 גט. לענין מזבחשל

 שליט"א וואלפסאן משה רבי הרה"צ ורבי מורי מפי שמעתי זה עלוהסבר
 שלקח עפרו חז"ל שדרשו עמו אדמתו וכיפר כפרתו, ממקור פסוקע"פ

 זה לפי השיטין, מן המזבח מעפר היה הראשון אדם בריאת עבורהקב"ה
 ודפחחו"י. עכת"ד זיוגו פירוד על דמעות מוריד המקור, שהואהמזבח

 השנה ראש כפרתו ממקום הראשן אדם שנברא ביום כי לקח להוסיףויש
 ימתרגמינן ל,ג:( ~ר.ה תרועה יום שהוא בשופר, בכיה מצות ניתן ובוהיה
 והנה בכיה. של לשון שהוא ה'( )שופטים ותיבב דבורה משיר וילפינן יבבאיום



5משערים שירמוטעניןפתח'

 בכיות בוכין ויש ארוכות, בוכים יש לעשות. איך יודעים אנו אין זובכיה
 בכיות קולות. ג והוא גינוח, או שברים הנקראת ארוכות בכיותקצרות.
 קולות. ט' והם יללה, או תרועה ונקראת ותקיפות,קצרות

 בין פירוד כל לבטל היא זו בכיה וענין קולות. ג"ט של בכיהוסימניך
 עומד הקב"ה הללו התקיעות ואחר ישראל, כנסת זו זווג ובתהקב"ה
 תרועה כי ב.ג, במדבר בו מלר "יועת רחמים כסא על ויושב יבבא דיןמכסא

 בדאיתא אמת כולם בכיות הכ"ד של יחשבון רעות. או יבבא פירושים ב'בולל

 לתש.ת תשר.ת שבין בבא שבכל התקיעה בכפול צורך אין מסתפק שאם החיים, כף עייןבזוה-ק

 ע.ש.ותר,ת,

 היבבות. כמשפט ג"ט כמנין קולות י"ב ובוכה דמעות מוריד שהמזבחויתכן
 המזבח של הבכיות כמנין הגט שורות הי"ב מספר לרמז יכולים שפירלכן

 יקפוץ שלא כדי הגט, שורות במספר הבכיות אותן להזכיר תרועה,שברים
 דהבן. מקושר גט תקנת כעיןלגרש

 מוווה..שם

 שהקלף הפתח עץ והלא מזוזה בומם הקלף את קוראים למה להביןיש
 מזוזה 5קבוע הברכה בנוסח תקנו הרי ועוד ? המזוזה הוא עליוקבועה
 לקבוע הברכה את תקנו לא מדוע ! קובעים קלף קובעים, עץ רכי א'()רפ,ט
 ?קלף

 שתקבע למווזה נורם והפצים מזוזה, חיוב אין הפתח( הץ פצים בליוהנה,
 העץ שם על הקלף קראו ע"כ ביתך, מזוזות על וכתבתם אומרוהפסוק
 עליו.שנקבע

 שכל מזוזה, במצות הסוד בעלי לנו שגילו מה ע"פ לומר יש הדברוטעם
 יעקב רחל. עם יעקב השכינה השראת הוא שם מזוזה, חיוב בו אשרפתח
 מגעת רחל של שראשה הוא וכלל הפרשה. עם הקלף היא ורחל העץ,הוא
 הדין הוא ולכן שלו, העליון שליש תחילת שהוא לבו כנגד יעקב, שללחזה

 רחל של ראשה נגד ב( )רפ"ט שם המזוזה וקובע מהמשקוף שליששמרחיק
ע"כ.

 דבר שום לה "יו כלום מגרמה לה לית )מלכות( שרחל אליהו( פתח תיק-ז, "קדמתידוע

 אלא משלה אור לה שאין הלבנה כמו ".א( מיעקב שמקבלת מה רקמעצמה(
 שהקלף מה הוא המזוזה של מהותה כל לכן השמש, מן שמקבלתמה

 משפיע שהעץ מזוזה העץ שם על הקלף נקראת לכן )יעקב( מהעץמקבל
 בפתח אותה לקבוע מדאורייתא שחיובו מפתח קלף ליטול שאין הפוסקים כתבו )לכן הקלףעל

 רפ.ט(. סוף עתן מקדושה, הוררה משום מדרבנןשחיובו



שעריםהקדמהפתחים

 שירסוטים* כ"ביעניו

 שמכוונינ( שבמזדזה דברים בכמה לרמז יש המ1וזה על משפיע שיעקב הנ"ללפי
לזה.

 182( = 1 צ )26 יעקב כמנין הוי"ה שם פעמים ז' ישבמזוזה

 כ"ב. ענין ג"פ מצינו ביעקב שירטוטים, כ"ב לעשות נוהגיםבמזוזה

 אבות מסכת יעקב, עד ב' ועוד אברהם עד י' ושד נח עד י' יעקב עד מאדם דורותכ"ב
ה'(

 בנו. יוסף על התאבל שנים כ"ב וכנגדם בגולה, יעקב שניםכ"נ
 לכ"ב לכוון יש א"כ בראש, עצמות כ"ב שיש כידוע לראש רמז כ"נועוד
 המזוזה. למקום שמגעת רחל של לראשה מלבו, משפיע שיעקבשיטין

 שיש מי כל אומר יעק"ב בן ר"א מג: דף במגחות חז"ל דברי לפרש ישובזה
 הוא בחוזק בפתחו, ומזוזה בבגדו וציצית בזרועו, ותפילין בראשותפילין
 )תהלים ואומר ינתק במהרה לא המשרלש יהחרט ד( )קהלת שנאמר יחטא,שלא
 יד, לשל ראש של מקדים למה להבין קט ויחלצם. ליראיו סביב הויה מלאך וחונהלד(
 שייך מה ומ1וזה תפילין אבל חוט, לומר שייך חוטים, הם ציצית בשלמה ועור ואומר. מאיועוד

לחוט?

 ומקור הלב. על שמאל ביד הציצית מחזיקים כ.ד סי' ציצית הלכות סוףב1מ"ע
 לבבכם. אחרי תתורו ולא שנאמר מה לקייםלזה

 לבבכם על אלה דברי את ושמתם שנאמר בתפילין גם מוזכר הלב נגדהנחה
 שמכוון קיבורת זו הלב כנגד שימה שצריך מלמד יצחק רב אמרוקשרתם
 תפוד שריר מבשר למטה תפילין המניח לכן כ'. כ,ו הרב ש,ע *(: מנחות הלב כנגדממש
 ממש מרוייק והוא הלב, נגר שימה מקיים אינו תפוח מהבשר למטה מהתיתורא משהואאפילו
 ממש. הלב תחילת עד צרכו, כל המקובץ הבשרתחילת

 בתחילת המזוזה לקבוע צריך לכן כי הלב, נגד שימה במזוזה-נ2צינוגם
 הגוף, שליש בתחילת הוא הלב כמו כי השער, גובה של העליתשליש
 מדת לבו על והמזוזה שם העומד )י,או יעקב של לבו מול המדוזהכן

שמורים.

 שבציצית אלא בציצית, ובין בתפילין בין במזוזה בין ללב רמז יש זהלפי
 שמשלים הציצית הוא המשולש חוט א"כ לבבכם. אחרי תתורו ולאמפורש
 ובמזוזה. בתפילין הלב נגד בשימה הכוונהעיקר



טאשערים שירמוטעניןפתח'

 רובנצת בינה אם בסךד שהךא תיקנ,ז המקובלים כתבו התפילץ בכוונת גםוהנה
 אמא הם ראש של שתפילין שבתי רב סידור האריז"ל מרן ופירש בניה.על

 לתפילין ומשפיע הלב ששם החזה, עד למטה יורדת רהרצועה ביגהעילאה
 הרצוע יהיה לא לכן יד. של קשר ראש, של רצוע מסוף ונעשית ידשל
 המקובלים.וכן מגהג ע,פ לזה להקפיד כ,ה סי' החיים בכף עיין הלב עד רק ראששל
 על מקפידים העולם שאין וה על שמתמיה מצאתי הקהתי שבט ובשו"ת כ,ז, סי' ברע,אמובא
 מדאי. יותר הרצ~ע להאריך ומקיליםוה

 התפילין בכוונת וכן יד. של לתפילין ראש של מתפילין בא השפעא"כ
 הויה אהיה ראש של תחילה הזה בסדר לכוון האריז"ל בכתביאיתא
 מעילא השפע סדר הרי . אדני הויה אהיה יד של כך ואחראהיה
 התפילין כותבים תחילה הקבלה, ע"פ התפילין כתיבת בסדר וכןלתתא.
 של התפילין כותב כך אחר ורק ומשחירה, הבית לתוך ומכניסו ראש,של
 צריך לכן יר לשל ראש משל בא השפע כי כנ"ל י"ל הדבר וטעםיד.

 הנ"ל. בסדר הסוד ע"פלכותבו

 מקדים ובזרועו, בראשו תפילין לו שיש מי כל הגמרא בדברי גם מרומזוזה
 ההשפעה. כסדר יד לשל ראששל

 והלא ? בלב הבנה יש וכי מבין. הלב הלב, בינת הלשון מה מובן גםובזה
 אמא בינה הנקראת המוח האמת לפי אלא כלל? בלב והרגשה מוח שוםאין

 במזוזה שאמרנו וכמו מבינה, בא בלב שיש מה וכל ללב משפעתעילגה



שעריםהקדמהפתחיטב
 הלב כן כמו , מזחה הפצים שם על נקראת ולכן לקלף משפיעהפצים
 והבן. מבין, הלב אומרים לכן מבינה,מקבל

 הלב, על יר"ש להשפיע שבאים הוא וצתית מזוזה תפילין שבהם השוההצד
 השלישי הכתוב שבא עד במזוזה ולא בתפילין לא כ"כ מפורש שאינואלא
 וזהו לבבכם. אחרי תתורו ולא בו שכתוב ציצית מצות זו ביניהםויגלה
 ינתק. במהרה לא ציצית המשולשוהחוט

 מצות משלשה היוצא הויה למלאך לרמז יש הויה... מלאך וחונהואומר
 ז"א של שם כוגלא ט'( דף ויקרא )פ' ובזוה"ק הז"א. של בלבו שהםהללו
 קונא אחת מצוה העושה כל אבות, בפרקי ואיתא ב"ה. הויה שםהוא
 תורת היק ומצוה, מצוה מכל הנברא המלאך והוא אחד, פרקליטלו

 גרתי, לבן עם יעקב, עבדך אמר כה לעשו, המלאכים שאמרו רזהוא'(
 ממצוות הנבראים ממש המלאכים ואנחנו כלומר שמרתי, מצותותרי"ג
 ליראיו, סביב הויה מלאך וחונה ואומר בגמרא, אמרו ולכן "פרשים(.הללו.
 הויה. בשם מלאך רבוראים )לב( בז"א שהם למצותרמז

 סצרים יציאת סוד טזוזהטאמר
 שנראה מה כ5 שנכתוב "יהצריך וז"ל: בא פרשת סוף ז"ל הרמב"ןנתב
 בין וע5 יד( שץ )בתפי5ין ידינו עץ ובמופתים ובאותות באמתעלינו
 הבתים פתחי ע5 עוד אותו ו5כתוב ראש( שי )בתפיליןעינינו

 ויציב אמת שאמרו כמו ובערב בכקר בפינו זה ושנזכרבמזוזות
 עכ"5. חייךימי כי מצרים מארץ צאתך יום את תזכור 5מען שכתוב ומהדאורייתא

 סיפור של ומופתים אותי לכתוב היא מזוזה שמצות הרמב"ן מדברימשמע
 כל ממצרים צאתנו יום את תמיד נזכור בתינו בפתחי ובקביעתה מצריםיציאת
 )עיין ? במזוזה מצרים יציאת של ענין מצינו איפה טובה. וקשה חיינו.ימי

 דרכים. בכמה וי"ל כן( שהקשה התורה עלגרי"ז

 אזוב אגודת ולקחתם הפתח ושחטו כ"ב פסוק י"ב פרק בא בפרשת כתיבא(
 הדם מן המזוזות שתי ועי המשקוף ע5 והגעתם בסף אשר בדםוטבלתם
 מצרים את לנגוף ה' ועבר בקר עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם בסףאשר
 יתן ולא הפתח על ה' ופתח המזוזות שתי ועי המשקוף עי הדם אתוראה

 עד ~בניך 5ך הזה הדבר את ושמרתם לנגף בתיכם אל לבאהמשחית
עו5ם.



מגשעך"ם שירמוטנניןמתחי

 במקום היה המזוזות שתי ועל המשקוף על דם מתנת כי ו. פס' חז"לואמרו
 המזוזת ושתי המשקוף נתקדשו מצרים שביציאת הרי המזבח. על דםמתן

 ובספר מצרים. ליציאת זכרון מזוזה מצות שפיר הוי א"כ לדורות.ונקבעו
 דמים. מתנת לשלשה מזוזה ע"ג שכותבין בש' רמוז נועם אמריהקדוש
 שנתנו בניסן י"ד ליום רומזים ש-די של י"ד אותיות כי להוסיף וישעיי"ש.
 ע"י כלומר עולם. עד הזה הדבר את ושמרתם וזהו הנ"ל. מתנותהשלשה
 וברוך זצ"ל הוטנער מהר"י הרה"ג תירץ זה שכעין )ושמעתי מזוזה.מצות

שכוונתי(

 ביאופן
 פרשת )וה"ק חז"ל דאמרו מצרים יציאת של מלאך רמוז במזוזה גםב(

 וכן היצר. מיד להצילנו העומד קדוש מלאך שורה המזוזה ליד כיואתחנן(
 ל"ד( ויחלצם")תהילים ליראיו סביב ה' מלאך חונה :(" מ"ג )במנחותאמרו

 אמרו. מלאך איזה על לעיין ויש המזוזה. עלקאי

 שמירה. של מלאכים ארבעה יש האריז"ל מרבינו המטה של בק"שוהנה
 ואיתא רפאל. ומאחורי אוריאל מלפני , גבריאל ומשמאלי מיכאלמימיני
 מלאך ושמו הללו המלאכים ד' כולל גדול אחד מלאך כי הזהרבתיקוני
 )כ"ג משפטים בפרשת כדכתיב שמירה. של מלאך והוא הפנים שרמטטרון

 ואמרו בקרבו שמי כי בדרך.... לשמרך לפניך מלאך שולח אנכי הנה כ'(-
 פירוש רבו כשם ששמו מט"ט מלאך זו ברש"י מובא :( ל"ח )סנהדריןחז"ל
 וכי הו"יה אל עלה פסוק על בסנהדרין ובאמת קטדי. כמנין מטטרוןרש"י
 רבו. כשם שמו כי הפנים שר מט"ט זה הו"יה אלא ה' אל לעלותאפשר
 צעל יעקב בקהיית מצאתי וב"ה מט"ט. שם רמוז הו"יה שבשםמשמע
 ז' פעמים ז' ז"ג. כמנין י' מט"ט שם רמוז הו"יה בשם איך הרעיםהמלא

 שמו רון מטט הרי רו"ן נמנין הוה פעמים ט'.הוה הרי ג' פעמים ג' מ"ט.הרי
 שדי ובשם הו"יה בשם רמוז הנ"ל מלאך שם א"כ, ע"כ. הו"יה. רבוכשם

 סי' סוף שו"ע )עיין זה מול זה מלגו והי"ה מלבר שדי שם כותביםובמזוזה
 הללו. שמות בשני שכלול הנ"ל מט"ט המלאך השראת לעורר כדי י"לרפ"ח(
 זקנים דעת עיין ט"ז כ' )חוקת ממצרים ויוציאנו מלאך וישלח נאמרועליו
 משפטים(. פרשת תוס'מבעלי

 משה על גם קאי זה מלאך כי ט"ז( כ' חוקת פרשת )רש"י חז"ל אמרווהנה
 תורה )לקוטי שדי אל שמות שני כמנין שמשה ידוע כי לרמז וישרבינו.

 שמות כי עמוקות בממה שאפירא נתן ר' הקדוש הרב וכתבמהאריז"ל(
 ש"ר רו"ן מט"ט נמנין יו"ד דל"ת שי"ן למ"ד אץ"ף כזה במילואןהנ"ל

 של מלאך מעוררין מזוזה על שכותבין שמות "י, שע שפיר "כ א .והבן. "םהפני
 מצרים.יציאת



שע-יםהקדמהפתחיסד
 ג'אופן

 בספרו זצוקללה"ה מקוזניץ הק' הרב שכתב מה פי על הנ"ל בדרך עודג(,
 י"ד עד והנה מצרים. יציאת רמוז אד-ני בשם כי ישראל עבודתהקדוש
 תורה מתן עד ומפתח א' לאות רמוז ופסח אדני של י"ד באותיות רמוזבניסן

 כמנין בדיוק טזוזה גם והנה הקדושים. דבריו תוכן ע"כ נ' באות רמוז ימיםנ'
 התורה. קבלת יום עד ניסן ר"ח שמן הימים בה שרמוזהנ"ל

 ד'אופן
 שמי הזקנים כיד קבלה היתה מצרים דגאולת הנ"ל בדרך לומר יש עודד(

 מפורסם אצלם היתה זה אם וצ"ע האמיתי. הגואל הוא פקדתי פקדשיאמר
 לשון מה עוד ביאור צריך ואולם ודיו. פקדתי פקד לאמר יכל אחד כלהיה
 בא אנכי הנה הא' אל משה ויאמר הסנה במראה ועוד ? פקדתי פקד שלכפל
 מה שמו מה לי ואמרו אליכם שלחני אבתיכם אלוקי להם ואמרתי בנ"יאל

 תאמר כה ויאמר אהיה אשר אהיה משה אל אלוקים ויאמר אליהם.אומר
 אליהם. ואמרת ישראל זקני את ואספת לך אליכם. שלחני אהיה ישראללבני
 גמר אהיה אשר אהיה כפל לאמר התחיל ביאור. צריך אתכם. פקדתי פקד...

 אליכם. שלחניאהיה
 שהקכ"ה והקב"ה, משה בין ויכוח כאן שהיה ט.( דף )ברכות חז"לואמרו
 מלכיות. בשאר עמם אהיה אשר זאת בצרה עמם אהיה להזכיר למשהצוה
 אמר זו. בצרה דים אחרת צרה להס מזכיר אני מה עדלם של רבונו לפניואמר
 וכי ביאור צריך גופו וזה אליכם. שלחני אהיה לבנ"י תאמר כה אמרת. יפהלו
 שאר להזכיר ואין ? בשעתה לצרה שדיה העולם והיה שאמר למי גלוילא

 להשתעבד צריכים היו הבתריס בין ברית גזירת פי שעל י"ל אלאמלכיות?
 להוציאם לעשות הקץ את חשב שהקב"ה אלא במצרים, שנה מאותארבע
 ידי ועל טומאה. שערי לנ' יפלו שלא התקנה מפני שנה( )ק"צ הזמןקודם

 בידי קבלה היתה וזאת הנ"ל. הגלות חשבון ישולם גלויות בשארשישתעבדו
 של חשבון להם לתת צריך היה הזקנים אל רבינו משה כשבא א"כהזקנים.
 ופקד אהיה אשר אהיה וזהו גליות שאר ושיעבוד הזמן קודם מצריםיציאת
 שלחני אהיה אם כי אמר לא עם לההמון אבל גלויות עוד יהיו כיפקדתי.
 והבן.לכם.

 ושתים ארבעים של השם רבינו למשה נמסר אז כי השלם זקנים בדעתואיתא
 מ"ב של שם רב אמר יהודה ר' אמר ע"א.( )קידושין חז"ל שאמרואותיות
 ואינו ימיו בחצי ועומד ועניו צנוע שהוא למי אלא אותו מוסרים איןאותיות
 כטהרה והשומרו והיודעו מידותיו. על מעמיד ואינו משתכר ואינוכועס
 ודבריו הבריות על מוטלת ואימתו כידו מתקיים ותלמודו ימיםמאריך
 שנמסר נרמז ואיך ע"כ. הבא. והעולם הזה העולם עולמות ב' ונוחלנשמעים



מהשערים מצריםיציאתפתחי

 זה שם של ענין מה וצ"ע עיי"ש. מ"ב גי' אהיה אשר אהיה כי זה? שםלו
 מ"ב שם וגם נשמעים דבריו שיהיו כדי היה מ"ב שם לו שגילה זה י"ללכאן?
 מצרים.* ליציאת וכן העליות סודהוא

 מ"ב. כממן ואל-ה בנ-י שמוח ,ואל"ה ב"ם שמתי אשר אותותי ...ואת בנך ובן בנך באזני תספר למען*כדהוב

 מעולם הנשמה עלית יש כי האריז"ל וכחב ואצילות כריאה 'צירה עקדה עולמות ד' קדש כ,דוע מסעות. מ"בוכן
 שם וע-י ל'צירה. מעשיה עולים ככח באנא אותיות מ"ב שם ע"י דה-נו מ-ב השם ע"י הן העליות וכללעולם
 מ-ב בו שיש דמלא ומלא מלא פשוט הו"יה שס וע.' לבריאה. סיצירה עולים מ"ב כמנין אה,ה אשראהיה

 אי"ף ה"א ""1 אי"ף וא"ו אי"ף ה"א די"ת וא"1 יו"ד ה"א וא"ו ה"א יו"ד יהו-ה כזהאות'ות
 ז' ובו מ-ב כמנין ג-כ שהו 'הו אהיה לאות'ות 'כוון אה'ה אשר אה'ה מ"ב ובשם לאצילות. מבריאהעולים

 מצפ"צ . אלהים . אל , אדני יה מצפ"צ, אלהיסג )כניקוד ין,וה , יהוה שמ1ת שהם טובות( ,מרגל'ותמרגלאי,
 ששמות ודע כיןוע. חדשים ראש' ומוסד טוכים וימים שכתות הפילות של ברכות השבע כל של כוונותוהם
 כדי העומר ספירת במקך מכוונ'0 מ-ב שם וגפ פלא. והוא מצרים יציאת כמנין יהו אהיה אותיות עםהללו
 פסח בליל שאומרים בהפזמון כת"י אהרן בית פסח של בהגדה נאה רמז ומצאוד חורה. מתן עד ממצריםלעלות
 מצרים. יציאת של שכ בהרמוז

 כורךמרורורח,קדש

 צתיבט-ר ית-ץאב"געורךשלחןיחץכרפס

 טנ"חק"ב שט'ץקר"ע כמניןברךצפוןרחץמגיד

 פז-קיג"ל יכ-שנג"ד

 צ'"תשק-1)נרצה(הלל מצההמוציא

 יציאת פעמים נ' נכתב וכנגדם מצרים יציאת של מדרגות נ' שיש דעוהנה
 שנמסרו בינה שערי ונ' שבועות עד מפסח ימים הנ' הן והן בתורהמצרים
 והנה נוראות וסודות רמזים יש אות שבכל המזוזה שבאותיות ידועלמשה.

 "יציאת פעמים חמשים נמנין הן הארץ עד משמע שבמזוזה האותיותכל
 כזה מ"ב" שם עםמצרים

 ובכל לבבך ככל אלהיך יהוה את ואהבת אחך יהוה אלהינו יהוה ישראלשמע
 ושננתם לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיו מאדך וככלנפשך
 וקשרתם ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתך בכיחך בשבתך כס ודברתלבניך
 וכשעריך ביתך מחוח על וכתבתם עיניך בין לטטפת והיו ידך עללאות

 יהוה את לאהבה היום אתכם מצוה אנכי אשר מצותי אל תשמעו שמע אםוהיה
 יורה בעחו ארצכם מטר ונתתי נפוסכם ובכל לבבכם בכל ולעבדואלהיכפ
 ואכלת לבהמתך כשדך עשב ונחתי ויצהרך ותירשך דגנך ואספתומלקוש
 אחרים אלהיס ועבדתם וסרתם לבבכם יפתה פן לכם השמרוושבעת

 והאדמה מטר יהיה ולא השמים את ועצו ככם יהוה אף וחרה להםוהשתחויתם
 לכס נתן יהוה אשר הטבה הארץ מעל מהרה ואבדחם יבולה את תתןלא

 ידכם על לאות אתם וקשרתם נפשכס ועל לבבכם על אלה דברי אתושמתם
 בביתך בשבתך בם לדבר בניכם אח אתם ולמדחם עיניכם בץ לטוטפתוהיו

 ירבו למען ובשעריך ביתך מזוזות על וכתבתם ובקומך ובשכבך בדרךובלכחך
 כימי להם לתת לאבתיכם יהוה  נשבע אשר האדמה על בניכם וימיימיכס
 הארץ עלהשמים

בגימטריא



שעריםהקדמהפתחיטו
 מ"ב מצריםיציאת מ"ב מצריםיציאת מ"ב מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת
 מ"ב מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת מ"ב מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת
 מ"ב מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת ט"ב מצרים'ציאת מ"ב מצריםיציאת
 מ"ב מצריםיציאת מ-כ מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת מ"כ מצריסיציאת
 מ"ב מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת מ-כ מצריםיציאח
 מ"ב מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת מ"ב מצריםיציאת
 מ"ב מצריסיציאת מ-ב מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת מ"כ מצרים'ציאת
 מ-ב מצויםיציאת מ"כ מצריםיציאת מ"ב מצריםיצשת מ-ב מצריםיציאת
 מ-ב מצריםיציאת מ"כ מצריםיציאת מ"ב מצריםיציאת מ"ב מצריםיציאת
 מ"ב מצריסיציאת מ"כ מצרים'ציאת מ"ב מצריסיציאת מ"ב מצריםיציאת
 מ-ב מצריסיציאת מ"ב מצריםיציאת מ"כ מצריסיציאת ט"ב מצריםיציאת
 מ-ב מצריםיציאת מ"ב מצריםיציאת מ"ב מצריסיציאת מ"כ מצריםיציאת

 מ"ב מצריםיציאת מ"ב מצריםיציאת

וכמנין

 מצפ"צ אלהיס אל אדני יה מצפ"צ ןיגה =וה יהו אהיד אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדמ יה מצפ"צ ין-,וה יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(אהק:
אהיה

 )אשרי
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"? ילוד יהוה ידו אהיה אהי;

 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ קןוה יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ ק:לה יהוה יהו חדיה אהיד ,אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ ק-,ת: יהוה יהו אהיה אהיה ,אשר(אהיך
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצס"צ יויוה יהוה יהו אדיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהיס אל אדני יה מצפ"צ עעה יהוה *הו אהיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהיס אל אדני יה מצפ"צ זוה יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(אדיה
 מצפ"צ אלהיפ אל ארני יה מצפ-צ יויוה יהוה יהו אהיה אהקק )אשו(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל ארני יה מצפ"צ ןףיה יהוה יהו אהיה אהיה ,אשר(אההה
 מצפ"צ אלדיס אל ארגי יה מצפ'ע למגה יהוה יהו אהיה אהיה ,אשו(אההה
 מצפ."צ אלדים אל ארני יה מ?פ"צ ןךיה יהוה יז,ו 14היזה אהיה )אשר(אהיד
 מצפ"צ אלדים אל ארני יה מצפ-צ קקרה יהוה יהו אהיה אהיה ,אשר(אההה
 מצפ"? אלדים אל אדני יה מצפ"צ קקןה יהוה יהו אהיה אהיד )אשו(אהיד
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ ךתןה יהוה יהו 84היה אהיך )אשר(אהיד
 מצפ"צ אלהים אל אדני יד מצפ"צ קק'וה יהוה יהו 4והיה אהע: )אשר(אהיד
 מצפ"צ אלהים אל אדני יד מצפ"צ ךהגה יהוה יהו 84היון אההה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצמ"צ קקוה יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ לקיה יהוה יהו אהיה אדיה  )אשר(אהמן
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ ע:וה יהוה יהו אהיה אדיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלדים אל אדני יה מ?פ"צ להרה ידוה יהו אדיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל ארני ק: מצפ"צ ע;יה ידוו יהו אדיה אהיה  )"שד(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יד מצפ"צ יה'וה יהוה יהו אהיה אהיה )אשד(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ ךגה זוד יהו אהיה אהה; )אשי(אהיה
 מצפ"צ אלהיס אל אדני יה מצפ"צ ווה זוה יהו אהיד אהיה  )אשד(אהמ:
 מצם"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ ין,וה ויה יהו אהיד אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"? יויד יהוה יהו אהיה אהה: )אקו(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"? יהוה יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"? :ף)ה יהוה יהו אהיה אהיה )אשד(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ זוה יהוד יהו 14היה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ הלוה יהוד יהו חהיה אהיה )אשו(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפייצ יהוה יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ יףוה ידוה יהו חהיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ יך,וה יהוה יהו אדיה אהיה )אוזר(אהיה
 מצס"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ קןוה י"וה יהו אדיה אהיה )אשר(אהיה
 מצס"צ אלהיס אל אדני יה מצפ"צ ק:ךה יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ קןחה יהוה יהו אדיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ ןך,.וה י"וה יהו אהיה אהיה  )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"ז ןך,71 יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(אהטו
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ ין',וד יהוה יהו אהיה אהת: )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ-צ ין,וד יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(חהיה
 מצפ"צ אלהים אל ארני יה מצפ"צ קהוה יהוה יהו אהיה אהיה )אשר(אהק;
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ ק-,וה יהוה יהו 84היה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ-צ אלהיב אל אדני יה מצפ'ע יהוה יהוה יהן אהיה אהע; )אשר(אהיד
 מצפ-צ אלדים אל אזזי יה מצפיע יךת; יהוה יהד חהיה חהיד ,אשר(אהיה
 מצפ-צ אלהים אל אזעי יה מצפ-צ יהוה יהח: יהו חהיה אהיה ,אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהט אל אתי יה מצפ,צ יהוה יהוה יהו אהיה אהיד השד(אהיה
 מצפ"צ אלהים אל אדני יה מצפ"צ == קוד יהו אהיה אהיה )אשר(אהיה
 מצפ"צ אלהט אל אדני יך מצפ-צ יהוה קוה יהו 84היה אדיד "שד(אהיה

 פעמיםחמשים
 פלא והוא מצרים יצ'חת כמנין יהו אהיה אוחעת עם הללושמות



מזשערים מצריםיציאתפתחי

 פלא. והוא פעמים חמשים כל מצרים יציאת של שם במזוזה שרמחהרי

 ה'אופן
 הוציאם ממצרים מוציאם אל הפסוק על בלק פרשת באוהחה"ק איתאה(
 ממצרים יוצא אדם ושנה שנה בכל כי הוה לשון מוציאם אם כי נאמרלא

 וגו'. דור דור בכל חז"לכמושאמרו
 מוציא הקב"ה ויום יום בכל כי מוסיף ואני כתב ~חיים אורח הקדושובספר
 ובבקר. בערב מצרית יציאת זכירת בשעת ממצריםאותנו

 אותנו מוציא הקב"ה ודלת דלת בכל כי להוסיף יש הנ"ל הרמב"ןולפי
 מט"ט מלאך ועליהם פסח לקרבן מזבחות הפתחים שנעשות כנ"לממצרים

 הוא כתב שפיר א"כ כנ"ל. מצרים יציאות הנ' כל עם מצרים יציאתשל
 כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען הבית פתחי על אותותשנכתוב
 חייך.ימי

 ו'אופן
 אף חדש בית הבונה רכ"ג( סי' בב"י )מובא הרשב"א שו"ת פי על יאמר אוו(

 ומרן ע"כ כלל לכרך שלא המנהג מ"מ שהחיינו לכרך צריך דגמראשמדינא
 לברך. שהמנהג מעידהכ"י

 לחו"ל אר"י בין לחלק דיש י"ג( סי' )ח"ב נתן להורות בשו"תוכתב
 מרן דברי ע"פ בחו"ל משא"כ אר"י ישוב שמקיים לברך יש ישראלדבארץ
 הוי לארץ כחוץ כית הבונה שכתב קל"ח( סי' )חיו"ד זצללה"ה סופרהחת"ם
 שהחיינו לברך אין לפ"ד חו"ל, משכנות כמרחיב שנראה הגאולה מןכמתייאש
 ע"ש. בגולה ביתהבונה

 מזוזה. ע"י חנכו ולא חדש בית בנה אשר האיש מי פסוק על יונתןבתרגום
 למזוזה? הבית חינוךצ"עמהענין

 בשעת חדש, בית בחינוך שהחיינו לכרך הפוסקים שכתבו כספר בפניםעיין
 ט' אות רפ"ט ,וגזצ"ב, המזוזהקביעת

 מרומז מזוזה קביעת וחיונ חו"ל בגולה בתים קנין כתיב במזוזהוהנה
 לכם נותן י"י אשר הטובה הארץ מעל מהרה ואבדתם כדכתיב המזוזהבפרשת
 ... ובשעריך ביתך מזוזות על וכתבתם ... אלה דברי את ושמתם ( לזה)וסמוך

 עשו תפלין הנחו כמצות, מצויינים היו שתגלו לאחר "אף חז"לואמרו
 לך הציבי לא( )ירמיה אומר הוא וכן כשתחזרו חדשים לכם יהיו שלא כדימזזות

 ספרי(. בשם )רש"יציונים".



שעריםהקדמהפתחיטח
 כן אם ממזוזה פטור בית דהשוכר כב( סי' )רפ"ו הפוסקים דעת לפילכאורה

 לבנות שמותר הרי דאורייתא מזוזה לקבוע לארץ בחו'ן כית בקונה מייריהפסוק
 מהגאולה. יאוש סברת על קשה וקצתבחימבחו"ל.

 קדשים אכלו איך וקשה פסח, קרבן אבותינו אכלו מצרים ביציאתברם
 הביא שהקב"ה נשרים, כנפי על אתכם ואשא פסוק על כתב יונתן ותרגוםבחוץ,
 היו למה כן דאם ביאור צריך ועדיין הפסח, את אכלו ושם ישראל לארץאותם
 התרגום לפי הרי מהמשחית להינצל כדי הבית פתח על פסח דם לנתינתצריכים
 במצרים. בכלל ישראל היו לא הנ"ליונתן

 לקבע שנבל כנסיות כתי עתידין כט( )מגילה חז"ל דברי עפ"י לומרויש
 ממש כנסיות בתי רק לא כולל שזה לוי קדושת הקדוש בספר וכתב ישראלבארץ
 כשרה. מזוזה בו שקבוע יהודי בית כלאלא

 ישראל ארץ בקדושת הבית מתקדש מזוזה קדושת ידי שעל הוא,והענין
 ארץ בקדושת הבית נתקדש הדם מחן ע"י במצרים וכן 'ממנה, כחלקונעשה
 לארין ממקומם שנעקרו נשרים כנפי על אתכם ואשא הפסוק ונתקייםישראל,
 מזוזה. מצות בזכות לבוא לעתיד שיהיה כמוישראל

 כמו במצרים שהיו ניסים ממשיך מזוזה קביעת שע"י שפיר י"לולפי"ז
 אלא מהחת"ס כנ"ל חדש בית בנין על שהחיינו מברכים ואין הרמב"ן.שכתב
 אינו דאז א"י קדושת להמשיך בקכיעתה מכוון אם המזוזה קביעתבשעת
 בית שעתיד ישראל ארץ ישיבת מצות כזה מכין אדרבה אלא הגאולה מןמתייאש

 בארץ. להיקבעזה
-- - -  

 זאופן

 כולו עלושישים

 בה נזכר שלא כיון יצ"ם, רמוז שבמזוזה הרמכ"ן כתבאיך
 מיצ"מ.כיום

 ס"". גוגומ דומה הוא למה ופליגי בלב הוא הרע היצר מקום ז"ל חכמינואמרו
 א"ו"( סטו")קיתון

 שנאמר הלב מפתחי בין ויושב לזבוב דומה יצה"ר אמררכ
 מות זבובי קס~ת'-"

 רוקח. שמן יביע,יבאיש



מפשערים מצריםיציאתפתחי

 עם )מט"מ רובץ הטאת לפתח י נו"ימ שנאמר דומה הוא חיטה כמין אמרשמואל

 ע"כ. סשמ( מיטס גמ1מירק

 תאוה הם, פיתויים מיני ,2ב' מ'טס, "1 ,ונ1נ ייס .""י "ם קמפלגי במה לרמזויש
 לזבוב. דומה המינות וי(נר גס)1, יפת י"געס, מיי לחיטה דומה התאוה יצרומינות.

 * תפילין של הרצועה רוחב ענין*

 רוחב ו2ו2יעור סמ""נסססמר7גי הפוסקים שכתבו התפילין. רצועת ענין נפרשובזה
 ומה חיטה, שיעור מצינו איפה צ"ב וזה מגסעורס ,פמ.ת מכחיטה יותר הואהרצועה

 ? לרצועהענין

 משל שמאל, היד סביב הרצועה קשירת ענין %"קי הספרים שכתבו מה ע"פוי"ל

 מלכותו עם ולראות המדינה, לבקר ו"ס ס) מפ')'ן מלכות כתר עם שבא קודםלמלך
 שלא והרוצחים והגנבים המזיקים כל וטופס המדינה שר בא מקודם העם.על
 קשירת ענין וזה יבריחו. שלא בחבלים אותם וקושר המלך לפני לשטןיהיו

 עכת"ד. ראש, של תפלין הנחת קדדם סוע י1י שמאל בידהרצועה

 לכל רצועה ששיעור שפיר י"ל לכן והיצה"ר, הרצועה בין שייכות יש זהלפי
 נבוא ובזה לחיטה. שדומה להיצה"ר, קשירת כשיעור מכחיטה, יותרהפחות
 לבבכם עד איה דברי את ושמתם דכתיב התפילין בפרשתלרמז

 מפתחי בין העמדת חיטה כשיעור שתהיה הרצועה קשירת נלומרוקשרתם,
הלב.

 ' התפילין מן שיוצא שער חד*

 שערות עם הפרשיות שכורכין הדין ע"פ י"ל מכשעורה פחות רצועהולמה
 שער ש"ר, לתפילין מחוץ ויתראה שיצא שצריך הסוד ו,3"פ קמ. גמ: סגמהלל"מ.
 שיהיה ויזהר יקטרג, שלא לס"א מתנה והוא השערות, מאותן יותר ולאאחד

 ),עחן החיצונים בו ויתאחזו טומא יקבל כן, לא שאם מכשעורה פחותשיעורו

 מעט(. מס "חר.לס מיס יעין .ס1"מסנ-מ

 מ.ג6 : ר)ו סע[71י מ[וס"ק ימקורו 1)ג-יס(ס-ע
 בפתחי היושב אחרא לסטרא )רמו ס-א ס"ק )נ ס.מן גמ""

 במפעי תקנוהו ולא גנ"י, ס7פ1ס מט1מ )1נע ,ס טע1מ ג' נ", גס' מק1יו טגמג סגו)ס נננ"ר גגרסס 1י,"הלב(
 סרכ, 1):ן : ר)1 "ג"" ' פ גתג1 ","ה0,ר

 16וימ )111,מ 1גסגס1מ שער חד רק זסת:1 סס סגת1ג ססקפיזס '71עק )"

 סגי- -מ7 גוס1מ ס)" ס1סיף וגמ"סף - שערות כמה שמ)יחין עכשין תפילין ככותבידלא
 סמי7"". ג11)מ 1ק)ק)

 ססמ'ר1, ע-מ סמוסיף סג) סעו, מ"י '.תי )יתן סמקי)'ן סס1פויס מוסג ע) 1עק וקג'ע נמ1ר עמדין 'עקב רב.גס

 11-, 7",  וסער6 סוט'ן 7ס" סעל", ח7 ס7פוס טע1מ ממן גמ-" ונס ע-ס. מ'ווסו י)61)" 1"יןג1רע,
 זקעו" מ1ט"

 ו".



שעריםהקדמהפתחינ

 )רשב,י סחגמה "ני סק17ס סמ"1ר !וו גי)ס 1ן" יו"! יעקכ גתולעת כמנ ? סערס מד ס6י ינ" נתסי)'ן, מק1ס%1'וה

 1גוע ג6'מס "ומר 1"מ גכור, ג) )' קדס מפרסת ,1"מ ט1ר'ן סתעמ' 1"ני סער, ס"' יוג" תפ')ין ס! פיסה מ"יוסע,ה(

 ע"ג. מ1."מ., מקום ;ס גי וניר"ס1נרחמ

 פטרה, !עס1ת נר"ס ע"ג סמע "ס 1סיס גפרסמ קנ)תי 61נ' ע)יו גתנ1סשל"ה
"1,; 

 !סרסמ הפ1נס גג7 6"; תוסיס

  ססול"י. רסס ג"כ )נ"מקדס

 קססויכ"ורס
 1סי'נ1 "חרח פסרס עוס'ס )6 )תס ט1ג"

 )סו1'"
 ס) סקפ'7ס )ס' "1!ס ? מ1ס'ה ו"' מקן;, "' : טער1מ ג'

 מרן רגר' .טר'1'ן "' ספרסס גמקום ד' מפרטס ס'י" "," "מרת, פסרס "'ן "מ7, תסער 'ומר 'ס'ס סי"סו,ס"ק
 ס"סר1ניס. ונכ) 1גת"נ גמ"6 ותוג6ס;ן"ס,

 הסערס מחוך "י1ג 6מ ס' חען "יס, ס! ע'ני1 מ"ור ממסיכ.ן "' תגומ6 י1נ".ן ;ער1מ ג' ",!1 ט"ו. ג"ג גמס' )רתו1י;

 קסירס ע, ,ס"ו 1'") מסי"ן, )מנ1ת כ"ן ימוו המס'י, יס,דס )רגינ. "וח,ומ 31כמרי טער. !סין סערס סרס"י,!מ-"(

 סער1ת 3' י1"וט)"
 מג1מ"

 עי,ך. גין )ט1טסומ עינע, יחסיך ס)" תסי)ין ס) "חמ

וס)"
 ת11'"ין )" גס "," סמסירס נ;עת סמו,י*ן ס;עיומ חגף ק1נ1ין ס)6 ג)גד 11 ס)" סתפי)'ן מופר' תנסנ ע)
 )פ' ססמוך נקג גנדס;ער

 1סיה, פוסת 713 ק7ס,"!"
 !הנימ תססתמ,)ו נוגע ,ס מנסג סמק1ר ונ") )סו")? מו;;.ן 1)"

 ס'ס סק17ס וסמנסג המפי!ין, )ערגג ס!" ס'כר !ע;ומ נריך טג"תת מנ,ה, מסגר ו," סמתונס "מי, ר"מ ;)מפי)ין

 של בין השערות כי החיים. כף עיין בשערות. 1ולא רס"י מס) קטמס יס,ו  7ו"מ סמסי)'ן ע"י סס.גר)עסות

 נממ!ף ככסיו "עם ג(. ס,ק לר הטיב באר 1עיין ססו7 ע"ס סי" 1ג1 מקומו( הוא קדש בצד ר,ת של ביןרש.י
 )ה:יס, 1ס,ה גן סגיח, מ"מ1ע 1שערות!( ס;ער סמ11י,ון ")" סיכר ס"י עוסיס 61יןסמנסג

"(1 
 כ"ן ס",ן ג,גו 11

 טעוט'ס עוסים, עו1,ס 1ע71 ,סמע, 1היה נין רס"י ;! !תס.),ן ססעו מק1ס ס7ומפין ")" !1סיס, ק7ס 3ין סס)"סססרמ
 גת11ס תקטרג ס'1ס"ר כי ? )מס ,ס .כ! ! )קדס קמ1ן הסער יס,ס ס)" גד יר"ת, חס,!,ן ס) נית ג6מ)ע גיייסנקג

 מס,וס"ק. גו") ס)ווגדו)ס

 1סגן. שעורה חטה ארץ גפסוק מגסעורס סמומ מכמטס י1תר סר1"צס סיעור !רת,1יס

 .7 ;! חפי!ין גסיעור רמוו1גן
 כו"): סנ)ג י,ר עד ;סו"

 מכשעורה פחות מכחטה יותר גגימ' סרג( ס"ע 1!ס1ן לבתחלה אצבע על אצבע יד שלתפלין

 6ל12 11ר גגוס י7 ס) 1236 יותר ולא אחרשער

 הלב. במפתחי היושב היצר לבנו. מחשבות ב~ה לשעבד 934. הרע יצר שטן. גמנין הלב ננד מכווןקיבורת

 575. התפליןכמנין

 לזבוב* דומה הרע*יצר

 קנקנטום מטילים למה עיווגיןיג. הגמרא ע"פ י"ל לזבוב דומה הרע שיצרומ"ד

 נקי" סמני"1 ס"7ס העולם, את לחרוב זבוב יכול כן לא שאם הדיו לתוך נממק ט*י71גי



נאשערים מצריםיציאתפתחי

 להקפיד שלא הסופריםמנהג
 שערהצ כפהופוציאים

 שתצא נוהגין ראש שלפהביתי4-
 אהדב%דשער 1*ק

ש * ,* א מ א

יי1י1

%*"האאטיש *~א .

*(141 
 שמועיהשעיהצשכורכיןבואיהאם.

ע!ננ"ן%5י



שעריםהקדמהפתחינב

 קדש מצד השערהצ להווהאטוב
 שפא אם והיה בו שבורביןהשערהצ

-ךיי4"ט ו:י----וץזש 4 %,% 1ע
 ךך

1

 " י;נ",ן[



נגשערים מצריםיציאתפתחי

 )'נס"ר רמו סרי מ"ו. מ'נ.ת יגלי גמוחס "ו גמס')ין נמנ6 )ך ןספג1 .ג1) י6מ7, ד על ישב ם עוא קען,ע,)0

 נמפרס'ס. סס ע,ין סמ,נ1מ סו" )וג1גס7ומס

 ")סיס "ק סמגן' עקו~ן 6)ס' זבוב בבעל מ)6ג'ס ס)ממ 6סו 'ען ס' "מו יס ע"ז שם הוא זבובוכז
 א-ב. מלכים-בגיסר").

 לה( ,מנחות גס, יגמ,ג ג"ג, )מפי,'ן )רמויס

 ,2785 ממך ויראו עליך נקרא הו;ה שם כ; הארץ עמי כלוראו

89;27 תפלין מצות על תפל'ן, להניח סמפי4ן, גרגמונן

 הלב במפתחי ויושב לזבוב דומה הרע יצר עס ( )נ115 לתפילין" כולה התווה כל "הוקשה קי,' גמס'וגן

 ון187 מס"ק()126

 . י~ענ~מ ג14ת"
 ולב לימינו, חכם לכ י-בן קהלת )שס ססמוך ססיק ע) :( ס.א )ברכות סס ס"תי. מס )סרס נג." )סגי71"ת'מ

 מגס 1)ג )רע, סמ") ~ס) )טוג, י.ען יומן ס, ג76ס יס כ)י,מ טמ. אלא ו בימין חכם של הלב וכי לשמאלו.כסיל
 בכליות,( ושכל עצה יש וכי )וצ"ב ע"כ. סימממ כ)יס )ענמ,ימינ.

 ממו) תוססעם סיתממ וכ)'ס ס"וס "יגי' ע) מססיעיס סת,)ומ ס'"ג היצירה בספר "מנ1 6גרסס כמג וסנ,ח")

 ע"ג. 6רי מתו) ססמ")ימ ~ג,'ססור,

 )"רי דותס סרע ס'נר )יע רומז .ארי )שור(. גפר סקתס ") "סרן יג6 גז"מ סו6תר גמו סטוג, 11 שור )רמותס
 ו~ה "יי. מו) ע,מ סמ")ית, )ג,יס גסי) ו,ג ס~ר, תו) ענמ 'תוימ )כ)יס מכס )ג סס'ר )גן :(. סט יומא דנורא)כ1וריא

 לכליה נוטה לבו שיהיה ש,ר, מזל יסנית כליה בוימ' אני חסיד כי נפשי שמרה ,פו-ב( המלך ד.דשביקש

 הרע. ליצרו שהרגו )קט-כבן בקרבי חלל ללבי ,כה וכן הטוב. יצרימנית

 והיינו כוצרים, דהךא לך יו2 ,2ם ך,3דד )"נ סיגס ע' הרע ליצר יש שמותוהרבה
 שפת על מת מצרים ס) טי את ישראל וירא מצרים מיד ישראל את ה'ויושע
 "ווסהס"ק. עין מצרים היציאת וסוף הישועה עיקר וזההים.

 יום כל הים שירת שבאמירת להיות ויכול יצ"מ עיקר נעשה סוף ים בקריעתלכן
 יצ"מ. סיפור מצות לכווןיכולים

 סרמג"ס. סנתנ גמו ובציצית, במזוזה בתפילין מצוות, בג' רמוז קרי"ס של נסועכ"פ

 שיעור מגעת6 אמרו מכאן 6)" ג'סי ,ג ק י ינ"נ ים. בלב תהומות קפאוכתיב
 ושני קפאו, עליון שליש הים נס אף האדם, גוף שליש יב מה ים, שלקפאון



שעריםהקדמהפתחינד
 כמו כי והענין ים. ס)ק בלנ תהומות קפאו וזהוא :ו""ס. מיס' ש"ן מיםשלישים
 גס)'ס. ים בלב מצרים של שר כן הלב במפתחי הוא היצרשמקום

 ודע תפילין. ע"י ונימוח, הוא אכן אם נב.( )סוכה אבן הוא הרע היצר שםגם
 ר,דפיסס 1"מ נמ,נ גקוהם ינן ר2פיין 5,מ'1מ ס," סמ')1י נן ביר2 איף כזה מלא אבןששם
 ושמו בלב השורה )יצר מגסרגס :אבן )נ 1:מר1מ' )יא-יט( וביח1קאל 5זיהס. נמ'ם, אבן נמ1 נמ11)1מסס)חמ

 תש1מאבן(
 ע-

 גקינו )ג1 1יממ באבן. הרמו1 מפי)'ן
 1סו"

 "טי מ"1מ 1' :וס סעס מי) כה-ל,( ,שמואל )אבן סיס
 ימט" 1)" ססערס ") גאבן ק)ע ג) 'מי1ו'י

 כ-יו(. ,שופ'

 ' לקרי"ס רומז ציצית*

 י5-ס. בקי"ס, ליצ"מ זכר מס,וי ענף שלישים ב' מקחו, גדיל שליש ציציתמצות

 דוכוה וינ( רס"י קר,"ס, ס) 1ס ג1 סנעסס לים דומה תכלת : מג מח1מ חז"ל אמרו זהוכעין
 ו,") ? :גג,? )גס" ד1מ: מג)מ יסר "מר1 ,5 1)תס ". '"וקן) ספיו, "גמ הכבוד לכסא ורקיעלרקיע

 גן .מ(ק") ו"ס ס)5 מ: ס.ס ע) ספמס י"מס הכבוד כסא את לראות זכו הנס אחרשבקרי"ס
 הים, ס)ש בלב תהומות לקפאו מרמזים גדיל, ,טליש בציצית 17נ1רג1זינ!ג11י.ו1נ"י

 הכבוד. כסא את לראות וזכו לשמים נשואות עיניהם היו ואז מ1ויס, ס) סו סיסססס

 ביד הציצית יחזיק ג' פוסס שמע את כשקורא מ ס-ע ציצית במצות הלכהעוד
 שמרמזים הנ"ל לפי מבואר והענין )גגגס, "מרי תתיוי י," נפסיק סימח י,") לבו, עלשמאל
 עי. האדם לב מפתחי תנחס ס) סו הים לב ללב,הכל

 * לקרי"ס רומז ומזוזה ש"י תפילין מקום*

 וקשרתם, לבבכם על אלה דברי את ושמתם נ1פורש, )1: מנמ1מ אמרו בתפיליןוכן
 לתפילין. שהוקשה העליון, שליש בתחילת מקומה גם ומזוזה הלב. כנגדשימה
 סוף. בים וכמו בציצית, כמו הגוף, שליש הלב מפממי כנגד הםהרי

 במדרשואמרו
 עג-

 שבשמאל, ותפילין שכימין, מזוזה בזכות סוף ים קריעת
 סגימין ממ11מ מימינם חומה להם והמים לאחריהם...שנא' שנזרקיםוציצית

ומשמאלם.

 שלא סי1י115 יל נמ1ק נמ1 בחוזק ומזוזה, ציצית תפילין לו שיש מי מג: מנחותולכן
 במהרה לא סי1ס"ר סס מ ,1"כ, עיקר ס) ג11ק, סנעסס יס סן %ג, ס)ג גות, המשולש חוט כייחטא
 1מי1ס"ו ת1ו,ס ס, כסו ויחלצם, ליראיו סביב נקף"ק נמ1 ה' מלאך וחדנה ואומרינתק,

 את לראות אדם חייב ויום יום ובכל במזוזה, יצ"מ רמוז שפיר ע"כ :)ג. גתסמי:טסנ
 מזוזה ע"י עוזרו וה' בלבו, מתגבר שיצרו ממצרים, יוצא הוא כאילועצמו



נה שערים משמאל חנוכה ונר מימין מ,י,הס~רצחי

 כעיניו יצייר פתחו, השליש קבוע המזוזה את שרואה פעם כל לכןשבפתחו,
 קרי"ס.צורת

 * משמאץ חנוכה ונר כוימין כמזדזה*

 ססמ1ן גטסמ )סממס .מ11ס נ(. ומג"ס מוע"-" )ס"ע חנוכה נרות בהדלקת מאוד ליזהרצריך
 סז1קת מ1") סמקג1 עמן מס 11-ג תרע"-1(. ס"ע כ". ,סנת מסמ") מג1כס .גר מ'מ,ן מ111ס סמס" כזי מסמ"),)פמה

 "מרמ. מ11ס נט1ס מ,י11 ס)" מס ז.ק", סמ") גגי סמ111ס ממ1) ח:1כס:ר

 נר איזה על דעות שיש אלא נר. לילה כל מוסיפין והמהדרין בלבד, א' נךכ1צו1תה
 :יברך

 )מסו'"ק לפתח הסמוכה ימיני היותר מנר ראשון בליל להדליק שיתחיל י"אא(

 על ייברך יו!1קיל )פממ, סמ1כס "י1ס לו סמוך א' נר כשיוסיף ב' ו2:ליל סמוזמ(ע"ס
 בתוספת שהרי הנס על מורה שהוא הנוסף על ויברך שמאלי, יותר שהואהנוסף
 ס"ר'1")(. גסג וכן מיע.-ס )ט"ע הנס ניתוסףהימים

 לפתח, הסמוכה הנר על מברך וטו!כ,יד ודס"מ( )ה מגסג1 ס'גס וספר"מ וגו"", )ט-, יי"אב(
 )כן סטיקר, רממ ססידור יתפ.ס 1",ן סיז1ר יק ססו" סגוסף ס:ו ע) ,מ מצוה. ועיקר ח"וב, עיקרשהוא

 , לרמ1 ויש ,מהרש,ל( סקפק מן ויחמ)ק ,סתח, סקמ.ן נטסמ כ1,ס סיס,ו ססממ גמ,) ס1וות ג) ומגימין מתחכמיס'ס

 כל פתחינו ד31ל לפתח. הסמוך טפח בתוך כולן שידיו טפח, כמנין מגדים מגדים כל פתחינוועל
 הבית. פתח מ1ו1ת נגד חנוכה נר דדלקת גמלן מ"מגדים

 בנר להדליק מקפידים לא ימים בשאר למה סס-ע א' לשיטה ביאורוצריך
 הטפל?. את ותופס העיקר את ומניח לפתח,הסמוכה

 ביום מברך נס איזה על נמים, שעשה ראשונה לילה על מברך למה קשהעוד
 צ"ע ועדיין סו"מ המלחמה נצחון של נס שהוא וי"א ס3"י. כקוסימ מע:ימ, מג')מ ?ראשון
 ? ולמזוזה המנורה, להדלקת הנצחון עניןמה

 לזה, נפשם מסרו ואף הנס על סמכו איך בציבור הותרה שטומאה כיוןועוד
 ? טמא בשמן הדליקו לא ולמה חסידות,למדת

 * השכינה גילוי*

 ..יערוך.,מי העדות לפרוכת מחוץ גג. סגת חז"ל שדרשו מה ע"פ לתרץאפשר
 במדבר בנ"י הלכו שנה מ' כל והלא צריך, הוא לאורה וכי ששת, רב מתיבמ-ג
 עדלבט יבאי זקיא עז4ויז סעו1מ )פו.גת "ק אלא לאורו? אלא הלכוולא

 שמן בה שנותן מערבי נר זו רב אמר עדות, מאי ב:ייטראץ, שוו4זק,טוקשכינ1ק



שעריםהקדמהס~רצחינו
 סומן, תן !מע)ס נס ג7רן ז1וק סיס נ)תו מסיים היה ובה מדליק היה וממנה חברותיהכמדת

 סגי1ס. ססו"מ ס) סיתן מסטגע, !מע)ס  17!ק נר ס! סוס ורגקה, נשרה מי.)1 .גן י1ס. נגן מנ1גס ס)נס

 אנטיוכוס היה יוד,נ מו"ן מדרס גסס סג"מ גמג 1גן סנגיסת"ק. סמנ1רס ס! נק ע! סתפ)"1 סע1)ס ג)סר'
 כל אין גמ1נס סו1יס "סגינס במקדש המנורה מדליקין שישארל זמן שכל יוןמלך
 עליהם. ידו וגברה ססמו.ס ע ,טמ" תחילה, המנורה גנב עשה מה בהם. שולטבריה

 ען. סן מנ1לס )גנ1מ ,ריג'ס ס'1 סמסתנ"יס ,גן סמו1וס גננ1 סכי1ניס נג. ע.1 במס' וס"י גמנ1גן

 א"כ קח"ע. ממש בכסליו בכ"ה היה מהיונים שהחניה כה, 1הנו נדטךיקוןחנוכה
 יפ הרמב"ם כתב וכן נצחום ביום ובו כסליו כה עד נמשכה שהמלחמהמשמע
 ביד טמאים ההודאה בנוסח וכן מעטים, ביד רבים נצחו איך וי"ליספר"מ.

 לנצחון. וטהרה טומאה ענין מה צ"בטהורים,

 * השכינד מניאה בטהרה דדלקה*

 ס' בעצמה. השכינה ידי על והיינו נס בדרך רק הטבע, בדרך לנצח שא"אוי"ל

 סססמנס עו!ס )ג"' ס'" עד1מ הנרות הדלקת בלי השכינה להשרות שא"א אלא )גסי!חס
 בטומאה, השכינה להשראות א"א וכן ג.סו").סיוס

 חסו"
 !פמ סגו1ח "ס 'ער1ן סטסיס סמורס ען

 ברירה היה לא לכן בטהרה. תלוי השכינה והשראת המערבי, נר של נס כלומר אמר( ,שם ממץס'
 ולהחזיר ביהמ"ק, בחצרות ולהדליקו טהור שמן אחר נפש, במסירת לחפסאלא

 בכסלו בכ"ה היה, וכן מלחמתינו. ינצח עצמה והשכינה השכינה,ההשראת
 ממנו והדליקו כ"ג של כחותמו מונח טהור שמן פך מצאו נפש,במסירת
 לחמה בעצמה, והשכינה בתוכינו. השכינה שחזרה גדול נס נעשה ומידבמקדש,
 אבל חזי לא איהו הרשעים, היונים כל על היהודים פחד ונפל ה'מלחמת
 עמי כל וראו שנאמר, כמו הכינה, גילוי מפחד וברחו מג'!ס מק' חזימזלייהו
 ממך. ויראו עזיך נקרא הויה שם כיהארץ

 כל כי מהורים, ביד וטמאים מעטים, ביד רבים ההודאה נוסח שפירלכן
 סן דן ען סמגו 1א דוקא בטהרה ההדלקה מחמת שבאה השכינה בזכות היהנצחון
 ,ר'ג.ס סג'נס, )ג'!ר כ' בצ'בור, הותרהטומאה

 ,1חס סיס יסר") מ)ן 17י 1גן סנ1רר. !ס)מס טס1ר סתן ד1ק"
 )תנ1מ(. ס, סרק תס')'ס ג1 )גמוג מנ,רס ג,ימ עס ס'ת)מממ

 ידם ועל הנרות, ההדלקת בעצם המלחמה של הנס היה הראשון, ביוםננ,צא
 ע? הנסים על מברכין שפיר לכן הקרושה, השכינה גילוי ע"י המלחמה,נצחו

 שדלק שמן של בכוחו היה הנס הלילות ושאר הנר. ההדלקת בשעתהטלחמה,
 המערבי. נרכעין

 כאותו היו הן שאף חנוכה בנר חייבות נשים סס סגמ שאמרו מה להבין ישובזה
 )מס 1ע71 סיס. "מר 1נומן מנ1כס, ,יתי קסיר )" סוס 'ס1ז,מ ס, נס )ימר סקסס ? גנסיס ס'ס נס "סהנס,

 ד1ק"
 וסיס



נז שערים משמאל חנוכה ונר מימין מיוזהפתחי

 ולאה ברחל רמוזה וטהכינה כידוע די"ל מרע-6 ס-ע 7.)קומ ססור1מ נעת מ)"נס עוסומ"'ן
 הן והן המלחמה, עיקר לחמו ולאה רחל שכינת דא"כ .רמ) )"ס מ,ק~ן מ11מ גמיקון"ויו")
 סס 6מו סס'ימ קו) "~מר סיס יוסי יגי :( ))" קייוסין עין ג";ס, סיויס סססמנס יוען פ)6 נספו עין הנסעיקר
 אסורות סקי~סס )סגינס סרומו1ת נשים לכן מגופן יותר 6סתו גגגת יגון )גן סקדוסס. ססמנס פס'~מק~)

 מאנשים. יותרבמלאכה

 שהמזוזה המזוזה. מול הבית, הפתח אצל מצותה למה עוד להבין ישובזה
 השכינה על שוכן, כתיפיו בין 'רוס)מי גסס מ1ס' שדרשו הכתפים נגד להיותצריכה
 ישראל. דלתות שומרת שהשכינה שדי המזוזה על וכותבין במזוזה.השוכנת
 כל השגינה שתשמור כדי לח,ץ הספך בטפח מז,זה ,מצ,ת רחנוכה. יומי בכסליו בכ,ה כמנין,טז"י

 שמירה גורם המזוזה מול חנוכה נר הדלקת עוע"י דייעכן )סגעס, רמווס ססמוווסהבית.
 כן הנס פרסום היא חנוכה שנר וכשם השכינה גילוי בתוספת השנה לכללבית
 עס ~גית סתירס, "ין מ,ו.ס ג)' ס)ג'מ גחוס סר"תס מ1111ס, ס)גומ יס סג"י סנמנ נמו נגלה נס היאמזוזה

 סודות ושושן הרמב"ן כתב לכן לשכינה, רומזת וטהמזוזה דכידן ע"ס. מסתמרממ111ס
 היא שאל"כ תשב, שהשכינה כדי "פסין( "י בישיבה להיות צריכהשמזוזה
 ;כינמ ס, ר6סס ס'6 ססמוחס ס"ף,-) ונ"ג קט1, וס"ט )ט'ן בחדר, לעמוד צריכים וכולםעומדת,

רה)(.

 י1""-נ. נמ1קייוסף השכינה. רגלי שדוחה מביתו, כשיוצא המזוזה להוריד אסורולכן
 )מ)6(. כו1ו במובס, בוזו גמנין פתחו על מזוזה בבנדוציצית

 סט6מ 1סתמ ק"". גונ1מ ס7וסן נעין הרע היצר ששם דוקא, הבית פתח על ההדלקהדלמה

 וטס"ה ו"מ"ון, מוס"ק, מ"'ת6 הס"א שם כי דוקא, הפתח מזוזת שמאל ובצדווגן
 פי תל המזוזה. משמאל ויושב א' מזיק יום ולכל השנה מימי יום לכל ישמזיקים

 1בוב ל1בוב, דומה וגם )מ)6(. טהרה מנרה גמוין 1סו6 ס)נ מפתמי גין ~יוסג )מטס ז1מס סרע י1ר דרס., תנ6ןרמ1

 לפתח. הסמוך בטפח משמאל להניחה מצוה חנובה נר גמטן )מ)"(חטה

 )סקימת כלום מגרמה לה דלית השכינה נולכ,ת. לספירת הכוונה חנוכה של ראשון יום הס,ד פי,על
 הראשון. יום המלחמה לחמה השכינה כית'קו"ון

 ;ע"ג ו'") סרסון, גי,ס חוגג'ן מס 67-ג 1קסס סנר~מ, סז)יקו וגערג ניוס נן ,מנן סמ,ממס סיס "ה סגכ סומג"סגמג

 סגמר" סמ)סין 1"ג ועד'ן ,פר"מ(. סעחוןח1גנין
 סמ,ורס. ניומ נו ססן,יקן מסמע

 מ1וס ס, סז)קס סד)יק, ונערנ סמ,ממס. ו))חוס ססנינס, ני)ף ,סחויר ג"ס, ג.וס "' ס7)ק~מ, נ' ;ס'1 יומתקו)סנ")

 ססיכ). ס.טי"מל

 אכל המזוזה מול השכינה, ששם דוקא, לפתח סמוך להדליק בודאי צריךא"כ
 הרע. כוחות נלחמים ששם שמאלבצד



שעריםהקדמהסנתח'נח
 * מעשרה ימטה*

 שהיא הרבים רשות כמו טפחים, מעשרה למטה לכתחילה להדליק צריכיםוגם
 סרע. )יק1ת יינו, ג"ג סרגיס ת1ת מ"'טלמטה

 מעשרה למטה הכשינה ירדה לא מעולם יוסי רבי אמר כלל, לנו שיש כיוןוצ"כ
 מי'? למטה שם מדליקים איך א"כ ס סי"טפחים

 אין הארון, במקום א"כ המדה, מן אינו הארון אחרת, כלל יש שבאמתוי"ל
 לוי בן יהושע רבי אמר הכרובים שני בין בארון היא והשכינה שטח. שיעורשייך
 שהיא ת~סנע"ס למנורה השפע ידצא סנ"י ת,וס ומהארון ג"ס: נ"ג במערב.שכינה
 שהיתה המנורה וכמו לארון רמז היא מזוזה והנה השכינה להתגלותמקום

 שבכתב, תורה ובארון למזוזה, משמואל חנוכה נר כן כמו לארוןמשמאל
 משפעת המזוזה כן וכמו ישראל לכל פה שבעל תורה מהארון ממשיךוהמנורה
 "מת. ססת פה שבעל תורה ומשפעת מהמזוזה מושך חנוכה והנר שבכתבתורה

 ופ"1-ג טפחים י' הפחות לכל גבוה בפתח המזוזה, לחיוב פתח שיעורוהנה,

 טפחים מעשרה למטה היא א"כ ת"ט-ג העליון שליש בתחילת קביעתהומקום
 קסס, "יו1 סוג ס"רון נגז סי" סמו.1ס )סנ") "ג) ? מ."ט )מטס סי" "ין ססי,וס סי" ססמ111ס ס"מו1 כס )ס'1קסס

 '.רדת סססג.נס מס מסי'ע )" ססס )מ1ו1ס סמוך ועיקר כעסרס, )מטס תג1גס ור מ,1ת וס )פי סמזס, תן "'נ1סס"ו1ן
 )סניתס מ,1ס סעיקר ק,מ מסמע ס1)חנ11דו, כ) מניסס ססגנס ,ונעת המדה מן אינו הארון מעין סו" סס גי)מטס
 סמ111ס(. ),ד ס1" מי"ט)תטס

 סענין תס ,"ג גוקת ט1ו סתים נף השביעי בטפח המנורה שידילק המקוכליםכתבו
 טפחים, עשרה של שהפתח המזוזה, מקום עיקר נגד שהוא שפיר י"לולהנ"ל
 חנוכה נר א"כ השביעי, בטפח שהוא העליון בשליש היא המזוזה הנחתמקום
 שכן. כתיפיו בין גממן ,ת)"( מנורה מזחה, מזוזה. כדין השביעי לטפחשייכת

 השכינה ששם המזוזה מול לכתחילה הוא פס סגע) מורס סמסגס חנוכה נר מצוהלכן
 בנר להדליק צריך דוקה ראשון וביום המלחמה. נצחון עיקר עוהיא סגגמנתווס

 במזוזה השוכנת השכינה, גילוי נס הוא הנמים, על ולברך לפתח,הסמוכה
 השנה. לכל ישראל דירת ושומרת שמאלי, בצד החשמנאים מלחמתולוחמת
 בשאר הנס כי למזוזה, הסמוכה בנר להדליק א"צ חנוכה ימי בשארמשא"כ
 השמן. בכח אחר, נס היההימים



נם שערים משמאל חנוכה ונר מימין מ,י,הפתחי

 ' חנוכה נרות הדלקת בשעת ציצית ענין*

 סמג')מ" )סמג'" ענין מה להביןיש
 חנוכה. לנר ציצית ג)'טמ( מ)וגס מ7)יק סג'מ ;נע,

 זוכה בציצית הזהיר כל מג:( )מש" חז"ל ודרשו אתו וראיתם כתיכבציצית
 ענין מה להבין ויש כד-ו( ש.ע ב,י רש,י כג'כו! ססמנס )אתו,פ'וו;ו השכינה פנילראות
 וכן ציבור, שליח וכן הדין, בשעת בציצית מתעטפין דין בית וכן לציצית.שכינה
 וצ"ב. ניצל, בציצית שלבוש מי דריתחאבעידנא

 )מג)מ( ציצית ועוד הי טצות כל את וזכרתם מצות, תרי"ג לזכור ציציתמצות

 מ1ומ. י,תמנ )כס" 1י1ית נין קסו מ"י ינ-ג מד:( )מחומ הכבוד לכסארמז

 )מ!" ס1י,ימ יסט.ר סמ,ס' .פיוס
 גג.מטוי" י,(

 ג"יסן וימו'ס )6 )מ: 11"ע מל'"ג. סוי קסליס ס' עס מ.גמס ,מ' 600
 ס"ס 1"ע .ע7י.ן !. "ותס ;ממ!קינן ס,' גס 71רט.נן גחיג )1י1ח 1,1מ נינמ מירי, 1כן נמיג, ססי 1י1ת .עו7 פ;יט.יימר
 ס;הץ. סיי רמן !תס1ס 'ס)למ,

 וגן ממו,, ס.נ: נ:גי סמוס' ~גס מסנמ' )גימסמכ ניתן י:יס,מ לחוג, חוג בין שינה הכריכיתמנהג

 ;~ניס(. מנסג'ס גמס גימנו יס סמו).ותנעוין

 1ס'ע( כריכות 40 נדהגין יש1(

 וצ"ב. ,13 11,8,7 סדרן: יזה סע.,ס. מהג יין כריכות 39 אריז"ל וע"פ2(

 כס7ון. ס;ס א,~מ ד 1ג7 5, 6, 5, 0י, סיין חס תימןצכריכות ומנהג3(

 גמ~)ימ כו)!ן י-: ,כן )5,10 .ן" )8,7 י"ס סס "י,ק )מס 11"ע "מ7. 13 ו"ס 11 י"ס 8,7 גוס ""7 ס~י-ס מרמדם'ס

 "חמ, גגח גי'כות 11נע)מ
"!1 

?5,6 

 61 )כן שבניהם, והאוירים הרקיעים, מרמזים שבציצית אמרו סתג)מ( )פ'ובגמרא

 מג!מ כ' יב:1 חניגה ערבות, מכון מעון ובול שחקים, רקיעה ון זכ1כ1ע".ל ,ייי 1 רק'ע'ן 7 נגד מסגע'פמומ

 מ!קיס ט' ססיות ,ג, מסרק'עיס י"יק ססו" )כס", מרמויס סלוך קסס ו""ג סגנ~ן. ,גס" 7.מס ורקיעס ,יקיעסרמו1

 ?גז)ס!ן

 ~גן סנס י50 יק'עס ),ע שביניהם אוירים ו' עם רקיעים ז' נגד כריכות 13 על ייסיףדלא
 שנה. ת,ק בגימטריא מהם למעלה אותיות השמימה, לנ1 יעלה מי ,וסימניך סנס 500 סגי,'סם "ךוגן

 ועוד כוזו, במ1גסז כ111 שלמעלה האותיות במוו~ה כותבין שני ומצד ה1יה אלהינ1 הךה כותביןבמוו,ה

 (. אוירים 1' בגימ' יותר מהן למעלהאותיות

 לוילון עד מהארץ וב' הארץ כדור א' ג"", 500 מסל אוירים ב' עוד באמת ישוהנה
 סדמק .מס "ויר,ס ומ' רקיעין ו' ט"1 :ג) סן סמס(. 500 סעמיס '"ס יסר: יג) 'ג. "ג'גה מס')עין

 ססי'נ~ סמסרס-"



שעריםהקדטהסשתחים
 י-, "ו)ס ממחמ,סן. ס15 כ) ":תנו גו)ס, גנגן רג)'ר.ס ס"מרו גגמר", גן תסמע ו"ינו סיג,ש, תחעםעם

 ססו"
 סעת,ס 15 יס סערנומ סוד ען ס"רז מממי)ת ו)כן סנס, 500 ס"לן ;גת) )ע.! רס"' ע"ס רג4הס, ע7 ס"רןמתח')מ

 וכו'. קרסי)'סס .כן סנס  7500 רג)יסס סרי כו1ס כנג7 ורג)'סס ;נס500

  סנס, 75000 'ס סחיוח סקלנ' קוף עי ס"ין ימ"מ.)מונמג"
  יייהויי

 עמ)ק, ס! סמו ס'ממק עי ס,ס סגס"  *ן

  יליוז )500 רמ, "יס מ"ו" יחמס סגס", כר  ס;לס מססר גנג7 "!ף, .;גע'ס "מסס סיס תרדכי ג'תי עמ)ק  ילססרוגיס
  עמ)ק.  ;)  יסו סימחק עז ;,ס סכס" ;ן'ן הגס", רג4 עד ת7רינות )עסרח סתן גני ועסרמ ריון,יללל

 'עו סיס"( עי תס"ון סמוחק )י!מו שביניהם האוירים את שמרזים שאמרו מה לפיוהנה
 : כזה הכריכות חשבון שמדויקלומר

 רקיעים ז'7(

 מיס'(. 1מ-) אויריס ח'8(

 ע7 ")קיס ,י""11(
 סכק"

 יגוגי, 5 סוק, 4 קלסו4ס, ן רג)יס, 2 ו"וימסס, יקיעיס 11' "רן )1  סנס 7500 סו" חוק סכ)
 יג.( מג'גה עין הגק". רג4 11 קלן, 10  ר"ס, 9 1".ר, 8 גוף, 7 'רן,6

 הכבוד. כסא שתחת רחמים של כודרת יג13(

 גט!'מ חחעטף סכקג"ס "מי,וכן
 וקור"

 סנמעטף ת)תי פלס( )עטיסמ 1רמו פלו ע, ס' ויעגור רמת'ס  ס1 מד1ח י"ג
 )ר"ס )סס מומ1 ו"ני  וייילירריוי,  מימרילתיייימ, %1ן כ) )ו "מר סמפי)ס, סדל )מסס .סר"ה ג'גור כ;)'מסקנ-ס

 לנ. יע)ס מי ר-ת גמורס !יתו וים ס.יס. מ1וח כ) "מ חגיחס .,סו" מ1.ס גוררמ מ1וס גנימטו,6 ר"מיס ס)  פריסיג
 ס'. ת1.ח ג! "מ .זכרתס ססכינס, סני ר"הת "וסו ור"'מס .וסו" סכמ", רמח גמנימ הרי י-ג. קטן גמספרהסנלמס

 מף"ג. גממן הויה מצות כל גו, רמודס מ1וח חר'"ג וס"ר "' מ1וס סי"מנ'מ

 ענד.ס 1ת"ס עגי'ס מ".מ ,כ"ח )עמ'ד  וייוו  ליליס גוכומ כי :( )ג סגמ סנ' )ע-פ '-1 ישמעאלים עטיפת ענין1"גג
 ח( 1וגליס וי"תרו גויס( נח!ת )הס )ממ !עמו סגי7 מעסי. כח יוהו" סעו!ס, מ"ומות עתיס מע' כנד )כ) י' גנף,!כ!

 בעטיפת מצווה לכן )ג". )עחיז נינימ סכר )סר"ות כ'סמעיס ממעטסין !כן עמכס. "1קיס ;מענו כי עמכסנ)גס

 ג"רן. "חד נר 'סר") געמן ומי ימויןישמעאלים



 /שעף"םהקדטהפתחי
 אומוונ 70 מכל עבדים 10 ישמשו הצהמז כנף כלעל

_.. 4 %10אר10ח101שלו10ענ101קס5101ל10ץשות%10ו10=ןשת10גלם
 %%1ע::2ב2ג22בבב::בב'בבב,די_ייי(%"
 ק ווון"וש'108102:2טמ10ק010410810יךןן%"%10ש810

.ש ייי,ון10פג10%10קו%10א10ההו10מ=ם1יק10הצ10מע%10י0 וו.ווי10%10ה10%10איי10%10חש=810%10ם10110שחמ"
----------

 ושנרע(ות אהלף10 10 (4שצזז 5לי10 יקסן10 עבר10 10 שלח 10 ארננשד 4מ%יםו ם1 ע"לםסד

 זוגב 0ף ר%"לת (8%ר10 פ1 10וצנמו שבל10אביששל ד"קלח10 אדזל10 10 ,?תרס ידח1010

 פבתח ס!םא110ציל(ופ1 כהצ10 םש10 ה%לם1בתר10 ארס10עןץם1 10 לד10

כ!0,ו טזרשים 10 נמןשןיכ( 0ך לראבאם 10 עגם"ם 10 וצדים ם1 ם(נרץם 10 ז7ן 10 טגמו 10 סבתנ(ו דעפוח1010

 א=רי10גרביי עןסי10 הת10 צאץ101 נשגופך מטףד 5ועתטםו כ5הרקם10 כסלחים1010
 יישה הא10 שש10 =י10 אהדי10ששץ10"פהי10 סע101 יקי10 שי010ו

8 ! 0 9 1 0 % 1 0 % י 1 0 8 1 0 ק 8 1 0 א = 1 0 ו ר 1 0 % 1 0 8 1 0

 ית
.ן 10שך10אי10ש4101ך10קש510מ10%%10שיס1ה%שת10ע=

 עפ 10 10אהן10העה 10שבא ןה10אתל10ןץן(,10שב!10ציש% יח1010

 %%,ון10לן10אש10שן10הל10%10מש10מ10810שיח10=טש
י,,,"טט,'710עמח10ש(נ=10טנא10ה108101לזש10עשו610נש010(ןעןימ10םצא

 י ק ( ן .--------------------------------------------------------- ף ןן פשך10תייזז דודנקם810נלנ(1 גוצום10 תהי"צ10 אלאצעםך 10 ין סדי10 פמגפד10
 א %1 10שר10אש10ש104שן10קק102810אל%ה10שק,10810עלם

ה 10ש=10.10שש10%10י*10י%10%ש= 4 1 0 ש 1 0  10יפ 

,ן1 שש[ סםצ10הלה10 סש10 שם1 הל810ר10 שן10761010חש10
10הי10810ש=10תו10םס1"=10שק10ל=ק%510טם1

 גריצי %4נורי10 10 הןסי 10 חת 10 נחזן 10 כמע %ט10 10 5לצה,ם 10 כפתרש 10 סא4ש10
 ,. -10תי10שקי10%10אן%10ם1המתום1שך0ו%צם10השג10=ןשה

 /י10מפג10ן,10ע101אלהה10שזש10כת=%10ש10הי10שע10תוש ע?

 2800.-.י.,-)

 ן; )שבת בגד נל על 2800 כנף כל על עבדים 700 הכלסך
ע.'לב:(

 (.- גוים. נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו כהוסימניד
 ן י זכח סוץם ממלך נש שרוך ועד מחוט לקחת אבינו אבהתםוכשעזירב
 -' אומות מש עבדים אלפי לכמה נזכה שע"י וחשילין ציציתלמצות

העולם



שעריםהקדמהפתחי
--------------------------------------------------------------

 העליונה שושנה סביב שריםעף
 שיני"ן בבן ראש של בתפישן יודי"ן זן עושיםובנגדם

 ליקוטים חת"סשו"ת

,,4 
 חצרמות 10 שלף 9 אלמודד 8 פלג 7 יקטן 6 עבר 5 שלח 4 ארפכשד 3 אשור 2 עילם1
 יובב 10 חוילה 9 אופר 8 שנ(ו 7 אבימאל 6 עובל 5 דיקלה 4 אוזל 3 הדורם 2 ירח1
 סבתה 10 חוילה 9 סבא 8 כוש 7 מש 6 גתר 5 חול 4 עוץ 3 ארם 2 לוד1

-1
 פתרסים 10 נפתחים 9 להבים 8 ענמים 7 לודים 6 מצרים 5 דדן 4 שבא 3 סבתא 2 רעמה1 ,י ן ין .

 תורגמה 10 ריפת 9 אשכנו 8 גמר 7 חמתי 6 צמרי 5 ארודי 4 סיני 3 ערקי 2 חוי1 גרגשי 10 אמורי 9 יבוסי 8 חת 7 צידון 6 כנען 5 פוט 4 פלשתים 3 כפתרים 2 כסלחים1
 תירס משך10 8תבל9 דודנים כתים7 תרשיש6 יון4אלישע5 מדי3 2 בצוג1

----------------------------------------------------------------------------------------
 ממך ויואצ עליך נקרא ההה שם כי הארץ עטי כלור14

 ראשיט זן של ואש בל על אימותי'
--------------------------------------------------------------------------------------



סא שערים משמאל חנוכה ונר מימין מ,חהפרצחי

 הכבוד: לכסא הרומזות החוליות סדרוזה

 רקיעיכ ז' נגד ראשונהחוליא

 מוסן )עס1ת - וילון1

 ויוגג'ס 'ומ סמס - רקיע2

 )1דק.ס תן ט,ממס - 121קקים3

 י"ג מ.כ") מע)ס ס, סמקזס נית - זכול4

 ג~)ס סרס ת)"מס - 13עדן5

 )כועו.1מ .נון גסס - מכון6

 רג)י 1") 111"ע סגג71 וכס" תמיס ט) 71יקיס, .גסמ.מ 1נרכס, ס)1ס, מיס, 1יקס, תסכט, עק, - ערבות7
סמי1מ(.

 האוירים נגד שניהחוליא

 הארץ1

 אויר2

 אויר3

 אויר4

 אויר5

 אויר6

 אוירר

 אויר8



שערים הקדמהל~רצדזיםב

 שנה 7500 בעלי חלקים י"א נגד השלישיתחוליא

 רקיעים ז'1

 החיותרגלי
 אחד!ל

קרסולי

 שוק4 אחד:ל

 ס1א 7500:

 ירך6

 גוף7

 ון'1,'/ג,,),ל,ין צאור8

 !ץ4ן,יי =שי
4ן11

/יל, קרן10
 התורה מדות י"ג הרחמים מדות י"ג נגד הרביעיתחוליא דיקנא תיקוני י"גתורה.ן4ין..ייי------- י.,ען הכסא רגלי11

 הראש לפאות סמוכות שערות וחומר *קל אל1

 העליונה שפה על שוה'גזירה רחום2

 החוטם תחתאורח *בנין חנון3

 תחתונה השפה למטה ופרט*כלל ארך4

 הזקן אמצע אורח וכלל*פרט אפים5

 הלחי במרחב וכלל ופרט *כלל חסד ורב6

 תפוחים ב' ולהיפוך לפרט שצריך*כלל ואמת7



סג ,טעריכו משמאל חנוכה ונר מימין מז1זהפתחי

 הנגלה הזקן צד הכלל מן*יוצא חסד נוצר8

 הגדולים בין קטנות כענינו לטעון *יוצא לאלפים9

 הגרון על כענינו*........לא עון נשא10

 דטבורא בשיקולא חדש בדבר *לדון ופשע 11

 הפה מסופו או מענינוהלמד *דבר וחטאה12

 גרוןכלפי המכריע ג' *כתוב ונקה13

 הנ") י"נ מספר רמ1ו סג'ויס "1.ריס 1' עס רקיע'ן נו' סגס,7ע
 1ג7"ית"

 ת)מע)ס. "מת מ7: סין ח)ק ס)ג) גמנמ1מ(

 חוטים, רנ"ו של לחשבון לעלות כדי שמונה כפול חוטים ל"ב של ענין ישועוד

 קרנומ )7' רוה1ת )ן'  פויס )ד' ינפ'ס י' הכבוד, הכסא של החיות של הגדפין מספרשהוא

 ססטנה. סני 1רו"ס ו1כה גמנימ הוהיר כ) ""כ1ס)"ה(

 כסנתמנס ,קנ1 נמ)גן "מ7 גיוס סנה י"" גן נעיר עדיס גן ")עור רגי גסה'ה מדות, י"ג ענ'ן1"גג
 )סי"

 "ט סרי 1"מל
 סנס ע'כגן

 "ג) וקנו. 1נמ,גן נס ,1 ס,תר"ס רשוי סיר1ס ימ:.. גן ס7רסס עד ג)י,.ח מגייס 'נ'"ח סמ"מר וכימי 1)"
 פ""(. סיף 1גוג1ח נסי" סנממנה ס)י)ה "1מס ג) התורס 'גיעת י7י ע) סנת)נן ס'רסהרמב"ם

 הוקן סערומ סתמ)גן "פסר 1". הגי סטגע ס"ין )סוס'ף יס ועו7 )טגע. נס ,הפוך ה7רן וה ס*ן 'ששכר, הבנ'ו:קסס

 ? 'ג'ע י7י ע) "'ג).)ה

 ססמ1ר: מזות ה'"ג ס) סמקוס ס'17ע סרמג"ס ס) תדרסי גג.ת הקתס ר1" נתע1רר סכ"ן יששכר הבניותירץ

 גכס" ס." גהסנךרסת
 ת'קוו' י"ג הוקר"ת רסמ'ס. סן מני)ין ה'"ג סס 1סס , כג'גו), סן הק17ס הוקן הו" וסס קכנו7,

 סמת)נין 'יי ע) )סס, )הנ'ע סן,כה ום'מן מ17מ. ני"ג )7רוס לתן וסס הת1רה. 'ג'עמ ג). )סס )הג'ע "פסי 1"'הדןן.

 )גו" זכס עור,ה גן ")עזי סלגי 1") :רמג"ס סכתג 1זה וקנ1.סער1מ
 ס1" )סם סהגיע והסיתן המורס 'גיעת ע"' )סס

 וקו1. 1נמ)גן נס י1 סנמרסס רס"י סגחגכמו

 דיקנ" תיק1ני י"ג ס) )מקוס )סג'ע סוכית' ענ1ר ,קני, סעי1ת סנת)גנו פי ע) "ד עזריה, גן ")עזו רגי "מר וס1ע)
 עד ג)י),ח מנמס ימ"מ סמ"מי )7רוס וכיתי )" כן פי ע) "ף סתירה, יג'עת יף ען מ17מ, סי"ג )'7יס טתן וססקךס",

 עכמ'י. והוס, גןסורסס

 גומריס, התחי)ו "ס כמנחס קתס )ד1ן מתמי)'ן ג"י "ין )ט:( סגמ גמס' "מר1וסנס
 ונגתר"

 7ין מחי)ת מת, 1י.(

 ס"תר1 מס ו)סי השכינה. "ימת מס1ס רס-, ופירס גט,ית1ת,מסימעטס1
 סע-

 ספיר השכינה, פני )ר"ומ זוכין לנים

 1)7ר1ס )יון סרממ'ס מ7ומ 4"ג ,סגיכ ,וגין ס1ימת 'ד ע, כ. וע,ן "). גע7מ טנג שסש מ גטנית, ממעטסיןה7מטס

 גנ"). י"נ וסמספר סכס", גחו)יומ, מרמדס )ק גסס, גירסמ סהמורסגתדות



שעריםהקדמהמנר2חיסד
 ")פ'ס ג' כמנ,ן רסום..נקס( )"-) רממיס ט) תזימ סי"נ וכן יגו, כמנין כוזו במוכסז כוזו סמוווס "יי י,מניןען
 ונ5ת ססי" אחד, הויה אלהינו הויה ישראל שמע סססיק "ח,רי ע,מז וס." ",ו)( ,טסכר ננ. יג"ו, )סימנ,ןר"י
 רחמים. של מדות עשרה שלש כמניןגס(

 י,ירס גרי"ה )"1י,ות "ג'"ע, עו)מ,ת סז' ס) "' גכי יסני סנ") כן כ, כנפ~ת גי' .רתיו סכס", עז !ע!יס רומו ל1ימוכי
 מ,פוי. ,ס,ג )י1ירס( מסמ")י וסו3 )עסיס( מ"מ,ר'ו ת.ת,נו מממ,! סמע קר,"ת קוזס כנפ,מ סז' כסמקנן ו!כןעטיס(
 )"1')ומ(. גימיני ,נ~מר ,גרי"ס(מטמ"יו

 כ,ג ו)גן מעסס, )" מ1וח סס"ס ס)"מרי, 1י1ימ ,ג' עסס, מ1,ם רמ"מ נסס רמודס ס)סניו 1.1,ת סנ' "ית"וגמכי)מ"
 ח"ס(. מסס נ"ר ,ס,"ת !סמ") מימין מ)סני. )קט,ר)סמ".!

 פני לקבל בציצית, מלדבש להיות צריך חנוכה נרות הדלקת כשעת ומפירלכן
 ובציצית. במזוזה בנרות, הרמוזההשכינה,

 שמע קריאת בשעת הציצית להחזיק סמקונ)'ס פ' ע, ישראל מנהג להבין ניתןובזה
 עויתן גע)סזע"ק סור.ויןגססוקנו ו"פ ת."ר מ'דז, דשמעתי "'( ן' "1נע ,גין לקמיצה הזרתבין

 ס,' הנ"ל דלפי "נגומ(. ג' ס"י גג' ע) סס.)יומ .ס"ו )מגמ,ן, בזרת כריכות ז' בעלתהחוליא
 שנאמר כמו הרקיעין, כריכות שייך בזרת ששם שפיר, אתי רקיע'ן סו' עז סס)ר':',ת
 שמים. הז' שייך זרת ס1 סו' תכן בזרי2 ר,טכ?יסט מ''סעיס

 * חנוכה עם תפילין*

 במנחות רן בתפילין מלובש להיות היא חנוכה נר הדלקת שמצות המאיריכתב

 ? חנו:ס 1נר מפ.)'ן עמן מס 11"ע ממט, מנוכס נר כטיע,ו סס.ק, מן רג) סמי!ה ען מפי)ין מ1,מ יעקנ וגי "מולו.

 של נצחון וסגולת השכינה, להשראת גורמת ג"כ היא תפילין שמצותוי"ל
 ")1 סגד.) ")יעור וגי "מו ממך ויראו עליך נקרא הויה שפ כי הארץ עמי כל וראו סנ"מר ימ.ישראל
 המפי)ין. ס) ססמנס טסמ'רח !1 ס"'ן יסיג, סגוד5י המ)ממה, תע.רכי ס11ר ל"ס וס) ין ס) מפ.)ין גת ,ססמ ,מסי)'ן
 גיטר",. ס.רס סססגינס עזומ כמנין )".ת "תס,קרטתס

 מכחיטה יותר ושיעורן הרע, צד את ואוסרים הקושרים חבלים הםרהרצדערת
 מכשעורהופחות

 מודכ, גסס מ""
 ג"ריכוח. גגר סנתג"ר כמו סרע ה'1ר סיע,ר סהו"

 הדבר לרמז ויש מעשרה ולמטה מג"ט למעלה לכתחילה מצותה חנוכה נרוכן
 : פלאבדרך

 יותר מכשעורה פחות כמבין טפחים מעשרה למטה טפחים משלשהלמעלה
 סמ")(. סגנד סי1ס"ר ,!קס,ר !"סיר ו1ועס סיע.ו ,טס"מכחיטה



סה שערים משמאל חניכה ונר מימין מזיזהסנתחי

 הויה ישראל שמע שבפסוק אותיות כ"ה נגד כסלו, לחדש יום עשרבחמשה
 "ק"ק(. אחד הויהאלהינו

 סגמ111ס. "1מ'ימ תשי"ג נמ:'ן המהדרין מןמהדרין

 תורה גדול אור מושכין שנה כל המזוזה מול חנוכה נר שמדליקין בזהלכן
 חנוכה נר מצות ידי על ממזוזה הנמשך סגג"ג ממי0 הבית כל את המקיף פהשבעל

 השנה. בכל נשאר והרושם סקהס, "י1ן מו) סמקיס מ:ורמנמ1

 של נרות הדלקת נמלן ובניו אהרן אותו יערוך מועד באהל העדת לפרכתמחוץ
 הבית. מזוזת נגדחנוכה

 ססו :) סגמ"י)ת סס,נ1ת גמלן שבכתב תורה רמוז המנורה שבתכנית )ק,"ת האריז"לוכתב

 :מכח1מס

 ס"רן. 1"ת ססמיס "מ ")יס נו" נו"ס,ת : קניםז,

 3"1. 1גימ1 "יס יעקנ "ת מ,רימס ס3"יס יסר") ג:י סמ1מ 51)0 : כפתוריםיא

 )"מר. מ1עד מ5ס) ",י1 ס' 1ידנן מסס ") יקי6 : פרחיםט'

 )5מר מ,ר.ס מ"רן )1"מ ססנ,מ נס:ס ססני )הזס  3"חי מ1עד נ"0) סי:י נמז3ר מסס 5) 0' יייגי : טפחיםי"ח

)עה-כ(.

 1)גן מ1ס) 1גין כון גין ק1ף נ,1) 3כרנס גמיגר ס'ידן געגר 'סר") ג, ") מסס ז3ר "סר סיגויס ")0 י גביעיםכ,ב

 1ס3. 1די1ס,ר1ם

 י1מ" 1עיין : גס )ג") בדרום מנורה וסימניך ידרים להחכים הרוצהו1הוא
 ג"(.

 תורה מסכתות ל"ו מרומזים חנוכה נרות שבל"ו הרוקח בשם יששכר הבניוכתב
 פה.שבעל

 מסכתות שבל"ו הגנוז אור המשכת השייס, בסדר חנוכה נרותהדלקת

 ברכות א' א'יום
 עירובין ג' שבת ב' ב'יוט
 סו0ן ה יומא הן פסחיםד' ג'יום
 מגלח י' תשית ט' ר"ח ח' ביצחז' י'יוט
 נדרים סו כתובות יד יבמות יג ועיגה יב מו"ק ש ה,יום

 גאב"מביו יטקדושיוגב"ק יחגיטין יזסוטהיונזיריוטה
 מנחות בה זבוהם חוריותט ט ע"ז גה שבועות גד מכות בג סצחדריןטב זייוט
 נדח לו תמיד לה מעילח לד כריתות לג ושמורח לב ערכין לא בכורות ל חוליןגט ת'יוט



שעריםהקדמהסנתחיפך

וידבר

הויה

אל

משה

במיבר

ייני
טוהל

פהי
באחד

להדש

ההצני

בשנה

תשניע

לש8ג

ששרך

פצרים

לאמר

 הממרה בהלקי רפהה שבמפבתורה
 האייי*ל 5י%



םז שערים משמאל חנהה ונר מימין מזזזהפרצחי

 מסכתות שבל"ו הגנוז אור המשכת השייס, בסדר חנוכה נרותהדלקת

 ברכות א' אןיופ

 עירובין ג, שבת ב' ב'יוי
 סוכה ו' יומא ה' פסחים י' ג'יום

 טיתעניתי'מגילה ח'ר"ה ז'ביצחיופז'
 נדרים טו כתובות יד יבמות יג חגיגח יב מו"ק יא ה'יום
 מעב"מב"ב יטקדושיוכב"ק יחגיטין חסוטה יונזיריופוי
 מנהות נה זבהים הוריותם כו ע"ז כה שבועות כד מכות כג סנחדרין בב ז'יום

 נדה לו המיד לה מעילח לד כריתות לג תמורה לב ערכין לזו בכורות ל חולין יט ח'יום

 פה שבעלפורה
 חנונה של נרופ בפספררפווה

 הרוקח פיעל



שעריםהקדמהפתחימח
 סגת גמס'ולכן

 נקוג"
 זית ושמן מי"ה ס) לדיו כשרים השמנים כל "מר. ס:~כס ;) סמן ס!

 שהוא וי"י המובחר, מן מצוה זית שמן חנוכה בנר הוא וכן המובחר מןמצוה
 גורם. וזה זה חנוכה נר מצות עם המזוזה לקשרכדי

 סגימ. סעו מווות תו) מנוכס טן נרומ סד)קמ כתנין סמ.נחר מן דמ ~סמן ):ר יפין כו!ן ססמניס כ, !וי נן יסוסע יני"מי

 !מס.ח.(. נר )ערכמי ץג"):.. תסרס .ג" 1דקני מסימ כמנין גרון כסןממ"וסו

 מלאים. ת111ום כמניןחנוכס

 גמ-ק. מנ.כס נר )ס7)יק ו1י1נ1 גת,ומ,ו ק7ס:ן "טר סעו)ס מ)ך ")סי:. סו,ס "תס נרוך כמ:ין מן",מזוזה

 מוווס תנ.גס, ;! :ר "ור כמנין סיס1ממתיס.

 ביום. בו צבון פך שמצאו מלא, גס,ן כמנין 7הנ.גס תמי גכס)ינכ-ס

 ")" יסן),ק גו סיס ון" במנין מטס אליך ויקחו ישראל בני אח חצוה ואתה גסיסמ ,סון רגי:. תטס ;! סת.גס

 1ר.קמ( )מנוכס רמו תמיד :ר !סע,מ )מ"ור יתית וך וימ ;מן ")יךרקמו

 תכגי. מממיסו גן יסודס כמנין וך 1.מ ;מן ")יךויקמו

 ק7סך. נמ1רומ :ר.מ וס7)יקן כמנין )מ"יר כחימ 1ן דחטמן

 השכינה השראת גורמים וזה וזה חנוכה נר עם מקושרת שמזוזה מדברינוהיוצא
 מא. גילוי ,רהיינו קרמי מספר ;כ':ס גי!ו, כמנין מנוגס מ:,ימ גיחן, מ,ייח השנה. לכל ושמירהבבית

 וגו'(. י' ער מא' ג'עד

 "מר כממן סו" !כן ססכתה ייי ע) 71יקיס ניר ירסעיס טסוריס ג.7 וטמ"'ס מעטים גיד .רגיס חיסיס נין גגומסמסימ
 ס:ס. ג"ותו סיו סן ס"ף מ:יכס ג:ר מייגומ :טיס )ף גן יסוסערני

 1מי"( ביתו פתח על להנ,חה מצוה חנוכהנר
 גנימטרי"

 1מ)"(. לחכמה פרפראות גימטריאות



ספשערים מזוזהנדיקתפתחי

 אחד" בארטבון טעשה - מזוזה "בדיקתמאמר

 ושל שנים, בשבע פעמיים בדיקה צריכה יחיד מזוזת '6.( )יף יומא במסכתא4
 מזוזות בודק שהיה אחד בארטבון מעשה יהודה ר' ואמר ביובל. פעמייםרבים
 )קגס( זוז אלף ממנו ונטל אחד קסדור ומצאו  יייר, )גסעח צפורי של העליוןבשוק

 גמגמ"ג( )עין המפורשים וכתבך האומנות. שם על לה ואמרי האיש. שם ארטכוןסוס"'

 ארטבון ,ומר סיין ס"1כג~מ סס ס51 "ארטבון" מ" ~ש" ס)1מ5 ג' יפה עולה אינהשהלשון

 אחד. סינח )ו)ג 1ויך סיס "5ס7", 5יטג1ן ),מר סיין "יך 5זס סס ס61 ס"וטג1ן קמ" י)'ס)5 "גן"אחד".

 ששלח פרם מיך בארטבון מעשה מובא י', 7ף פ"" )ס5ס בירושלמיב4
 הקדוש ורבינו בעולם, כערכה אין אשר הנשיא יהודה לרבי יקרהמרגוליות

 כאשר המרגליות. תחת אחת מזוזה לארטבון, שלח חכמתו ברוב ג17)( עס'ו,;יס
 מיד ? יקרה אבן תחת מזוזה שלם איך וקצף בזיון על רבי על הקפיד המזוזהקבל
 ואני שומרים, לשכור מעתה צריך שאני דבר לי שלחתה אתה רבי, לושלח

 ע"כ. אותך, שישמור דכר לךשלחתי

 ביאור צריך המעשהלכאורה

 ? מזוזה מצות ידי על לעכו"ם שמירה שייך איךא(

 סי' י1"7 )ס"כ לן קיימא והלא במתנה, מזוזה לעכו"ם ליתן מותר וכיב(
 ס"נ רנ""

 אסור בפתחו לקבוע מזוזה לו שיתנו שביקש כוכבים עובד סמסוי")( גססגכגס"ס
 סי' )קמן ,עין לארטבון מזוזה רבי שלח איך צ"ב וא"כ ? לוליתנה

""11 
 לכן נ"ס( "ימ

 הנ"ל יומא במסכת שמצינו כמו ישראל היה שארטבון שאפשר האחרוניםכתבו
 צפורי. בעיר בגליל מזוזות בודק היהשארטבון

 ע"ז. עונש ולקבל מזוזות, לבדוק ילך פרס מלך איך צ"ב גופוג(וזה

 במסכת המובא פרס המלך הוא שארטבון לפרש לרש"י לו היה א"כד(ועוד
פאה?

 נבדקת יחיד מזדזת 5'( סשף י1"" )ס" ערוך בשולחן שם דאיתא מה פי על י"לואויי
 שמא בי או, נרקבה שמא אי וס"י( ,ימג לדבר טעמים וב' שנים. בשבעפעמיים
 ס1" 7גר ס61 ר.קנ1ן סף חקגון מס,ס 1"ס סמוחס גתגיס ס*ן גמקס נ7גו מק'6ן סיס ס"חו1גיס ותגןנגנבה.
סכימ.



שעריםהקדמהפתחיע
 אתו לטוב זכור הנביא אליהו גילה וכבר לבדיקה כמוםטעמ עוד ישברם
 נסס מ"ס ו1ס ספו גסס סח"ס ננך )מינ6 בכתובים המה והלא זי"עזצללה"ה האריז"ללמרן

 מן החיצונים מברחת ויר"ש מומחה מגיה ע"י המזוזה שבדיקת ס5יו")(סט'
 לכן סכנתא חמירא ואולי שמירה משום גם המזוזה לבדוק חייבים לפי"זהבית,
 דבר. עמא וכן בדבר, להקלאין

 כדי כתיבה, קודם תיבה כל מלא בפה לומר שצריך בענין הב"ח כתב זהוכעין
 הוא שכן ויתכן הכתב. לתוך פה, שבעל תורה פה, הבל קדושתלהמשיך
 נסס ס5ין נסס ))מ71 6,1 )סלפיק סמתן סק1לקט1ס געגק סע"1( ,'1"7 גור 5גמ סי"ס ע-ן המזודהבבדיקת

 תקיס.ס. ס,וס, דגרי קלי5ס 5ין כוס ו51ין מ"מ סס, סגע) נת1וס רק סוס51 ""ע"ס גסס. סיקר5 ע7 ק17סס,ס1ם
 1-ס. ססס( )קז1סס ת)כיס ס1)סן1ע-ן

 אחר מהדר היה שלא ואפשר יהודי אדם היה שארטבון הדעה לקיים אפשריפי"ז
 סגולת לו והסביר ולשמרו להרימו מזוזה לו שלח הקדוש רכינו לכןהמצוות
 המזוזה בדיקת ענין לו מסר ובודאי יהודי. בית כל משמרת ואיך הזאתהמצוה
 הרע, להבריח וגי נגנבה, שמע ב' נרקבה, שמע א' טעמים שלושה כלעם

 מבריח וממילא קדושה מושך הוא מלא בפה ההגהה ידי שעלוהחיצונים
 שבבית. רעות רוחות מיני וכלהחיצונים

 לבו כיוון אם ק"ש, זמן והגיע בתורה קורא היה פ"ג רס נונ1ת גתסכת לרמזויש
 אם מאי ותירץ לכוון צריך ולמה כוונה צריכות אין דמצוות הגמרא והקשהיצא.
 להגיה הקורא בסופר עסקינן, במאי הכא קורא, והא לקראות, שמכוון לבוכוון
 יצא. לבו כיוון ואם המזוזה,את

 מתי עד ז"ל חכמינו בדברי שניה לכוונה מקום כאן יש הנ"ל האריז"ל דבריולפי
 כו אשר הבית מן רוחות מיני כל שמברחת המזוזה של הבדיקה שלכוחו

 תורה קדושת ולהוסיף מלא בפה התיבות להוציא בכוונה כשקוראהמזוזה
 לבו. כוון אם וזהוא משם וכורח יוצא רע הרוח גם ממילא בהגהתו, פהשבהבל

 בין החילוק שהרי שירטוט. מחיוכ מזוזה בדיקת לחיוב ראיה להביא ישועוד
 פי על אף תפילין כן משאין סירטוט צריכה שמזוזה הוא למזוזותתפילין

 אין שתפילין הרמב"ם וכתב סירטוט. צריך אין מ"מ ממזוזה יותרשמקודש
 מזוזה והוי משנה דכסף שם והקשה מחופים. שהן מפני שירטוטצריכים
 שמזוזה ותירץ ? סירטוט שצריכה "מ למ הלכה כן פי על רצף מכוסה כן גםשהיא
 צריך שמדיגא הרי ע"ש. מכוסה מקריא לא כסדר אותה לבדוק שחייבכיון

 המזוזה. אתלבדוק



עאשערים מזוזהפסוקיפתחי

 דוכה במזוזה סוי"ף( ,נג'וסמ הרגיל כ"ג:( זף סנמ )גתסית חז"ל שאמרו מה י"ללפ"ז
 לבדוק וטרגיל ),מר ויס ורגע יגע ג, )תסכת מ)וס ס'5 1ס)6 מו,וס 115 סין רג')ות ת5י ינ"ג אה. נלדירה
 ונתוסף פיו הבל קדושת עליה מושך לבודקה בה שקורא פעם ובכל כסדראותם

קדושה.

 רבי הסתם ומן המזוזה בדיקת מעשה היא שמירה של שמחלק למדיםנמצינו
 בדיקתה ואיך לארטבון מזוזה בדיקת עניני כל הסביר לשמירה המזוזהכששלח
 מלך ארטבון את טפסו הקדוש רכינו ודברי הקדושה והשראת שמירהגורמת
 בדיקת לשכת ליסד התחיל מעצמו שארטבון עד אותו והדליק היהודיפרס
 מקימי בציפורימזוזה

 ומן שמו על ארטבון לשכת המשרד אותה וקראו יג' ס,
 של האומנות שם על ארטבון אותו קוראין היו זו בלשכה העובד כלהסתם
בדיקה.

 ארטבון וגם אחד איש שם הוא שארטבון יפה רש"י פרושי שני עולים זהלפי
 אחד סארטבון )יש ,ק אחד. בודק פי' אחד בארטבון ומעשה האומנות שם עלהוא

 מזוזה". בודק "אומןכמנין

 ש4 ל4 ל4 ש4 ש4 ל4 ל4לי

 סמיווספסוקי

 אחד יהוה אלהינו יהוה ישראל שמע6(

 ישראלשמע

 מספר לרמז ת"י כמנין שמע לשמע, ודבש חלב זןבין 84ויץ סס,ק )סתכס)מס
 )געס-ט(. בא"י בנ"י שנשתהוהשנים

 אחד. אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין כשם יעקב, -ישראי

 ונסמ)קס סקן, 1נ1,מ כסר)ס ספרי( נ-ו. רף פסחים ,מס' סעו)ס כן 5ג')ו יעקג גס)סטו ססגטיס 5תר, יסיססיק

 אחד. 5)5 ג)גינו 5ק גך אחד 5,5 3,גך ס)ון גסס ישראל. שמע 5מרו תיד גגני, סק,) יס סמ6 5מר ססמנס,ממנ,

 סגת)"ו. גר,ך 61מרסחח

 84יקינדוק'
 ע"ס וגי)ו תסס גי אחד ה' אלוקינו ה' 'שראל שמע כחונ ג5ן אלוקיכם ה' גתע מיס גתסנס כקוס גג1יסנכ

 ומהרש-א(. דבר )העמיק י"ס סגט' ס5מוו ס)סק גוס ס' ע"פ גתורססעשזו



שעך"םהקדמהפתחיעב

 אהד ה' איוקינו הי 1"נינו( ישראי שמע מע'זס "נמנ1 ו).עקנ סגג,ד תמתיס" מקה[ס 'עקב ט) ,ייטיין
 מובא )~וה,ק גסגמ)"ו גן עת: "נ.נ1 יעקנ ג. נ!מס, שם ברוך "ומריס !גן מענימ(. תס' מת. לא אבינו)יעקב

 ומשיב( בשואל )מובא פ4"ם מדרס !סרס יט 1)ס"ו אמת(.בשפת

 לאזנו השמיע ולא שמע הקורא כל לו אמר ישראל, שמע בניו שיאמרו מתאוה שיעקב הקב-הכשראה
 ק"ס מס"ר מס1נס ס"המרו יגי1ן "מר1, ," סמ;: ן:יותג)מס, נר,ך גסכמ)-1 ס"מירמ וי"! ע-ג. חובתו, ידי יצאלא
 דמי,;סיר

 גמוס'ד, ת"1ס 1)"
 וע-

 כבוד ישם "מז, ")" ג)גנו ס"-ן סמקום ,סנ'  ומעין 'עקג ג"כ "ימרס "מירתיוו,
 ג)"ס, !"מרס ע,ס )1 נמן )גן ועד, לעולם ברוך הואמלכותו

 ס:קור"
 )" !כן ה"ה, ," !"ונו ,סמיע י)" סמע

 ממ-
 וסגן.גסססק

 עמס איהינו סס" ה' ישראי, ל,שמע
 עמיד ס." אלהות(. בב' מורים )שהם סעלס "1תות ")סי 1)"

 ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה העמים אל אהפוך אי כי שנאמר שפר( אמרי סיטוף, ה4 אחד ה')סי1מ

 ני1ס ס"רן כ) ע, )מ)ן ס' 1:ה: 1נ"מו מח-כב()צפניה
 סס1"

 רש"ין יד-ט )זכריה "מד וסמו "מד ס' יסיס

 שישראל השרת ממלאכי יותר הקב"ה לפני ישראל חביבין ה' ישראל,טכןע
 תיבות שלש לאחר מזכירין השרת ומלאכי תיבות ב' לאחר השם אתמזכירין
 סקג-: ),מן ממ"ימן ססמ)"ייס :ו1ס-ק ע"ס פי' צא:( ,חולין ה' קדוש קדוש קדושדכתיב

 ,מופרש סמ)"גיסקדוש "ומר,ן "ן ועד, לעולפ בשכ-מ "1מר 1יעקנ )מטס, "ותו  מ'מדין סיסר") סיו"ין עד!ע.!"
 ד.ע. שד. ,ע1,ס טכ-מ( קדוש)נרון )מטס, ג"רן קדוש נע4וניס,ומיוחד(

 :תויס )יק1ד סימוף סוס ג). נ'( תגיתעסס 1ךמג"ס יחודו אמונת של עשה מצות - אחדהי

 רעת בן כל של לבו עליו שסמוך החזק העמוד הוא ,חינץ(. נו רהאמן ממנך קבל -שמע
)מינז(.

 ס-"(. דד נרגומ גמס' כז"ימ" ,מינ,ן, שעה בכל עלי' ליהרג מצווים שאנחנו זרה עבודה איסורומכלל

 תמירית היא 11 ומצוה בעיקר. כופר ונקרא ישראל מכלל אינו יתב.ש ביחודו מאמין ואימ בוהוהעובר
 :מינין(. זנף )ע-ג קטן רגע ואפילו לעולם, מעליו חיובו יפסוקשלא

 לשמוע. שגוע של ופירושו עליהם. נכון ישראל בית אשר הבנין כל יסודות לנו. המיוחדת היא 11פרשה
 )רטג""(. מעשינו פרטי כל על משגיח הוא בי ולחק1ר,ללמוד

 סמיעמ סע.ך לבבכם בכד דלעבדו כמש"כ שבלב עבודה הוא היחוד -אחד
 בחיי(. )רבינו רנמי עד ממ," )כן ניגר עד יתגרך ססס ט'סי'  עד :,ג 1סגנמ"וון

 )בעה.ט(. מק-ס נ.רמיס סססדס )ומר גד ימסיס גש מממי)ססס1ק



עגשערים מזוזהפסוקיפרצחי

 סחג1ננ1ת 7ס'יני יג:ן ,ברכות הלב כוות צריכה כאן עד אומר מאיר רבי -שמע..אחד

 ססרסס. גג) ס1רין ס'( סי' עיין ככ,מ דלא ברכות, ושיט,מ ר"ה )ריטב,א י"" )1"ת ג11נס "ג) ימירס,יגו1נס

 זמ1רמ. ר"ס1ן, )פס1ק רק )ק"ס מססיק ס'ס ס)" : יו )ברכ1ת סנסי". י:71ס רני ס) ק"ס 11 -,מימע..אחד
 ועת"ת( ספמג', 1.") ק"ס, )ג) מפסיק סיס סרסג"י סס מ;מע "1). ב-הי. )כ,מ )ר3'ס ,ימר טסיס "1 ,"1מנמו

 ,כי אלקיך לה' לעם נהיה הזה היום 'שראל ושמע הסכת גמ1 לבו את שיכון צריך -שמע
 טו. גוכות כ~-ט(תבא

 דמי בריבור לאו שהרהור טו.. ברכות )ר"י. )כממי,ס י1ס., )רגי ,)ע'גוג" לאזנך השמע -שמע

 פוסקים(לרוב

 "ס 7לגנן 3רנ1מ נט"ר ס1" 1גן יצא( ,ובהרהור ס7נר'ס ס1 סן לנ ג111ת "מי ".' מ"'י י3' - לבבךעל
 נק"ט "ן ח"" וסמ"ג( )רמב,ם סי1" '"" 7"1ריית" סס." גגרגסמ"1 1"פ')ו יונה( ורבנו )רא,ש ג7כ73 י)"סרסר

 סר1)" מי יס פ1סקיס י1ג נג17ריא.1.
 בסי' כן משמע ולא הפר"מ. לרעת סס,ב ב,י 7מ' ג7.ניר סמילס סמן )1מר

 3ס"ר ו"ן 3,1רך, י"ויר סכרס"מ, ,ח,א(1נו"ס 1!גוך ,מוור "ייכו) 1"ע 3)13, ס3רג: סרסי ו"ס ביה.לן וקפ.ה.פ-ה
 ס.ב(. ,ביה,ל ספסי7 )" ג1ז"י הר";1נ'ס גן ע, ססומך3רג1ת

 אחת חטיבה עשיתוני אתם לישראל, הקב"ה להם אמר תניא - אחדהי
 שנא' בעולם אחת חטיבה אתכפ אעשה אני אף נ.( מג'גס )וס"' מיוחד. שבחבעולם

 )ברכית-1.(. בארץ אחד גוי ישראי כעמך ומי ",יו(71נ"ס

 מ)כ.1מ(. ס) 3מק'ע1מ ,1מו לב: ,רה מ)נית ה. - אחדהי

 הרא,שאמר ע,פ יג ברכות סא-ו )ש,ע י"ס1ן פסיק נקר'"מ ס"מס ע) ץ )ימן ניסנין - אחד,טפזע...

 שמעכיר בשעה פחתי, בר ליה אמר שמים, מלבות ע1ל עליה דמקבל לרבי חוינא לא חייא, לרבי רבליה

 "1גע, גו7ן, כי רמו ויש )רפה-ב( סמ,ווס ע) י7 נ1תניס הן שמים( מלבות עול עליו מקבל עיניו נבי עלידיו
 )קמרנא( אחד הויה אלהינו הויה ישראל שמע בגימ' יי וימ, קמ')ס,"מס,

-אוקד  סמ,ק בשם )ב,י "מ7 ססו" סע1)ס ג) י"מרי 1)עמין רומ1ת, 7' ז4 .3"רן רק"ניס נטגעס ח "ה1 א 

 על שהוא 1י,ל רוחות, לד' מוסיף למה ובארץ, בשמים מ באות הקב"ה המליך כבר אם להבין. וצריךב-א.

 גנתינ,( ס"ומז4 1,סג7ין )ס"רין מנסנ וסן בסמ,ק.( משמע וכן מלכות1. עול לעתיד שיקבלוהאומות

 : יב חגיגה : רקיעיססגכס

 ער3'מ יו)" טמר'ת הא1ר נגנס "ן" ג)יס מטמס "י11ויל1ן
 ווסו"

 מעט"ג. י,ס )ג! מ"יס

 1מ1)ימ גינג'ס )גוס סמס ק13עיס גורקיע

 י)7'קיס מן טומ1יס רימיסשחקים



שערימהקדטהפתח'עד

 ע)יו מקריג ת)'כ") ומ,גמ וגיסמ"ק מע)ס ס) ימס4סזבי

 ג4!ס סירס "ומוומ מ)5מס ס) גת,תמעון

 "; ד)מות ;! קיטור ותערת ,סעיס סוסס ס, ,חירס 1"ג)יס רע'ס ט)!יס וע!ית וגרד ס)ג 116רות סי,מכון

 תמ,ס. ס) וט) )הינר"ומ סעת'7ין ונסמות ורומומ 71יקש ס, ונסמתן וגרגס, ;)וס מיס גנוי ו,יקס מססט 71קערבות

- ד84הבון84זקז-..  6ף )לר,מ( יר,מ, ג"נסי ו,6 יפס, )גוון כדי לברוך(. )ולא ו"סגמ קתס ~סס'ק נמן 
 נ,. סקח'ס ת,ת( תר,ח, סי' ש-ע עיין שוגוין. שיהיו ומוטב ישמעו, שלא )שידעו מגמיס מ,מ,ס)5

 מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך יהוה את 11?ון11ך1ג(

 איקיך ה' אתואהבת
 ידך, על מתאהב שמים שםשיהא

 וזג,וו ג"מונס יממנו תס". ו.ס" ת"מ ומסמ; וסונס ק,י" סק"
 פו.( ,יומא תעסיו ממוקנ.ס גמס דרג'ו נ"יס כמס ת,רה  ס)מ7 פ)ומ ע4ה "ומרומ סגריומ תס סגריומ, עסננמת

 )ספרי(. סטכ'נה כנסי מחמ "נסיס מכניס ססיה 5גינ, ג"גרסס סגריוס ע,"סנס.

-ר84!ה1ב1ן  מנ)י7'ת. עסס, מנות 

 נ( ברכות )מס' יצרך משני יבבך, 5% ימע )" )גך - יבבךבבץ

 עס"ר. כנ,סא(

 יונה(. )רבינו !רסע'ס "גור' )ה'ות ;1רין נמקוסב(

 לדוד(. ,משכיל !סלס ה)1ק )גגו כ5י,1 רס,ס ,ספרי.רש-י( מידומ'1 6מר יסרהר ס)" סמקום, ע) מ),ק יס" ס!"גן

 ,ראב.ע(. ועמך גגןד(

 ת"ומן. גכןה(

 ג-ו משלי סכמוג גמו '") - הרע ביצר - יצריך בשני - ללבךבכל

 רמב.ס( - יתברך מאתו )הכל ו"מ,ות, ס"' "סגמ !גו 6) 'סיס וסמ'מה, ס"ף סכעס נקיון גסעמ דעהו ררכרבכל

 הבהמית. שש ונקראת משגל. )אכילה. סת'ן )ק',ס סס סגסמיומ מ11 סי,ס סוס עלס ס16ומ עטני כ) מ יאמראו

 רע האדם לב יצר )כי סרע י1ר )1% גיס 6ג) ע:( יומא עיין קיים העולם היה לא בלעדם כיאינסטינקט.

 )עגתמ )ססתגיו יני'נו "ס )כוף סו" 0:1סקיד ח-כאז בראשית -מנעוריו
 סתוכרחיס )7גריס סמו, ימגרך סגור"

 יע גין )סשין 7עת גו ס*ן קטן ')1 וכמו סמס. טגע סנעסס עד סג)'. ג0 ומנר,ך קסס מ"וי וו ועגויס )מותרושו)6
 "מד. כ) 141ר )י)י, ק"ו וןוג, "רי 0ק נע) סמ)מזיס וכמו סגר. גנתינת ו)סענמס גגערס )פענמס מ'ני. סנרן%6ג,



עהשערים מזוזהפסוקיפתחי

 רע:, ממיס גיוע ,סי1ת יגו) 'נרו,  גין' סנ1ס) ס75ס וע נ'נרו. לבבו בכל ולעבדויה"
 1!סלוג, מ)גנ1נ, ימוע 1)"

 ,גג1. )עגתמ מ)1י סכ! "ן" רעס1, "סתו)מתוד

 ואם(. אב וכבוד לחבירו, ארם ,בין סנ)יומ מנות כג1ן - הטוב ביצר י)ו'ן, נסוי יאמראו

 ר"). ס"דס 5מ )סכסי) כדי ע).סס מתגרס סרע סס')ר אדומה( ופרה שעטנז תפילין ,כגון גמ1קיס - הרעוביצר

 ס)ק 1.ס סמ31ן ה)ק יס 1מנוס מ1יס גכ)וג5ממ
 סס1"

 סמ1 ,מגרך "ומ1 ומחד ניסיס סווכ1ר ס"" חסי"ן מ,1ח )תס) חוק

 טמ,ר ג7יו 1כן !:7סיסס, ו)" !כמנם סגךך גנ1ן חוקייס, טסם דיניס 'ס 5ג) הטוב( ביצר ,ו~הוא וסמ1ח. ס,גנגד
 ס,תן 1)מסן מבין( שאינו הרע, ביצר )ווהוא וכו' י1ק", סנהמס מק1ס 1יקי1ק סגת'ס, ור'גוע 1כס7רן, )טת.י1ק",
 1נסמע. נעס: גגחינמ פס1ט, יתוגן סגמ גו,ו 1נעסית ס7נחס ס,7 )7עמיוכס

 סרסעיס, וג7 ס"כ,ר,.ת, גת7מ )סממס ,ין !פעכ,ס - י)רין גסנ' "יא
 ווס1"

 קנ"יס 1גן מע"ו, !.,וות "ו סרע. ני,ר
 )גגן. גכ) "סגס1 1ו:51 גירו, עגיר: תס,ס כן !" ס"ס :טונ, )י1ר סנמס )סס גווות1 5ג) "רמימ, גג1ע!פ1געיס

 להתגבר: בידנו אבותינו ירושת לנו ו~ה יצה,ר מיני נ' על מתגברים מצות ו' בזכות י,ריך 3סניא"י

 ללבו..( את )ומצאת אברהם - יד של תפילין - ת15ס -לב

 )עקידה( יצחק - ראש של תפילין - גנץ -גפ,2

 וגוגו ס1ר'ך בשכם(רמו ולאלקחמכלמהשעשו לובית)ג-י,, )ויבן יעקב - מווזה - קנ": -מאדך
 מוווס. ענ1ר סרגסממון

 ,יש.י(. נפשך את נוטל אפילו - נפימךדוב,בל

 ר"ע(. )ונר' ס.א: דף ברכות )מס' ממונך את בדטל אפילד - מאדךדנ:כץ

 הגוף(. )טיחת מממונו עליו חכיב שגופו אדם לך יש אם - נפ,צךבכץ

 אליעזר(. ,י' מגופו עליו חביב שסמונו אדם לך יש אם - מאדךבכל

 י1מר "1 סמ,יס געס"ת גמת1נ1 יותר ")" נסס1 !מס1ר ס5") ס", 1ר"5 נפט1, 5ח )תסיר ס1רין ס") סי"ע -פירוש
 את למסור שא,צ ס,ל ר,א והלא ,פי' ג"ן ע7 מ)מיד.1 )1 "מרו ר"ע סן גסרו "ת ססרקו 3עמ )גן סגוף,טר"מ

 אלי'(. בשנות )נר,א ממס נפס מסירת 1"" נפשך בכל סוגר "מ ר"ע )סס ועוס יסורים( לסבול רקנפשו

 ואיך באחר, נשמתו שיצתה ברכות במס' שם אמרו ועוד לעשות לר,ע הי' ,ומה כאן עד מ)מיד'ו ס5!1ו)ת:
 סס1ק ג"מירמ תכ"ה :מפורט סס יד ע) ס"1יג ,סלינ רג.עקיג5 ס) ג'יי ססי' לתלמידיו( בינו הדיבורים כלשייך
 המצרי. את להרוג רבינו משה בו שהשתמש שם והוא תכה, ,ס,ת אלדקיך ה, או? דאהבתסג",

 את שהרנ כמו המפורש בשם להרגו שמוכן סברו !רשן, תכה !מס יסע ואבירם לדתן משה שאמר מהוזה



שעריםהקדמהפתחיעו
 ויאמר ) היום גם להרוג תכ-ה שם לכות ה11ר האתה כלומר ? ",נ)ר "סס ס!סרגמ ואמרו ענו ולכןהמצרי.

 )עמת"ק(. הרבר נורעאכו

 - נפשך את נוטל הוא אפילו - נפשךיבכי

 :( לג )כתובות ,ג)ס ))סתסויס יו ממתה( חמורים ,שהם קג3ס )סס סלון יס,ר,ס ועור" ת'ס5! מנני' ממס סי,"'י.

 בכל %י - נפשךובכץ
 ,לגס)מ"

 י,יד, גסני "י תת,נך, גן "ס'!, )"מי סיו מאדר, יבכל לבבר בכל
 "סיג יסי'גס, יסינ. נפשד כל "פין, "מר !ג1 נפס, ס,י סס "יגר,ס ". דיקוליס ר-! סנסס( "י' !5תי סיו "יו5י!
,".5

 ;רמב-1י
 נ!"מר )נ"נ(, סמות ת!"ך ס." סרע יגר "י"ן ,"מי, הרע ביצרך לבבך בכל ג"כווס,

 !עס,ת סמ," מ!"ך כס3"

 )"!סיך( נססן "מ גסנ,ט1 5פי!ו ס' "מ "ס,ג ס!ו,5"

 נר:( ,ברכות סט,נס ע, סמגרן נסס יעס עי ,ייד ס"יי מי"1 נפיטך...-בכץ

 סא:( )ברכות ממונך את נוטל הוא אפי' מאדך...-ובכז

 וב1ה 'פ.ת. סנ'ס מא )עירובין ק,נו יעת ע! ס"וס "" סמעגיו'ס כנ-ל( קצבה להם )שאין ע)י,ת גיקזוק'ס"

 זה על כי שנאמר במו איוב מיסורי יותר חמור שהוא מגופו יותר עליו חביב שממונו מי יששפיר

 לו( )איוב מעוני בחרת)היסורים(

 רו,ס ת)ס י. סיס מי "1") ס"מרו כמי ,רמב.ן( ,מ"ז( גויגוי ממ,ן י"לנס ס.א( )ברכות ממון זו -מאדך
 ה-טן )קהלת גסף יסגע !" גסד 5סנ וכ"ינ וי.תי. ייתות"תיס,

 3תיום נין טונס גנמוס גין ס,א( ברכ,ת ;מס' לך שמודד ומידה מידה בכל - מאדךבכי

 כרל,. כסף מיעוט או ריבוי והיינו )רש"יפורעניומ

 סספ!,ת נ)ס'ון סו" מר,גיס נס'ס )י ס'ס י - רוח שפל הוי מאד מאד - מאדךבכץ
סענ.ס.

 לבבך על היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים רהיוג(

 - האץה הדבריםוהיו

 )גמ'(. ק"ש של שמע פסוקא4

 ,חינור(. תורה דבריב(

 )גרי.1( ממנו מסג" ס!" שבע"פ, תורהג(



עזשערים מזוזהפסוקימתהי

 סנ"). סושית עס תפיליןד(

 סנרין :ף' טס כמו )מכי)מ"( )1מוח~ת( 1גמפי,ין )גמ'( נק"ס !מפוע .מ "יין יהיו בהויתן -והיו
 טינון גולס ס))י  7גו,ס נ' )מדרש( ו)י,ס יומס גמורס יסגס ג5,)ו סימינ ע!'ו מע)ס מפי)'ן סמ:ימ 1כ, )חיר,א(גסזרן

 ד,ע!מ!מי7.ס.

 שמע. את כורכין שהיו יריחו כאנשי ,ודלא ן"קיק יז מן - היום, מצוך אנכיאשר
 נו.(. פסחים למחר. ולא לבבך על היום רמשמעלרבא,

 והקבלה( הבתב )חינל; ה' לאהבת בהתמדה, לסבך על יהיו - ץבבךעל

 ננ7 מגיון ססי: יד של תפיל'ן ע) תמונומ יונתן( ,תרגום לבבכם לוח על כתובות - יבבךעץ

 רחל( של ראשה - 1)ג לראשי תחת שמאלו )קי'ס )גו ען '17 )5וסיט נויך )רמב,ם( ק,ג~רת 111 - ממססלב

 ת~ריע(. )זוה,ק גמפי)'ן תחבקגיוימינו

 בדרך ובלכתך בביתך בגצבתך בם ודברת לבניך רשננתכזח
 ובקומךובגעכבך
 תי.ט( )חימר תורה תלמור מצות - לבניךושננתם

 נאמר לא לכן אלשיך. )עיין ס,ג 5) נכ:ק,ס ס)ג מן סי,נ"יס יגר,ס ).וה,ק( כסן ס.נ1ן !סון -ד,טננוזמ

 )1 "מור ")5 )1 ומ"מר מנמגס 5! 37ר, "7ס ים"!ך ס"ס נסיך. מחו7דים מורס דנלי סימו ושננתם(. אלאולמדתם

  מיויייי.ריביאייאונןלומן )טק סיו~ן )רש.י( גן") סיגר'ס 1הורם סתמיס 'יי עי חס, ל.( דף קידושין מס'מיז.

 נמ)מ71 "1 - ~נגת' גמסנס גמקל", סן'ס וס)סתס. חנוי:, נן 'ס.טע רג' מסוס ספו5 וג "תו -דשננתם

 תם( שינון ; ל. דף קד1שין מס!סתס)מס. טג)ו)גג!'

 גן "מ סמ)מז )כ) ננמן מסוניס )גו"א( ס,יס גסרטס מפויס עמס - יש,י )ספרי, לתלמידיך -לבניך
 ושננ,עם ורגים. פר'ס מ~רס יגרי ~עז א'-ב'( ת,ת הל' )רמב,ם י!ז,( כ5י)י סנמוג ע!י1 מע,ס מורס"ג.ר.

 גסס. מ"ת בם, ודברת ו"ח"כ סמינ~ך, סיס.7 1: ת1רס ע"ס ירכן ס'ס'1 ע"' - בםיבניך..ודכרת

 ראה מי)יס.( ג5)ד מסוג )ו: ישראל. בני אל הרברים כל את וידבר )נ7( )גס.,ון משה. וילך שרחצו)כמו

 :מעסס(. ")" עיקר סמירס )" הלכה והוכירמעשה

 מאימתי( - )בראשית תורה. בדברי בם יהיו דבורים ?יקר - בםדז4נ:41ין

 רק סס דג1וס סג) ,ימי, גריגיס מגמים מ)מיד ס) "יין ס"ח ,יש,י( בטלים בדברים ולא -בם

 מורס..גדנרי

 עד שמע של בפסוק בם- ודברת לבכך על האלה.. הדבריםוהיו
 )שיש ל"טונס סרסס כל וי-א ט.ו(. נ,ח השלחן ערור יג. ברכ1ה )מס' ס)ג גוונמ כ"ן ע7 ת,ב( ,חינלאחד

 )ד,ע( מ-ב שם כמנין תיבות מ,בבה
 ו'""

 )רמב,ם( סקיס,~מ. ג)



שעריםהקדמהפתחיעח
 יט:( )יומא נמפי)ס ע" בתורה - בםדדברת

 )רש,י( נ)מס ,סמס!ן ס1רךא(

 )תוס.( סגנון מסוי 1)ע11מ ס,ר"ה מפני !ס"1! !הסק'ק "סירב(

 לא.( ברכות ע' ,תור,ת קג1ע ומן !ס יס מסי!ס "ג! נמ1רס ס'~ס ג!ג(

 מדרש. וןי,ס. י1מס נמ1רה סגו ג"'!1 סנת.ג עןיי מע)ס מפעין סמניו ל - בם ודברת לבבך,עץ

 מק"ס. ססטיל שלר( שבת )שאינו במצוה לעוסק פרט - בביתךבשבתך

 )רש"י מנוח ס! ג,גמ סטרוד )ממן סוט )נצי-ב( בדרך טרוד בין - בדרךוביכתך
 מס.

 י-א( דףכרבות

 י:(. )ברכות סיייג'ס %"מ השכיבה, בעת שמע יקיא -ובשכבך

 ,רמב,ן( ))י!ס. ו""מ )יוס "מת מנ1מ, סתי )1סס ג.1ס. סעומ ס)ס עו מסי*ו הקימה ובעת -ובקומך

 עיניך בין לטטפת וחיו ידך על לאות וקשרתםס(
- לאותוקשרתם  בלולה( )מנחה גתוג'ס סיסיי יי 

 עליו. ח.לק ותוס' )לרש,י, "1מ גמין - לאות )רמב,ן( ס)!"מ מסי!ק קסו - לאותוק,טררשם

 ורי,ן(ועיין

 )סמר1ת ס"כיס סמור סדי1 ו%י)1 סמסי!'ן )ר11ע.מ קסוייס ססס מ1וס !דגוי ומז .ג%מס( ,1)" -וק,צררשם

 נודב.י-ג(. ריש ,עיין ממס, מורס סדנרי גמ1 גס'ן סמומר מן גס 1") )גןסר1יע,

 מאורך בכל אהבה - מוו~ס נפשך. בכל אהבה - ר"ס ס) מס')ין לבבך. בכל אהבה - יי ס!מסי,ין

 מגמס( ר"סימ -,מןג'-ס

 כאן. רמ.זים מקרא של )ופשוטו מס.ט !מסס ס!גס "כ')'ן מסקט' - ידך על לאווןוקשרועם

 מסיני למשה קבלה ידי על רק ~רועך. על בחותם לבך על כחותם שימני היד על הד-ת קשירתהיינו
 ,עיין במסורהן. למאמין הקראים בין להבחין ניתן זאת ובמצוה התפילין, משפטי על הדבריםיתפרשו
 ג'( )ת"ג ,עי'ן והמוח הלב ננד היד על הר-ת לקשור התפילין שתכלית ומשמע ומלבי.ם(רש-י

 וגנימ א'( ,~כרון "' גק)ף ממוגריס יד ס) סרסיות סד' )סיומ ס1ריגיס !מ"מ !ס!גס יט יחיד( ,לשון -יאות

 :( ל.ד דף מנחות מס' ,עיין"מז

- יזאךע5  וימסו .גו; זרוע1ת על אשר העב~תים ותהיינה ט.ו( )שופטים סמסון "1! )סנ"מו זרוע זד 

 תוספתא( ידיו מעלאסוריו
 1סו"

 בש,ס( מקום מכל משמעות )י.ת !!ג ססמ1ן סענס
 ה:ו"

 גג!).



עטשערים מזוזהפסוקיפרצח'

 דרסו סגגמר5 תמימה(5ף תורה - שו-ע - )ימרם זבבך עז האזה.. הדבריםוהיו

 וס(. פסוק גגרימ6 נ,רס.ס ויס מלבי-ם: עיין ו,צכוועם... סני'מפרסה

 סמ5)( סו5 ין )זסתס שמאל זו -יו-ך

 מד( )ישעי' סמיס טפמס וימינ' "יז 'סז7 )שמאל( יד 15א(

 ה'( )שופטים עמ~ס )סמ'ח ,ימ'נס סיסרא( )להרוג ת;)מנס ,יתי )שמאל( 'זסב(

 ע,ד( )תהלים כ!ס מיקך מקוג ~ימינן )שמאל( 'זן תס'ג )מסנ(

 )רש-י גמס סמס יז נקגס ,סון יויס:זה אך כהה, יד !דרוס 'גי"ן( גי וסי' )גפרסס ידכה מזגמ'ג זי,סעןוי""

 ל.ו,,ל,ז.( רף מנחותמס'

 סגנה סענס )סט" בזרוע ")" )ר,ת( גקנס ,!" רש,י; ס'ג גנף )י" שביד בגובה - ידךעז

סניי(.

 )תורה מיד,ך עללמעלה ווס, סיי מסיסמ ן-ן, גמינין ענמומ ל"ד "מי 7ענס סס,5 ורוע 11 יד"ך על רמווגדוך

 סס,5 ורוע וו7ו )"ומ, )5מליס ו!5 לאות מלך "ו ,ת-קן ממס עימך גין ס5יני סגר5ס מגונס גסיקס וי!פינןתמימה(

 כסדרן יהיו, בהוייתן דדהיך- לז.( מנחות יצחק, )רבי לבבכם מעל וי-5 אלעזר( ,רבי גןן נזרךמכוסס
 מכילתא()ע'

-ך(קיך  סק,דס( )וג)סון ג5ס,לימ ימוחומ ספי)ק יס, ג7וימן ממ" 

 )מג'ן( שומע שאתה לשון בכל - שמע סקר5ס, "ג) ט.מנילה

 1-א( סוטה ,ייישלמי פין גג) - בם ךכן,דדברת יג.ברכות

 יהויין טוטפתך חרגס עליך חב,ש פארך יחזקאל אנקלוס,ובספר )תרגום לתפילין -יטטפת

 לשון(. מרפא עייןעלך,

  ע!יו  וערי ס7סס וסוגמס מד.ן סנהדרין קו-ל )תהילים סמגפס ,סעני ייס,! ס'נחס )ושמד רג" ",ןתפילין

 ר"" מנ'5 ממך. וירא, עליך נקרא הוי' שם כי הארץ עמי כל וראו כח-י )מדברים ממנ,יר5'ס
 ")1 5ומר 7נדו,

 בה( - וב"ח טור לר: מנחות לה:. מנחות מס' שכראש.תפיל'ן

 סעתייין סמנומ עג,ר טענומס סחס 71קג"ס וס)),. עע"1 ס))ו ס"מלו וסמ)5מס סקג"ס 3ין ויגומ '"! "ו -ווכוח
 )כראיתא בפיך ה' תורח תהי' למען סנ5מר סגתויס סמנומ גכ) וסק,) 'מ,יו. ען עזות ססו5 מפ')ין ,וסו!קג!

 גמ!"מס מנגה )גן לד.(בקירושין
 ע-

 סמסתמסין ג)י חסי)ס, מ)סון מס')'ן ר,ע( לו. במנחות )כראיתא מסיין
 התפילין(. דרך עולה תיבה שכל יכוון פינחס )ובמדרש,סמפ)



שעריםהקדמהפתחיפ
-טטפת  שתים, באפריקי פת שתים, ככתפי טט 

 ר' 7'7גר' נ"ןסר,
 ר;"י, )ס1ן ס.נף ג" פרסמ תמימ: מ1רס עיין פר;יומ, 7' עס ר"ס גכ) נמ'ס י, )סגייך עקיכ"

 פרשי1ח(. ד' ואתחנן ובפרשת בתים, ד' ג"גפר;מ

 מ1ס'( רגס. 3);1ן מסס 5מ7 ,71רס 'סמע") רג. יגרי ד', כאן הךי - 1לט1טפת 1לטטפתולטטבת

 מקובצת( )שיטה נ"סריקי 7' פת פת גכתס' 7' טט טט מקר5, ס) )פ;וט1 "' טוטכ" 7ר;ר"ע

 ' נ.1 רף שבת במס' )כמו סמ,מ ")) ג)י)ס );1ןא(

 סס1" מ)ין );ת ,'ן .כן יד:( מגילה מטייפין עינוהי )כמו :גט:ב(
 ל.ו:( )ת1ס' ע'נ.ס וסיס' נ' מג'ן )מע)ס

 תתגדדו לא אלקיבמ לה' אתם בנים יד-א( ,דברים שערות, צמיחת במקום - עיניךבין

 למת. עיניכם בין קרחה תשימוולא

 נרומנ סס "ס הרמב,ם( סברת על )ב,י וספק נמליאל( לרבן : צה )עירובין מפי)'ן ג' ג1 )סוימ גו"ס .סמק1ס

 התניא(. בעל סידור עיין ממש, באמצע להיות ,וצריך נ"1רך "1 ב-ו( ד,ח עיין העינים. בין להיות )ודיסר"ס

 כ)1מרעד ל1.( מנחות רופף או ר,פמ תי,1ק ס) סמ1מ. מקוס י"י וג יגי ? סיגן קדקוד, זו - עיניךבין

 עיניך. גבין ורמו, )אפטיק-קי~מא( סעיניס ני7. מיג1ר סו" .סם ר1סת, סת'נ1קמקוס

 וכשחולץ ראש של והדר תחילה, יד של מניח לטטפת- והיודקיצרועם..
 לא עיניך שבין זמן כל עיניך, בין יטוטפדת דכתיב תחילה ראש שלחולץ
 )ש,ע ס"ל 1"מ"כ ממי)ס ס"י וילמ מג1ס "1מס ע) )סעגיר )וין ממ')ס ר"; נ;, פנע 1"ס לו.( ,מנ. ב' אלאיהיו

 )מ.ב(. מע)ס 7% וק,ת ).מין י:יס סס'" 1ט1ג כח-ב( )ש,ע ;'" וע)י1 ס"ר גמיק 1'למכה-ו(

 ובשעריך ביתך מזזות על וכתבתםי,
 תם וכתב -וכתבתם

 1)" - קג:( )שבת תמהכתיבה
 פקוקס

 7רגנן( "סמגת" ;ס1" )י""

 סג11"וח, ו"סי)ו הפרשה, כל -תמה
 לב-כ, פס1))ש,ע "ממ, "ו" מסר ,"פ')1 ,( טו )ביכות מ,כומ קנ)מ רק 1)"

 ל.(, מנחות בס"תוכן

 ךכתב-
 לב-ין.יח(. עיין תוכות )חק ומקק ו)"

 )ד,ע( סיויומ )כמנ "סך,מ גתג הלוחות, על וכתבתם-



פאשערים מזוזהפסוקיפתחי

 נסמ1המ ממס, גתורס כמ1 )עס1מס ט""נ מ,1וס, ס, כת,)ס סמס1וס רמו מכ"ן נמסי4ן ומ נמ"ה יכתיבה-

 גט בשלמא לד. במנחות לגט א1 ס"ת לכתיבת מ1וזה שהוקשה וצ,ע ,גרי.1, גתסי)ין. מס""כ 1מנין.סמ1מ1ת,

 כס"תי( דיניםא"צ

 שולח,מ( אדם, תורת רוד. )שבילי טפסו), סק)ד,ען ס!" "1מ גמקנת כמ1 כגו)1, גמקהוו, חפ')'ן טי ו1נ1 "מלינן ס)" מנ"1 )תמה[ דקשרתם )תמה( דכתבתם-

- ר?[ם1זם ..ךכ: כ!1זכןך,ט  עגז נכו, גומי !1ד1קי )סוט בכתיבה ישנו בקשירה שישנו כל 

 מב:( מנחות מפשרוניא דרבה בריה חיננא רב מאמר מומר, "1 קטן"טס

 )מנחות נג,גס כמיגס "ד נג1נס קסייס מס העליון, בשליש -מזוזהוקשרתם..וכתבתם

 ס)ג  נגולג.(
 סס1"

 רסט-ג( 1עט"ע מירס גסס ,מנ"כ סג1ף ט!יס

 מגט "1 ,תום'( מ,ן ס! מ1רס מספר כחיבה, כתיבה סגית, מוח1ח ע! ,מ ספר על - מזדזוי2על
 בדיו ספר על כותב ואני הרברים כל את אלי יקרא מפיו ברוך אליהם ויאמר !1-ימ, "יככ ממגי!מ "1)רש,י(
 לד.()מנחות

 )עסומ נהן 1"ק לשון( )מרפא כפסוי1 );וס ,מכן ס)" ,תרנום( יתקגעינון - מזךזדיז עזדכי2ברצם

 ס"ת. גימ,גמ סעוסיס כמ1 !כתיגס,ט,ימומ

 בלולה( מנחה ל1:. מנחות )עיין 1מ'1ס"ו מסק סמג'נס )יוה,ק( מות זז ומ1 ססי -מזזות

-מזךז1ז  ומנח"ש. שפר. אמרי עיין מס1נס, )1מסור"ינו פנ'מ.ס מג' "' ע, "', "," גי'ככ ט*ן רש,י, כת,נ, 

 צ'. סי' שערים ופתחי ל,ו סי' ארי' ושאנת קורא( היה רישותוס'

-מזךז1ז  ממס, מווז1ת ג' ע) 'גו) מו111ת, מנ' "חמ ע! 
 גסס1"

 המזוזות שתי על )הדם( ונתנו גמנרס, "1מו

 מזוזות ימסו" ')הק. רנ. 7נרי סמיס, סכמ1ג !ך סיפרט עד "', "!" ".נ1 מזוזות סו"מר מקוס סכ) )מרנ1 יב()שמות

 מ1111מ)רבים(
 7ע)מ"

 לד.( מנחות וכעין לק,ש )מדרש

 המקדש. בית ולא כבוד, דירת של שאינו בית ולא השכור, בית ולא -ביתך

 !7.( )מנ"1ח ג'"תן 7רן תמי,ס, סעוקהן סי" 1% ימין -ביתך

 לנ.( מנחות רש,י ,ספרי 4לא 1מ לכניסה ימין - ביאתךבירצך

 "ו )רמב,ם( )רגע כ7י 1"סי,1 ג.( )סוכה "מומ י' ע) "מומ י' "נסיס סס ס7ויס בית נשיעור -ביתך
 שאין , 1 שבת וער.ח יא. יומא מאירי למזווה. וה.ה למעקה נא. ב,ק )עיין גוגס י"ט ע! )רא.ש(. 7ע"7דיק"

 ובית הבקר ובית בכך( דרכה )אא.כ מקורס וסינס לדירה.( ח~י שלא מחיצה חשוב שלא בומטלטלין
העצים.



שער'םהקדמהפתחיפב

 סעו פיח סוט לדירה המיוחדבית-
  5נסדו"

 ומרפסת.

 סגורקק'. ונית 1סטג')כ סהרחן וממ )מס"כ פיט לכבוד העשוי -בירצך

 מחייב. ור,מ פוטרים )חכמים הכ,נ בית :( יא )יומא ועור1ת ,סנומ סג'ת )סו סוט חול של -ביוזך

 :( יאיומא

 תשמישי בו )שיש ואוצרות בקר רפת וחצירות והמדינה העיר שער -ובשעריך

 יא.( יומא ג.כ.ארם

 ת'קר" )6חווק' רק סי,ס סלמיס )5ס1קי הרמב.מ( לשיטת ,מאירי סעס -לי,צעריך
 ,נ1רך 5,1 נע)מ",

 סמדר'ס. גין ססממסומ )מ)ק סל~ט דסינוסער,

 מג1)ס. סמוו,ס )סי1ת מנוס גגימ, הפצים, על - ביתך מזוזותעל

  ווגי גניגס "סס "ו נק'וח, סמסרון מסמ מכוסס )סי1מ ט1נ סעיו, גסעו הפצים, בתוך -דבשעריך
 בסמוך1 על )לב1ש, מטפמ יותר יעמיק ס)" )הו,ומ מ1ן 1ן" מזוזות על )ס'ות 1נרן דבר(. )העמק גסווס,סגסוג

 מבשעריך שיליף להיות ויכול לג. רש.י כ1לה, נשמר הבית שיהיה )כדי )"1ן, ססמ1ן נטפמ -ביתך

 חומה( נקרא מכאן יותר שער נקרא טפח עדדדיינו

 לאהבה היום מצוך אנכי אשר מצותי אל תשמעו שמע אם"והיה
 נפשכם ובכל לבבכם בכל ולעבדו אלתיכם יהוהאת

 מסתס ססמ'ס )מטי הארץ, שבח של ההבטחות כל תקבל אז - שמע אםוהיה

 )רש,י( סנס. 6"רית ועד ססוס מר6סימ גס ")קיך ס' עיני תמידנמס,

 ג)6 סמןלס גימ ס"ון מ1רס, )יש-י(ייעימץיסי בחדש תשמע בישן תשמע אם -יז,צנןעך

 מו, סוכה רש,י ,עיין מנ1ס נוררמ סמ)וס גסילור מנות גקיוס ונן מ1רס. ממוקי "דסיס טעמיס תסמע, נעססמיד1ס,

 במצותיך כי המצות( הפנימיות למדנ1,טעמי ודעת טעם טוב קיט-סו תהלים טוב(. דבק יפות,פנים

 ישראל( ישמח ; פשוטה באמונה לנשיתיהאמנתי

 אוזן. ושמיעת והבנה, קבלה, -שמוע

 כחדשים עליכם שיהיו - היום אתכם מצוה אנכי אשר מצותיאל
 )גו.א(. יוס ג5ותו נ"11 נ"לי)רש.י(

 עי) עןי1 סיקג) כדי 6"ס, )וסיס סמע פרסמ  קימס )מס קומס גן "חע וג' 6מו - א"ש,טמע..דהיה
 פרסס )סקז.ס 6.ן מ"מ מנ1מ, ע1) קג)ח ג"ג יס ר"סהס גסרסס 61ף יג: )ברכות מנוס עו) ו6מיג תי)ס סמיסמ)יומ

 )סמע, וסיס מקז,מין סנמפי)ין )ר"ח י") ? )סקי'ס סס61-מ סי" ומס ד.ע, עומ"ס. קג)מ גס סיס גיון "' )פרססג'

 ר-ע( מ6מריס. גק"ס)מס



פגשערים מזוזהפמוקיפרצחי

 שכר, לקבל מנת על ילא - לאהבה - איקיכם ה' אתיאהבה
 יסיגס סי"ס )יש,י( עשיר שאהיה בשביל לומד הריני יאמר שלא )שם(. "ב עולהואפילו

 נצי.ב. וברש-י(, קלד: )כחולין ו1סעסירו ,גד1וחתנ

 גמסי4 גוונמ, ג1 15" תסי1ס גסעמ "1ק 1ט "6 ,"" תפילה 17 - יבבכם בכלולעבדו
 מיוחס(. ר' וונ,רתא,)פסיקתא

 מ"י. נסמס ר,מ נסס חחס"ס 1ע1'מ וש יכן מלא, רצון עם - נפשכםבכל

 ~חיד. "וסוס - נפשך ובכל ללבךבכל

 רש,י( )ספרי, 11'גור "וסרס - נפשכם ובכל לבבכםבכל

 ררנירשך דגנך ראנופון רמלגןוש יררוז נמנונר ~ורצכם כגטרונרבוצימ(
ויצתרך
 ע- כ1ומי ,ימב"7( ניסים מעשה נולם - ארצכם מטרונתתי

 1גסמיס, מוגי מפ'1ס
 גשמים. שירדו להתפלל פרש-י האדטה, את לעבור אין ואדם ב-ה בראשיתכמו

 מה אעשה אני אף 5סגס( ממ~ן )1ענת שעליבם מה עשיחם - מטר מצ,תי..ונתתי אל שמ,ע אםוהיה

 ש-ך( בשדה, )באר 1עגתמן פנךס וחס.ו 1נננס 'טוי ס61 גף רש,י( )ספרי,שעלי

 סגמומ. לע' נגון בביתם, שכולם בזמן -בעתו

 הראשונים גשמים -ידיחה

 קנה. והקשין סינו1יס ו"סי מלילות ,קס, מ, יס גסגר "מ"ג שווד אחרינים גשמים - ושומלק

רש-י

-דאספר2  "תגך )" אתה 

 ושמן יין תבואה - ויצהרך ותירשךדגנך

 מ61גמ, נעסס עס -ואספת
 ע-

 - יצהר סגדס - תירחם ס1כס, - דגן ,מטוס :( לה )ברכות "חמס
 סופר( )חת"םסייימ

 וו~בעת ואכלת לבהמתך בג~דך עשב ונתתיק

 להוליכם תצטרך ילא בשדך- - לבהמתך בשדך עשבונתתי
 "טיך ע" -  ומעויז י'( )כתענית אכילה מיעוט גורם שזה )רש"י( רחוקיםלמקומות

 ק תענית ע.פ יפות )פנים ג"ני1ס1מעט



שעריםהקדמה*תחיפד

 מ.( )ברכות לכהמתו מאכל שיתן קודם לאכול סאסור ,7'ן ות1 - יאכלתינהמתר

- ואכ5ת5בהמתך  כהמה. בשר 

 רמב-ן( נצי,ב ספרי ה' תן בפת, -ושעבת

 )רש,י( מע'1 גתון וממנרן שמע "1ל בפת, מצויה הברכה שתהיה - ד,טבעי2ד4יכ5ר2

 )נ17 סמ1 "יג) ""7 גסג) ג,ח,דומ "גי,ס, "ג) טוג, ייתר גרג'ס, )יתת - יג.ס ,סת ימדתם יחיי. וסוןואכלת

 יקר()כלי

 אחרים אלהים ועבדתם וסרתם לבבכם יפתה פך לכם השמרו"
 להםוהשתחויתם

 )יש,י( ושביע אכילה מתוך - 5כםהשמרו

 שאני מנת על לאשה )המקרש וסכ נקו" הלב בהרהור אפילו - 5בבכם יפתהפן
 רמב,מ( בע.1. הרהר שמע מספק מקודשת 11 הרי נמור. צדיק אפילורשע.

-וכטן14זכט  תורה, מדברי 
 רש,י( על ונצי,ב סממ1ל1מ ע, )עג1ר ג" גך תמי

 לעובדיהם.וש,י.""""1",סומ11)ח1יתגון( אחרים - אחרים א5היםועבדתם

 במעשה. גם - 5הםוזק,טלזדקדילזכ1

 מטר יהיה ולא השמים את ועצר בכם יהוה אף וחרה",
 הטבת הארץ מעל מהרת ואבדתם יבולה את תתן לאוהאדמה
 לכם נתך יהוהאשר
 )ספרין גט1גס סר1יס סס ס'סי1 העולם, באומות -דלא בכם ה' אףוחרה

 )ספרי( גשמים טעונים עננים - השמים אתדעפכר

 מטר יהיהו5א

 ,אורהחה.ק( 1מעינומ נסוומ ע", יס מתס'יי %ל - יבו5ה את תתן 5אוהאדמה

 רש-י.( סברי מעט. 1הבא הרבה, 1רעתם א-1 חגי סנ"' ס1ני"1 )" )ס, מ31,) ס"חס מס1"ס')1

 )ספרי( ס))ו סיסירס ע "מו - מהרהו4שבז4ר2ם

 ערש"י( סנס. ק"ך )סס סימן סמגע ט,ו )יפ אפים אריכת בלי -מהרה

 ,גימ )גנ1 סס," ומ)ן ,מס) לחטוא לכם גרמה הארץ - הטובה הארץמע5



פהשערים מזוזהפסוקיפתחי

 מניכין, 'ימי מ"ל ") ן. "מי:מ;מס,
"(1 

 מ57,, '1מר 1"ג) סגן ס;גימ
 1ורקוסו וט)ו:. סמס'גס, גנ, ג, 1טנד 1סק'"

 תמנה. ,נ"מ 1רינין )כן ט.ג, ג! נ))"ס ג. ;ימט"1, גוס 'סר", "ון גן )ספרי(. סס)ט'ן"מוף

 וקשרתם נפשכם ועל לבבכם על אלה דברי את רנעבוןנם'3(
 עיניכם בין לטוטפת והיו ידכם על לאותאתם
 - לבבכם על אלא דברי אתושמתם

 ספרנו( )אב,ע עית ~ד מנ" ;,"א(

 )ספרי(. !5רן ):;ממורו נמ7סיס יסי1 ס)" כי' נמנ,מ, מיויוים ס'1 סמג!1 )"מו 1"סי,1ב,

 ואע,פ רש.י. ומווזות. תפילין או הכתוהק.ב. דרבנן. ומעשרות. )תיומות "י-מ 7סי')1 - איה דנריא1ז

 בארצינו כ,א אינם המצות של עשייתן עיקר כי )רמב.ן. ישכאן גדול סוד בארץ. התלויות נוצותשאינם

 גור"א( בחיי, )ר'הקדושה

 )ס "מר לארץ( דרן - מלך של לפלטין )חוץ "ניס 1ג'ת 1חורס ,כנס,י( "סמ. ע, סגעס )הקב,ה( )מ,ןמס,

 ס5ין 7עמ גי)1י הוס ומ,וומ מפ.)ין ע"' ,ספרי(.  גמישס ע!ין יס,1 )" גסממוף, ,תו.מ( נמ:ס'ט'ן ממקסטמ ס.י5גיס,
 5ת קמרו כב-ט( )ויקרא גמינ דרבנן..(. בחו.ל תפילין ורלמא לן. קידושין עיין )הכוה,ק סג15)ס מן י"1;)נ1

 א,ב 1.ן ,ברבות נ"רן "מ7 ג1י געמך 1מי ס)1, גמכ').ן נמ'נ 1מה )ירושלמין ימ)1ת מקיס ססקג-ס מג"ןמ;מרמי,

 וזהו כשרים. לא קב,ה של תפילין באילו שבאומות, שפל אלא בארץ. אחד גוי ישראל עם שאיןבגלות

 ס"רך )מען עסס ממפ,,ים, 1!1ה )רו~ין( כביכול תפילין שמסיר ומורועי, מראשי קלני אומרת השכינהמה
)הוסיאטן(.

 ,קיבוץ קדב:ורת דך "ומו סוה ס)ג  נגד סמס ס51 5'וס י1סק, רגי "מר - לבבכם על איה דברי את,שמתם
בשר(

 ל,:(. )מנח.ת ,,ג תחילת נג7 ממש מכ11ן ססו"

 לב על ,דברו :!נ, וג7 י7, ס, מפי!'ן סנממ מקוס רמוו1 1ג"ן סג".)ס, מן מ""; "יוי כ7מ, סחפ'!ין סיממע-י

 מ'( ישעי'ירושלים.

 סנמו". סוסמס ע7 ראש, של )תפילין ומ, - נס4'טכםדעל

 תמה קשירה -יק,שרתם

 ינ1!1 ינ. .מ תמה, שימה -ושמתם

 ס)" "וח מק1ת "פ.)1 קג,( )שבת תמה כתיכה -דכוזבוזם
 שבילי אדם. )תורת סקו!ס סק1ד ע)

 מס" ס)" שולח,מ(רוד.
 .ג) מהקינ.ת, )מטה תיתורה מפי)'ן מקנמ "ס'!.

 ק;ירס גג,) ו"י). ומ' נמסר גמק"מ1 ס)"

 שם(. ממס, 1סימסממס,



שעריםהקדמהסנרנחיפו
 6ף סזגריס, סתסן 1סגי נד( ס.ק - שא )מ"א ג7ו)ש גמפי)ין סמק1ס, )כו1ן כ"כ גקש'ן )" 1"נן ונ, 7קחק ,ויןא
 י)גנ1)ומיס. )"רל ממורו גוכ1תס גי נגו)ומיס, ממס וקסייס רג נ7קיוק 11 גמגיה מ,ויניס סי1 סמג)ו,"מל

 לבבכם ..על האלה הדברים והיו - ידכם על לאות אועםיקשרועם
 ה)נ. י,ג7 ממס סמגו,ן קיגוימ ץ -וקשרתם

 רופת. תינוק של שמוחו מק1ם קיקי, ,1 - עיניכם בין לטוטפתוהיו

 ובלכתך בביתך בג~בתך בם לדבר בניכם את 4!רנ13 רל13ז-ינ3ם'ג(
 ובקומך ובשכבךבדרך
 7רגיס. )מ"ס "ו 1ע1נס, סגר )כסו) מ"ח, גמ,ית מ! - בניכם את אתםולמדתם

 א-א( ת,ת רמב,ם , כט )קידושין מולס גג1 "ת ~מד מחרג ס"ג - בניכם את אתםוימדתם

 כ"י,ו פס סגע) תורס נמו סמ)מד 1ג, )שם( ס"סס "מ )!מ7ס מ,ווין ס"'ן בנךתיכם את ךלא - בניכםאת
 7יניס ))מוס ומיג ט,ז( )כממ')ס מומר ס7נריס וססוט' )רמב-ם. סכר, ק,מ )ס יס גכמג ת1רס ת-מ תס)ומ,מ)מ7ס
 מ"71 גתרופף 6גומיג1 ס31)מ נו1ר'.1 1)פרט ובבה.ל(. מז-יד )או.ח מ1רס 7גרי ע) מגרכומ 4"ד רמו-~ן )יו,רס,סן
 )ח,ח ס' מזרך )גמרי יס1ר. ;)" וג17מס ו"גומ מומ;, י,מ7ס רנס ת,ה: סעמיס 1)ט1ן גמג !)מו7 ע1מן 1מרג')'ןמ"וז,

 ג[ סוטהלקוט,הל

 זה שיהא משה, לנו ציוה תורה למדהו לדכר יודע שהבן משעה - בםלדבר
 ,יש,י( דיכורו.לימוד

 )רש-י( מ1רס 1מ,מ17 סקזס, -)ס1ן א'( חגי1ה ,תוספתא סק1יס ו!ס.ן ותווס, -סמע,בם

 א-ו( ת"ה רמב"ם מב. נסוכה וק"ס-סורס

 ובקומך. ובשכבך בדרך ובלכתך בביתךבשבתך
 ובשעריך ביתך מזווות על וכתבתם'7,

 נפמחו מ..,ס ,1 סיס מי סיי "תי נכ) - ובשעריך ביתך מזוזות עיוכתבתם
 האדמה על בניכם וימי ימיכם ירבולמעןי, מ נ', נס' וכתבתם א' בפרשה )וכתבתם, עסס מלוס נ'מקייס

 הארץ על השמים כימי להם לתת לאבתיכם יהוה נשבעאשר
 ע"י סמ'ה - ימיכם ירבו ..למען מזוזות - בניכם וימי ימיכם ירבולמען

מ111ס
 )עבעה,טי

 ונן
 ע-

 ח.( ברבות )ע' ת1יס מ)מ71

 "ין ח1ן ע" - האדמהעל



פזשערים מזוזהפפוקיפתחי

- האדמה כו..עי ימי ירבו מע.ולמדתם..ל  מון "גי)ו 'מ'ס מ"ו'ן סגנסמ )ג'מ ומ"הי סמקדס מ,ן 

 לוי( קדושת ,סוף זמי יטר") ג"רן טג'ס"ג ח.( )ברכות)"רן

 הי נשבעאשר
 סמולס מן :ממיס )מ"המ מג"ן וליעקב, ליצחק לאברהם - להם לתתלאבתיכם

 יסי"). "רן "מ )סס )ימן סקג": ועמיי )ייומ, ;עמיז.ס רש,י( :, צ,סנהדרין

 בחיי. ר' הארץ. מעל שמים ,כמיחק )מיית עמידס טנס מ"ק - הארין עץ השכויםכיכוי

 ש,ך( טנס. מ'ק ס"ה קמ.1. ויעקג ק.פ. י)מק ב~ראון את הכיר ב' )שבן קע,ג "גרסס האכות,וכימי

 )הכוה,ק( הארץ על הכא, עולם מעין - השמיםכימי

 פסוקים 6שמע
 פסוקים 9והיה

 פסוקים 15ס"ה

 אותיות 205שמע
 אותיות 508והיה

 )תשוב"ה( אותיות 713 במזוזהס"ה

 תיכות 48שמע
 תיבות 122והיה

 תיבות 170 במזוזהס"ה

 מכראשית 261,463 אות היא דשמעש'
 261,667 אות היא דשעריךן'

 269,302 אות היא דוהיהו'

 269,809 אות היא הארץ דעלוץ'

 מבראשית 68,678 מספר היא שמעתיכת
 68,725 היא שעריךתיבת

 70,663 היא והיהתיבת

 70,784 היא הארץתיבת



שעריםהקדמהפתחיפח
 ומריעין תוקעין מה מפני יצחק רבי אמר טו. י"ס חז"ל אמרו שופר תקיעותבענין
 השטן. את לערבב כדי עומדים, כשהם ומריעין ותוקעין וחוזרים יושביםכשהם
 גדול, בשופר יתקע ההוא ביום והיה כתיב סיר,סימי גסם סעו,ן חס טס'פירוש

 קול זהוא ודאי אמר שני קול וכששמע בהיל, ולא בהיל ראשון קולוכששמע
 סטגי? גק,) גסי)יתו עוין תס ג",ו ו,ו'ן כ"נ מקטרג. ואינו ומנו, ובא גרולשופר

 תקיעת עם פסוקים להזכיר שצריך מכאן פירוש וזרועה זכרון שנאמרוי"ל
 וכן ממש. התקיעות כוונת הם שופרות של פסוקים שהעשרה ויתכןהשופר,
 כדי זכרונות לפני אמרו עליכם שתמליכוני כדי מלכיות לפני אמרו חז"ל,אמרו

 מ*ך ,,י'ן כשופר. ובמה לפני, זכרוניכםשתעלה
 מגיטיס ס,עו סע"' 6)" גטקו? מס,"

 ,מע,ס.ססק,קיס

 לא שכרים, ועד, לעולם ימלוך יי פסוק שייך לונקיעה במלכיות, זהלפי
 וכו'. ישראל, שמע תקיעה, בשורון, ויהי תרועההביט,

 סדרןוזה

מלכיות

 ועד. לעלם ימלד יהוה תקיעהא
 אלליו יהוה בישראל; זמל ראה ולא ביעקב, ילן הביטלא שבריםב

 בו. מלך ותרועתעמי,
 ישראל. שבטי יסד עם, ואשי בהתאסף מלך, בישרוןוןהי תרועהג
 אחד, יהוה ילהינו, יהוה ישךאל, שמע תקיעהד

 בגוים. ומושל המלוכה ליהוהכי תקיעהה
 תכין אף התאזר, עז יהוה, לכש לבש, גאות מלךיהוה שבריםו

 תמוט. בלתכל
 מלך וןבוא עולם, פתחי והנשאו ראשיכם, שזריםשאו תקיעהז

 מלחמה. גבור יהוה וגבור, עזוז יהוה הכבוד, מלך זה מיהכבוד.
 מלך וןבא עולם, פתחי ושאו ראשי~ם, ש~ריםשאו

 מלך הוא צבאות, יהוה הכבוד, קלך זה הוא מיססבוד.
 סלה.6הכבוד



פפשערים שופרתקיעתפתח'

 צ9אות, יהוה וגאלו, י,ךך"ל ילך יהוה, אמרבה תקיעהח

 ילהים. אין ומבלעדי אקרון, ואני ראשוןיגי
 וסוי.תה עזו, סר -ת לשפט ציון מסר מושיעיםו?לו תרועהט

 סקלוכה.ליהוה

 יהוה יהןה סהוא ביום הארץ, כל על למלך יהוה וס:ה גדולה תקיעהי
 יסי. ישמייסד

זכרונות

 הבהמה כל וית הח:ה כל ואת נס, את אלהיםויזכר תקיעהא
 1!שכו הארץ, על רוח אלהים ויעכר בתבה, אתואקר
 י,-המים.

 בריתו ית ילהים ווזלר נ"המם, את ילהיםנישמע שבריםב
 יצקב, דית י?סק ית "9דסם'את

 ית ו"ף י?סק' 9ייתי "ת ו"ף יעקב, יריתי יתוזכרתי תרועהג
 יזכר. וסטדץ אזכר, אברהםבריתי

 אתם הוצאתי אשר ראשונים, ךרית לקםוזכךתי תקיעהד
 "ני לאלהים, להם להיות סגיים לעיני מצריםמידץ
יהוה.

 יהוה. ורחום חנין לנפלגתיו, עשהזכר תקיעהה
 לריתו. לעילם יןלר ליךייי, ~מןטךף שבריםו
 חסדיו. ירב וי~קם בריתו, להםו?זלר תקיעהז

 יהוה, ימר כה לאמר, ןרושלןם ביזני ןקדאתהלוך תקיעהח

 "דדי לכחך כלולייך, "קכת נעהןיך, קזד לךזקך"י
 זרועה. לא בידץסמד9ר,

 לך נקקייותי ?עקןיך, בימי אותך בריתי את אניוזכרתי תרועהט
 עולם.ברית

 וברי מדי כי שצשועים, %ד אם יפרןם, לי יקיר הבן גדולה תקיעהי
 ארחמבו, וסם לו, מעי המו כן 2ל עוד, אזברנו זלרבו
 יהוה.נאם



שעריםהקדמהפתחיצ
שופרות

 וענן וברקים, קלת ויהי הבקר, בהית השסישי כיוםנוסי תקיעהא
 ישר העם כל נוסיד מאר, חזק שפר וקל ההר, עלכבד

במחגה.
 וסאלהים ךבר משה מאד, וחזק הולך השפר קולוןסי שבריםב

 4קיל'?ע14י
 השפו קול ואת הלפידם, ואת הקולת, את ראים העםוכל תרועהג

 מרחוק. ויעמדו וינעו, העם וירא עשן; הסרואת

 ותקעתם סדשיים, ובראשי ובמועדיכם שמחתכם,וביום תקיעהד
 לזכרון לכם והיו שלמיכם; זבחי ועל עלאיכם עלבחצצרות

 אלהיכם. יהוה אני ילהיכם,לפני

 תקיעהה
 שבריםו
 תקיעהז

 שופר. בקול יהוה בתרועה, אלהיםעלה

 יהוה. המלך לפני הריעו שופר ןקולכקעירות
 לישך"ל חק כי הגנו. ליום ככסה שופר, בחךשחקעו
 יעקב. לאלהי משפטהוא,

 הללוהו לזו. בר"יע הללוהו בקדשו, אל סללוסללו:ה,
 הללוהו שופר, בתקע הללוהו גדלו. כרב הללוהובגבורתיו,

 ו"גב. במנים הללוהו ומחול, בתף הללוהו וכנור.בנבל
 ה~שסה בל "רועה. 4צלילי סלליהו שמע, 4צליליסלליהו
 הללו:ה.4 :ה,-סלל

 וכתקע תראו, סרים נס כנשא ארץ, ישיני סכל  'שכיסל תקיעהח
 תשקעו.שופר

 בארץ האבדים ובאו גדול, בשופר יתקע ההוא ביוםוה:ה תרועוט
 סהךש בהר ליהוה והשתחוו מצרים, בארץ והבדחיםמשור,

בירושלים.
תקיעה
 1/ויגוי-ר.=

 בשופר ילהים ואדני חצו, כברק י:זא וךיה, עליהםויהוה
 עליסם. :גן צבאות יהוה סיין. 9סצרות וסלךיחקע,



צאשערים שופרתקיעתפתחי

 ההוא ביום והיה פסוק מקודם דמעומד אומרים הקולות מן שלאחדנמצא
 הפסוק, ועולה ההוא הפסוק כוונת על תוקעים כך ואחר גדול, בשופריתקע
 כן אם הפסוקים. אמירת אחר שתקנו שניות כתקיעות דוקא וזה בשופר.במה
 מקטרג. ואינו גדול, שופר זה ודאי השטן אומר שניות שבתקיעות אמרושפיר
 הלב כוונת ואחר הפסוקים, מעשרה א' פסוק קול לכל ולכון להרהר טוב כןעל
 הפסוקים עם בא שאינו כ"כ בהיל לא דמיושב בתקיעות אבל הדברים, הןהן

הנ"ל.

 שום יצא לא יצחק של כ,אילו ץר6 ס,ן סמעונ' י,קיט המדרש פי על יומר ישעוד
 : לבטלהדבר

 המלך. דוד של כינורו נעשה שלו,מגידין

 ז"ל. הנביא אליהו של מתניו עור נעשהמעורו,

 י"ו ס,וג,(, גמסון פס,ק כ, יהר, רס"י ,עיו תורה במתן תקעו הקטן, שהוא שמאלמשופר
 ק,מ. ו,סממסססקס

 בביאת לבוא לעתיד גדול השופר יתקע שמאל משל גדול שהוא ימיןומשופר
 ע"ס. ,וגמ סמ,מ יג,ע "י בב"אהגואל

 9סייש עם דמימד ת""ית גדא בשופר יהעע ההוא ביהם משיח שלשופר

כ_
1 -



שעריםהקדמהפתחיצב
 הוא, התקיעות חילוק שכוונת האריז"ץ מרבו וויטי ר"ח קיבלוהנה

 הן דעמידה, ותקיעות קטן, שופר ונקראים בתבונה, הם דמיושבשתקיעות
 קטן דאיכא מכלל גדול בשופר יתקע ההוא ביום שנאמר גדול שופר והןכינה
ע"כ.

 שלמעלה לכוון צריכין למטה תוקעין שאנו שבשעה יתפרש המדרשויפי
 ימי משש בר"ה )שנברא יצחק של אילו של שופרות בשני יתקעבשמים

 :בראשית(

 המות, ממלאך חירות גורם שאז תורה, מתן של בשופר יתקע דמיושב,בתקיעות
 בהיל. ולא בהיל השטן לכן העגל, חטא ע"י זוהמתם שחזרהאלא

 של אילו של ימין משופר גדול, בשופר שיתקע יכוון דמעומד, בתקיעותאבל
 שופר ודאי זה ואומר בהיל שניות בתקיעות לכן לנצח, המות יבלע ואזיצחק
 ופרח. כפתור חז"ל דברי ומובנים הוא,גדול

 סקג"ס, יתקע גדול ובשופר ו"). "מנ1ן יגי סן תוקף ונו~נה בנוסח לפרש ישובזה

 סקס) ג1!ת חסי.ן תחממ מ,ק, גק1) סימקע ומן סניע )" סעי ישמע דקה דמכ,ה ךקול זמע1תזנסק'ע1ת

 הנה ויאמרו יואחזון ורעדה וחיל יחפזון ס)1 כת ,נ) סמ,ת מ)"ן וכ,לאכים כן פ. ע) 1"ד1ג1'
 יט ג" הדיןיום

 1נ"
 !11י. סכ1ת

 בגימ' ,מ44ן ימ!" %" שופר והעברת באורייתא. רמיזא דלא מידיוליכא
 בינה, דמעומד, תקיעות קטן, שופר תבונה, דמיושב,תקיעות
 תשנ"ד. - ישמע דקה דממה קוץ )44402. גדוץשופר

** * 
 כולל מזוזה, במצות למעשה שנוגעים הלכות תילים תילי ממש שישנמצא
 לנו ואין יהודי, כל של הנשמה אל ממש שנוגעות הקכלה בסודותרמזים
 כל שולחת פוריה, עץ וכמו לבינינו. המזוזה שבין קשר גדול כמהמושג
 עד קטנים לענפים מתפצל ענף וכל חדשים שרשים להכות שרשיה אתהלכה
 אנחנו גם מצאנו אלו, בהלכות שדנים ספרים הרבה שיש ולמרות מספר.אין

 גם לקטנו אנחנו הלא ספרנו. של ואופיו בסידורו בו להתגדרמקום
 והדריכו לנו שקדמו אלה מכל ללמוד לנך ואפשר מאחרונים וגםמהראשונים

 את האירו הפחות לכל או ברורה תשובה למצא ובחכמתם בשכלםאותנו
 בסוגיות דנו שכבר לפוסקים אותנו והפנו מסובכים בעניניםעינינו

 ציורים ציירנו בספרנו, מהמעיין קושי כל למנוע וכדי בהם.שהתלבטנו
 ובעזרת עזרה. בלי דוגמתן את לתאר היה שקשה ההלכות רוב יד עלברורים
 שבסוף המפתח ידי על וספקותיו שאלותיו את לברר קורא כל יוכלהשם



צגשעריםהקדמהפתחי

 ולפיכך, שלו. בשאלה שדן שבשו"ע המקום אל הדורש את שיפנההספר
 באותיות אותם וכתכנו שונים מספרים מקום מראה הלכה כל יד עלהכנסנו
קטנות.

 ולמרות להש"י, רעיונינו את ומקשרת פגע מכל אותנו שומרת שהמזוזהברור
 שלא סת"ם כותבי האחרונים בדורות נתרבו הרב, לדאבונינו המצוה,גדולת
 הכתיכה מובהק.מעקמימאת סופר שימש לא אחד ואף איש, מפי אישלמדו
 ור"ל כנכון. האותיות מבנה או השם קדושת לכוון סת"ם הלכות יודעיםולא

 בדיעבד, אפילו כשרות לא שהן ישראל בבתי מזוזות אלפי היום עודנמצאות
 ונמכרו מכשיר מאיזה חותמת השקית אחורי שיש זה על סומכיםוהקונים
בזול.

 הישיבה ראש ובהדרכת שביוזמתה יארק, בניו סת"ם משמרת לוועדהורות
 שבהם שיעורים השגחתה תחת מתנהלים שליט"א, ווזנר ציון בן ר'הרה"ג
 לסופרים לימוד של מחזורים כמה סיימו וכבר סת"ם, הלכותמבררים
 ספרים ועוד ונו"כ השו"ע ממקורות סת"ם הלכות שלמדוותלמידים
 ועד שבראשונים מראשון האחרונות, השנים במשך לאור שיצאומקצועיים
 שבאחרונים.אחרון

 בערים וגם העיר ברחבי גדול בפרסום שניהלו הציבוריות הבדיקות ידיעל
 כשרות מזוזות רק לקנות לצורך הרחב העולם נתעורר יארק, מניוחוץ

 בארץ הרבנים מגדולי ולדרוש מומחים, סופרים ע"י שנכתבוומהודרות
 קצווי בכל לבנ"י להבטיח סת"ם כותבי על פקוחות בעינים להשגיחישראל
 ומהודרות. כשרות תהיינה קונים שהם שהפרשיותתבל

 הפתח צורת בדיני שאלות עוד עוררה כיום, שנתפשטה החדשההבניה
 שליש גוכה הנכנס, ימין קביעת במזוזה, חייבים אם רב ועיון מחקרשדורשים
 בהרבה מפוזרות הן כי בנקל תשובות למצא שקשה פרטים ועודהעליון
 ומחוסרי הידיעה קטני קמנו, והנה אחד. כל יד תחת תמיד ואינןספרים
 ההוראה. בעלי על שהכביד הכביר החסרון למלא התורה בעוז נעזרנוההבנה
 הנמצא כל את וערכנו ואחרונים ראשונים ספרים מהרבה ואספנולקטנו
 התחלה, רק הוא בידינו שעלה מה השו"ע סדר לפי ומתוקן מסודרבאופן
 בידו שיש מי וכל בעהש"י. ליקוט בתר ליקוט להוסיף למועד חזון עודונקוה
 שלם. דבר ולעשות הערות לקבל נודה לגרע, אולהוסיף

 לאפשר אתר על שהצגנו ההלכות של המקורות כל העתקנו שאת,ליתר
 הדברים. בעלי הם מי ולדעת ספרים, בתוך יותר ולעיין להתעמקללומדים
 ההלכה על גימטריא או נחמד דרוש פעם, מדי הוספנו לקורא,להמתיק
 שבילי ולקיים מלפנים התורה גדולי אותנו שהעשירו ממה נעים רמזשכולל
 חושינו בכל תורה בדברי לעסוק בהם להשתמש חייבים שהננוהפרד"ס
 ולהאדירה. תורה להגדיל השי"ת אותנו שחנןוכוחותינו



שעריםהקדמהפתחיצד

 הישיבות אם ודעת, תורה ומתינתא יישינה תודתינו להביע בזהוהננו
 את שמסרו הישיבה מראשי מעולה הדרכה וקבלנו חונכנו שבהבאמריקא,

 שרגא ר' הרב של דרכו פי על וי"ש התורה אהבת לבנו בתוך להשרישנפשם
 ישיבות נפוצו וממנו באמריקא תורה להפיץ שזכה ז"ל מענדלאוויץפייביל
 זי"ע. תבל, קצווי בכלרבות

 רצ"א,והוספנו - רפ"ה סי' מזוזה הלכות יו"ד השו"ע לשון העתקנו הספר,עם
 והערות. הגהוח עם והאחרונים הראשונים מספרי שלקטנו ממה סעיףלכל

 באותיות הליקוטים בויטות; באותיות והרמ"א המחבר השו"ע,לשון
 טרחנו וסש. באותיות הדרוש וחלק קטטת; באותיות והערות מקורותרגילות;
 להסתכל שרוצה הקורא בו שירוץ כדי שונות באותיות מהודר ספרלהוציא

 בלי לבו חפץ למצא במקורות לעיין שרוצה למי ולאפשר בההלכותרק
 לראות יכול בקל המקורות, על לדלג חפץ ואם יתירה. טרחה ובלילהתבלבל
 בלבד.ההלכה

 לכוון ונסינו שאלה, כל למצא המעיין על להקל מפורט מפתח הוספנובסוף
 השאלה. את להביע אפשר שבהן הלשונותלכל

 וגם ז"ל שלפנינו מדורות פוסקים שכתכו מהספרים ליקוט הוא הנוכחיהספר
 את והעתקנו שליט"א, ואתר אתר בכל די רבותינו שהוציאומספרים
 לא ומודיעים מזהירים אנו כן על בספריהם. שהעתיקו וההערותהמקורות
 על יסמכו ההוראה בעלי להקל. למעשה הלכה ממנו לפסוק ספרנו עללסמוך
 ומפתח שאלה לכל מקום כמראה רק שלנו ספר וישתמש דעתםשיקול
 המבוקש. בענין ושמדברים שקדמנולספרים

 בהרבה מזוזות לכדוק שנתבקשנו ומנסיונינו, הנסיון, ככעל חכםאין
 ולפעמים היו, לא במזוזה שחייבים פתחים שבהרבה לדעתבתים,נוכחנו

 מכשול למנוע תקוותינו ידיעה. חסרון מחמת הנכנס, ימין בצד לאהמזוזות
 לקיים צורכם כדי ולברר להתעורר ידעו ספרנו ידי ועל בנ"י אחינומרבים
 כהלכתה. מזוזהמצות

 כהוגן. שלא דבר ידינו מתחת נוציא ולא ח"ו נכשל שלא תפילהואנחנו
 ולהפיצם ספרים עוד להוציא ה' יזכנו כך זה, ספר להוציא ה' שעזרנווכשם
 בלבנו ה' יתן הרבים, וזיכוי התורה למוד ובזכות ולהאדירה. תורהלהגדיל
 כל את ולקיים ולעשות ולשמור וללמד ללמוד עולם עד בנינו ובני בנינוובלב
 ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו לא שכתוב מה לקיים לשמה, תורה תלמודדברי
 ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ ה'. אמר עולם ועד מעתה זרעךזרע

מאושר.



צהשעריםהקדמהפתחי

 כסתום כראוי מזוזה בו שאין שער כל כי שערים פתחי בשם לספרנוקראנו
 השער נפתח כהלכתה מזוזה ידי על ורק בו. ליכנס רשות לבעליו ואיןדמי
 ואיזה צדק. שערי לי פתחו אומר שהכתוב בזה רמז יש ואולי דרכו.ליכנס
 הוי ? יתברך השם של ומצוותיו צדקותו את לנו צדק,שמזכיר שער הואשער
 שיש מי דר שכאן העולם לכל שמכריז כראוי מזוזה עליו שיש שער זהאומר
 גם מצוותיו. ושומר ממשלתו תחת עצמו את ומשכנע בלבו אלוקים יראתלו
 הוי"ה ישראל שמע שבמזוזה הראשון לפסוק רמז שערים פתחי בשםיש

 שערים". "פתחי גימטריא בדיוק שהוא אחד, הוי"האידינו

 כשם" בגמטריא בדיוק עולה שערים" פתחי "מפר שהשם בזה רמז ישגם
 הספר. מחברי שני אוירבאך" "אורי והשם שכפר" אריהאהרן

 מושלם דבר ידינו מתחת להוציא שנסינו למרות הנוכחי, הראשונהכמהדורה
 הפסוק את להכחיש לנו אין ובהלכה, בדקדוק ככתיב, שגיאה מכלונקי

 או טעות איזה שימצא מי אם תודה אסירי נהיה אנחנו יבין". מי"שגיאות
 מהדורה שנוציא לפני להוסיפה או לתקנה שנוכל כדי לנו להודיעהוספה,
שניה.

 אויערבאך אורי שכטר אריהאהרן

 בנימין אברהם ר' הרב ה"ה מרומים בגנזי נשמתם להורי להודות בזהוהנני
 ר' הרה"צ בת דבורה הרבנית ואמי זצ"ל איציק יצחק ר' הרב בןביינוש

 תורה ללמוד תשוקה בלבי שהשרישו זצ"ל הלוי יוסקא יוםףאברהם
 חריפתא, בפלפולא ספרים אחריהם שהשאירו ז"ל זקני בדרכי וללכתלשמה

 אמרי משפט, דברי חיים, הדברי בעל וביניהם ואמונה בדרוש,בתשובות,
 לומדי בין תבל ברחבי שנתקבלו ועוד, שלימה ואמונה נאמן אורחבינה,
 לשבח. כטעםתורה

 ימי רוב לבלות שעזרני חיל המאזרני להקל ויראה ענוה מלא בלב מודהוהנני
 שונות בישיבות שנה ארבעים זה ברבים תורה להרביץ המדרש בית כותליבין

 ספר להוציא הצלחנו ה' ובחסדי קכועים. בשיעורים לילות על ימיםולהוסיף
 להוציא בתיס לבעלי וגם הוראה לבעלי גם גדולה לתועלת יהיה שבעז"הזה

 עמנו. מבין מכשול ולהסיר תורה של לאמיתההלכה

 אויעבאךאורי



שעריםהקדמהפתחיצו
 י-יי4-י--יי

 -ן*י-
 "שש* *, נבי, ון/,ע*ן

 לנשמות השכינה, כנפי בצל נכונה מנוחהימצא

 זצ"ל ביינוש בנימין אברהם ר' הרב אביאדוני
 רבי( ירושלימער )דער מירושלים האדמו"ר בחייוהנקרא

 ברבים תורה להרביץ חייו ימי כלשמסר
 ולילה, יומם בתורהועסק

 ובדרוש. בהלכה שכתב מספרים מטמון אחריווהשאיר

 זצ' הלוי יוסקא יוסף אברהם ר' הרה"צ בת דכורה הרבנית מורתיאמי
 רבי(. יאסער )דער מיאסע האדמו"ר בחייוהנקרא

 ז"ל שפיצר זאב בנימין ר' מו"החתני
 טוב. בשם ונפטר כפיו מיגיע משפחתו אתשהחיה

 מרבים. שמים ירא והיה עולם יסודי צדיקים בצל הסתופף ימיוכל
 זצ"ל. יחזקאץ ר' הרב כת מעכטשע מרתחותנתי

-----------
 הזה בספר התורה לימוד זכות מקדישוהנני

 היקרה בתי נשמת ולעילוילזכרה
 ע"ה דאנציגערבץומא
 עליון בחסד מורהשהיתה
 שנים. הרבה ברבים תורהוהרביצה

 מבורך. ישרים דור והגדילה בחסדעסקה
 המשפחה, כל לדאבון ימיה בדמינפטרה

 בכלל המחנכים ולחברי'לתלמידיה

 ההיים בצרור צרורות נשמתםתהא
 ישראל ץעם יושר להטליץ לטוב, אותנוויזכרו

 אמן. בימינו במהרה גואינווץהחיש

 מובן במלא חיל אשת שתחי' רעכעי מרת היקרה, אשתי תזכרולטוב
 הדעת והרחבת הנפש מנוחת לי ונתנה השניפ כל צדי על שעמדההמלה,
 את לאור ולהוציא בתורה להגות מחשבות. כל ואת לבבי את להפנותשאוכל

 ושניפ ימיפ אורך השם לה יתן השנים. במשך להוציא שזכיתי הספריםכל
 משכורתה תהא השם. בעבודת כשותפי להמשיך שתוכל טובהבבריאות
 שכר. לשלם מהנאמןשלימה



צזשערימהקדמהפתחי

 מסירות על שליט"א מורי אבי לאדוני דליבא מעומקא להודות בזההנני
 מדרום אותנו לשלוח ואחיותי אחי ובחינוך בחינוכי שהשקיע וכוחונפש

 שם ודעת תורה ומתיבתא ישיכה של והחכמה היראה בצל לחסותאמריקא
 על לשקוד לבי את שפתחו הישיבה ראשי של חיים מים מבאר לשתותזכיתי
 המדרש. כיתדלתות

 זצוק"ל מקופיטשיני*ן אדמו"ר כ"ק של ברכותיו פרי להיות זכיתיוגם
 השי"ת בעבודת דרכי בכל לעזרה לי ותהיה לי היתה שברכתובטוחני
וכתורתו.

 זוגתו ודודתי נ"י קויפמאן מנחם אלעזר ר' הרה"ח דודי ייזכרלטוב
 הנה. באתי מאז לעזרה לי שעמדוחחיה

 שוחטים של דורות לשלשה שזכינו למשפחתנו ולתפארתלכבוד
 ומעשה זי"ע. וכוהוש הוסיאטין רוזין, אדמו"רי אצל קריאה ובעליובודקים
 היה ושם וויזניצקי בעיר עבר ז"ל מהוסיאטין שהאדמו"ר אצלנושקובל
 לבדוק שהלך, מקום בכל נוהג היה האדמו"ר . הקהילה של שוחטיםמספר
 לכולם בשבילו. שישחוט מי ולבחור קנקנם על אותם ולתהה השוחטיםאת
 תוכן על עמד ובעיקר חליפיהם. את ובדק שחיטה בהלכות שאלותשאל
 אהרן ר' אא"ז של החלף את כשראה מרבים. שמיפ הירא הוא מילראות
 בלי פנימה הקודש אל לבא בו ובחר אליו הקריבו ז"ל שמשון ר' בןאריה
 הוי' שפ פלא דבר שראה איך אליו הקרובים אל גילה אח"כ כלל. אותולבחון
 אשר הקדוש שהוא השמים מן אותו הודיעו ובזה שלו החלף מעלמתנוצ'ן
 בתפילה שליש בדמעות החלף את משחיז היה ז"ל שאא"ז בו.ומסופריבחר
 ללכו2 שנזכה זי"ע מתוקן שאינו דבר ידו מתחת יוציא ושלא ח"ו יכשלשלא

בעקבותיו.

 להיות שמים יראי מומחים מסופרים והדרכה הוראה קבלתילאחרונה
 שלמדו סת"ם משמרת ועד לתלמידי ומשקה דולה להיות וגם סת"םסופר
 ספק כל ולברר ללבן סת"ם סופרי רשת יצרנו למעשה.בעזהי"ת הלכהממני
 סופרות של המקצוע את .פתחנו חברים פלפול ידי על הקשה דברוכל

 ההידור. בתכלית ומזוזות תפילין במצות להדר עם ההמון את לעוררוהצלחנו

 חז"ל אמרו עליהם אשר הרבים את כמזכי להיות שנזכה תפילהואנחנו
 על הלומד וכל ידו. על בא חטא אין הרבים את המזכה כל ח'( משנה ד',אבות
 1'( משנד ד' )שם ולעשות ,לשמור וללמד ללמוד בידו מספיקים , לעשותמנת



שעריםחקדמהפתחיצח
 חז"ל ע"ה. אריה אהרן ר' בת חוה מרת מורתי אמי לעי"נ מוקדש זהספר
 שנה בכל לשילה שהלך על הנביא כשמואל קדוש לבן שזכה אלקנה עלאמרו
 עשתה כן במצוות. ולהרגילם לה' לעלות דורו לבני להרגיל כדי אחרתבדרך
 ישראל לבנות ללמד לעיר מעיר רגליה את כתתה היא ע"ה. מורתיאמי

 כל אין מזוזה. ובקביעת המשפחה, וטהרת בכשרות זהירות הנרותהדלקת
 בלימודי שהצלחתי ומה החכמים בין גדלתי ימי שכל לי עמדה שזכותהספק
 וגו', בנר הרגיל רז'ל שאמרו מה נתקיימה מתפילותיה. כתוצאההיתה

תנצב"ה.

 אריה אהרן ר' בן ברוך ר' וקני נשמות את יזכור השם. בהיכל נצחלמזכרת
 ז"לשכטר

 עקד"ה שנהרגו ז"ל קויפמן צבי ר' בן אריה אהרןר'

 ע"ה. יצחק ר' בת רחל מרתזקנתי

 חייו ימי כל תורה בכתר ששימש ז"ל מנחם יצחק ר' בן דוב ר' הרבחותני
 נ"ז. ובלייקוודבדייטשלנד

 ע"ה )ניימאן( גרשון ר' בת מירל שרה מרתחמתי

 זצ"ל קוטלר אהרן ר' הרה"ג לימיןשעמדו

 ע"ה פריוא העניא מרתבתם

 ע"ה בלומא רחלומרת

תנצב"ה

 קילא מרים לאשתי הטוב הכרת להביע בזה הנני חביב. אחרוןאחרון
 כדי הבית הנהלת עול ממני וצעד.הסירה צעד בכל בעזרה לי שהיתהשתחיה
 בין ימים על לילות להרבות אותי ועודדה התורת בלימוד להתרכזשאוכל
 ובוי בנים לראות שנזכה רעוה הוא.יהא שלה שלי, מה כל המדרש. ביתכותלי
 השם. מאת שלימה משכורתה לשמה.ותהא ובמצוות בתורה עוסקיםבנים

 שכטר אריהאהרן
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 מזחה הלכופ - הילםמראה

 ושמירתה מזוזת חלכות ווצא בפרשת רמוזאיך
 לדורות, שמירה של נבואח חיתה שכאן הרמצ"ןע"פ

 יעקב של לזרעו שניוע מזוזח מצות הואוכן
 יעקב כמנין אוכרווק ז' ישבמזווה

 )מס' חז"ל שאמרו למה רמז - פלך אשר צצל ושפרתיך עמל, אנניוהנה
 המלכים מלכי המלך וכביכול שבבית, מי כל שומרת שמזוזה יז.(ע"ז

 מבחוץ. עבדיו אתשומר

 אשר את עשיפי (שם אשר עד אעזצד לא ני הזאת האדמה אלוהשיביהך
 שכתב כמו ישראל, לארץ חזרה שהיא מזוזה לסגולת רמז - לדדצרפי
 בספרי, דרשו וכן שבבבל, כממיות מבתי ק"ו ספרו, בסוף לוי קדושפבעל

 יהיו שלא כדי מווזות עשו שתגלו לאחר אף אלה... דברי אתושמתם
 לכשתחורו.כחדשים

 שהוא מתכוון, היה הסולם תחילת שעל הרמב"ן פי' - השמים שערווה
 אם שער. בית שהיא )רפו-ו( מרפסת לדין רמז וזה לשמים. לעלותשער

 דין לו יש שער שבית במזוזה, ומחייבת כבתים דינו לבתים,פתוחה
הפנימי.

 אלקיט מלאכי והנה השמימה, פגיע וראשו ארצה מוצצ סלםוהנה
 קביעת בצורת דעות ג' מצינו מזהה. של לשיפוע רמז - צו ויורדיםעחים
 פשרה עושין יש לכן )ר"ת( שכובה וי"א )רש"י( ישרה י"א :המוווה
 רפט(. סוף עיין רמ"א )גוור, בשיפועלעשותת

 צירושלים ישר עמד הסים ברמב"ח )מובא הגדול, אליעזר דרביצפרקי
 וגר"א רש"י לשיטת רמז - שיפוע שום צלי מעלה, של הפקדש ביפעד

 ישרה. המזוזה לקבוע הספרדיםומנהג

 צצאר עומד הס~ם )ריצ"ס זפרא צן יוסי רצי משום אליעזר רביאמר
 צין אין יוחאי, צר שמעון רבי אמר , המקדש ציפ כנגד מגיע ושפאושצע
 כמנין צלבד, מיל י"ח אלא מעלה של לביהמ"ק מטה של המקדשביפ
 ושיפוע שיפוע, בלי נקבעת שמזוזה ר"ת לשיטת רמז - השמים שערוז"ה
 יש ירושלים עד שבע מבאר כי בספה, )עיין דמי כשכיבה לשכיבהקרוב
 העקידה עד ומחברון מיל, ח ביום הולך בינוני אדם כי מיל, מי"חיותר
 מרחוק המקום את ויאר השלישי ביום שנאמר כמו ימים, מג' יותרהיה
 סולם של שיפוע נמצא דרום. יותר שהוא שבע מבאר ק"ו רמב"ח,)עיין
 זה. לפי לשכיבהקרוב
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 ושיפועו המקדש, בבית הסחם יגלי 14מי )שמעוח סימון בר יהודהרבי
 לצאת בשיפוע לעשותה ורמ"א הטור של לפשרה רמז - אל בית עדמגיע
 ויורדין עחים רבע(, מלאכיה )מאן אלקים מלאבי והנה וזהו הדעות.לכל
בו.

 500 וילון עד מארך , הד' ברקיע המקדש בית :( יב ) חגיגה הגמראולפי
 500 שחקים 500 ואויר 1 500 ורקיעה 500 ואויר 500 וילון אדם, הלוךשנה
 בשיפוע עומד הסולם נמצא שנה, 3500 הפחות לכל יש זבול עד 500ואויר
סמיכת( ידי על עמידה )כמו דהו, כל בשיפוע שדי התי"א וכתב לעמידה.קרוב

י
 1-1-*ןי~ן9אאשחשש

- - ף " א - 4
טור

זבול המקדשבית

 אויר1500
ן 500ישחקיםןש
 שנה אלפי כמהמהלןן 500ואויר*
 500ורקיעהא

 500ואויר

 שנה 500וילון,,
ירושלים

ל
 ימים כמהמהלך

 קלרך-בשיפאאשאש=שאש
חז"ארש"י



 א*י*יץ.אאיא
 ש~,ןןווי,/עון*

 רפ"הסי'
 מזוזה. מצותשכר

 טזוזת עי ולקבעם שמוע אם והיה שטע פרשת לכתוב עשה מצותא(
 ואם גניו. וימי ימיו יאריכו בה הזהיר וכי מאד, בה ליזהר וצריךהפתח
 חפינין 'קנס ות~ווס סם'4ן !קוות מסגמ 'דו 6'ן 06 ות"נו סג"ס: יתקצרו. בה זהיראינו

 עדיסס. סגוף חוגת טסי6 ימנוס מ,ווס11"
 וי6מר סנו,ווס ענ ייו יוימ סגית מן '611 גס"דס '"6 : סג"ס החיצון. בטפח נוזינוזהוב4
 סתוו,ס. ע1 ייו ינ'מ !ג,מ "דס גסיגוס וכן וגו'. 1"חי 'סמרס'



שערים ארפ"ה:פתחיקי

 רפ"הפי'
 טזוזה. מצותשכר

 שמוע אם והיה שמע פרשת לכתוב עשה מצותא(
 וכ5 מאד, בה ליזהר וצריך הפתח מיוזת ע5ו5קבעם
 בה זהיר אינו ואם בניו. וימי ימיו יאריכו בההזהיר

 יקנס ומ1ו,ס תפעין )קטת מסגת ידו 6ין 06 ומ"מ : סג"סיתקצרו.
 ע7יסס. סגוף מונת ססי6 ית15ס מוווס 1)6מסי)ין

88!ששאשששאא

 בשתיהן דכתיב שמע" אם "שמע","והיה פרשת לכתוב עשה מצותא(
 עשה(. מצות שתי בוה שמקיים ן. אות לקמן ,ועיין וגו'" ביתך מזוזות על"וכתבתם

 הפתח.( צורת בענין ב. סעי. רפ.ט ובסי. רפ-1 סי. לקמן )עיין הפתח. מזוזות ע5ולקבעם

 שאין כל דמאי(, ,ל)בי הארץ עם אי1הו מ.1: דף ברכות מס. ,עיין מאד. בה 5הזהרוצריך
 ס"רן. עם "1 מנס ת)מ.ז סו" "ס מגר )"יס, סיס סתוו,ס גסינ )מומ,  1ג7רך ביה,ל.( בפתחו: מ1ו1הלו

 יתקצרו בה זהיר אינו ואם בניו. וימי ימיו יאריכו בה הזהיר וכיב(
 שאם ישראל ומנהג מ~וה,ק.( ומקורו של.ה )קיצור מות. זז אותיות מזוז"תרח"ל.
 זה ובזכות נאה בתיק ומניחן ומתקנן, המזוזות את בודקין הבריאות, בקואינו
 )מס' קטנים. מתים ובנותיו בניו מזוזה בעון רז.( דף ,מי.מ ימים. לאריכתיזכה

 )טור( בניכם". וימי ימיכמ ירבו "למען בה שכתוב ל-ב.(שבת

 מבפנים ודם בשר מלך וגו'" שומרך "ה' שכתוב ידה,* על נשמר הביתג(
 ועל מבחוץ. אתכם שומר והקב"ה משכבכם על ישנים ואתם מבחוץ,ועבדיו

 ** ובשמירתה. הימנה לפנים הכית כל שיהיה כדי החיצון בטפח נתינתהכן
 שהנוטל ב' סעי' רצ,א סי. לקמן ועיין ב': סעי' רפ,ט סי' לקמן ועיין ובטורי שם; ורש.י ל,):,מנחות

 בו.( לדור שיבא לוה להויק מ,יקים כמכניס הוי מביתו י,צא כשהואמ1ווה

 "מ6' סגן "מ "ת ס1"ן ססגסן סגן סי'ון נע:'ן תסג-נ ס" "י,ס "1נר ,י גסכו יעין ידה ע5 נשמר.
 ס1" פזוי ס6י,ו ומן ג) ססגן סוס"ק סי ען סס 1נמג 1"מ? ס." ס6)ס מ"י נו)ס תמו 1כגר טסי?"גע'מ

 נרסות

 מסמ1יקיס )')ד )סמירס ספי'~ן ,סקדס מותו 1' סי מסיס") מסוגמ ,וגסס 6ומי; ספ71'ן עי גסיוס 1מיוסק-"
 מס ע) טפ'? )יר"( געימ מתס . סגסן ס")מ ס'" ו1"מ ג1ר"ו מ)ו1מ )ק*ס "ן" )נ'מ1ס )וו:מ1 מס" ," מ"מג)").(

 )סס 1)6 )יר6ו מ)ום )קייס )כ1ון )ייך סמ1ווי "מ וגסקוגע ? ססגנס ע) 16 עקס מ)1מ ג'טו) ע) ? 'ותר 'ר""מס
סמירס.

 דנ:,טכויו4רנו, **
 1גגמו"

 ע1ס"נ גן ס"סיס 6ו ג)' סימי, גסג') ))זקס 11 ס)ע ס6ומר מ)י6 :( מ )7ף סס",ס



קזשערים ארפ"ה:פתחי

 וס ו)6 מוס 11 י)6 'ניחו ו)6 גמוג וכ)ס )ממן סמג5יס 0נטסמ בית, לשלום סגולה היא מזוזהד(

 מקץ 6ומן 1יגדוק 'ג)ת1 גסי ומסתממ גסלוח מיו1ח )קנ1מ יוסר גימ )ס)1ס )וג1ת סר1גס ת' מוו,ס. 6ומטתמזו"

 ו1גומ גס)סס הזע ימעסס ; זצ"ל מךאפשיץ רנ"צ הךה"ק ג0ס ת1ממט. סוסר 'יי ע) נסעססעס

 נמתס 6ס סרנס גט)וס, סדר. טרגיעי, ס11ג ג'ת. ג0)וס גע'1ח סיו מסס 6סד 1)כ) ,ס, 6חר וס  6חי גג'תסזרו

 מנוס 5וגי "6ס גמוגס סיתס סגמסס גסמ" 0סמוחס תנ16 סמ,וו,ת 6מ גסגדקו קני. זמן61מל
 6תכס-

 גמינת

"6סר-
 ועין 5וכ)תס. 5ס וגה % נימסס. סג'נס 1ג1 "5סס, 5יס ר"ע דר0 י-1 ס1טס גמסגמ ר'.ול"). מקלס סיתס
 ס,וס 6ין 6ס ס"ו - גיטסס ססג'נס ס', יס 1)ס ,' יס )1 ו6פמ1, 6יס נק ס,וס סיס ומן סכ) סגי6ול,גהסרס-6
 ג'מסס ג'ח ס)וס סיס )6 - סר6סומס סווגות )ס)וסח 6'רס וגך - 6ס 6וחיומ רק נס6רו 6,תס, עחג 1ס'גימסס

 המקיימה כוונת תהא לא כ,"מ נממ( ס5ס סרנס ג'ויסט, ס)וס ססיס סרגיעי, 111ג ס6ס. גסם1ס~ס
 הרמב-ם;( לשון ועיין שיי: עליה. שציונו יתעלה הבורא מצות לקייםאלא

 בהלכתה כתובה מזו~ה כלומר מגט, מוווה כתיבה כתיבה יליף ל,ר דף מנחות בגמ' דרושוע,פ

 והבן. סכסוך, כלמבטל

 שימורים(. 1מצת י11ג, ר"1 ס, 1ו5סס יעקג ס1 ,מ סו6 סס הפמס ק1 סע4ח נס4ס פה,5 סמוהה נמק1ס סקון פיע)

 מגילה מס' סוף )ייישלמי שמירה. משום ממזוזה שפטור בבית מזוזה שקובעיםיש

 מ,מ ממווזה, דפטור ראף משמע בפלמוסיות, מלון בית ושל בפונדקותיהם מ1וזה עושין מונבז ביתשל

 סי' סוף סרורה פרשה ועיין משמרתו; שאינו משמע לכאורה במקל בתלאה מיהו ממזיקים.משמרתו

 ס-ה אות ז רפ. סי' לקמןס-ו.(

 ובואך צאתך ישמר "הי פסוק המזוזה בתוך לכתוב נוהגין שהיו ישה(
 שמות לכתוב גרהגין שהיד דיש ג'( אות כרל מיימנית, ייות עוים" ועדמעתה

 ובשו-ת ב'; עמוד סוף כ-א סנהדרין רש-י )עיין מלאכים. כתב של וחותמות מלאכיםשל

 אות שום המזוזה על להוסיף שאסור בזה נ?7!קפקין דיש וברבי,ה( לרש.י;הפרד,ס
 בין בדיו בין המזוזה תוך דבר שום להוסיף שלא נוהגין וכןלעיכובא.
 לכתב סמך אימ אם מתירים ויש בעופרת, מתירים שיש ט.1 וסשף ט' סעי' רפ.ח 1שיןבעופרת.

 ז' סעיף רפ,ח סי' עיין "וכו(

 6ף וממטון ~קס )עסיח גור16 תנווח ק"ס 6)6 ע1סס, )סמס ס)" 6מיינן ו)6 דפיך,2"י גמוי. גויקס"1
 )קג) מנמ ע) סרג 6מ סמסמסיס געגדיס ססיו 6) ג'( מסנס 6' סרק )6גומ וססון ' בד!ךס וסקסו ענמו.)טו6מ

 תי 6ג) סעסס. ס~קס ען והמחרט חהוט 46ס, מנפם ססי5 טוגס 16חס ,ו מנ6 )6 ס5ס יס"נ1 1מיינ1סרס?
 סגחגו מת,וא פנ6 חו6י :( י )יף זג"ג 1גס"ק ד.( )יף ר"ס תס' גחס מפתע וגן גת1ר. נייק ס"1 מחחרסס6'וו

 ס% וגל' )עמ. קרוטס יטסן סמיף מוס' קופית )תרן *ת6 נ:1קת"ס ? נור"ו תנוומ )ודיס 6)6 כווגמו תס6ס61
 ר"ס( )מס' לנר ד2:,3ךךך גמור. נן'ק ס"1 6ומריס 4: וע) גט סימיס גסגי) 6ומס סנוסן וו 6תור סעני,"ת3"ס

 י6מרו י") וס כעק 'מ"ס. )גור6ו רוח נסמ )עסומ 6מרת מנוס )קיס גל' סה? ע)מ6 גס6י מנוס סגר סעיקרגמג
 מן סמירס סי6 מ,ו1ס סט)ת סף ימ~. ס)6 )ו מוגסח וגו' גסתש מיוס )ו שס מי י) מ-ג: דף גתנמומחו")
 כ) י"ג( מסנס י' פרק 6טמ )מס' ס1") ו6מרו ממימ. ססס6 6,6 מנלמ סנמט )6 גלג1נע גתס' ח") 61תיוסחס6.

 )סוען פיג6 רע מן6ן טל6 ח"ו עמרס עץ ו)סיסן טוג מ)6ן דסינו 6מי סרק)'ט )ו קונם 6ממ מנוסי.עוסס
 סמ%ן. 16מו חץ רוח טמן סמחסנס וע" סת)6ן גוף ני6 מעטק עא מ ז3ינים כ,אדך גססס"ק6ומגוסתג



שערים ארפ"ה:פתחיקח

 במזוזה. הרגיל גורסין ייש כ.ג( שבת )מס' נאה.* לדירה זוכה במזוזה הזהירד(
 סומך ואינו פתח ככל וקובע ומנשקה אותה לברוק הרגיל - לפרש אפשר ואולי ; אשכול ; ;רא.ש,רי,ף
 ב'( סעי' רפ,ז רמ,א ועיין המקילים;על

 מזוזה לו שאין עשה.וכל מצות שתי מקיים בפתחו מזוזה הקובע כלז4
 ששת, רב מאמר מ.ד. מנחות ,מס' וכתבתם. וכתבתם, עשה מצוות בשתי עוברבפתחו

 בנין שו,ת עיין כןי נקטינן לא דלהלכה כנראה והטשו.ע. הרמב.ם והשמיטו י-ב.( אות בסמוךועיין
 כ,א.( אות לקמן ועיין קודם. איזה ומזווה תפילין לנידון ונ,מ המזוזה, בקונטרס ועיין ; ז' סי'ציון

 שם ובה.ל ומ,ב תרנ"ו סי' )ארח מנכסיו. חומש עד מזוזה מצות על להוציא חייבח(

 יותר לבזבז וחייב יותר חמור הזמן, כל שעדבך שבכ,זדזה די"א כ'.( ס.ק מז-מ;
 תכ,נ.( סי )מרחמחומש.

 ג7מעי ס*ננס מנוס ל)גן,
 מיר"ס תס1גס וע"י ויר6ס. ~גס סס מ!"ך ס! סגיפין מ )ע')6 פרסימ !6 ימית,

 ענס. 'ס 6ג! )גט!1. ו6"6 קייס, סמ)6ן גוף 6ג) סגר6 ת!6ן ס) נססו תגט) סלכס ממסגתו ע,סתתחרט
 פיי1ס )טמ6( י,גוימ ,ו נעס1ת ויונ1מ סיז חס ט1נ מ)"ך ו1עסס מ!6ן 16מ1 !מוך מוסס רוח מגמס מ"סגסתסוגס ע-

 יסגן. !מנוס, וס מ!6ך 1מססף 6"ג סגול6. מ6סגת סימס גמסיגס !ססי"מ !סמקרג )ו גרס ,סס"ט6

 אלוקינו ה' ישראל ,2כ,ע גס סגותג'ן נמו סמ1 'מגרן 'מתו תתיד !ס,מרנ1 סי6 מוווס מנומ גוונמ1סנס
 חז"! 6מרו 1גוס ו"ס. גמיק פוסס גקגיעת יי י!" נס, גמיג מס תכ,י !גנ1 6! !תת עינ1 תט, אהדה'

 סי6 ",קס סמו 'מוד ממ.ד סווגר גי מ"ג:(  דף )מנמימ ליראיו סביב ה' כ,לאך וודנה ג,רס מ111סמ111מ כ-
 לקיים אלא המקיימה כוונת תהא לא סטור יג.ני ענמ 611ת סמו'קיס. מן  ימסמי ימט"ס!6

 סמ,ווס ג1 "סר מדר ג16תו  ילסוריס ממסגות סנ! )יע עליה. שציונו יתעלה הבוראמצוות
 כר6וי 11 מנוס וק'וס סגעס"ט( מתוימ ג'ד1ע ס!'מס ק"מס  טמ  כ)6ן ייי  ממסגס ג! מ סמווה. גמוןנגנס'ס
  ע)ת'!6  פוין,  יליווי סג1ר6 מנו1ת !ק.יס 6)" )סמייס )" מקלמס ס! גוונמו )ס'ומ סו" ס"ט6  כן  )יפר!סיית

 ט1גיס. 1!מעסיס ,מורס 1ע7 גית גיתו 1נעסס סת,'קיס, 1מן סמט6 מן ;סמר'סיס

 אדם( בבני שפוגעים מזיקים יבאו שלא ,פירש,י פגעים של שיר ט.ו:( )דף שבועות מס'עיין

 קורם אומרה הי' לוי בן יהושע ר' צ.א( )תהלים עליון בסתר שביושב אלף מצדךיפול

 סי' ושו.ע טור )עיין תורהו בדברי להתרפאות אסור לוי בן יהושע ר' אמר והאהשינה....איני

 והתנן לא, ותו מכה בדאיכא אסור אמר בי אמר ולא שאני. להגן ומשני י,ב( ח- -קע,ט

 יוחנן ר' אמר עלה, איתמר הא הבא. לעולם חלק לו אין המכה על הלוחש צ.()סנהדרין
 תורה בדברי להתרפאות שאסור משמע ע.כ. שרקיקה, על שמים שם מ,כירים שאין לפי ברוקאבן

 מוחה. ע,י וה.ה הי,ק, למנוע רק מותר אלאופסוקים

 ז  מוחס )מגומ י'רס סייור ענץ מ6י ג( ? !יג6 ע!כ" נס6י מנוס סנר 6( 1נ"ג; נאה; לדירה*זדכה
 ו6נהסו ק)י וס ספסוק ע) סגמר6 ס16מרת מס דנדי")ח")

 י.תנ~
 וממגו נ6ס, ס"ת נ6'ס, מס'4ן ; נכנ1ומ )סמו

  ק!י וי  פיפ5וי מ)ק סי6 נ6ים גדגיס סגרגס ס"סש סר' קן"6(  )סנת נ5'ס. נסיר6'ס וג1רמ 6ומן )נ)יע-



קפשעך'ם ארפ"ה:פתחי

 ג' פרק סופרים 1מס' ואנוהו". קלי "זה לקיים ביותר נאה מווזה אחרי יהדרט(

 עד מצוה והירור ו', אות לעיל ועיין ן קל.א. שבת מס' ץונט-המ; חולין; מס' ב' חלק של.ה כ,ו;הלכה
שליש.(

 סי' יו,ד צבי הר שו,ת כ,ג; מנ,ח ד', ס,ק מ1,מ רפ,טן סי' )מק-מ כוערה. שאולה מזדזהי(

 ער,ג.( אות רפ,ו סי' לקמן עיין ג1ולה. רפ-ט.מוו1ה ,דע,ק בזה. כ,פקפקין וישרל,ח.1

 הבעלים ואין אצלו, שהופקדה מזוזה לו ויש משלו מזוזה לו שאין מיי"א(
 הבעלים אם אבל ירו.( על מצ~ה דליעבר לאיניש לי. רניחא 1דח~קה לקבעה. מותרלפניו,
 ,קונט.המ( לשואלם. צריךלפניו

 אם שנפסלה, לו נודע או מיד, ולקכעה לחזור ובידו המזוזה, נפלה אםי"ב(
 ,אורורועסי'ס.א; מחדרו. או מכיתו לצאת שחייכ י"א בעיר, מזוזה להשיגניתן
 מאורי : ל,א רף מ1.מ ועיין ; א' ס,ץ י,ט סי' מ,א ועיין א.; ס,ק רפ,ה סי' בפת,ת מובא ל,ח סי'פרמ.ג
 שאפ שם. העדה וקרבן מגילה מס' הירושלמי משמעות ; משה חמד ; ה' ס,ק ערו.הש , חי איש בן ,אור
 על ולא הבית בעל על רק הוא כניסה ואיסוך לצאת( צריר אחר. בית לו ויש בשבתנפלה

 בחדרו. לגור שרי אחר, חדר לו אין ואםאחרים.
 נרג1ת, )מק' מייס מ'ס ג"ר מ' קסרגסקד::ח

 :וג'"
 ס)" תעסס

 מסס ר' סנך'ק סרס"ג סמחגו מנע)
 ס:גי" ")יסי עט נעיר מטי! סס'ס "מח סעס )1 סס!ס פ"ס". עיר 17מו-ן ו"! ס"פ:ו"ןי1קף

 )כ:ס וגח)ימו
 ")יס1 )י י"מר סרמג"ס ג7נרי ע:ו1קכפ)פו)

 )כ:ס  :5 יוקף מסס ר' )1 "מר סרמנ-ס גספי ע"ן )ך סנני"
 ר' ט:גירגגית

 "!יס1 )ו "מר 1ס ספר )1 ס'ס סרייגער עקיג"
 מ111ס )1 6'ן מ !ג.תי :כנס "י:י ":י סנגי"

 )פ,". וסיס סמ111ט )סת!יף 1ס11רך סיס גכ,ן ס"כן סזנו נתגרר ו::ן ו"מר ג7!תו,כטרס
 לו אין אם בתוכו לדור רשאי בעיר, מזוזה לו ואין בחול או בשבת, נפלהי"ג(
 הבריות.: כבור משום ציצית בל. לישב שהתירו ד' סעי' י,ג סי. או,ח רמ,א שכתב ,כמו אחר.בית

 מחדרו. או מביתו לצאת חייב אינו אחר, בית לו יש דאפילו מץילין, ויש'"ד4
 י"ז.1 אות ועיין ; ג, ס"ק רפ"ה במק"מ)י,א

 ועיין שבידולהפקיר, קל,א, שבת ,ממס' הבית. להפקיר דטוב נוטה, שדעתו וישט"ך(
 אחר שיכול המצוה. קיום על כך כל לבזבן הטריחוהו שלא משום לעשות קשה דבר 11ה שם;מק,מ
 בסוף.( קונט,המ ועיין עסקינן; הערמה של בהפקר דלאו בביתו, ול1כותלבוא

 או מהבית לצאת חייב בשבת, בין בחול בין אופן, שבכל מחמירים, וישטויז(
 העיר ובקונט.המ המררכין על אמינא בהוה שפ,א סי, יו,ד נור אבני תשובות בשם )מן,ממחדרו.
 מזווותיו את שמסיר מי 1ה. לפי זהערוק, בו. ~ח~ר בפירוש מתיר שהמרדכי מצא אח.כ נ1רשהאבני

 יצטרך אחדים. בחדרים מהמ1ו1ות כמה ישאיר אם כי - כולן את שיסיר טוב לכאורה לבדקן.כרי

 ייו, סירס )6 06 סמי)ס, "מ מעגמן ס6ינס נימן ססל, מי)ס מגריס ))מוז "ססר נמנות ססנח"ות וגידן1":וס..
 ס"ון ססופקש גחנ1 סרומ, מס ."סז נ"ס 6מד גמס, ס:י )1 סיס מי 4"ווסו. ק)י 1ס מסוס גסגמ ע)יססמוור
 ק!י ,ס עס סמניס מקףס סנ6ס סממ ס14 ק!ס )ק7וסס ממורס מקחסס סמומי מס1ס )סרומ מנ6ס סמ111ס)סוויי



שערים ארפ"ה:פתחיקי

 מביתו לצאת הצריכוהו לא כולן את טטל אם משא,כ בו. שיש לחדר מווזה בו שאין מחדרלצאת

 טובה עצה בדוקות, מוומנות מזוזות עוד לו יש ואם חכם. שאלת ויעשה צ.ע ולמעשה, אחר.לבית

 מזוזה בו שאין בבית לדור איסור שאין שכיון לאמר יש ואולי בח,רה. המ,וזות את שיקבל עדלקבען

 במצוותה. שעוסק במקום לצאת הצריכוהו לא - לבדקן להסירן אמרו והם בסמוך(, )עיין מדרבנןאלא

 לצורך אם כי להמתין ואין המצוה. יחמיץ ולא מיד לקבען צריך בדקן כבר אם אולם, רבר. עמאוכן

 חמד ועיין וכו' יותר נאים תיקים בשבילן להשיג שרוצה או הדעח בישוב לקבען שרוצה כגוןהמצוה

 שם.(משה

 כשאין לכן, מדרבנן. רק הוא מזוזות בו שאין בבית לדור שהאיסור וי"אי"ז(
 סי' ועיין א': סעי' י-ט סי' ומ,א שם; )פר-מ לצאת. חייב אינו אחר, בית או אחר חדרלו

 הבריות כבור משום ציצית בלי לישב שהתירו הרמ,א שכתב ובמו אחר מטעם שם וקציעה מורי,ג;

 כ'( סי' תשמ.ח שנת צדק מא,ני שו,ת הניין הספר, סוף קונט.המ ועיין ר'; סעי' י,גבסי'

 ממקומה, המזוזה ונשמטה העליון המסמר נפל רק אם אפילו זה וכלי"ח(
 ברכה ולענק זה. בחדר לדור ואסור שפסולה, למטה ראשה לגמרי,ונהפכה
 קכ.ה(. אות ,יפ.ט לקמןעיין

י"ת

 המוחה ונשמטד עליון מסמו)פל

 רפ"ט סי עיין בשבת, שלה לחור המזוזה את להחזיר מותר אם בעניןי"ט(
 א'.סעי'

 כמו חמורה קדושתה אין כי להתענות, צריך אינך תיק( )בלי שנפלה, מזוזהכ4
 רס-ר.( סי' )מהרש,ם מךכרחים. דבריך שאין ךי"א קל-א.( סי' חיים )לב תפילין. אוס"ת

 בצדקה. סעךדתך ינ[דה אך רי.,.( סי' הלכה ,משיב חצות. עד יתענה המחמירלכן
 סעורה. בפדיון ודי בתענית. להצטער צריך אינו בת,ת שעוסק ביון שת-ח, תפילין הלבות החיים בכף,ועיין

 מס"1ס ח)ק כ" ססגימ נמג6 א )פיו6טסו.
 ווק"

 )טרגס פ6וסס, 11 ג~"ס ס"זיר "ץ ססיר 6"ג מתן. מ"מ

 ס5עו ומס,פר ססוט גמג 6סר 1)6 מומסס וסהר נ% גמג "חה ו)סיר וממון מממ חמו 41פומס ג41סגסיקים
 )תוו":.ו,ס ג'5ומ נ6ס גיירס סמסירס סמוחס )קגוע ו%ש1 ק4 ,ס תסוס נ"ס )נירס סחגס ס" גיק גן, ג)גקי

 רמ1ז ימ'ן רג) מחי)ס. עקר ו'ת'נ6 רג) עקר גי ו6יס רממנ"ג 6מר מ6מן דון ג'סן תוו,ת גגמו6 ז6מרינן)רמו

 יירס )גית"ן מוגס גגי6תך סת)ץס מ1ה: עש גי6תך ג'חן חס1 נ5"ס )7יר"ס 11)"ס נגימסף6 ימק" 7"לג))מוו,ס
 ,סגן.נ6ס,



קיאשערים ארפ"ה:פיצזקי

 בנימין שרת תיין ,ימ.": הגוף. חובת שהיא למזוזה, קודמין תפיליןכ"א4
 ז..( אות לעיל ועיין הירושלמי. ממשמעות - החיים )עץ חדלקין. דיש קצ.ג.( סי.ואב

 הונא ורב קורמת מזוזה ליה סבירא- שמואל דיעות. שתי יש בירושלמי הירושלמי.)ממשמעות
 מה טובים בימים ובין בשבתות בין שנוהגת היא המ~וזה מעלת קודמת. תפילין ליהסבירא
 הגוף. חובת שהם לאמר רצונו הים, במפרשי נוהג שבן היא התפילין ומעלת תפילין. כןשאין
 עריף תדיר שתמיד נאמר אם ראף אלא קודם, אי,ה ומקורש תדיר של בדין פליגי שלאונראה
 באיזה מעיקרא רנים אנחנו הכא אבל לפניו, שניהם שכבר כגון להקדים או לדחות והמ,מ
 חוכת סובר ור,ה הקובע, הוא המצוה קיום ריבוי סובר שמואל עצמו. את להכניס מחוייבחיוב
 קנ"ו.( סי' ח,ב הלוי שבט שו,ת וע,ע ט'. סי' רעק,א שכתב מה כל בזה ומיושבהגוף,

 דימ,ג רנ גי נו :"' סטח ר' "מר : '"5 7ד סכ)ית מק'1כט"ם
 נמע)ימ"

 )יכ1)
 "ק ר") "מר "נ" נר ; 1נ1 )סיר1מ.ס ג)נ"

 מקע"" ס" "1"ה עיין סמיס. )מ,"כמ סממכט מפוי גתע"ת )יסג רס"'מ"מ
 כת"ס. ך)ו ת,)וקהו נמימ7. 7ס"ס ננ".

)סו"ת
 '"נ( קי' ג' ה)ק סמ"יר סרג"

 כ,.וס הי1נ "ין 7"1 ס1כר, ")" ס)1 "יג1 סנ.מ 5ס מ"מ י57ית, מ,1ס סמנט, נסט")ס תפי)ין )1 סיוומ)1 סכק "ס"סיי.
 ס1פו נעמן תק,"ס ס" כ15"מ ג' ס"ק )פמ"מ זוג)ן. )מ1ווס קו7מין תפי).ן ט) ססק "1 מויגגן, ","מ7"1רי.ת",
ימפי)ס(.

 )פת,תס"קס'בשםמ,א; קודמת. מזוזה בהשאלה, תפילין להניח אפשר אםכ"ב4

 ד'.( ס,ץ ל,ח וסי' א' ס.ק כ-ה סי' או,ח תשובה שעריועיין

 קודמת, מזוזה מקום מכל בהשאלה תפילין לו יזדמן אם ספק אםאפילו
 אין )דאן שוכר, אלא שלך אינך בן דר אז~ר הבית אם מ"מ ודאית.( מצוה)שמבטל
 )דאורייתא( תפילין של ספק אז רפ,ו( סימן סוף כדלקמן מדרבנן אלא מדאורייתא מוו~החיוב
 ותפילה.( שופר בענין תקצ,ה סימן או,ח ומקורו ב' ס,ק תשובה )פתחי )דרבנן(. למזוזהקודם

 שם.( )ש.ת דר"ת. לתפילין קודמת מזיזהכ"ג(

 קודמות מהודרות מזוזות מהודרות, ולא פשוטות שנמצאות מזךיותכייד(
 )פשוט( כשרות. בחזקת שהן תפיליןלבדיקת



שעךים ברפ"ה:פרנחיקיב

 דהוי ,פ.תת( בידו אותו כופין שאין י"א בפתחו מזוזות לעשות רוצה שאינומי
 סי' צבי נחלת בספרו ועיין ק.י: חולין פ,ו.; כתובות )עיין בצדה. שכרן שמתן עשהמצות

 דפוס צדיקים אורחות )ספר נפשו שתצא עד אדתו שכדפין די"א ב,ה.( שמצרדרמ,ה

 הצדיק הגאון אבל בנמרא. אחרת גירסא לו היתה שאולי קנ,ו סי' ח.ב הלוי שבט בשו-תקדמון.וכתב
 כופין שפיר א,כ וכו' בניו מזוזה בעון ל-ב דף שבת במס' אמרינן כי נכון טעם לי נתן שליט,ארשז.ל
 וש.י.( ודפח-ח עצמו. בחיי ב,ש חש לא בניו בחיי אם ששו. שתצא עדאותו

 שמואל ור.ה שמואל בה פליגי )בירושלמי מזוזה. ולא תפילין יקנה משגת, ידו איןאם

 שאין לפי קודמין תפילין סבירא ור.ה טובים וימים בשבתות טהגת שהי() קודמת מזו:ה ליהסבירא
 ~ה שאין נראה קנ,ו סי' ח"ב הלוי שבט בשו.ת וכתב הן. העף חובת )רתפילין הים במפרשיטהגים

 של ענין שזה איפשטא( דלא מילתא והוא אריה ובשאגת ב.ה סי' או,ח )עיין ומקודש. תדיר שלענין

 רתפילין ליה סבירא ר.ה עצמו. את להכניס מחוייב הוא באחה דנים אמ הכא אבל קודם. מהןאי,ה
 ובוה המצוה. קיום ריבוי בה דיש עדיפא מזו:ה ליה סבירא ושמואל הגוף מעלות להן שישעדיפא

 ודו"ק.( רעיא בתשובות שכתב מהמייושב

 סנית מן י651 כס6דס י"6 סג"ס: החיצון. בטפח נתינתהב(
 יגיס )ממ 6יס כסיכנס וכן וכו'. 65מי יסמר ס' וי6מר סמוווס עג ידויגיח
 סמוווס. עגידו

אשאשאששש-שש

 כל שיהיה כדי א( - בדבר טעמים שני - החיצון בספח נתינתהכ"ה(
 רי,ף; ; ל.ג. מנחות )יש-י בכניסתו. מיד במזוזה שיפגע כדי ב( ש-.( שר שמור.הבית

רא.ש.(

 זה. על להחמיר וצריך דאורייתא דהוא משמעות יש החיצון בטפחנתינתה
 רובו על שמוך ולא שם תהיה המ~ויה שכל ידקדק לכן וכתב בסמוך. על מזווות. .על רדרשינן ;)רע,ק

 לחומרא.( דאורייתא 'דספיקאככולו,

 מס' וכגמרא קנ.ו. סי' ח,ב הלוי שבט שו"ת כנ.ל. .)ינ.מ דאורייתא שאינה שמדייק מיויש

 מעכב אינו ולהכי שמירה. משום או תחילה במזווה שיפגע כדי החיצון לטפח טעם ל-ב, דףמנרות

 סעי'ב'.( רפ.ט סי' כדלקמןבדיעבד

החיצוןכ"ה

 י.א. ע,ז ממס' )מהרי,ל המזוזה. עי ידו יניח הבית, מן כשיוצא י"אכ"ו(
 ד1:יאי צאתי י,טמך "די די84כ?ך ב'.( סעי' רפ.ט סי. לקמן עיין הגר; באוגקלוסמעשה
 על ידו יניח ביתו לתוך אדם כוטנכנס דכן מדרש.( בשם )ימ,א עתם". ועדמעתה



קיגשערימ ברפ"ה:פתחי

 ס3תור סגתיס. גסתית לססמיכו  קותנו ע) )מסימ 5מז גמ~ו סגמן ,נ", סופר חת"ם ג )מעססהמזוזה.

סר~
 סו5 סי.4 13 ומסס סנחור טל טיניו יגיל כנר "ס סתת יסתלו. ויי ה" וגפוסקיס גתלתוד, גסורן, כותוס'.

 141ל 3,י ר5ס מ לססתייו ל6 סתמ"ס  ססיט ית,יוי, כל ירי סוית ולי תורסי תניס י1י יססגסור סתססי4ס.תן

 יר-ס. ומוסר מגמיעגמוסג.

 קמעמס.( 5מוי מיגף  וק  יפחי יס  תנסיימ  ~סי. ו% סמוווס ע) ימ'ן 'ד )ס1'מ יק טשערנאבל,מנהג

 בלבד במזוזה להסתכל זצ"ל דיסקין מהרי"ימנהג
 גסירתס  )טין לר1111  ר1ווך  ס'גט) ירי ית,תס  סירטוי'  כס כיר  יירט'ימ'  )קסר כזי סו5 ,מוהס ע) סיז נמעממין

  לוין.תסרייס

 כנדגע דהדי די"א לצורך.( ,שלא המזוזה קלף על ידו להניח שלא לדקדק ישכ"ז(
 תורת אהרן; בית י,ר; שבת יוסף ראש רע.א; בשם ד' ס-ק רפ,ד סי' ,פת.ת ערום. הקדשבכתבי

 סי'  ובמק.מ בח9ירות;  הסופר ומת ,עיין כ,קילין, דיש קמ-ז,( סי' או-ח שו-ע ועיין ; א' - א'הבית

 ל-כ.( ס,ק רפ,ה סי' )קינט,המ - להחמיר יבייב: 9מ,זו ערוה-ש ב,ר; מ-קרפ-ב

 לצד יכבד אלא המזוזה, לצד האכק את יכבד לא הבית, את כשמכבדכ"ח(
 ס1ל3  )נוי5' י5ימןווי,י1י5 3סטת  )ספרד(  סנספני, ן1ע . קדום ישראל מנהג וזה של.ה, )קיצוראחר.

 - סתי1י  מוי - יסרו יל סו' ל1ר יי3ן וס ומכייר יניתו ינק סתככד ייווסים ג5סר יסיגסינו -12,  13 י3ת5ס
 פ' בזו.הק ועיין ס.1: רף במו-מ מובא הצבי  ה.ענז סיס. יירון טל ווירו ייייד' 3רס תסרן  סטריןיתרו

 רס"ג.( דףואתהנן

 ;שי,ש.( וכו' ביתו בשער ולכלוך טינוף יעשה שלא להיזהר האדם צריךוע"כ

 לפעם מפעם ויחדשו מכובד יהיה התיק וגם ומהודרות יפות מזוזות יתקןוכן
 את יקיים ובכך קונו את שיכבד כ"ש כליו, ומתקן לבושו שמחדשכשם

 ( שם ,יוה-ק המזוזה. בצד טמאים מים יתן לא )פשוט( ואנוהו". קלי "זההכתוב

 שם. שחרית נט"י מי של כלי יתן שלא שיזהר נראהלכן

 על אמה( ,הנקרא צרדה אצבע יניח העיר, לצאת מביתו שיוצא קודםכ"ט(
 )מהרש.ל; לשמירה. והוא אטיה" מל "בשמך פעמים ג' ויאמר )ארק,ל(המזוזה.

 .במצת של,ה; בקיצור עוד ועיין פ,א-ג'; יבמ,ת שלמה של ים יוסף: וברכי ר'; ס,ק ש.ךועיין
 ג5ן ס5ריו") עס 1מג11ן מ"ו י"6 פ"5 תוי,"ט עין - צרדה 14פבבע ;(שמורים

  סט-
  תעירר'ס 11 ~יט

 3'ו"י; יגדיל  כסן יס ליוניפרסי

 )עיין %1. סגן מ)טון 5ט)ס ט) סלוי 3גים ופי' פסמ. ,' יומ  יפיין  לסון י" אבולה" בוי "צבטובוךילסין
 ואפלטהו חשק בי "כ' כמנין ג"פ אט"ה טל נ:שכ1ך לרנ1ז וי,1 וץ,ט( ק-ח ס-קמ,.מ

  כייו1י נ),מו, - י"7 1"6 תסי)'ס - )יסימנן שמי" ידע כיאשגבהו
 סרתו1 רגר וייתר =ד." יויי  )1"5,

  פסין(53ות.
 השינה קודם בלילה וום וגו' להניח חז.ל תקנו אויב( אמר ד.ה )ליקוטים ישראל אוהב ספרעיין

 אברהם(. )נחום רע. דבר מכל ישמרני ש-די ויאמר שבמזווה השם על אצבעויניח
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כ"ט
 אטלה טלבשמך
 אטלה טלנשמך
 אטלה טלבשמך



 רפ"ומי'
 במזוזה. החייביםמקומות

 חצרות ושערי בתים שערי אחד במזוזה שחייבים המקומות אלוא(
 ובית האשה ובית ושמן יין ואוצרות ויויין בקר רפת ועיירותמדינות

 'סר6) ט) ממ 6ג) יסר6)'ס ססותטיס גטניס תיק6 סג"ס: חייבים. כולםהשותפים
 סטיריס סס רריס כוגגיס עוגדי סמקנס עירוח 6ו חנרומ וק ממ,חס. פטור גוכגיסועונד
ממ,ווס.
 בהם רוחצות הנשים ואם חייבים. הבקר ובית העצים בית התבן ביתב(
 תוק6 : סג"ס מזוזה. שם יהיות שמים כבוד אין ערומות שם שעוטדותכיון
 מקי!יס ויט גמוווס. חינ סס ומסמטיס יסויס י6סס סשס מקוס 6סי!1 ממס סךר 6נ!6)1

 וגססוכג'ס מגטניס טסז)ח יגמקוס )' ונר6ס ממ,ווס. טטור סוגגות טגטש נוקוס  דגגןו6ימרס
 ע)מ6. )כו)י מייג מגחון סמ,ווס וג~6 סד)ת קוגריססס

 כע,רס ו'רס נימ ו6ס ; סג"ס במזוזה. חייב אדם ישום דירה בו יש אם בהכ"נג4
 סטור. סגנסמ ומת ס"גת סע,רס סגנסת גיחס,פני
 לפי פטורים הטבילה ובית הכורםקי ובית המרחץ ובית הכסא ביתד(

 כבוד. ידירת עשוייםשאינם
 הטזוזה לכמות טוב שם מצויים שתינוקות כגון טינוף שיש במקוםה4

 נראית. להיות טוב טהרהובמקום
 שני יה שיש אע"פ ותקרה כתלים ג' יו שיש הטקום והוא אכסדרהו(

 הם התקרה להעמיד שהפציטים מפני פטורה רביעית ברוחפצימים
 הרביעית ירוח גם טחיצה לה יש אם אבל מזוזות. משום ויאעשויים
 חייבת. חיונות חלונות שעשויה או נמוכה שהיאאע"פ
 ואם פטורים. והגנה שער ובית לעליות בה לעלות דרך שהיא מרפמתז(
 אין אפילו חייב שער שבית אוטרים ויש חייבים. מאלו לאחד פתוחבית
 יו. פתוחבית
 בטקום אחת מזוזות. בשתי חייב ולחצר יבית שפתוח שער ביתח(

 יחצר. שפתוח במקום ואחת לביתשפתוח
 בטקום אחת טזוזות. בשתי חייב לבית הגגה בין העומד שער ביתט4

 יגנה. שפתוח בטקום ואחת יביתשפתוח
 לביתו בו יצאת שרגיי פתח בו יש ואם ממזוזה. פסור הטדרש ביתי4

 לחוש ונכון במזוזה חייב הטדרש שבית וי"א פתח. באותו במזוזהחייב
 עליה. יברך לא אביידבריהם,

 פטורים. שבשוקים וחנויות שבספינה והבית בחג החג סוכתי"א*

 והחיצונה חייבת הפניטית טזו, יפנים זו יוצרים של סוכות שתיי"ב*
פטורה.

 ד' ירבע כדי בו יש ואם פטור. אמות ד' על אמות ד' בו שאין כיתי"ג*
 או עגול שהוא או רחבו על יתר שארכו אע"פ בשוה, אטות ד' עלאטות
 חייב. זויות ה'בעל
 טקורה, אינו ומקצתו מקורה מקצתו היה פטור. תקרה ל1 שאין ביתי"ד(
 ד/ על ד בטקורה שיהיה והוא במזוזה. חייב הפתח כנגד הקירוי היהאם
 שפוטר. טי במזוזה.ויש חייב דלתות לו שאין אע"פ הביתט"ו(



קמז

 במזוזה. חייבים כוים מזה לפנים זה חדרים הרבהט"ז(
 ונעשו הרבים, ירשות או לחצר פתוחים פתחים הרבה בבית יש אםי"ז(
 הדיורים נתמעטו אפילו חייבים כוים הבית, בני ויציאת לכניסהכולם
 מהם. באחד אלא ולבא יצאת עתה רגיליןשאין
 איא ויבא לצאת רגיל שאינו פי על אף הרבה פתחים לו שיש ביתי"ח(
 ,נניסס ונעסו ס"ע סג"ס: ופתח. פתח בכי מזוזה יעשות חייב מהםבאחד
 סגימ מן קטן סמה )ו ויס ניו)ות 3הגיומ תן נו סמגניסיס סרמ~3 מן פתמ )י ס'ס נורתףויט6ס.
 6ין ו"ס פטורס. וסגר1)ס חינח סי6 )מוו,ס ר"וי סקטן ססתח 6ס ממיל, נו ויוג6יסטנננסיס
 סטור. וסקטן מי.גת סגנו)ס )מוווס ר"ויסקטן

 המוים סבי: ועושים בסולם יה ועויים לעייה בית שבין ארובהי"בו(
 פתה צורת בו ויש בראשו ימעלה ופעמים ימטה פעמים מחיצותהיקף
 בשתים. חייב למטה וגם ימעלה עשו ואם חייב. אותו שעושיזבמקום
 בטזוזה. חייב טפח פצים לו יש אם הדלת שאחורי פתחכ(

 יצד ובזה בזה ציר היכר שיש כל בינתיים בעמוד וחיקו אחד פתחכ"א(
 צירים שאין כל אבל פתח. לכי טזוזה וצריך פתחים כשני הם הריהעמוד
 בעימא. לנוי אלא שאינו ישנים טחיקו העמוד אין העמידיצד
 פטור ישראל בארין בפונדק והדר לארץ בחוצה בית השוכרכ"ב(
 משום מיד במזוזה חייב ישראי בארץ בית והשוכר יום. שלשיםממזוזה
 ישראי. ארץישוב

  נטוגר.(  ריוי גיס )ס161 סרין )1ס"

 במזוזה. חייב יהודי מאינו בית השוכרכ"ג(



קיזשערים ארפ"ו:פתחי

 רפ"ומי'
 במזוזה. החייביםממומות

 בתים שערי אחד במזוזה שחייבים המקומות אלוא4
 ולולין בקר רפת ועיירות מדינות חצרותושערי

 כולם השותפים ובית האשה ובית ושמן ייןואוצרות
 יסר56 ס5 נית 36) י0ר6)יס סס1תפיס כסניס תוק5 : סג"סחייבים.
 כוכלס עונזי סמקנת עירות 16 חנרוח וכן ממווזס. סטור כוכניסועינו
 ממוו,ס. סטוליס ססוריס

 א' סעי' רפוסי

 '.א.( י~מא )יש.י מדאורייתא. י"א במזוזה. חייביז ומדינות עיירות שעריא(

 )ריטב-א( דרבנן.וי"א

 ממנה יוצאין ואין פרסאות, בכמה וגבעות, הרים מוקפות מדינות, שעריב4
 )קש,ע במזוזה. חייב ש-ך.( רש.י, אועריא. ארץ )היא הגר, ארץ כגון שעריס, דרןאלא

 לדין דוגמא תשמ,ה; ניסן תמרים פרי ועיין י-ב; סי' 1' חלק יצחק מגחת שו,ת ועיין ב': סעי' י,אסי'

 ג.י.( בברוקלק אשר סיגייטזה.



íג¢ץק ו גחúף :ז"ף¢ חג÷

¢ñג'  4ד ז╨גגהז קגק╨ םו¢קגם úזáזח¢ íץ íג¢ץק íג╞חזגל .íהם ÷גú, ה-ז¢ץ
áכזגס  (.1.ף¢ זםגףו¢ í"זיץ íג¢╞ ,íק םי כלס כגוק קקח וúáק הסזסלה ג╞גם

1'.) ñו,פ¢ 'גץ ñט,קז כגגץז כל÷ם 'ג; á.ה ;חáגú; áá╞÷ גה גלΣ áגגח .הסזסלáגí ז"ח, 

íה áגח¢סו ה╨ג╞לí זיץז"í זיץ ¢זךף ,הסזסלל"í ץí זקúזףú 4╞ ו"גז 
á'.) ñק╞גגץ 'גץ ,úסגג á¢הי. áג גם÷áזק י"ץ ץúגףí, 

¢לזקם  4÷ס ו"גז כגוק áזגח ¢ץקá ¢גץה וםו íו כי קג íהם כג╨í áגáúז
,¢לזק ╞áג¢ץק ה╨ג╞ל כ╨גץ áגז כג÷םח,╨ כג,Σ 

 (.כ╨╞úו~
 .¢גץה דלñ) ; '¢ גגחú áק¢ף

(.1.לñה  ג¢ץקם úז¢גגץ זךץדז פ"וק .¢לזק ) ו¢ כגגךק םץ

זםגףו  4╞ ו"גז ÷¢╞ ¢ץק טזלñה íגáúם .áגגח םáו ¢ץק כזפגחה .¢זךף ו"גז
á¢הי. áםזי גםí ג םץ÷áגגח י"ץ ץáגí. םזיí ג╨ףם .,הסלí ג¢ץק הסí ה¢áה 

(.'ז ñ.÷ ÷ג כגגץז לה,ך╨זá¢ג¢ ,¢לזקה גו .ט¢ú קí ו כגוí ץ,פז áá¢םץז) גלג╨ףה .הי 

íגיג¢פק  4ס םל╨ הג╨ו ה╞קז ,הףזץí úקלק íגñ╨י╨ ,ה╨ג╞לם י"ד הו¢╨
,םזáדה  ¢ץק כיז.¢גץה םי íג¢ץקה םץק ג╨ף םי

 ץזá÷ם íק úזסזסל כג╞י
(ץ.1 áגגח .הסזסלáגí י¢╞ ,ה╨ג╞לםí י╨ק╨ñגí 

áז  (ח ג¢ץק úז¢פח íגáגגח .הסזסלá כג╨ץ╨) áזגח הסזסל ג¢ץקá הñג╨יה ,¢פחם ז÷םח╨
íגñ╨י╨ז áúגí, םúיזí ףקúגחזí זקלí גגח וםוáגí לפץ זו כגוקí, גגח ¢פלáגí וí ג╨זקו¢הí 

(.úגáם  íגáúם ט¢╞ גחúף .úז¢פחה ו÷קז ה╨גל íו Σו íגñ╨י╨ ¢פחהל

ם,ז .% 



קיפשעךים ארפ"ו:פרצחי

 הרמב-ם בדעת הסכימו )כן לתוכו. פתוח בית אין אם ממזחה, פטור הרפב"םלפי

 הלוי בית ערו.ה; מלכו; ישועות פתים: מנחת ל,ג; דף מנחות במס' אורה קרן רפ-ט; בסי מאירהבית
 הריא,ז; רפ.ו; בב.י מנוח ור' י.א.; עמא והמאירי והסמק; הסמ-ג; דעת 4ק החוחא; החורה;על

 הץ.( פ-ווראב-ד

 דרכה נכנסים כשאין אפילו עצמה, מצד במזוזה חייבת חצר הרא"שלפי
 לכן ל-ג.( מנחות החוס' דעת וכן צ-ט: סי' המהרהל כתב וכן י-א: סי מזוזה הלכות )היא-שלבית.
 "יק להקל. ברכות דספק לברך, אין אבל לקבוע, הראשונים כרובנקטינין
 יקבעה.( צד באיזה ג' סעי' רפ.ט סי' לקמן ועיין ה'. ס,ק קונט-המ יעיין א'; סי' קלוגרמהר.ש

 ןא



שערים ארפ"ו:פועחיקכ

 לפני בשער מזוזה לקבוע צריך לבית, מרש"הר דרכו שנכנסים חצרט(
 קמ-א רף לישראל )ערות לבית. בה שנכנסים בדלת דגם הפתח( צורת שם יש )אםהחצר.

 דאורייתא זה ואם הבית. קירוי בענין לקמל )ועיין מברכה. דקדבע ונראה זצ,ל.( הנקין ר,ימהג'

 מרפסת, פארטש, בעגין שכתבט מה עוד ועיין ג'; ססיק א' סעי' רפ"ו סי' בקונט"המ עיין דרבק,או

 ז'.( סעי' רפ,ו סי'ובאלקן

 להשתמש ורגילים לרה"ר פתח ויש אליו, פתוח שהבית הבית, אחורי חצרי(
 רפ.ט סי' גדו.הק מאיר; בית )לבושי הבית. אל הימין לצד קובעים לבית, לכניסהבו

 לבית, ככניסה זה בחצר להשתמש רגילים אין אם לחצר, בית בין פתחי"א(
 הוא ציר היכר ואם בברכה. לבית בימין קובע הבית לצד הוא ציר היכראם
 ועוד וט.1 )מהרי.ל; ג'.( סעי' רפ-ט סי' לקמן עיין ציר )היכר לחצר. בימין קוכע החצר,לצר

 ל,ג, דף מז-מ עוד ועיין ; ל' ס-ק ג' סעי' רפ-ט סי' קונט.המ ועיין ,חזו-א; לנ:רך. לך ואין .(אחרונים

 ג'.( סעי' רפ,ט סי' ציר היכר בענין שכתבנו מה ועיין כ-ג; דף הדר חובת עוד ועיין נ.ד; ודף ל.ח,ל,ז,

 אג א:4*,

%!



קכאשעך'ם ארפ"ו:פרצחי

 דרכה נכנסים ולפעמים לרה"ר פתח לה שיש מרפסת לגבי הדין יהואי"ב4
 לבית כניסה לצד קוכע ציר היכר שם אין ואם ציר. היכר בתר אזלינןלבית,
כנ"ל.

~גך ימלן,
"-11- 

 שאין )משום פוטרין. יש מהן, באחת ודלת מחיצות, ג' רק לה שיש חצרי"ג4
 ס,ק קס-ט סי' ח,ו-א ; רעה חדרי - עיירות שערי )כמו נ,,קייבין. דיזט תורה.( חדרי בו, נשמריםכלים

 אמורים, דברים במה כ.ד.( ס,ק )מ,מ ברכה. בלי יקבע לכן י,א.( יומא ישראל עזרת ;ג'
 פשוט הפרצה, דרך נכנסים אם אכל לבית. הכניסה עיקר הוא החצר שעראם

 ר'.( ס.ק א' סעי' רפ.ו )קונט.המ לבית. כניסה שם מהשערדבטל

...
 ..).....:/ .:.:ן...

 '.י -ה'יי'... -וה
--,... ,.,. 

-
 .;ל.;ן% ן.

 1ך



שערימ ארפ"ו:פוזחיקכב

 לא לכן פךטרין. ךיש רב.( מעשה הגר.א. נהג )יכן במזוזה. חייכ בקר רפתי"ד(
 לקבוע. לא ךהמנהג ב'.( ס-ק רפ.ו ,פת.ת לקבוע. אין זוהמה, יש אם )מומ.(יברך.
 חייב אלה, במקומות אדם לבני קבוע שימוש עךד יזם ואם ד'.( 4.ק מז.מ"ייו

 תוס'( כפסקי רלא )ימב.ם;במזוזה.

 כל כמך במזךזה דחייב נראה זוהמה.( שם )שאין לדיר. שסביב הגדר שערט"ך*
 כ-ג.( דף וחוה,ד ס.ב; ס.ק מז,מ ט.1; סעי' י-א סי' קש.ע )תיין חצרות.שערי

 בו יוצא אדם שגם אע"ג בהמות, אלא בו, לצאת רגיל אדם שאין פתחט"ז*
 כ,ב; ס.ק קונט,המ ועיין עקב; פרשת שאלהות בשם ל-ג דף )מ1-מ ממזוזה. פטורלפעמיס,

 סי' לקמןועיין

 בחוץ. עכ"פ מזוזה יקבע לכן זוהמה. נפיש מקרי לא תרבגוץין יוץי"ז*
 חלק אלעזר מנחת שו,ת רל,ב; סי' ח-ב יצחק יר שו.ת הקטנה: יר ועיין מברר: שם שהשוחט)יהראי'

 ט,ה ס-ק וקונט,המ ט-ו; סי'א'

 ועיין )פשוט: ברכה. בלי במזוזה חייב אנשים, נכנסים שבו השער חיות, גןי"וק(
 י-א.( סעי' רפ.ו סי'לקמן

ש



קכגשערים א-ברפ"ו:פתחי

 מ.( סעי' שם אלעזר מנחת )שרת חייב. בקר, לרפת שער בית'"ט(

 בפסקי דאיתא מה אבל שמ,ק, ממווזה פטור שם מצויים שהחזירים הביתפתח
 בברק ועיין פלא רבר הוא המזוזה מן פטורה חזירים בה שיש שעיר -קל, קכט אות שבתהתוס'

 ח-ר,ס נס סיס ע'ר כ) ס5מר1 מס ע) סיממס נמ111וח, עתס טס-ס ס*ן סעס מ פוו רמט כתב וז-ל רפו-י(הבי"ת
 11.ל כ.1( )עשה סמ,ג עיין הנ"., כנ") וג1, יווס)מי ננג)י גן מ51 ס% סרסנ"5 נסנ וננר ע"ג. סמיוס מןגט1רס

 ולא בכולן ברק כי נאמר ולא הדבר נשתקע אברהם ברבי ר,י ואומרי וכו' בירושלמי שישי-א

 בחדרים אבל שם מצויים שהחזירים בפתח דוקא זה מדרש בשום נאמר אפילו ועודמצאו
 רוב כי זכות ללימוד כן כתבו התוס' ואולי ב-1, המאיר שרגא שו-ת עיין עכ,ל חייביםבעליות

 כדיר ביתם כי פסולות, או מודפסות מ1וזות קובעים הדעת קלי רוב ב1מננו וכן מקילים היועם
 שיתנו והלואי ח1י מ1לייהו לכן למ1ו1ותיהם כיס תוך כיס צריכין והיו צניעות, בלי פרוץחזירים
 מתוכו(. שנראית שקוף תיק עם מ1ו1ה להם ליתן אין ובוודאי אמונה לקללבם

 )קש,עוספרי.( דירה. מקרי בו, משתמש שאדם מקום ינל ושמן יין אוצרותכ(

 גופו. לצורך בהם להשתמש שרגיל לביתו הסמוכים באוצרות שדוקאואפשר
 ד-ה שס,ב סי' ריש או,ח בביה.ל ועיין לא. רחוקים לעתים אלא לשם הולכים שאין ברחוקים)אבל

 וכ,ח.( כ,א ועיין שליט,א: קניבסקי להגר,ח הציון שער כ.ה; סי' עירובין מס. ח1ו.א ועייןאו;

 הניחו וכין קרובים, לפעמים שם ליכנס שצריך בין וכלים, ושמן ייןאוצרות
 בכל שלימה, לשנה אף שם להיכנס יצטרך ולא שנים כמה להתיישן ייןשם
 רל.ח.( דף קמ,א סי' ב' חלק יךר משה אגרות )שרת במזוזה. חייבאופן

ששאאאשש8---  ואם חייבים. הבקר ובית העצים בית התבן ביתב(
 אין ערומות שם שעוטדות כיון בהם רוחצותהנשים
 חדר 536 156 ייק6 סג"ס: מזוזה. שם -היות שמיםכבוד
 מקי5יס ויס 3מ,חס. חי3 סס ומסמסיס יסגש י6סס ס6יס מקוס 6פעוממס

 דנמקוס 5י וגר6ס ממזו1ס. פטור סת13ת סגסיס מקוס ינכ1615מויס
 מ*3 מנמון סמ1ו1ס 1גמ65 סד5ת סוגריס סס וכססוכ3יס מ3סגיסססד5ת

 ע5מ5.6סו5י

 מס' חייבות, נשים גרמה הזמן שאין עשה מצות )נל במזוזה. חייב האשה ביתכ"א*

 ס.ו; סי' סדורה פרשה עיין עליה. ולא בעלה על שהחיוב אפשר בעלה עם דרה ואם כ"; דףברכות
 אצל כשוכרת דינה שאשה שמשמע ט' סי' רע.א שו,ת ועיין שליט.א. קניבסקי להגר.חשעה.צ
 ל' - רצ,א לקמן ועייןבעלה.(



שעריםפתח"קכד
 ושמן, יין שץ אוצרות הבקר בית העצים, בית התבן, ביתכ"ב(
 הרא,ש הרי.ף: ובן כהנא: כרב י.א )יומא מחייבים. יש ממש, דירה בית שאינםאע"פ

 שכתבנו מה ועיין המקילים. מנהג לבטל פסק ומהרי-ל ; וב' א' סעי' רפ,ו סי' והשו.ע החינוך;ור,ח,

 פ-ד.( סי' ב' חלק משה באר שו,ת ועיין בקר. רפתבדין

 וסעיף א' דסעיף הני דכל כהרמב,ם למעשה שפסק ט' ס-ק ומק,מ ג' ס-ק הקרש בגדולי)ועיין
 שו-ת שם. יומא במס' כמבואר דייבים דאז שם. מתקשטות נשים כן אם אלא פטורין סתמאב'

 קנ.1.( סימן ב' חלק שם הלוישבט

 וך ך[ן ך,ן

 א4~44וולי(ג~ג



קכהשערים א-ברפ"ו:פרצחי

 ררישה; ועיין ממשי דירה בית דבעינן יהודה ב.ר שמואל וכרב יהורה )ברב פוטרים. וישכ"ג*

 משכמת בשו.ת סתם וכן טלית; ד.ה מ-ד מנחות ותוס' הרעיב,א; הרי,ד; תוס' הרמב,ם: פסקוכן

 פ-ב.( סי' ב' חלק משה באר בשו-ת העיין ביומא; יצחק ושיח ס.ו: סי'יעקב

 כ.ב.( - א' סעי' עיין הבקר, ובית העצים בית התבן,)בית

 פת-ת ועיין ס.ו; סי' רע,א שו,ת כלל. הרמב-ם לדעת חיישינן )ולא מברכים. דאף וי"אכייד*

 חמיות.( לענין ל.1 סי' ב' רלק פעלים רב י-ג';רפ,ו

 לברך; רהמנהג בצ-ע והניח ערו.הש קנ.ט: ס-ק ,מק.מ מברכים.  ראין. חוששין ייטב"ה(

 מקש.ע.( משמע וכן תשכ.ר; אלול חיינו בית בקובץ צבי ארץ שו.ת שס"ב; סי' נוראבני

 לאו )נשים מזוזה. שם קובעים ערומות(אין שם )תימדות שם רוחצות נשיםדאם

 קנ,ו.( סי' ב' חלק הלוי שבט שו.ת דע,ק; ערומים. שם שעומדים אנשים אפילו אלאדוקא

 חייב שוכר ,למ.ד דרבנן. כספק דהוי להקל שצדדו יש בשכירות, אלו יאםכ"ו*
 להחמיר. יש בזה שאף דנראה שם.( צבי ארץ והבעל מ,ד.: מנחות דניאל חמדתמדרבנן:

 הוי אי ברור שאיט ,בגלל מלברך. להמנע יש אולם מחייבים.( וראשונים גאונים שייב)מ11
 קמ'.א.( דף הלכה בירור דרבנן; אוראורייתא

 ~ייו ממזוזה. אופן בכל פטור )גאראדז'( לבד למכוניות מיוחד המקום אםכ"ז(
 שטרנבוך משה ר' מהר' והנהעת תשובות )שו.ת זטכ,ו1כ,יך. נוי וי,2 פ.ה.( סי' ב' חלק משהבאר
 תרמ.1.(סי'

 ואם בברכה. יקבע לביתו, וסמוך כאוצר, ביתו לצרכי מיוחד היא אםכוו1ק4
 אות לעיל )תיין דירה. בית דאינו לגמרי, פטור לגאראדז' ביתו בין מפסיקרה"ר

 משה באר )שו-ת כ,כ,זיזה. שפטוך כ"ש מביתו, רחדק גאראדז' דהשדכך א'.( סעי'כ'

 קל-ג לקמן ועיין פ,ה.( וסוף פ.ב ס" ב'חלק

 )עי,ש לחנות. ביתו שבין כפתח דדינו נראה לגאראדז' ביתו שבין פתחכווכו(

 המ1חה.( יקבע צד לאיוה ה.ס-ק

 שם יש אם או משרד, שם לו ויש יהודי הוא הבית כעל אם צבורית, חניה5(
 שם שדרך השער ואף )שש( חנות. כדין במזוזה חייב יהודי, לשומרחדר

 דחייב. נראה למשרד, שער בית הוא אם במכוניות,נכנסים

 שנכנסים קירור חדר5"א(
 בו,)"ששש"

 בית שאינו ממווזה, פטור "!סט4 חן
 ע,ו באות זצ"ל מצעהלעם מהגה"צ מרקחים במגרלות ועיין ב'. חלק משה נאר )שו,תדירה.

 סי' לקמן ועיין טהגים. יש וכן החשמל. ורם מפסיק היה אם שם לדור שאפשר במ1ווה, לרייבשכתב

 קס'ע( אות י-ב סעי'רפ.ו



שערים א-ברפ"ו:פונחיקכי

4-, 
זנ,--*

 ע .י"עטי
 בטוח, ארוןל"ב(

 "ןטם"
 נכנסים לפעם ומפעם ערך, דכרי בו שמטמינים

 בצד מזוזה לקבוע שחייבים בגדים, חדר כדין דינו וכו' בחפציםלהתבונן
 אדל,רים ויש צ.ט.( סי' א' חלק ציון בנין ~שרת החדר. אל ממנו כשיוצאיםהימין
 ט.ו; בספרויוסףאומץסי' החיד.א ~עייו בטוח. ארון אל כשנכנסים הימין בצדשיקבע

 קנ.ד; סי' ג' חלק מהרש,ם תשובת 1'; דף מז,מ ועיין י,א; ס,ק רפ.ו סי' בפת,ת מובא דניאלחמודי

 צ,ג.( סי' ב' חלק משה באר שו"ת ועיק י,ב: סס,ק ב' פרק דדרחובת

 .,?גן



קכזשערים א-ברפ"ו:פוצחי

 ,קייבים ו21ניוקם קל.ה.( רף הגו ראשית )פרק במזוזה. חייב השותפים ביתל"ג*
 שנים. בשבע פעמיים ובדיקתה המזוזה קניןבהוצאות
 וימי ימיבם ירבו למען יחיד( )לשון ביתך מוחת על וכתבתם ודרשינן : קל-ה חולין )מס'שותפים

 דשותפים ירבו, מלשון היא שהררשה משמע י-א: וביומא השותפים. בית לרבות רבים( )לשוןבניכם

 כשכורים הם ואשתו שבניו ט' סי' רע,א שו,ת ועיין בצע.ג. שהשאיר מה הש,ס בגליון ועיין חייבעי

 שמשמע י.ב. יומא ישנים תוס' ועיין קכ,א; סי' ג' חלק יו-ד משה אגרות שו,ת ועיין וצ'ע.בביתו,

 התורה. מן ממזוזה פטור השותפים שבית מהברייתאקצת

 בדין לכופו השני יכול בהוצאות, להשתתף רוצה אינו אחד אם ואפילוי"ד(
 ז', ס-ק מז.מ יועיין י,א סי' שם וגרו,הק ו': ס-ק שם ומק.מ ג': ס,ץ ישק )עיין ההוצאה. חציעל

 מ"א.( ס"קוקונט"המ

 שהוא כן לעשות נכון שאינו אע"פ חבירו, רשות כלי קבע אחד יאםל"ה*
 )שם( יצא. מ"מ מחבירו, מצוהכחוטף

 הבית, פתח כגון רגל דריסת לשניהם שיש בבית המקומות לכל וה"הל"ך*
 וכו'. ומרתף, האוצר, ביתהמסדרון,

 דירתו עיקר קבע כשזה שותפים, של בבית חדרים שני שבין בפתחל"ז(
 ואין משלו, כניסה אחד ולכל השני, בחדר דירתו עיקר קבע וזה זה,בחדר
 הוא מי חילוק ואין החדרים. שני בין אחת מזוזה צריך ביניהם, צירהכיר
 "ט אם א' - וצ,ע ה'. ס-ק יפ,ו )מק,מ הקובע. כניסה בימין המזוזה יקבע אלאהקובע

 הכניסה בימין במ,וזה חייב לחדרו כשנכנס אחד כל כי מזווות בשתי חייב אולי ב' מוו,ה, חיבכאן
 ג'( סעי' רפ,ט סי' הכגיסה בימין שכתבט מה ועייןשלו?

 פתח, ביניהם ויש הסמוכים, בתים בעלי שני של בתים שני ינןל"ח*
 במזוזה חייבים אם לעיין יש לכית, מבית ככניסה לפרקים בוומשתמשים

 או מזוזות. בשתי חייב ואולי לביתו, כששב כניסה הוי אחד שלכלמאחר
 צד איזה לקבוע אפשר שאי מאחר פטור אולי ציר, היכר אין ציר,ואםבהיכר
 ג'( - רפ,ט הכניסה ימץ בענין שכתבמ מה )יעיין הכניסה. ימיןהוא

 א'; סעי' רפ,ו רמ.א ע,ז: ספ.ק )מרדכי ממזוזה. ו2פטור י"א עכנוי,כו 'טורצנ~ךלזי"מז(

 י.א סי' )קש,ע פטור. עכו"ם, וגם ישראל גם בה שגרים חצר לכן, מ,ג.( ס,קקונט,המ
 בשותפות מחייבים ייש פרישה.( )לבוש; סכנה. חשש בו אין ואפילו ףט.(סעי'

 ברכה בלי יקבע לכן ס-ט.( סעי' קמ.א סי' רע.א ועיק רא,ש; קל,ו.; חולין )ישב,אעכו"ם.
 רצ,א סי' לקמן ועיין שם; וקונט,המ ק.ע; ס-ק מז-מ ס-ב: סי' עיי.ה ,עיין בזיון. חשש איןאם

 ב'.(סעי'

 ימיכם ירבו למען דכתיב משום הטעם שכתב וקנים כהעטרת דלא דבריו באמצע 1' ס.ק)בש-ך



שעך"םסנרעמיקכח
 והם קס,ז סימן זאב בנימין לשו-ת הע,ז בדברי שציין רע.א חידושי עיין בזה. חפצים אינםמעכו-ם

 וביש,ש יוסף. בברכי עיין כאן הש-ך בדברי האמתי והפירוש תשמ,א, דף חולין במס' המרדכידברי

 קנ.1.( סי' ח-ב הלוי שבט שו.ת יע.ש. - במזווה. חייב עכו-ם דשותפות פסק הגז ראשיתפרק

 הישראל חייב לעצמו, דירה אחד ולכל כבית, שדרים ועכו"ם ישראלמ4
 ועוד פ.ט. סי' נ' חלק יעקב שבות )שךת לכו"ע. בברכה פתחיו על מזוזהלקבוע

 שקובע עכו"ם כשותפות דינך לשניהם המשותף הפרוזדור פתח אבלאחרונים.(
 מ,ז.( ס.ק קונט,המ שפוטר; קס,ו ס,ק מז-מ החיים; דרך )ועיין ברכה.כלי

 סמירס נר'ך 3ה, ס7ר ויסר") זנכרי גס1מפות 1"פ.)1 עס1יס, סי" 1)סמ'רס ס,", סיר הוגת ותו.וס תסום )יונר"ס

1רטג""
 חוין(.

 1סו"
 ופ," .מ.רה. סת,ר: סנריך עג1-ס עס 7ו ס"ס ק-1

 ע,
 ,ינ"ממ סחלנ ס.-" גמג ס)" הרת-"

 5"1. קי' טטיף מר"י ס1-מ 1ע-ן . המ"'ר סרנ" טו-מ ה'( "ומ כ)י נפמ"נ י7"ימ" סגית גדק ספר ר"ס )"סרמ-"

 "'נס ג' תוווס קניעת ען יינרך נר"ס נינ'סס, וספרח17ר ג.ת, ג"1מו 7ירס סוכר וסעג1-ס יסר"!, ס, סן'רס1"ם
 דנעינן נרעת, ננע )ענ'ן ו"פי)1 ס)ו. גי,1 וסגימ קניס, )" 1סגיר1ת )'סר") סייך סג1ד רקנ'ן מ",י ,סרג"גסותפ1מ
 יסר","היומ

 טו-ת עין 1ין '-י( פרק 1מגי-ט מטמ" עי1"ס נסמרמ מ-נו עכ1"ס, סות15ח י)"
 רעק""

 ק"ו סי'

 ג-י( סמן'ר 1סיג" סק7ס 1נ17)יגדע"ק

 סיטת ),רף יסהעו7
 סרסנ-"

 1ע'ל3ו, "ח7, גמ)ר גח,ס גג' סיריס 'סר"!יס ג' סס-ג( מנרומ, כירוני )ס,כות "?מ-מ

 יז.רמ נ1' ס7'רת 1"ע-ס סנחנר "טר רסימ1 )סס טשכ1ר ע7 ת1עי) עירוגן 1"ין ע)י:ס "וסי "1 גיניסם, תר נגרי.ג"
נסמס(.

 ס)" )5י גמנר. עת1 ס7ר יסר") עו7 סיס "ע-פ ע)יסס. "1סר סג1י "ין )מ,ר, )גו' גית קס".) "1 ססכ.ר יסו") "ס"נ,
 :סגיר ס)" מס1ס 1סינו סק')ו(. געגו-ס גן, "תלינן ," סניסר") 11"כ-פ ע).ו סי"סור דעמ ע) גימ )ו ססגיר "וססג'ר

 ס)" רסימ, ק,מ )1 ססס"י, "מר.נן רק , ע,יו סיי"סר !נמרי ססכיס1!"
 עיו. )"סור 'וג)

 "מ )1 סכר )" )עכו"ס, יטר") סגימ גע, )1 ססכר ג"ן וס, ג) "ס קני", סכיר1מ מק1ס סנכן נ"תר "ס "סי)ו י-)ס-ו
 נעס-ג סיסט1ר סדר: סכגו-ס קמ" !" וגגס"ג ממ111ס. עטס תת,1מ )ו ט,פט1ר ע7 גך כ) סיקנס עד )גתריסגים

תתו1וס.

וען
 מס )ססוגרו גרירס "מר,נן 1)גן מ)1קס 7ין ג1 "ין פרו,ד1ר 7ס"' )כ',נ )ח.יג1 סנר"

 ,גמר.( ס)ו סוי מסממס טס1"
 רמ"",עין

 7עס( גסהרר' יד," הסותפין פ' חס ג"ג סיטת 1' סי'

 מ"יר( סרג" סי"מ )סס 1'( "ימ ס1ף 1תק-מ מייג !גרו, 7ר סיסר") גסעס "ג) מ)1קס, יין ג1 .ס "ם "סי)1 י-),1עון

 המשותף שפתח כל ישראל, רובם או עכו"ם רוכם אם מינא נפקא ואיןכו"א(
 קי.ב; כלל מ' כללים שד,ח ס.ו; סי רשא )שו.ת ברכה.( )בלי קובע ולעכו"ם,לישראל
 מ"ח.( ס"קקונט"המ



קכמשערים א-ברפ"ו:פתחי

 שם. הדרים לאנשים המיוחדים ושערים לפתחים אמורים, דברים במהמ"ב*
 קובע ישראל, האוכלוסין רוב ואם מכריע. הרוב ומדינות, בעיירותאבל

 ועיין שם; ריטב-א י.א.; יומא ,יש.י פטור. עכו"ם רוב ואם העיר, בשערבברכה
 רחוב שער לגבי וה"ה וסכנה, בזיון מחשש לפטדר יש מ"מ שם.(קונט,המ
 ב'( סעי' רצ-א סי' ולקמן וס.ה; ס,ד ס.ק קונט.המ ועיין )גיטו;ישראל.

 העיר בשער יקבע עכו"ם, או ישראל הוא הרוב אם ספק שם שיש בעיךמ"ג(
 ; לחומרא ואזלינן דאורייתא ספק רהוי ס.ל ראשונימ הרבה כי ס,ו סי' תשובות )ישא ברכה.בלא

 נ"א( ס"קקונט"המ

 רוב ואם עכו"ם, כשותפות דינו עכו"ם, לחצר ישראל חצר שכין פתחמ"ד(
 עכו"ם, לצד הוא ציר והיכר שוה, שתשמישם או העכו"ם לצדתשמישו

 נ-א.( ס.ק )ק~)ט-המפטור.

 לקבוע להחמיר נכון במחסן, או במרתף דישראל עכו"ם שותפותמ"ה(
 כ,ו; ס,ק א' סעי' רפ,ו סי' עיין לגמרי. אלה במקומות שפוטר מי שיש ,אשפ ברכה. בלימזוזה

 בעל הישראל אין אם מיהו ל.ט.( ס,ק כרלעיל עכו.ם, שוחפות בשביל לפטור צד עודויש
 הרבה רדעת ,כיון לגמרי. בכה"ג לפטור יש מקומו, את שוכר אלא למחצההכית

 ס"ח סי' ורע"א נ"ב; ס"ק קונט"המ מדרבנן.ועיין רק שתייב בשוכרראשונים

 והעכו"ם חפציו, שם להחזיק מעכו"ם מחסן או מרתף ששכר ישראלמ"ך(
 צריך והעכו"ם הישראל ביד המפתח אם אפילו לחפציו, מקום לעצמוהשאיר
 שותפות להקל: צדדים שלשה כאן יש לשם, ליכנס מהישראל רשותלבקש
 נ,ג( ס,ק קונט,המ ועיין י.ט; ס.ק פת,ת )עייו להקל. יש לכן ומרתף. שכירות,עכו"ם,

 )עייו להקל. צדדים שלשה כאן גם יש ביחד, ששוכרים כחנות עכו"םשותפות
 פ.1; סי' שטייף מה)ר,י שו,ת )ישין ספק. מידי לצאת שקרבע נראה דכ,"מ י,א.( סעי'לקמן

 י' ח)ק "1-ח מסס "גר1ס סו-ס 1עהן מסתית. גכ,1ה גס 'סזו )מ1ה "מסזו ו,גה: ב.1.( סעי' לקמןועיין
 יר-ח.( מסי)ין )גג' ט'סי

 הישראל, של הוא שימוש ועיקר בדירה, שותפים ועכו"ם ישראלמ"ז*
 מקרי אם ספק שניהם, ביד והמפתח לאוצר רק בה משתמשוהעכו"ם
 ד,3וד ק.ז.( סי' ב' חלק יחיאל מנחת שו.ת ישראל. של הוא הרירה עיקר ,בי עכו"ם.שותפות

 אבל יקבע לכן י-ב.( הל. פ.ו שמח )אור דירה. מיקרי האוצר בית אם להסתפקיש
 נ.ב.( ס-ק )קינט.המ ברכהבלי

מייזץ*
 הם הדירה וחפצי שהרהיטים אע"פ )פוירנישט( מרוהטת דירה השדכך

 מנחת "רת כברכה. מזוזה קובע לישראל, מושכר שהכל כיון מ"מ העכו"םשל

 נ.1.( ס,ק קונטיהמ שם;יחשל
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 חלק אחד ולכל בשותפות, להם שיש חדר שחלקו ועכו"ם ישראלמ"ט(
 לכניסה מיוחד פתח אחד ולכל זה, של בחלקו הרגל דריסת לזה ואיןמסויים
 לקבוע הישראל חייכ מחיצה, עשו לא בין ביניהם מחיצה שעשו ביןויציאה,
 ס,ק קונט-המ אברהם; רבר בשו.ת ודלא י מ.ד. מנדות הקדש ונ1ר י שאול יר ,שו"ת בברכה.מווזה

 .(נ.ח

 רק לו יש אם אבל לחלקו. מחיצות ג' הפחות לכל לישראל כשיש רק וזהנ(
 )שם( פטור. מחיצותשתי

 כגדן שם, יגור אחד שכל הזמן את וחילקו דירה שקנו ועכו"פ ישראלנ"א(
 חייב שם דר שהישראל זמן כל חודש, ולזה חודש לזה או לחורף וזה לקיץזה

 בדירה, משתמש שהעכו"ם ובזמן עכו"ם. שותפות בזה ואין בברכה,במזוזה
 לא אם אבל פעם. בכל בברכה ולקבעה ולחזור המזוזה להוריד הישראלחייב
 ברכה, בלי ויקבע עכו"ם שותפות ספק הוי הדירה, לשימוש מסוים זמןקבעו
 וס'.( נ.ט ס.ק קינט-המ רע,א; בשם 1' ס-ק פת,ת ועיין 1'; ס-ק )מק.מ שם. שגר זמןכל

 קביעת נפסלה אם צ"ע לעכו"ם החדר והשכיר בחדר מזוזה שקבעישראל
 לעכו,ם משכירים או מוכרים דאיך פסח בהלכות כ' סעיף קי,ד סי' קש,ע )עיין בינתייםהמזוזה

 בקונטרס ספרנו בסוף ~עיין המ1ווה, נפסלה השכירות, או המכירה ע,י והלא חמץ, בו שישחדר
 ,ה(. לספק מסכים אינו מ1.מ דבעל רנ,ט דףתולמ-ד

 שנקטינן אע"פ בפונדק, בשותפות חדר ששכרו ועכו"ם ישראלנ"כ(
 צריך ואינו רבנן, הקילו בפונדק אבל במזוזה, חייבוהו עכו"םששותפות
 ס,א.( ס.ק קונט,המ ;ועיין וכ"1 כ.ב סעי' לקמן )זעיין כלל.לקבוע

 ממזוזה. פטור ולבזותן, המזוזות את לגנוב רגילים שהעכו"ם במקוםנ"ג(
 מזוזות לקבוע לא בירושלים קדום נ1נהג לכן וס.ז.( ס.ו ס"ק קונט.המ הבית,)בדק

 חלק י ן ישיאלחלק
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 בשער חייב מהחצר, לפנים כחצר אבל לרה"ר. הסמוכים חצרותבשערי
 סעי' וע.א סי' לקמן ועיין קכ.ד. מ' בללים שד,ח ; קכ-ט סי' לב חקרי ; כ' ס-ק גבה )שלחןהפנימי.

 פ,גס.ק היחיאלי בקוגטרס שהעיד )יכמו בזה. להחמיר כירושלים נהגו כזהיום מיהךב'.(

 ס"ה.( ס"ק קונט"המ ועייןכ"ד;

 המזוזה את שיעמיק ע"י בזיון או גניבה חשש למנוע אפשר אם אבל1"ד(
 לבטל להקל אין בחמר, או במסמרים יחזקנה או החומה בתוך מטפחפחות
 ד'.( סעי' רפ.ט סי' לקמן )יעתו המצוה.את

 י"א אחד, במקום בקכיעות כרחו בעל שם יושב שישראל האסורים ביתנ"ה(
 השב; באר א'; ס.ק מק,מ פ,ג: סעי' רפ,ו אפרים שער גניבה; חשש אין )אם במזוזה.שחייב

 ויש א'.( ס,ק פת.ת רפ.1; יוסף ברכי חיד.א; רפ.ו; הלל )בית פונירים. ויש ר'( ס.ק השלחןערוך
 נקרא בע.כ ודירה מפונדק, גרע דלא ל,ו ס,ק פ.1 היחיאלי )קינטרס ברכה. בלי לקכועשצדד

 )ועיין יברך. לא ולכן לפטור. סברה יש למקום, ממקום לשנותו הסהר בית שר שביד כיון מ,מדירה.
 כ-ב.( ס.ק רפ,ו סי' ופנימי' פונדק דין לקמן ע';ועיין ס,קקונט,המ

ן,ן,,,ןןןןןןןןןן"וון!-ש~שוון%
 שלא כדי במזחה חתבת הפלהדרין לשכת בהקדמה, עתן האסורים ביתבעגין
 האסורים. בבית יושב גדול כהןיאמרו

 אם עכו"ם, של האסורים בבית אבל ישראל. של האסוריס בבית זה כלנ"ו*
 סכנה או בזיון חשש שיש ובמקום ברכה. בלי יקבע סכנה, או בזיון חששאין
 1'.( סעי' וע.א סי' לקמן ועיין וכ-גי כ,ב סעי' עכו.ם פונדק לקמן עיין דעה; )שערי יקבע.לא

 נ.א ס,ק )כרלעיל ממזוזה. פטור האסורים בבית אחד בחדר ועכו"ם ישראלנ"ז*
עיי,ש.(

 לפתח שאין כגון חיוב ספק עוד ויש עכו"ם בשותפות דירה השוכר1"ח(
 בשכירות לקמן עיין שער בית שהוא או ד' על ד' לרבע כדי כו שאין אודלת
 כ"ב. סעי' רפ"וסי'
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 חדר להם ומייחד יהודים שאינם משרתים בביתו שמחזיק ישראלנ"ם(
 גר שהעכו,ם זמן דכל ג'.וצ-ע, סעי' רפ,ו סי' ער~.ה היא. ישראל )דדיית במזוזה. חייבמיוחד

 לשם.( נכנס הישראל איןשם,

 והלא רחמנא אמר ביאתך )-ייו ממזוזה פטור ודאי שם כלל נכנס אינו אםאבל

 המק.מ שהרי קצת שצ,ע אלא ד-כ. המאיר שרגא שו.ת הוא ששלו אע,פ שם נכנס לאהוא
 צד יש בזיון של שאלה שם אין ואם הדר חובת ולא הוא הבית חובת שמווזה לדעתעטה

 בית מפקיע לעכו.ם שכירות דאין כ-א. רף בע.1 דאיתא מה לפי ובפרט החיצון בחדר כגוןלקבוע
מזווה(.

 לעיל עיין לחמר. הרומה עם - החמר עם פה לכם שבו בהמה, עבור העשף כפתח)ולהוי
 ובפרט ד"ע. ממזוזה. פטור עבו,ם, משרתים של לחרר כלל נכנס ישראל אין שאם וצ,ל ט.1.אות

 רשן.ל. בעה.ב. של ולא הגוי כשל החרר נחשב מהשבירות דלק הואכשהחרר

5ש
 וקבע בביתו להחזיקו הישראל שהתחייב נכרי שכיר לישראל יש אם וכן40
 הישראל. של הבית גוף לגבי הנכרי דירת דבטל במזוזה חייב לדירתו חדרלו

 ה',( סעי' רפ"ו)דע"ק

 דירת אינו העכו:'ם, המשרת בשביל לביתו חוץ מיוחד חדר בנה ואםס"א(
 וכ.ח.( כ' סעי' תר,ג סי' והנהגות תשובות ,שו.ת ופטור.ישראל

 /ן,

ישראל

א-ע,11;ליי~,ל,י
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 דף )מ,מ ממזווה. דפטור בו,נראה דר שהעכו"ם לעכו"ם המושכר חדרמ"ב*
 תח1קו ססו"ע ,מס גי"וו ו,וז ב..( ס.ק גדו-הק ועיין ; דחייב. כן גם בזה שמצדד גראה שם וברע.קס-ו;

 י"ס. י"1 סעיף 1קמן וען סעיפיס,)סמ

 )בתשובותמהרי.ל במזוזה. חייב שם, ומשמש בו ישנים ואשה שאיש חדר,מ"ג(

 ואומרים כ,קילים וי,2 ע-ח.( ס.ק קונט-המ היין לנשים. הלבשה חרר וכן בב-י.(וכ-כ
 הלכות סוף מרדכי בו: כל סמק; בשם )מי ממזוזה. פטור שוכבות שנשים מקוםדבכל

 אם אפילו במזוזה חתב ערומים, עומדים שאין כיון שם שמשמשים דאע,פ הב.י חקכריעמזוזה,

 כלי שצריכים שבחדר ותפילין קודש לספרי דמי ולא שו,ע.( החדר: בתוך היאהמזו!ה
 משא"כ כחדר, להיות מוכרחים לא הם כי ו'.( סעי' ר,מ סי' שו-ע )עיין כלי.בתוך
 ואין פו"ר, על ג"כ צוותה והתורת מזוזה לקבוע התורה מן שמצוהמזוזה
 ט,ו.( - י,ב סעי' ערו-ה הבנת לפי )מי כלי. בתוך לכליצורך

 עצמו. בפני רשות דהוי כאן; )מ, בכותל טפחים מעשרה למעלה תהיה אםובפרט

 שמקיל מ' סימן הרב ושו,ע י.ב; ס,ק נ,ה סימן או.ח ומ,א ג' משנה ו' פרק אהלות מס' תויו-טועיין

בוה.(

 הקלף או ש-די השם מתוכו שיראה נקב בו שיש קנה של תיק כיס. בתוךכיס
 כיסו אם ואפילו כיסויים. שני עוד וצריך כלל כיס נקרא אינו המזוזהשל

 ולכן כיס. נקרא דלא די שאינו אומרים יש ג"כ זכוכית בחתיכתהנקב
 בכוונת קנ"ו סימן ב' חלק הלוי שבט שו"ת אחד. בסודר מספיקאינו
 אלא מכוסה נקרא לא הזכוכית דכיסוי זה בסי' הט"ז על מ' סי'המ"א
 הט"ז.( על שחולק גדוה"ק ועיין אחת.בפריסה

 ובברכה. חייב, לכו"ע בחוץ, והמזוזה בפנים הדלת שאם ינראהס"ד(
 י,ג.( ס.ק מק-מ השלם: משה ובדרכי ל,ח; סי' ליו-ר צדק זבחירמ.א; )עיי~

 בלי ולקבוע למקילים לחוש יש בפנים, והמזוזה בחוץ הדלת ואםס"ה*
 לקבוע לא ס,חמירים וי,2 פח.ת.( ועיין כ-ז; סי' ח,ג יצחק מנחת שו-ת י,ד; ס.ק )מק,מברכה.
 הכריע וכן מ,ו; ס,ק חמודות דברי מהריק.ש: )הגהות בו. ישנים ואשה שאיש החדרבתוך
 ולהסיר תשמיש בעת אקרעי בררך לכסות צריכים !ה בחדר מ!וזה קובעים שאם בש,ך ועיין ;הב.ח
 דברי י מזו~ה כאן כאץ דהוי י,א לא, דאם י,ז, ס-ק ר-מ וסי' ס' ס.ק מ' סי' מג.א אח-כ; המכסהאת

 המכסה. את אח"כ להסיר ד(נריך קס.ב.( ס.ק מ!.מ ועיין וה': ד' ס,ק גדו.הק ועייןחמודות;
 ס.ק מז-מ אחד; כתיק הכל והוי המ!וזה שבתוכו תיק לגבי בטל געשה שם אותו משאירים אם)כי

 ה' ס-ק שם מ.ב ועיין ב'; ס.ק מ' סי' מג-א ה'; ס,ק בט,ז וכן ד'; ס,ק הגר,א מביאור משמע וכןקס.ב;

 העיד וכן הח11.א; הח,א; היתר על מפקפקים אחרונים והרבה מהתק, לבד כריכה דמהני ח.אבשם
 יברך ברכה, ולענין קי,ד.( ס,ק קונט.המ ועיין ביתך; מזו!ות בספרו שליט-א קניבסקי חיים ר'הג'
 ע,ז.( ס'ק קונט.המ )תיין זו. את גם לפטור ויכוון אחרת מזחהעל
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 ואשה איש בחדר מזוזהכיסויויי.ס"ה

 ישנים שבו מהחדר בו נכנסים הפנימי והחדר חדר בתוך חדר כשיש ואףס"ו(
 נפתחת הפנימי בחדר והדלת מזוזה, חיוב יש הפנימי ובחדר ואשתואיש
 איש ישנים שבו החדר בתוך המזוזה את לקבוע וצריכים הפנימי,לחדר
 כנ"ל. הזאת המזוזה על לברך דאין נראה אעפ"כ,ואשתו.

 ו'(. ס.ק ש,ך ועיין המלר. )מעדני הדלת. אחורי לקבועוי"א

 [ן ואשה איש "חדרפנימי
4ל--י  

 יימזי

(ן

ס""
 שם שמכבסים כגון צואה שם שנמצא אע"פ לדירה, שמשמש חדר ינן

 )רח;ועיין במזוזה. חייב צואה, טינוף עליהם ונמצא תמיד התינוקותבגדי
 גסס ממ5 ב'( ס-ק כ.א )בסי' ר.מ"5 ברכה.( לענין לחוש רש ; ה' סעי' לקמן ועיין פ.א: ס-קקונט,המ

 סמרמן 1גיס סנסכגס המלך ,-דזא מ ס6רק") י5ימ כהרמ,א( )דלא קסן טן'מ עס )'סן ס6רה"1גממ
 5ע"ג ? 1'נימ מ1וות )ו 5ת סיאץ תטמו גני ע) נס'סן תנטער סיס )6 ו,מס וגו' סת1וות נק ער,ס סס"1 מ1סערסיס
 סנ") ממ,חס ספטור סמנך4ס ו1דגל. על"ס. ? גסתמו תוחס ). ס,מס וסרי סמ"5 וסקסס ע"נ. קטן. ט4מ עסס'סן
 5'וו סמקי4ס )יגרי 5נ) נמחס )ו סס'תס 5מ'1 ,61סי)ו ל1ימ ג"6 גפממו תיוס )ו סימס )5 סמ)ך סזוי י"1ספיר
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 סימס ס61 י."ג סיס ו1גן סמיוס וג'ן ניט מססען סי1מסיתס ג"זרו, מוחס סס'סס 1מ"מיהס ו6ס'1ו ג,ן(מתנ

 מןית.(11 סין ע"נ 616 סגגי געס נסמ, נל"ימסמ~ווס

 במזוזה. חייב אדם לשום דירה בו יש אם בהכ"נג4
 סכגסמ ונית מי3מ סעורס סגגסת ממ ס1טגי נעורס ןירס מח ו6ס :סג"ס
 י..( סש. לקמן )עיין הכנסת. 1:יון ).( סעי. רפ-ו ,סי' ם"ח(פטור.

4 נ,תפכנסת פ5 5 ניתפננסע *11ן ,ם4ו  ן 
ן 11)וןישי

 ובית הבורמקי ונית המרחץ ובית הכסא ביתד4
 כבוד. לדירת עשויים שאינם לפי פטוריםהטבייה

 ד' םעי רפ"וסי

 ממזוזה. וסטורה היא, ככוד לדירת עשויה שאינה דירה הכסא ביתס"ט*
 עשוי לא הכסא ובית לכבוד, העשוי כל אף לכבור העשוי בית מה ביתך. דררשינן : י-א דף יומא,מס'

 ~ה.( דין הביא שלא הקש.ע על )וקשה ושו,ע.( טור;לכבוד.;

 המים לשטוף שנעשה או הצואה את תמיד מכסים שאם שכתב מי וישע(
 י,ט ס,ק מק,מ י'; ס.ק )דע,ק ברכה. בלי מזוזה יקבע תמיד, שם מצויה הצואהואין
 ט'( סעי' ב' פרק חו"ה ה'; תות קמ"ו ס"ק מז"מ ועיין בצ"ע;סיים

 עשוי דאינו לשנות ואין הכסא, בית שום על מזוזה לקבוע לא והמנהגע"א*
 עליו. הכסא בית דשם פטור מעולם, בו נשתמשו לא ואפילו כבוד.לדירת
 חומרה שהיא יוצא אן כי דע.ק, ידי לצאת ולקבוע להחמיר מקום ואין ; שם מז.מ ; : י,א יומא)ריטב.א

 ד,ע.( דבר.; עמא וכן הקודש. כתבי בויון לידישבאה

 קונטה,מ ועיין לו. שנכנס כבית )דדינו כנ"ל. פטור הכסא לבית שמביא שער ביתע"ב(



שערימ ב-דרפ"ו:פתחיקיו

 שם לאצור מדפים שם ויש ידים, לנטילת גם משתמש השער בית ואםע"ג*
 י'.( בעי' ב. פרק בחו,ה מובא )דשק האוצר. בית רק שזה אע"פ חייב. וכדומה,מגבות

 באולם כנהוג לסעודה, הידים שם ונוטלים הכסא בית שלפני חדרע"ד(
 לבית לנט"י רק תשמישו עיקר אם אבל במזךזה. חייב ד'( על ד' בו יש )אםחתנות,
 שמעתי עליו. הכסא בית )דשם פוטרין. יש לסעודה, לנט"י אחר מקום וישהכסא
 וצ,ל.( פיינשטיץ משה ר' הרה-ג בשם שליט.א בעלסקימהגר.י

 )במ יב-, ,4 י ( )4 למ-1 )4ן 5-י(ע"ד
 ידיס שילתחדר

=ן = = ם י

 בית פטור אעפ"כ כמזוזה, שחייב לחדר שער בית הוא הכסא בית אםע""4
 בית לגבי פ-ו סעי. לקמן ועיין צ.ר; ס.ק קונט-המ שם; ומ-ב פ-ד; סי' ארח )פמ.ג ממזוזה.הכסא

 הדלת שתהי' כדי חדר, אותו בתוך הפנימי בחדר המזוזה דקובעיםהשחיטה.(
 ונמצאת הפנימי, לחדר נפתחת הדלת ואם הכסא. בית לבין בינהחוצצת

 תהי' החדר בתוך יקבע ואם הכסא, בית בתוך הפתח שבחללשהמזוזה
 הכסא. בבית ולא שם יקבענה מ"מ הפתח, בחלל ולא הדלת אחוריהמזוזה
 צ-ה ס-ק כקונט,המ ודלא שליט-א פאם הגהר-א בהסכמת : ב' סעי' רפ.ט סי' לקמן וע,ין,פשוט;
 מאד.( מו,ר רבר והוא כיסויים בשגי המרחץ כית בתוך בכה.ג לקבועשכתב

 אין פתוחות כשהרלתות שירותים כסא שרואה שפתח נוהגין ושמעתי י'. בס,ק הש.ך כתב)וכן
 על כן הגושים ז'. ס-ק פת-ת עיין מהחדר. רחוק הוא שהכסא אלפ פתח באותו מ,חהקובעים

 אף מזווה קובעים החיצוני פתח וכן ממווזה. חדר מבטלים איך גדול עיון וצריך חכם. הוראתפי
 י'.( ס,ק ש,ק ועיין דבר. עמא מאי חזי ופוק עוברת. וצואה ערוה רבר יששלפעמים

(חדר  ב"ש ן ביה"כס_ ן 

 ]1" זלע"ה
 ,אן ץ

 ימין שצד באופן הכסא לבית ואחד לחדר אחד זוית, בקרן פתחים שניע"ך*
 קביעת כי ממזוזה, זה פתח לפטור אין הכסא, לבית כניסה ג"כ הואהכניסה
 א"א ואם הכסא. לבית שייכות לה שאין היכר הוא זה הפתח בחללהמזוזה
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 נדע; למעשה. צ"ע אז הכסא כית של הפתח בחלל אלא הפתח בחלללקבעה

 קמ.1.( סס.ק מ1-מ ומה; ד.ה סוף ע.א ססי' א' חלק מהרש-םדגיין

 יי",

-  
 ,,יען

 לשימוש שירותים של כסא שם שיש האוצר לבית שמשמש גדול חדרע"ז(
 רע. ממזוזה. פטור אי צע"ג לאוצר, הוא החדר תשמיש ועיקראקרעי,

- - - 4 ן -ע - ון -- .ו---   ,ן ~-ק שס ,ןינ
 ן 1נ1 -ןה([ן:

ע"ז האוצר נית בחדר שירותיםכסא

 בו משתמשים ואין המים את וסילקו מזוהמה אותו שניקו הכסא ביתע"ח*
 ברכה. בלי מזוזה שיקבע נראה אחר, לשימוש או בלבד לאוצר כ"אעכשיו
 י-ט.( ס-ק י,א סעי' רפ,ו סי' לקמן ז';ועיין אות קמ.1 מק מדמ ועיין)פשוט;

 ופטור עליו הכסא בית דין צואה, שם ואין מים בו שמטילים המים ביתעווט(
 )עיין חולקין. ויש ח'.( אות קמ.1 ס,ק מ1.מ ל-ה; ס.ק ב' פרק חו.ה ק.א; ס,ק שינט-המממזתה.

 ע'.( - אות.לעיל

 שמלוכלכים תינוקות בגדי באקרעי שם ונמצאים לכביסה המיוחד חדרפ4
 כיון בזה מפקפקים ויש )מח( כבוד. דירת אקרי לא זה כי ממזוזה פטורבצואה,
 ויש טינופות. לבגדי מיוחד ואינו הכביסה בשעת רק שס נמצאת הצואהשאין

 לכביסת המיוחד חדר או בית כל פוג(רים וי,2 מ-ג.( ס-ק ב' פרק ,חרהלהסתפק.
 ס-ק קונט,המ ועיין בפירש-י; המים כז.ולבית מגילה מס' ,עיין כבוד. דירת זאת אין כיבגדים

 לחייב ועטה שליט-א יצחק רפאל ר' מהרה-ג תשזבה מביא קע-ו - קע-ד דף הלבה ביריר ובספרו ;ק'
 אפי' כביסה מבוטת ונמצאו עכ.ד. הומן. ברוב גנקיוט מבהיק והכל כביסה מכוטת ב1מנינו.שנתחדש
 נקיונן.( מדובבמטבח



שערימ ג-דרפ"ו:פרצהיקלח

 קנ-ב( סי' ה.ב הלוי שבט )שו"ת לגמרי. לפטור יש ד' על מד'פהות כביסההדר

 יומא )מאירי ופטור. כבוד דירת הוי לא אשפה, שם לההזיקמיוהד חדרפ"א(

 ג'.(ס,ק קונטיהמי-א.;

 המרחץבית

 כולם עומדים שבו א.הדר י.( שבת )מס' המרהץ. בבית דרגות שלשפ"ב(
 ומקצתם הבגדים שם שפושטים ב.חדר לגמרי. פטור שם ורוהציםערומים
 מ-ה סי' או.ח שרע )יש-ישם; פטור. שם, רוהצים שאין אע"פ ערומים, שםעומדים

 לבושים שכולם ג.זזדך ל-ט.( ס,ק ב' פרק חו.ה שם; ומ-ב ב'; ס.ק משב.1 שם פמ.1 פ.דיוסי'
 כסף שגובה זה או הבלן שם ויושב והזיעה, הרהצה מיגיעת שם ונהיםשם

 )משמעותהמ.ב דהייב. י"א המרהץ, צרכי שאר או מגבות שם ואוצריםהרחצה,

 )שו.ת לברך. אי שמסתפק ויש ברכה.( מה1יק ובספר כ,א; ס" לאו-ה וקציעה מור פ-ד;סי'

 לברך יש הדין עומק דלפי שכיזב כ,י ויש תשי.1.( שנת צ' וסי' פ,ט סי' ד' הלק יצהקמנחת
 יעקב צור שו-ת דברי ע.פ צ-ד סי' ב' הלק תשל,ה שנת משה באר )שו.ת המזוזה. קביעתעל

 ועיין לברך; שיכול ממש כבתיהם השותפים ובית במקוה שותפים הם העיר בני שכל קצ.ה,סס-י'
 צ"ג.( ס"קקונט"המ

ש'
פ"כ
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 ועיו"ט בע"ש כגון ערומים שם עומדים שלפעמים אע"פ הבלן, יבדירתפ"ג(
 לדירת עיקרו כי חייב, מקום, מאין לדירתו ונדחפים צפופים עומדיםשהעם
 לו ,ןאין בפרוזדוך ורע.ק.( ,פמ-ג בזה. מסתפק ויש א'.( אות קמ,י ס,ק )מי.מהבלן.
 פטור ובודאי הפנימי כחדר דינו בו, שמתלבשים לחדר מלבד אחרשימוש
 לדירה, גם פתוח הנ"ל הפרדזדוך דאמ י'.( סעי ב' פרק חו.ה צ-גי ס.ק )קונט,המממזוזה.
 צ,ו.( ס,ק קונט,המ ועיין מזו,ה; )מס' במזוזה. וחייב דירה בתראולינן

ןן

.ןה2,ק
 הכלן חדרכ"שחרר27:מלן

ו1 ה ל י-ן 

ך
 ,י4ן -

חדר_[____[ן1

 ויז2 המחייב.( תשמיש בו יש אם אפילו הקדש ובגרולי : )שו,ע פטור. הבורסקי ביתפד4
 שהשתמשו כמו כלבים בצואת כעת משתמשים דאין כיון היום,שמחייבים

 מ~.מ 1'; סי' או,ח הלכה עמק תשובת לו: יפה רש,יד,ה מ.ג. ברכות ,עיין שם. רע ריח ואיןאז
 בין המפרידה דלת שיש או המזךזה נ,כסה אם אפילך פונירים ויש קמ,ט.(ס,ק

 ס.ק )=.מ שם. גר הבורסקי בעל אם ואפילו י,ט.ן ס,ק )מק.מ הפנימי. לחדרהמזוזה
 ק"ב.( ס"ק קונט"המ ק"פ; ס"ק מק"מקנ"ב;

 י%,.
 בורסקיבית
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 שמשתמשים מהחומרים רע ריח שם שיש ש[0!0ז060ח מעבדה חדרפ"ה*
 חייב. לאו ואם כנ"ל. פטור ממושך זמן שם לעמד וא"א חריף הריח אםבהם,
 ק.ל.( סעי. לקמן חטת ועיין)פשוט:

 , י ו 1 ", ,, ,, 1_ך1קר4,,נ,4עך"הך1טי"4,
-) 

 נ
פ ר_  
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 ביאור ועיין קצ,ד; סי' יעקב צור "שבת ופטור. כבוד דירת אינו השחיטה ביתפ"ת
 חייב לשיחט דירה שם יש דאם הנ-ל.( על שמסתפק עליט,א קניבסקי הגר.ח מאתהלכה
 ע.ה ס"ק לעיל רעיין )שמ( לדירה. שער כבית דהוי השחיטה בבית מזוזהלקבוע

 השחיטה. מבית גרע דביה"כס י"ל ממזוזה, ופטור לחדר ב"ש דהויבביה"כס

 זוהמה, שם ואין טהורים, במים שם טובלים שרק אע"פ הטבילה, ביתפ"ז(
 ועיין שם; פמ,ג א,ר: מ.ה; סי' מרא ש.ח י,א.; יומא המרחץ. כבית ורינו ממזוזהפטור
 דה"ה ממזחה.( פטור אי זוהמה שם ואק חמים מים שם כשיש שמסתפק י,ד סי' או-ח חת-סשו.ת
 שם שיש הרחצה חדך דגם ששוט( זוהמה. שם שנפישה )0חט50( ההזעהחדר

 שאינד פטדך בריכה חדך דה"ה ל-ו.( ס.ק ב. פרק חו-ה ד'; אות קמ,ז ס,ק )ש-מאמבטיה.
 הטבילה: ובית המרחץ בבית למ(וזה בנוגע דמילחא כללא )פשוט; כבדד.דירת

 ביןן ב. י,א.( )יומא זוהמה. שם אין אם אפי' דגמרא( )מדינא ממזו(ה פטור וקמרחץ ו:ייןא.
 ; רפ.ו סי' )ב,י ממזוזה. דפטור כית שבקדחטה, דבר שם לדבר מותר אם מנחם( )יבינו שקהטבי5ה

 הטבילה בבית נשים מברכות איך המרחץ. בבית ברבה שום לכרך דאין פ,ד סי' באו.ח דקיי,ל גואש
 חולץ, ואימ תפילין דמגיח אמצאי בחדר הוי הטבילה דבית הט-( תירץ ר', סי' יו,ד בשו-עכדמוכח

 ומברכת. רמי כריעבד טבילה ברכת לגביוה-ה

 אסור לכן הקודש. כתבי לשם להכנש אסור רק כלל. המרחץ בבית לברך אשיר דאץ תירץומ.א

 סי' ב' חלק חיים דברי שו,ת ; י.ח סי' או.ח חת,ס בשו,ת עוד הגיין רפ-ו; סי' ב-י מזווה. שם"בוע

 צ-ו.( סי' מהרו,ת קד תשורת שרת ;צ.ה

 המרחץ של החדר באותו כשהמקוה וצ-ע חמים. כשהמים אף במקוה כששמרת ולברך להקלוהמנהג
 ברכה, לגכי המרחץ בית או המקוה מצב בענין שם. השלחן ברי עיין שם. לברך אי זוהמה, שםופיש
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 ,מיים, י4וברי ק,ש.( מהלכות פמ,ג )כ"מ כמרחץ. איננה מקוה מנוזק, ר' שומת. דיעותישנן
 ,ט)בפז ,טיעון4י מגוח.( ר. כמרחץ.)כמו איננה מקוה שי, יצשדר21 עצמה. בפני רשותמקוה
 אלא הקילו שלא האחרונים כתבו מ.מ צדק. בשערי וכ'כ מזוהמות; אינם שלמ מרחצאותהלדי,

 מס מדוע כידוע. בבוונות להרהר מותר גם אמן. לעניית או כלים טבילת לברכת ולא טבילהלברבת
 סו!גש 16 נמרמן סמיגריס גס'ש ססונע חגי" ססמס סס יס ק!'סס מ גמרחן )7גר "קור ס"רח") גססס"מר.
 סג)ג41ס.( סעו ועיין סקנווס. )גית.מיזיס

 דינו כלל, ערומים שם עומדים ואין הכספים גובה יישב ששם חדרס("דה4
 מ'( ס-ק ב' פרק חו,ה ועיין י,א; סעי' לקמן )עייןכחנות.

 שם מצויים שתינוקות כגון טינוף שיש במקוםה4
 זהיות טוב טהרה ובמקום המזוזה לכסותטוב

נראית.

שששששששששש-  ד;' פעיי רפ"וסי'

 דירה ואת אם שם, מצויין שתינוקות כגון סינוף שיש במקוםפ"ט(
 טהרה ד1נכ?קים וש,ר.( ,שרע: המזחה. את יכסות ומוב במזוזה, חייבגמורה
 טוב ולכן שו.ע.( סמ.ק; )טר; ש-די. שם להראות והעיקר נראית. להיותטוב
 רפ,ה.( סי' לעיל )עיין השם. ממחיקת ימנע וגם בזכוכית, השם אתלכסות

 ן ה' ס.ק ט,ז - מותר בעששית צואה )כי בזכוכית. לכסות דמוטב י"א טינוף במקוםצ*

 )אוה,ח זכוכית. בכיסוי סגי שלא שכ,חמיך נ,י ויש ח'.( ס-ק פת.ת , הקטנה יד ; יוסףברכי

 י ה' ס,ק ב' סעי' לעיל ועיין ; ק,ז ס,ק קונט,המ ועיין ולכסותו. להחמיר רטוב יוסף הברבי וכתב ;הקדוש
 סור. פי על ד.ה הג,ה מ.ה - רפ,ט לקמן עיין קס.ב.( ס.ק ובמ,.מ י.ח; סעי' י,א סי'קש,ע

 שם שרוחצים כגון ערוה שם שיש במקום אבל טינוף. במקום זה כלצ"א*
 לא דגנ( אסוך. שקוף( ש"ף בעששית ערוה כי זכוכית, בכיסוי סגי לאילדיסן
 או ש-די שהשם הנקב לכסות וצריך עצמה, בפני ברשות היא שהמזוזהמהני

 ק.ט וס,ק ד'וה', ס,ק קונט-המ שם; מז,מ וה'; ד' מק שץ בשעוה. מתוכו נראיתהמזוזה
 גלויה, מווזה שם שיש בחדר התינוק את לרחוץ או לנקות כשצריך לכןוק,י.(
 התינוק בין יעמוד או שיגמור, עד אחר בדבר או ביד השם את לכסותיש

 מובא ק-מ שבת מ)מרא סי'י. א' חלק הרשן )תרומת השם.* לפני כחוצץ והוילמזוזה

 איימלך ר' גן4)בי יוע )יעסס השם. יפני ג:דזךפיץ ' קע-ט.( רף הלכהבבירור
 "סי)ו מס' זעסו מק'ם סחו זישי ר' ס141:י ""יו ע)יו ס"מרמלעזענסק

 נססו"
 סיס פש 'סן.)ל"י,

 כ"א ט"ק ע"ה סי' ברורה משנהועיין



שערים ורפ"ו: פתחיקטב
 מו"מ סרגיס ג' 46מ!ך ר' סרגי :סע,רל ומץ סתיוס ס! ססס 6מ גיוו ו~י' ר' סוני ,מסס יימ)ך ו' סונ'ק1

 אלא בלבד השם בכיסוי די לא זכוכית בתיק המזוזה דאם ססס.( )גין גינו חנינססיס
 ססי' או-ח ועיין תיקן בתוך תיק פרטידינים ג' ס-ק ב' סעי' לעיל ,~עיין הקלף. כל לכסותצריך

 דכן רוקח.1 ; מצוה. ב1יון משום הנרות לפני ערומים 'היו שלא הקטנים לכסות נהע ו1.ל ברמ"ארה"ע
 שלא שנכתב שם י-סעוס, ,פשוט( המזוזה. לפני דכ"ש )לבוש( מצוה. של נרכל

 שיכתבנו עד קדושה לו שאין י"א הקירות על או כלי של בידית כגוןבמקומו
 ע"ג שכותבים ש-די בשם לעיין יש ב'.(לפי"ז, לישנא ו'. דף ערכין ,יש.י פסוקים.עם

 קע.ח.( רף הלכה בבירור מובא ס,ה רף בלולה מנחה )שו.ת השם. קדושת בו יש אםהמזוזה

 גנסוג ס' "וס יק כחג 6ס )עין יס וכן סו"!. )רס" קדוסס תס,ם נ, יס 6ס סתאוס תיק מ"ג ס-זי סס יתג 6סוגן
 בעלוא אדמו.רי מנהג וכן השם. קדושת הלכות מלכים שלחן )עיין )ממוק. ס"ס,ר דקה") קדוסס גן יס6ס

 מחיקה.( איסור בו שיש משום ברבר טעם ושמעתי המזו,ה. של התיק ע.ג ש' אות לבתבשלא

 שנתנה כגון מ1ו1ה. שם שיש לרעת אפשר שאי באופן יכסנה שלא ידקדק המזווה כיסויבענין

 הקטנה; )יד מ1ווה. שם שיש היכר אי1ה הפחות לכל יעשה אלא לגמרי. אותה וכיסהבחפירה

 היטב בבאר ועיין חובתו. ירי יצא לא מוחה שם שיש כלל ניכר אינו דאם וכתב ה' ס,קפת.ת
 וצ.ב.( לחלק. ויש חשש בו שאין קצת רמשמע 1' ס-ק רפ,ו סימןלקמן

 אכסדרה. דיני וי סעיי רפ"ומיי

שחשששאששאש-  ותקרה כתלים ג' יו שיש המקום והוא אכסדרהו(
 פטורה רביעית ברוח פצימים שני לה שישאע"פ
 ולא עשויים הם התקרה להעמיד שהפצימיםמפני
 ברוח גם מחיצה לה יש אם אבל מזוזות.משום

 חיונות שעשויה או נמוכה שהיא אע"פהרביעית
 חייבת.חלונות

הערה:
 ברור. אינו אכסדרה המונח פירוש כי השמיטוה אחרונים הרבה ואף כך כל ברורה שאינה הלכה,ץ

 )ננ( ומקורה )קירוול מחהמת ד' או נ' לו שיש חדר( )זה אכסדרה - ג' הלכה ו' פרק הרמב-םכתב

 ממזחה. פטורה אזי הגג, בחומכי גם משתמקחם )שנת:ם( הבניסה עמודי %ם הנ". נחשמביופצימים

 אכסדוה )מקי%ת במזוזה. וחייב דירה בית מקרי מחיצות ד' לה יש אםצ"ב(
 חטרע.( חא.; יומא ישנים חוס' מדרבת; וחיובהרהמיתא

 כתלים ראשי לה שיש אע"פ ממזוזה, פטורה רביעית לרוח מחיצה איןואם



קטגשעריםפתחי

 ?ןויוו-----------
 ולא ממש בולטות מזו1ות דבעינן רפ., סימן ריש לקמן השרע משמעות )דכן כותל. סוףדהיינו

 הט-ז הבין וכן א' ס,ק הש,ך הבין וכן כפצים. דנירון והטור הרא-ש דדעת אלא כתלים. בראשידי
 רלא לדידן ואפילו הנ"ל. )פרישה רביעית. ברוח דלת יש כן אם אלא שם. השו,עשיטת
 שתהיה כדי רלת בעינן בתלים ראשי כ-א בו שאין כאן מ,מ דלת, שמצריך כהרמב,ם לןקיימא
 בברכה. מזוזה לקנ:דע יכדל דאז קנ.1.( סי' ב' חלק הלוי שבט שו.ת שער. תורתעליו
 דלעולם אחר בענין פירש והחזו.א גמור. שער תורת לקבל הכתלים לראשי גורמת דהרלת)שם.

 א.כ נעשו. מזוזות זלשם מוכח דא, רלת שם יש בן אם אלא מזוזה לשם אינם הכתליםראשי
 שראשי אחר, בענין פי' ודמק-מ ה'. ס,ק קע,א דזו.א כמ1וזה. ליחשב הכתלים לראשי גורמתהדלת

 ראשי וחשובים כבית, ה~י נסתם ד' רוח ואם בבית, ולא באבסדרה ממ1וזה פטורים הםהכתלים
 גמורות(. למזוזותהכתלים

רןהששניןוי,ן,



שעריםפתחיקמד
 חייב אי ספק למטה, מלמעלה בתריס או בפרוכת רביעית רוח נסתםואם

 כל למק.מ אבל בהן, קבוע הדלת אא,ב מ!וזות כאן דאין הנ.ל ,לחזרא הדין מעיקרבמזוזה

 שם(. הלוי שבט במווזה, גמור חיוב וחייב אכסדרה ולא בית הף נסהמה רביעית שרוח!מן

,

 'לי



הך÷ íגטץק ז גחúף :ז"ף¢

ה¢÷úם  *ד"פ íו הáזד úזפגחלה וזה 'ג íגחףך זו ,¢úזג íםזו כ╨גו úזץגדל
םץסטיה  י"ד áúגגח .הסזסלá ;הך"¢ף) גס-ך ;¢,ק ;ל-÷ל ל.סל ñ.á.) ╞ó טםגףוז íו
(.áזךה~

 גץגá¢ה וזה ÷¢ הםץלם ╞¢זגז זהקל וםז) ץגדל .(úגúחúם ú,זק) ¢קגה

íגחףך  úזפגחל ה¢קץ

ץ'פ

íגלגפף  *╞ג'פ íוג קג הם ÷¢ 'ד úזפגחל ה¢זךף ,הסזסלל ף"ץו קגק הם ג╨ק
íזקל  חז¢ú, áגץגי¢ה ג╨ףל כגלגפףהק ╞גלץהם úו ה¢÷úה íה íגגזקץ וםז

(.ץ,זק  .úזסזסל כזקם) ;á-íל¢ה כ¢÷ ה¢זו úזח╨ל :



שערים 1רפ"ו:פתחיקמו

 מחיצה לה שאין אף במזוזה מחייבים יש לאכסדרה פתוח בית אםצ"ה*

 סוכה תוס' ועיק ט'; רף מווזה הלכות המרדכי על בש מהר.ם ל,ג.; מנשת )תוס' רביעית.ברוח

 וי,2 קס-ט.( סי' יו,ד חזו.א י.אי יומא יצחק שיח ט,ז; סעי' י,א סי' קש,ע י.ב; ס-ק ופרישהח',
 הק' החיים והאור ק.א; סי' רלב-ח תשובת שו.ע; הטור; ברברי ב-ח 4ג; שם ;יש.'פוטרים.

 ו' בסעיף ט.ז ועיין ח.( סעי' ב' פרק חו,ה ח';ועיין סוכה מס' לציוןבראשון

 "הצ

 כנ"ל ממזוזה פטורה מחיצות ג' רק לה שיש יהודים של אוטובוס תחנתצ"ו*

 צ"ד.בסעי'

1',ן
 נל" ,,),,,,,,1]),לי,1%,,,1" ,,,וש,,,,,,,,,,

-
441ען

ן י

 דחייבת נראה בשבת טלטול בתוכה להתיר גם בתחנה משתמשים ואםצ"ז*
 לסמוך רוצה אם וז.ל ג' ס-ק קע.ב סי' ביו-ד הטלגראף עמודי לובי החזו-א שפסק מה )5פיבמזוזה.

 עכ.ד. במזווה. חייב הוא הרי כך, לשם לכתחילה נעשו לא אם אפי' בשבת, טלטול להתירעליהם

 הגר.ח מאת ביתך במזוזת שבא - וצ.ע כן משמע לא לכאורה י.א דף דעמא קמא פרקובמאירי

 ע.ש.( קט-ו דף שליט-אקניבסקי



 קטזשערים ורפ"ו:פרנחי

 כדין במזוזה חייבת הרביעית ברוח גם מחיצה לה יש אם אבלצ"ח(
 י,ג.( סעי' לקמן ועיין ד': על ד' לה דיש ,~הואאכסדרה.

ש
 רניעית ברוח מחיצות1

- - . - . - -

 נראה ד' על ד' בו יש אם קיץ. שבמחנה הטלפון למקום קטן בית וה"הצ"ט*
- ג. רע ברכה. בלידיקבע  

ן  יג.4ייועב__.



שערים זרפ"ו:פרצוןיקטח

 שער ובית לעייות בה לעלות דרך שהיאמרפסתז(
 חייבים. מאלו לאחד פתוח בית ואם פטורים.והגנה
 פתוח בית אין אפייו חייב שער שבית אוסריםויש
לו.

שששששששש-שש

 חייב יה פתוח בית אם יעליה, בה לעלות דרך שהיא מרפסת,ק4
 ותירץ חייבי תניא ל-ג ובמנחות פטור; מרפסת הא.תנש ,ביומא פטור. לאו ואםבמזוזה.

 דכאן הר.י וכתירוץ לה. פתוח כית אין אם אפילו חייב וי"א לה.( פתוח בבית כאןהרי.ף

 הי"א לדעת לחוש נכדן אבל הראשונה, כדעה ועיקר דרבנן.( וכאןדאורייתא
 הבית ואם קכ.א. ס-ק קיש-מ )היין לה. פתוח כית אין אם אפילו ברכה בליולקבוע

 ס,ק פת-ת ~עיין להקל; ויש מדרבנן רק חיוב כאן יש אולי למרפסת פתוח האוצר בית רק אושכור

ט.ז.(

ן

 החצר שער שאצל קטן בית והוא לו פתוח בית שאין שער ביתק"א(
 סעי' רפ.1 ,סי' ממזוזה. שפטור י"א לדירה עשוי שאינו כיון בו, יושבשהשומר

 ז'י
 וי-א ר-י: בשם והפוסקים שור; מחייבים. רש י.א.( יומא וכמשמעות ט.ז; סעי' י,א סי'קש,ע

 ברכה. כלי יקבע לכן ל,ג.( מנחות הגמרא ומשמעות שם;בשו,ע

 אולי הראשונה. כדעה קיי,ל בי,א ואח,כ בסתם ראשונה דעה אם בשו-ע רכלל השו"ע.)ושיטת
 קנ.ו.( סימן ב' חלק הלוי שבט שו,ת לקבוע. הפוסקים הסכמתכאן

 לדירה פתוח שאינו לאוצר או לחנות הפתוח שער בבית דה"הונראה
 כן. הדק בלילה שםשישנים



 קספשערים זרפ"ו:פתחי

 "דאורייתא, חייב. הבית, חדרי שלפני פרוזדור כגון לבית כניסה היא יאםק"ב*
 רש"י.( מדרבנן, ; ורי"ףרמב*ם

 בית דרך הבית אל לבא מוכרח ואינו לבית, אחרת כניסה יש שאם יי"אק"ג*
 קמ.ב.( ס-ק מז,מ ועיין ל.ד: סעי' ,עיי.ה ממזוזה. פטורהשער,

 בשתיהן פטור אם לעיין יש שער, בית ג"כ היא האחרת כניסהואם

,!!!!!!ן,סבק4"חך
- ך יס 

 מעבר המשמש קטן חדר הוא ואם פטור. ד' על ד' בו שאין שער ביתק"ד4
 בית דוקא )כי במזוזה. שמחייב שמחדש יש לפנימי, כניסה שמשמש כיוןלבית,
 צ-ה ס-ק מ!.מ ; בדפוס ואינו יד בכתב שראה דניאל חמודי בשם י,א ס,ק פת,ת ד'. על ד' צריךדירה
 ע"כ ישק.( דפטור. נראה הדין דג,עיקר רפ-ז.( יו,ד שיק מהר.ם שו.ת בשם ד' ואות ג'אות
 סמוחס 6מ וטגמס טוטיס רמס ; הערה ,ץ קנ,ב ס.ק וקונט-המ שם: )מי-מ ברכה. כלי מזוזהיקבע
 סוין מעיקו טסטור י' ענ מד' ~ססוס !גיס סער מס סו6 ,נטעמיס שיס מגרמן ו6ף סחו~מ גסמ" מסתרתסמ

 קצ.ו אות רפ.ו סי' ועייןג)"1.(

ל



שערים זרפ"ו:פןצחיקנ

 בו שאין לחדר ופתוח ד' על מד' פחות הוא הנ"ל שער בית אם אולםק"ה*
 צ"ע מבפנים, ושווים מבחוץ אלא נראים אינם והמשקוף והמזוזותדלת,
 לקמן ועיין ק-ג; ס.ק מז.מ רפ,ז; סי' ייק )1עיין המהודרת. המזוזה לקבוע פתחבאיזה
 עבה, בכותל דהוי אחת במזווה שדי אומרים שיש ס-ט אות רפ,ט סי' לקמן רגיין א'.( סעי'רפ-ז

 ל,א אות רפ-ט סי' לקמן ועיין קס,ה אות לקמן עיין ד', על מד' פחות שער בית ע'. אותועיין

 כולם משותף, בבית במסדרון שער. בית מדין במזוזה חייב מסדרוןק"ת
 א' סעי' רפ"ו סי' לעיל עיין עכו"ם, ג"כ שם יש ואם במצוה. להשתתףחייבים
 בלי יקבע בה שיזלזלו או המזחה את שיגנבו חשש אין שאם ל"טס"ק

 שער בית שהוא פתח כל על מזחה חיוב יש משרדים של בניןברכה.לפיכך,
 קומות עשר של בנין ואפילו זלזול. או גניבה חשש אין אם ישראללמשרד
 לאותו המביאים הפתחים כל העליונה, בקומה משרד או דירהולישראל
 ט.1 אות רפ.ו סי' ולקמן מ'.( ס.ק א' סעי' )יפ.ו כב"ש. דינםמשרד,

 משוקףמיחי/,.1

-יז--.י4---

 ממקום כניסה לו יש אם אבל הללו. בשערים אם כי כניסה לו בשאיןבר"א
 ק-ג( אות לעיל היין פוטרים. ישאחר

 ונע'ן ססיסס. ע1 סגל מקג) גן סייסס ע1  וין3ייור סגטס וס. עיר סנר ומקנ) ,ו"ס כ-מ נמש סקס מס1ס קנע1"
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שערים זרפ"ו:פי?חיקנב

 מזחה אלא לקבוע שא-צ הורה ולבסוף שנה כחצי בזה עסק ראב,ד ודל ידנגרייז דדד ר')הגאון

 וליקוטים חירושים בהוספות כן, הורה ודל מינצבורג ר"ד הרה,ג לבד.וגם הפנימי בצדאחת

 ה',( אות קט"ז ס"ק מז"מ ד'; סעי, רפ"ז סי' מק"מ העיין עיי"ש; ז' אות ד' דף מז"מ בסוף מזוזהבעניני

 סי' לקמן עיין הבנין, לקומות בה לעלות דרך שהיא )עלשוייטאר( מעליתק"ז*
 סולם. עם חלון בדיני וכו' ר.ב אותררן

 החנויות, פתחי לפני הרגיל מזוזות עם מתכת של שמירה דלתק"ח*

 ויקבע שער כבית דהוי נראה הפנימית, הדלת עד ד' על ד' מקום יש אםא.
 חוה,ד עיין ברכה.( לגבי ק-י, ק.ט, סעי' לקמן )עיי,מזוזה.

 שערםחותמד' בית )עיין פוטרים. ויש מחייבים יש ד' על ד' מקום שם אין ואםב.

 ר'.( על מד' פחות בב-ש בבתיהם ומחמירים בחמיות ב,ה מקילים והשלם ה'. ס,ק לעיל ר'על

 שיי, ופטור. כמזוזה נחשבת אינה זכוכית)שסאהוע, ממחיצה הן המזחות אםג.
 רפ"ז.( סי' משקוף בדת שכתבממה



קנגשערים ח-טרפ"ו:פתחי

 בשתי חייב ולחצר לבית שפתוח שער ביתח4
 במקום ואחת לבית שפתוח בטקום אחתמזוזות.
 לחצר.שפתוח

 בשתי חייב לבית הגנה בין העומד שער ביתמ(
 במקום ואחת יבית שפתוח במקום אחתמזוזות.
 לגנה.שפתוח

 ח' םעי' רפ"וסי'

 במקום אחת מזוזות. בשתי חייב ויחצר לבית שפתוח שער ביתק"מ4
 ךאם הרוקי.1 בי ל.ג מנחות ח'; סש' שו.ע נ לחצר. שפתוח במקום ואחת לביתשפתוח
 ואם הם. לבית כניסה הפתחים שכל מזוזות, בג' חייב מרה"ר לחצר כניסהיש
 כמו ודלא ; קזנט,המ ;עיין רביעית. במזוזה חייב שער לבית מרה"ר אחרת כניסהיש

 לחצר פתוח החיצוף כשב"ש יה"ה גינה.( לגבי בסמוך ועיין ; ק,ג ז' בסעי' לעילשהבאמ
 הב,ש שפוטראס כהרז.ה דלא ור.ן; ;ימב.ן; במזוזה. חייבים הפתחים כל לביתוהחצר

 חייבים לבית, מביאים וכולם מוה לפנים זה כתים עשרה ךאפילו לחצר.(פתוח
 קכ-ה.1 ס,ק קונט,המ ועיין הרמב-ם: וכלשון אמת ;שפתבמזוזה.



שערימ ח-טרפ"ו: פרצחיקנד
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 י"א לחצר, ב"ש בין והפתח לב"ש ציר וההיכר לחצר פתוח מקורה ב"שק"י(
 ועשה מוהרא-ך הורה )בן חצר. לגבי בית שהוא שער הבית לצד המזוזהשיקבע

 לחצר בימין לקבוע וי"א מ.ד.( סי' משמט דבר בשו.ת שם התשובה בעל הסכים וכןמעשה.
 א..( ס-ק קס,ט סי' ובחזו.א שם; המגיה רעתהרב )כן שער. לבית הוא ציר היכר אםאפילו

 לבית.( נכנסים שממנו הפנימי לחצר מתייחס שהפתח קכ.ו, ס,ק )קונט-המ עיקר.וכן



קנהשערים ח-טרפ"ו:פתחי
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 המזוזה יקבע לבית אכסדרה שבין ד' על מד' פחות קטן בחדר וה"הקי"א*
 ס,ק ד' על ד' בענין לקמן ועיין י-ע: כנ"ל. לבית מתייחס שהחדר לבית,מאכסדרה

קנ,ב.(

,ןי
,ן ןקי"א

 וחיין
 בית ן %.

ן אכסדרהן
4

 יקבע אם עיון צריך בית, ולפניו שער בית ולפניופנימי חצר א"כקנ"א(
 אחת מזתות שתי קובעים לכן החצר. לצד או הבית לצד  שער בביתהמזוזה
 שם.( הלכה בבירור ן ועי א'; סעי' רפ-1 סי ~נרלעיל לבית. מב"ש ואחת לחצר שערמבית

8 י ו",,ש ן רע-ך_ו
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שערים ירפ"ו:סןרצדזיקנו

 פתח בו יש ואם ממזוזה. פמור המדרש ביתי4
 פתח. באותו במזוזה חייב 5ביתו בו לצאתשרגי5
 5חוש ונכון במזוזה חייב המדרש שביתוי"א

 ע5יה. יברך 5א אבל5דבריהם,

 י' סעי' רפ"וסי

 שסמוך החדר אבל .ביתר.( ,שאימ ממזוזה. פפור הכנסת ביתקי"ב*
 ואם במזוזה. חייב אחר, לשמוש בו משתמשים או אוכלים ששםלביה"כנ,
 כמו הוא ביה"כנ אז ביה"כנ, דרך לחדר ועוברים מביה"כנ לפנים הואהחדר
 שם.( י' סעי' ועיין נ'; סעי' רפ.1 סי' ירד -א.; )יטא במזוזה. וחייב שערבית

1ן
 אכילה חדרן11

כ,הכ"נפטור
יי 1ןקי"ב

ןי
ביהכ"נ

ביהכ"נפטור111ן
ספק
1ן

-

 1ן חדרן ."ן
ע  -4ש

ב"ש ג__

 שבסמור( במזוזה. חייב לומדים שבו חדרקי"ג*

 יש שם, שלומדים לחדר וגם לביה"כנ נכנסים שממנה העזרהקי"ד(
 והעיקר לביה"כנ, היא לעזרה כניסה שעיקר כיון במזוזה חייבת אםלהסתפק
 ב' חלק עחק מת )שףת מזוזה. בה היתה לבוב בעיר אבל ממדוזה. פטורשביה"כנ

 ק'.(סי'



קנזשערים ירפ"ו:פיצדקי

י ר-קי"ד
4

1 
 י

 , ח,וב 1ל4" ן . פטיר
 ן ביהכ"נ ן לימוד חד1,

 ברכה. ובלי לחומרה אלא קובעים ואין ממזוזה פטור עיקרו ביה"מדקםז"ך(
 ולא לביתו לימין דקדבע 1'.( סעי' )יפ-ו חייב. לכיה"מד ביתו שבין פתחלכן,

 שפת ר.כ: סי' ב' חלק בשמים הרי שו.ת צ.ט; סף ציון כנין שרת הרמרם: "שמעותלביה"מד.

 בסמוך.( ועתן קל.ג. ס,ק קונט,המ ועיין קפ.ד; סי' יו,ד משה אגרות שו.ת ל.ג.: מנחותאמת

 פתח באותו במזוזה חייב יביתו בו לצאת שרגיל פתח ישאם
 11 ס,ס קטן פתח ירס"י מ,וזתא. ליה הוי לא רבי ביה רעייל פתחא ההיא ל.ג. דף מנחות,מס'

 פתחא ההיא דהא איני, 1ימסס. יענו 5ס גסמו )עמת 1ס)מקיו 1סטףס ס6" )ד ט ר51 1)נ)ק מקומו 15))ומ

 רב אמר יהודה רב ואמר הוי רגיל ההיא מזו1ה, ליה והוי המדרש לבית הונא רב ביהדעאל

 הוי(. פתח באותו לביהמ.ר הנכנסין רוב )פרש.י הרגיל אחר הלךבמזוזה

 דף מנחות ,מס' ממזוזה פטור המדרש, לבית ביתו שבין בפתח רגיל אינואם
ל.ג.(.

 ביתו בני אבל לביתו, המדרש בית בין בפתח רגיל שאפילו שאומר מיויש
 בשו,ת רגיין רש.י. בכוונת ל"ג ס.ק )מק.מ ממזוזה פטור כן גם בו, רגיליםאינם

 שמ קבע לא ולכן לפרקים רק בו משתמש היה דרבי שאפשר קנ-ו סי' ב' חלק הלוישבט

 סי' רע"5 גסו-ס גמוס-ג 1115 גסמרס סס ס)5 מ1מ5 ס% מס1 גמי 1מ 11"ע בפרישה. הגייןמזו1ה
 סעסר שסס י": ז15 מסס )מסו )נוס *)1 "נ1 1מס"מ ממסו נ51מ סמסממס גפח" ס5"רי י") 4151ט'ו

 הקהל שאין המדרש לבית פתח דלכן 1רפ ה"נ 5וס רפ"1 ועין נ),ע"7, הטוו, עפ4מ5ס
 )ד.ע. ברכה בלי דיקבע נראה בלבד, הרב אם כי בו, ליכנסרגילין

 שיש מקום בכל אלא המדרש, בבית דוקא לאו לפי-ז דלכאורה ברמ.א י,ח סעיף לקמןועיין
 לקמן עוד עיין הרגילות. שיעור מהו לעיין יש וגם וצ.ע. ממזוזה. פטור בו, רגיל שאינופתח
 ר.ב.(אות

 כבית דינו זו, תנאי על ובנוי בו ושותים שאוכלים דידן ביה"מד אולםקמז"ז4
 לי אמר 1~1 נהגו. וכן ביה"מד, לצד קובעים לכן במזוזה. וחייכ"שטיבל"

 אף אסור הדק דמעיקר שבבית חדרים במו שהם שטיבלאך נקראים לכן כי וצ,ל קמנצקי ר-ימהרה.ג
 לבל ת)אי על שגעשו שטיבלאך משא,כ לאכילה. ק,ו אומנתו, שתורתו מי אלא בביה,מדלהתפלל

 (שימוש.
_  

 1קט"ז . ביהכ"נ 1קט"ו
ביתרי .י שטיבל

 ._נ.._



שערים ירפ"ו:פיזחיקנח

 שעות וג' ב' אלא ערב, עד מבקר היום כל בו לומדים שאין ביה"מדקי"ז4
 דדינו שכתב מי יש אותו, סוגרים ואח"כ למעריב, מנחה בין וכן שחריתאחרי

 וצ.ע. הש-ך. לשון ממשמעות ידידי' בית בשם קל.ד ס,ק ,קזט-המ לגמרי. ופטורכביה"כנ

 לקבוע.( שנהגווכמדומה

 התלמוד ,לפי ארעי, שינת שם וישנים אוכלים לומדים, ששם ביה"מדקי"ח(

 )לי, במזוזה. שחייב יי"א )לחכמים( מזוזה. צריך שאין י"א י.א( יומאבבלי
 מאיי

 כרכה. בלי מזוזה יקבע לפיכך והא.( ר,ה ל-ג מנחות תוס' ועיין פ,ב; מגילה~הירושלמי;
 הצהרים שינת ישן כשהי' ואמר ביה"מד לפתח מרוטנברג מהר"ם עשהוכן
 נהג מרוטנברג מאיר שר' קימנר )טר; מזוזה. בו שתקן קודם מבעיתו רעה רוחהי'

 שךע.( )עיין נוהגים. דכן בגמרא.( מאיר ר'כשיטת

 סג6מר קרעיס, קועש סורתו )עסס סמיוס גמת ס,סן גן ע"6( )דף ס,סדוין מק' עין סמדוס נמס סי)סגעמן

 נמסמ"ז סמח)מ)ס ~ג, סמדרם גמס 'סמס *ן ט.,( - רמ-ו סי' ביו-ד להלכה )הובא ,~מס. ח1מסקוע,ס

 רשינת  בתב ט"ה ס"9  )שם 51"ך למ~ס,  3מיפ"דו ייסן מרוט)גרג סמסר-ס ע1 קסס ~ק,ח קרע'ס. געסססגכסו

 קבע שינת אבל )שם( ארעי, בשינת אף להחמיר הש חסידות מידת מ.מ הדין. מן מותראוזי

 סיסג"6 ס1ועס ט-ו( )ס.ק נמ"נ ועת"ס ג'( סעיף )סי'קנ-ן או.ח. בשו"ע משמע וכן הש.ך. לפיאסור
 מספ41ס סנס לון ספה מזוס'ס סגנהי סס גמס"1 ועין כאן( כמהרים )ודלא מז.)". "ס~ר 6רע' י')תגס

 עי"ס. ג"ס, סמירס כמח דדיגס 6רכי, סיי 6ף 6פיונסס,

 במחיצה פתח יש אם ביה"כנ. כדין ממזוזה פטור נשים לעזרת פתחקי"ם*
 מחוייב אם ספק למולו, התינוק את שם שמביאים לביה"כנ נשים עזרתשבין

 ציר בהיכר שחייב וי"א )מק.מ( ממזוזה. שפטור י"א בשת.ת.( מובא )חמרדבמזוזה.
 שני, לצד שמושו ורוב אחד לצד ציך היכך ואכ( ס,ג( דף )חו-ה תשמישך. ברדבאו

 משתמשים השבדע במשך שאם ונהאה, שירצה. צד לאיזה ברכה( )בלייקבע
 של תשמישו רוב בתר אזלינן אז המדרש, בית של הלימוד כחדר נשיםבעורת
 השבוע.כל

קי"ט

 עזרתון
גשים,ןעזרת

ביהכ"נ
 ,,עני- יעל- ספק --:ן, ביהכ"נ ליע-,ןנשים

,ן
נ- -  -

 שאין אע"פ ולתפילה, ללימוד רק שקבוע יחיד בדירת ביה"מדק"כ*
 מזוזה שם לקבוע וחייב מהדירה כחלק הוי יחיד, שימוש בומשתמשים
 ס-ק קונט.המ ר.ג; ס-ק מו"מ שפ.ד; סי' י-ד נזר אבני שו,ת ל-א: ס-ק מק,מ ט'; ס.ק )פת,תבכרכה.

 סעי' לקמן יעייז4.י;

 י."



קנפשערים יארפ"ה:פתחי

 וחנויות שבספינה והבית בחג החג מוכת'"א(
 פפורים.שבשוקים

שששאששש8--  ייש סעי רפ"וסיי
 כחכמים הא. ;יומא היא. ארעי דדירת ממזתה, פטור בחג החג סוכתקכ"א(

 פתחה לעשות טהגין זה שמטעם ב' סעי' רפ-1 סי' ועיין ארעי. בדירת במזוזה רמחתב ר-י עלשחולקים

 במוווה.( חייבת תהיה שלא עגולה סוכהשל

 לביתו, הסוכה דרך שעובר דהיינו לביתו, שער בית היא אם ואףקכייב(
 ס-ק מק.מ ט.,; ס.ק )דלק הוא. ארעי פתח לסתור, שעומד כיון דפטור, ג"כנראה

 משמע וכן קבוע; לבית פתוח אפילו משמע ממזוזה. פטור ארעי שב.ש היא הרמב.ם דעתל-ז;

 היוצרים סוכות בשתי דוקא הוא ממ1וזה פטור ארעי ב,ש רדין חולקים, וראב,ד רש,י אבלמפר.ח.
 במזוזה. חייב לבית פתוח ארעי שער בית אבל החיצונית. פטווז( לכן היא. ארעית ג.כשהפנימית

 בן לר.ח לציון בראשון בתב וכן דפטור. יודו וראב.ד רש,י גם שער, הבית לסתור עומד אםואולם

 במזוזה. שחייב משמע שליט.א קניבסקי להגר.ח ביתך במ1וזת אולם קל,ח; ס,ק ובקונט.המעטר;

עיי.קה

 לבית, ב"ש והיא לסתירה, עומדת שאינה השנה, כל קבועה היא הסוכהאם
 החיים כף כ,א; ס-ק תרב.ו סי' מ,ב תרמ,ר: סי סוכה הלכות ש.ח שמ.ג לכו"ע. במזחהחייבת

 ב'.( אות קל.ב ס,ק מז,מ ק-מ; ס-ק קונט.המשם;

 שהיא הסוכה )כגון גמ,וא סמסויגס גס1גס !עין חס : סערס לבית שער בית שהיאסוכה

 געמרס, סג6ס גמגוח ס1' 6י ? סוגס יס')ס גמגו~ת יוג6 ס6ס ג6יסוו, הסג סמ111כ, ו)פ)ס הבית( לפני שערבית

 )סוגס מסוסונ ספס" 6ס )ססוס 6ו סעו, מס ססוגס "ין וענס'1 מת1 "ס !ססקיר עגס !ו סיס מון די)מ""ו
 ל.( )דף סוכה במס' תוס' ועיין תו אות רפ-ז סי' לקמן ועיין ממ11כ.(וסטורכ
 שם להישאר שאסור י-ב אות רפ"1 סי' לעיל העיין.

 ס)ס ית" !עס1ח ס)סגו מ"1 "4( ופ"1 סי' )קמן 1עהן מוחס. ט ס6,ן ג(יו 4סג ס6סיי י"ג 16" וס-ס ק" )ע,)עין

 מ1חס. "י,ג נס 'יס קן6 "אןעט5ם



שערים יארפ"ה:פרנחיקם

 ומסכך התקרה את מסיר החג ולפני השנה כל בו שמשתמשים חדרקכ"ג*
 את שהסיר דכיון )עפרט קבע. מיקרי דלא - במזוזה החג בימי דפטור י"אבסכך,

 גם במזוזה דחייב וי"א העשוי.( מן ולא תעשה סוכות אחרי והוי ממזווה החדר נפטרהתקרה,

 קל.א.( ס-ק מז-מ ,ועיק החג. אחר המזוזה את מסירים דאין המנהג וכן החגבימי

י=8יז, שלום.( אההב )ספר נסוכתו. מוווס קגע 11") קמעקר ס),ס ו'סוס"1

 י-
 ן

 פנימי בחדר והיא השנה כל בסוכה משתמשים שאם שאומר מי ישקכ"ד*
 צריך החג בימי בו, שהסוכה לחדר כשנכנס הכניסה מימין לקבועשצריך
 פטורה החג שבימי כיון לחדר, הכניסה בימין המזוזה את ולקבועלהחליף
 לחדר הנכנס הימין לצד פעם עור יחליפנה החג ואחרי ממזוזה,הסוכה
 ויא תעשח חשש החג אחרי במדוזה יש הכי לאו דאי הסוכה. שבוהפנימי
 קלונר( מהר.ש חיים שטת צ.ט; סי' ציון בנין שו.ת ששון; מהר,א א-ר: )פר"ח; העשוי.מן

 קנ.ה סי' ח.ב הלוי שבט שו.ת )עיין חולמ,ה בדין סוכאבענק

1,

__ סוכהןקכ"ד
חדר (4

 מסי' )ראי' בהכשר. מתחילה שנעשה תולמ"ה משום בזה שאין וי"אקכ"ה(

 בימי שאף ו,13ד, י-ד( סי' אבן טורי ארבעה שו,ת תרכ-ו; בסי' ~האחרונים הלבוש ומדבריט.ו;
 לצאת הרוצה השנה. כל קבע דירת דהוי כיון מזוזה חיוב מידי יצא לאהחג
 סי' תשובה )שעף ברכה. בלי ויקבענה ויחזור החג אחרי המזוזה יטול הפר"חידי



קמאשערימ יארפ"ה:פתחי

 החג אחרי להסירה צריך לכו"ע החג, בתוך זה בחדר מזוזה יהקדבעתת.ו.(
 שמץ. מדמ ,ועיין ברכה. בלי לקבעהויחזור

 ברמב,ם.ובקרית ונוכר בגמרא נוכר לא "1.ע: ממזוזה. פמור שגספינה ביתקכ"ו(

 ו",י עיי,ש.( ה' הלכה ד' פרק חו.ה ואתחנן; פ' תנאים למדרש מציין שלים.א קניבסקי להגר-חמלך
 עיווגי )גגי ייוס טמס י6 סגקרקע, וגטן סגפסעס ממ ג"ס:, דף עימגק גמסגמ ערוגס גמי5מ"מ'

 פט1ל סגפסעס יממ סדק ס,6 6"ג ממוווס. סט1י סגקרקע טגנץ סדין דמג6ן רס"1 9' )קמן 1עיןמחומין,ע'צ.

 פס. קדן ג' ח1ק סמגמס %) נסו"ת ת"מ' %1"נ מ%ן.ממוחס

 טס1" גימ סג) גה-ז( )סנמ סרמג"ס סקקסנן
 קו1ג ג' .גימ "תס( ,ע' "' 1נית קויג סנ, וגימ "מ1ח ע' )מוינס קר1ג

 "ע ס%י1ן. מן ,סממ1ס( 1מודזין "סת גמזיגס סכ) סרי 1כו; 6מס( ,ע',ג'
 למיגספיויייניילס'רי

  יימיר כיימ.
 מקור ססג'6ססנ"ה

 1)" "גזקמ' סגמג סס)הן גנעלוך 1ד," חוספת". )ס"' גוון מתוספת"
 סתסנס סדר 1עין ת,"ת'"

 ג-יט( סמ"יר ,סרג" סתנ'"1. ססק) ממנ'ת גע) ס)תגנ1

 ש.~.ייי 4ל.. .יי שבספינהבית

א 4
 כיון פטור ג"כ ישראלים, הם והנהגים ישראל של הספינה אם יאפילוקכ"0

 פ,ב; סי' ב' חלק יצחק מנחת ,שףת ארעי. דירת אלא כביתם נחשבת אינהשהספינה

 בשו-ת שם בית- מיקרי ולא דניידי הוא הפטור של דהטעם וי.א ; גבה שלחן בשם קמ-ב ס,קקונט-המ

 המשכן.( ובמרכבת א'; סי' ואהלות מור ל.1; סי' שאולחנרת

 באופן ממושך, לזמן בספינה שדרים והמלחים החובל שרב די"אקכ"ח(
 ט.ו.( סי' ג' חלק יעקב קהילת בעל אביו בשם ביתר 1מזחת ברכה. בלי במזוזה חייביםקבוע

 בתים להם ויש בים, אפילו מצוי' ברוח לעמד שיכולים שלנוובספינות



שערימ יארפ"ה:פרצחיקסב
 י,א סי' בהלכה המצויינים שערים כ'; סעי' רפ.ו סי' השולחן ,עתך במזוזה. חייביםקבועים,

 שקוראים קבוע כאופן בנמל העוגנות בספינות שבונים הבתים וכן י,ג.(ס,ק
 פוטרים.( יש דניירי דכיון 'ברך עלא ובאמסטרדם. בווניצי' כגון שיפהויו("600ששס6

א2
 רכ לזמן בנמל שעגנהספינה

 קבוע, באופן בה וגרים חדרים ג' או ב' בה שיש עגלה כגון זרוק אהלקכייט(
 ז0 שו[05חז)4חז0א

 זשון0ז"
 כהרף במווזה חייב דבעה"ב כיון שמתטלטל, אע"פ

 א'; סעי' רפ,ו סי' רע,ק ס.ב; סי' יעקב חלקת שו.ת פ.ב; סי' ב' חלק יצחק מנחת )שו,תשמחייב. מי יש מצויה, שאינה ברוח לעמד יכולות המחיצות שגוף כל נייד, בשלאעין
 ו'.( ס-ק ד' פרק דו-ה ועיין מ1ה; גדול ארעי רירת לך ראין בזה מסתפק ובמק.מ ט': ס,קמ1.מ

 וישנים שאוכלים )אע.ג ממזוזה. פטורים ואוירון רכבת, וקרנות אוטובוסק"ל(
 מיקרי דלא כיון מ"מ בעבודתו, היום כל שם ויושב יהרדי היא הנהג יגסשם.(

 כועלית. דכן ו'.( הלכה ד' פרק )חו.ה להחמיר. א"צ דניידי, וגם דירה,תשמיש
 של הפתח שער על מזו1ה קביעת )ולענין קבע. לדירת עשוי ואינו דניידי כירן)עלעווייטאר(

 למעלה הפתח ?ורת כשיש ),,ו0,0(85, דניידי כ,דרגך,ן חלון.( לנבי לקמן עייןמעלית.
 במזוזה. חייב ומזוזות, משקוף עם למטה,או

 זרוק, כאהל דדימ )דע,ק ספק מידי יצא שלא שאומר מי יש האויר( )ספינתאוירון
 בית הוי ולא ומרווודים נאים אוירונים שעושין כהיום לפי.1 מ1ה. ורוע בית לך שאין תמהוכמק,מ
 דעת ולפי ע.כ, שבספינה. מבית גרע דלא לפטור יש רמ,מ קנ.ו סי' ח-ב הלוי שבט בשו.ת כתבגרוע
 עם ליסע נוהגין יש מ,מ להקל. והמנהג דע.ק. של ספיקו וניעור הרר חייבת, שבספינה שביתרש"י
 פ-ר אות רפ,ט ס"ה אות רפ.1 לשמירד.(סי' במזוזה שכתבט מה עיין לשמירה. באמתחתמ1וזה



קפגשערימ יארפ"ה:פינחי

 המזיקים. מן לשמירה הכסא לבית בכניסתו בירו תפילין אחיזת לגבי כ"ג: דף ברכות במס')כמו

 אות רפ.ט וסי' ס-ה; אות רפ.1 סי' לקמן ועיין קמ"ט; סי' ב' חלק הלוי שבט שו,תועיין

ב" ש  
-----אא
 זה דין )כי במזוזה. חייבים אם הפוסקים כין ספק יש שכשווקים חנויותק5"א* י("

 י"א.( סעי' רפ"ו סי' משו"ע משמע וכן ומאירי; רי"ו; הרא"ש; וכן פוטר: הרמב"ם בש"ס; מוזכראיע

 החדרים אלה הזה, בזמן איירי. חנויות באיזה לעיין שצריך אלאק5"ב4
 בית ל-י; סי' ב' חלק פעלים יב הקטנה; יד שיישה; חייבים. )510185( קלייטןהנקראים

 ועוד.( שפ,ד סי' נ1ר אבני ;הלל

 יהודה: לחם בית רה-ח: )ח.א; בלילה. שם ישנים שאינם כל פיטרים יישק5"ג4

 ברכה. בלי יקבע לכן ח'.( הלכה ג' פרק חו.ה ועיין : ו' הלכה חיים בשנות קלוגר מהר-ש :דע-ק
 חי.( איש בן 1.ל: חיים יוסף ר' קט-ז; סי' הלוי חלק שו.ת נ.ט: כלל הבית ברכת השלחןי)מסגרת

 לפתחו. מזוזה שצריך פשוט לרה"ר, פתוח בביתו שהיא חנות אבלק5ייד(
 כ,ח אות לעיל ועיין שם.(ה,ז

 אותן-פטורות. מפרקים שאח"כ השוק לזמן ארעיות חנויות אבלק5"ה*
 שם.( ספיטת דין עם זה זין שכתב השו,ע מלשון משמע וכן ; שאול חמדת,שו,ת

 קע"ט אות לעילועיין



שערים יארפ"ה: מרנחיקמד
 צרין פטורה חנות אם הנ"ל. בפלוגתא תלוי' לחנות ביתו בין פתחקל"ו(
 ג לקבוע דהרוצה ,יגראה, החנות. לצד קוכע חייבת החנות ואם הבית. לצדלקבוע

 לצ, וקובע עצמה מצד חייבת וחנות כט.ז. דלא העיקר אלא כן נוה1ק ואין לסמוך, מי על ישמווזות
 עיי"ש. ~20,02( בגאראדז וה"ה ר.ח.( דף הלכה בירוריהחטת;

 "וקל
 81ימא

8
 88אא8888

"יות8
-

- ,ייו טמ
 ", ט .

קל"ז*
 אחר, של הבית דעיקר כיון דפטור י"ל אחר, של בבית במשרד העובד

 כוי דכן ק-ב.( ס-ק הציון שער ביתר; )מז~ית לעבודתו. רק במשרד שמוש לוואין
 הפועל חייב אינו במצוות, מדקדק שאינו יהודי של חרושת בביתשעובד
 )שו-ת בעה"ב. לפטור כדי יקבע ערבות, מצד אבל עצמו, מצד מזוזהלקבוע
 פ-ג.( סי' ב' חלק יצחקמנחת

 פשיטא בלילה, גם סחורתו את שם בעה"ב שמניח חרושת ביתקל"ח*
 הלכה ג' פרק חו"ה ועיין ל'; וס,ק קמ.1 ס,ק קונט.המ ק,ב: ס,ק ביתך )שחת במווזה.דחייבת

 קל,ב.( ס.ק יעיל )עייו כרכה. בלי אךח'.(

 )ע0ז/%( רוינטגן שם שמצלמים חדר או מעבדהלאיפ0ז060,( חדרקז"םז(
 שחייב נראה מ"מ המזיקוול הקרנות בגלל ממושך זמן שם להישארשסכנה
 שמעבדים בחדך דכן י.ב.( ס,ק לעיל )עיין משרד. חדר בכל כמו מזוזה שםלקבוע
 עבור ממושך זמן שם לעמד א"א ואם במזוזה. חייב לו"00ז~ז0ע( צילומיםשם
 הפכו פ"ד:ואם אות ד' סעי' בורסקי דין לעיל עיין החומרים: של הרעריח

 חייב המרחץ, לבית בו משתמשים אין ושוב בא,י( )כנהוג למעבדהאמבטיה
 פ-ז.( ס-ק ד' סעי' לעיל ועיין 1'; אות קמ.1 ס,ק מז-מ ~ייןבמזוזה.

 לקבעה ויזהר ברכה בלי במזוזה דחייב נראה פ"ע2( התעמלות חדרק"מ(
 ס,ג.( ס.ק ב' סעי' יעיל )תיין צנוע. בלתי לבוש חשש יש אםמבחוץ

 את להחליף בבמה כשמשתמשים רק בו )שמשתמשים במה יד על קטן חדרקמ"8*

 יש אם הספר. בבית חדר כל כמך הדא הבמה( על שמופיעים עד שם לחכות אוהתלבושת
 )פשוט( ברכה. בלי במזרזה חייב ד' על ד'בו

 חדר כל כמו דין לו יש לבמה, שם דרך שעולים חדר שלפני דלת דכןקכ!"ב(
 )פשה( ברכה. בלי מזוזה לקבוע וצריכים הספר,שבבית

 גרול( מקרר בדין לכאורה ..)תלף גדול( מקרר לגבי ל.א אות לעיל')עיין
 שוים( דינם אם לעיין...)יש



 קמהשערים יארפ"ה:פרצחי

 הלבשהחררשבימה
 "בקמ

 חדר, כל כמו במזוזה חייב החולה את הרופא בודק שבו חדרקמ"ג(
 )כדלעיל בברכה. יקבע בביתו הוא החדר ,פשוט(דאם ברכה. בלי מבחוץויקבענה

 חנויות כדין ק.כ.1 ס,ק י'סעי'

 לאהל ויש יום משלושים ליותר כדירה בו להשתמש שכוונתו אהלקמ"ד(
 )פשוט1 מזוזה. לקבוע חייבים ופצימים, משקוף, דלת, דהיינוצוה"פ,

 "דקמ

 צוד"ס-_

 נראה יהודי, לשומר בית או משרד בתוכו שיש החיים לבית שערקמ"ה*
 שו.ע ועיין ביהבנ,ס; בדין שכתבט מה )עיין למשרד. שער בית כל כדין במזוזהדחייב

 מעשרה למעלה שהיא וגם אמותיו. ד' תוך הוי דלא חרא לרש. לוע) משום בו ואין ג'. סעי' רפ,וסי'

 ירס ממ סיס קגר ג"ס: יף עירוגין מס' ~כין ה'. ס,ק רפ,ו סי' ט,ו ועיין עצמה. לפני ברשות והויטפחים
 זוהמה. דנפיש ממזוזה פטור המתים טהרת חדר קג"ו. ס"ק סגססינס ג'ח 1ע') ~עיןוגו;

 ואין ז"[60, ל"ס0ז לבית, ההסקה תנור בשביל רק העשוי חדרקמ"י*
 שאינו כיון מזוזה, שם לקבוע חיוב אין לכאורה אחר, לשימוש בומשתמשים

 )סי' לעיל שכתבנו מה ועיין לסמור. מי על לו יש שמירה, משום להחמיר )~הרוצה לדירה.עשוי

 סעי' רפ-ו )סי' מקרר ולגבי ; -קי.ח קט.ו ס,ק " סעי' רפ.ו סי' ועיין ; ביהמ,ד בדיני ד'( ס.ק א' סעי'רפ,ה

 או מאכל קופסאות שם לאחסן האוצר לבית בך משתמשים ואם ל-א.( ס.קא'
 בלי במזוזה שם חייב אולי וכדומה, כביסה מכונת כגון הבית צרכי בולעבוד
 מסרס וסדר )גהע ססמון מ)ומ גגי גד)ע'1 1גימ ססמון ס"וגו ג,מ מגי סיונ עת שס "ססו )רע(ברכה.
 )גיח. ססמוןעגו"ס



שערים יברפ"ו:פרנחיקמו

.ן
,:ינח~

 הפנימית מזו, לפנים זו יוצרים של מוכות שתיי"ב*
 פטורה. והחיצונהחייבת

 במיוזה חייבת הפנימית מזו, לפנים זו יוצרים של סוכות שתיקמ"ז(
 בפנימית.( אף פוטר יוסי שרבי א' פרק סוף מווזה מס' העייו ; ח. סוכה )מס' מ!פזורה.וזקוקיפיונזמ

 אבל ,)יש-י,ראב,ד.( פטורה. החיצונה לכן ארעית היא שהפנימית י"אקמ"ח(
 במזוזה. שתיהן חייבות קבועה, היא הפנימיתאם

 היא שהחיצונה רק )רמב,ם( בית. כמו קבועה היא שהפנימית וי"אקמ"ט*
 פטורה. ולפיכך לסתורעומדת

 צריך אי והרא,ש הרמב,ם במחלוקת תלוי )מ.כ מקורה. כאינו דינו שסכך יי"אק"נ(
 י,ד( סעיף לקמן )ע"ן חצר.( לגבי א'( סעי' רפ,ו סי' לעיל )עיקתקרה



קפזשערים י3רפ"ו:פיוחי

 ואם פפור. אמות ד' ע5 אטות ד' בו שאין ביתי"ג4
 אע"פ בשוה, אמות ד' על אמות ד' 5רבע כדי בויש

 זויות ה' בעל או עגו5 שהוא או רחבו על יתרשארכו
חייב.

 ג.( סוכה )מס. מטזוזה. פפור אטות, ד' ע5 ד' בו שאין ביתקנ"ב*

 .18( היא שאמה נאה הגרא,ח 1לשיטת .ג6 שהוא "72 הפחותלכל

 .24( היא שאמה החזו.א נלפי צד לכל .ע8 הפחות לכל אומריםויש

 סמ", ז 1"ננכ 'מ'ן ן "ננע מן יס ק"פסה מס ג! 4מ"! כ,מ,ן 'ד1 פווס גס"יס ג% סגורןרז1ע
 1סס ק1מת1. סיע1י

 ס1" "ס !מק! סחדל. גק! ,מל,ד  "מד ג!יג1)
 "ננכ1מי1. ק11ף מן "מ1ת ד' יס "ה1 נספ1רק 6 .,ן גטס

 מרובעות, אמות ט"ז דהיינו ד' עץ ד' לרבע כדי בו יש ואםקנ"ג*
 ושרע.( ומרםחייב.

 ,ש,ך( ברכה. כלי יקבע ע"כ 1רא"עה דפטור. וי"אקנ"ד(



שערימ יגרפ"ו: פוזהיקסח

 בו יש אחד ובהדר ביניהם, פתה ויש לרה"ר פתוחים חדרים שני לכןקנ"ה*
 להדר בימין יקבע הייב( )שספק לרבע כדי רק בו יש ובשני הייב(, ,שודאי ד' עלד'

 לרבע. כדי בו שיש ההדר לצד הוא ציר ההיכר אם ואפילו ד' על ד' בושיש
 עיי"ש.( קמ"ט ס"ק)קונט-המ

 שיקבע ד',י"א על ד' בהם שאין אע"פ הבתים, שלפני שער ביתקנ"ו(
 קנ.ב. ס.ק קונט.המ מק.מ: דניאל; הימורי בשם י.א ס.ק רפ,ו סי' ,פת,ת ברכה. בליהמזוזה

 קס"ה,( אות בסמוךועיין

 בגדים לתליית אלא ויציאה לכניסה משמש שאינו קטן הדר אבלקנ"0
 יצהק מנחת )שי.ת ממזוזה. פטור אדם, בו שיכנס מקום בו שיש אע"פ""5"((

 קס.ב.( ס,ק לקמן ועיין ט.ז; ס,ק ג' הלכה ד' פרק חו,ה ק': וסי' צ.ט סי' ציון בנין שו,ת ק.ג; סי' ג.חלק

 על ד' של בשטה טפהים עשרה גובה בו שאין מדרגות שתהת מהסןקנ"ה(
 ועיין קנ.ה; ס.ק )ק~נט.המ ממזוזה. פטורד',

 לקמ"

 פטור טפהים, עשרה של נמוכה במהיצה שחלקו ד' על ד' הדרקנ"ט(
 דברים.( מעךב שו-ת שי: )עיר בזה. מסתפקים ויש מ,ה.( ס,ק מק-מ כ,ב; ס.ק )דשקממזוזה.

 ב,ה.( המ,.מ על שתמה קנ-ה ס.ק בקונט,המ ועיין צ-ט; ס,ק )נח,מ כרכה. בלי לקבועוי"א



 קםמשערים ינרפ"ו:פר?חי

ר
. .

5
 פניכןי, הדא אם קטן.( מטבח או האוצר בית ~כגון ד' על ד' בו שאין קטן חדרק"ס(

 חיים להג"ר חתם שלמת שו-ת י א' סעי' צ-ב סי' לאברהם חסד ~שו,ת ממזוזה. שפטור י"אא.(
 : ל.1' סי' נתנאל קרבן מבעל נתנאל תורת 1'; אות צ,ה ס,ק מ~.מ רע.ק; י ק.ה-ק.ט סי' ב. חלץווננפלד

 צ,ד.( סי' מהרי,לשו"ת

 רהוי י,ג סעי' רפ,ו סי' רעק.א ~משמעות להפנימי. ימין בצד לקבוע שחייב וי"אב.(
 סי' בפת,ת מובא רניאל חימודי ; עיי.ש קפ.א סי' יו,ד משה האגרות בעל זה על ותמה לשוק,כיציאה

 חימורי בעל דברי שפירש שם פתים מנחת ועיין : ד' על ר' א.צ כך בו שמשתמעדם דחדר י.א ס,קרפ.1
 ועוד.( סקולען, בבית וכן רעק.א. נכדי נהגו וכן אחר. באופןדניאל

 להרי.ף שסביב הגבורים בשלטי שבא ~רש,ז הגדול. לחדר ימין בצד שיקבע וי"אג.(
 ברכה; בלי חי. איש בן צ.טי סי' א' חלק ציון בנין שו.ת שםי יו,ד פתים מנחת שו,ת מזווה;הלכות

 רעק,א; בפירוש ואחרונים שיברך: ומשמע ח' ס,ק רפ,ט סי' דע.ק דניאל; החימודי בבוונת דעהחדרי

 1.ל.( ברייש לר' תשובה ח'-ט' סי' א' חלק יצחץ מנחת בשו,ת מזה ועיין ; ה' אות קס,ח סי' יו,דח~ו.א

 פנימי קטןהדר
 שא!5555555ק 5555555585קק"ס

. ןן, ן ן.
 לגדול כניסה ימין לקטן כניסהלימיןפטור



שערים ינרפ"ו:מתחיקע
 בחצר העומד קטן חדר כגון עצמו, מצד פטור הגדול החדר יאםקם"א(
 לחדר יקבע להחמיר הרוצה אז בפרוזדור, קטן חדר או ש4[6( עש54 !0";ש"54
 להקל שמטה ק-ג סף ג' חלק יצחק מנחת עי-ת ועיין קנ-ג; ס-ק )קוש-המ ברכה. בליפנימי
 סנגר. 5י יקגע סג") גיגר קסו חרר 6"ג נפור, דיעו )מן הח,ס ססוס סחגו 6ס וקערה, מזוזה.(שא.צ
)ד,ע(

ש

 קנ"ז. ס"ק לעיל עיין 4!0ט4 ח, טש05,ש בגדים ארוןקס"ב*

 באר )שרת ברכה. בלי הכניסה בימין חייב לתוכו ונכנסים ד' על ד' בו יש אםא.

 צ,ג.( סי' חלקמשה

 בגרים שם להחזיק אלא נעשה שלא )שם. פטור. ד' על ד' בו אין אם .נ

 לתוכו נכנס אימ שאם הנ.ל. המחבר כתב שם אולם באירופא, עושים שהיו גדול ארגז במקוםונעשה

 )והמנהג וצ,ע.( ברכה. כלי יקבע ד' על מד' פחות אפילו נכנס, שאם לקבוע-משמע צריך.אינו

 קונט.המ ועיין בגדים. בארק אף קובעים והחמו.ד ורעק,א גבורים השלטי לשיטת לחוששהמקפידים

 צ.ב.( סי' ד' חלק שם עוד ועיין ק.ג; סי' ג' חלק יצחק מנחת שו,ת בשם קנ.דס.ק

קיי

 לרבעכדי ד'על



קעאשערימ יברפ"ו:פתחי

 גדול מקרר וכןקם"ג(
 )88ע!"

 ז0
 זש882"

 )עיין בגדים. ארוןכמו דינו 4!סמ4 מן
 לקבוע לא דהמנהג עהגים.( יש וכן ע.1, אות זצ.ל מצעלעמ להרה-ג מרקחים מגרלותשרת

 ועיין ל,א: ס.ק סעי'א' רפ.1 סי' לעיל רעיין צ.1; סי' סוף ב' חלק משה באר שו-ת עייו 1במקרר.
 ל-א( אות לעיל )עיין קמ-1.( ס,ק רפ.ו סי' הסקה חדר בדקלעיל

 ,יי.,יי ן,,%
 גדול, לחדר סמוך שהוא ד' על ד' לרבע אם כי בו שאין קטן חדרקס"דז

 שו,ע.( ר"ץ; )נרמרם; פנימי. לצד שקובע י"אא.(

 בשו.ע.( והי-א רי,ו; : )רא,ש שפטור. וי"אב.(

 ויכוון פצים, בכל אחת דאורייתא, ספק משום מזוזות שתי שיקבע וי"אג.(
 יעב.ץ שאילת שו,ת בשם צ,ט סי' ציון בנין )שו-ת חובתו. ידי יוצא כדין שהיאשבאיזה

 לחדר הכניסה בימין שיקבע דנראה י'.( אות צ-ה ס,ק מו.מ ור,ת; רש,י בתפילין כמו ע'סי'
 מזוזות.( שתי לקבוע שמענו שלא צ.ה אות סוף שם )מז.מ ברכה. בליהקטן

 יקבע אחד, בצד רק פצים ואין כנ"ל ימין הוא צד איזה ספק יש אםד.(
 בשכירות.( הוא החרר אם ובפרט ס.ס מטעם לגמרי פטור ואולי - ,פשוט הפצים. עלהמזוזה
 גדול, לחדר כניסה לצר יקבע גרול לחדר פתוח סתום קטן חדר קנ,ב סי' ח,ב הלוי שבט בשו.ת,כתוב

 מי מ.מ יברך. שאף מדבריהם ומשמע והמנ.פ. רע.א.חכ.א ציון, בנין רע.ק, מאיר, הבית דעתשכן
 בקצשו.ע.( עיין החיזכ. עיקר על מפקפקים שיש כיון אותו מזניחים אין מברךשאיפ

 שלמת )שו.ת מוזר. כדבר ייראה שלא בפרסום, יעשה ולא היטב אותה יכסה להחמיר, רוצהואם

 שפ"וי. וסי' שפ"ג סי' יו"דתיים

 גדולים(. חדרים שני בין קטן חדר בדין ס.ט אות רפ,ט סי' לקמן)עיין

קס"ד
 'הד'ג'כ'א'
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שערימ יברפ"ו:פרצחיקעב

 מחייבים יש לבית, שער בית שהוא ד' על מד' פחות קטן מסדרוןקם"ה*
 ג' חלק מהרש,ם תשובות ד': ס,ק רפ-ו סי' דעה שערי ט-וי סי' לחיד,א אומץ יטף )שרתבמזוזה.

 מוכא שם מהרש,ם משמעות ל.ט; ס,ק מקימ ) פדג(רים. ךי,ם סי'רפ.1.( יו-ד שי.ק מהר,מ קנ,ד:סי'

 1'.( אות צ,ה ס,ק )מ-מ ברכה. בלי יקבע לכן עיי,ש.( קמ,ו ס,קבמז,מ

 1' סעי' לעיל העיין לפטור. מכרעת המק.מ סברת שאין כתב קנ-ו סי' ב' חלק הלוי שבט.)ובשו.ת

 שער(. ביתבדיני

נ"שקס"ה

 כדי אלא דלד בו שאין )כגון מזוזה חיוב ספק שהוא לחדר בי-ש( "ה" קטןחדר
 הבית אם מ"מ פ,ז( - ד המאיר )שרגא מזוזה לקבוע צריך אין ח'( על ב'לרבע,

 ברכה, )בלי לקבוע הרא הידור ראורייתא( חיוב שהוא בעה-ב של ג,א שכרראיני

 אפי' לפ-ז ברע,ק, כדאיתא בקביע, הספק מן להסתלק יכול רבקל ספיקא ספק אמרינן לאדבמוו1ה

 )רמב,ן אהבה מצד הידור שבל קל, סופר של ~ולה מ1וזה יקבע לא אבל לקבוע, הידור ישבשכור

 ביתו תוך קללה מביא ולפעמים הכוונה הפוך גורם גרוע מוווה בקביעת ולפעמים דוחה( עשהעל

 השי.ת(. בעבודת גדול כללוזה

 לדירת שייך שאינו אף ד', על ד' ורחב טפחים י' רק גבוה קטן חדרקמ"י*
 ,0 שג6 )צשא5 כגוןאדם,

"00, 
 - תרס,1 תורה שערי )עייו במזוזה. חייב מרפסת, תחת

 דניאל החימודי מטעם הלכה בבירורי מובא ק,ג סי' ג' חלק יצחק מנחת ושו,ת קי,ג, סי'תרס-ד

 ב'(. סעי' רפ-ז סי' )עיין 1'.( ס.ק לעיל ועייןכדלעיל:

 קכועים גדולים כלים בו ויש ד' על ד' בצמצום כו שיש קטן חדרקם"ז*
 מן טפחים עשרה אין אם הנ"ל, השיעור שממעטים טפחים, עשרהגבוה
 טפחים, י' שם יש אם אפילך די"א י.ח.( ס-ק )דע,ק פטור. התקרה, עדהכלים
 "ייואו.ח החדר. שמוש לצורך הם הכלים אם 3,חייבים דיש מ'.ן ס.ק )מק,מפטךר.

 ועיין ; צ.ח ס,ק )מי,מ ברכה. בלי יקבע לכן רס.ג.( סי' מהד-ג מהרש,ם שו-ת ; ד' סעי' שנ-חסי'
 ק"ס.( ס"ק קונט"המ וב"ב; כ"א ס"ק ד' פרקחו"ה

 כגק גרולים בכלים דה,ה ונראה מחוברים. בכלים )והיינו קנ.1(. סימן ב' חלק הלף שבט)שו-ת

 משם(. לטלטלם עשויים שאיןמקרר

א5
'. % 



קעגשעך'ם ידרפ"ו:פתחי

 מקורה מקצתו היה פטור. תקרה יו שאין ביתי"ד4
 הפתח כנגד הקירוי היה אם מקורה, אינוומקצתו
 ד'. עז ד' במקורה שיהיה והוא במזוזה.חייב

 טור ממח; רבינו כפירוש )ימב-ם דפטור. י"א תקרה יו שאין ביתקם"ח(
 בהגהות רא,ם בגמרא; איפשטא דלא )מספק דחייב. וי"א רא.ש.( השני; בפי' רש-יושו,ע,

 דלא רלית... ל.ג.ר-ה מנחות תוס'. משמשת לסמ.ג; מהרש.ל ביאור י,א; עירובין רשב,אמיימונית;

 דאורייתא.( לספק חייש רלא הרמב.מ על תקרה.והקשו בלי בכך חצרות מחצרות,ודרךגרע

 )פירש,י שקופי. להו דלית אמר וחד תקרה, להו רלית אמר חר ממוווס. סטוו מקולקלימ( )פי' סמ"יפחסי
 אסקופה שקופי מקורה. בית בו שאין תקרה, ל.א תוס'. פי' וכן שקופי,מ,ו~ות. י עליונה אסקופהתקוץו,
 : ל.ג. מנחות מס' עיין - במ~ווה דחייבין חצרות משערי גרע התוס'.מי הקשו זה פירוש ועלעליונה
 י,א.( עירוביןומס'

 במזוזה חייכ הפתח, כנגד הקירוי היה אם מקורה, מקצתו הבית אםקס"ט(
 משה; בדרכי רמ,א כ.ד; ס.ק ש,ך הרמב-ם; מלשון ;שו-ע ד'. על ד' מקורה שיהי'והוא

 על שמח ;אור בקירוי. ד' על ד' צריך שאין וי"א עטר.( בן חיים לר' לציון הראשוןמבי'ט;

 כ.ב; ס,ק ,דע-ק חייב. תקרה, יש החדר ברדב שאם ארי'.(וי"א בית אמת: שעריהרמב.ם;

 ק,י.( ס-ק מז-מ ועיין מ.ד; ס.קמק,מ



שערים ידרפ"ו:פתחיקעד

נ[
 מקורה החדררוב

 ד-ה ל-ג מנחות )תוס' במזוזה. שחייב י"א תקרה, בלי שמושו שדרך חדרק"ע(

 כמסה הוא אא"כ )רמב-ם.( דפטור. וי"א בב.י.( ממח רבינו דחצרות: דומיא רא.שדלית;
 קונט,המ י.ב; אות שם מז,מ ; ז' ס,ק רפ.1 סי' גדו,הק עיין ובברכה. לכו,ע חייב )דאו מקורה.לבית

 ובית בכך שמושו שדרך דהיינו לטיבותא, תרתי יש אא"כ יברך ולאשם.(
 שם.( פתים ומנחת חיים שנות שרת )~עיין לתוכו. פתוחמקורה

 יקבע תקרה, בלי שמושו אם לבית, כניסה המשמש שער בית לכןקע"א(
 בב.י.( מטח רבינו בשם ו' אות ק-י ס-ק ,מי,מבברכה.

 ג' רחוק שאינו כל מהפתח, קצת רחוק אבל הפתח לצד מקורה הי'קע"ב*

 סי' א~וב אעדת י';שו.ת ס.ק מק-מ דע.ק: עיין )יבברכה- במזוזה. וחייב הוא לבודטפחים,

 ב'.( ס,ק לעיל בזה שכתבנו מה ועיין עטר; בן חיים לר' לציון הראשקי,ג;

 אמות. ד' שיעור מפסיד טפחים ג' הוא אם בקירוי, אויר הפסק הי'קע"ג(

 קס-ו ס,ק קונט.המ לציון;)הראעין

 מהפתח טפחים ג'רחוק

 טפחים ג' אוירהפסק



קעהשערים ידרפ"ו:פתחי

 נפרצה יאם שם.( נקזנט.המ ברכה. בלי יקבע ונפרצה, בתקרה שמושו אםקע"ד(
 ולא תעשה בדין י.א אות רפ-ו סי' לעיל עיין קבועה, היתה שהמזוזהאחרי
 העשוי.מן
 אות רפ,ט סי' לקמן )עיין כמקורה. דינו אם צ"ע ונסגר( )שנפתח תריס גג עםחצר

ע-ה(

 דירה.( בית שאינו מז-מ )עיין ממזוזה. שפטור שאומר מי יש משופע, תקרהקע"ה(

 כצריף, העשוי בית וכן קסיד.( ס.ק קונט,המ הבית; ברכת שו.ת ,דלק; שחייב.והעיקר
 ס,ק ,מז-מ דירה. שאינו לפי ממזוזה פטור אהל, כמו משופעים והקירותשהגג

 בתוך או טפח לגג יש שאם וי"א פ,ב.( סי' כ' חלק דבר מקרב שו,ת קנ.ה: וס,ק ד' אותק,י
 דע"ק קס,ד; רק )קזנט,המ וחייב. תקרה מקרי טפח, רוחב יש לגג סמוך טפחיםג'

 לסוכה, שכשר שאע.פ כתב דבר משיב בעל כ-ה; ס.ק ד' פרק דו,ה ועיין זו: בכעין מסתפק י-גס-ק

 כצריף בגג דז,דרים בתים שבךבים וכעת, שם.( מ~.מ ועיין דירה, שאינו לפי למזווהפסול
 )דע.( לכו"ע. שחייב נראהלנוי,

 ,,ן ן ,]ן,, ,/,/.1י,1ו . משופעתקרה
ע

י,,,,,,,,,,,),1,-

ג



שערים ידרפ"ו:פתחיקעו

 י"א הגשמים, מפני מגן ואינו כסכך שסככו אלא תקרה לו שאין ביתקע"ו(
 הוי דלא יי"א פתים.( מנחת הרמב,ם; על יהודה באר הבית; ברכת ,שרת תקרה.דמיקרי
 בלי לקבוע ךיש ק.י.( ס.ק מז,מ שאול; יד א'; ס,ק ז' פרק ארי' כית אמת; שערי ,מק,מ;תקרה.
 ק.ה. אות לעיל ,עיין קס,ג.( ס.ק קונט,המ ,1עייןברכה.
נמס'

 ממ111ס. פטיי )"1 1"' סגסמ.ס. 1)ימ1ח סהמס )'מ1מ סעסף גית )ריך מוו1ס קגר סג)ימ ר"י פ)וגת". יס 'ומ"

 תהיגיס.ורגון

 גסס1גר 'נ"י ר' )מ"מר סגית תן סקתס גערת, סנ"מר ,גיה. ס'כלסנס  עי סתורס, מן ,מעסר )קגע "י:1 טג) )גגיוכן

 7-"( מעסר רמג"ס ספ1ע,'ס,"ת

 )יכו" סקין וגימ ~סג1רגנ.ןס,ריסיס
 גיתי סגינות 1נ'נ' סכרמיס גיני וסונות כמ)ים( ג,י גגיסס ע) ותקרס עמת'ס ך'

 קגע 7'רתס ".ן ")ו גכ) נהג, ססג וסוגמ סי1,ריס קוכת וגן )מעסר. קוגעיס "ין סקין, כ) סס סירס "ע"ססקין,

 7-7(,ימג"ס

 מוווס )ג3' 1ה"ס '1סי. ,ר' "פי)ן )מעסר קוגעת )ג7, סממס )ימות רק ססס "ע-ס תמס, יייס גימ סס "ס"ג)

 ג-'ט( סת"'ר סרנ" עתן !מ111ס. מעסל סנ)7מס י. 7ף 'ית" גמס'כ7מסמע

 ממח ,יביע טפחים. י, גבהיט הם אם לתקרה להגיע צריכים הכתלים איןקע"ז(

 לקיץ בחצר שעושים אכסדראות אלי לכן מ'.( גת רפ.ז סי' לקמן ועיין במ~.מ;מובא
 נמוכות מחיצות לה יש אם אפילו ל60שש10( שם, ללמוד או ילדיםלמשחק
 בתנאים ו' סעי' לעיל עיין ברכה, ולגבי כנ"ל. במזוזה חייכתמסביב,
 י,,.י לעילס.ק 1עיין יברך. שלא שאומר מי יש משופע, הגג ואם לאכסדרה.הדרושים

אש .קע"ז  



קעזשערימ ידרפ"ו:פתחי

 מגיעות המחיצות ואין גדול חדר בתוך תקרה, לו שאין קטן חדרקע"ח*
 מפקפקים. ויש תקרה.( בלי כבית דברים משיב )שךת ממזוזה. שפוטר מי ישלתקרה,

 שו,ת מ-הי ס.ק מק,מ כ,ב: ס.ק ,דע-ק ובברכה. מחייבים, ויש י.ר.( סעי' רפ-ו סי' "ף,ערר

 .ט.( ס.ק מי.מ ) ברכה. בלי דקובע ונראה מ,א.( סי' יךד נאמניםנטעי

 וקובע כלבוד דינו לתקרה, טפחים ג' לתוך מגיעות המחיצות ואםקע"ם*
 שי.( הערר ממשמשת שם )מדמבברכה.

 מחיצות(. אינן התקרה עד מגיעות אינן שאם שם ברורה ובמשנה ג' סעי' ש-ע סי' ארח שךע.)ועיין
 דבעינן הוא גרועות מחיצות ודוקא הן גמורות שמחיצות ש,מ ד,ה תוס' ע-ט. דף עירובין מס'")עיין
 הרב בשו,ע וכן ברורה. המשנה על שמ,ייג ט' - כ,ט סי' חזו.א שו-ת עיין ובן התקרה. עדשיגיעו
 אחת על החמור מזוזה לענין כן, הקל עירוב לענין ואם להלבה. התוס' רברי העתיק ש.עסי'

 שו,ת ; ש"ע סי' עיין עירוב. לענין חדר נחשב לא מזוזה לענין חדר דנחשב כדמצינו וכמה.כמה

 ב-קנא(. הלוי שבט שו-ת ; ד' אות שפ,ב סי' ב' חלק נוראבני

 ואין חרושת בבית פועלים בשביל בגדים להכנסת מיוחד ר' על ד'חדר
 רק עצמית תקרה אין וגם ומשקוף, הפתח צורת שם יש אבל דלתשם

 חלק הלוי שבט ,שו-ת במזוזה. דחייב נראה הגדול, החדר תקרת תחתשנמצא
 בית של תקרה בדין הרמב-ם בשיטת לחלק הב-י שכתב כמו בכך, שדרכו כיון קנ-א סי'ב'

וחצר(.

 צורת יש אם ביום, ומעמידם וחוזרים בלילה מתפרקים הכתליםואפילו
 י'(. ס-ק הט.ז פי על י-א ס.ק רפ,ו סי' שדלק במזוזה. חייביםהפתח

 קנ.א(. סי' ב' חלק הלוי שבט )שרת לתקרה. מגיעות המחיצות איןואפילו

 1סק)(. סיס 6פסר נרהנוס גמ",)~ת "ג1 מגסמס. סעסויופ גגו, קטעוס נמ"י)וח ,סה1

 רמ"ח. 6ק )קכן עין סתתקפ1 ג""1וכמן

 "טקע

 לתקרה מגיעות מחיצותאין



שערים טורפ"ו:פרוחיקעח

 במזוזה.ויש חייב דלתות לו שאין אע"פ הביתט"ו(
 שפוטר.מי

 ר' הכהן: יהונתן ר' רש.יי )שךע; במזוזה. חייב דלתות, לו שאין אע"פ ביתק"פ(

 בשעריך - רמב.ם שם; ,שו"ע שפך12ך. כ,י דיזן ראב.ד.( רא.ש; תוס'; והאחרק; הראשוןישעי'
 שאינו הרמב.ם בפי' מלכו ישועות שו,ת הזכרון; ספר חיים; עץ חיעך; בו; בל מאירי; ולת:היינו

 זו. לדעה אפילו במזוזה חייב דלת, בלי ושמושו שדרכו שכל די"אמשתמר.(
 ל.ג.( מנחות הקורש טהרת קכ,ב; ס,ק מו.מ אכסדרה; ועיין ה'; הלכה 1' פרק מלכו ישועות)שו,ת

 ס,ק מדמ ,ש.ר; ברכה. בלי המזוזה יקבע דלת לו שאין פתח כל לכןקפ"א(

קכ,ד.(

 הפנימיים פתחים ושאר דלתות צריך חיצוני פתח דרק שאומר מי ישקפ"ב(
 )שין להפך. וי"א החיצונית, בדלת נשמרים בפניס החפצים שהרי דלתותא"צ

 לאחד רק ודלת פתחים ב' בחדך יש שאם שאומך נןי דיש קע.ג.( ס,קקונט.המ
 ישועות )שרת דלת. בו שיש בפתח שקובע המזוזה על יברך אם ספק ישמהם,

 בכל דלתות שיש חדר על לכתחילה לברך טוב לכן קע-ד.( ס.ק קונט.הממלכו:
 י.ע.(הפתחים.

----[ן
 !ן
 חיצון פהחיי דלתא"צ

 דלת צריך,ןקפ"ב

ן -

"י  
 דלח בליפחחי רלח עם פתח(



 קעפשערים טורפ"ו:פתחי

 של פסול כאן שיש י"א הדלת, תלה ואח"כ המזוזה את קבע אםקפ"ג(
 קכ-ז.( ס.ק מ1.מ ש,ך; ט"; )עיק ויקבענה. ויחזור המזוזה את יסיר לכןתעולמ"ה,

 עיין ברבה הקודש;ולענין הנצי,ב;נ1ר אורה; )קרן תעולמ"ה. של חסרון כאן שאיןוי"א
 המתקפלת.( גרר לעניןבסמוך

 לשעה הדלת את הסיר ואח"כ הדלת שתלה אחרי המזוזה קבע אםקפ"ד(
 סידור כ.ג; ס,ק דע.ק )דה.ח; כשרה. המווזה ותלאה, וחזר לתקנה, כגוןמועטת
 שסיים תרכ.ו סס.י או-ח בשע-ת ועיין ; )פר.ח תעולמ"ה. של פסול כאן ,2י,2 די"איעב.ץ.(
 יש לכן א'.( הלכה ו' פרק מלכו ישועות שו.ת לשו-ע; הנהות חלק אליע,ר באר שו.תלהחמיר;
 קכ.ז ס,ק מן,מ ; ה' ס,ק רפ-ו סי' דעה שערי )שית מחדש. המזוזה לקבוע ולחזורלהדר

 וה'.( ד'אות

 שקבעה, בשעה מעולם עליה ברך לא שאם אומרים יש ברכה ילעניןקפ"ה*
 ס.ק דע.ק בשם )מק,מ עליה. מברך שפיר ךקרכעה כשחדזר אז דלת( שם היתה שלא)מ11

 ועיין כ-הי סע" )ערו.ה אופן. בשום עליה לברך שא"א רי-א.(וי"א סי' מבין פני שו,תמ-ז:
 בירור כ.ג; סי' אשבנ1י מהר.י תשובות קל,ג: סי' שי תשורת שו,ת שם; רעק,א הגהות ב,ה; ס,קש.ך

 וצ,ע.( לנמרי. ממזוזה פטורה היתה עתה שעד יאמרו שלא קכ-ו- ס'ק מ1.מ רב,ו; רףהלכה

 ד'( אות רפ,ט סי' לקמן)ועיין

 שקנ מו' סחיסנ7רן
 מ1'ק"

 )" 7)ת נ1י קגע ס"ס סס-ך 1סרס .ס וס"ממ ממ.סיס. 1ונר'ו "1פן גסום 'גרך ס1" פסק
 ו' )ו"1מ ס"הרמ גגרגמ י1" סגגר ,3ון, ס,ג יריך "'נ1 ס17מ וגס'חדר "מרמ ע1 יגרך "," סמ111ס קגיטמ ע1ינרך

 ס""(. - " סמ"יר סרנ" סו"מ ,זע"ק, וג"סט ס"ע( קי' סעריס ג,מ סי-מ גס"ן,נ.ממק

 כדי אלא כחדר אין דגם ממזוזה( פטור הרמב,ם ,דלפי דלת בו שאין פתחקפ"ת
 רפ-ט סי' דע-ק נפשר. )ממה במזחה. מחוייב אם צ"ע פטור( )שלהרא.ש ד' על ד'לרבע

 לתקן; שאפשר במקום ספיקא אספק סמכינן דלא )שם, ברכה. בלי שיקבע ךנראה ט'.(סס.ק

 במ1.מ הגיין ; ברמ-א ח' סעי' ק,י סי' יו,ד ועיין מתירין- לו שה2 בדבר ס"ס על סומכין שאין במומק"מ,

 נ.ו.(דף



שערים פורפ"ו:פתחיקפ

קפ""
 אם חו00,( "ם0"בגדים שם להכניס שמחות )3שלמ דלת, חצי לו שיש חדר

 תליי )אולי עליה.לברך אם וצ"ע במזוזה. חייב ג"כ, נפתח התחתון הדלתחצי
 שער דבעינן משום הוא הפטור המאירי, לפי דלת. בו שאין בפתח שפוטר הרמב-ם בטעםבמחלוקת

 החפצים דאק הוא הפטור מלכו הישועות לפי עליה. לברך וחייב דלת יש הרי ~כאן דלת()דהיינו
 רפ.ו.( סי' לקמן עיין הדלת, רוחב צ-ע.)ושיעור ולדינא ממ~וזה, פטור וכאן שומר( )בלימשתמרים

קפ"חקפ"זן
ע

 במזוזה לחייבו גמור דלת דין לו יש 8ח[ען0ן( לססע מתקפלת דלתקפ"ח(
 על לשמור מתקפלת, גדר בחצי הפתח את כשסותמים לעיין, יש עודבברכה.
 בלי בפתח מזוזה קבע אם ? כדלת אז דינו האם מהחדר, יצא שלאהתינוקת

 ס"ק כלעיל דינו האם מאד, ששכיח דבר מתקפלת, גדר שם קבע ואח"כדלת
 חכם.( שאלת יעשה הנ.ל כל "ל ?ד'

ן
-

ד--
 המתקפלתדלת



 קפאשערים טורפ"ו:פתחי

 רף שבה מס' דרבה ,מימרא לפתח. הסמוך בטפח להניחה מצוה חנוכה נרקפ"ט(
 שם, מדיפתי שמואל )י' מימין. ומזוזה משמאל חנוכה נר שיהי' כדי משמאל,ניג.(

 ל.ד.( במנחות וכן ; מ.שמאל. שמואל ר' -וסימנך

 ר' בשם מרדכי הגהות העזרי: אבי בשם )ט~י מימין. יניח בפתח מזוזה אין ואםק"(כ(

 ז',( סעי' תרע"א סי' שו"עיקיר;

 במזוזה חייב אי ספק כאן יש הדין מעיקר דלת, בו שאין פתחקצ'יא(
 נר להניח וצריר ממזוזה פטור הרמב.ם )דלרעת חנוכה. נר לשים צד באיזה ספקוממילא

 ונר בימין מזחה אמרינן בוה דגם קי.ט סי' ב' חלק בהלכה תורה קנין שו.ת ימין.ועיין בצרחטכה

 בשמאל.(חנוכה

 שצריר החדר שעורי כדיני י.ג סעי' יעל "יין ד' על ד' בחדר אין אם יה"הקצ"ב(
 ד'. על ד' לרבע כדי רק בו יש אם או מסדרון, כגוןמזיה.(

 במזוזה שחייב חדר של בפתח תנוכה נר להדליק להדר יש לפיכךקצ"ג(
 ה'.( יראי דק.ק אב,ד שליט,א ראטה להגר.י חטכה מאי ספר )עיין הכל.לדברי

,לן שזא
 כימין ירליק מזוזה בו-אין

 סןוזהחיוב



שערים טזרפ"ו:פרצחיקפב

 מקום ואין החדר, של זוית בקרן פתח כגון בפתח, מזוזות שתי היוקצ"ד*
 אם לעיין יש בשמאלו- השני הפתח בחלל וקבעה המזוזה, לקבועבפצים
 ורב בימין סבר רבא כ.כ, שבת מס' )עיין שמאל. בצד או ימין בצד חנוכה נרירליק
 ס)נמס, ונססקס מימין.( ומ~חה משמאל חטכה נר שתהא כדי משמאל והלכחא משמאל סברשמואל
 גגר וגסמ6), מנמן מוו~ס סיס סג6, 6"ג עיקר. ימין מ נימין .ד4ק נמחס "ק ס"ס ז'.( סעי' תרע.א סי')או.ח
 סיתק גנד מי4ק 6, מ )סדיק ימילס מע)ס יס ססס 6פסר 6)6 ג)מ, 11 ממין.%1 יי4ק 6~4 נמנו1קמסיגג
 מי וס וגעין ב'( סעי' רפ,ט סי' לקמן הרלת באחורי שכתבט מה ועיין )ר.ע; גמגוומ. מסיגנ וגס טיקוססו6
 רל,ג אות לקמן עיין ס'%ס. נד ג*וס )ס41ק ינו, סיעג"ן( )גסומ ימין, תספק מווחמ סחיפקנע

-

 -ך- ן

נקצ"ד

 ן,,י

 ובשמאל בימין מזוזה עםחדר

שששששששש-ש-

ט""
 חייבים כו-ם טזה יפנים זה חדרים הרבה

שששששששששש_בסזוזה.

 "יע;טור; במזוזה. חייבים כו-ם מזה, -פנים זה חדרים הרבהקצ"ה*
 ז'( בסעי' שער בית ריני לעיל )ועיין פ.ה.( אות מנחות תוס'. פסקיימב-ם;

 ןן,ןן ןן
7 ,ןן, ןן ., ., ,, .ן ., .,

;1ו1 ןן ן1ן



קפגשערים יז-יחרפ"ו:פרנחי

 א'; אכרהםסי' ויעש "פר דאורייתא. הוא החיצון פתח שרק שאומר מי ישקצ"ך(

 ריבוי, אחר ריבוי ודורש מחתב רימ אחר, פצים ב.א לו שאין בית ל.ד. מנחות מגמ' רמו לוה ישואולי

 פירש ט' פסוק ו' פרק דברים לחומש בפירושו וברש-י אב. מבנין לי' רריש ור.ע למעט. מווזותמזוזות
 שדי קצת משמע כלל. הגמרא מדרשות דרש ולא אחת, אלא צריך שאץ יחיד, לשון כתיבמזוזת
 רפ,ו סי' ולעיל ס-ר אות רפ,ו סי' לקמן )עיין הנ.ל. אברהם הויעש כדברי לבית אחתבמזווה

 ק-ד(אות

 קמ.ל מאי א.כ אב, מבנין או ריבוי אחר מריבוי אחד פצים אלא שא,צ דקיי-ל הטו,ר לדעתובפרט

 על אלא שא,צ קמ-ל אע-כ אחד? פצים אלא לו אין והרי אחוע אלא צריך שאימ יחיד מלשתרש-י

 בצד אחד קלף אלא שאיצ פשקטא וא-כ ימין. צד וה ביאתך דרך בגמרא ררערנן בבית.וכן אחדפתח

 לא ואנחמ אחרת, בדרך שפירשו רש,י במפרער ועיין ? הפתחים לשאר שא-צ מזחת קמ.ל ומאיהימין,

 המפרשים מכל שהאריך רש.י על לדרך בצידה רעיין אברהם.. ה,ויעש ברעת לפלפל אלאבאע

 שולל ובוה אחד פצים אלא שא.צ כתיב, ממוחת שררשינן בגמרא אחרת גירסא היתה שלרקריופירש

 המילים.(מנהג

 %')ו מוחומ 1)6 מוווס )קגוע סגרכס נוסמ וכן מוווומ, ו)6 'מיי )סק 1ק6מי סנש גסגע סעמיס  נגיקת מותס1גן

 סס 1ננוי ק"6: דף ג"מ גמק' ג'ד,, ונמחס סינ6 ג6סי מעסס 1ק סדר. מוגמ מוחס וק מוחוס. סרגסקוגע
 גסגמ 1גן ימיי(. סו6.))סון סיר מוגמ מ,חס מ'? ש מוחס מ)ונומ, רמס( )סון ) י)מומ )1 )סעמי מיגסמסגיר

 מו)יק 6עו )מס מ6ור, %1ן ת"ו. ס)מנו ע) מממס סגנם וגסעמ ,מון, ססמון גטסמ מנומס מנוגס נר : ג"6דף
 סנריך רג,ס, סממ;)סק מוחות )סמור )מס%( גנשרס יק ? מוווס גמטמ מסוגג סיס6 גדי סמדר )סממגסמון
 סממ. ג) ע) גמוא: מנלן 5ע1 ס)ף קנמ הוסמ6נמסמע מימץ מ111ומ. סמי סגריך 6ומר )וי וסמס. סממ ג, ע)מוווס

 גרמ"6. ג' סע" רס"1 סי )קמן ועין ק. קי", )6 אעסס %) סיגס.וק

 [סק וגסער'ך 7דס סכוריס 1ימנמ יה'7. )סון מוחמ6 4 קגע נממן רג "") ממ6 גנס ג)ומ6 יס 1"ג: דף מנסומ גמס'וק

 וסער. קער גן ע[ מאס סנליןיגש



שערים יז-יחרפ"ו: פרצוץיקפד

 או לחצר פתוחים פתחים הרבה בבית יש אםי"ז4
 בני ויציאת לכניפה כולם ונעשו הרבים,לרשות
 שאין הדיורים נתמעטו אפילו חייבים כולםהבית,
 טהם. באחד אלא ולבא לצאת עתהרגילין

 י' סעיף רפ,ו סי' לעיל עיין רגיל.בענק

 שאינו פי על אף הרבה פתחים לו שיש ביתי"ח4
 לעשות חייב טהם באחד אלא ולבא לצאתרגיל
 ץ5י6ס. )כמסס 1געסו סו6ע סג"ס: ופתח. פתח בכלטזוזה
 סממ )ו חס גדו)ומ נמכיומ חן כו סמכגיסיס סרמוכ מן סממ 15 סיסמרחף
 סי6 )מיזס ר6וי סקטן סססמ 6ס ממיד, נו ח651יס סגכגסיס סממ מןקטן
 וסקען מיכמ סגדו5ס 5מוווס ל6ף סקטן 6ין 061 סטולס. 1סגד1)סחיכמ
פטור.

 ,שו-ע.( במזחה. חייב ויציאה, לכניסה העשוי בבית פתח כלקצ"0
 הלר *ד, ,מנחות ממזוזה. פטור לנוי, אלא ויציאה, לכניסה נעשה שלא פתחאבל
 נ-ט אות רפ,ו סי' לקמן עיין קס-ח.( ס,ק רפ-ו סי' בקונט.המ ועיץ אחרונים; הרגיל;אחר

 להשתמש וכשרוצים קטנים חדרים לשני החדר את לחלק העשרדלת
 צורת שם שיש פי על אף הדלת, את מסירים גדול כחדר חדריםבשני
 ס.ח(. סימן ה' חלק המאיר שרגא "י-ת ממזוזה דפטור נראההפתח
 קטנים חדרים לשני חדר לחלק רק שעשוי המתקפלת דלת או בוילוןוה"ה
 חתונות(. באולם הרבה)מצוי

קצ"ז



קפהשעריםפתחי

 בפתח שפטור י"א מהם, באחד רק ורגיל אחד, בחדר פתחים שניקצ"ח(
 בלשון לפירש,י בו שמשתמש הפתח לגבי בטלד חד לגבי דחד ל.ר מנחות ,גמ' בו. רגילשאינו

 פתחים בהרבה בין במזוזה, חייב ,2לעולם 1י"א י,ח.( סי' שם הגולה בארהראשון;
 מחדר פתחים כשני בין בטיל.( חד לגבי תלת אמרינן )דלא מהם באחד ורגילבחדר,
 יהעיקר הגאונים.( מתשובת שניה בלישנא שם רש.י ףו: סף ,שרע מהם. באחד רקורגיל
 שם )ק~נט,המ ברכה. לענין הראשונה לדעה לחוש ראוי ומ"מ האחרונה,כדעה

 ט.ו.( ס,ק ועיין )פשוט; המהודרת. המזוזה קביעת ולענין ג'.(ס,ק

 זוית קרן לגבי ר-ל אות לקמןעיין

[
 כגון רחוקות, לעתים אלא תמיד, ויציאה לכניסה עשוי שאינו פתחקצ"ט(
 יש 1אם ל.( דף מז-מ הרמ.א;ועיין )משמעות במזוזה. חייב האוצר, בית אומרתף
 חייב אינו שוב צורתו( )מצד במזוזה וחייב בו שרגיל פתח עוד חדרבאותו
 וטעם שם.; האחרונים וכל רמ,א בב.י; מובא מהרי-ל )תשובת בו. רגיל שאינו בפתחלקבוע

 לן,וש נכון .דכן מז1זה כ,צריכים וי,2 רל,ט.( דף הלכה ובירור ערו-הש: עיין צע,ג-הדבר
 כ,בי ס-ק )מדמ ברכה. בלילקבוע

 ק.פ.( ס.ק קונט,המ ועיין מץ.מ,

 ש~8 חרום פתחרו(
 ע(חשש,שוח"

 ולכניסה ליציאה ד,נ,12י ,ענ~יד, סג1ך שהוא
 חיים שנות שרת )שין ממזוזה. פטור וכדומה, ח"ו שריפה כגון חרום בזמןרק
 קפ"א.( ס"ק קונט"המ רפ"ט;סי'

 חרוםפתח רגילפתח



שערימ יז-יחרפ"ו:פרנחיקפו

 אסור דמלכותא שמדינה אע"פ תמיד, פתח באותו משתמשים אם ברם,ר"א*
 שפטור; פעמ לע אמר 1.ל קמגצקי יעקב ר' ,הרה,ג ממזוזה. פטור אם צ"ע בו,להשתמש

 רפ-ט סי' דע,ק )יעיין חכם. שאלת וצריך מזוזה.( לקבוע חשש שליט.א עפשטיין ר,1והרה.1

 ליציאה; ורק אך שנעשה פתח לענין ד'; ס.ק מ,ט דף חו.ה ; כ,ו ס,ק י,ח סעי' רפ.ו וסי' י'. ס.ק ב'סעי'

 ס.א(. אות רפ'ט סי' לקמן)ועיין

 במזוזה שחייב י"א שנים, לעשר אחת אלא לשם לבא רגיל שאינו חדרר"ב*
 רפ"ו,( סס"י יו"ד מהרש"ק תשובת מהנמו"י; נראה וכן ק"א; דף ב"מ בשט"מ יונתן ר")הרב

 וצ.ע(. י'. סעי' רפ.1 סי' המררש בית בדין לעיל)ועיין

 וכן שם; בשט,מ 1הגירסא בשנה. פעם לכה"פ לשם בא אא"כ שפטור יי"אר"ג(
 שלום )משמרת בזה. שמסתפק מי דיש י.ט.י סעי רפ.ט סי' ערו,הש רפ-ד: סי' הגדה,קהעתיקו

 רפ-ו סי' מק,מ ס-ה; ודף ל,ג דף מז-מ הגיין ט,ז; ס,ק מז,מ רצ.א; סי' שאול יד בשם א' ס.ק רפ,וסי'

 י"ב( ס"ק ב' פרק חו"ה ; ט'סעי

 י"א הפתח, כל לסתום במקומה גחלה תיבה שם והמח הדלת את סגרר"ד*
 ס" ירמ לעולם. בפתח מלהשתמש נתחאש לא פצימו, פרץ שלא זמןדכל
 ה( ס.ק ל,ח;מדמ ס,ק רפץ סר עררהש קלק, ס" שי תשורת יץ; ס.ק רפץ סי ך.ד ן, סע"קע.ב

 הטומאה. לפמ חוצץ לנחת שעשף' טזלה תיבה כץ: דף ממלה מס'עען

 מ,נס. סמס מגט1ין 5ט סוי עכ",. סס גטיס י5 וחממ5 סיגס ס* מס1י מ5י 1-11 סי" ד-ס סוס' נ. גג"ג מס')וש'ן
סו"מ

 סרג"
 כ"נ(. ג- מ"יו

 נפסלה לא הדלת, פתח ואח"כ תמימה לשנה כנ"ל סתמה יאפילור"ה*
 בסמוך.( ועיין שם; מי.מ ) העשוי. מן ולא תעשה משוםהמזוזה



קפזשערימ יז-יחרפ"ו:מושחי

 את סתם שם לדור בבואו מיד אם אבל אח"כ. הפתח את כשסגר זה וכלר"ך4
 צ-ב.( סי' יו-ד חפר )שבט ממזוזה פטורהפתח,

 אף ממקומה המזוזה להסיר אסור זה, בפתח מזוזה כבר היתה אם אבלר"ז(
 )שם( גדולה. בתיבה הפתחשסתם

 וכיון פצימיה. את בפרץ תליה לא מזוזה שלענין עוד מקילין יישר"ח*
 עיין סוכה- בענין תלוי תעולמ,ה )זלענין כלל. מזוזה חיוב שייך לא שוב לגמרישנסתם
 חשש יש סתומה, שהיתה בזמן מזוזה לקבוע אבל קכ,ה.( - קכ,א אות י-א סעי'לעיל
 סס,י ב' חלק מהרש.ם ח': ס.ק רפ,ט סי' שלום משמרת ; ט' פדואה מהר,ם )שרת תעולמ"ה.של

 ולא ויקבענה אח-כ ויסירנה המזוזה לקבוע דיכול ונ.ט מ,1 כ"א; ס,ק רפ,ו סי' רע,ק ועייןרפ-ה;

 לשכחה.(חיישינן

 יסט1ר )ד יס ספס" נ)סתס "נ) גמ111ס, ייינ "עפ"כ סדורין )ממעטי "ס סוק מהסו"כ מסמע - פט1ו))סמס
 סי(. כתסירמ 7)" 'כקג יג) גע))סגס1ת

 ממוו,ס פטוי ג)ן, גו מסממסיס ס"ין רק גקמס, ," "ם ס"כ.)1וי"מ
 )סרג"

 ג' ,1 סיס מרמף )גן נ-ג-ג( סמ"יר

 סג", סמס"ימ נפמ" מ;ו1ס )קנ1כ סיג ",ן תמיד, גו מג)ס ו"מז )פרק.ס, גזי)ומ מס"1מ ג1 )סכג'ס "מ7פממיס,

)רמ""
 סי"מ ועי'ן

 סוג"
 סס,. מ"יר

 פין1ק ,3דד בך ויש כלים( להכניס )כגון מרה"ר לפרקים בו שנכנס המרתףפתח
 לפרקים רק להשתמש עשוי הפתח אם תדיר, שמשתמש לבית מרתף ביןרגיל

 חייב ויציאה לכניסה מתחלה נעשה ואם המהרי,ל של בציור כמו ממזוזהפטורה
 בו להשתמש נעשית מתחלה אם אבל לפרקים רק בו שמשתמש אע,פ בוגם

 אות פרישה עי' לג: מנחות הגמרא ,לפ ממזוזה פטור לפרקים רק דבריםלהכניס

 ב-לב(. המאיר שרגא שו-תכ,ח

 שלא באופן ומסמרים ביתדות שיסתום עד פטור הפתח שאין יי"אר"415
 את ויזרק במפתח וינעל הדלת את יסגך אם אד '.1.( סעי רפ.1 סי' )דשק עוד.ייפתח

 עוד. זאת בדלת מלהשתמש מתייאש דודאיהמפתח,

 בפתח הגאונים לפי' ברש-י שני )לשק חךלקים. ויש ל,ד.( מנחות ברש.י א' לשון ;לפיבמזוזה.

 שמביא ט' ס.ק סוף רפ.ו סי' גד,הק ועיין מ,ט; ס-ק רפ.ו סי' מק.מ ; טור מזוזה; לה היתה שלאררבי

 לברך יש לכתחילה לכן, מחתבים.( והשו-ע רי,ד, ותוס' הרמב,ם, גם שמחייב; האשכולבשם
 מזוזה לקבוע אח"כ וכ,יד ט-ו.( ס,ק ל-א דף מ,מ ) אחרת. בדלת מזוזה קביעתעל

 קט.ו אות רפ-ו סי' לעיל יעייו זו.בדלת



שערים יפרפ"ו: פרצהיקפח

 בו שמשתמשים חדר והוא מרוהט, המרתף אם למרתף, שמוביל פתהרי"א*
 ג"כ לאוצר, בו משתמשים אבל מרוהט, איננו אם במזוזה. חייב השנה,כל
 בשנה, פעם שם שנכנסים אלא בו משתמשים לא אם אוצר( "יץ במזוזה.הייכ
 ד'.( בסעי' שכתבט מה ועתן י,ז; ס.ק לעיל )עיין מזוזה. שם לקבוע הייבים אם ספקיש

 כ.א(. - כ' אות רפ,ז סי' לקמן)ועיין

 פטור הבית, אל לבא בו נכנסים ואין בלבד, ליציאה העשוי פתהרי"ב*
 בפרשה טובא -עכ,ל היציאה בימין ולא כנשתך בימק ביאתך ביהך וז,ל הספרי ששמעותממזוזה.

 ליציאה ולא לביאה ביאתך- וז.ל ל,ד רף מנהות רש.י : ס.ה דף שלש-א קניבסקי להגר.הסדורה
 סי' יו.ד מרע.א קצת )משמשת ג"כ. ביציאה ש,קייב מדבריך שמשכוע כוי די,טעכ-ל.(

 מ-ב.( אות סדורה פרשה ועיין קפ-א: סוס-י יו-ד משה אגרות ועיין י,ג; סש'רפ.ו

 שרוצה ס-ב בס,ק ביתך מזו~ת ספר סוף פ' בצלאל ר' הערות ועיין ס,א; אות רפ-ט סי')עיין

לההמיר(.

 ואם ע.ה. אות רפ-ט סי' כדלקמן יציאה ולא כניסה נקרא אולי משותף לחצר יוצאים )ואם.

 מפתה לבית נכנסים שאין אף בכלל, החצר לצר לקבע שייך אם לעיין יש מחיצות להצראין
 קט"ו(, אות רפ"ו עח- ועייןזה,

!!5ןןןוןןוו!1-2."יו!!ן!!!!!!
 מ55ש555555 ן ש~ן ן 85554ש5555%5פיי"י
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ו!!!!!!!!! ס'!!וון5!!!21!1
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 בלכדליציאה

 אדם שגם אע"ג בהמות, אלא כה ולהכנס לצאת רגל אדם שאק פתחרי"0
 למפתהות בהשמטות מובא עקב פרשת )שאלתות ממזוזה. פטור לפעמים, בויוצא

 ס"ק א' סעי' רפ,ו סי' לעיל ס-ב.ועיין ס.ק ביתך מזוזת כ-ב; ס.ק מו,מ 71.ה; סי' ב' חלקמהרקרם
ט.1(.



 קפפשערים יטרפ"ו:פיצחי

שששששששששש-  במולם לה ועולים לעליה בית שבין ארובהי"פ4
 למטה פעמים מחיצות היקף הסולם סביבועושים
 במקום פתח צורת בו ויש בראשו לטעיהופעמים
 חייב ימטה וגם למעלה עשו ואם חייב. אותושעושין
בשתים.

- ש ש 5 ש ש 5 ש ש 5

 במזוזה. חייבת זקוף, פתח לה ויש בסולם, אליה שעולים ארובהרי"ד*
 רפ"ז. סי' לקמן עיין שיכב, הפתח יאם לול.( ד.ה רש.י כפי' הונא רב *ד.)מנשת

 דרך לעליה שעולות מדרגות לו ויש ד', על מד' פחות קטן חדררט"ך(
 ל,ב.( ס,ק רפ.ו סי' ,ק~נט-המ ברכה.. בלי וקובע אוצר, לבית שער כבית דינוארובה,

ש  וייי4--, שביקש במבננ11 נ"השש ששנ11ש1 4מ511[ש .ש
4.1 5ןשרמי

 לארובה לעלות קטןחדר

 לצורך שם דרך נכנסים אלא אוצר, לבית בעליה משתמשים אין ואםרט"ז*
 )שם( ממזוזה. פטור וכדומה, הגגתיקון

 מביאים אלא שם, קבוע הסולם ואין סדלם, ע"י רק לעליה עולים ואםרי"ז*
 בשם מ.1 ס-ק ו' פרק חו,ה אכרהם; אהל שו.ת בשם ,שם ממזוזה. פטור הצורך, לעתסולם
 מ.ו.( אות שליט,א קניבסקי הגר.ח מאת סדורה פרשה הגיין ל,ו; ודף ה' ס,ק כ,ט דף מו.מדע"ק;

 וליציאה, לכניסה בו שמשתמשים טפחים, עשרה גבוה בחלון וה"הרי"ח*
 שם קבועים מדרגות או סולם אא"כ במזוזה לחייבו פתח הוי דלאי"א

 עליו. פתח תורת דסולם ט,ו.( ס,ק )מק,מ וליציאה. לכניסה תמיד בוומשתמשים
 תמיד, בו ומשתמשים טפחים ט' רק גבוה החלון שאם משמע ניט.( דף,עירובין



שערים יטרפ"ו:פתחיקצ

 אופן בכל שחייב משמע מגילה סוף ובירושלמי ; ב' סוסעי' רפ-ט סי' )דע.ק במזדזה.חייב

 בביה.ל ביתךמזוזת

 במדרגות או בסולם אליה שעוליםפתח

 ספק בו, ולהכנס לעלות כדי סולם לשם להביא שצריך בקומה, פתחרי"ט4
 הפתח של רוחותיו לר' מטלטל הסולם הי' אם ד' הלכה ב' פרק נחוזה )במס' במזוזה. חייבאם

 ע"כ. פוטרים, וב"ה מחייבים ב"ש יוסי ב"ר נתן א"ר הגג. מן כניסה דרך נותן הגג, מן פתוחשהוא

 סדורה פרשה ועיין ; לא או קברע בסולם מיירי אם מפורש שאינו אלא דחייב, משמע ל.ר. רףובמנחות

 דסולם.ן סוגיא ואילך ע,ז דף חלון פרק עירובין מס' ל,נ;ועיין ס,ק קונט.המ ועיין מ-ו;אות

 לקומה מקומה בו שעולים כסולם דדינה "0(00"8( במעלית דה"ה וי"אר"כ(
 י.א( סעי' ה' פרק ,חו.ה קומה. כל של בפתח וחייבבבנין

 שעולה המעלית תא בפתח אלא פתח, בכל מזוזה לקבוע שא"צ יי"ארכי(א(
 בעל דברי ולפי קכ,ט, אות , " סעי' רפ-ו סי' זרוק אהל בדין שכתבע מה ,עיין ברכה. ובליויורד,

 קומה בכל צריך אינו אכל במזווה.( חייב ק-, בו להשתמש שעשוי דרבר דניאלחימודי
 ;שו.ת שם. עומדת כשהמעלית אלא לשימוש ראוי הבנין פתח אין שהריוקומה
 שם.( חו,ה צ,ג; סי' ד' חלק יצחקמנחת

 ובשיחה צ'; וסי' פ.ח סי' ב' חלק משה באר ,שרת ממזוזה. לגמרי שפוטרים וישרכ"ב(
 ראינו וכן קומה. בכל לקומה, מהמעלית הכניסה בימע יקבע להחמיר שהרוצה הרב הסכיםאישית
נוהגים.(



קצאשערימ יפרפ"ו:פתחי

 "ברכ

 מלמעלה, תקרה בלי פתוח והגג לגג, או למרפסת הפתוח הבית פתחרכ"ג(
 במזוזה.* שמחוייב נראה צח, אויר לשאוב שם לצאת אדם בני דרךאם

 חלק )מהרש-ם ממזוזה. פטור מעקה, לגג אין אם אבל מעקה. לגג יש אםדהיינו,

 רפ,ה( סי'ב'

 ר,מעקס וס"ני גמעקס. מיג "36( - )""4 טסחט עסלם מס"רן גגוס ססי" מרססמ ג) : סעלס*ובמזוזה

 גו:,,גמיג מקייס וסלגס נמוגומ. ,גמ)1,וח גג'מ)ז68111616( מ7רגומ סיד גג7ר 1ס-ס ט"מיס. עסלס ג-סס"
 וז'( ה' סעי' תכ.ז סי' חו-מ )ועיין ח'.( - כ,ב )דברים בגיתך ךמים ועשיםי84

 מן ו% מעסס 7'ן גס ס"ן "ס 1-ע מוחס, קגע וגנו מעקס, סס עקס %1 נמעקס סס"ג 7' ע) 7' ס7ר יס 6ם ס:-י)פי
סעסף.

 בלי יקבע ?"כ ג'.( אות רפ.ו סי' שאול י )שין מקרם. מכל שו1ייבן ךיש1*כ,,ז4(
 )מהרל פטור. ודאי לגג, לצאת רגיל אינך ךאם צ,א.( סי' ב' חלק משה נאר )שרתברכה.

 ופארטש.( חצר בענין עיין יקבע, צד אתה הגל בו. רגיל שאינו פתח בענין שכתבע מה עוד ועייןבע.פ.

 רפ.ז( סי' לקמן המרחף פתח לגיין כארךבה. שךכב פתחרכ:"וק(

 גבוה והוא משאות, שם דרך לשלוח או להביא רק שנעשה פתחרכ:"ך(
 יש אם 4(1ח(( 8"!ש00! ל"י"(0!ק משאית של כגובה טפחים, עשרהמהארץ

 מק-מ ; ב' סעי' רפ.ט סי' ייק ,עייו צוה"פ, שם ויש בהן, לעלות מדרגות או סולםשם

 כהליכה רק בך ךמשתמשים סולם, או מדרגות שם אין אם אפי' ט.ו.( ס,קשם



קטערים כרפ"ו:פרצחיקצב

 דוקא שמושו דרך כי במזוזה- חייב דמ"מ נראה העגלה, אל מהרצפהישרה
 1' פרק רו.ה ,ועיין לבימה. ויציאה כניסה שמאפשרים למשאית סולם דין וישבכך

 בית בדין שכתכנו מה ועיין לפקפק יש ברכה, ולענין שם.( ביאור וצריך ב',סעי'
 רכ.ד(. אות כדלעיל מעקה לענין לעיין )1יש ברמ.א.( י.ח סעי' רפ.1 סי' שד )1שיןהאוצר.

- י
י

ז5
 רגילפתח

ל
 משאות, להובלת והשני אנשים לכניסת אחד פתחים, שני שם יש אםרמ"ז*
 המחייבים תנאים הרגיל לפתח יש אם לפרקים, אלא בו משתמשיםשאין

 שיי, לו. בטל והשני העיקר זה נחשב ד', ורחב עשרה גבוה דהחנוכמזוזה,
 ( ר,ל אות ובסמ1ר ברמ.א. י"ח סעי'לעיל

שששששששששש-  חייב טפח פצים לו יש אם הדלת שאחורי פתחמ4
במזוזה.

 4ג.; )מנחות במזוזה חייב טפח, פצים לו יש אם הדלת, שאחורי פתחרמ"ח(

ושו"ע.(

 לחדר כניסה דרך שהוא פתח יש שלו מערבית צפונית שבפינה חדר,רמ"ט(
 עומד ועמוד מערב, מצד חדר לאותו כניסה דרך שהוא שני ופתח צפוןמצד

 ואין צפון, מצד כניסתו בדרך העמוד בימין המזוזה את קבע אםבפינה,



קצגשערימ כרפ"ו:פתחי

 לצד בפתה הכניסה בימין הכותל על מזוזה צריך שאינו י"א טפה,בעמוד
 טפה, רחב העמוד ואם ;דול.( הידוש )יהוא דמי. אהד כפתח שניהם כימערכ,

 שתי תמיד לקבוע להחמיר ,תיע מערב. בצד בכניסה הכותל על - שניה מזוזהצריך

 כ"א.( סעי' הפתה- באמצע עמוד בענין בסמוך חגיין קפ"ה; ס"ק קונט"הממזוזות-

מערנטפה

 ןצפ,
רכ"ט

88
דרום

מזרה

 מצד הכניסה בימין הכותל על המזוזה את קבע אם הנ"ל, בדוגמאר"ל(
 צפון, בצד העמוד על שניה מזוזה צריך אינו טפה, רהב בעמוד ואיןמערב,

 במזוזה חייב טפח, רוחב בעמוד יש ואם הפתחים. שני את פוטרת המזוזהכי
 -שניה.

אז
פהות

 אבל נפלא, חידוש והוא הכותל, על או הקטן פצים על אהת מוווה לקבוע שבידו מהנ"להיוצא

 )כזלקמן באמצע, הפתח את מהלק והעמוד אחר, ברוח אלא זוית, בקרן באלכסון שאינםבפתהים

 יש הדבר וטעם שבאמצע. העמוד על המזוזה קביעת ע"י יוש:א אינך רל.ה(אות
 אהד. ברוה משא"כ יחד, פתהים ב' הוי זוית בקרן כילאמר,



שערים כרפ"ו: פרנחיקצד
 קטן לחדר כניסה יש בכניסתו ותיכף מערב מצד היא הכניסה דרך אםרל"א(
 גם משמשת הכניסה בימין הכותל על שקבע שהמזוזה נמצא ימין,בצד

 ב'.( סעי' רפ.ט סי' הפתח חלל ועיין כשוזו, הפתח לחלל שסמוך )לדעות הקטן. החדרבשביל

 שניה. במזוזה חייב ימין, בצד לחדר מהכניסה טפח רחוקה אםאבל

- - -

ל

 ספק, מידי לצאת כדי מזחות, שתי לקבוע להחמיר טוב אלה בנלרל"ב*
 תוסיף. בל בחשש יכנס שלא כדי ביניהן, טפח להרחיקויראה

 אחד, לחדר לכניסה מימין אחת הפתח, בחלל מזוזות שתי עם פתחרל"ג*
 י.ע; תוסיף. בל חשש קצת יש לכאורה אחר, לחדר לכניסה משמאלואחת
 תהי' שמאלית שמזווה במפורש כמתנה רהוה תוסיף בל איסור אין אולי וקציעה, המור בעלידעת
 השני.(לחדר

 אות לעיל מובא ומשמאל, מימין פתח, כל על מ,וזות ב' שצריך לי' סבירא לוי רבה, במשליועיין
 ס-ר( אות רפ-ט סי' ולקמן וקצ.וקצ"ד

 סמי"ס גמג6מ סיית 6ת גססיגהס 06 ; הערהו4י"ז44
 נ"~

 וססיר סדנת "מ~ר' מיקלי 6יגי מגפמס, ספמח
 ב'.( סעי' רפ,ט סי' לחוץ הסמוך טפח בענין שכתבנו מה )ועייןדמי.

, ן

 וגו.( ט' אות רפ.ז סי' לקמן)עיין



קצהשעריםפתחי

 שיש כל בינתיים בעמוד וחץקו אחד פתחכ"א4
 כשני הם הרי העמוד ץצד ובזה בזה צירהיכר
 צירים שאין כץ אבל פתח. ץכל .מזוזה וצריךפתחים
 אלא שאינו ישנים מחלקו העמוד אין העמודלצד

 בעץמא.לנוי

הקדמה

 פירסיס נ' .( לג ,מנחות אחרת מז1וה צריר אינו לאו ואם אחרת מווןה צריך טפח יש אם הדלת. אחוריפתח

גוס"

 כ' כסעיף אןפרש"י

 הקטנה(, ניד כ"א כסעיף ב(פרש"י

 אחת. מזווה נותן טפח. וכותל פתחים. ב' משמשת שהיא פתח ב-1 מזו~הבמסכת

 נפטרת. והשניה שירצה מהן באיוה מוו~ה נ~תן מגילה( 1סוףבירושלמי

 כפתח נידון כעלמא, לנוי עשוי העמוד אם עמוד, ידי על לשנים מחולק פתח ( 1 )כא

 על שניה במזוזה צורך ואין הפתחים בימין אותה וקובע אחת. במזוזה ודיאחד,
העמוד.

 וסמ" :קו6. 5"ז 7")1ן ס)11 מ11:ימ כעין נע)מ", ):ו. 5)5 ס5י:1 )סמס. מס)ק1 סעמ71 5ין סעמ71 ))י 1ירם סין%
 1' ס" סרקג"5, )ס1ן ,ע"ג :קר".5י7

 יסי5) 1מוסג מ"'ר, רג.נ1 :סג סכן סמכי7 מ)1ג'5) 5סרן )רי 1ג5"" גג"' כ1נ"

 1ססיט(. בעלמא לנוי העשויים עמודים בהרבהוה"ה

 שס %1 בעמוד. שניה מזוזה וצריך בעלמא, לנוי אינה דלתות, שתי כו ינלו דאכ()2(

 רסג""(. סמח'ס, גסג' סו" סר' סעמ71, נ71 1נוס, גוס מרס,כר

 נ1 מ)1ת צירים, בו לקבוע מקום חקק רק ממש, תלוית דלתות אין אם ואפילו)3(

 מהם. אתד כל על מזוזה וצריך פתחים, כשני דינה ג"כי)שם,



שעףיםפרצחיקצו
 מ)סון :וגע ססו-ע יטון סעמז, )11 טו,סיכו

 סרטנ""
 1'ר סס,גר ונ,מנ:1 סד)מ. )מ)ומ ג"רן, מור סתנ1 ,יר ה,גר

 זקת") מס 1"פי)1 סעמון. ע) 1") גוממ., סעמו7" )1ן 1יר "סיכר סיתג ,מס 1יר. נ1 )מ)ומ 1ס מק סעמו7. ע) מקקסו"
 תע"נ(. 1סמממיר );ף, "ן" ",נו ססעמ1ר סכס ס"נ. נמ111ס, )מתג1 ד)מ 1ריךס"ון

 די אז הדלת, אותה ידי על שתיהם שסותמת גדולה אחת דלת תלה ואם)4(
 עסס ונס מוסררומ, ד)מ,מ גס סס"'ר "ס 11-ע ס)גס(. 1נירור סעמוז ע) ס1יר'ס :ס*ו "סעי אחת.במזוזה

 11"ע "מד, כסממ יייס "1)י )סמ.יסן סמתקס,מ ד)מ ע"' סד)תומ ססיממ,ס סמנו'1מ )פנ' סנסנו ,ימ1 )ג1)ס, "ממי)מ
 נרגסן.)גג'

 )סער ססמ.ן קטן סער ינק לזה סמרך זה :מערים, ב' ךכן)5(
 - )-נ: רס"י "))סעטיויס, 1ג:סונ נדוי

 ע1מי, נס;. "מד ג) ונסגר'ס ונסממיס סס, נפרדס פממיס סג' מזוזת. כשתי חייב ביניהם, ופציםטיל(
 ,ט1ר( מג'רו.נ4

 סס,"ע(. 1מסמע.ח מזוזות בב' שחייב יי"א סיסג""(..מסמעימ טני נפירוס רס"' 1מסמעומ בפצים. אחרת מזוזה צריך שאין י"א פתח, בפצים איןואם

 אחת, היא הדלת של פתיחה אבל הפצים, רק הפתחים, בין הבדל אין ואם)6(
 )הפניס אחד כפתח דיני ):1)ס( "ממ 7)מ רק סיס1כגון

 1ממ "רי; נ'מ "ממ; סער' מ-"; נע)מ", )ן1, רק ס1"
 :,גס(. גיר,ר '1"ר;נדק

 סמ""; ע) סמו)ק "זס )פעעמ אחת במזוזה ודי אחד כעןער ךיגך גוס( "י נ1ס "1 מסממס'ן כ%מון 1")" מחולקים הפתחים של תשמישן שאין אלא דלתות יש אם שאפילו וי"א)7(
 ודינם אחד ברוח הם הפתחים שב' כיון סקטנס( '7 כ"ט; - נ"ט סגימ נרכת :"ז; ס"קמק"מ

 ס) סר"סת פירוס )פי טיר סממים. כג' 7'נס "1 ני:,סס, 1עמו7 ,1ימ נקרן כנ1ן ר1מימ, 3נ' סס "ס ס""כ 1.מסכאחד.
רס".(.

 אבל יברך. ביותר, הימינית המזוזה על אז פתחים, הרבה לי שיש בשער לכן)8(
 יברך. לא המזוזות שארעל

 הדלת, שבאמצע בפצים רק מזוזה קבע ,ןאם מנ')ס( סוף 1'י1ס)מי שאומר מי יש)9(
 נתן אם לכן, סקטנס( 'י 1מייי; הדלתות. בימין מזוזה וצריך יצא, שלא והעיקריצא.

 בין לעבור אפשר שאי באופן טפח, רחוק הימיני, לפצים סמוך לנויהעמוד
 יט כסמרןכ', סג1מ) ען יקגע "ס העמוד. על או הכותל על יקבע אם ספק לעמוד,הכותל

 יש מזדזת שתי דלקבע סמר7ג'(. )פי פסון ד,מ" כסירוס)מק סעמ71 ע) יקנע ,"ס טפמ, סעמיק ס,מסס
 תוסיף. בלחשש



 קצזשערימ כארפ"ו:פתחי

 בדבר מקילין )תש פתח. כל על חייב פתחים, כמה עם למדרגות שער ביתרם"ג*

 הדלת אדורי לעיל ועיין ; ל.ד. דף מנחות ועיין שער. בית לאותו מובילים הפתחים שכל חושביםכי

 וג'.( ב'אות

 מזוזה קובע הגדול, לשער משקוף ויש גדול, שער בתוך קטן פתחרם"ד*
 שאין כיון יצא, לא הקטן, לפתח רק קבע ואם הקטן. לפתח ולא הגדוללשער
 פ,ג.( ס,ק מן,מ ועיין ג'-ט'; הקטנה ,יד קבועות.מזוזות

משקיף

-י  גרו7 שער בהוך לט; שעי נג'",' , ,, ,,,, ,,"),,,,,,,, ,',),!,,, , ,, ,,,,,,,,,,,, ,, , ,,,,,,,

 וש ,,י ,'ןנשן
 לגמרי, מהגדול נבדל והקטן עצמו, בפני פתח כל נפתח אם אבלרמ"ה(
 ל,ג.( דף מנחות רש-י ועיין בטור: משמע וכן י,ב: ס,ק )ט" מזוזות. שתיצריכים

 5ש ןששש
 הקטן, בפתח תמיד ויוצאים ונכנסים הגדול, לשער משקוף אין אםרם"ו(

 הקטן בפתח מזוזה לקבוע חייב אינו לפרקים, רק הגדול בפתחומשתמשים
 אין הלא הגדול, השער את כשפותחים כי הקטן, לפתח משקוף כשישאפילו
 דוד המצודת מביא וכן מ,ה; סעי' רפ.ו סי' ערו.הש פ,ג;ועיין ס-ק מ,ז, דף מז.מ ~יק מזוזות.כאן

 צ"צ.( תשובתבשם



שערים כברפ"ו:פרנחיקצח
 משקוףבלי

 גדול שער נתוך קטןשער

 "ורמ
ניאי111111נ(

 ובזה הקטן, לפתה מזוזות יש סגור שכשהשער שכיון שסוברים, וישרם"ז*
 הפתה מהוייב א"כ תולמ"ה, מטעם המזוזה אז פסל לא מזוזה שםשקבע
 )עיין בברכה. לקבוע וי"א ר.ו.( סי' ש,י ש.י:ותשורת )ערך ברכה. בלי במזוזההקטן

 קפ"ה.( סהקונט"המ

 ויציאה לכניסה בה שמשתמשים דלת, ובתוכו המתקפל בכותל יה"הרמ"ה(
 )פשש( במקומו. עומדכשהכותל

 העשוי מן ולא תעשה משום יפסל לא )ש: קבוע שהכותל בשעה המזוזהויקבע
 דאפילו ונראה קע,ט(, רפ,ו- לעיל ועיין כ,ב, - ד' המאיר שרגא שו,ת ג, - טו במ-אכדאיתא
 מידי יצא לא בביהמ,ד כן והמיקל מווזה שיקבע לחול ונצבת לשבת לגמרי ונטלת מתפרקהכותל
 המאיה. שרגא בשו.ת ועיין ; קע-ט אות רפ,ו סי' לעיל )ועיין העין:.מראות

 ש[,.-
 מחקפלח דלת תוךפתח

88אשש888ששא1

 בארץ בפונדק והדר זארץ בהוצה בית השוכרכ"ב*
 בית והשוכר יום. שזשים מטזוזה פטוףישראל
 ארץ ישוב משום מיד במזוזה חייב ישראלבארץ
 כסוכר.( דיגו נית 5סי55 סוין )ה"ישראי.

 בהוץ אפילו בית, הבונה או בית הקונה או ישראל בארץ השוכררמ"ט*
 פרק מזחות מס' )בה.ג בברכה. לקבעה וימהר במזוזה, מיד התורה מן חייבלארץ,

 מ' מערכת בשד,ה לב כחקרי ודלא י-ג; סי' יו.ד משה השיב אף; ד-ה כ-א דף ע.1 תוס' י-א: הלכהב'

 קע.ה.( ס,ק מז,מ ב(ה: שמסתפק וקרב ד.ה קי.בכלל



 קצםשערים כברפ"ו:פתחי

 בו שדר טרם אפילו בו, לדור וראוי ביתו שנבנה מיד י"א ? יקבענה מתיר"נ*
 רצ.א סי' פת.ת ועיין ג'; ס,ק רפ-ה סי' )מומ בתוכו. לדור שיכנס עד חייב שאינווי"א

 יוסף )ברכי יברך. אם ספק בו, שדר קודם קבעה דאם שם.( ובנח-צ רע-א; בשמ ד'ס.ק
 י,ט.( סרסאו-ח

 בבית זדור שיברך י"א קבועות, כבר ומזוזות בו, לדור וכשנכנסרנייא(
 הכניס ואם ד'.( ס-ק רצ,א סי' פת,ת עיין ; י,ט רסי' או.ח המךא בשם על,י מזוזה. בושיש
 : רי.ט סי' תנינא בשמים )הרי בברכה. מיד שחייב י"א שם, לדור ודעתו כליו,שם

 לדור דדעתו הכא שאני המזו1ה, קביעת על מברכים אין האוצר ובבית הוא האוצר בית קחגבשיואע-פ

בביתו.(

 משום פסול, בו, לדור שנכנס קודם המזוזה קבע שאם וי"ארנייב(
 ב'; ס,ק מז,מ י'; סי' ד,ה נ,א, דף או,ח לילקה.ג מהרערם בהערות מובא דע'ק ;כתביתעול"מה.

 סדורה בפרשה ועיין ; מזו1ה בו שאין בבית לדור מותר אם י-ז - י.ב אות א' סעי' רפ-ה סי' לעילהעיין

 יום.( ל, תוך בקובע בסמוף ועיין בזה; אריכות נ-ח אות שלהם-א קניבסקילהגר,ח

 פפור בא"י אפילו בפונדק, והדר יארץ בחוין בית השוכררנ"ג(
 חייב ואחד, שלשים ביום ירק שו.ע.( רר.; ,מנחות יום. שישים ,כל(ממזוזה
 י.ב; הלכה ב' פרק מזו1ה במס' משמע ובן מ-ט.; דף בכורות מס' עיין בכור, לענק המ ,נובמזחה.

 11.( עשה מצוה בטלה מיד, מזחה הניח ולא יום משלשים יותר עבר ח.ל תכ-ג מצוהחיעך

רנווז4*
 ס.ק ע' דף )מז,מ כן. ואינו במזוזה, חייב כבר השלשים בידם שאפילך וי"א

 לא אם בחצר, המתארח ח'; סעי' ש,ע סי' או.ח ובשו,ע קי-ב; כלל רח? מ' מערכת עא-.ח ועייןק,פ;

 מקום בבל 11.ל בבה.ל ועיין החצר. בני על אוסר אינו פחות, או 'ום לשלשים אלא קבע דרךנתארח

 ויום שנים י,ג בן מקומות, בהרבה בש-ס דאמרינן וכמו וכו' בב,ח עיין תושב, מיקרי דבשלשיםאמרינן

 ס.ב אות סדורה בפרשה ועיין ; עכ,ל. לדינא. רצ.ע הכא. כן כמו שלמים. י.ג הוא דפירושואחד,

 הנ.ל.( בה,ל בצ,עשהניח

 אם אפילו שלשים למנין הראשון יום הוא לדירה שנכנס יום ואותורנ"ה*
 מתחייב ניסן, בר"ח דירתו קבע כיצד, החמה- שקיעת לפני שעה עד נכנסלא

 אייר, דר"ח ב' ביום לדירה נכנס הל"א. יום שהוא אייר, דר"ח ב' לילבמזוזה
 קצ.ד.( ס,ק )קונטזמ הל"א. יום דהוא סיון ב' ליל במזוזהמתחייב

 קודם ל' יום שהוא שבת בערב לקבעה יכול בשבת, הל"א יום חל ואם41נ"ו4
 יו"ט שאחרי בשבת ל"א יום חל אם ואפילו לברך. יכול ושפיר נרות,הדלקת

 שבזמן דכל כ"ח. יום שהוא ר"ה בערב יקבע השנה, ראש של ימים שניאו
 קכ,ח; סי' יו.ד לב )חקרי חיובה. ליום הסמוך ביום קובעה לקבוע, לו א"אחיובו

 קצ-ג,( ס"ק קונט"המ הט; ס"קמז"מ



שערים כברפ"ו:פתחיר

 ולשים בע"ש, המזוזה קביעת במקום למעלה פתוח הקנה לקבוע רי"ארנ"ז*
 בעצתו פקפקו למעשה.והרבה כן והורה בו שחזר אחר לב )חקרי הל"א. בליל המזוזה אתבה

 שם.( קונט.המ ט,ו; ס-ק ואמת כשלום מז,מ המ,ו,ה; קביעת בדין רפ-ט סי' עיין11;

יוויןו,ין
 מכני וכו פתוח קנהמניח
 _-י"נ ן בשבתמזרזה

 ,/,ה
 ג4

 כל משם והוציא הדירה את ופינה ויצא יום, כ"ט בדירה דר אםרנ"ח(
 )עיק מצטרפים. הראשונים ימים אם ספק שם, לגור וחזר החשובים,חפציו
 אינו כי מצטרפין, הימים אין דרבנן, הוא שכירות חיוב למ-ד ההנה, יוסף. ברכי ג': אות ק-פ ס-קמדמ
 ווק שאולה. בטלית ברמ.א ג' סעי' י.ד סי' באו,ד כמו דירתו, והפסיק שעזב מאחר בשלומיר,י

 הוא, יום משלשים דפחות ופטור מראורייתא, הוא בשבירות מ~ווה חיוב יום שלשים דלאחרלסוברים

 ק,פ.( ס.ק ע' דף מז-מ ; נ.ח ס,ק מק,מ מצטרפין.ועיין אם להסתפק 'ש ארעי. רירת היא הדירהכי

 ידי על יום, שלשים מנין משלימים אופן באיזה להסתפק יש עודרנ"ט*
 בסעורה. אושינה

 במזוזה, חייב לילות שלשים שם והישן העיקר, היא בדירה השינה אוליא(
 אלין תליני באשר הפסוק על רות במדרש הערה. ביום. שם אכל שלאאע"פ
 היא שהשינה קצת משמע מזוזה, בו שאין בבית לדור בנ"י של דרכןאין

 הוא עיקר אם וברמ"א א' סעי' תרע"ז סי' חנוכה הלכות בשע"ת ועייןהעיקר,
 חנוכה. נר לגבי לינה או אכילהמקום

 שלא אע"פ סעודות שלשים שם שיאכל עד חייב ואינו קובעת הסעודה אוב(
 כלילה. שםישן
 ובלילה. ביום שלמים, ימים צריך ואוליג(



ראשערים כברפ"ו:פתהי

 ימים שלשים דהיינו מקוטעים, ימים מהרבה שיצטרפו אפשר ואוליד(
 ס.ק מק,מ ועיין ל-ג; ס-ק ,דלק שלמים. ימים שלשים למנין לילות שלשיםואח"כ

 קפ-א.1 ס.ק מ1.מ ועייןנ,ד;

 אחרי עד חפציו לשם מכניס ואינו בה, דר ואינו דירה, ששוכר מי לכן,ר"ס(
 כ,רוחיל אינך החתונה.( אחרי עד בה ידור ולא לעצמו דירה שמכין חתן ,כגק חדשים.כמה
 לא אם וכן חפציו. הכנסת משעת ולא בה לדור שיכנס עד יום שלשיםלמנות
 )דש ל"ב. ביום קובע אז אחד, לילה שםהיה

 בפר.מ( ספק הוא בלילה ציצית אבל )אשכול, בלילה מזוזה לקבועמותר

 אחרשחזרו טלית. ד-ה מנחותל-ד. תוס' ועת מדרבנן. אלא חייב אינו שנירותרס"א*

 ע,כ אלא יום, שלשים כל פטור למה דאל,כ שם; ודר,ן והרמב-ן; : קל,א. שבת הרשב-א רעת וכןבו;

 יום.( עלעים ער כשלו ביאה שאעו מפני רבנןדפטרוהו

 דינו יום שלשים ועד בב.י מעח ר' הרב שם: מנחות ,תוס' התורה. מן שחייב וי"ארם"ב(

 והוי בעה-ב יחזור שמא כלומר בו יח,ור שמא רש.' פירש וכן יום. שלשים כל פטור ולכן ארעי,כרירת
 ס"א.( סעי' סדורה פרשה ארעי:רירת

 קצ.1; ס,ק )קונט-המ ספיקות. לגבי מדאורייתא דהוי כדעה להחמיר נכוןרמ"ג(

 דרבנן.ע.כ.( ספק היא רשכירות משום להקל דיש בפת.ת עייןאולם

 וי"א אי. יישוב משום מיד במזוזה חייב באי בית השוכררם"ד(
 לקביעות.( לה מחשבי א.' יח12ב דמצוות )חינור. חייב. מדאורייתאדאף

 אבל יום. לשלשים שכרו אא"כ פטור אינו לארץ בחוץ דהשוכר יי"ארס"ה*
 וכן דפטור; שכתב י-ח ס-ק כפת-ת ורלא דה,ח, ,משמעות מיד. חייב בקביעות, שכרואם

 ר-פ שבת מאירי מזוזה: הלכות סוף יוסף נמוקי י-1: עילאי דבי ארי' שו-ת ועיין צבי; נחלתבספרו

 ד'.( חלק חמד שדי בו; יח1ור דשמא טעם ליה סבירא ולאהשואל

 יכול הבעל שאין כיון )שח9שן(, ליעס הנקרא חוזה ע"י דירה שכר יאםרס"ו(
 שמא משום הוא יום שלשים דפטור מ.ד. מנחות רש,י ידעת מיד. דחייב נראה בו,לחזור

 הפטור שטעם תוס'. לרעת אבל תרמ.ד. סי' שטרנבור משה ר' הרב מאת והנהגות תשובות : בו.יח~ור

 יום. שלשים כל פטור חו1ה לו יש אם שאפילו יתכן בשלו, נראה דאינו משום הוא יום שלקרםשל

ד.ע(

 שעיקר אע"פ לברך, ואף דמותר י"א בכניסתו, מיד לקבוע רשאי יאםרסיץ*
 פטחיות שנשים גרמה שה1מן עשה משות )נמו יום. שלשים לאחר רק יחולהחיוב



שערים כברפ"ו:פתחירב
 דאף שאולה, טלית לגבי י.ד סי' ומ,א ; ברמ,א תקפ-ט סי' חטו.ע ; ל.ג. ר.ה תוס' עיין לברך.ומותרות
 ס,ק פת,ת בסידור; .ח דה ; רפ,ח סי' צבי נדלת ועיין נ,ג; סי' יו.ד משה הקרכ לברך; לו מותרדפטור,

 לקבעה שאסוך די"א קע.ט.( סי' יו-ד משה אגרזת ועיין ולברך: להחמיר דרשאי א.א בשםי.1
 צריך ולדידי' לב- חקרי כתולמ-ה, דהוי לפסול שחששו יש תכ.ג; חינור )מנחת יום. ל'תוך

 דברים במה מיד. לקבעה והמנהג שנכנס.( קורם הקובע לעיל ועיין ולקבעה. ולחזורלהסירה
 שוכר אם אבל בקביעות. הבית שוכר אם מיד, לקבעה שרשאיאמורים,
 שטוב לו שיזדמן זמן שכל הקיץ( לימי רק )כשיוצאים בקאנטרי כגון בארעיהדירה
 יום ל' כל שפטור יודה הדה"ח גם משם, ילך בעיר הקבוע לביתו לחזוריותר

 יום שלשים ואחרי מיד, לקבוע די"א רס,ט( אות לקמן ועיין ; שם משה "גרותממזוזה.
 ויברך. בזה זה פתחים משני מזחות שתי יחליף או אחרת מזוזה ויקבעיסירנה
 )בשם ויברך. באחרות המזתות שיחליף וי"א קל.א.( סי' שי תעירת שו.ת הנ,ל;)בצירוף

 להפסיק לו ולמה הללו המ1ו1ות על ברר לא משלם הלא כ-כ, לו .למה צ-ע חה - 1צ,למהריט.ב
 שם.( וברע-א ; כ.ה ס-ק רפ.ו סי' ש.ך ועיין רי.ד; סי' מ,א ועיין להחליפןו או הדעת ובהיסחביציאה

 עליה ויברך מיד ויקבענה המזוזה יסיר יום שלשים שאחר שאומר מיויש
 ?!ריך שאינך די"א מ1ה.( פמ.ג ועיין שם; שי בתשורת מובא לאברהם )זבור פקפוק.בלי

 אגרות )שרת עליה. ויברך קצת ולהזיזה לנשקה יכול אלא המווזה. אתלהסיר

 דף מנחות ומברך; בהמ שממשמש השחר עלות קודם שהניחם לתפילין זוומה קע-ט, סי' יו,דמשה
 סי' באו.ח כרע-א וכן ל-ט; סוכה ותוס' שמ; תוס' עו.פ. ולהתעטף להסירה שא,צ בציצית וה.הל-ו;

 ביתו את לך שיתן מבעה"ב יבקש בית ששוכך היא טדבה עצה י.ד,( סעי'ח'
 מדאורייתא. מזוזה קביעת מצות לקיים שיוכל כדי ליום גמורהבמתנה
 כ,ב.( אות יו.ד בעצה)מחשבות

 שום עכעדו עושה אינו דהלא צע"ק מזוזה, לקבוע הברכה נוסח ועלרס"ח(
 אלו מהלבות )תיין מהירושלמי. כדמשמע מזוזה מצוות על יברך ואוליקביעות.

 מן ולא תעשה בענין שכתבנו מה עוד ועיין ד': ס.ק מ,ג דף מ1,מ ועיין וי.ג; י,ב סעי' ח' סי'באו.ח
העשף.(

 דירה, שוכר ככל דחייב מדבריו שנראה יש לקיץ, דירה השוכררס"ט(
 סי' הבושם ערוגת תשובת קפ.ג; ס.ק ע,א דף ,מי,מ לברך. ויכול יום שלושים אחרויקבע

 אחר יקבע כן על פטור. חדשים כמה שם יושב אם שאפילו שכ,עב כ1י דיוטר.ל.(
 יועיין תרמ'ה סד והנהגות תשובות שו-ת ףב; סי' יו-ד שוהם תרשיש "~ית ברכה. בלי "א ליום
 שמה לשוב ודעתו החורף, לזמן שמור המקרם דאם זה.( בענין רס-1(. אות)לעיל
 לבלות אחר יהודי שם ישוב בודאי ישוב, לא הוא אם ואפילו הבאה,בשנה
 הורה שכן )ישמעתי הקי'ן. בסוף המזוזות את להסיר לו אסור הקיץ, ימישם

 יק(. אות וקנ-א סי' לקמן )ועיין המזוזות.( את להשאיר זצ.ל מסטמארהאדמו-ר
 סוג" )עין ט-1(. אות רצ-א סי' לקמן היין.

 קע"ו(. וס-1 )ע') ועין ,חתג סדעתו )ג-כ( תמיו



רגשערים כבדפ"ו:פתחי

 ממשכורתם, כחלק השו"ב או הש"ץ או הרב בה שגר קהל של דירהע"ר(
 כיון יום, משלשים יותר בה ידור שלא אע"פ מיד. מזוזות בה לקבועחייב

 מהר,ם תשובות ממשמעות קפ-ב ס,ק "ז-מ קבע. כדירת הוי בשבילו, נקבעהשהדירה

 כל דפטיר ש1מדלק כ,י דיש פלהררין.( בלשכת כה.ג כרין ובזה, ד,ה רפ,ז סי' יו.דשיק
 לכל הדין דכן שוכר.( ולענין ר,ה קי.ב כלל סוף בשד,ח ראם ,קיני שוכר. כדין יוםשלשים

 )ר,ע( ממשכורתו. כחלק לעצמו.( לשכור צריר )שהי' משרד או דירה שמקבלמי

 מסוזרמ. 5מת מ[ווס 1וסתר ג1, סתסמתפיס תקזרון 6ו סיר וגימסס 1סינו, סגימ גע) גו סוויס טמהערה.

 5ו סיוס, ג) גו סמסממסיס גס7ר1, ינימנם ס5ס ? סתס1מף גמ7ר "ו סמ1סגר סגימ ס) גמיל ? ילמנט סתמג6"ס

 %) ג'תו גי)ת1מ מ7"1רית5 מיוג נד ו6ין נןרגנן ס'6 סוסודס )ר1ג ססכיל,מ ג,.ן סמסותף ג"זי 'נ'מגסזי)ת5

 ונסק" גמוחס. סותף %י)1 מסוג 6ינ1 ד)מ5 16 סטמ. גע) מנ1 מי5ייימ5 מייג נז 'ס סמסומףסיל
 )עמן מינס

 וס.( גפממ גגרנסקדמט

 ס) סגמסס % 6"ר ;1 ומנר ק11 ממ מקופק 11") קנ-י סימן נ' ס)ק ס)ף ס3ט וגס1"מ ; ספ"ג ש' 11ר 6גנ' 3סו"תועין

 ענ")(. סס עין )6. 16 סמורס מן 3סמ)1 מי3 )מסו גס קס ס1גנקיסססנו

[שע"א(
 ך4שן"שי

 כדלעיל. יום שלושים כל שפטור כשךכך דינך ז14ך[ק

 ממשביתי1פ~י
ן 4 עת -

 -1ן שוסי1

 מ[וזה ס.א. סי' סדורה )פרשה ממזוזה. פטור אחר, של יהית בגזילה הדרער"ב*

 אולי הבית, את שכר ואח"כ מזוזה קבע דאם י'.( אות רפ-ה סי' לעיל עייןשאולה.
 סגר מס)ס ס*נו נ6'סיו, סיו נמי )עין 'ס יין העשוי. מן ולא תעשה דהוי משוםפסולה
 ? מוומ"ס סוי 5י גגית ונס% נתססמ ו6מ'ג מוו[ס, 6[ וקגע ונחמס מייסס סגסין "י[ט גסג') סגימ, )געןריוס

 וס-1 5ומג7)עי)

 אך מ.ד:( דף )מנחות היא. ארעי דדירת ממזוזה, פטור בפונדק, הדררע"ג(
 ,שם( לארץ. בחוץ בין בא"י בין במזוזה חייב יום, שלשים שם יושבאם

ש י)יייץ ,י,ן,'איי,"י,"
 מס' סוף ירושלמי משה ,פני יום. שלשים לאחר אף פטור לארץ בהוץ י"ארע"ד(

 בית בדין להלן שכתבנו מה ועיין י פסחים ריש חלוואה מהר,ם ; דיומא פ.ק המאירי משמעות ;מנילה

חולים.(

 נקר5 5,1 )מוהס. ונר :( )-3 מנמות מס' סמ)ן, מונ3ו )כחי)י גייו סרסימ );שרס, מ111ס ו)ק13ע )סחת'ר ריגסו6ס

 ססו" 7מקוס ס5 ד-ס : )-נ תוק. )עיןס7'וט
 ג-גד( מ6'ר )סיג" )ענ"ד. נר5ס גן [ס. טעס ס"ך )6 סגנס מסוס )סט,



שערים כברפ"ו:פתחירד

 הוא הפונדק בעל אם אבל עכו"ם. הוא הפונדק כשבעל זה נלער"ה*
 ערוה,ש כ.ט; דף שי.מ מזוזה. בהם לקבוע הפונדק בעל וחייב מיקרי ביתוישראל,

 סי' יעקב צור )שרת שם. בית רהיטי לך יש דהא האוצר כית כדין נרח,( סעי' רפ-וסי'

 המשכיר חייב הי' שוכרה הי' לא שאם אע-ג ון,ל מזוזה הלכות סוף יוסף נמוקי בשם הביא וכןקצ.ד;
 ז.ירה לך שיש 3,י ( י,ז; ס,ק בהלכה המצויינים שערים ; התבן ובית העצים בית כמו מזוזה,בוע

 שהיא בזמן אפילו דירה, באותה מזוזה מלקבוע פטור לשכירות,העומדת
 שם משחקים שהילדים דירה, באותה משתמש הוא אם אבלריקה.

 היא. ששלו מיד, במזוזה דחייב נראה חפציו, שם לאצור בתוכהומשתמשים
 ססונוק. גפ) וגד'ן :6וגר, מס כיק מיוס )קגוע סממ גע1 חח3 61מרס, ומסמים מוהטמ דוס 1ו יס מי)נן,

 ( ישפה אבני שו"ת)עיין

 כדין ולשוכר בה( רגל דריסת לו יש ,אם האוצר בית כדין הדירה לבעל שותפות, כעין החיוב)והוי
 כבית דירה בבל שם הבית שבעל והתמר המקרר מיקרי אם וצ,ע החיוב. עיקר שהוא הדר,חובת
 הצינורות, לתקן שם ליכנס הרגל דרשת הבית לבעל שיש כיון מזווה, שם לקבוע לחייבו שלוהאוצר

 רק בשרות המזחות ומצא ובדץ מרוהטת דירה ששכר מי בדיעבד, לכן בו. למחות השוכר בידואין
 ואין מהודרות ולקבוע המ1וזות את להחליף בידו הרשות היא, הדר חובת שהמזו1ות כיוןבדיעבד,
 ואם כשרות. הן אם הרירה, בעל של המזוזות ויקבע יחזור וכשיצא, בידו. למחות רשות הביתלבעל

 חבם.( שאלת בזה ויעשה שקבע. המזוזות ליטול לו אסורלאו.

  גטוהף יוי  %גמ מסתו1ח,מון מוחומ לק ס,קגע  1סקפיי 1מסג'ו רסומ .ס 416 11)1מ מ111ומ ק1גע ססוגרו6ס
 גמוחס. דסיג גו6ס  טס, רגנ ימסמ 11 וי  יייוו  %%%  %מ 6'ן 06 נעיו"ס,  מר1ר.טת ויהז  סמסמר ומ וקגוירס.
 ב1יון.( חשש משום מקילים והשלם א'; סעי' רפ-ו סי' לעיל,עיין

 ז~[[60( )1ח0סז ההסקה חדר של האחריות עליו אם שם, רר שאינו אע-פ בנינים, או דירותהמשכיר

 חרר עיי.ש. לביתו סמוך שאינו האוצר כבית במווזה.)ודימ לחייבו האוצר בית קל דק לו ישאולי
 הסמוך הבית בעל של האוצר בחדר רימ אם צ.ע הגאז, או החשמל של השעונים רק שםשנמצאו
 )פשה(( פונדק. כבעל דינו שבאולם, החדרים שמשכיר אולם, בעל ךכןלביתו.(

 ואמת שלום ב', ס,ק ס.1 דף )מז.מ ממזוזה. דפטור נראה לעכו"ם, מושכר חדררע"ך(
 ב'.( ס.ק גדו.הק ועיין דחייב; דוראה שם דע,ק ועייןשם;

 אם אפי' דפטור ממח(ונקטינן )ר שמחייב. מי ינן  טסאק405( חולים ביתרע"ז*
 דחיוב הראשונים הי,ז(דלרוב ,תוס' שלו. שאינו לפי חדשים, כמה שםיושב
 אפילו כשלו מיחזי אינו דידן ובנידן כשלו, דמיחזי משום הוא בשוכרמזוזה
 באר שו.ת ועיין דפוטר: 1' סעי 1' פרק חו.ה ועיין ש-פ; סי' יו.ד מר "בני יום. שלשיםלאחר
 ג'.( אות קפ,ג ס,ק מ1.מ סק,ג'; יוסף ברכי ו'; אות צ-ה סי' ב' חלקמשה

 מזוזה לקבוע הבתים בעלי חייבים ישראל, של חולים שבית ינראה,רע"ח*
 %יוו4%ס י"ל ל,ן יויי ר' יירי"1  ומעסס מ,ח; ס-ק רפ,ו סי' ערו.הש )עיין הפונדק. בעלכדין



יהשערים כגרפ"ו:פתחי
 יח סס סז)ס, 5) ניגס !מוח. נוטס וסימס וו"ס, ע!'ס 6מרו ססווס5'ס "!מנס 15) ניק סער' מ,!יס גממסמקו
 1ור"ות .ננכיומ סמוחס,ע!

 סמס~
 סעס ג"מ שיס

 וסי
 ו!גמס.( ,ממס וסגס סמ!ימס ס5,מנס סגימס.

 8פ6ב61טק( תו "אי 6001 01 יט611)פפוס6מ
 עצמו החולים בית של בעלות מצד התורה מן לפטור שאין קנ.ו סי' ב' חלק הלוי שבט שו,ת)ועי'

 בקביעות(. שם העומדיםבישראלים

 ששוכר דהיינו כשלו, מיחזי אם הבראה( )בית היים נוירסינג לכן,רעיוט4
 זמן בתוך משם להדציאו הבתים לבעלי רשות ואין רב לזמן פרטיחדר

 ,פשש;(. יהודים. אינם הבתים שבעלי אע"פ דירה כשוכר חייבשכירתו,

 הבית בעל רכוש הכל החדרים ורהיטי לחדר, מחדר הדיירים לשנות ובידו ישראל. הבית בעל ואםאן
 פונדק. בעל כרין מזוזות לקבוע הבית בעל עלהחיוב

 זמן שם שמבלים החדרים וכל ההתעמלות, חדר האוצר, חרר המטבח, והמסררונים, המשרדיםבן
 במ1וזה. דייביםבחברותה,

 במזוזה. שי1לזלו חשש ואע במזו,ה חייבים להבראות. שבאו גויים שם שגרים החדרים אפילוג(

 ב'. סעי' רצ.א סי' לקמן עיין יחיד. מזו,ת כדין ומחצה שנים לשלש אחת הוא המווזות בריקת זמןד(

 י'.( סעי' רפ,ו סי' עיין בלילה. שם לן הבית בעל אין כי קביעתן, על מברכים אץ אלה בכלה(

 הישיבה, בחורי בה שגרים ( י(0או8ץ80 ) הפנימיה וחדרי הישיבה בניןר"פ4
 וגם דירתם. הבנין אין שהרי חייבים אים הבתים בעלי ממזוזה.) פטורים הדיןמעיקר
 שהחידב די"א צ,ה.( סי' ב' חלק משה באר שו.ת שלהם; החדר אץ כי חייבים אינםהבחורים
 דבאדתם ו'.( סעי' ג' פרק ,ש-ה ברכה. בלי יקבעו ומ"מ . הבתים בעלי עלהוא

 במזוזה חייבים תדיר, הישיבה ומנהלי הבתים בעלי שם שיושביםהחדרים
 בלי הכנין חדרי כל שיישארו הדין 13ן ואינד י"א.( סעי' רפ-ו סה לעיל )שין חנות.כדין

 ובפרט, שם. משה באר )שרת ברכה. בלי החדרים בכל שיקבעו ויפה טוב לכןמזוזה.

 אות כדלעיל הישיבה רכוש שהם רהיטים בהם שיש ביון האוצר בית דין החדרים לכל שיששאפשר

 האוצר.( בית כדין במזווה ומחייב בעצמו שחזר ק-פ סי' ג' חלק משה באר בשו-ת ועיין עיי,ש;ט.ז

 "גוע יר"ס ח', יגר סיר5 מינוקהו מ!מז מ"מ ניס'גס, מוו,ימ )קנוע מיוג ססק סק סנו"ס "ע,וקערה
 )וסמעמי מ11ומי1. .קג)מ סגוי5 ~יומ !סומר1ו ג4: סמוווס מ ת!מייו, עס סס ס*מו גמדל. מסתרממי,ס
 מ111ס גקנימ סססממסן סמ!מימס גין מנממ ועסס מסוירמ י5 5ומס ומנ5 מדוו מווומ סניק יר-ס 6ס1ממ,מז

 ג*מוייו.( )סנ,מס ו,גס ד84נווק1, ק"י זזמ גמנומ )מנגס גיחרמסירמ

 ואילך. נ"ה אות א' סעי' רפ"ו סי' לעיל עיין האסורים- בית1יס1"484

 לקבוע חיוב הבתים בעלי וער,ה(.שעל ר.פ אות כפנימיה.)לעיל דינו קיץ מחנהרפ"ב(



שעריםפתחייי
 על אם כי המווזה לקבוע החיוב עליהם אין כי יום, ל' תוך הבחורים דירת להחליף עצהמזוזה.ואין

 הפונרק.(בעל

 בטזוזה. חייב יהודי מאינו בית השוכרכ"ג4

 ב'. סעי' רצ"א סי' לקמן כ"ג....עיין סעי' רפ"ו סי'רפ"ג(

 סי' ולקמן עכו"ם שותפות לעיל עיין יהודי מאינו בית השוכררפ"ד4
 ב'. סעי'רצ"א

 ובידו שנה, למאה ליעס לו שיש כגון ממושך לזמן בית השונררפ"ה*
 צרכו, כפי בבנין חפץ שלבו מה כל ולעשות ומערות, שיחין בורות בולחפור
 שכיח וזה ג'; אות קע-ה ס"ק מו.מ נ.ה; וס.ץ כ,ט ס.ק ;דע,ק כקונה. או כשוכר דינו אםספק

 השובר. על היא האחריות וכל רב, לזמן ששוכרובמלון



רז

==ן=י.-יי-



שערים ארפ"ז:פתהירה

 רפ"זםי'
 במזדזה. הייב פתהאיזד

 שתי יו יש כן אם א5א במזוזה חייב הפתח איןא4
 ומשקוף.מזוזות

 גבוהות מזוזות שתי 15 יש כן אם א5א במזוזה הייב הפתה איןא4
 בה פליגי ממזו,ה. פטור שמאי פתהי י.א. עירובין י ל.ג. ,מנהות וטשקוף. טפהיםעשרה

 בדבר יש פירושים וג' שקיפי.ע"כ. להו דלית אמר והד תקרה. להו דלית אמר הד יוסי. ורבי רחומירבי

 שמאי;פתהי

 א' לאותשייך

 ב'ואות

 כלל משקוף לואין

 פירוש תקרה, להודלית
 זקן מלשון שמאי ופירוש טור רא,ש: ; )תוס' נבנס. ואבן יוצא אבן אלא ישר משקוף שם ראקא.

 ומקולקל.אשמאי

 הראשון( בפי' )רש"י כלל. משקוף לו שאיןב.

 אק אפילו גג יש אם רמב.ם:ולפי,ז האחרון; בפי' )רש,י החדר. על גג או תקרה שאין כפשוטו,ג.

 במזו,ה.( חייבמשקוף

-ן
 יוצא ואבן נכנס אבןמשקוף

 פירוש שקיפי, לי'דלית
 חייב.( אופנים בשאר אבל טור; רא-ש: ; )תוס' ובנס. ואבן יוצא אק חלא ישיה מוחה לו שאעא.

 ט'.( הלכה א' פרק מווזה מס' ועתן  הרחשון: בפי' )1,ן-י ; לפתה מווזות שאץב.

 י.א.( יומא ועתן רמב-ם; האחרון; בפי' )רעדי משקוף. שאץג.



יפשערים ארפ"ז:פתחי

 איפשטא, דלא מילחא שהיא )מפני במזוזה. מחייבין יש מזוזות, יש אכל משקוףאין

 "עי מיימונךת.( בהגהות איין רא-ם; ברכה; בלי מ1ווה יקבע אופן ובכל לחומרא. דאורייתאוספק
 ו)סק). יוגק ססק סי6גסיל

 שסמ גמפס 1גן ס': ס"ק מק"מ סקרה; !ו ס6'ן גסנל 6!6 מ'קז מסקוף נמך 51'ן גמסקוף סף 415 מקרס )1 'ס)ו5ס

רס-
 ק"נ(. סי ל ה!ק ה6. סגט ס1"ת עהן ,ס)ק. יס 4161 סמסקוף. ס'6 ססמקרס וט"1

 עירובין )מס' וגתוס' וצ-ב.( וסמ,ג; רמב-ם: פטור. גוונא האי כי )דבכל מזוזה. צריך שאינווי"א

 וסס ירוס,יס. מ)ן ס)ס, מ)ן ניק ת)מ ססו6 ומ גן סס ה סימ5' 'סל6) 6רן מנהג שמאי( פתחי ד.הי-א.

 ,עסומ  ייפייג טגמקוס גמג וקזזהנ: י'טדן וגקסר תסקק(. ג4 סמנףס )עס1מ סמנסג יסל5) וג6לןגילוס4ס
 סמנף יטטר וסגרץת5 . וגסרס מעעס 11 פתמ נ1רמ מסי' יסו5), ג6ון גמוגן

 י6ון גסון 6ימ סימ"
 1לסט". נסרס ונסלס )סממיר, נ1טס סז'ן סי' 1גמגרות גגחיס גן )עס1מ סווסמס ג1תננ. )סי"1,ג)גי.וע""ס.

 וק תק1מומ, גגמס ווסג'ס ר5'ת' וגן מסקוף, גי.ס ס5ק גמיריס גכמיס, )סממ'ר ס)יט"5 וי)גר ר"מ נססוסמעמי

 )תעסס.( )נ1סורס

א,י

 תקרהבלי

:::ןןן,ןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן];,ן,,],]ן,,,;,]ין(י'
1~נבמ"ש"םשקנחןןן]הי,

 ישב



שעריםפתחייי
 לחדר,וכנגדו כשנכנסים הימין בצד הוא אם אפילו אחד, פצים רק כשישב(

 ל.ד. מנחות מס' השו.ע; )משמשת ממזוזה. שפוטר מי יש הלאה, ממשיךהכותל
 רבים.( לשון כתיב, מ1וזות דחכמים, טעמא מאי הרמב.ם. פסק וכןוכחכמים;

 בלבר ימין בצד ופצים משקוףיש

 כתיב פעמים ב' שם.דדריש מאיר כר' שי; יא,ש; מזוזה. לקבוע שהחמיר מי יישג(
 אחת.( אלא צריך שאין למעט אלא ריבף אחר ריבוי ואין שניה ובפרשה ראשונה בפרשהמזו1ות
 כמו למזוזה הפתח צורת בעי לא דבריהם ולפי וטץ; )ש,ר: . ברכה בלי שיקבענהדנראה
 אחר, לחדר כנגדו פתוח אלא שמאל בצד קיר אין דאם כ.ו.( ס.ק 1' פרק חו,הבשבת;
 ח'. ס"ק בסמוך -ועיין זוית בקרן כפתח ד~נו ואולי לקבוע. מזוזות כמהצ"ע
 ח'(. אות ועיין תמונה)ראה

,,,ש "ינ4!ששש488'.י.,,,[,"נן  (4אק%%מקמא ((יהמההששה""מ("
י  שמאל בצד קיראין



ייאשערים ארפ"ז:פתחי

 י1
 הקיר. על מזוזה ולקבוע להחמיר חייב אינו שמאל בצד רק פצים כשישד(

 בתבו כבר ברכה. בלי לקבוע הש,ך בשם מביא א' סעי' רפ-1 סי' היטב שבבאר ואף שם; וט,1)ש,ך;

 ; להחמיר 1.כ שפסק חי איש בן על ותמוה מהרש-ם ושו-ת פתים מנחת )עיין טעות. שהואהאחרונים

 על שיקבענה נראה ימין, הוא צד איזה מסופק ואם ג'.( ס.ק 'רפ-1 ס קונט-המועיין
 קבע ששמואל ל.ר. דף מנחות מס' ועיין ונ.ה. נ.ר דף מ1,מ 1עיין פשוט; להחמיר, רוצה ,אםהפצים.

 בימין.( פצים הי' לא אם שמאלבצד

 עמודים התקרה, את או הגג את ותומכים לקישוט או לנוי שנעשו עמודיםה(
 סי' טר "ייו ממזוזה. פטורים ולפיכך כפתח, או כקיר לשמש נתכורנו לאאלו

 '.ז( סעי' רפ.1 סי' לעיל ו';ועיין סעי'רפ.ו

 פוסקים; הרבה "סכמת כמזוזות. חשיבי עצמו, מהכותל שהם ומשקוף כ1זוזותד(

 בלי לקבוע שכתב יעקב משכמת קע.ב; סי' יו.ד ת1ו-א ; ימיו בסוף שחיבר מליסא מהר-י דה,חועיין

 מזוזות דוקא שצריך וי"א קכ-ד.( דף שליט,א קניבסקי מהגר.ח מ1וזה מס' ועייןברכה:

 אלא זה תיקון בו שאין וכל הכותל. מן שבולטים עץ.( )של מיוחדים.ומשקוף
 ועיין י.א.; עירובין מס' )ייטב.א ממזוזה. פטור עצמו, מהכותל ומשקוףמזוזות

 יש ואם הראוטונה, כסברא ונקטינן מליסא.( להר.י חיים ומקור רפ.1; סי' ומ.בערו-הש
 סי' )9נט,המ עץ. של פצים שאין אע"פ ולברך, לסמוך יכול דשפיר נראהדלתות

 את שיפץ דא1ן"כ הכו1!ל ראש על המזוזה את קבע שאם ונראןק 1'( ס.קרפ.1

 העץ. מזחת על ויקבענה המזוזה את ויסיר שיהדר עץ, של במסגרתהכותל
 בחלל אפילו הכותל, על ולא העץ על שיקבע לקבוע, כשבא לאמר צריךואין

 ו'.( אות לחוץ הסמוך טפח בדין שכתבע מה )תייןהפתח.



שערים ארפ"ז:מתחיריב

 "ן,,,,,ן,,,,א יל,,י.י,,,,,,,,,,,ליי..,.,
 עצמו מהכותל ומשקוףמזוזות

 עץ שלמסגרת

 המזוזה, שם וקבע זוית, קרן וכנגדו ימין בצד רק פצים כשיש וכןז(
 וקנה מכאן קנה )דהיינו הפתח, צורת שהיא מסגרת עליה הוסיףואח"כ
 בצד הקנה על המזוזה ויקבע ויחזור יסירנה גביהן(, על ומשקוףמכאן
 טרת בלי ואחת הפתח בצורת אחת כפולה, מוווה באן יש )שהרי הכותל. על ולאהימין

הפתח(.
%

 ממש( הסף על )פירש.י אבנים, על יכתבון יכול מזוזות, על וכתבתם ל-ד.( )דף מנחות במס'אעיין

 )ד.ע( האבנים, בכותל די אלא עץ של )פצים( מ,וזה צריך שאין קצתמשמע



ייגשערים ארפ"ז:פתחי

 פירערי דאקרנא- *ד.פתחא מנשת )מס' ובברכה. במזוזה חייב זוית בקרן פתחח4
 דדדנגה קט"!.( ס,ק מ1-מ ג'; סס.ק מק.מ הגיין שימאי; בפתחי לעיל עיין ב!ןת. שנפרצהדהיינו
 עבדי לא 1וית בקרן פתחא 1. דף עירובק ומס' כאן. סדורה פרשה )יעיין הכותל. באמצעלפתח
 ס.ב(. אות ולקמן ג' אות לעיל )ועייןאינשי.(

 -נ

 זוית בקרןפתח

 נחשבים הכתלים ראשי שגם י"א רביעל רוח כל ממלא הפתח ואםם4
 שם שאין לאכסררה דמי ולא דאקרנא, לפתחא בפירושו )הרא.ש במזוזה. וחייבלפצימים

 כאן משא,ב לטיול. רק לדירה עשויה אינה שאכסדוזו י,ל או פרישה; דלת- שיש צ.ל וכאןדלח
 ג'.( אות שם מ1.מ במוסגר; ג' ס.ק מק-מ לדירה;שעשוי

 ; לפצימים נחשבים הכתלים ראשי אין השו.ע, לשון משמעות מפשיטת וט.1 הש.ך דברי לולאאבל

 קנ.1(. סי' ב' חלק הלוי שבט שו"תעיין

 לפצים. מחוברת דלת יש א"כ אלא פוטריםויש
 בדין לעיל ועיין שער. תורת כאן גורמת שהרלת פרישה, דלת; שם יש א-כ אלא פצימים.מטאינם
 ו'(. סעי' רפ-ו סי'אכסדרה

ח
 עם הכתליםראשי



שעריםפתחיייי
 ספק פרוכת, ע"י היא שהסתימה או כתריס מלמעלה תלויה היא הדלתואם

 לפצימים, מחוברת כשהדלת הייע הפצים צורת גורמת שהדלת יסברא שער. צורת הויאי

 קנ.ז(. סי' ב' חלק הלוי שבט שו.ת עיין סתימה. כאן יש הרי בסתימה שדי ולסברא כאן.משא,כ

 כ'(. סעי' רפ,ו סי' לעיל)עיין

 יו.ד חזו.א היין פרוצה. לאכסדרה דדדגןה פוסקים.( ורוב מאירי; )יש.י; פוטרים. 1ישי4

 יש אם אפילו ברכה, בלי יקבע ולכן ורא.ש.( רש-י בין למחלוקת בפירושו ב' ס,ק קע.בסי'
 ג'.( ס-ק ביתך מזוזת )עייןדלת.

סיכום:
 במזוזה חייב לשני, אחד מכותל באלכסון והפתח זוית בקרן פתחא(

 לכו"ע.ובברכה
 כי חייב, והטור ולהרא"ש פטור לרש"י לגמרי, פרוץ רביעי שרוח חדרב(

 זוית. בקרן כפתח לפצימים נחשבים הכתליםראשי
 אמרינן אי בזוית, והפתח מהכותל חלק יש רביעי ברוח אם לעיין ישג(

 1)ר6ס נלגס. 43 )קטע ס)וטס ז' ס"ק קהטס"כ ,טין לא. או כפצימין הוי הכתליםשראשי

 פמ" סף 1.( )עיר1מן 5'נסי עגה י)6 ויט, גקרן 1מס )סימ. )וטס ססנו6 מ ר )סמון, מי ע, )ו יסססמגון
 ורמ קרן גג)) וס גס 6ג, רט-, סטו )גמל' נפר1ן 1וק גפמס. סה 6סד 3על ססלי גקרן פסמ גו"ג %מ ע)מע)י',

הר-ץ
=י/".ן,י

 ".מ



יטושערים ארפ"ז:פתחי

 אם להסתפק יש ומשמאל, מימין לצדדים נמשכים הכתלים ראשי ואםי"א*
 י"ל יותר או אמות ד' נמשכים דאם ואם.( דה שם )חזו"א לפצימים.נחשבים
 בשם ומשקוף ד-ה הלכה בבירור עזלש,א קניבסקי )הגר-ח כפצימים. נחשבים לאולכו"ע

 צ.1.( ס.ק שנ.ח סף מ-ב ומשמעות שלש.א נדלמהר-ג

1[י"א

 אמות מד'פחות

 כפצימין ,דלהוי כנ"ל. מזוזה דקובע נראה לגדול, במילואו הפרךן קטן חדרי"נ:(
 הכנשה דאם ז' סעי' ז' פרק בחו.ה שכתב כמו ורלא ט.( עירובין מס' עיין , מבפנים ושוין מבחוץנראק

 שס-ג סי' במ.ב, שנ.ח סף : ג' סעי' ע.ג, סי' ט,ז; סש' נ.ה סי' או,ח )ושין ממזוזה. פטור להקטןהיא

 ק.ה(. אות רפ.1 סי' לעיל )עיין שע,ד.( וסי' ; ט'סעי'

 אמותד'

ה:ע:::וה==בהב
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שערים ארפ"ז:פתחירפז

 הבתים כותלי זוית אין הרביעי, ברוח פרוץ חדר, וביניהם בתים שניי"ג*
 ז' סעי' רפ,ו סי' לעיל הגיין ; ד' אות קט.ו ס.ק )מק.מ ממזוזה. ופטור לפצימים,נחשבים

 ה'.(אות

 לכל אחד מצד שמשך דהיינו בחוץ, ביתו לצד חדר הוסיף אם ינןי"ד*
 כולה הרביעית והרוח כותל, שם ובנה שמאלה ופנה אמות, ד'הפחות
 השמאל צד על זה אבל פצים הוא השלישי הכותל שראש נמצאפתוחה,
 )מק.מ כפצים. נחשבת אינה הבית זוית כי פצים לו אין הכניסה וצדלכניסה,

 והכותל הבית, של הימין בצד החדך ד'.(ךאם מס,ק ערוה.ש ועיין : ה' אות שם מז,מ ;שם
 והטור.( הרא.ש לרעת )כרל מזוזה. לקבוע חייב הכניסה, ימיןבצד

 ונראה גרע לרלת, משקוף שיש אע,פ בולטת, מזוזה יש שמאל ולצר ווית קרן יש ימין לצר)ואם

דפטוו(.
 49בגמ.)

ש;
- 

 הזויות אם להסתפק יש חרר, וביניהם חדרים משני הן הזויות ואםט"ך*
י, י,א.( אות ועיין )פשוט: במזוזה. לחייבו לפצימיןנחשבות



ייישערים ארפ"ז:פתחי
 ימין ובצד משקוף, ועליה לחדר הכניסה שמאל בצד מזוזה כשישט"ז(
 ממזוזה. פטור אם להסתפק יש זוית, קרן ישהכניסה

 כלל. להחמיר צריך שאין נראה ממש לזויות מגיע המשקוף איןאם

ו[משקוף/.,,
 אי צ"ע ישר, הכותל נמשך וכנגדה הכניסה ימין לצר היא זוית קרן ואםי"ז*
 לההמיר. א"צ ודאי שמאל לצד מזוזה או משקוף לה וכשאין כמזוזה.הוי

.,ינ י"זשקיוווש
-, 

 לשפץ כדי הכתלים שסתרו בנית )למשל יוצאת, ואבן נכנס אבן שנעשה מזיזהי"ח(

 השיפוצים.( את שיגמרו עד כזה במצב הנחוזה וכעת יתר, ביפה להחליפה הדלת אתתוכו,והסירו

 השיפוצים. את שיגמרו עד ממזוזהפטורה

 דף קידחטין ממס' וראי' קפיד סי' יו.ד ב' חלק )טמי ממזחה. פטור בשכיבה פתחי"ט4
 דירושלים; מתא בספרו ארהק )בית מספק. מחייבים די,1 א'.( ס-ק פת-ת ועיין מרצע: לגביכ-ב.

 קע,ג.( אות מז,מ עיין ס-ו; סי' אלעזר מנחת ומ-ש; ד-ה קס.ח סי' יו-ד דברים מעדב תשובתועיין

 יותר נוטה ואם כשכוב. דינו לשכיבה, יותר נוטה אם באלכסון, פתחכ'4
 שאם די"א שסי( דע-ק קע-ד; ס-ק מז,מ חג: ס.ק )קונט-המ ברכה. בלי יקבעלעמידה
 עירובין )הלכות מהחוךא שמביא בהלבה מצויינים קהנרים )עייו מחיצה. הוי עשרהטתלקט



שערים ארפ"ז:פתחיייח
 מקרי לא אמות. ד' מתוך טפחים עשרה מתלקט שאימ באלכסק כך כל הלחי שאם ט'( ס.ק ט'סי'

 קרוב הפתח שאם נראה דבריו דלפי עכ.ר.( מווזה. דין גם לדון רצה ומזהמחיצה.
 יותר נוטה טפחים כ,ב על טפחים עשרה של משולש :כי כעמידה. דינה מ"מלשכיבה

[י
 שוכבת דלת לעמידהקרוב

 חשוב שלא שאומר מי .ויש במזוזה חייב שבקרקע, בנין וכל מרתףכ"א(
 ושו.ת נ,ה:: עירובין ממס' ר' ס-ק כ-א פרק רצ,א סי' ארי' בית :שו-ת ממזוזה. ופטורדירה

 מטעם ממזוזה שבספינה בית שמטרינן כמו תחום נח-ודת לגבי חשובה דירה הוי אי ו' סעי'שצ,ח



יששערים ארפ"ז:פתחי
 קע,ב ס,ק מ1.מ )ועיין דכוותי'. לאו הפוסקים וסתימת ; ו' אות יא סעי' רפ,ו סי' לעיל ועייןהרל-

 אף מ1ווה לקבוע מחמיר ד' ס.ק 1' פרק רפ,ו בסי' בעצמו שיוא שם ומסיק הנ.ל ארי' הביתשמביא

 כבוד שאינה בקרקע, דירה לעשות שאסור רמלכותא דינא ובאמת שוכבות. שמ1וזותיובמרחף

 רי"א(. אות רפ.ו סי' לעיל )עיין הקרקע.( מן למעלה הוא גובה רוב אא,כהבריות.

 ומפיר גביהן, על וחוט מכאן וקנה מכאן קנה דהיינך העירדב, עמודכ"נ:(
 על וחוט הטעלעגראף עמודי בשבת.וה"ה טלטול להתיר צוה"פחשוב
 במווזה חייב דשפיר י"א בשבת, טלטול להתיר בהם משתמשים ואםגביהם.
 בעלים מהשבת כאן ואין לכך, תשמישם עיקר אין וגם לכך נעשו שלאאע"פ
 שפיר לאחרים, מחיצות נעשים הם דע"כ כיון מ"מ אחרים, מחשבתאלא
 קדבעים דאין דהא ב'.( ס,ק א' רפ-וסעי' סי' לעיל )ועיין במזוזה. וחייבים צוה"פחשוב
 נכרי. שותפות כאן יש ולפעמים משתמרת. המזוזה דאין משוםמזוזה,

 סברת שמביא ה',ועיי.ש אות ג' קי,א- סי' העירובין ג', אות קע.פ ס,' מ~ו1ה הלכות יו.רח1ו.א שיי~

 קניבסקי מהגר-ח ביתך במזוות ועיין ; תקרה לאחזוקי אלא נעשו רלא כיון צוה,פ חשוב דלאהפוטרים
 בשותפות שכתבע מד ועיין ; ברור אינו נכרי שותפות של שפטור שכתב ל,א ס,ק רפ-ו סי'שליט.א

 ועיין מ1וזות. שם לקבוע צריך הי' משתמרת שהמוחה חרדי בישוב וא.כ ד'. ס-ק א' סעי' רפ.1 סי'נכרי
 6ותו )סס)יף סוגו 6מל גמו)ס מעסס י' ס"ק רפ"1 סי' דע"ק ~עין י,ב; סי' סוף 1' חלק יצחק מנחתשו-ת

 )קגוע 16מו 1מ"ג גנוס"ס, ג6מנעו ססיר 6ח 1מעק מ1), מס,ס מקוס דמסגס מסים סגו'לס, )גטן גי' 6מו,מיו

 נלגס.( נ)ימו.וס

 חדר באמצעצוה"פ

 לגבי שבת, לגבי צוה"פ שנקרא שאע"פ מזוזה. שא"צ חולקין וישכ"ג(
 ודלא ; נראה עוד ד'ד עירובין בתיקון חיים )מעי וחוט. דקים בקנים פתח מקרי לאמזוזה

 חיים המקור דברי על לסמוך קשה דלכועובה ב'.( ס,ק רפ-1 סי' ומק,מ הקטנהכה,ד
 כלל צוה,פ שא.צ י.א דאף 1' ס-ק ז' פרק חו.ה ועיין שם; יצחק מנרת )שרת ממזוזה.ולפטור

 מה לעיל ועיין ; במוו1ה חייב צוה-פ בלי דדלתות -י-ג י-ח סי' אברהם ברית בשם עיי.ש מ1וזהלגבי

 צוה"פ.( שם ואין הכניסה בימין אחר פצים רק יש אם במווזה מחייבים שיש ג' אות זה בסי'שכתבע

 הפסולים דכל משבת מזוזה דילפינן י"א כמזוזה. לחייבו צוה"פובענין
 היכי כל מזוזה לענין אינשי, עכדי לא האי כי דצוה"פ משום בשבתלצוה"פ
 ברית )שו.ת ויציאה. לכניסה שנעשה כיון במזוזה, חייב ביתך, מזוזותדאיקרי
 )שרת דשבת. לפתח דמזוזה פתח לדמות שאין וי"א ר'.ן אות י,ט סי' או-חאברהם



שערים ארפ"ז:פתחירכ
 בעמודי מזוזה שיקבע מי ראינו דלא כ"ו.( ס.ק ו' פרק חו-ה ועיין ע.א; סי' ד' חלקמהרש.ם
 טעמשי כמה מפמ דמקילין 1אפעדהעירוב,

 חיוב. ספק הוי וא,כ וליכא. רלת, בעיגן הרמב-ם דלרעתא(
 א'.( סעי' רפ.1 סי' לעיל )עיין ראעינים. להרבה פטור רחצרב(

 נ,ב.( דף מ(.מ ועיין יוסף; )נמוקי במזוזה. חייב להיות טפח משקוף דבעינן די.אג(

 כ.ב.( אות לעיל )חזו.א משתמרת. המזו(ה אין לרה-ר שסמוכה כיוןד(
 הנ"ל.( )חזו-א עכו-ם. שותפות כאן ישה(

 ו'.( סעי' רפ-ו סי' )ועיין פרוצה. אכמדרה לגבי כדקיי,ל מחיצות ד' כאן איןו(

 שם ואין צד, מכל מחיצות ומוקף החצר בכניסת רק צוה"פ לו שיש מילכן,
 רק ולא ממתכת למעלה הקנה שעושים נהגו וכן מזוזה. יקבע גניבה,חשש
 מזוזה. וקובעיםמחוט

 ש41
 חשש כאן יש המזוזות לבין למטה ונכפף נמתך, אינו החבל אםכ"ד*
 קנים העמיד אם זה דלפי בסמוך.( ועיין י': ס-ק שא סי ארח )חזו-א הצד. מןמשקוף
 ז' פרק )ה1.ה כשר. מהם, למטה נכפף החבל שאין באופן המזוזה צד עלנוספים

 כ.ח.( אות סוף לקמן ועיין כ-ו;סס-ק

 מונח שאינו הצד מן המשקיף דאם קש.ע( גביהן- על ומשקוף לג-ל דכזשקדףכ"זק*
 ועיין ק,ב; סי' לוי חלק )ש1.ת ממזווה. ופטור משקוף הוי דלא י"א המזוזות, גביעל
 אבל לעירובין מהני לא הצד מן משקוף עשה שאם י-א עירובין מס' הא; סעי' שס.ב סי' או,חשו-ע

 זה ולפי צוה-פ הוי דמדאורייתא נראה לכלאים, דמדמכשרינן משמע ורב ר.ה ובתוס' מהנילכלאים

 הקשה וכבר מדאורייתא. פסול הצד מן דמשקוף מבואר ואבע.א ד-ה ב. בעירובין אבל במזוזה,חייב
 יד שו.ת ; י-ב ס.ק ציון שערי רפ-ז, סי' ביתך מווזת ועיין וצ-ע; קב-ג סי' או-ח יעקב משכפת בשו-תק

 י,א.( ס,ק וקונט-המ ק-ז; ס.ק מז.מ ועיין קי,ב; סי' לוי חלק שי: ערךשאול;

 ממש, הקנה ראש עם בשוה הקנה בגובה הצד מן ?שאך שאם די"אכ"1(
 שס-ב סי' )טיז שבת. לענין אפי' צוה"פ הוי החבל, מן בולט העומד הקנהשאין
 ע"ג החבל שיהי' דבעינן להו וסבירא עליו חולקין האחרונים רכל יע.(סעי'
 נתנאל; וקרבן ותוס'.; ואהע: משה; חמד בשם סיד ס.ק שם )מ-ב ממש. מלמעלההקנה

 הנרפס הרשב,א מחידושי גם כוותי'; דלא מהריטב-א ג,כ מוכח שכן שכתב בנ,א ועייןומחה-ש;



רכאשערים ארפ"ז:פתחי

 עיי,ש.( טותי דלא ג.כ מוכה זו בסוגיאמחדש

 דלגב' דכטן רמ,ז ס" א' חלק קלוגר מהגריש ,טוטו-ד מזדזה. בזה שמחייב מי דיז2כ"ז*

 בצ.ע: הניח ברכה ולענין באמבערג, הרי-ד בצ,ע; והניח מ,חה לגבי הדין הוא צוה,פ הויכלאים

 על יברך או ברכה, בלי בזה לקבוע נכון לכן בזה.( הסתפק מרדכי תורתובשו,ת
 בין המשקוף שקובעים כנ.ל פתחים היום שבונים שיש ובפרט שם. ושנט,המ שם; ~מדמאחרת.

 צד יש ואולי יברך. אם צ,ע הצר- מן אלא גביהם על המקקוף ואין התקרה, עד שמגיעיםהעמודים

 העמודים, דרך שעוברים במסמרים המשקוף שקובע כיון גביהם, על נקרא כ(ה באופן שגםלאמר

 על כתחובים ונחשבים מהמשקוף כחלק ונראה במשקוף תחובים המסמרים כי גביהם על מיקרישפיר

 בסמוך.( ועייןהמ(וזות

 -תח
 הקרם ראשי עם שוה הצד מןמשקוף

5 5 ' .י'ני.ני., ",קמ.,

שש 11 ] 1 עש 1 .ן  'ן "ס0מריםחורבח הבורסדוך

 שעושים כעין בקנים קצת שנחקק לקנה, קנה בין תחוב המשקוף דאכ(ננ"וץ(
 יש ביניהם, שמונח המשקוף גבי על למעלה עומדים והקניםהאומנים,
 דהוי דמשמע ומ(ה, ד.ה קס-ב סי' א' חלק מהרש.ם ,עיין שבת. לענין "פ צוה דהויאומרים
 סי' או.ח שלמה לך האלף שס.ב; סי' ערוה-ש עירובין; להלכות בפתיחה ישראל תפארתצוה,פ;

 יברך. דאף שליט-א.( ווייס להרש-נ עירובין תיקון ספר ועיין ; י,ט סי' א' חלק אהרן זקן שו.תקס.ד;
 לענין צוה"פ הוי לא כזה דאף דדעתם דזדלקינ(, דיש ב'.( אות סוף ק-ז ס,ק;מי,מ
 ועיין להחמיר; בוה מסתפק ופמ,ג ואני: ד-ה צ' סי' או.ח חת,ס שבת: תוס' א-ר, משם ,פרמ-גשבת.
 בזה שמקיל לכאורה דמשמע חיים מקור שמביא נ,ב אות שמ ובשע-צ ס,ד ס-ק שס,ב סי' או.חבמ,ב

 הוי אי לעיין יש , מלמעלה הקנה גבי שעל במסמר החבל קדשר דאםעיי.ש.(
 מהחבל יותר גבוה המסמר שראש מאחר מהקנה למעלה משקוףהחבל



שערים ארפ"ז:פתחירכב
 הקנה לתוך המסמר כל את להכניס צריך ואולי הצד. מן רק שהחבלונמצא
 סעי' ג' פרק ווייס להרערנ עירובין תיקון ספר ~עיין מהראש. יותר הקנה מן יצא שלאכדי

 אם למסמר סביכ החבל לסבב אפשך גם נ-ב.( סי' או,ח שלמה בית שו.ת בשםי-ג
 כדי מהקנה למעלה החבל את מושך ואח"כ הקנה בצד המסמר אתתוחב

 מה חיישינן לא ודילנוא ס,ד.( ס,ק סוף שס-ב סי' מ.ב )עיין בקנה. ממש נוגעשהחבל
 בשם )שם מהקנה. למעלה משקוף שפיר ונחשב מהחבל למעלה יוצאשהמסמר

 דמי; כפסוק המותר רכל ל-א סי' לאברהם חסד שו.ת ; י,ט ס,ק המס,ג ד' ס-ק שס.ב סי' משב,זהפמ.ג

 גבי על שמונח החבל כמו הוא והרי הקנה מן יאינו חיצוני רבר שהוא כל לעין רנראה החיימובכף
 _.ן"ן עיי"ש,(הקנה,

 מהקנה למעלה ממש להיות החבל שצריך משקוף לענין לעיין יש עודכ"ט*"*4-*
 בו וקשר המסמר נכפף אם כלשהו. אפילו החוצה ממנו יצא ולא העמודאו

 חלק המסמר נעשה האם הקנה, גכי על ממש החבל אין ועכשיוהחבל,
 אינו שהמשקוף ונמצא מהעמוד חלק נשאר או המשקוף, שהואמהחבל



 יכגשערים ארפ"ז:פתחי

 שקוראים מתכת של בחוט צוה"פ ולעשות ופסול. מהעמוד למעלהמנוון
 שו,ת שימאי- כפהחי הף ~דלא מכשירים. יש שש5זם5, )"(ש דראטשטעכענדיקע

 מנחם בתשובות הובא מצעהלעם הגה-צ פסק וכן צ.ו: סי' חת,ס מתשובת כ': סי' השרוןחבצלת

 ראוי אבל דכשר בתב כ,ה ס,ק ע' סי' או.ח בחזו,א ק,ד; סי' ה' חלק משה באר שו.ת ; מ-ח סי'אשר

 עירובין תיקון ועיין חיים; במקור כהפוסלים ורלא המשקוף מעל העוקצימ את להסירלכתחילה

 ל'.( ס,ק ב' פרק נ,י ווייסמהרש-נ

 ,,,ד"ן י,,י" ,יין ",י "%נ.י

=1 ז,יל  ,,,,:,,: ::: :,: ,:, :,:, 

ין,,,ן,,י, ," י קוציס עם מתכת חוט שלמשקוף
לק,;,;,,1,

 דשו. ')
ו

 שהוא אלא חזק אותו מתח ולא קנים שני בין מחבל המשקוף עשה אםל(

 ועיין כ.א: ס,ק שס,ב סי' השקל ~מחצית כלום. בזה שאין י"א ברוח, ומתנדנדרפוי

 בשעת כ.א להקל אין יכן חששות. כמה בזה שיש יעקב משכמת בשם נ.1 ס.ק שס-ב סי'בשעה.צ

 משקוף חשש כאן יש הקנים, מגובה למטה ויורד מתוח אינו החבל ואםהדחק.(



שערים ארפ"ז:פתחירכד
 די,2 י'.( אות ע.א סי' חזו,א ועיין ; קי,א סי' יעקב משכמת ; י-א מפראג.עירובין ,מהרל הצד.מן

 ויורד למטה שנמשך אף הקנה גבי על מונח דהחהמ דכיון ד' פרק ברשק מהר-ם ,תשובתמכשירים.
 הוא הרי טפחים ג' בתוך עדהן החבל דאם קל,ג סי' ב' חלק יושר אמרי שו.ת ועיין הצד. מן בכללאימ

 ספר באריכות ועיין א'; אות סוף נ-ט סי' א' חלק יצחק מנחת עי.ת המין קפירה; בזה ואיןכלבוד
 כ.ו.( ס.ק סוף 1' פרק חו.ה ר';ועיין ס,ק ג' פרק שלש,א ווייס מהרקךנ עירוביןתיקון

9-.9. 

 עד מהתקרה סתם אלא )העמורים( הקנים בין משקוף קבע לא יאםל"א(
 כ-ט( אות לעיל שיק הצד. מן משקוף זה הרי רחב, נסר ע"י לדלתהפתיחה

 שם סובב אחד בצד אלא הצדדים משני קבוע אינו המשקוף יאםי"ב(
 משרר או בחמת ,למשל ויציאה. כניסה לצורך להרימו ואפשר ציר, עלהמשקוף
 וכשנפתח עת, בכל דננעל דנפוזוז לזרים.( הכניסה לממע מרף, בעין ועליה דלת חציקובעים
 ולענין בשבת. טלטול להתיר צוה"פ נקרא אינו צוה"פ, או משקוף שםאין

 אולי כי ב1ה, שמסתפק ג'.ואשפ אות שם )מז-מ ברכה.. בלי שיקבע שאומר מי ישמזוזה,
 הפתח שיראה שמי העין- מראית משום לקבוע דעתו מטה מ-מ צוה,פ, כאן אין כלאים לעניןגם

 עיי,ש.( מזווה- שם יראה כשלא יתפלא העמודים עלכשהמשקוף

----.-ן
י,נ

ה יף לנ"  



רכהשערים איפ"ז:פתחי

 מכוונות להיות צריך אבל במשקוף נוגעות להיות צריכות המזוזות איןל"ג(
 צריך שאיע סבר נחמן שרב : י-א עירובין בצוה-פ שמציע כמו י'- סעי' 1' פרק )חו.ה המשקוף.נגד

 דאמרינן במ,ב הגיי.ש י-א; סעי' שס,ב סי' או.ח נחמן; כרב והלכה ליגע שצריך סבר ששת ורבליגע

 תשובת בשם רע.א חי' דבר: לאיזה למעלה קשור שהחבל וכגון החבל עד עולים והקנים אסיקגוד

 כל חלים א, בשבת, כמו צוה,פ צריכים מזוזה לגבי אם תלוי כי ברור זה אין מווזה לגבי ואוליהרא.ם;

 הוי ועדיין במשקוף לעוע צריבות המזווות אק ואז אסיק םד ואמרינן דאורייתא צוה.פ שלהדינים
 שפתחי הגוד, בפתח. אלח בצוה-פ מזוזה חיוב תלוי איע ג', ס.ק לעיל והטור הרא,ש לפי אבלשה.פ.

 פתח באן אין במשקוף עגשת המזחוח כשאין גם א"כ כך, פתח דרך אין כי ממווזה, פטורשימאי

 לעיין.( ויש הבונים- כדרךמעלי'

 מכוון להיות צריך אלא ליגעא"צ

נ מ

 , ןי ן ן ,ן
,,,,,,,,;, ,",,(,((,,(;,

"11,,,;;,,,)1,ל
 ;)ל,,;,,,,,:),,,:,,,

[,;", ,;(,,,,(,,,,,

 1,,,,,",י(ן,,,

 משקוף ויש לתקרה, מגיעות המזוזות טפחים(שאין )" נמוכה מחיצה לכן,ל"ד(
 הנמדך, בפצים 111ניחה יברך( אף דלוע יש )מם מזוזה חיוב יש למעלה, גביהןעל

 )פשתן( הפצים. של העליוןבשליש

 מטפח, יותר גא"ם כעין שבולט אלא לתקרה מגיע הכותל ואםל"ה(

 אם כפופה, שמצדו שמזוזתה ונמצאו קצר, ולמטה ומחצי'שלמעלהורחב

 למעלה המזוזה קובעים טפחים, עשרה גבוה אינו הצר שבמקום המזוזהחלק
 )ח11.ד בו. קובע טפחים, עשרה גבוה הצר שהמקום חלק ואם הרחב.במקום

 וי"א ג'.( סעי' ח' פרק חו,ה י-א; ס-ק רפ-ו סי' פת-ת קש,ע: מלשא; יעקב מהג-ר דה-חבסירור
 קהטני )כיון שם לקבוע אפשר טפחים י' גבוה אינו הצר במקום כשהחלקאפי'

 ל..( ס.ק רפ-ו סי' מק,מ כפוף. או עקום הפצים אם בכך ומה הוא אחד פשם - המזווהחלקי

 הפתח*



שערים ארפ"ז:פתחירכו
 היינו הצר, כמקום הפצים על לקבעה שיכול אמורים דברים במהל"ך(

 )מק,מ הפתח. גובה משליש יותר מהמשקוף מושפל יהי' לא קביעתהכשמקום

 העליון.( שליש בענק ב' סש' רפ,ט סי' לקמן ועיין קי,ט; ס-ץ מז.מ ועייןשמן

ל,ז

 למטה הפצים עד מושפל המשקוף כאילורואיפ

 אסיק גוד שאמרינן כיון הנמוך הפצים על לקבעה צריך שלעולם יי"אל"ו(
 והשפל. חבוט אמרינן או המשקוף, אל ליגע צריכה המזוזה איןולפיכך
 קביעת מקום ולכן הפציס, על למטה הכ,שקוף כאילך וז;וי ט.( דף)בעירובין
 ואם הרחב. המקום ולא הפצים זהו רק כי הנמוך הפצים על הואהמזוזה
 בדוגמאות לעיין יש יכן חו.ה.( ,משמעות כלל. קבע לא כאילו הוי למעלה,יקבע
 ;דלהלן

 הקיר, מן שיוצא חדרים, שני בין לנוי שנעשה הפתח בחלל גדר כשישא(
 טפחים. י' גבוהוהוא

 רחוק "1חט0(( )ק10 שלחן כמו טס ועליו הקיר יד על בנוי נמוך קיר כשישב(
 של השמאלי שהעמוד לחשוב שא"א וכמעט טפחים, י' וגבוה מהקירמאד

 ? מזוזה שם יקבע האם מהקיר, חלק הואהשלחן



יכזשערים ארפ"ז:פתחי

 לגעת וא"א לנוי עמודים או קנים עליו וקבעו הקיר יד על בנוי מדף כשישג(
 הקיר. על יקבענה אז המזוזה,אל

ל"ז

--
 וצ"ע( שער. צורת זאת שאין)ואפשו

 למטה ואחת בקיר למעלה אחת מזוזות, שתי לקבוע להחמיר הרוצהד(
 תוסיף. בל בחשש נכנסבמדף,
 ליכנס שיצטרך ירי על מזוזה מצות ביטול חשש יהיה שלא באופן פתחיו לבנות אדם יראה)לעילם

.רי,/לקולות.
ן

,,...

 ,מ1-ה
 פטור שמאי פתחי י-א. עירובין )במס' חייב. שאעפ"כ י"א משקוף לו שאין פתחבי"ח(

 לפירש,י שקפי. לי' דלית אמר וחד תקרה לי' רלית אמר חד יוסי. ור' רחומי ר' בה פליגיממזוזה

 כשאין רדוקא מ,ד דלחר משמע משקוף, פי' ושקפי ננ.( )פי' תקרה. לי' רלית ורמב.ם האחרוןבפירוש

 דאורייתא שספק מחמת הרא,ם בשם בב,י מובא וכן חייב. משקוף, לו אין אבל פטור. תקוזקלו

 צוה.פ בלי דדלתות י-ג - י-ח סי' אבו-הם ברית בשו.ת להדיא כתב וכן עירובין. לגבי דמהנילחומרה

 דברי שו,ת ; שס,נ וסי' רמ-ה סי' או.ח מאהבה תשובה )שו,ת דלת. שם יש אם ובפרט במ~וזה,חייב

 מרדכי לבושי שו-ת פ.ב; סי' ב' חלץ חדש פרי שו-ת כ.ב; סי' או-ח יעץב ויחי שו-ת ; כ,ח סי'יששכר



שערים ארפ"ז:פתחירכח
 קל5) 5ון מנסג ס" סמ4 סממי '"5 עיל,גת מוק'. יטין ; ר' סעי' ז' פרק חו.ה י ב' ס,ק קונטיהמ ועיין ; ס'סי'
 סתמי ווסן מסקוף נ4 סממיס )עסומ סמנסג וסם יר,ס4ס, מ)ך ס)ם מ)ך נדק מ)גי ס)קר5 נמ נן סס וססמ5.
 מעעס מס גוס"ט מסי' !%ורס גיר~סיס, גגון ג1: סממ 4)טהו ססמנסג סנמקוס גמג סוסג )סק וגססרסמ5י.
 ונסרס !סממץ/ )וטס סיע סי' מסקוף ג4 סמווס וגגתיס גמ,ירומ )עסומ סטסמס גוממנו 1:, )סי ע""ס.ונסירס
 וק גדגו )סממיר סס~רן ס~י5ס מויי יסמענן מסקוף; ג)' זממהג מוווס ס)גומ מת געי וע"ןסו"0 וססטי.)סרס
 מניגן )סמססט סתמי) ועמס, גו,ו. סעו)ס ג! ע! סמספסט ירוס4ס טמייס נמומ וגזרך מקות~מ. גגמסנת:גיס
 !ס!גס.( ~נ"מ מסק.ף. ג!י סממיס)עסומ

 ממשמשת מוכח )כן דלת. לה יש א-ם אפילו משקוף בלי שפטור וי"אל"ט(
 קס.ט סי' דברים משיב בשו.ת ת'; סי' השלם רא,ם תועפת קע,א; סי' יו.ד בחזו.א וכ,כהרמב,ם;

 קונט,המ עיקר; וכן צ.ו סי' השם ברוך שו,ת וכ.כ למעלה; משקוף לו כשיש מיירי דהרא-םכתבו

 11"ע.( תסקוף. ג4 גס !מהג נד סי' גמוחס, מיג !כיומ מיו,מ סמ. ס5"נ יק"") תס .4. והג"ה-שם.;

 שאינה לפי משקוף, לו שאין החצר בפתח מזוזה קובעים שאין המנהגמ4
 שאינה לפי צ.ז, אות רפ-1 סי' לעיל עיין העירוב. עמודי לענין החוו.א שכתב כמומשתמרת.
 משקוף. שם שאין )אע,פ להחמיר. צד יש זלזךל, אך גניבה חז2,2 אין דאםמשתמרת.(

 מזוזה.( לקבוע להדר נכון משקוף, שם אין אפילו התקרה עד עולה כשהפתחולכן,

 צריך אינו ימין, בצד אחת מזוזה אם כי לו אין וגם משקוף, אין ךאםמ"א(
 תע,ב.( והמחמיר לריעותא, תרתי )דהוי מזוזה. לקבועלהחמיר

מ"א

 אחד שלכל במשרד, כגון טפחים, י' גבוהות נמוכות מחיצות יש אםבז"ב4 ~%1-88
 לכל משקוף יש אם לתקרה, מגיעות שאינן מחיצות מוקף לעצמו,קוביה
 ל.ו.( ס-ק ,כדלעיל פטור. הדין מעיקר משקוף שם אין ואם במזוזה. חייבפתח,

 אם הדין וכן קע.א; אות י.ד סעי' רפ.ו סי' לעיל שכתבמ מה )תיין יחמיר. להחמיר,והרוצה
 .( המדרגות לפני טפחים, י' גבוה נמוכה רלת או גרריש



רכםשערימ ארפ"ז:פתחי

 שעל המשקוף ועי"ז מחכרתה, נמוכה אחת מזוזה שאם שהבין מי ישט"ג(
 )הגהות מיקרי. שמאי דפתחי מזוזה, לענין פתח הוי לא הרבה, משופעגביהן
 ילפינן ואם ; עיי,ש מזווה לענין ה,ה פוסל, צוה,פ של חבל לגבי דכמו רא,ם מתשובות י,א סי'רעק.א
 ג' הוא לכאורה השיפך,3, ושיעךך ס'.( ס,ק מ.ב ועיין כ.א; אות לעיל עיין מעירובין,מוחה

 וכל המזוזות על ממש שוה יהי' שהמשקוף דבעינן שהוכיח מי וישטפחים.
 דכל ונראה ט,ו.( רף עירובין ריטב.א פ,ז; ריש שי ,ערר פטור. ממש, שוהשאינו

 ק-ה.( ס,ק )מדמ ברכה. בלי יקבע כל, לעין נראהשהשיפוע

קז---מ"ג
 משופעמשקוף

 ןן
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שע,8ח8888
 קשת כמין וכיפה ומכאן טכאן מזוזה 5ד שיש ביתב4
 בגובה יש אם המשקוף במקום הטזוזות שתיעל

 י' בו אין ואם חייב. יותר או טפחים י'המזוזות
 פתח סכן וע סג"ה: משקוף. לר שאין מפני פטורטפחים
 5)1 3מדיגות גתפסט סתגסג תמוווס. דפטור טפמיס עסרס גונס )וס"ין

 61ין גכון ו"יגו נתיסס פתח ע3 סעוסין 6חת ת,חס ע3 סותמן עעסדרונ
 ספתמיס ונכ) כדין ניתו יתקן סתיס יר" כ3 )כן סיסמכו. מס ע))סס

 סגתנ"ר. וכמוהמייניס

- - - ש ש ש ש ש ש ש  חייב ק-ע.( סי' יו-ד חזו,א כצריף- ,או ככיפה. משקוף גביהם עי כיפהמ"ד(
 שצריכדת י"א שפ-ב.[ סי' סוף או,ח ועיין קי-ח; ס,ק ,מז,מ ונ:2:רכה. בסמוך.( ,ועייןכמזרזה.
 להתעגל. המשקוף יכול ואח"כ מהארץ טפחים עשרה ישרות להיותהמזוזות

 "נ"),ש
 פירוס סקופ,ת- ,סס מ" 0ס 0סיו ססעריס ג) 11") ג' מ0וס ג' ,יק מדות ממס' י"י,
 ממס גכ)1מ דסינ, מחות10ת, ס,י ה;כריס דכ) 0וה קירוי דהת11 מ0קוף, ,סס טס" י") יעוראלגועפארת

 וסעור,ח, ,ס)סכות סגית סר "ד מרגה ט"נ' עון ידמא. רב:מם' ע.ג. ס)מ0 כגנין סמכר כמו * ג,ס~ע,ת
 0סו" גי"ן מס גימן-ת")

 ג) "ד מ,)
 יסר תסק1ף )1 ס"ין סהפתמ 1"מר ע"כ.ו"ס ק,יס סהס ")ס י1"ו מ,,- 100"

 ס)" ? דגיתן קר" )" )מס ממוווה,פטור
 כיסס גמ, מסקיף עס ססממ ע"נ ")" ? ג,סס כמ, ננ-יס הי, ס0עיס כ)

 "ע, סמקוס ג'ת 0עוימ ס," והפטור גמ111סמ-ג
 נקר"

 0'ק1ף, ג)י ""ריס פת-יס ;ס סס'ו )"מר ,דמוק גיתך.

 ס")ס ו"ססי מוחס. נסס ;תמ"ג מי ר0 סת"יס, גין ס,כגיס סתחש סס סיו ו"41 ס0עריס". "גן "ממרדס"
 -ו"ק.( ממ,חס. סכתונ תיעטסססממיס

ש4  
,ששש4יי~
18

שי

14
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 גממתלח פתסיסס סעסו 1ג1, ממיס גמו מוחס געון לי-כ. שברצ מ י"י, קנח פמ5 'ססת

 וסילס-
 )ס פ6ע

 "ת )סטי גן סממשס ועסו - מכוו,ס סטור ונליף גמףז גמו גמסקוף סחחיסס סעסו גסג % ו)תסטמומס.
 מתג גנריף דמסקוף גרחן ע) ")" גניסס. מתו )סמיוס, מוחס תנוומ )סס סיסס ס)" וגסגל ממוווס.עגמס

גמוחס.(

 מזוזות כאן ואין טפחים עשרה קודם להתעגל מתחיל הפתח אםאבל
 ועיין : י.א. בעירובין כיפה רסוגיא בפירושו )ימרם פטור. טפחים, עשרה גבוהותישרות

 הרמב.ם לשון הוא משקוף" כאן יואין המחבר שכתב ומה בסמוך. ועיין ; השו.ע דעת שכןט.1

 הרמב,ם דדעת כיון פי' משקוף לו שאין מפני דחוק והלשון המשקוף- ניכר ~שיןופירושו

 לחשוב שצריך נמצא ומתעגל. ישרים טפחים עשרה לו שאק ופתח טפחים, י' גבוהות מזוזותדבעינן

 משקוף ועליהם ישר טפחים י' יש אם אבל, המשקוף. התחלת ניכר אינו א.כ למזוזה. מהעיגולחלק
 סי' חוו.א ועיין ר', פרק עירובין תיקון ועיין המשקוף: הוא והעיעל המזוזה הוא שהישר אמרינןעגול,

 ב'.( אותיס

1
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 ברוחב שיש זמן כל הארץ, מן עקומות המזוזות אם שאפילו וי"אמ"ה*
 פסקו וכן ש,ר; ב-ח; הב,י; לפי )רש,י מזוזות. מיקרי טפחים, עשרה גובהד'טפחים

 בשערי קי-ז ס,ק מז,מ השלחן; מסגרת הבית; ברכת הקטנה; יד : דה-ד לבונה; עצי קש-ע;ח.א;
 בקונט-המ.( ועיין ערו-הש: מק.מ; גבה; שלחןאמת;
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 "פילו לכו"ע. פטור מהארץ מתעגלת שהמזוזה שכל שאומר, מי ישבן"ך(

 טטחים ג' יש א"כ אלא כ,ד.( סי' חי' נפש ק-ע; סי' חזו-א רא-ם; ר,ן: רשב,א; ריטב,א;לרש,יי
 פתח לעשות שנהגו יש ולכן סמיכתא( כארעה טפחים מג' ~דפחות ברגליה.ישרות
 כ-א; סי' אףח וקציעה )שר מהארץ( עגולה )כלומר ממזוזה. לפטור בסוכהעגול

 י.א סעי' רפ.1 סי' שכתבנו מה ועיין תר,ל; סי' או,ח וקנים עטרת של,הי קיצור קאפיל; ר'סירור
 עגו)ה ססממ !עסומ גנסיוח גגסי טגו)ות סחמוס )עטומ ססנסג )נמס סמג"ן )"ססר בסוכה.( מזו,הבחיוב
 ".( וסע" ג' סע" רס"1 ס" ~טין ממוחס, )סט~ו גנ"ן )מע)סממטס

!!!!!!!ן ןען,י!!א44!% ןה!!ן!!ע
 הארץ מןמתעגל

 להשלים לחקוק בה ויש ד', ברחבה ואין עשרה, וגבוה ג' ברגליה ישמ"ז(
 מי יש י'.( על ד' פתח ונשאר הבנוי את להסיר שאפשר ומצדיה, למעלה שבנוי )דהיימלד'

 למעלה כולו חקוק הוא כאילו רואים פי' - להשלימה חוקקים שאמרינן כר,מ ~יא,ששמהייב.
 רחיד להשלים- ע-מ חוקקים אומרים שאין כרבנן ורמ,א )טר; דפטור. והעיקר למטה.(כמדתו
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 אומרים אין ד' רחב דאינד טפחים עשרה שם יש ואם כרבים.( הלכהורבים,

 המגיד.( הרב לפי ,רמב"ם שמחייכ. מי ויש )יש,י(חוקקים.

מ"ז

 טפחים ד'רחב

%'--" טפחיםעשרה

 )יאמרינן העגול. המשקוף ע"ג ישר קירוי שיש אמורים, דברים במהבז"זק(
 ברכה. בלי יקכע מהמשקוף, למעלה קירוי הי' לא אם אבל להשלים.( ע.מחוקקים
 ט,ז.( ס.ק קייט.המשייו

 חי; איש בן )ימום; פוטרים. יש הארץ, מן עגולדת המזוזות היו אם דכןמ"מז(

 מ.ד.( אות לעיל ועתן ש-ך; ועיין קש.ע; ט.ז; )רש-י; כ,חייבים. דיששו.ע.(

 -,ל ששוי,שנ
 רוב י,א:, עירובין רי-ף רש,י; )משמעות משקוף. שאינו אומרים יש עגול, משקוףנ'(

 דאמריגן י.א.( רף )עירובין במזוזה. חייב גבה( על )שבע מקורה כיפה אבלהראשונים.(
 שם.( ,יש,י המזוזות. גבי על מונחת הישר והמשקוף מכאן כיפהדל

,..
 ןן

 גביו על עגולה כיפה לו ואין עגולמשקוף
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 סי' שי.ק )מהר-ם טפחים.( ד' רחב אינו )אא,כ משקוף מיקרי עגול שמשקוף יי"אנ"א(

 לענין כ,קילין דכן י,ז.( חיים פאר ג'-ג': ציון  שערי לרש-י: בפירושו ב-ח בריסקי מהר-םקס.ז;
 ל.ד; סי' ו' חלק עטל-חת,ס שהמשקוף "ופי צוה"פ. משום טלטול להתירעירובין

 מיקרי עטל שמשקוף משמע קירוי- תנאי מו1כר איט בטור כ-ד; סי' חי' נפש י-א: עירזביןח1ו.א
 ומשמע לחקוק, קירף שם שאין חצר לאפוקי כיפה, שיש בית וכתב הלשון שינה בשו.ע אלאמשקוף,

 יסר1ח. )ס'"ו נרג1ס לוק ססמו111ס )מרש,י( מסמע"ן ע וקערה; שם.( שי.ק מהר,ם ישר. משקוףשצריך

 נמו1ימ? מסקוף מן ס"י)וק מסו 11"ע סמסק1ף;מס".ג

 איזה ניכר ואינו המשקוף, וגם המזוזות גם עגול, כולו הפתח שאם וי"אנ"ב*
 כאילו ורואים להשלים חוקקים אמריק אז משקוף, הוא ואיזה מזוזההיא

 לחשוב מתחיל מלכאורה העיגול. מכאן ודל המשקוף הוא שבבנין הישרהמשקוף

 דבין עירובין הרשב-א שיטת וכן רפ,ד: סי' או.ח רש.י על נ1ר אבני הישר- מהמשקוף העליוןשליש

 בחלל יש אא,כ חוקקים אומרים ואין להשלים, לחקוק אפשר אא.כ פסולים עטלים מ1חה וביןמשקוף

 ד' צריך שהפתח רש"י כשיטת פתח שהטור הב"י הקשה חהנה בבה. טפחים בי' רוהב טמחיס ד'הפתח

 שפיר מתורץ הריטב.א ששת לפי אבל עי'.ש. ישרות מ1וזות שצריך הרמב,ם שיטת טפס ואח.כ י'על

 על עגול משקוף דגם עגדלדת מזדזות היד ואנ( ישרות.( מ1וזות בעינן לרש-ידאפילו
 צריך ואינו לגמרי ממזוזה פטור לחקוק, כדי סביב בקירוי ואיןגביהן,

 ישר. משקוף ולא ישרות מזוזות לא כאן שאין לפי ב'.( מק )ק1נט,המלהחמיר.
 לעיל.(עעייו

 י,יור
 לחקוק כדי לה ואין עגול משקוף וגם עגולותמזוזות
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 העליון. שליש של שיעור משערינן איך ספק יש עגול, המשקוף הי'נ"ג(
 נןתחיל אינך א"כ מ1וזה, נקרא בלבד והישר המשקוף בכלל הוא העיגול שכל ~רמב.ם1להי"א
 ולמטה. להתעגל שמתחיל ממקום אלא העגול בתוך העליון שלישלמדוד
 ס.ק נח-מ הקטנה, יד נמשמעות כלל. יצא לא להתעגל שמתחיל במקום קבעואם

 שלא להתעגל שמתחיל ממקום טפח להרחיקנה ליזהר ;וצריך ב' סעי' רפ.ט סי' קונט,המ ועיין ,קי.ח

 ב',( סעי' רפ.ט סי' כדלקמן למשקוף הסמוך בטפח המזו,התהי'

 -----4-----,..1-,---י
;שי...י ,....ןן  מהעיגול העליוןשליש מהישר העליוןשליש - ,ן 1,ך

 טפחים מג' פחות ברוחב שמתקצר מקום עד נחשבת שהמזוזה ולהי"אנ"ד(
 מזה ולמטה העליון, בשליש ויקבענה ולמטה משם למדוד יתחיל,רש,ט

 ובתב טפחים. י' ישרה מזוזה יש אם הרמב.ם, דעת לפי גם שזה דמשמע ב' ס,ק בט-1 ,תייןפסולה.

 שהיא מה רק היא והמזוזה משקוף הוי העיגול כל , הרמב.ם לפי בי צ"ע הט,ז שבדברי הקטנההיד

 קי-ח.1 ס-ק מז.מ ועיין שמתעגל; במקום המ1וזה את לקבוע אפשר ואיךישרה,

 כל מלא הוא הפתח וכאילו המזוזות, על ישר תמיד שהמשקוף ולהי"אנ"ה(
 הפתח. בגובה העליון שליש מודדים להשלים, חוקקים כיהחלל

 ~יקהל שם. שיקבענה י"א העיגול בתוך הוא העליון שליש אם לפי"ז,נ"ו(

 ולהט-ז - מהמשקוף אלא מהמזחה חלק אים העיגול כי בזה יצא לא הרמב-ם ולדעת וטור-כרש-י

 ד' רחב והעיגול טפחים. מי' יותר ישרות מזוזות שם שיש כיון יד.ח. בזה יצא להרמב-ם גםורה,ח

 הקטנה היד עליו תמה וכבר מזחות. מיקרי טפחים. מד' שמתמעט שעד לרש,י מודהטפחים,

 וכן כהט.ז הכריעו אחרונים וכמה משקוף. מיקרי העי~ל שכל אלא כן. אינו הרמב.םשמשמשת
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 השלחן.( ובמסגרת אמת: בשערי פסקו וכן כ.1; ס" ציון כנין שו.ת ח'; אות מזו1ה בהלכות כהןמהרי

 להתעגל.)כרעת שמתחיל ממקום טפח ומרחיק הישר בפצים שיקבענהוי"א
 פרק ובחויה י-ז; ס,ק בקונט,המ הכריע וכן מק-מ; הקטנה; יד ח.א; דרבוותא משחא דלעיל;הרמב-ם

 עגול במשקוףקבעה

 כמשקוףקבעה

 כל של העליון שליש בתחילת אחת מזתות, שתי שיקבע י"א כן, עלנ"ז(
 הישרה. ממזוזה העליון שליש בתחילת דאחת ודה,ח( והטץ )כרש,יהגובה,

 ליזהר צריך תוסיף בל על יעבר שלא דכדי קי-ח,( ס.ק מז-מ ססק-ו': מק.מ.)כהרמב,ם;
 )דהיימ: אחת. לדעת כשרות שתהיינה המזוזות שתי יקבע לא פעםשאף

 המזחה. שם יקבע הרמב.ם, של העליון שליש בתחום מובלע רש.י לפי העליון שליש תחלת אםא(

 כשהכיפה רק ורמב,ם רש.י דפליגי דלעיל ורה.ח הט.ז ולפי העיגול. מתחילת טפח שירחיקובלבד

 רעדי. לפי בכיפה ואחת הרמב-ם לפי בישר אחת מזוזות, שתי 'קבע אז טפחים, מר' פחותההיא

 א.א מהמזוזה., חלק היא הכיפה שגם לרש.י הרמב,ם מודה דאז טפחים, נך' רחבהוכשהכיפה

 תוסיף. בל משום מזוזות שתילקבוע

 בעיגול אחת מזוזות. שתי קובע הרמב.ם. של העליון בשליש מתחיל לר:ן'י העליון שליש אםב(

 כנ.ל.( טפחים בד' מצומצם בפתח דוקא )ולהט.1 בישר.ואחת

 כיון תוסיף, בל של מחשש הפתח. פבה קל העליון בחצי המ1וזות שתי לקבוע לא לי1הר שצריך י,אב
 פ,ב; רף מ1וזות מס' ועיין ; שם )מ1.מ ולמעלה. העליון מחצי המ1וזה את י!קבוע שמכשיר מישיש

 העליון.( שליש בדין ב' סעי' רפ-ט סי' לקמןועיק

 למעלה יקבע ולא שם יקבענה כתפיו, נגד מקום ער מכוון הישר מפצים העליון שליש תחילת ואםד(

 קכ.ח(. אות רפ.ט סי' )עתן ב'.( סעי' רפ,ט סי' לקמן ועיין קי,חי סס-ק )מז-מכלל.
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 רוחב טפחיםד'

 פתח יכן ומ,א( ממזוזה. פסור פפחים, י' גבוה שאינו פתח כץנ"ח(
 ; הגר.א לבוש, , וטור רש,י: לרעת ב' ס.ק )ש.ר ממזוזה. פטור טפחים, ד' רחבשאינו

 ריא.ו: משולם ר' ר-ן; מאירי; ריטב,אי 1וטא: אלי' חופת קי,ח; סי' בו ;כל הרשב-א בשםהמ,מ
 וי"א המלה.( בבאר וכן הרמב.ם: בשם )ה,ה מחייבים. דיש ( ע.ש צ,ט בתשובה מהרי.לרמ,ה;
 הבית; פתח מוכרע: המגיד הרב דברי שאין וי,א כנה.ג. לבעל חיי )בעי מוכרע. הדיןשאין
 הוא ואם הקטנה.( 'ד : )מק,מ ברכה. בלי יקבע לכן ב'.( אות ק.ע סי' ח1ו-א מלכו;ישועות
 שכתב תייהש;;ומה דמי. דכסתום להחמיר, מקום ואין פטור טפחים מג'פחות

 היטב ועיין הוא: טעות ברכה, בלי יקבע טפחים מג' רבפחות הקטנה ויד מק,מ בשם ק,ו ס-קבמו-מ
 ד' בפתח ואין בשכירות, הוא והחדר דלת, ונם אין ואם נפלאה.( בבקיאותבקונט,המ
 לנו דיש ט.1, ס,ק רפ.1 סי' בפת,ת )תיין ספיקא. ספק מדין פטור אם לעיין ישטפחים

 בידים.( ספק עושין דאקנלל
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 בולטות ומזוזות קשת, או בצוה"פ באמצע המחולק חדר או פרוזדור,נ"ט*
 עשרה אפילו הרמב"ם, לשק לפי )דלכאורה מזוזה. חיוב שם שאין אפשרמהקירות,

 גם מחולקים בשהם דוקא שאפשר אלא פתח- בכל דחייבים משמע וכו', מ,ה לפנים זהבתים

 ררך ב,ה שייך ולא חדרים לשני מחלקו צוה.פ אין אחד, לרבר תשמיש כשכולו אבלבתשמישם-

 שני בין התקרה על כיפה רק כשיש דכ",2 כ-ב.( ס,ק ה' פרק חו.ה ועיקביאתך:
 אלו,יור וגן )פשוט. מזוזה. חיוב כאן אין מהקירות, בולטים פצימים ואיןהחדרים

 6ס ס,עקת געמ רק 0סיגליס ד)מומ, גמג ס'ס נגוריסגגמן
 ממוווס.( דסטור'ן)ולס

 אינו שאדם אע"פ וכדומה, חצר כלי אופניים, שם להחזיק מדרגות אומרפסת
 האוצר. בית כדין במזוזה, חייב טפחים, עשרה גבוה הפתח אם לשם,נכנס
 קנ"ח.( ס"ק שם ועיין ; כ"ו ס"ק א, סעי' רמ"ו סי' שו-ע)עיין
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 ימין בצד ומזוזה החלל, שבאמצע ציר על מסתובבות שדלתותיו פתהפ"א*
 שני בין היא הדלת דאם כ.א.( סעי' 1' פרק ,חו-ה מזוזה. שם קובעים הכניסה,של

 ;קלוסןסייפ-טא~תס )פשוט( החדרים. לשני הכניסה בימין לקבוע צריךחדרים,

 מונח המשקוף ואין הפינה, עד צד לכל יוצא והמשקוף זוית בקרן פתחס"ב*
 טפחים ג' בתוך הוא המשקוף אם הפתח, כחלל המזוזות שתי עלבשוה
 טפחים, מג' יותר יוצא המשקוף ישר.ואם משקוף והוי לבוד שהואאומרים
 עגול לפתח ו1ק"ה ל-ד.( ל,ג, אות א' סעי' לעיל )עיין משקוף. בלי כפתח דדינונראה
 ב'-קורה סעי' שס-ב סי' ושו.ע י,ד; דף עירובין קורה- לגבי זה לרין )זסמר משקוף. לושאין

 ג' לזה זה בין ואין העקמימות יינטל כאילו רואין למבוי, חוץ ועקמומיתה מבוי בתוך הס,עקומה,

 ווייס מהרערנ עירובין תיקון בספר ועיין כ,ה; סעי' שם עור הגיין י פסולה לאו ואם כשרהטפחים,
 ח'( אות לעיל )עיין להחמיר.( שמטה העירוב. חת( המעגל אילן לגבי ו' ס.ק ג' פרקשליט,א

* ה
 ,ן

 ,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,1,,,,ן,,,,,,,!,,,,,,,%,,,,,,(,, ,,,,,,),,

-
 ן

ש
לללנה
ללל~"

 ונמצא לבנה, חצאי כמו לנוי למטה מסגרת עליו שהוסיף משקוף,ס"ג(
 אינו לנוי רק נעשתה שהמסגרת כיון יוצאת, ואבן נכנס כאבן עכשיושנראה
 זה.( פרק ריש שימאי פתחי לעיל ועיין )פשוט. ממזחה. לפוטרו המשקוף דיןמשנה



שערים ברפ"ז:פתחירם

 בתיהם. פתח ע5 אחתשעושין מזוזה עי מומכק העו"ם רובפ"ד(
 לישכ ורוצה בלבבו אלוקים יראת שנוגעת מי כל וז"ל ד'( )ס"ק הט"זכתב
 משמע עכ"ל. פתחיו בכל מזוזות יעשה ח"ו, רעות רוחות ממוראבטח

 לעיל ועחן רעות. מרוחות לשומרו כדי וכוונתו בפתח מזוזה לקבועשמותר
 לכוון שצריך משנה; והכסף הטור; הרמב"ם; בשם ב' סעי' רפ"הסי'

 עצמו, להנאת או לשמירה ולא בוראו מצוות לקיים רק המזוזהבקביעת
 סקגע כןרומןנ1בךג מכודתך"ם ז"מ ס-ק סש"' יפ"ו ס" )עי) תין באה. ממילאוהשמירה

 1סגס )שם( ס!) ג'מ וסמג 16מו. סמנתעומ סועוס סוומות מסל גנסליס *סק עו! ס,' !5 מ מירסו גמסמ,חס

 ו'" גססמג5חי
 י-ז, סעי רפ-ו סי' לעיל )ועיין עג"! סגגימ,. סמיויס נגן מוחוח 5רגעס !1 ססין ר"מ( 11")

י.ח(

 העוים..רוג
 לבטלו. יש בטעות שנהגו מנהג כל ומ-א( בלבד. אחת מזוזה עלסומכים
 ואבות אבותיו חיסור שנהגו עד שאן בית היתר רבי נ"א. דף שנהגו מקום פר' פסחים מס'~יין

 רי"ד(. סי' ובשו"ע בתוס' שם עיין בטעות. שהיה כיוןאבותיו

 מנהג ויש חכמים, תלמידי ע"י שנתייסד חשוב מנהג מנהגים. מיני שנייש
 שם(. ש,ך שיין המדינה. בני ע"י שנתייסדגרוע

 חשוב. מנהג לעשותו מספיק אינו מ-מ הגריע המנהג אחר נמשבים חכמים התלמידי אםואפילו

 סי' א' חלק לתשובה התעוררות שו.ת עיין זה וכעין י.ג. סי' א' חלק יואל דברי שו.ת)עיין

 המהברתא עם )אצבעיים המקום. לכוון כדי קטנים תפילין להניח מעולם מקום בכל מנהג :קנ,ו

והתית
 יהוסהג ור' יוחנן ר' דפליגי מ,ר: דף סוכה במס' מצינו ,ין יסודו. הוא במנהגוהעיקר

 נביאים. ידי על נתייסד אם כלומר נביאים. יסוד או נביאים מנהג היא ערבה חבטת אם לויבן

 ברש.י(. שם עיין לברכה.ונ.מ
 דף ר.ה במס' )כמבואר לבטלו. חייבים דאורייתא מצוה נגד שהוא מנהגוכל

 דאף י' סעי' תצ.ו סי' איסור בנהגו חדש פרי ועיין להו? שבקינן מי מנהגא איסורא במקוםט-ו:

 במצדדון וה"ה ב'( אות ק-ה סי' יו-ד חלק יואל דברי שו-ת ועיין מבטלין. דרבנן מדבמנהג
 עיין בתפילין. )~1 כדין. שלא מנהג אחר לגרור שאין דאדרייתא שהיאמזדזה
 אחריהם(. לגרור אין וגדולים צדיקים כן נהגו אפילו ב'. סי' ט' חלק מהרש-םשו-ת

 גיק. גמח מסו"מ סמע1ו נן )גס)וס. כ,סג 5וסיוס מספן מ1וס, ,נ(! גמגסג מסתמקו5ס
 בוה אין בדבר מחמירים והאתרונים להקל הקדמונים הדוךוין ,2נהגוכ,ן[

 היו שלא הידורים מתחדשים ודור דור ובכל ח"ו. מנהג ביטולמשום
 או הראשונים הפוסקים בהם שנחלקו דברים כמה ומצינו הקדמונים.אצל

 הרבים רבו הללו ובדורות המקילים כדעת נהגו שלפנינו ובדורותהאחרונים
 סו,"וס וס5מרונ. וסמנס וסספ'!ע סללמ עייפ כגק כטוס ססעיו 5סיומם 6זתפ פשם 6פ שרס ע 7וס חסלה
 בני בעל )בשם סוס. סוען גווי ע*ון, מססז זק ק7כ5 מן 'הל יא~וס קיס 5סר *תז סשרס ק ~סלמ 1יק



יטאשעריםפתחי

 )סוו יט~ס סק ס)6 סקימומס סו1ווס ק1שת ע1 1ססגיס ל6 סמיקיס ססוורס או מ% 1סת6מן ~רןקשכר.(

 דבש(. יערות בספרו זצ-ל אייבשיץ יונתן ר' הרב )בשם ס)-1.גג1

 את קיימו אם ואפילו להשם בעבודתם גבוה בדרגה היו הראשונים הרורות הדברים:)פירוש

 בדורות בעיניו. חן שמצאו המקום לפני רצויה כך כל היתה כוונתם אבל שלהם, בקולותהמצוות

 להעלות כדי והירורים בחומרות להרבות עלינו להם, שהיו הכוומת לנו ואין הדורות שנתקטנוהללו

 רשן-ל(. מקורם, שהיו המררגות לאותןולהגיע

 למצוה זה וחשבו עמהם מזוזה שנשאו אנשים היו המשנה, בזמןס"ה*
 סי' ב' חלק משה באר ובשו.ת רי-ב; ס.ק ;מז-מ טיז משנה י,ז פרק כלים מס' תו"ט )עייןולשמירה.

 בפו)דק במקל מזוזה תולין היו ישראל מלכי שבזמן ל.ב. דף ממנחות מקום מראה עוד שמביאצ,ט

 למחות בידינך אין דלכן מג.( ובתוספתא מגילה בירושלמי מבואר וכן ממ!וזה. שפטוראשפ
 ניחה דלעיל.( )הרמב,ם חכמים רוח שאין הגם צוארו, על מזוזה ומנושא מיבידי
 כלי היא המזוזה אם אפילו יסירנה אפשר אם לכיהכ"ס, וכשנכנסהימנו.
 שרי אז אותה, בנשאו אותו משמרת שהמזוזה שלימה אמונתו ואם כלי.בתוך
 יתן גוסג'ן יס עיי-ש( לביהכ.ס. עמו תפילין שהכניס יוחנן מי' )~יאי לביהכ"ס. להכניסהלי'
 מגס. סור6ס ע"ם 1סנמלס סמס1מס גמ1ן 6ו סי)קוט גסוןמ111ס

 ב.ג:(. דף ברכות מס' ועיין קל.ח. אות רפ,ו וסי' ר' אות רפ-ה סי' לעיל)עיין

 דעה לאיזה לחוש הדין, מן שפטור במקום מזוזה לקבוע שרוצה מיסייו*
 "שובות תוסיף. בל משום כו אין אחר, טעם משום או במזוזה, שםשמחייבת

 שם פטור שבאמת הפלהדרין, לשכת בענין י.א. יומא ועהן רי-ג; ס.ק מז-מ נ.1; סי' צביתפארת
 או-ח חת.ס ועיין כרחו; בעל הגדול כהן שם ערושב שמרו שלא במזוזה שם חייבו והחכמיםממ1וזה
 המחמת לכל במאסף באריכות ועיין הדיוט. נקרא וששה מדבר דפטור כל של איסור ואין ; קס,זסו-סי'

 מ,ז.( ס.ק ס,ו סעי' ל.ב סי'או,ח

 הרשות לשמירה, רק לקבוע ורוצה ממזוזה שפטור ברור אם ואפילומייז(
 מרוטענבערג.( ממהר.ם מעשה קי.ח ס.ק י' סעי רפ.1 סי' לעיל )ועייןבידו.

 שידעו כדי משקוף לו שאין השער בפתח מזוזה לקבוע שרדצה דכ,יט"ו[4
 כ.י לדוד קרן שבתשובת ששמע וכתב ; )מדמ בידו. הרשות דג"כ נראה שם, גרשיהודי
 שיש ול-ד ל.ג ס.ק א' סעי רפ.! סי' לעיל עיין ממזוזה, פטור משקוף בלי אם ובדץ עיי.ש. בזה,נסתפק
 לסימן או לשמירה רק הפטור, בפתח ולתנה במזו1ה שמחוייב מפתח מזוזה וליטול שמחייבים.(דעות
 מיוחדת מזוזה לו לכהוב לסופר שיצוה נכק ולכתחילה מקדושתה. הה-דה דהוי דאסור, פעדסאכנ.ל,

 מדעת )מ!.מ חובה. לשם שנבתבה מזוזה יקבע ולא מזחה. קדושת לשמ לא שכותב ךכווןלשמיהה

 אחר פתח של במ1חה !ו מזוזה להחליף אח-כ יבא שמא לחשוש צרק- כן, יעשה אם ואדרבה,עצמו.

 בסמוך.( ועיין יבלבל)ה. עלא סימן בה יעשה אא-כ - במזויההמחוייב



שערים ברפ"ז: פתחירטב .,% .  
 חצ כפחחמזוזהן

 משקוף לושאיןן
 דלתולאן

 לקבעה שמותר נראה במזוזה, מחוייב שודאי מפתח שהסירה מזחהס"ט*
 פטור ואם הח-דה. כאן אין במזוזה, שם חייב אם )ממ.נ. במזוזה. חייב אי שספק פתחעל

 ס-ק מז.מ במגירה.- או בגניזה אותה שם ובאילו דמי. בקופסה וכמונח עליה מזוזה שם איןממזוזה,
 מזתה להוריד מותר הי' לפי"ז, דלכאורה י.ט( אות א' סעי' רפ.ט סי' לקמן ועיין ;רי,ד

 להוריד אבל ס"ת( ס"ק לעיל שכתבנו כמו ודלא פטור למקום חיובממקום
 הורדה )דהוי אסור. התבן, לבית או כך, כל נאה שאינו לבית נאה מביתמזוזה

 י-ז.( אות א' סעי' רפ.ט סי' לקמן ועיין ד'; משנה ו' פרק דשקלים ממשנה שם מז-מבקרושה;

 באופן פתחיו )נל( שבונה ע"י לגמרי ממזוזה עצמו את להפקיע אסורעץ
 וחד מתים בנים מזוזה בעון אמר חד ח-.י. ר,מ בה פליגי ל.ב. שבת )ממיא במזוזה. חייבשאינו

 ופירש-י כמחתרת פתחיהם שעשו מצאתים- במחתרת לא דכתיב מזו1ה בעו וכו' ציצית בעוןאמר
 הרמב.ם כדעת ממזו,ה שפטור עגולות פתחיהם שעשו י-ל או ע-כ. ממ1וזה ופטורה פצים להשאין

 לכן מציצית. שפטורים כך מלבושיהם שעשו שם בתוי.ט הוא וכן כ-ב( אות .)פ-ס כמחתרתחהו

 ונראה מהמצוות. עצמם את לפטור תחבולות שעשו מחיוב. עצמם את שהפקיעו דמשמענענשו

 )שם( בציצית. דהכי ודומיא ריתחא בעירן כמחתרת,ונענשו פתחיהם שעשו מרקאמר כןשדקדקו

 שהיו אע-פ ממזוזה, שפטורה זו כמחתרת בתיהם וחשבו כלל, מזו1ה קבעו שלא פירש הגר,אאולם

 פתח לארם כשיש : לעיין ויש זו. במצוה שמתרשלין גלוי' תוכחה וזאת בידים ובטלוה במ1וזהחייבים

 דומה דילמא או זה? בפתח במזו1ה להתחייב כדי תחבולות לעשות צריך האם ממ1וזה,שפטור

 בגד הפחות לכל צ-ל דריתחא בעידנא אלא, בציצית? חייבים להיות צריכים הבגדים כל דכילציצית.

 ונמצא החיצון בפתח אפילו הבית בכל ממזוזה לגמרי עצמם את שפטרו צ-ל הכא וכן עליו. להגןאחד

 פתחים אטה ורק בביתו מזוזות לו קדש מי אבל וכלל. כלל 11 למשה שייטת שום להם היתהשלא

 פתח לו הי' שמואל מר ל.ר. במנחות משמע וכן לתקש. שא-צ ודאי ממזוזה שפטורים באופןבמיים

 במזו1ה. לחתבו פצים עם פתחו לתקן חתבוהו ולא מזוזה, שאיצ פפא רב לו ואמר בשמאל פציםעם

 לעיל( עיין הפתחים. לשאר החיצון פתח בין נ,מ ישואולי



רטג

 רפ"חסי'
 נכתבת. והאיךבמה

 שמוע אם והיה שטע פרשיות שתי כותבין הטזוזה את כותבין כיצדא(

 כמו מימעלה וריוח מלמטה יה.ריוח ועושה אחת, ביריעה אחד דףעי
 נרין *ן )וגסשס שתכרך. אחר אותה לגול כדי ישייר ובתחייתו צפורןחצי
  ג)).(ליווז
 כשרה. דפין בג' או בכ' כתבה ואם אחד בדף יכתבה צריךב(
 ואין פסויה אחת אות טיכתוב שכח אפייו הסדר על שלא כתבהכ(

 זפרשה. פרשה הקדים אם לאמר צריך ואיןלתקנה.
 פסויה. שתפרן פי על אף עורות בשני כתבהד(
 מעובד יעור ימתין שאם במקום אבל זכתחייה. זשמה עיבוד צריכהה(

 ויקיים הנמצא טעובד שאינו עור על יכתבנה מהמצוה יתבטיישטה
 ישמה. טעובד עור שטבקש מידבעודהמצוה

 איא דוכסוסטום אמרו 5א כשרה. הגויל עי או הקלף עז כתבהו(
 ,ג).( כסליס ס)ג1 )וק)סיסלמצוה.

 תורה. בספר כמו ג"ץ שעטנ"ז שי והתגין והכתיבה הדיו יענין דינהז(
 פסויה. שרטוט ביי כתבה ואם ~נרטוט צריכהח(
 ואם מחבירתה. ארוכה אחת תהא שלא שוות שיטותיה כל כותבט4

 קיצר שתחתיה ובאותה שזפניה טבאותה יותר אחת בשיטההאריך
 או כקובה יעשנה שיא וביבד כשרה פניה ויפני שזפניה מבאותהיותר
 כעיגוז. אוכזנב
 יותר. בה יכתוב ויא אחרונה השיטה בראש יכתוב הארץ עלי(

 שיטין. כ"ב לעשותה נהגוי"א(
 בתפייין. כמו בימין יכתבה צריךי"ב(
 פרשה לעשות מצוה שמוע אם והיה זפרשת שמע פרשת שבץ ריוחי"ג4

 בתורה. יה סמוכה שאינה יפי כשרה פתוחה עשאה ואםסתומה.
 שמע. כיפי טאחד זראשה טסופה כורכהי"ד(
 תיבת כנגד ש-די כותבין שטבחוץ איא מאוטה בה להוסיף אסורט"ו(
 סס נגל 3קנס נק3 ומנימין נ1סגין. וגן ססלסיומ סמן סריומ נגן ר"6 ) סג"ס שבפנים.והיה
 ויספון ס' 6)וקינו ס'  גוו"ונגל 3מוגס"1 גו1"ו מ3סון )כחוג גוסגין עי תגחון. גל6ס סיס6ס-לי
 36ן 3,ת"6. 63)ס"6 13 סמתמ)ף ס6ות גגד 6וס ג) סיגיע גיי סמוו1ס מכסיגת ס6ותיומ6)ס

 פרסיוס. נ' ע) לגר סוס )סוקיף 6יןמ3פניס



שערים איפ"ח:פתחירטד

 רפ"חמי'
 נכתבת. והאיךבטה

 פרשיות שתי כותבין המזוזה את כותבין כיצדא4
 אחת, ביריעה אחד דף על שמוע אם והיהשמע
 חצי כמו מלמעלה וריוח מלממה ריוח להועושה
 אחר אותה לגול כדי ישייר ובתחילתוצפורן

 כ)).( )סניח נרין 5ין )ינסיפסשתכרך.

 ,במשנה ואהבת, שמע פרשיות שתי נותבים המזחה? את כותבים כיצדאי4
 מדקאמר "שמע", דהיינו מוכח ובגמרא זו. את זו מעכבות שבמזוזה, פרערות ב' כ"ח. דף הקומץפרק

 חסדא רב )מדאמר שמע אם וזהיה שמע;( פרשת הרי שמע כלפי מאחר כחרכה ל-א:( דף,סוף

 ,לשון אחת. ביריעה אחד דף עץ :( ב.ח ; שמע. אם .והיה הרז אחרונה בשיטה הארץעל
 בב' והניחה דפים בב' כתבה מיתיבי, פסולה. דפים שנ' על בתבה : ל,ג דף מנחות מגמ'הרממם;

 לדף דף בין חלק גויל הניח שאם ופירש,י קאמר. סיפין לב' ראוי' כשרה? אחד בסיף הא פסולה.סיפים
 מירושלמי לפרש-י ראי' מביא אלחנן רבינו שהרב המרדכי וכתב רפסלינן. הוא לשתים לחלקוראוי'
 אחד. ברף אלא נכתבים אינן ומזווות ותפילין דפים בב' נכתבים שהספרים דמגילה( בפ.א דהתנו)ב-י

 א'. בעור ומזחות ותפילין עורות, בב' נכתבים שהספרים דרבה כתובה דר.ח ברף רי ,השיםהתיב

 בגר.א(עיין

 אם בדיעבד, אבל לכתחילה, רק שהוא י"א אחד, בדף לכתבה שצריך זהב'4
 ל.ג:(. דף מנחות כתוס' ,שו"ע; כשרה. דפים בשניכתבה

= אם ש " 4 ש י ק , ק . . -  ישששש~ויש~שש~ישש, 

 .........ם ...נ,::!!:.,ןןן....

יזי*
 אם ואפילו אחת ביריעה אחד דף עץ שמוע אם והיה שמע ...ג'(

 מי ייש שם.( ,תס' מכשירין. יש 1'כ אח"כ, ותפרן עורות בב'כתבן
 שפוסל מי דיש )ערוה.ע3 עיקר. רכן )ימרם( פסולה. תפרה דאם וס"לשחולק
 שאין הדחק בשעת לכן, שם.( )יש.י יריעות. בשתי כתבה אם אחת בעוראפילו
 לשלם בהן השתמקע ,שלא תפילין. של שמע אם והיה שמע, פרשיות כ"א מזווהלו
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 בלי מזוזה לשם לקבען יכדל מקדושה.( הוררה של איסור תהא שלא כדי תפילין,לשם
 אבל לחולין. להורידה התנו קדושה, לעצם מילתא שהזמנה ואע.פ שליט,א, וחנר )ה)רב.צברכה.

 איסור.( אץ לקדושהמקדושה

 זמ(בי כ:כןך ל,ב.( מנחות "נמ' מיטטה. וריוח מימעיה ריוח יה עושהד'4
 הביאו וטור צפורן; חצי שהוא הגאונים ופירשו דספרי. אטבא כמלא מנשיא רב ,כדמפרשצפורן.
 הסימן.( בתחילת ואינומהרא-ש,

 שצריך אומרים ויש סופרים( )מס' צד לכל שיטה להניח שצריך אומריםויש
 ולמטה למעלה אותיוה )ה' שיטות ב' וכשיעור הצדדים מן אותיות ג'כשיעור
 תטרי(.)מחדר

 ל' אות לכתוב כדי להניח שצריך ממה לבד דהיינו י"א צפורן. חציה'4
 *ב. מנחות ממ' צפורן. חצי מניח שלהם, גויל היקף עם למטה ך' ואותלמעלה

 פירש-י דספרי אטבא ככזלא יעקב בר ר,ש לה ואמר יעקב בר מנשיא ר' אמר ? ריוחכמה
 הסמ,ק פסק וכן ואצבע. טדל אחיות כדי זהו יכפלו,ובשט-מ שלא קונטרס דפי המשק סדוק עץאטבא

 סנמ1הס, ץ 16מ תססו ו% גויי, סיקף עס ך 6ות נד !מסם ס6מרו ו,ס ; וב-י , ברא-ש ועיין ; הנאונים פי'וכן
 ק~מסץ. ממם %ז ך ג16ס 6ג) גסוס ק1)מו; טגי ג"6גה גס גס% 1)6 רג!ס ק% ס% שי" ץ ג6ומ מי")
 הוא הוה השישר )דטעם ; וכו' למ"ד של גגו כדי כ"א להניח שא"צ שאומר מיויש

 יג: וס"מגן *)"ג; תפילין.( לגבי ל,ב' סעי' ל.ב סי' או.ח בשו-ע הוא וכן רא.ש; גויל; ההיקףעמר
 ס) !ג1 ס61 גסו"ע )"ג ק" ג"! וולקרמ6ן סגל"6 וגסס )"ג; סע" !"ג ס" 6ו"ח !"ג; יף מוחות לבלב

 מס6"נ סגוו) סס'עול ססו6 ל6סתס גדעס ססמימ מוחס )גמ )מס וג"עסס1"ע.
 גספי"
 סמיס סמ)6גמ וחירן ?

 הסופר לשכת ;ועיין גססיין. !ססמיי 6"1 !גן 6סמר. גמוחס 6ממר ומ פסק, רק סס61 מ,ן 1'( סעה י"1)סי

 א'.( סעי' י,דסי'

 קטן. בכתב מזוזה כותב הוא אם אפילו ביעני כתב של קולמוסץ ג' שיעור )1"1א צפורן. חציו'(
 עלה.( התגין עם הלמ.ד את לשער צריך אם לעתן ויש קטן. כתב מענין במ,ב ט,ו סעי' ל.ב סי'ועיק

 שמים; )מלאכת פסול. אינו בדיעכד אבל לכתחילה. רק וזה צפורן חצי כמוז'(

 להניח מקפיד שאינו שסופר שאומר מי יש אבל יעקב.( קול תפאר-צ; בשםפת,ת
 קול ; יוסף בברכי וכן לציון; הראשת הרב ןה על צווח )צבר בו.* לגעור יש למעלה, זהריוח

 .לגעור שמים.( מלאכת ; להקל. יש ודאי הכהב את למעט וקשה הקלף חחך כבר דאם ופשיטאיעקב;
 סן גסורן טוגס ט:( יף )יומ6 למו1 ע"1 גס1ון, גסיעור גק)ף ממעט עק גמסו )מ!6 גיף )סרחמ סו1גכ מ'בו

 )י"ע( 6מרומס. ס) מנחססר6סתיס

 מנחות בתוס'1 אלא בגמרא מפורש אים ~ה )דבר אותו. לגול כדי ישייר יבוזחייהח'(

 ובשו.ע עכ.ל. כס-ת בהיקף לטל כרי לכתחילה צריך שמע כלפי מאחד שכורך כען ושמא וז-לל.ב.(

 דף ב-ב )מס' מרשיי אולם העמוד. לגול כדי מניח שבס,ת מבואר א' סעי' רע.ג סי' ס-ת הלכותיו.ר
 לא סופרים וקצת לכתחילה, אלא אינו זה דגג( הספר.( כל לגול כרי שמניח משמעהח
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 כדי הקלף היה מבחךן, נראה ש-די שם לכחוב מדנהע התרומות ספר בשם ב.י )עיין כן.נוהגים

 6'ן סגת~ו מס גלמימ ס~נו גסיק סת,וו: 6ת סתגקס 115' נו5'וע -די ס סס נסיות ימנוס )סי' אותו. מכסהלגול
 ב' חלק יעקב שבות בשו,ת כתב וכן ע.כ. ונכון. טוב זה הקלף תוך נקב יעשה אם ומיהו, :ס(. ס'תל11

 קול ; אותה לטל כרי לעשותו בגדד ומוהג -ב': כ.ג כלל מל.ש פת,ת; א'; או-ד יוסף ברכי ק.ח;סי'

יעקב.(

 מבחוץ. ש-די אותיות שיראו כדי הגליון ולנקב חלק להניח נדהגים ישטו(
 המנהג נהפשט אולי בזיון; מנהג 1ה מנהג שקורא מי שיש ב' ס.ק בפת.ת עיין אולם קו,י; בגדד;"נהג

 בהידוק גוללים אין כשקובעים אבל היטב, המזוזה טללים הי אם אותה ליל כרי בתחילהלהמח

 א"צ ובפופה יקג"ה א'.( סעי' כ-ז סי' הסופר )לשכת ש-די השם יתכסה שלא כדי בריוחאלא
 )ש,ר.( גויל. מוקפות האותיות שיהיו כדי מעט להניח צריך מ"מ כ55.להניח

 ל-ב סי' ארח )יעיק פסול. גויל מוקפת ואינה הקלף לסוף מגיעה אחת אותואם

 בסוף.( התורה על הלוי ובבית ל': ס.ק היטב ובבאר ט.1סעי'

 אומרים ויש ויטרי( )מח:ור אותיות ג' כשיעור בסופה שצריך אומריםויש
 )אגיה( דספרי אטבי מלא כשיעור אומרים ייש מ:וזה( )מס' שיטהכשיעור

ששששששששש--
 בג' או בב' כתבה ואם אחד בדף 5כתבה צריךב4
 כשרה.דפין

 אות שו-ג בשם יעקב ק1ל )טר; בדיעבד. כשרה דפים בשני כתבה אם אחד בדף"ז

 לא ועדיין יד של לתפילין שנכתבו שמע אם והיה שמע, פרשת לכן1'.(
 בשעת מזוזה לשם לקבוע כשר דפים, בשני שכותבן אע"פ לתפילין,נשתמשו
 א,ר ל-ג: דף הקומץ בפרק הביי ח,ל . שפוסל מי תש שליט.א; וושנר ציון בן ר' ,הגאוןהדחק.

 פסולה. סיפין בב' והניח דפים ב' על כתבה מיתיבי פסולה. רפים שני על כתבה שמואל אמריהודה

 לדף רף בין חלק גויל שהניח סיפק( לב' )ראוי' ופירש.י קאמר. סיפק לב' ראוי כשרה? אחד בסףהא
 חתיכות.וכן בב' דפין בב' לפרש ד1ראה וכתבו פירושו על הקשו והרא,ש והתוס'. לב'. לחלקוראף'
 עכ,ל.( מהירושלמי. לפירש.י ראי' הביא אלחנן שרביע כתב והמרדכי הרמב.ם; מדברינראה
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 אות מלכתוב שכח אפיזו הסדר עז שיא כתבהג4
 אם לאפר צריך ואין זתקנה. ואין פסוזהאחת
 זפרשה. פרשההקדים

 שחסך מצא אם כ-ג.( סעי' ל.ב סי' או,ח תפילק יגבי השו"ע וז"ל הסדר עיי"א(
 דכתיב משם ופסולין כסדרן שלא כתובין היו אז כי תקנה לו אין אחת,אות

 וכו'. יהיו בהוייתןוהיו

 לכתב צריכים ומזוזות תפילין פמויה. הסדר, עז שיא כתבהי"ב4
 א,א השי,ן את וגרר שמע כתב )שאם לחבירתה אות שום יקדים שלא דהיינוכפדרן

 שמות יש ואם כסדרן. ולכחוב שכתב מה כל לגרור צריך אלא מ'ע'. כתב שבבר מאחר ולכתבהלחזור

 ברא-ש מובא בא פרשת כמכילתא היא ומקורה בש.ס מובא איעה 11 הלכה ענום. נמחקיםשאיש

 אם בזה אריכות השם קדושת על מלכים שולחן ועיין הגר-א: הגהות עיין יהז. בהויתן ההיורדריש

 שם.( שכתבע מה וג' ב' אות ר,צ סי' לקמן ועיין לבל.מוסכם

 ואח"כ המע את לגרור מקודם צריך אינו הש את וגרר שמע כתבי"ג(
 בבה.לסף )תיין הנ!ע. גורר ואח"כ הש תחילה כותב אף אלא השין, אתלכתוב

 בו.( חזר ולבסוף ב,ה שמסתפק כ'ג סעי.ל.ב

 במאסף שיק השורות. בין האותיות לתלות בתו"מ מותר אם תליה, בעניןי"ד(

 האות כתב ואח"כ מהאות חלק שכתב דהיינו כסדרן שלא אות חציט"ך4
 שאין י"א הש4 ובתב ח,ר וארכ כ!י, אות של כ' וכתב ,טכ!ע לכחוב שבא )כגוןשמקודם

 וי,ט רבר.( חצי ולא שלם דבר .והיו. ל,ב, סי' תחילת א,א )פר,מ כסדרן. שלא משוםבו
 בענין יהודה מלחמת ספר ועיין נזר: אבני )שךת כסדרן. שלא אות חצי ופוסליםחולקים

 כל ינרור לכתחילה אחת, אות ושכח שלימה, שורה כתב אם לכן, באריכות.(זה
 המקילין. על לסמוך יש א"א ואם אחת. מאות חלק אף ישאיר ולא שכתבמה
 רליד.( ס,ק במאסף'יעייו

 ר אות יש המזחה באמצע למשל )יהימ כסדרן שלא בכתב חדשות" "פנימט"ז4
 משום פוסלים יש החדש,( כ-א נשאר ולא הישן כתב ומחק וחור א', בצר לעבותו דיווהוסיף
 אךח מהד.ת לאברהם )חסד ומתירים. חדלקים דיש קפ-ט.( סי' חרמ )חת" כסדרן.שלא

 רל-ה.( אות ל.ב סי' במאסף ועיק ג'; סי' צבי וארץ ד.;סי'
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 פמולה. המדר עץ שלאכתבה

 ,סמ"ת; פסולה. ג"כ כסדרן, אינן הקלף שעל אלא בזמן, הסדר על כתבהואפילו
 הקדים שאם וי"א לפרשה. פרשה הקדים אם ואצ"ל מיס( )גמ ס" יכן מ' סי'ממ"ס

 גסדרן ק"ס )גג. ס"7 מ" נ"1"מ זמ)י,ו סס."ע ע) ססקסס מס ט", )עין בה. לן לית לפרשהפרשה
  7"ס ת,ס' )"נ. מגמ.מ מק' עתן .גן )פרסס. פרסס גסקךס מס""כ 'ג", )" ססס.קיסזגסקדיס

 זי)מ"
 גג.ן )סס),ס,

 ממגס(. ס)מטס גג1ון סמע .מ.סיף סעמת גתמי)ת סמע "ס ~סיסססרסת

 הרביעי עמוד בסוף שמע פרשת לכתוב דר"ת בתפילין שנהגו מה לפייהנה,
 נכתבים שיהיו השלישי, בעמוד שמע אם והיה פרשת וכותב חוזרואח"כ
 מצותה. כך כסדרן, שלא הקלף על שנמצאים אע"פכסדרן,

 נכתב אם השורות, בין תליה איסור אין דר"ת דתפילין ח' סי' סופר החתםוכתב
 ממנה עושים לעולם בהן נשתמשו שלא תפילין דאמרינן מה לפי והנהכסדרן.
 קודם כתובה שמע אם והיה פרשת נמצאת יד של דבתפילין לר"ת וקעוהמזוזה,
 והיה קודם היא שמע פרשת במזוזה והלא מזוזה ממנה עושים איך א"כשמע.
 שמע?אם

 לאמר צד היה לפי"ז עצמן. בפרשיות כסדרן דין שאין שפיר. אתי הנ"לולהט"ז
 חידוש והוא דר"ת בתפילין סופר החתם שכתב כמו במזוזה. מותרת תליהשגם
 )ג-קג"1( הלוי שבט שו"ת ועייןגדול.

 הרביעי ענווד בסוף שמע פרשת לכתוב דר"ת בתפיליןנהגו
 השלישי, בעכווד שמע אם והיה פרשת וכותב חוזרואח"כ
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 ן" יי 2"יבינאעןר

ני לעימ כימיןלם
=ה לירץעל
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 בתוס' כמוכא שורותכ"ה



שערים דרפ"ח:פתחירנ

 כל )דאמרינן לבטלה. ברכתו דאין י"א יתירה, תיבה או יתירה אות מצא אםי""

 ל-1.( ס-ק ל-ב סי' ראב.ד בשם מ.א ל.ג; ס-ק )ע-ת לתקנה.( וצריך בו, מעכבת בילה אק לבילההראוי

 הס יתירה באות יעקב. באר בשם רל,ו אות מאסף ועיק בפר,מ וכן בצ.ע שסיים )א,ר פוסלים.ויש

 ; החיים דרך אחר. ס,ת מוציא ובשבת הזהר מתיקוני משמע ושכן יתירה מתיבה יותר לפסולצד

 חכם.( שאלת )וצריך גרירה. ע"י תיקרן דכ,הני בזה.( בקיאות במאסף שם הגיין ; כפר'חודלא

 להאריך שאוסר מי יש פז קורא שתינוק עד גדולה פ'* כתב פן בתיבתי"ח(
 דיש "ם(; מהפי שיגרור מוטב אלא ת-ג.( סי' ג' חלק נהזרש,ם בסדרן. שלא )מקיםהן.

 שאוסר נזר אבני הגיין )דע-ק: עצמה. בפני אות כל אלא לתינוק מראים שאיןאומרים

 תוכות.( חק מעים הפ'לגרור

 מיגמ ס1 כ! ס6ומ געע1 וקג!ס סגמיס, 5ומטמ סיווי גן סממ6 קפו קימ גססמ ג~קי עין גדויה..פ'
 סג"5. גגי ג"ע 61"ג גיו!ס. סי6סון

 מ(11ומ גמס סגמג נל !כן ,מוווס..... ססרסס "ומך סנ!ע ס"ת !"נ. מ)סומ ממס' מסמע וכן מעו1מ"ס, מס1ס ג11"ין

 ג-ס(. מ6יי סרג" )סו"מ "מ"כ 1)מ)קן "ותס !ממ1ן ,1 מ1מר 6מוגק!ד

 ע ל לזלז
 ל-ב סי' )באה,ט פסולה. פרשה, שיעור שם ונשאר ומחקה יתירה תיבה כתבי"פ4
 ורע-א ג'; סי' )גוהמלר שם. לכתוב ראויה יהא שלא בקלף לנקב צריך ולכן כ.ג.(סעי'

 נ' הדא פרו?ה ששיעדך די"א ברור. איע חה קכ-ז; אות או.ח יעקב וקול רע'ה; סי'יו,ד
 ףז.( סעי' רפ-ו סי' דע,ק עיין רת. בשם )יא-שאותיות.

 סי' או-ח ימ-א )עייו תו"מ. בס"ת, קדושה בו שאין י"א אדת, ב1קסך נפסלך אםכי4

 דיה ל' סי' מאיר יד ; קכ-ב שורש מהרי.ק שךת "יין עומדות. בקדושתן דעדיין וי"אקנ.ג.(

 חת-ס חא.ת א'; ס.ק רפ-ב סי' הקדש גדולי ט'; סי' ואו-ח ע.א סי' י-ר א' חלק נו-ב שו.ת שאל;עוד
 מעצה ובוטו-ת הכריע; שלא ס.ז פרק מפראג ממהר-ל ישראל תפארת הריב.ש; 1.ש ד-ה רע.טסי'
 וכל ; שס-ב סי' יו-ד נ!ר אבני ; ק-ה סי' ב' חלק יו-ד יגחק בית ושו-ת : ומזוזות חפילע לגבי ו' סי'שכר

 המחמת.( לכל במאסף באריכות!ה

ששש88שששש--
 פמולה. שתפרן פי על אף עורות בשני כתבהד4

 ג'.( ס.ק )של מחולקים. קלפים בשני נלומר עורות. בשני כתבהכ"א(



ינאשערים הרפ"ח:פתחי

 מכשירים. יש כתיבה, מקודם תפרה ואם פםו5ה. שתפרה פי עי אףכ"ב(
 משמע שכן רי,ג סי' רע-א שו.ת"ייז

 מרם-
 משמע ושכן בגידים, לחפרן ד-ה : ח רף מגילה מס' רש-י

 לשהית דרבותא, משחא ) פסולה. שאעפ"כ אןמךים דיון ד'.( ס-ק פת-תמהרמב,ם;
 יעקב.( קולהרמב-ם;

ששששששששששש

 בטקום אבי 5כתחי5ה. 5שטה עיבוד צריכהה(
 מהטצוה יתבם5 5שמה מעובד 5עור ימתיןשאם

 הטצוה ויקיים הנמצא טעובד שאינו עור ע5יכתבנה
 5שטה. מעובד עור שמבקשמידבעוד

 ;יא-ש: לעיכובא. שהוא וי"א לשמה. עיבוד צריכה שמזוזה בגמרא איתאכ"א
 )ב-ח( כלל. יקבענה לא אחרת מדצא אינד דאם לנמו-י.( הרי-ף ומשמשת סמ.ג וכןטור;

 רש.י משמשת תפילין; מהלכות א' פרק )ימב-ם כלל. לשמה עיבוד א"צ וי"אכ"דז
 ותפילין ס.ת מ.ש וא-ת ח.ל הרמב-ם כתב לוניל לחכמי ובתקדבחו ; ב. עמוד סי מ.במנחות

 לעשות הוצרכו ולפיכך מצוות, הן תפילין ק% ועצמן ס.ת של עעצמו לפי לשמה, עיבודשצריכים

 רבים. יטים יענודו יבזען בעיבודן עוהזהיר לפי לשמה לעברן והוצרכו יתירה חשיבותלהם
 אין בית %ק אם וגט בה. חתב שהבית מפמ אלא מצוה תחשב %א המצוה אעה מזווה שלשצמה
 הרי-ף ודעת בב.י. ומובא עכ-ל. תדק-ה הש הפף חובת ותפילין ס.ת אבל רקית( הוי )כלומר,מזווה
 הסופר.( לשכת עיין בס-ת; כ-א לשמה א.צ הרמב.ןלדעת

 הגהות בעל כתב כתיבה. כתיבה ת.ל אבנים על יכתבנה יכול ל.ב. דף מנחות מס')ובגמרא

 התורה( על גרי,ז עיין כלל. שרטוט צריכה אינה שבאן שמשמעמימונית



שערימ ויפ"ה:פתחירנב

 לעור ימתין שאם במקום אבל לשמה עיבוד צריכה לכתחילה לכןכ"ה*
 ויקיים הנמצא, מעובד שאינו עור על יכתבנה מהמצוה, תבטל לשמה,מעובד
 קסת יוסף; ברכי ה'; סעי' רפ-ח )שו-ע לשמה. מעובד עור שמבקש בעוד מירהמצוה
 חט.ן.( )ש.ך ברכה. בלי ד'.( אות כ-ז סי'הסופר

 חמורה. דקדושתן למזוזה, מהני ס"ת או תפילין לשם הקלף עיבד אםכ"ך(
 ח'.( סעי' ל-ב סי' או,ח)שו.ע

 עומד ישראל אם נ!כשירים ויש הפילע.( לגבי )ימב.ם פסול. א"י עבדו אםכ"ז(
 בין במ!רה, פאמת שם. )ימ.א נוהגין. וכן )רא-ש בעבודה. קצת ומסייעהו גביו,על

 כלל.1 במזוזה לשמה עיבור צריך אין הרמב.ם דלקרטת כיק כשר להרא-ש, ביןלהרמב-ם

 מקילין. יש לשמה, שלא מעובד בעור לשמה מעובד עור לו נתחלףכ"ח(
 ב' סי' רע,א שרת )משמשת ג,וקנ,ירים ךי,1 לקולא.( וספיקא מדרבנן רק הוא לשמה דעיבוד)פר-מ

 בתפילין. אפילו להקל יש הדחק בשעת לכן גבורים.( המגן וכן מדאורייתא:שהוא
 )עיי.ש( במזךזה ךכ"ש שם.()ביה'ל

ששששששששששש

 אטרו ץא כשרה. הגויל עץ או הקץף על כתבהו*
 5כ5.( גסחס ס5גו )ק5פיס למצוה. אלאדוכסומטום

 ייןדףע,ט: המוציא פרק שבת "ס' כשרה. הגויל על או הקיף על כתבהכ"ם(
 אמזווה. פסול? שינה אם והתניא שיער. במקום קלף דוכסוסטוס. על והמזוזה הקלף על תפיליןהלל.מ
 ודוכסוסטוס שיער במקום אקלף דבתבינהו הא אמזוזה. ואידי אידי פסול? ובזה בזה שינהוהתניא
 וט;( היא תמתי ואב"א בשר,במקום

 לצד העליונה שכיבה בזו. זו מדובקות שכבות שתי יש לעור קץף.5'4
 קלף )ונקראת העליונה שכבה היא קץף. הבשר. לצד התחתונה ושיכבההשיער
 השיער. לצד ךוקךא השר( מן נקלףמלשון

 מקום הוא דוכסוסטוס יון )בלשון הבשר. לצד התחתונה השכיבה היאדוכסוספוס.
 תוס'(הבשר.

 גגתגת מוווס )ומ, ויס מוווס 11 )יר6יו סגיג ס' מ61ן מוגס מ"ג: יף מגסומ גמס'דך1:מך11פיךס1
 עס ם טך" ךס זיוכס עי: 614'ו". -סגינ ס' מ)6ן סוגס גגימטר6 בזך"ם ך1ם כ:ס! ,4ךג

 סגו~
 מוו"ה גממן

 וק,א. ז'ין ך'ץ ד'ין כן"ם ססגמע"ו
 הבשר לצד כותבים הקלף על הנ"ל. השכיבות ב' עם הוטלם עור הואגויץ
 בשם )מידכי השיער. לצד כותבים הגויל על וכן השיער. לצד דוכסוסטוסועל
 ז.( סעי' ל-ב סי' או,ח ב.י ועיין ה)מ-י; סמ.ג; סה.ת; רמבים; ערור;רא"ש;רש.י;



רנגשערים ורפ"ח:פתחי

.=ך,,
 %,'-'15 שיערצד

~ 

 קלף

 דוכסוסטוס ,,,,,ץ,,
% (,,ר( כשרצד

 סעי' ל-ב סי' ש.ח )עיין הכשר. לצד וכותבין זכז. כשרים שזנו וקזפיםי"א(

 מרדכי.( ; תוס' ;ז'

 מכאןגורר שיערצד

 מכאןוגורר בשרצד

 לצד עליו וכותבין דוכסוסטוס נקרא השיער שלצד החיצון וחלקהבשר.
 קיי.ל ולא : ל,ב סי' ב,י וע"ן י הרשב,א תשובות ; ברמב,ם גירסתו ולפי ; רמב.ן בשם )רןהשיער.

 בסמוך.( העייןכן;

קלף

דוכסוסטוס1

,8 -,ן וו.שניי



שערימ ורפ"ח:פתחירנד

 אם וכו ז'; סעי' ליב סי' "ךח פסול. שיער(כמקום הקלף על )וכתב שינה ואםל"0

 הב-י כתבו וכבר )מרדכי; שמכשיך. מי ריששם.( פסול. בשר, במקום הדוכסוסטוס עלכתב
 י-ד.( אות א-ר ךעיין ; כוותי' קיי,ל דלאוהב-ח

 שניהאותל-ב ולדעה ל'. אות ראעינה דעה )שהש הבשר. לצד בקלף לכתוב נוהגיןי"ז"*

 לכל לצאת הגר-א, בשם המחטת לכל מאסף ועיין כשרות. אינן שלע ומזו~ות תפילין, הס-ת,הרי
 הבשר. מצד אחת ומזווה השיער מצד אחת מזוזה לכתוב צריך היההדישת.

 יסרי  יועותו )ג) ממ"נ רוג6יס סק,ף %י סני ע! מיה ייממן *1 "ס ג, הדיעות. יכי לצאת.
 ג5ן  ייי )5מר 'ס )4151 השניה.( )לדעה זוגסוססוס. סו5 סטשר וליר  הראשונה.( )לאעיז ילף, י"1 יוסר%ד
 וגס ססמ"ו.( סמ,חס ג5מור' י4הניס 6יך 1"ע 5"נ 5חר. נ1ד גמגס 6ס גסר טגדעגד  ייעומ ייס  ח~סיף  יליומסס

 ע) נגמג 5מד מורס, ססרי סני !ו  טיס נמ : !מעטס ס)סס 11"ג. זיעומ. )סמי י5%וס סינ1 גין עי ג4!מן סף *ס"מ

 גחווס עקו5 סדיע1מ( )ג)  למר )ססו5 סגוי) ע) טגגמג ססיס )סממ סיון ססיט6 גף), ע) )גמג ו5מי סינו,קיף

  סר6סהיס.( מס)וקמ )ס0י5 ק!ף, עןטנגמג

 רבינו משה של בס"ת כמו בגויל רק ס"ת לכתוב המובחר מןמצדה
 זצ.ל(. קמנצקי יעקב ר' הרה.ג למרן ליעקב באמת הוא וכן הר.ן כתב ובן יד. דף בב,ב)כראיתא

 מאיר דמי, הרחק ~ונשעת מקילין הגויל עשיית בקיאות שנתמעט בזמנינואבל

 לכתיבה נאה שהוא מעלה צד בהם ויש קלפים על ס"ינ לכתרב סופרים(עיני
 לכשיוחזר כ,"מ הסופר( משנת רמ-א, משה, ררכי מינץ, )מהרי מגויל יותר להגביהוקל

 "ייו הדין ע"פ טוב היותר צד על לעשותו נחזור הגויל בעשייתהבקיאות
 מהורר כ,כ שאינו משום בקלף ס,ת עשה לא רבינו משה שודאי הר.ן בשם ליעקבבאמת

 רמב"ם, ר-ן, )רמב.ן, דוכסוסטוס הוא אם רבבתא פלוגתא יש שלנו שבקלפים ובפרט הדין.ע-פ

 אבל ר.ן( רא-ש, התרומה, )ספר דוכסוסטוס על ס.ת להמתירים ואפילו )לרמב.ם( דפסולרשב.א(

 הכשר שאתרוג אתרוג בהלבות וידוע )סמ.ג(. אותו שפוסלין הכתיבה של השני לצד הואכאן

 הס.ת שלנו בקלפים וכאן הערטות, ע.פ מהודר ב,כ שאימ נאה לאתרונ קודם הריעותלכל
 והסמ-ג(. הר-ן הרשב-א, הרמב.ם, הרמב.ן, ה.ה הנ,ל ראשונים לחמשה פסולים וכו'והמגילה

 תפק! סססו 11י  ייפין י4 ווטטיי ינטר  ללר  יכי)ורוין  ימילר 1ז ע! ג1סמן גף) נסס,5 !מה י71עה"מ

 '"! 4161 ג-". 1ע' ינע-ג, גגינ 7ד~ן סשעל !1ן !יפנ יק"ה סנף 7ע1ת נמס תאמס הי,עון )%מיגמנ

 )נת,נ 5פסו 6י סגסו %1 מ1ק סי'ער ס71 גף) 1,סו 5מ7 )71 רק ע14 )יטתנ טו6ף ע1ו !עסוס ס,6זה4%:

  ילר "~פן !עס~מ סמוגסי מן מ1~ס !נן סמ1~מ. ע, מעמלין  *ן  ורעיו "ו"מי י% ~מ מוומ יגור שר ולויג יטיעריר ה)יי  מייה נ,ז )נח1נ יומל )6ס סס61 ו6.פן ע4ו 4גתנ ר6ר יגסר 1ז ~נעפית סעוי מ"!ק 5ס 5ג)ע4ו.
 )נסינה. ר6ף יהיה )6הנסר

  ירייימ יעסס ו)גן ס45ן ס! ס6סרון נל5ס סמגין )עיות הגור6 1ר1ון סמוגור מן סמ1וס סנין 1גס ר,פוקקיס גתנן וס1ממן
 )בית כמטמ. ע! מעמל,ן 5'ן ע) ע~גר יסיס )סגין י5רן ע"5ס 1"ס !תגין ר6ייס ":יו ט)6 ג,ופן ונס'פוע עג41טממ.מס

 ראש תייג אם שצ,ע לא, אם ד,ה צ,ו רף הסופר בביאור ועי' והגר.,, ט' סי' הסופר קסת עי'יוסף,



ינ"שעריםפתח'
 וגם כולן לתייג יצטרך ישר יעשנה שאם הב,י דברי מפורש ולעניד חובתו, ידי יצא אםהראשון

 יוסף(. בנמוקי זה כעין שמשמע ונמוהאחרון

 .6ס י,"ט, ,6 פ,1נה6 ,ממץ יוק6 ק)ף ,י'ן דתפי4ן י") 1מגי)ס, נס-ת "נה) ע) 1)6 ק)ן ע) )כמ,נ מק'4ן )מה1טעס

 נ6ס 6'11 1נס הגף) ע) )גמ1נ קסה סהו6 טעס %'ר1ן מקיין גס"מ גס )נן נמפ'4ן, ססק מ'מ י1"11 )6 נס-מנהמיי

נ"ג.

 אלא אותם חולקים שאין כלומר, ויא( לכ5. כשרים שלנו קיפיםל"ה*

 שמגררים שזה הבשר, לצד עליהם כותבים קלף. דין להם יש אעפ"כגוררים,
 ולהחליקו. לתקנו שצריך מה כדי אלא אינו שיער שבמקום העליונהקליפתו
 הבשר ומצד כך. ממנו לגרר צריך היה לשנים העור חולקים היו אםואפי'

 בלבד. הקלף אלא נשאר שאינו עד הרבהמגררים

 רמב,ם ר-ן, פסול. הוא לאידך אבל הבשר לצד וכותבין השער לצד ,זוא קלף למ.ד כלומר)לכל,

 סמ-ג(. רשב-א,רמב.ן,

 1'י-. % ן,.נ111יוי:י

 עליו. לכתוב א"א כן, גם הקלף חלק על מדוכסוסטוס קצת נשאר ואםי"ו*

 חלק הדא רדוכסדסטיס כך כל חלק אינו קלף לדבר וסימן הבשר.( לצד כותב)שהרי
 הו' )דאל-כ הכתיבה. קידם בסכין לגררו וסצריך מומחים, לסופרים יידועמאד.

 עליו וכותב מדוכסוסטוס קליפה קצת נשאך אם י.ג.( ס-ק ב' סעי' ק-ה סף עייןטי;
 חסד ; )חת-ס כ,קילים. דיש ט'.( ב'- אות קס-ה סה א' חלק יעקב משכפת )מחה-ש; פוסלים.יש

 )"ג סי' )16"ם ס)גס גמ6ור ונק הסופר.( לשכת העיין ומצר; ד'ה 1' סעי' ל.ב סי' ביה.ל ועייןלאברהם,

 %ס מנסמפ סמסמע )מקט( י"ס דסע"
 מקף א פ1ג ססיעי, גמקוס נשי יותו מוו ו6ס ג'( ס"ק י"י )נ~

 16"מ מפ"ס סר'פ )עין ? פ)נו ק)סיס מיימס ו6ין )שעו1"ס. דגחן נפמ ד6"נ מ6ד, מ1ור יגל יסא עת"ס.לף.



שערים ורפ"ח:פתחירנו
 גסרסס וק ססמיוע )כסוג סמיוס 6מור' סגורריס יגר עמ6 מס מד וסוק וס( על ססיק פמסמע סעמו ג'9'

 סק)ף. 6מוף גורמס  לייהז, ומיי  י~וןתפי~ן,

דוכסוסטוס

 ספר סופרים מס' בשם תפילין ד-ה תוס' : ע,ט דף שבת מס' )יעיין פסולה. נייר על כתבול"ז(
 דמכשרי למאן ומווזה, עור. שצריכים תפילין משא.כ מחוק שאימ הנייר על נכתבים ומגילהתורה
 לכותבו צריך לכתחילה אשה גט א'-ג'; מע,ס מהרש,א; ועיין כשרה; מחוק אנייר דגם אפקךאגויל
 לא לרקדק צריך השר על כתבו ואם ט-ן;( הנייר. על לטתבו וממקגמ קכ.ד; סי' אהיע שו.ע השר:על

 ד,ח'.( א'- מע.ס ועיין עיי,שי לעיכובא. שהוא ת.א שיער, במקום קלף עללכתבו
 כתיבה כאן נאמר הפתח של מזווות על יבתבם יכול ביתך מזו:ות על וכתבתם ל.ר. דף מנחותמס'

 ולפי.1 מגט. מזוזה דילפינן פירש,י הספר. על כאן אף הספר על להלן מה כתיבה להלןונאמר
 תורה מספר או מסוטה מווזה דילפינן דאפשר כתבו בתוס' אבל קלף. בעי לא דגט גדול. עיוןצריך
 מלךשל

 מותר דוכסוסטוס לו אין ואם למצוה. אלא דוכסוסמום אמרו לאי"ח*
 הקלף על לכתבה כ)כשירין יאנו לכתחילה.( ולא ימב'ם; )יי-ף; הקלף. עללכתבה

 דמשתמר.( ר-ח )רז;לכתחילה.

,,1,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,, (,,, 
 בדיעבד י"א י 4ן,,,,,,ה,,ן,1,,,,,ן,,,,,,,,,,,,""

- ;

1 
ל"ח /,י

לכתחילה

 דיכסשטיסל"ק,ל
מזוזה



ינזשערים זרפ"ח:פתחי

 ג"ץ שעטנ"ז של והתגין והכתיבה הדיו לענין ד'נהז4
 תורה. בספרכמו

 1'. ~1מ ג"ן וות1, כ.ט:( )מנחות דומ גקומיס יסקממן,סא ד,סעי

 וצךיך דרבא.( מימרא : כ-ט דף מנחות )מס' תגים. צריכים ג"ץ שעטנ"ז אותיותל"ט*
 הלכה ז' פרק )ימב,ם השמאלי. בראש השערה כחוט דקים קטנים זיינין ג'להיות

 ששלשתם די"א הבונה.( בפ' )רש.י באמצע. ואחד משמאל ואחד מימין אחדח'.(
 ואחד ימין מצד אחד יי"א )טור.( נוהגים. רכן שם;( מנחות )תוס' למעלה.זקופים
 ךי"א ל'.( באות עהגים זה )וכעין ז' ס.ק מעירט ועיין שם )בתוס' למטה. ואחד שמאלמצד

 הג.מ.( בשם הבונה פרק ש-ג ; )נמרי תגין. ג' שעט"ץ באותיות וראש ראש לכלדכעינן

 שא"צ )סמג(וי"א הצדדיס. מן זוויות שתי עם באמצע אחד תג רק שצריךוי"א
 לרא,ם.( )ייאים פינין. ג' האות ראש לכל שיהיהאלא

 ,.11נ י '4 4, עיי,ש 4ל שללומא
 כאויר( הפורח מגדל סגהדרין מם' רשץ )ע.,1 4 ) 4 5 ן יל-ט
 ש(

 למטה שמאל ימין *י ץ-
 שמאל אמצעימיז

 וכן וקרן; קוץ כל שם ממנחות משמע וכן 1.ח; ראש. בלי דקים קוים הם שתגין י"אכ!'(

 ו' פרק הרמב,ם )משמעות ראש. עם קו קטנים* זייני"ן כמין שהם די"א הרכה.(עהגין

 קטנים ייי"ן כמין שהם די"א רמ.ע.( איספניא: ר,מ בשם מח,ב בשם שם אגור ח',הלכה
 1יינין נקראים לפעמים זוהר בתיקוני וכן הרמ-ז; בשם השלמים )תורת בשמאל.שראשם
 ולפעמים 1' כמין כותבים לפעמים וז'ט'עוצ'ש' של השמאל ראש מצימ וכן ; ווין נקראיםלפעמים

 זי.ן. כמין ומגילה מזו1ה ס,ת כתיבות, ובשאר הארת.ל, ע.פ ו' כמין כותבים בתפילין דהיינו, ו'.כמין

 ל.ו( סי' הרב ושו.ע הטהור; שלחןועיין

 גדולות הנוספות בתגין כמו בירם מסורה היה אולי 1' כעין או ו' כעין בתגין צורה חילוק שמצינו1ה

 דדין זינין זינין, ךוין עשעה ר( - א מזווה )במס' הברייתא זה לפי לפרש ואפשר קטנות.או
 שלפעמים התגין. מצורת מדבר ז' ד' ששינוי לאמר דיש פסולה. אדתיותיה ששינהאך

 הנוספימן. תגין בלי פוסלים שיש )כמו לעיכובא זהו הברייתא ולפי ז' כעין ולפעמים 1 כעיןהם



שערים זרפ"ח:פתחירנח
 דרש כלאמר כ-ט:( )מנחות וקוץ קוץ כל על הלכה של תלים תילים דורש עקיבא רבי היה ,הועל

 והבן. ז' ולפעמים ר' לפעמים בתגיו שינוי עושיןלמה

 סס הא בוס1בזפי"זק )מסגון טא מ"ן י"ד ד"1 נה גי164 זיין ה" קטנים זייני"ן.
 מסיגס גקעף נמג יקג"זק שמורים.( ,מצות זי"ו. גנולמ ססס סתגק טגומג גטעס וס )נוק וט~גסתמסגס
 מנ~מ גססר סח~ס מס רק ס' גסי ג5ו 1)5 קיוס~מ גנ,ונהנ )גת,ג ענמס ס~ממן יס :( נ"ו זף גמע"ס)מ~ג6
 פ)5 ,מי סיגמס, עומק מסמ) קטן סג)ס מ ססג, מילן ומעו מתוקן סדגר סמומ6'ס גטמס מימיס וסססמ~חס
 )עסה )זקדק ע% מ," כוונורצ ב?א דיס:רציב )וס ג,) ענמו ינמס ס)6 מוטג ג~לין ע) סעממסיקג)

 גסירן סיגוו סמנומ גמעסס  )יקיק שס מעסס, ו6נפי ססס 5נסי מסורסמיס סיסריס סגמגו ס5וסיתגממונום
 סנעסא 6ף )מע)ס רוסס ~עוסס גסגו)ס ס~ע)וס סמנ~מ )מ וסתומ"ס רמיסס יויע 6מנו ס6'ן ו5ףוגמספטן

 ס"ון גמטרי~מ מסג,נ~פ סי ע) סתיס רמדס עס 5מרמ נוונס מיחן 'וס ג) סיס ס6ל"'ע וגן סרטיג* נו~נסג)תי
 מספר.()סס

 מנומ עסא שעסס סג))'ת גחנס 'טן סנרד יק הפרפית כוונה ב?תי יטנעיטו~ע.אף
6יוי,.

 י/ כואו כזין ראש בלי זקופותשערות

 ששזי
 ימין של לעשות נוהגים ויש קצת. גבוה האמצי תג לעשות נוהגים ישמ"א*
 לעיעה, יבא ולא יפה האותיות לקרב עץוכל כרי הדבר טעם )ושמעתי שמאל. משל קצתגבוה
 קצת גבוה ימין של וכן קצת גבוה האמצעי ששים לכן כזה. או . לעוע יכול שוה כולם יעשהשאם
 גבוה מכולם האמצעים שעושים קדום מנהג ביחד תגין כמה יש אם דכןכזה.(
 ואנוהו.( קלי זה מטעם וגם הנ"ל מטעם שהוא )ונראהכזה

 11 14,.",,ו-יי"י
 ט~

 ייש:נ""
 שמאל משל גבוהימין

 ייש ס,ג.( סעי' ל-ו סי' ארח שו,ע ,ימב-ם: כשר. כלל תייג לא ואם תגין.מ"ב*
 ס,ת נמצא אם ואף יו.ד. של מקוצו )רע רלא שם בגר.א ועיין והב,ח: רא,ש; )ר.ת; .פוסלים

 כתב וכן רפ-ה( סי' יו-ד ;חלק אסאד מהר,י שו.ת ; אחר תורה ספר להוציא צריך ת)ין איזהשחסרים
 עכ"פ שעשה דהדא חז( - )י.א אמת ובלרוד לכתחילה; ,ה ס.ת להוציא שאין ליעקבבאמת
 פוסלים. יש תגין, בלי עגול הראש עשה אם אבל רא.ם( קל תגין ,שהם לאותזוית
 ברע,א.( ועיין)מ.ב:



ינמשערים זרפ"ח: פתחי"ב

מ""
 ל' חדר א' בית פוסל, ,רד.ר הנ"ל. חגין ג' על להוסיף שאסור שאומר מי יש

 ויש תגץ, מג' יותר האות בראש להוסיף שלא הכוונה ואולי ל,ו; סי' סוף היטב ובבאר בא,רמובא

 על תגין עוד להוסיף נו,קגין ויוץ להמאירי.( ספר קרית בספר ועיין בזה. גם להוסיףמהגין

 ובמצות ספר בקרית ונמצאו רמב-ם; טור; רבא: השימושא ".פ הקבלה. ע"פ אותיותאיזה

 חלילה וז-ל כתב להרערש אמו.ש בס' אבל חסירים. משנת ובספר האריז-ל כתבי בשםשמורים

 תעשה ואל דשב יעקב הקול וכתב מלבדו. עהר ואין חי-ה דבד-ק ואחד ג-ץ רשעטניז ג' עללהה(יף

 ;הגמ-י( לעיכובא. שהן כתב רבא ד,2יכ,דשא י.ב.( ס,ק במאסף ועייןעדיף;

 *ע61ע-4
 ובתיקון ג'; הלכה ה' פרק ,ימב-ם תגין. צריכים במזוזה אותיות יג שרק י"אמ"ד(

 שלעולם וי"א ספר.( קרית עיין במזווה. אותיות שאר לתייג שא-צ משמע ובב-ש רבאשימושא

 ; ב.ש מח; : טר "ייז גדולים. אותם יעשה אלה בז' רק תגין, צריכותכולן

 ~כי ותפילין. בס"ת ולא במזחה כ"א לתייג שא"צ די"א שם.( ספרסה,ת;זבקרית

 שהקשה מה י,ג כ,ה- מל-ש ועיין י.א: סי' סה-ת אשכול; מע.ס; הגמ.י; הוא.( במזווה דרבאמימרא

%4"ר% 4 -  

 6ע4.ו4-
._.* אחם:א"-תאת

_4_4" 
 ובכנכם4 נפיך ובכ4 כנבר בכ4

 מאר-
 "יו

 1)ע4נתס ע41בך העם מצך 44י א*י האלהתדביים

ך ונ4כתך בביתך ב*בה- בם ודברת1במך ן  
 על*ת וה'ו 'ז % 4אות וי*רתם ובקומךוב*כבך

 1כתבתם ע44בץ

 ביתך'וב"ועריר ע%*
5 ' ק /  

 אנכי ישר- מצות. א. תשמעו ומע אןי"ה
 6"-י-- .=4- את %א"ב" היום אתכםמעיה

 441ד1
 ובכי 4נבכםבכ4

 בעדנו ארצכם ממר ונתת. נעשכן

ןםעי"מםןעףכךןתותירוילגת
-  את ועצי בכם '=44 אף והרה 4טםיל*תהויתן א"ר" א1לט ועברתס וסרתם ינבכם שתהפי

 *4ט את תתן 4א דהא"מט מלר יהי" ו4אה*מים
 4ם שץ .-י" א*י וצלבה מש מטר"*דתם
 רבר. אתו*מתם

 וה4רתם נפ*כם ועל פכם על אל"
 ולןרתם ימכם א בצת ולי לכם ל 4ת"תם
 ובלכדץ- בביןקך נם,פשבתך 4רני במכם אתאתם

 נמותך 4א ע4 וכהבתם ינקומך וב*כבךבלרך
וב*~ץ-

 %מ"
 ענך*איימ4ש ב*כם -מ. י4כם יי-ב,

 דייבוים נףמ1 %הם %תת 4אבת1כם '4נ4 ניש'בע4הור

ענטאי



שערים זרפ"ח:פתחירם
 ; ר"סו,ס 1' ; ר"סו1ס ע' ר"סויס; ס דסיגו סגפרסס. סל"טוו.ס ג"ן סעטו"1 "~מית סמסיג ור"ס ס1"1 ס"וש~סנעוע
 )נשגס ססיס ממיג סר"סווי 1' ~נן "~חס; מס"1 ססמס נטוטפת ~גן ס'גס. סג"וסס ט' ל מת"נ ו"גג וגו; ר"ס~נסט'

 "סותס. 1' ומתתגמותס(;

 ליו סי' ".ב המזוזה. שפוסל מי יש מהאות, מופרדות התגין את כתב אםמייה*
 מי יש דק קו רק ראש לתג אין דאם יתירה.( כאות דהוי אפרים יד בשם י.גס,ק

 שבט שו.ת עיין יתירה. אות זאת )שאין מהאותיות. מופרדים הם אם אפילושמכשיר,
 דמיתר הרב.( שו-ע )משמעות כשר. תג זה שאין דרק כשרה שהמזדזה די"אהלוי.(
 מופרדות שתהיינה כוונתו אם הכותב. בדעת שתלוי וי"א ולהמוביכם.לתקנם
 אסתר מגילת ולקשט לצייר שטהגים כמו לטי שכתבן ;וצ,ל אפרים )יד להמשיכן. מהנילא

 בחזו"א.( ועיין ס"ת:ובכמה

 "י"" 1ן./1 י-זדר

 המשחירים בדברים שנעשה כל הלכה. פסק ,לענק בס"ת. כמו וכו; הדיו לעניןדינה
 שו-ע.( רמב,ם; שבת; מס' מאירי שירצה: ממה יעשהווניביקים

 העשוי. מן ולא תעשה משום בה אין הנגזל, מחל ואח"כ גזול בדיוכתבה
 ד' סי' ליקוטים גיטין מס' מסטייפלא להגאון יעקב קהלת ועיין צ,ה עמוד תפילין אשכול)נחל

 רצ.א(. ס,סוביה,ל

 יו.ד לעיל עיין בלבד. תורה ספר אלא שחור, צבע כלומר ריו בצבע לכתוב צריך שאינו שאומר מייש
 ג' סעיף ל,ב סימן או"ח ועיין מנחות. )תוס' דיו. צריכים אין ונביאים מגילות אבל ברמ.א. ער"אסימן

 לענין צבי הר שו,ת ועיין יגנן. ב1הב האזכרות את כתב ( ק.ג: שבת מס' משמעות ובן היטב.בבאר
דיו

 לכתוב אסור שס"ת וס"ת מזוזה בין חילוק שיש אלא בס"ת. כמודינה
 מימרא ל"ב, דף מנחות מס' י,ח: דף מגילה מס' ) הכתב. מן שלא אחת אותאפילו
 י"ב(. א'- תפילין הלכות רמב,ם ועיין ב'; סעי' רע-ד סי' יו.ד יוחנן; ר' אמר חנה בר ברררבה

 )משפחת חבו בר לדבי שרא )אביי הכתב. מן שלא לכתבה מדתך במזדזהמשא"כ
 שם(. גריסן. מגרא מ,ט הבתב. מן שלא ומ1וזות תפילין למכתבסופרימ(
 לכתוב אין שלכתחילה י"ל למזווה, ס"ת בין מחלק אינן שהמחבךדנ!ה



ימאשעריםפתחי

 רגיל אחד כל לא ויתרות, חסרות לגבי כי הכתב, מתוך אלא מזוזהאפילו
 ג'(. מק )ט,1בה.

 או,ח השרע )לשון הכתב. מתוך שיכתוב צריך בפיו שגורות הפרשיות איןאם

 תפילין(. הלכות לגבי רט סעי' 4בסי'

 כשהוא אפילו ס"ת, הכותב אבל ומזוזה. תפילין כתיבת לענין הוא זהכל
 מן שלא פה, בעל לכתבן מותר אם צ"ע ומזוזה, תפילין של הפרשיותכותב
 א.א ופרי-מ ב,ד אות מרדכי מאמר להחמיר. ונקטינן מנוח, רבינו בשם רע-ד סי' יךד )ריהכתב.

 שיכתבנה. קודם ותיבה תיבה כל שיקרא צריך רצ.ב(. המחנות לכל מאסף מ,ב;ס,ק
 קטנות( הלכות מרדכי ; קצ-ח סי' התרימה)ספר

 אחר אותו שמקרא פה בעל יכתוב לא הכתב, מתוך כותב אינואם
 בגמרא וטעמא ל-א סעי' ל,ב סי' או-ח ,שרע בפיו. ויקרא הוא יחזור כן אםאלא

 מזוזות. אפילו וה,ה ובותב. אומר ומשה אומר הקב-ה משה. .וימת עד ט.1. וב.ב ל. דףהקומץ

 ל.א(. סעי' ל.ב סי' וב,י יטעה.טור שלא כדי הדבר וטעם התוס' כתבוכן

 ס"ס 16תר, סיס 611 גומע י1סג סיס 1מסס פ1רעמ1ת, זגר ססו6 .6'1ן מקס" קמ"חמס מסגכר6 סמסמע סמוזמ1גסג

 ע"נ. )יומ:. ק נרון סגסנ 1קע"ו גפ1רעמ1ת 1ס"ס סג"ימס. ,פמ ניס 1קר6 )ר,מס ס)66)1גה

 נפי1, )קי" )ר,ך יי)ו פ1ועמית סלגר, 1' ל ד' סס1פר נקסת עין סחעחס. גגסינס ס"ן מס 1פי"1 1ע"ןרס

 בוה. נפסל אינו בפיו, אמר לא וגם הכתב, מן שלא כתב אםד2:ז.י,3בד,
 טעה(. לא והא יטעה. שלא הוא הטעם שכל ב.י. הסמ,ג,)משמעות

 קודם תיבה כל שיקרא צריך הכתב מתוך בכותב אפילו שאומר מיויש
 מפי היוצא ותיבה תיבה כל קריאת הבל קדושת שתהא כדישיכתבנה,
 פי על ל,ר דף אףח )ב-ח הקלף. על אותן כשכותב האותיות על נמשכההקורא
 הטור(.רקדוק

 ממש כשר ומגילה ס"ת מתוך להעתיק המובחר מן שמצוה שאומר מייש
 ו'(. ד'- הקסת על חת,ס הגהות "יין מסיני. למשה הלכהוהוא

 כל בפיו להוציא צריך שאינו משמע ממש, כשר ס"ת מתוך כותבאם
 או ממש, כשר שאינו ס"ת מתוך הכותב אבל שיכתבנה. קודםתיבה
 תיבה כל בפיו להוציא וצריך פה בעל ככותב הוי מוגה, סופריםתיקון
 י"ל ממש, ס"ת מתוך ולא תיקון מתוך לכתוב להקל שנוהגין ומהותיבה.
 ה כתבושכבר
 נסוס ת111:ס מסס'4ן ספח1ת 1ג) 16 שם( )חת,ס ממט מס"ס )סעסיק ימ)1ס מסמע 1מ1חס, נספי4ן ס"ס)ג16וס

 ז"ע.עמס.

 השניה ובפרשה ראשונה ו' חסר הראשונה בפרשה "מזזות" תיבתכ!"ו(
 א' אלא צריכה שאינה מלמד כתיב מזדזיז רש'י חןיטת )ימב-ם: "מזוזות". מלאהכתובה

 במס' וכן כתיב שמ1ו1ת שמשמע כשהוא( )ד,ה תוס' ל.ד. דף מנחות מס' ועיין ש-י: מנחת יחיד:לשק

 וויטרי במח1ור אבל וצ.ע. כתיב שמ!זוז1ז משמע להגיה( בקורא )ד.ה תוס' קורא היה רישברכות
 ברמב"ם.( כמובתוב



שערים זרפ"ח:פתחירסב

מ""
 כתיב. ו' חסר "ותירשך"

 ר.ת ושיטת )ימב,ם; השניה. בפרשה טוטפת הראשונה; בפרשה טמפתמ"ח(

 מטפת.( טטפת ו' חסרותשתקן

 רצהבי.( לר,י חו.ש ועיין ספר; קיית )עיין תלויה. וי"א רבתי דאטמע" ע'מ"ט(

 ונוהגין במ-א.( ל-ב סי' ריש או-ח ,עיין קטנים. דלתין כד' גדולה ד"אחד" ד'נ'4
 קצת.בגדולה

 ויש המזוזה. באמצע והיא דגנך בתיבת והיא המזוזה בכל אחת ג' ישנ"א(
 לעיכובא. שהיא שאומר מי )רש השמאלית. מרגל נמוכה הימינית רגל שיהיהליזהר

 שוות.( שרגליהן מאד מצוי בי זהכתבמ

 תיראה ולא גרולה תהיה שהן ויזהר כפולה ב"פ" שכתב מי יש "פן"נ"ב*
 לעיל.( מובא תורה ודעת ; נ,ר אבני קי.ת ,עיין ל"פ". סמוכהכ"ד'

 לפופה. שעושה מי ויש ו-ז, רש"י כשיטת שעושה מי יש ד"וחרה" "ח"נ"ג4
 פת,ת.( רנ.ח; סר חמס)שהת

 כבס"ת ולא את" בתיבת"ואהבת יסתיים הראשונה ששורה נוהגיןנ"זח*
 בראש שם לוריא ר,ד והגהות ל.א; דר מנחות רש.י )יעיין השורה. סוף היא "אחד"שתיבת

 צ.).( אות לקמן מובאהעמוד,

 האותיות תהיינה שלא לדקדק צריך הדברים" המתחילה" ז2ייהנ"ה*
 ו"אתם". "ושמתם" בשורה וכןדחוקות.

 בשורה אחד בתיבת ה"ד" תוך ה"ל" יכנס שלא יזהר "ובכץ" תיבתנ"ת
 לכהמתך. דבשדך לד תיכנס שלא לבבכם יפתה דפן ז וכן ותפסל.שלמעלה

 שינויי עדז. וי,מ ויטוץ( מחזור ,עיק המזחה. בכל כן עושיןישנ"ז*
 באותיות:נוסחאות

 וויטרי( )מחוור : גדולה ד אחד : גדולה עשמע
 להמאירי וגדולה, בפנים: עפפ כפולה "פ"פן
 למעלה. עולה תנינא כרעה וגג כרעיה בשני פתוחה וחרה שלח

 גדולה.שאיך0 ץ הארץעל



ימגשעריםמתחי

 בשעה שני ביום רק שיכתבם טוב וקמיעה תפילץ שמזוזה, שם עודעיין
 בענין קנ.ו. דף שבת מס' עיין האלו השעות ,תנין ד'. בשעה החמישי ביום אוה'
 זיטרי( )כל1ור זה(. בענין המלאך רזיאל בספר עוד ועיין שעה.מזל

 נ ח ם צ ש ל כ נ ח ם צ שלילה יוםדנצח
 ם צ ש ל כ נ ח ם צ ש ץ כיום

 ש ל כ נ ח ם צ ש ל כ נ ח לילההודיוםה
 כ נ ח ם צ ש ל כ סם ח ם ציום

 ח ם צ ש ל כ נ ח ם צ ש ל לילהיסודיוםו
 צ ש ל כ נ ח ם צ ש ל כ ניום

 ל כ נ ח ס צ ש ל כ נ ח ם לילה ק' שבתמלכות
 נ ח ם צ ש ץ כ נ ח ם צ שיום

 ם צ ש ל כ נ ח ם צ ש ל כ לילה יוםאחסד
 ש 5 כ נ ח מ צ ש ? כ נ חיום

 כ ג ח ם צ ש ל כ נ ח ם צ לילה יוםבגבורה
 ח מ צ ש ץ כ נ סש מ צ ש ץיום

 צ ש ל כ נ ח ם צ ש ל כ נ לילהתפארתיוםג
 י כ נ ח ם צ ש ל כ נ ח םיומ
 'נ '" י ט " 1 ו ס ד גג"4)ס

 גד גג גנ ג" נ יט ימ יו טז ט, יז יגי,ס

 5 4 ו 2 1 12 11 "1 9 8 7 6סכס



שערים פתחירמד

 י' ייו 1ל, נ-(מ"מ1יולזוייגעיי,

ה'4בדס
 "תעלי ."יימ י(ס

 5 י-ןיןך.,ר.,,(;ן שי-..,:
 כ, ננם (1. (זיננו צפוף יהיהשלא

 ובלכדתך בביףך ב,יצתך בס 4"

.
צ עללבבף "יי מלך אנכי א",י האלא כריכ נ-ז 
 לבמ-

 בם ורברת
 בשב--

 בדי-ך כ4כחך צציתר
 יללפח והי יז על נ4ות קשיתכ שקומךששגבך

 אנכי חקוו- מצותי אי תימעו שמע אםיתיה נביערך ביקך מ"ק עי יכתבתם עיזב.י
ן .-4 את יאלב" הי.כ חתכםמצה - ) י  העבח 
 בעיעו ארצכם מטר ונתת' גפשכן ובכ4 לבצכסבכ4
 4 לימומבנמעהמשתבןת לחימ 1'צהרך ות"-שך דגל ואספת ש*וש'רה

 ח: מ% "?-. וויגהש4יפ
 '4,- מ,ל"י(לה;1 מהר"ו(הדתס חתש תהן לא אז4כו"

,11 
 ו4ירתס ייוכס ב'ן לוילפת והי ירככ עו נ4"אתכ
 (;"ו"ץהקי;נזחהמ יבנ,2דד- 4ביךקף צשציץ- צם 4רצר בניכס אתאתכ



רסהשערימ זרפ"ח:פתחי

ן חז: ואהצת אויך8 ילוה אככל.צו 'הול 'ירחיעומו:
 ות'ו מחד4ר ין~% צפ"4ך ובכן לבכר צכןילות'אלליר

8 ו"1::יזפ 4בבך ע4 ליום נוצוך אצכי א'יר לא?הלן-לרים
8 בו-רה ובככתך בביתך בע-=תך בם יד-ברתלב:יר

8 %לל4ת ול4ו עכןייך והשר4וה יבמומךיבייכגנך  אצכ, אשר מצות. א4 למעעבפ.עו "סויית 4'י*שייתר'יצל;ייר "י יכהב!הם ע24,רציץ
 ולעצדו ילהיכפ יהוה אה 4יד:בה היום אתכםמצוה
 בעת, ארשכם מלר וציתתי צפע4כם וצכ% י-בכמ-ין
 וצהתי ויצלרך ות,רעיך ד4מך :אמפת ומכקוול.ורל
 4כם השמיו וטבעת ואכ4ת לב,נויזך בק-י-ךעש=

 א,ו-ינד אלהים ועצלהס ומרתם כבצכם יפתלפי
 אזת וע:ך צכס יהול אף וו,רל ל4ןוהלתז,ו,המ

 י=וכידה את התן כא והץ-4מדל מטר יהיל 41אה'עמ,ן
 יכס :הן ילול חשי לחי,הלבי ניעמ מירייאצלהן
 ;י אלל ד-בר. חת.ק-מתס

 ןנ-

 וקשיתם :פעיכם ועל
 ו4מיתם עו4כס בין נכוטפא ול,ו יך4כן ע? לאוהאתם
 וב4כתר בביהך 4(ל=תר בצ3 לן-ננר ב:יכן אד:אי:כ

 ביד-:ך מזיזוך: וכהננתמעי ובקובוך רננגעכננךבד-ו-ך
 לאי-מה ען בצ'כם וימי .מיכפ יריו ןמע-ו-ל;ריך

 הק-מיס כימי להס להה מא"היכם .היה צ"יצעאע-ר
 לירץע%

 ר"תנוסח

 8 אוץ ואהבה חלזך88 'לול א%ל.12 .תול ילראללמע

 ול,ו מאד-ך וככל צפגלך ובכ4 לבבך בכי אלהיךיהוה
 ועי2:זהם %בבך ע% ליום גיעוך אצכי איר לאכההו-צרין
 בו-רך וצ%שיהך צביתך בעיבותך בם וד4ברתלנ::יך

 %ללפת והיי ידך ע= וקע4רןס-לייה ובקומךובק-כ:נך
 וצלעייך "%ויו*"ציתך וכותב[תן עילירציץ

 ון'1צי. איהיכס .לוה %יי,2יוקית ליוכ חתכסמצות
 בעתו אר?כם מטר וצתתי צפעיכם ובכל כבבכםבכל
 וצהת. ייעהרך יתיריך גצך ד וימפוה ומכה,יול.ורל
 לכם תשמיו ויבעת ואכ4ת 4בהמיתך בע4ן-ך;שב

 איזו-'בד י4ת,ס ועכז-תכ ומריעם לבבכן 'יתתפו
 אד2 וע*ר צכמ ילול אף ולורדצ 4לםוהע4תז,ויתס

 .=ו4דל ית התן 4 והאד-מן: מטר יהיל 1כ1הימ'ם
 מע% מהרהוא=דהכ

 החיי
 יכם 2תן יהיה א"44 ללבל

 דברי אתו'ענזהם
 ולרתם לצ55ש"וע%צפיעכם ע% א%,

 וגדתם ע.4כמ צין מכ4טפש הליו יד4כם ען 4אוהאתם
 ובלכתך בביהך בען5תך , 4ך-בר כ:יכע איתאתם

 ביר:ר מיוזוה וכ-ךןאמל4 ובקומך וללככךנני-1-ך
 תאן-מה על בניכם וימי ימיכם ירבו %מעןובשעריך
 ה'עמט כיבזי ללמ כתת כ"ציתיכם יהוה :"ובעא"יר
ע%

 החרי
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 רמב"םנוסחן

 י44"ליירימ
 4יי4-

 4ש-י

 יייג,_
א ישן 4ויץ 4 4 1  נ.יש*4 

מ:י
' 

 שי"ךןגשגןגיןל'גיע:ע:יען',י4'ימיי"צע:(מ בעתו חרלכפ מלר רצתתי שש"4כט ולכו 4צלכפלכן ימהיייווע:בר. אתי'היה "יהכה יתשךה..ת
 ןא ילאד4מדל מלי יהיה ו*יימ4ם ו,,;לגי-.":נ -רכ"',"זתון."לרגןי,.ךיל

 תתי
 )לו4דה אדע

םששך4,י%
 השמ" כימי יל1 4תת יתיכם .ייי יהי4
ט



יסזשערים זרפ"ח:פתחי

 מיימונית הגהותלפי

 את ח"צת אהלצ %4יה א4יעו 4היהצילראי

 .שננדעבפ יגלך ע% ל"פ מלוך אנכ' אירהדבר,נח

ז % נני נ ב.תך מ,חה ען שתפתם שיריץ י-   ך 

 ו,עבדו א4ה'כם 'הל את ",%עהבה ל'ום אתכםמליה

 4כס הלמו-, "גי:'גת ואכ,ת י4המתך בלוירע'יב

 ן בכם 'ח" %ף ,חרה 1"םהעתוז,'תם

 'בוייה את תתן 4א ו"אדמ" מפר יה4ה ו4א"ימ,ס
 הסב" מהר"י"אר.1:אביתם

 4כבי 'ת, 'יה" א'יר

י.ןפן .ללכיתך יכ'תך בם,בשבתך ,יבר בנ'כפ אתאתפ
 עיוס יען יענג יביאן 3"תן .אוי ימי "איץעל



שערים זרפ"ח:פתחירמח

 שמירה לתוספת היראים לפיהמלאכים

י2 אחףצ יליה א13,44 ,הוהצ,יראי
 ועתנו-2בם רשצן % י,ום מ*ור א3כי אעוי האישההייי,ם מא4ןווק14 ופכי נפע1ר ינכ4 יפבריי,רוצכי

 מלה4 בדיר-ר ופ4כתר צב'תר צש5תר בם ויברתלצמר
 ה~15 וציער-א'ר ב'תר מל4ות % וכתבתס שמר5יו וע ייי.גי יטטפים2 והע 4דר ער4 דאות ויירתםפשכנר,%"ומה

 ל

 יר-"4 אנכ' אשר מעות, א4 תע1מש שמע אפוה,ה
 ייכיאן .בוייץ חת תתן 4א 1"אדמה מפר 'ה,ה 41ח"ימש אי-2 ועער4 בכס יהיה אף וחרה 4הםי4יתחו,תס אהים א4הש ועבדחתס וסרתם רלבכם ,פההפן בנפש 4כם ה*מריו וי5עת ואכ44 54המתר ציד*רעטצ יד~שוי= וני2ךץ4 וז*הרר ות'רב דשל ואספת ומ4יוי,ורה צעיעו ארצכם מפר 31תת' נפעדכם צכי לצבכם5כן 41ענד1 א4ה,כם 'ה1ה את יאהבה ה14ם אתכסכדנוה
 4בםם נוק '"וה אשי הטצה הארע מל מהרהיאביתס
 41מד4י2בם יטכם לן 4טוטפה וה'1 *כפ % 4*ויתאתם 1"שריר2בם 3פיכם %1 4שבכם % אל" דנר' אתושמתס
 וג"4 האדשמר? ע4 בטכס המ, ,מ'כם "רבו ימעופיער*ך =ס ביר--2ך מחיות ע4 וכתצתפ ו5קומך ש*כבךצי'רך יע"י יצ4כך2ך בב*תך צטצתך צס ,יבר בטכם אתאתם

 .יימ,בם כ'כו4 4הם 4תת 4אצת,כם 'הוה נשבעאשי
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יסטשערים זרפ"ח:פתחי
 סיד הח ודה יה רבינו לפיש8-88888888

---18881888  ~ן,ה את *"צת *הף4 'י1ה איי'15 יה1"ציירא%
 ה%4,"י6יש ורי'ו מ*יך שכ% )עלך הצכ% %בבך 5כי%"'ך

 בד4ף-ך וציכתך צצ'תך צש6תך 6ט ויצרת"5ציך ושעדעכ~ י4צך 4 "יום מציך א5כי אשי
 %טפפא74 ו"וו 'דך ע44 ריאות 1יירתם שקומךפיככך
י ך י*עי צ'תך מי"ת עי ,כתכתם לוזצ'ז  %1פציו א%ה'כם '"1" *ת "*"ב" ,14ם אתכסמצו"
 6עיעו *רצכם מפר וצתיל גפעוכם ופכי ל6פכם6כ%
 ייפ אשמר1 1יפעת ואכית %ע"מתך 96"ךעיפ 1 וניעדץ* "צ"רך ות'ריך יפך ואספת ,מ"לו1,9ר"
 *חר'ם *יהש 1עפ"תם וסרתם י(בצכם 'פת"פן

 מנה *ךע ,עצו- בכס 'ה,ה *ף וחרה %יםי4יתחו'תפ
 'בו%ף: את תתן יא 1"ארמ" מפר י",א %1*"9מיפ
 'א1ה א*ר "ט6ה "אר1 מע% מ*רהו*ב"תם

"5 
 %כם

 1"*4-רץבם גפיכם ו4 4עצכם ע% א(ה יצד, אתו*מתס
 %1מד*תכם ש5כם מן 45%טפת וה'1 ,41כם 4 114%תאתם
 צ'ר-עך מת"ף 4 1כת6תם 51קומך ופיכ5ך5ייך 1צ%כרעך צצ,תך 6שצתך צם ייבר צטכם *תאתם

 "4לימיץ ע4 בטכם שמ' ,מ,כמ ירצ1 %מען1צ9ער,ך
 ר?ימ'בם כימ, %"ם %תת י*צת'כם '"ו" 515ע*שר
 **יץע"

8 - א ש ש א ש ש א 8 8

 אל את אל ואהבת אל אחך אל יהוה אל אלהינו אל יהוה אל 'שראל אלקמע
 אל מאדך אל ובכל אל נפשך אל ובכל אל לבבך אל בכל אל אלהיך אליהוה
 אללכבך על אל היום אל מצוך אל אנכי אל אשר אל אלהאלה הדברים אלוהיו
 אל ובלכתך אל בביתך אל בשבחך אל כס אל ודברת אל לבניך אל ושננתםאל

 אל והיו אל ידך אל על אל לאות אל וקשרחם אל ובקומך אל וכשכבך אלבדרך
 ובשעריך אל ביתך אל מחות אל על אל וכתבתם אל עיניך אל בין אללטטפת

אל
 אשראלאנכיאלמצוה אל מצוחי אל אל אל תשמעו אל שמע אל אם אלוהיה
 בכל אל ולעבדו אל אלהיכם אל יהוה אל אח אל לאהבה אל היוס אל אתכסאל
 יורה אל בעתו אל ארצכפ אל מטר אל ונתתי אל נפשכם אל ובכל אל לכבכםאל
 אל עשב אל ונההי אל ףצהרך אל וחירשך אל דגנך אל ואספת אל ומלקושאל

 אל יפתה אל פן אל לכס אל השמרו ושבעת אל ואכלת אל לבהמתן אלבשדך
 להם אל והשחחויתם אל אחרים אל אלהים אל ועבדתם אל וסרתם אללבבכם
 אליהיהאל אלולא אתאלהשמים ועצר אל בכם אל יהוה אל אף אל וחרהאל
 אל מהרה אל אלואבדחם אליבולה את אל תחן אל לא אל והאדמה אלמטר
 אלאתאל ושמתם לכם אל נתן אל יהוה אל אשר אל הטבה אל הארץ אלמעל
 אל אחם אל וקשרתם אל נפשכם אל ועל אל לכככס אל על אל אלה אלדברי
 אל ולמדתם אל עיניכם אל בק אל לטוטפת אל והיו אל ידכם אל על אללאות
 אל ובלכתך אל כביתך אל בשכתך אל בם אל לדבר אל בניכם אל את אלאחם
 אל ביתך אל מזוזות אל על אל וכתבתם אל ובקומך אל ובשכבך אלבדרך

 אל האדמה אל על אל בניכם אל וימי אל ימיכם אל ירבו אל למען אלובשעריך
 אל השמיס אל כימי אל להם אל לחת אל לאבחיכם אל יהוה אל נשבע אלאשר

 אל האוץ אלעל



שערים זרפ"ח:פתחיער
 כתב עברית וכתב אשורית כתב כתבים מיני שני יש - האותיות צורתענין

 ששי יום עד ה1ה בעולם ניתן )ולא וארץ שמים בהם שנבראו הכתב הואאשורית
 גגו16 7גרס )עסוס תוהו שנת השנה ראש השמשות בין הראשון אדם בו שנברא יום בריאה,של

 שאסור עד מאוד קדוש ו1[וא פ"ס( "טח )לוחות( וסמגסנ )אשורית( סגסנ ססמ"ס...ע"ס
 באצבע כתב באותו נכתבו הראשונות והלוחות חול, בדברי בולהשתמש
 אבל קר.( שבת עומדים היו בנס שבלוחות וס' מ' טמונות הין בראשית ימי ,מששתאלקים
 היו בנס שבלוחות ע' ירושלמי ממשמעות )ריב., עברית בכתב היו השניותלוחות
 הקדושות האותיות פרחו העגל חטא טומאת ,2אחך שניות( לוחות היינועומדים
 את נושא היה הכתב כובדן, מחמת משה מידי סנפירון האבני )נפלו הלוחות ונשתברוהנ"ל

 אלא הדין שנשתנה מפני לא קודש, לדברי אפילו אשורית הקדושה, הכתב נאסר ומא1נושאיו,

 הרדב.ז(. )משמעות כנ.ל. מיד נפסלת או פורח והי' הנייר סובל הכתב היהשלא

 גוו" מעסס)יוע
 גורס ס1ס ס7עמ נסיס" ס11 סקווסיכ ספין'ן סימח מ' ע1 ססקפ'7 עטו ק סיס רמג1 סן

 רשות שינתן עד כתבים שאר או בעברית ב,א קודש כתבי אפי' כותבין היו ולא 1ס"ק1(1ס16תי1מ

 דרק כ.א:( )סנהדרין אשדרית הכתב הוחזך הסופך עזרא בימי השמים מןלהח1ירו
 וכתב )רש"( מלאך שבא עד איש, מפי איש המסורה להם היו זקניםכמה
 ולא )י"ן( אשורית בכתב ופרסין תקל מנא מנא המלך בלשצר של הקירעל
 שהוחזר השמים מן הסימן היה וזה דניאל כ"א ישראל זקני אף יודעיןהיו

 ישראל כלל שבכל וס"ת ומזוזות תפילין כל משנה הסופר עזרא והיההכתב,
 של )תפילין הקדמונים הדורות של התפילין לפסול ולא לאשורית,מעברית

 )שנמחל בחזרה אשורית הכתב שניתן שכיון אלא וכו'( הנביא וישעיה המלךדור

 ובזמנינו השפל הדור לפי הללו, במצוות אחרת בכתב תיעלת אין העגל(חטא
 בכל שנכתב ס"ת ואף אחרת, בכתב שנכתב ומזוזות תפילין על לברךאין
 אשורית(. כתב בלתי להקל שלא מנהגנו ט':( ,מגילהלשון
 )יש הכתבים מכל המאדשרת שהיא כב.( סנהדרין הייו אשורית נקראתולמה
 שאשור במדרש מצאתי וב.ה 11? לכתב אשור ענין מה וצ,ב )שם( מאשור שיצא משוםאומרים

 בעל והוא שמו על נקרא ע-כ וארץ שמים נבראו שבהם אותיות יודע הי' והוא אבינו, אברדם11

 התורה דורש שהיה י,ל אשור נקרא ולמה ה' פרק ע,ש האותיות כח לנו גילה ושם היצירהספר

 שקלים(. )ירושלמי לבנה אש ע.ג שחורה אש למו, דת אש באש,שנכתבה

 וועליש ובעיר הסירורים לכתב קרוב והוא )ייעליש ספרדית כתבים מיני שני לנוויש

 וכתב וועליש( מכתב מרובע יותר )הוא אשכנזית בכתב להדפסה( זו בכתב להשתמשהתחילו
 מדינה כל שכתב הרמב"ן של תלמידו נ.ו דף סודות שהטו )עייו שינויים כמה ישאשכנזית

 1ה(. על שתמה שאמר הברוך של הקדמתו עיין וכן הגלות אריכת מחמת משונהומדינה

 כתב ויש באות( אות שמעתיק שאמר ברוך קונטרס והוא 4י "י' יוסף בית כתביש
 הבווטת, שער הסוד, ע,פ לתפילין רק נתן אלו ושיעיים אותיות, במקצת שיגרים )והםאריז"ל

 לישר באו לבקרים חדשים כתב והחת-ס הס-ת, בכל אריז-ל בכתב להשתמש והמנהנ הנר.1ש,ע



עראשעך'ם חרפ"ח:פתחי

 עיין הפוכה ד' עם ספרים רוב היו ב.י של בס-ת ואפילו ב-י לכתב אריז.ל מכתב צ', שלירד
מק.א(.

 ח,א יור,ד ,נודב למצוה רק נאמר לעיכוב לא בב,י המבוארים התמונות אלווכל

 מוועלוין חיים הרב של מדרשו שבבית הצדיק צדקת ועיין ומהרש,ם, קע.א, סי' וח,ב פ' סי'-
 שאדמו.ר מאנטריאל שליט-א ווא1נער ר' מהרה,ג הלוי בשו.ת עיין וכן והגליש, בס,ת גם קוראיןהיו

 שינויים כמה זו בכתב שיש אף וועליש בתב צפת, המאור, בעל של בס,ת עולה הי' 1צ,למסקווירא
 שו.ת ועיין שהוא, כמו הקונטרס שמעתיק אלא הבתב לקבוע בא לא הב.י ובאמת בב,י,מהמובא
 סי' יעקב ברית שו.ת בשם 1' סי' סופרים עיני ומאיר ח,ב, ומהרש.ם כ.ג של המאירשרגא

 בתפילין כתבים הג' כל שמערב מלכים בשולחן וגם אשורית( בכתב וועליש לערב )שמתירס.1

 מסיני, הם כתבים הג' שכל שכתב שלו ר-ת של תפילין על תשובה משה אגרות ועיין הענין(לפי

 בכתב דסרון שום שאין אלעזר(, מנחת בעל בשם כ,ח - א שפירא )כ,ד ציון בנין בשו-תוכן

 לאשכנזים(. לכתחילה אפילווועליש,

אששששששש-ש-  פסו5ה. שרטום ב5י כתבה ואם שרטוט צריכהח4

 אין שבלו, ותפילין ס-ת ל.ב: דף מנחות במס' ש*גתא שירמוט.* צריכה םזוזהנ"ח4
 בעיא והא )מ1חה( עושין מורידין הא קלה. לקדושה חמ~רה מקדושה מורידין דאק מזוזה מהםעושים

 שאינה מזו1ה כל רב אמר גוריא בר חמא רב אמר חלקיה בר ר"ת( משורטט, היה לא )וס,תשירטוט?
 היא תנאי מסיני למשה הלכה שרטוט אמר רידיה חלקיה בר )מנזמי( מנימין ורב פסולה.משורטטת,

 ואין הכתב מן שלא נכתבים ומזוזות תפילין רביט משום אומר ירמיה ר' :( י-ח דף מגילה )מס'רתניא
 שירטוט( בעי ומזוזה שירטוט בעי לא תפילין והלכתא שרטהט.צריכות

 סוסיר כ"ג:( זף סגס )גמס' סירטוט. סמן עס מיטש ומרוס)מי סמ"4ס סי" 1ססק סריטס מ)סח ס'" סוטוט.
 נמ1ו1"ס ס1סי"ר )רמ1 יס ג"ס )וירם 1וגסגמ111ס

 ט;'מטרי"
 גסג סמס" סגסג )יסר סו" סיוטוט מ סי' סירטו-ט.

 ג"ס )הרס 1ויס )גןג"ס

 כקי דיקע טוש,ע( מרדכי; רא.ש; רמב,ם; )יש.י: פסולה. המווזה שירטט לא אםנ"ם(
 - )י.ג אברהם במשנת מובא סוס,ז ב' כלל או-ח גו,ר )תשובות שירטוט. בלי מזוזהשמכשיר

 בוכור העתיקו זסף; ברכי היטיב; ודו.ק מחוורים דבריו שאין וכותכ עליו שחולק מי יש אךא'(
 דמשמע ל-ב: דף מנחות מס' על הרשב,א מחידוער מביא סופרים עיני מאיר בספר אולםלאבוץום.
 שירטוט לו איו ס.ת והא ששין מורירק הא התם מדקאמר בדיעבד מעכב עדרטתן דאין הש-סמסוגית
 לקמן.( ועיין שי-ש: במשורטטין. משניולא

 שירטט דאח"כ אור.( עילחן גבי על שכתב )כין שירטוט. בלי וכתב ידיו את שנלס(
 מש-ס דכ-מ נ' סי' רע,א שו.ת בז-ל כ,י: זיק מהר,י בשם )ביכ.י פסולין. הקלף עלבחריץ



שערים חרפ"ח:פתחיערב
 כסמוך., יקמז )יעייו שירטוט. ע"ג לכתוב הלל"מ כי ה'.( ס,ק פת-ת ועיין ושו,ע;ורמ=ם

 י-א.( דף ז' ס-ק רע.א יו.ד )דע.ק שכ,כשיך. כ,ידיקמ

 מממ מי"מ 16 ק"מ ס5 ני)יס גסי0 6יי ס)מן ע"ג סו"מ ס"ת גומגים סיסרס י*מי אור: יטלחן ע"ג.

 סי' )או,ח ע)יונס. סיטס ג"6 סמסגר )סי )שטס סיטס גק )סיטט ס6'ן נדי") גתסי4ן וסנס טע~מ. )מנועסק)ף

 מובא שמחה )רביע מנינס. מפוס סוס4ס יס )סיטס יטס גין 6ג) . )רמ"6 ס~דס מ% * 1'.( סעי'ל-ב

 גוי סק)ד ס, סנ' מגי רק ססיטומ מן )סלסס סי6 סנגינס כענס ס6מר. סגתן גסס סגיס") גמג א וע)בב.י.(
 סעס ר6ימי וגן נגוגס ענס סי6 6ור ס)מן ע"ג )גמוג 416 סייס. גן נוסגין %1 )סיטס, סיטס גין מיק יסיםס)6
 עוסרמ. עש סק)ף ס) ססמ גני ססיטין גע סירטס סססוסר יסנומ סרסיומ6ממ

-( 1 - - - - -; );,( 
- למעלהשירטוט

---~
רמ"א

 הצרדים ומן למטהלמעלה,

 לר"שפסול

 שורהבכל
)4-=

ןן

ב"ש
 ._י--ך.-.... מכפנים ראשונהשיטה
 מבחוץ שורותושאר

 אותו מחדש ישרטט השירטוט, ונמחק תיבות איזה וגרר וטעה נתבס"א(
 גרר ע"י הכתב לישר דיש להכשיר יש עליו וכתב שירטט לא ואם .מקום
 משנ,א; ; ובפת,ת הסופר בקסת ו.כ העתיקו יונה )בני משורטט. היה כאילו הטעיותמקום

 הקודם ס,ק עיין הכתב ליישר משום ואי , פ,א משורטט היה אם לי ומה הלל.מ שירטוט דהאוצ'ב
 ליישר נגררת עליונה שיטה בתר הכתב דשאר עליונה שיטה בשירטוט שדי י,א בס.ת וגםובסמוך.
הכתב.(

 בלמעלה סגי רק ממש השירטוט מקום על לכתוב צריך שאינו י"אס"ב*
 סי' שמואל דבר ~תשובת מיושר. שיכתוב הכתיבה יישר דהשירטוט ממנו,מעט

 סי' מהדרישה משמע וכןשס-ב;
 בגט נוהגין וכן משנ-א; סוטה; כמס' מתוס' וכ,מ שאול; ויד רע,גי



יעגשערים חרפ"ח:פתחי
 ועיין נקי. קב עיין כתב. ע.ג כתב חשש יההק שלא )כרי לו סמוך אלא ממש השירטהט על לכתובשלא
 ע,א.( אותבסמוך

 ,-,-ף,%8

ה%'י"י,,,,
 בא ילא בברזל רה"ה י.ב.( דף מגילה מס' )ייושלמי בקנה. לשרטט הלל"מס"ג(

 סה,ת; יפה. עליו ניכר הכתב )מק צבע. שמשאיר כעופרת הרושם דבר אלאלמעוטי
 א.ע גט גבי בו כל בשמ ב.י דרישה; ב,ש; סופרים; מסכת בפירוש ר.י בשם טור או.ח: מרדכי;סמ,ג;
 פחר א.1; א-ר; מעדי: המש; )משמשת שמכשיך. מי יש בעדפרת שרטט יאם קכ-ה(סי'

 - י.ג אברהם משנת החוץ; בצד בעופרת לשרטט בגט מהגץ ובן הרב; שו-ע בנ-י: ; רינים עיקרייצחק
 אפילך וי"א א-ר;לבו-עך מעתר; רבר והוי שירטוט שא,צ )בתפ"לין, פך0לים. די,2י-ב.(

 שס,ב; סי' שמואל הדבר נ'; סי' רע,א שו-ת ט-ו: ס,ק רע,א סי )פת.ת פסולין. וס"תבמזוזה

 סולת במנחת ב1ה.וכתב מסתפק ההק שמחה שהרביע ח' אות לקמןהגיין
"183( 

 קתה ואפעי (
 הכי רבלאו בקלף ומגעת הצבע תוך מחפלשת שהדי ש בעלמא 1קזד1?א אלא אימכשהצבע

 שרוצה שמחה דרביע דאפשר י-ד, ס,ק רע-א סי' יו.ד הקדש גרולי ועיין לקלף( הרז )בין חציצההוי
 כתב, הוי לא דשפרת דשמואל( אליבא י,ט דף )גיטץ הרא.ש כשיטת ס.ל בעופרת קירטוטלהתיר
 שחדשש מי דיש כתט הוי דשפרת ב'( סעי' קכ.ה סי' אה.ע )ושו-ע כהרמב,ם ס-ל הלבושמשא.כ
 אימ השירטוט ואם ב.ש. שרת בשם יעקב שאר אבר. של שירטוט ע"י לאות אותלנגיעה
 על דהכותב דפוסל משמע ל.ד סיק א-א בפר-מ אולם דכשר. פ,ה סר ממ-ב משמע כך כלשחור
 נ'.( ס,ק ל-ב סי' המחמת לכל מאסף עתן עיעה; הוי דאל-כ היטב לגרר צריךהמחק

 בזה. פוסלים יש מ"מ יחתדך שלא דאף שאמר( )ברוך חד. בדבר ישרטט לאס"ד4
 ס,ה.( דף הגהות בליקוטי מש ךגיין משרא;)מק.א;

 כתב שמחה רביע בשם ס.ד. דף ב.ש )בספר וחריץ. גומא לשון משמע שירטוטס"ה4
 לשלם ניכר המתקתם בשירטוט מקפידים אמ אם משרטטים במה מסופק שמחה( )רבימ אניח.ל

 בין שוה הכתב שיהא כרי הכתיבה בשעת הסופר לעיני הגראה בשירטוט סגי או בברול,קרשרטט
 וצ-ל בדע )י-ג . כסיקרא לשתאי רוצה אם או זמן, לאחר השריטה שנמחק אע.פ בעופרת. אובכדיל
 לשון משמע שרטתן לשון ומהו הכתב. ימי כל ויתקיים אחר בצבע או סולת.( מנחת שחור, שאיןבדיו
 דעתי קיצור לפי ונ,ל בה.ג. עכ.ל הוא כלום לאו בדיוטא ליה שרטט אם בה.ג אמר )ושוב וחריץ.טמא
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 שמחה. לרבימ אפילו לשיטה שיטה בין בעומרת או בבדיל בתפילין לשרטט שיכול משמעשמכאן

 על לסמוך אק אבל עררטחץ. לשון כדמשמע חריץ, או עמא עושה אא-כ שירטהן נקרא דלאאחרי

 אם וכ"ש השני בצד שרטט אם לכן, עכ.ד.( מומחה מורה פי על אם בי כלל דעתידצור
 מהני. לא השני, מעבר השרטוט שיראה כדי מבחו'ן המשורטט דבר הניחרק

 וצ-ש ; יעקב זל ;)מ*ש

 כשר אם להסתפק יש זמן לאחר כהה ואם קיים* להיות צריך שירטוטכו"ו(
 במל;( שמחה )ינימ שהוא.כמו

 מוג5 מיימ; 16"1; סות*ס; גמו מח)ךס נסי1ס סנמן ססמע ססוגו5 1ה סןס*ס קמגומי נמיוס קיים.

 ס"ס( יףגמג"ק

 וגם משורטט היה כתיבה דבשעת כיון נ', סי' )יעיא עתה. ולשרטט לתקן יכול אם ספקגם

 וצ-ע לשרטט דבידו דיחוי, הוי דלא מגרע שאעו י,ל משורטט היה לא דבינהיים ומה משורטטעתה

 אות לקמן ועיין ז'. ס.ק רע-א תשובות ודע.ק; י.ז; דף סוטה מס' חוס' ועיין י-ג: - י,ג משנ,אלרינא,

ע.ב.(

 ; )סה.ת יהודי. אינו ידי על אפילו וכשר לשמה להיות צריך אינו שירטוטס"ז(

 מי ויש :( פרמ,ג באה-ט; או-ז; א,ר; ש-ר חמודות: לחם ב,ח, ב,ש: טור; רא,ש:מודכי;
 הטור בכוונת הב-ח וכ.כ ; בפת-ת ג-כ הבשו 1במי; בדיעבד. אף לשמה שצריךשמחמיר

 אבל סתמה, כשר לשמה שלא ראשונה לדיעה אף שכתב מי דיש מזו1ה.(על
 סי' ביה'ל י-ג;ועיק סו,ס משנ,א ועיין )פרמ,ג: גרע. לשמה שלא להיפך בכוונהבמפרש

 פוסלים. יש למווזה ונמלך ס"ת לשם שרטט דאפילך תחילת.( סד-ה ח' סעי'ל.ב
 מכשירים. ייש לר,ת.( שרטוגן צריר אימ וס.ת הלל,מ שדטוט צריכה ודאי דמ1וזה הרל;1הב.ח
 למזוזה מהני לא לתפילין שרטדט שם.( פמ-ג כמזו1ה; שרטוט צריך דס-ת דקיי-ל)לרידן
 להחמיר. אין בדיעבד אך רמי( דליתא וכמאן המל; )ב'ח לשמה. שרטט אםאפילו
 בהשירטוט בהדיא במחשבה אבל בסתמא דכ,ז פמ.ג ועיק תחילת; ד,ה סוף ח' סעי' ל-ב סף)מה,ל

 לדיה.( דגרע אפעך לשמהשלא

 הצדדים, מן שרטט לא אם ובדיעבד הצדדים. מן גם הוא שירטוטמ"ח(
 ועיין רע,א; תשובות מק-מ; ךעיין יעקב; קול י,ט; סעי' ל-ב סי' בש.ח שת,ת להחמיר.אין

 צריך אם לעיין יש השורות כל שירטט אם שצריך( וי,א ד.ה 1' סעי' ל.ב )סי'ביה,ל
 רק מקום בבל נזכר דלא בזה להחמיר אין דבדיעבד ונראה מצדדים. גםלשרטט

 דטעם עיי-ש ביו,ד בפת-ת הובא מהרדב,ז שנראה מה לפי ומש ובס.ת. במזו1ה השיטין ביןשירטוט

 י,א בתפילין אבל עכ.ל. בזה. להחמיר אין בודאי השיטין. ליישר כדי הוא במזו1ה אפילוהשירטוט

 מ,ח אות ל-ב סי' שמים מלאבת ועיין הצדדים; ומן ולמטה מלמעלה שירטט לא אםדמעבב

 בכתב כתב אם להקל שמטה ג' אות קמ.ב סי' ח,ד הלוי שבט בשו.ת עיין וכן רא.(ואות

ישר.
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 הצר מן שרטטלא

- א

]... 

-
 ק
 הצד מןשרטט.1

1

 בשניה נכנסת הראשונה ושיטה מעוקם הכתב ועכ"ז הסופר שרטטהס"ם(
 שם; לאברהם !כור ו'; אות ברכ.י ח'; סי' ט' שער י.ר כ.י ישוע שערי בת' זיין מהר,י ;היבפסולה.

 יעקב.(קול

 זכ-ל ואי סי אומץ עי.י פסולה. השיטות שאר ולא ראשונה שיטה רק שירטטע'(

 נ'ט( אות לעיל ועיין שם; מלא,ש וכ.כ מ'; ס" ג.חלק

 ובלבד קפידה, אין ב' או כשערה רחוק אם השירטוט מן רחוק נתבע"א(
 מהשרטוט, רחוק הכתב לעשות מהגין ובגט י,ב; דף רע.א סי' יו.ד )דע"ק כקש. רחוק יהאשלא

 דפוסל בסוף ס,ו סי' ב' חלק יו-ר ד-ח שו.ת ועיין ; שם. להבערר, ומזוזות בס-ת כן ללמוד ישואולי

 ס.ב.( אות לעיל ועיין ממש. סמוך הואאא,כ

 רע-א; ; יע-ק לשירטוט. לקרב האות לעבות יכול מהשירטוט רחוק נתבע"ב*

 וצ-ע.( ס.1 אות לעיל ועיין מסהפק.ובמקימ

 בנ.י; בשם ל-ה רק רע-א )חרק; שמעכב. י"א אחת, בשיטה רק שירטוט חיסרע"ג*

 )מהר"מ אחת. תיבה ע"ג שירטוט חסר אפילו שפך0ל כ,י דיש שפליג.( דחטוכתב
 למטה כתבן ואם לשירטה( סמוך לבתבם מהגין שבחזרה זעירות אותיות לכן רנ"ט.( סי'שיק

 תחתיו. או שירטוט ע,ג כותבין אם דבראשית ב' בענין מע.ס ועיין )צ,ע(, לתקןצריך

 יטזס--ה~מר-8י~היימיו
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 ארוכה אחת תהא שלא שוות שיטותיה כץ כותבט4
 מבאותה יותר אחת בשיטה האריך ואםמחבירתה.
 מבאותה יותר ק-נר שתחתיה ובאותהשיפניה
 יעשנה שלא ובלבד כשרה פניה ויפנישץפניה
 כעיגוץ. או כזנב אוכקוכה

שששששששששש-  ט' סעי'רפ"ח

 תפילין, בס"ת, בעי הכי דלכתחילה שוות. שיטותיה כל כותבע"ד(
 בסופן בין בתחילתן בין סה.ק.( בשם פ,ב מיימוני הגהות בשם ב,י )טור;ומווזות.
 שלפניה משבאותה יותר אחת בשיטה האריך ו14ם שיך( )עייןלכתחילה.
 אמר לה ואמרי 'וחנן רב' אמר חנה בר בר רבה אמר : ל-א דף מנחות ,גמ' כשרה. פניהולפני

 כזה כשרה ואחת ושלש שתים שעשאה מזוזה יוחנן רבי אמר חנה בר בר אחארב

 שם( )גמ' למטה ורחב למעלה קצר - כאהל ,דהיינו כקובה יעשנה שלאובלבד

_2 :כזה
 שם( )גמ' כזה: למטה וקצר למעלה רחב יהתמ כזנןב.אך

:בב:בנבבן
-ב-7:ב:ב::-

7ך פ-ה( )רמב-ם כזה כעיגולאו

 תזנר ב.צ. הרב הגאון ישם פסולה. הכתיבה בסדר צורה שום עושה שאםומסתבר
שליט,א(

 שעדיין קנ,ה ח.בסי' הלוי שבט )שףת ברווחים נקבים לעשות מהני לא כקובהעשאה
 במקום נקבים לעשות המלך גן בשם ער.ה סי' ביו.ד רע-א שמביא הדין גוף וכל עליה. קובהשם

 כך.( כל פשוט איפ כדין, שלא ר11חשהניח

 קנ.ה סי' ח,ב הלוי שבט )שו.ת אחת. אות ולא שלימה תיבה הוא כקובה רווחשיעור

 ל,א:( מנחות מס'משמשת

 רמשמע שם( )גמ' כשרה. תיבות, ב' שיטה בכל קצרות, שיטות עשה אםע"ה(
 המזוזה כל עשה אם וצ"ע ביתר( )מווזת כשרה. אינה שיטה בכל אחתדתיבה
 נסתיימו לא אם יכן ביתר.( במזחת הלכה )ביאור כשרה. אם ארוכה, אחתשיטה
 היה לא אם כמץ.( ד,ה ל' דף )גמרי כשרה. נכנסת, ואחת יוצאת אחת אלאכשוה,
 ביתך.( במזו,ת )בק[.ל לדינא. צ"ע הצדדים, משני באלכסון אלאשוה
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 תימן( שרת האזינו)עתן

- ש ש ש ש ש ש ש ש  .יראוימלא
 אחדשש.-י-

 אתואם:ה
 ר3-45-ירי-

בבנב-ן--ננו י-48,ך [ ךוארץ על השמיס כימי להמ 4תת =מע.1נ
 אחח כשורההכל-----------

 ס"יסן פיס,1 ג"ופן "1מס 1)פ) )מע)ס ממטס סמ1ע "ס וסיס 51מ"נ )מטס ממע)ס סמ; סמ1ו1ה יתג "ס מס,5 )עין'ס
 ג1סמשפס

 נ"1 קע'ף )"נ ס" סו"עעין
 ונמ""

 )נ'ן ספ'4ן נמס' "ו)ס גן. )עסו" מ1תי ל"ס י! סגם"'4ן מסס זרמ נסס

 בצ,ע זו ברייתא שהשאיר שליט.א קניבסקי הרב של בפירוש )עיין פסו4ן ")ו סר קמ'ע נמ'ןעס"ן
 כזה(. שמכשיר משה הררבי מדברי לאפוקי שבא י,ל ולהנ"להבנתו.

שששששששש---  ו-א אחרונה השימה בראש יכתוב הארץ עי'4
 יותר. בהיכתוב

שששששששששש-
ע"ו*

 ע-

 יותר. בה יכתוב ו-א האחרונה השיטה בראש יכתוב הארץ
 וגירסת שהסה.) בסוף א-ד אחרונה. בשיטה הארץ על חסדא א-ר ל.א: רף מנחות מגמ' הטור י"יו)

 כגבוה קדטה בסוף מ.ד שיטה. בתחילת וא.ד שם.( משנה כסף ועיץ שיטה באמצע ה' פרקהרמב.ם
 בתחילת ומ-ר קיי )תהילים הארץ עלשמים

 שיט-

 הרי,ף וכתבו מארץ. שמים דמרחקא היכי כי
 וכ-כ אחרונה. שיטה בריש הארץ על דתהוי היכי כי שיטי בריש תקנתא ספר-א עברו ובברוהרא.ש
 באמצע בין השיטה בראש בין אחרונה, בקרטה הארץ על לכחוב מצוה ה' הלכה פ.ההרמב,ם
 האחרונה, שיטה בראש הארץ ועל שיטות ושתים בעשדים אוחה לכחוב הסופרים כל ונהטהשיטה.

 על כתב והמרדבי עכ.ל. אחרונה שיטה בתחילת הארץ על עהג השלם מקצת אבל טהג. חניוכן
 היכי כי רמז דהדא עיטה. בסוף הארץ על כותבין שהיו שנץ בתוס' בסמ,ג מצאתי 11,קושיא

 ה'( ס'ק )טץ בניכם. וימי ימיכם ירבו כן מארץ* שמיםדמרחקי

 6סרוגס, סיסס גר"ס ססמיס ממי תמג סעס 06 4ץ ק מארץ. שמים דמרחקי היכי כי.
 8סרח. גסיסס ס6ון ע) יגמ1ג % ססיטס סוף עד ס"ון ע! !סרפיק נרןס%
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 השיטה, בסוף הארץ על וכתב ריקה האחרונה השיטה השאיר אםע"ז(

 הר-ש.( נהג וכן יעקב: קול י-ג; אות ל,א סי' הד,ט שקרי י'ח; אות 1שהגכשרה.*'

 צידעך עומזולת וכחבתם וביומך ומלכצךצ-רך
ובלעי-ק- "זע

"41 
 האימך2 * צ4כם ימי ימיכם ירצו

- נשבע%הלר 4  שורהכסיף ל4יבלם כעאי להם 4תת יאצתיכם 

*-- ד2או-ץ*
 )"ג סי 15"מ מ"6 )עין ז ססומס גסרסס ס6לן" "ע) גמסגמ % מחע 1" כשרה. שימה**במוף

 גמק"וס, ס% סרסס סיעוו ססממ סנמ י"! ),416 ? סזגווס )עסרת חיגומ סתי גמ פרסס ממנו 1ס!6 )"ג(ס"ק

 גסוף 50רן" "ע! סכפגו 6)ס ה411, סטרסס. סיעור מגסן 1גוס %מיגס, ו6ף ייס ס)6 גמ נקגש )עסיסתקנתס

 פיק רמג"ס מימונ' סג0ומ .)ע"ן מ)6מס ס) מוחמ,מ גמעמ ע'ץ 16 נקמס עץ סרסס ס"נוו מגט4ס סיססיטס,
 י0ף רג'ס ,סק ע! 1סקסו סמהוומ פרס'",ש )"6: ין מנמוח גגמ' 6מר1 ט"ו(.וסנס סע" "מן ושק י' פ"קס'
 סמגמ גתג וסמרזמ עג"). ווסנ 6מ וק  יירומן יט0 )ממ!פ ס6ון ל נוסג סעלס מקימ 6ג! 5מרווס,סיסס גסי 50וו ע) יקסגר מסוס 0ל"ס גסס סגא תתג סמ,ע. 6ס ו0'ס טרסס ע) יק5' סמומס סרסס )תהור4'

 0פיט0. ג) סנממן06 מון גפח,מומ, מסיג וסוי סיעס גס,ף ס6ון ע! גוממן סי, סגן וגה~ס' גסמ"ג 11קוש6

 ג6תנע 'סר6) ג! ו)עיג' זפ"מ יומ" 0טעס ונו06 כסיט0. גמי)ת ס6ון ע) זגפמק 0סמ6 זנסג'קומית5

 יהור. )גמוג מנס עה ג4יין נו"ס סיוג ס% גתו 0סשומ גסוד יגסמסיס ננמר, ססזגר 16 סני%סשסס

 )ס קי5 )ק "ניל0 סתומס גפרסס סף 0פיטס גס,ד ס6ון ע) גמיגמ עץ מ סגתגט מס )סי 4161עג").

 סמההומ.פלסיהת"ו

 הארץ על שסיים עד אחרונה כשיטה תיבות שאר וכתב במזחה שינהאם
 וכן רמ-ה; סי' ירושלים חומות שךת ו; ס-ק שת.ת כשרה. בתפילין, כמו השיטהבסרף

 יעקב.( קול י,ג; אות ל.א סי' הד.ט בעיקרימשמע

 ל אימים כימי 4"ם 4עתיצת"כם עלהאימדי צ4סם ימי ימיכם יוץ14 44*ד
 שיטה כסיום ןןש הא"

 סיר1ס תקוס גג! פרטס ספסק )עס.ת ימומי ס") )ג15וס 11, ס'ט0 !סי הנ0 סתומותפרשיותיה

 1קי") פרסס, סססק 6הי ססיטס גס1ף ס5לן ע) !גפ,ג זמומר זקי"! ,ס)גס, קת'רס ווס כ"ו(. מס"1 !"ג פמ"ג)עין

 ,יגמג סמתן 11 מינס ס5מ 1") ,ע"ג קו"1(. - ג ס!ו, ,סגט 1נ-ע פרסס, פ6ק גמקום סרסס סיע1ר !סוס'ףס6סיר
 סנ") גהפסק ימוווומ תפי)י1 5ו גק"מ )עמן ויס פרסס. סססק ,סוסיף 6סור זגריס ס5י 6ו סמ111ס גג) 5ג)מר,מקח,

 גזיעגד. סס,'ון6ס



רעפשערים יברפ"ח:פתהי

 שיטין. כ"ב לעשותה נהגוי"א4

 כדי הסופרים, תקנת שכן  ימב.ם,רא.ש וךף. שיפין. כ'צ לעשותה נוהגיםע"ח(
 לכותבה שנהגך וי,2 משנה.: בכסף כתב וכן האחרונה. בשורה הארץ- .על התיבותשתצא
 הא;( ד.ה ל.ב. דף מנחות במס' ,תוס' שיטין.בכ"ה

 שורה בכל תיבות ב כתבה שאם ב' סעי' לעיל עיין שם; 1תוס' פסל. לא שינה ךאםעוופ*

 כשרה.( שורות, כמה הוסיף אם לפ'וכשרה.

 ג( צ,ט אות לקמן אלוקיר:עיין הוי' ב( שמע א( השורות: ראשי הן ואלהפ'4
 לבבכם בכל ט( מצוה ח( והיה ז( עיניך בין ו( ובשכבך ה( לבניך ד(הדברים

 מהרה ואבדתם ט"ו( השמים י"ד( והשתחויתם י"ג( פן י"ב( עשב י"א( יורהי(
 כ"א( ובשעריך כ( בדרך י"ט( את אתם י"ח( לאות אתם י"ז( ושמתםט"ז(
 הוא:; והשתחוית,רס י-ג בשיטה שכתב ומה טור.) רי.ף; )ימרם; הארץ על כ"ב( נשבעאשר

 הס ד';( אות כ-א סי' הסופר קסת ו'. אות פת-ת הוא; ט"ס לבבך. ר' ערטה שבתב ,ומה ח' ס.קש-ך
 )מססג רמ: וגסעייך", גימך מ:חס ע) "וימנמס 1:ס1 סערי'7. גמנין מק"ן ע1)ס סס1ר1מ ג) ס) סי"מ)רמו

 סמו'קס מן )סמירס )רמו יס עוי סעלי"ך. גמססר ע41ס ססורומ סר5ס' סוס, גסדר מוחס סגומגיסססיפל,ס
 ענמס" גנויי ימי "וסימיס ספסוק ע) יוק))ס"ס מאספרדפולי ,טכ1שון רג'ט מרן ס5מי מסע"ס
 ורמוו מסנ"). סמילס סי5 מאוס וסנם מדוע. סמומ, מ)5ן ססו5 ) 5 מ ס ססס ס ג נ ע מיגמ )סני )15מיוסרמו
 )מלן סע41ס סמיוס ס)גר"ס

 'מ-

 ; ב' פרק דמ 1 פסל. לא קטינה לאם ה:גן. סמ6"), עוגי"ס גנורץ

 שפר;( אמרי הר,ט;עקרי

 שקשה הנסיון מתוך למדנו 2( )"1/2 ס"מ 6 בת בקלף הנכתבךתמזךזוין
 כנ"ל קטנה מזוזה לעשות יכול ירצה אחד ואם הדיעות. לכל כשרהלכתבה
 שורות. י"ב יכתוב שורות כ"ב ובמקום רגילות באותיות שנים פיארוכה
 מח:ור ועיין ד', חלק הלוי שבט שו"ת שיק שנוהגין. ממה לשנות אין למעשהמ"מ

 יד.( של תפילין כמו שורות בז' לכתבה ירושלים מנה1וויטרי

 ויטרי:. )מחזור יד של בתפילין כמו שורות ז, בת מזוזה לעשות ירך,ןליםמנהג

,,י1 1.,:-.:י
:;.
:ןי

 ירושלים מנהגמזוזה



שערים יברפ"ח:פתחירפ

 בתפילין. כמו בימין לכתבה צריךי"ב*

 והנה ל-ב: סי' קש.ע הקטנה; )י בתפילין. כמו דיניה כל וכן בתפילין כמופ"א*

 סעי': ל,ב סי' או.ח ויו.ר: באו.ח סת.ם להלכותמפתח

 השיטות( מנין ל.ה סי' ור.ת; רש,י סדר ל-ד ובסימן ברמ,א, נ.ב כ-ז, כ.ה, סעי' ועיק )רמ.א; כסררןא(

 מ,ן( )ועיין קלפים; וב' אחד בקלףם

 מ,ח( סעי' )ועיין 1הב. דיו,ג(

 י-ח( סעי' )ועיין יימחק. שלא גסה כתיבה גיל, היקף אותיות, דיבוקר(

 בימין.ה(
 שרטוט.ו(

 דוכסוסטוס. קלף;ז(

 לשמה. עיבודד(

 גוי. ע,י עיבודט(
 בקלף. עין טביעתק

 לשמה. שלא עיבוד ע,ג לשמה עיבודי.א(
 ל.ז(. סעי' )ועיין בהמה מיןי,ב(

 נקב.י."

 בשוה. הבתים קרתמלאוי.ה

 כ.ח(. סעי' )ועיין קטנה. אות כמלא רגלו, תוכו, נקבט.ה

 הקלף. לסוף המגיע אות אות; שסקהט.!(

 ר'. במקום ד' : דיו טפת נפלהי-ז(

 )ועיין וק' ה' רגל דיבוק ול-ב כ,ו סעי' האותיות.)ועיין נדבקו ד'; כמו ר' פתיחתה; שנדבקה מ'י.ח(
 ושי.ן. האל.ף וראש ד'(סעי'
 עיעה. והפרדת כתיבה, בשם( כ,ו סעי' )ועיין ובשמות לשמה אמירהי-ט(
 כ.ג(. סעי' )ועיין שמים( יראת )סופר ויתירות חסירותכ(

 בבית. הפרשה ששם לפני פעמים ד' או ג' הפרשה ערקראכ,א(
 השם. כתיבת קודם הפרשה לקרא ; לגניזה 'בא שלא כדיכ.ט

 ז'(. סעי' רפ.ח סי' מזו,ה ובהלכות כ',ל.ב; א', סעי' )עיין אות יתר או חסרכ'ט

 ניכר(. ורישומו בשמות, )וכן הגרר מקום על כתיבהכ-ד(
 ר'(. סעי' ועיין כסדרן; נפסקים; חלוקה: אות וק'; ה' רגלי האל,ף, פני נגעכ.ה(

 י-ט(. סעי' )ועיין הף'( כמנין כ,ו )וסימנך השם. באותיות עיעהכ.ו(
 קולמוס. עליהן להעביר ניכר; ורישומן שנמחקו אותיותכ.!(

 ט.ו(. סעי' )ועיין ה', אות לאויר שנכנס למ-ר ראשכ.ח(

 הכתב. מתוך כתיבהכ,ט(



רפאשערים יברפ"ח:פתחי

 ל.ם. סי' )ארח האותיות כתיבתדקדוק לקרא. לירע שצריך"
 רע.ט(. 1יו-ר מוטעה וס.תהג.ה הכתב( מן כותב אא,כ ) בפיו יקרא*א(

 )ד(. מילהיקף ג'(. סעי' רע,ד סי' יו.ד)ועיין

 1י.ט(. נגישתהפרדת ג'(. סעי' רפ.ח סי ירד יעיין 1 כ-ם סעי' 1עיין רטחל-ב(
 )ס. ויתרותחסירות לסרטה. חוץ האותיות יצאו שלאל,ג(

 )כ.ג(. אות יתר אוחתר לשיטה. חוץ תיבהל-ד(

 )ק. בקלף עיןטכיעת לדף. חוץ השם אותיותל-ה(

 רע.1(. סי' 1יו-ד בשםטועה ל-ם סעי' 1עיין וסתומות פתוחותל.ת

 ר-פ(. סה 1יו-ר שנקרעה'ריעה י.ט. סעי' רפ-ח ער.ה; סי' יו,ד1ועיין

 1כ.ב. לגניזה יבא שלזנכדי האותיות. כתיבת דקדוק ל-ו סי'או,ח

 )א(.כסדרן ל-ב ס" לעיל )עיין סת-ם לכתוב הכשרים הם מיל,ט

 )כ.ה(.כסדרן ותפירתה. המגילה כתיבת דיני תרצ.א כ'(.סעי'
 )י.ט(.כתיבה

 ס"ת. כתיבת מצות ע"ר סי'יו"ד
 )ד(. יימחק שלא גסהכתיבה

 דיו. שירטוט, עור,רא"ע
 )כ"ט(. הכתב מתוכתיבה

 הדפים. רוחבעב*ר
 )כ.ד(. הגרר מקום עלכתיבה

 הגליועת. עדעוררע,ג
 )ב.ם. השם כתיבת לפני הפרשהלקראן
 והתגין. האותיות ותיקון לשמהרע-ד

 רע.ד(. סי' יו.ד 1לשמה
 וסתומות, פתוחותהע"ר

י!
 )י"ח(. פתיחתה שנרבקהמ'

 בשם. טועה דילוג, תלהה,רע"ו
 ל,ט( סי' )ארח סת,ם לכתוב הכשרים הםמי

 מוטעה. וס"ת הג"הרע"ט
 רפ.א(. סי' ע,ד לבתבן כשרמי

 היריעה. נקרעהר.פ
 )י.ב(. בהמהמיז1(

 לשמו. כתבו שלא הסופר ואמר לבתבן כשר מירפ.א
 ע.ר(. סי' )יו.ד ס.ת כתיבתמצות

 )כ-ו(. השם באותיותנגיעה העוד. ל.ב סי' באו.ח א,ב לפי הסדרוהנה

 )כ.ה(. וק' ה' ורגלי אליף פניעע )טיז(. הקלך לסוף המגיעאות

 )י.ח(. ושי.ן אל.ף ראשנדכקה )כ.ה(. חלוקהאות

 1י.ט(. האותיותנדבקו )ל-הג לדף חוץ השםאותיות

 1י.ז(. דט טיפתשלה )כ.ז(. ניכר ורישומן שנמחקואותיות

 1ט.ן(. אותשסקה )י.ט(. ובשמות לשמהאמירה

 )כ.ה(.נפסקים )ה(.בימין

 )י.ג(.נקב 1ם. קלפים בשני או אחדבקלף

 0ץ-0. קטנה אות כמלא ורגלו חוכונקב )י.ז(. ר' במקוםד'

 רא.ש. סי' 1יו-ד ריו שירטוט,שר, )ר(. אותיותדיבוק

 )ח(. לשמהעיבור )י.ח(. וק' ה' רגלדיבוק

 )י.א(. לשמה עיבור גבי על לשמהעיבור )ל. זהבדיו,

 )ט(. גוי ע,יעיבוד רע.ו(. סי' )יו,דדילוג

 הע.ר(. סי' )ירד וסתומותפתוחות תרצ.א(. סי' )או,ח ותפירתה מגילה כתיבתדיני



שערימ יגרפ"ח:פתחירפב
 )כ בבית הפרשה ששם לפני פעמים ד' או ג' הפרשהשיקרא )ל.ו(. וסתומותפתוחות

 )הד(. בשוה הבתיםשיתמלאו )1(. דוכסוסטוסקלף,

 )ל.ב. לעדטה שץ האותטת יצאושלא )י.ט(. ד' כמור'
 )ל(. לקרא לירעשצריך )כ.ח(. ה' לאויר שנכנס ל'ראש

 )ו(.שרטהם עב"ר(. סי' )יו.ד הדפיםרוחב

 )ל.ד(. לשיטה חוץתיבה )ל.ב(.ריוח
 רלד(. סי' ח,ד והתגין האותיותתיקון רע.ג(. סי' )יו.ד הגליונותשיעור

 רע.ה. סי' )יו,רתליה ל.א(. שכותב לפני בפיושיקרא

 שמוע אם והיה לפרשת שמע פרשת שבין ריוחי"ג4
 פתוחה עשאה ואם סתומה. פרשה לעשותמצוה
 בתורה. לה פמוכה שאינה לפיכשרה

 הונא לר' חזיגא חלבו, ר' אמר : ל.א דף מנחות )מס' פתומה.* לעשותה מצוהפ"ב*

 עושה היה ר"מ רשב-א, אמר מיתיבי סתדכ,ך,ז פרשיותיה ועושה שמע כלפי מאחד להרכריך

 מן סמוכות ואין הואיל לי אמר טעמא? מאי רבי אותח )שאלתי לו אמרתי פתך!ידתפרעךותיה
התורה.

 סתומות. לעשותן מצוה שמר יצחק בך ר"נ בסתומות. עלמא נהוג דהאידנאואסיקנא

 פתוחות. אף רשב"א דקאמר פתוחות ש"ד.ומאי פתוחות עבדינהוואי

 כרנב"י( והרמב"ם הרי"ףופסקו

 אשר. פעמים ג' דהיינו אותיות, ט' לכתוב כדי פרשה שיעורפ"ג*
 יודין כ"ז דהיינו 14שראשראשר : כזה ג'.( פרק)ימב"ם

 יודין. כ"ט ס"ה אשר, תיבות שתי בץ יודין ב' הפסק ג"כ שצריך וי"אפ"ד*
 יאשריאשריאשרי(. צריך אם ח.ב הקהתי שבט "יין אשריאשריאשר : כזה פר,מ.(ט.ח;

 טור.( רא.ש: סופרים: )מסכת אותיות. ג' לכתוב כדי די"אפ"ה*

 אק ק ~פס םתופה לעשותה מצוה.

 נקר4ס ולגן פמו"ס סיסס נ,הן סנס ענק סמתחי5 גמקוס יי ז עתהחס ו5סעמיס פתקכ 5סעמש סרססטעי
 ומסיס. שסיתס ג5ומל ססומס, פופס ספסק גו 'ס י5עי5 עלן סססן ססו5 ונמקוס סדס. סוק גי ססיסססמוסס
 סתומוש פרפייח סומפימסי מסמסס ססי ג5 5גן 5"ו( סע" 5"ג ס" ג6ו"ס ספק5  פיט  רלצ,י.ווייו סגמוגמס
 ו6ע"פ ינ". ספומוש ססרס',פ ג5 עסס פ5ס קיי5 5"ג. סעי 5"ג ס" חס"4ן סגס5גופ עמס קוס'6 ימ"ון~גוס



יפגשערים יגרפ"ח:פתחי

 ב' וסתומה אותיות ט' דפתוחה לסתומה, פתוחה בין חילוק שיש יי"אפ"ו(

 קדמונים.( )סחראותיות.

פ""
 ונקטינן ורא,ש ירמב,ם הפוסקים.** בין מחלוקת היא סתומה פרשה צורת

 שיניח י"א אחד.( כדברי יעשה לא כולם כדברי לעשות שאפשד ובמקום הרמב.ם.כרברי
 פתוחה.( היא ולרא.ש וש.ך. )כרמב,ם אותיות. ט' לכתוב כדי שמע אם והיהבתחילת

 אותיות ט' כדי מניח ובשעריך מתחילת ז' שורה בס"ת כמו לעשותוי"א
 לכו.ע(. תמוה ו1ה אבוהב )מהרי דהיה שורה באותהומתחיל

 תהיה )שלא שמע אם והיה בתחילת אותיות ג' מכדי פחות שיניח יי"אפ"ח4

 נראה תהיה שלא הרמב,ם ששת לצאת )כדי אות'ות ט' מכדי פחות יניח שמע ובסוף לרא.ע0פתחה

 ב.ו; ס-ק מז"מ הגיין ; ל-ב סי' )פר.מ אותיות. ט' יהיה שניהם ובצירדף רש"ל;(כפתוחה;

 שמים(.ובמלאכת

 שמע. אם והיה קודם וכן שמע בסוף יודין ט' כדי להניח שיש וי"אפ"פ4
 בהג"הה.( הרב)שו.ע

 יין( פעמים )ג'ייזייזיין

 שמוח(. הפטורת שגו ביין אלה דגמ קאמרנא בשם הסופר קסתלגיין

 שמע. אם והיה קודם וכן אותיות מג' פחות שמע בסוף להניח שיש וי"אצ'(
 לה שאין מאחר גמורה סתומה היא חאת בתורה סשכות שאינן לפי בעלמא, להיכרא וטור,)רא-ש

 בסוף.( רלא בתחילה לא פרשה,שיעור

 הראשון 'שעיה ל' . שמע אם לוהיה שמע בין ריוח שום להניח שאין י"אצ"א(

 האדם שיוכל וכדי בהם להתלמד שעשויות מפע הפרקרות בין ריוח יש שבס-ת אע-פ ר,שבשם

 אלא בה לקרות עשךה שאינה בנתוזה אבל ביניהן. ריח ליתן צריך לפרשה פרשה בץלהתבונן

 עיני מאיר אחת, פרשה היא כאלו שתיהן את כותב אלא ביניהן, ריוח להמח איצ ככותל,לקבעה
 החי גסרסח גן וגמו ג-. סססק מניסס ס6ק ססמ"חס יסי)ן רין ז סמימומ סרסיומיס מ* 1ג"ע י.ג. סי'סופרים
 ייהח.( סס 5'ן ג)ומר סח~מס 11 סרסס גרטץ( )מוג6גמירס

א ש ! ש ש - 8 8 - - 8

 סמומס. )סי1מ גהגס 6י)ס גסולס סמוגומ ס*ק מסט %5 סמ"תס, סא 6מיעססיסס
 וסג-

 גטן סמעגג ססק
 גחורס, סמ1גס 5י)ס ג"ג סמע סרסמ וס6 וקסס, 6מלו)ס. גסרסס ס"ס 6"ג ג-רס, ססן גמו סן ססרסיומסרוג

 6ג) ? גחורס ימוגומ ססן גמו נעסהון נרמס י)מס סמוג1ג4 לונן ססרסיום מג ""י סנץגק 5עס קדס סרססוק

 5ממ סג) פתומומ סן ססרס'~מ רוג סמסן.)גן ס'6 וסמומס סדט, עמן ס'5 ססומס מ טמסק, סנ") סמחס"ס)ס'

 גמג )גן סמסן. )ס 5'ן גמורס סמוגס סלונס מון )גן. סרסס. )6חס סמסך י'6 -רונס וסיסם ס'6 מיסעמן

 5ג) ספומס. ג"י )עסוחס סנפגסומי5
 סג-

 5ף חיס, עמן סי6 5סמ סג) סמ"וות סן ספרסי1מ סמג גין ס")
 וסגן. סעמן. ג6מנע סכי5 גסורס ססי6 גמו )עסיסס נריך ס6מר~נססטרסס

 פרסס גץ ")סמגונן" רגעו )מסס סממן מס סו6 פרסס סססק עק הפומקים בין**מחלוקת



שערים ידרפ"ח: פתחירפד

 קטנה תיבה כשיעור שמע אם דוהיה שיטה בריש להשאיר שצריך וי"אצ"ב*
 רפ"ה.( סי' פרדס בס' )רש"י אותיות. שתיבת

 :413 יליך8 ,לןל 44%.צו .לוי ילי%יימע

) טקי4 י4ן "יי,;ר,הןיי,!.ייוגןיו'1'

ק[ עכן ל4ות וי"ןרתן וציומךוצלכצך

 מ; על וכהבבתכ עי:יך ציילטסכ:ע

 8 א--י- אכשמעוייתובלעריך
5ן 4% יהול א" כ4לבל היון %תכסמלול
:ן מלר ויתהי צפן"כס וצכן 4צצכפלכ4
5, את ום בר געיך-בעווב

ם: י4ת ועבי-תס ומרתס לבבכמ )פהיפי [: צכו יתול אף ותרל ילןותעאהי,ויהמ :: א התן 4י וי%רמל מ4ר יליה %41לשמ'ב %- צקיגי לאר;~לטבל מע4 גזתרלואציהמ

5ן לבצכסועליפ'ע עי חית ד-ברי יתושמהמ
: עי4 צין 4ס4טפת וליו יי-כן ע4 4יות%תם
: בב צ"ו=תך במ 4ז-בר צניכמ %ה%תס

ן מז ע4 וכת=תמ ובקומך וכ;עככךבד-רך

: ; בנ"מ ייצי :יייכמ יייבי י?עו:צ?עריר : נ יהמ 4תת ל%בי:יכב יתוה נקיבע%,ער ן ה%רץע4

 שמע. כיפי פאחד לראשה טסופה כורכהי"ד4

 מימרא ל,א; דף מנחות ,מס. שמע. כיפי מאחד יראשה מסופה כורכהצ"ג*
 בלפי מאחד רהיינו בדלת כשהניחה ימק לצר שמאל מצד כופלה שנכתבה לאחר ופירש-י חלבו;דר'
 ע.כ. שמע. עד ובא וקופל מאחר לקופלה והתחיל אחד. ,י-י( וסופה ישראל שמע השורה שראששמע

 במס' הוא וכן בס.ת. שטהגיו כמו אחד בתיבת הראעינה השורה לגמור הק; רש-י שמנהגומשמע

 עעיסס סנסמוט ססומס ;1 סרסס רסש גמג יחי נסיסס וגן ססרסיוס. גנוזומ סספיקות נמרגו גג)וח 6ו)י)סרסס.
 ו6ין מס מי עז יהכ 6תגו ,6'ן 11 סרסס נווח ממנ1 נססמו ווי6גונינו סס"נגי; ני,ח מחמם יסז6) ס)1וגן

")סמטנן-
 סנ)ומ נר,מ מחממ

""61 
  סיע,נ )ג) 64מ



יפהשערים ידרפ"ח:פתחי
 סוף התרומות ובספר יותר. ולא פחות לא יכתוב ולא וה מפסוק השקטה למלאות צריך פ.ט.שפרים
 וצ,ע מנחות; מס' סוף לוריא דוד ר' הגהות ועיין כן. מהגין לא ותפילין דבמוווות כתב תפיליןהלכות

 ו'( סעי' רפ.ט סי' לקמן ועתן מהנ.ל; הסופרים שינומדוע

)4לו,ר*
 שורה סוף41 שורהראש

-
א"שמע י.

 י ) : ,.)44:-
י

 שמע כלפיכורכה

 וכן )לבוש; בדיעבד. דכשרה משמע פתוחה, וקבעה כלל כרכה לא דאםצ"ד(

 בודאי לכתחילה מיהו מעכבת. אינה שהכריכה משמע וכו' האבנים על יכתבנה יכול בגמראמשמע
 ל-ט; ס-ק הציון בשער שליט,א קניבסקי לכורכה.מהג'ר.ח דמצוותה בגמרא כדמוכח כן לעשותאין

 המוחה בהם שקובעים החדעץם התיקים אלה ולכן, לכתחילה. כן יעשה ט'.(ולא ס"ק ע-א רףחו.ה

 אין מבחדץ, הכתב עם המזדזה את ,2כדרכים ךאלך )ד-ש עושים. הם טוב לאפתוחה,
 יגל. סלתו "1ויס עגת ממנו. נוחה חכמיםדעת

.ר4-ד'-ד4)_1__נ4_ע4__=__נ_(44_מ_ננ_(_יקי
1..... ...... 

..... 
 ,,,ן,,:: .....ן. .. ן,]ןןןןןןןן)ן,,ןן]]..........

'
 ץ9,%א~,,יי,,,,,,,,,,,,,,,,1,

:.:...:.:,:.:.:.:.:.:.:::.:.:.,

 פתוחה קכעהגן:,:ן;,.]:ן:];]ןן!ן;

: . פ

- - ז ב
 הכתן עם גללהאם

 חוץכלפי
- 4

 בתפילין וכן ס.א. ס"ק )מז,מ בדיעבד. כשרה אחד, כלפי משמע כרכה אםצ"ה*
 )שם( ברכה. בלי ךקיבעה מסירה מ"מ ל.ב.( סי'ערוה.ש



שערים ידיפ"ח: פתחירפו

ת ח  7-א
. 

 ;יג
.:

)(
 לאחו משמעגללה '. 1י4.'

..יק---ילן

 ן .י .. :.ן
ן . , . ן.1  

 ;ע לן ;1

 ופסולה בשכיבה אותה שקובע נמצא למעלה, ממטה כרכה אםצ"ת
 שאק משה באר בשו,ת ועיין כשרה; לר.ת ואולי ; ו' סעי' רפ-ט סי' לקמן וגיין שם; )חו-ה)לרש"י(

 לכל.( מוסכםזה

צ"ו

 למעלה ממטהגללה
 כ"ד(. אות )רצ,א לקמןעיין

 המזוזה בכיסוי הזכוכית מתוך נראה להיות צריך ש-די השםצ"ז(
 שם.( ובט.1 ה' סעי' וש.1 סף שךע )ועיין)לכתחילה(



יפישערים טורפ"ח:פתחי
 שהשם להקפיד צריך אינו נראה, השם ואין זכוכית, כיסוי לו אין אםצ"ח4
 ימין לצד יהיה הפרשה שפתיחת יקפיד אלי )שמעתי. לחוץ. או הכיסוי פני כלפייהיה
 מירושלמי משמע וכן הקורא. מימין וליפתח ליקרא מוכ)ת שתהא כדי תפילין לגבי דקיי-ל כמוהתיק

 אף לחךן ש-די שם יהיה שאעפ-נ מקפידים רש ואמת. בשלום מ"ב דף מז"מ ועיין ; מגילה מס'סוף י *י

 ז"ל( ריאר כתבי ועיק נראה. אינושהוח

 כותבין שמבחוץ איא מאומה בה -הומיף אסורט"ו*
 ס3ין סויוס גנך ר"6 : סג"ס שבפנים. והיה תיבת כנגדש-די
 מ3מון. גר6ס סיס6 ס-די סס גגל נקגס גק3 ומממין גוסגין. וכןספלסיות

 רססז ס' 6)וקיע ס' גנד כח"1 3מוכס"! כח"ו מנמון 5כתו3 גוסמןעוז
 13 סמתמ)ף ס6ומ גגד 16ת כ) סיגיע כלי סמ!חס מכסי3מ ס16תיוס6)ס

 פרסיות. 3' ע) ו3ר סוס )סוסיף 6ין מכסגש 536 3ית"63.6)פ"6

שששששששש-ש-

 וסי' שם; ובביה,ל וכ.ג כ' סעי' ל-ב סי או-ח )שין מאומה. בה -הוסיף אמורצ"ט*

 ז'.( סש' רע-ד סי' ויו.ד ד': סעי'קמ-ג

 בעי בספר( זכרון זאת )כתב ספר מה )תורה( מספר מ!וזה כתיבה כתיבה יליף : ל,ב דף מנחות)בגמ'
 הר,ן חידושי ועיין אבנים. על ולא עור על לכתבה גז.ש מהאי ילפינן רכבר וצ.ע מזו!ה. אףדקדוק,

 היבא אחר, דין ממנו למדין אין שוב אחד, רין למד כבר אם מופנה, אפילו דגז"ש פ,ט סנהדרקמס'

 התורה(. על גרי.! ועיין להשיב.דיש

 מנין )לגבי ע,ד סי' יוד חלק ש.ב מכשירין. יש לתיבה, מחובר שאינה יתירה אותק'4

 שכתב ומה אפרים. העהנר מבעל ס'ד סך יו,ד אפרים הבית עמו הסכים וכן בנסרע( דויהימנחרים

 בני בשו.ת וכן בראיותיו. אלא בפסק חולק שאש תמוה, המ-ב על חולק אפרים שהקחנריהבה.ל



שעריםפתחירפח
 סעי' ער,ה סי' יו,ד בערו-הש וכן נ-ד; סי' כהן חיים ר' בשו-ת חברהם ר הגאון וכן ; רעץ- סי'יעקב
 רהרש.ל ממזרים מנין על עליו מקדג אך ן ע,ה סי' מלובלין מהר,ם )רש,ל; פדסלים. די,1ב,א.(
 מגילה ממס' ראיה ומביא להכשיר, עדן אכרהם ר' הגאת דברי דוחה שם כהן חיים ר' שו-ת וכןפוסל(
 להן דיש ברכות שאני ואולי 1'( סעי' רע,ד סי' יו,ד )ועיין פסול. בתורה הכחובות ברכות ל-ב.דף

 )אז לפסול. ראיה מכאן ואין משמעוח לזה אץ עצמה בפני אחת אות אבל פסלי, ולכןמשמשת
 )א'(הקרג יהודה גבול שו,ת הספר(; בסוף השמטה )יו-ד קדק מהר-מ שו.ת י,ז(: )חקירה קס-הנדברו(:

 ברמב-ם ואולי מחוברת. שאיגה אות יתר פוסל שאימ לבאר הע-ב האריך הרמכ.ם ובדעת המ,ב;על
 אגרת כתבה ל.ב: דף מנחות ממס' ומקורו נדברו( )אז דשסל משמע ור' ג' הלכה פ.ה מזו1הבהלבות
 מצא לא משנה הכסף וכן אחר. בררך אותה פירשו או 11 גירסא השמשו הרבה אבל גר,א;פסולה,
 וכו';( והסמע הטור וכן השמשוהו תושו-ע לרמב.םמקור

 )במח1ור מלאכים. של כתב והוא המזוזה, חותמות.על שהוסיפו ישק"א(

 אות שהוסיפו מ1וזה לפסול הכרע אין לכן הכתב. מן רחוק שיהא הזהיר אבל תקט.1 סי'וויטרי
 יש וס,ת בתפילין אבל נרברו( אז הרמב.ם; )כרעת להחמיר יש אך לתיבה, סמובה שאינהאחת
 ברור.( 1ה אין מ,מ בלבד, במזוזה 1ה כתב הרמב-ם )נו,ב;שכן יותר.מקילץ

 להוסיף אין מבפנים אבל ,ימ.ג מאוטה, בה יהוסיף אסורק"ב*
 ג', הלכה ה' פרק מוזה הלכות )ימב.ם שפוסל. מי יש הוסיף, ואם דבר.שום
 ד'( )הלכה פסולה. 11 הרי אחת אות אפילו מבפנים שהוסיף או וחסר במלא רקדק לא11.ל

 בכלל הן הרי אותיות או פסוק או קדושים שמות או המלאכים שמות מבפנים שכותביןאלו
 גדולה מצוה שעשו אלא המצוה שבטלו להם די לא הטפשים שאלו לעוה,ב חלק לו שאיןמי

 בשו-ת סופר החת.ם וכתב ובו'; קמיע היא כאילו ועבודתו ואהבתו הקב,ה של יחורושהיא
 היא כאילו המצוה שעשו משום אינו המצוה בטלו הרמב-ם שכתב דמה צ'( וסי' ב' סי')אהע.ז
 הגר-א( בהגהות וכן פוסל הקטנה ביד וכן המזחה. פוסלת בפנים דההוספה אלאקמיע

 למס' הר,ן חירושי וויטרי; )מדזור בתוכה. מלאכים שמות להוסיף נוהגין שהיוויש
 ספר האשכול; בספר ראב,ד רש.י: דבי ספרי הגאונים. קצת ומנהג שם ורש.י כ-א: דףסנהדרין
 וכן בכ.מ; מובא הרמ,ך וכן החסיד; יהורה רבינו שמחה; רבינו בשם מיימונית הגהותיראים;
 לשיטתו.( חיישינן מ.מ פסול. לשון והשמיטו הרמב,ם מלשון העתיקו ורמ-אבשו,ע

 מסג14ן. ייוק וסל) )מלס מקי15ת וג' "1חתוחיסס ג"7 עס מ51מס י"נ סכ,ס ג"ד קג,5מן'ס

 וגתמ"ה. )מלקן יס 55קע[ס 15 געוסי5 61י)ו מ' 5" "1 "כוגס" סיהמן 5)1)גן,

ק""
 רמ-ע שו,ת )משמעות יותר. שחמור לומר צד יש השיטין בין הוסיף

 במ.א הובא השיטין, בין קטנה אות כיתרון דהף לאות מחוברין שאינן תגין רפוסל ל.ח סי'מפנו
 פסולין שהתגין המ,א דברי מפרשים שיש )הגם אפרים; והיד רע,א פי' וכן ג'( סעי' ל-ו)סי'
 ושו-ת ; השקל ומחצית הרב שו-ע : כשרה המ1וזה מעכבי, לא דתגין דקיי-ל מה ולפי האות.ולא
 מחמת בטעות ויסודם אות יתרון מדמת פסול טעם כתב מפנו שהרמ,ע הגם י-ח, סי' יוסף1כרון



יפטשעריםפתח'
 ; י.ז' סי' לנצי,ב דבר משיב שו,ת ; כלל תייג מלא דגרע הרמ.ע ודעת לפסול.( אין ממ המ-א,קיצור

 והחסד הכנה.ג להחמיר העתיקו וכן עיי.ש( תימא, והוא הרמ-ע של בפסק לפקפק יש מ.מ ;ערו-הש

 והמ-ב;( ומ.א שםלאפרים

 )חקירה והקסת ל.ו סי' השרד לבוש בתרמ; ת~ין )שאין ומזוזות. בתפילין מקיליןויש

 סי' דב.ש שו,ת בשם רע-ר סי' במק,מ הלך ה1ה ובדרך הנ-ל. הרמ,ע מרין עליו השיגי.1(

 ולפי,ז הרמ.ע. עם מסכים בשו-ע אפוים יד שבהגהותיו אע-פ ס-ד סי' אפרים בבית וכןע-א

 טפי.( חמיר השיטיןבין

 ;כמו תגין בחסרון עיכוב דאין האות, בגוף נוגעין התגין אין אםק"ד*

 השיטין. בין קטנה אדת כיתדך דהדי גרע זה 3ז"3, ג'( סעי' ל-ו סי' המחברשפסק
 ועיין האות; אל אח,כ ימשיכם אם אף מהני דלא שכתב אפרים ביד ועיין י,ג; ס-ק שם,מ,ב
 התגין אם אבל כז'. ונראין ראשין לתגין יש אם בד"א ט'.( סעי' שם ארחחזו,א
 הליי.( שבט שרת היין בה. לן לית דקים קוים רקהם

 ד' סעי' קמ,ג סי' במ.ב מובא א' סי' אילעי דבי אריה "ית פוסלין. יש תיבה יתרק"יי*

 ויש ודה,ח; אפרים ושערי מא.ר בשעה,צ מ,ב אחר, תורה ספר להוציא מצריכים ויש כ-ב;ס.ק

 שיק ומהר.מ קכ.ד: סי' יו.ד יצחק בבית וכן הגאונים; ממנהג היטיב באר ס,ת; בקריאתמקילין

 הבית ברכת ב'; סעי' כ.ד סי' קש.ע אחר; ס-ת והצריכו זה ממנהג שנטו רש אחרון; רףיו,ד
 תוס'. שע,א; סי' יו,ד נזר אבני שו.ת כ,ט( סי' )תפילין ארי תפארת אמת שערי ב'; אות מ.דסי'

 ויתרות בחסרות אבל י-ג-כ'( הקריאה שלחן ;על השולחן מסגרת ל.א-ל-ה; סי' אדם חיי עלחיימ

 ;כף אחר. להוציא יש ויתיר חסר בכלל דנבלל ברור אינו אם אבל להוציא. שאין הרמ,או?סק

 ה'.( שער סוף אפרים שערי ל,ג; ס.קהחיים

 ומקורו ל,ו סעי' ל,ב סי' מ,א הראב.ד: )משמעות תיבה. ביתר מכשירין יישק"ן*

 הראב,ד דברי מפרש אפרים ובשערי מסברא: מכשיר והפר,מ הרדב,ז; בשם בכנה,גו:תשובה

 מלאכת 1' אות ד' חקירה וקס,ה רע,ב; סי' יו,ר שאול ביד וכן התיבה; שגרר אחר רק1-מכשיר

 טוב ק,ו.( דף סופרים תיקון )קונטרס גבורים מגן ; גרירה בלי מכשירים רוב אבל ח'( )ח'-,טמים

 כוכב ערו.הש; שע.א; סי' נ,ר אבני שו.ת ל.ב; סי' או-ח יעקב באר רל,ה; סי' ודעתטעם

 כפולות תיבות בהן שנמצאו תפילין הנ,ל הרדב.1 ו1,ל ב'( - )או-ח יואב חלקת קכ.ב; סי'מיעקב

 המ.א.( העתיק וכן עכ.ל עליו לחלוק בדאי שאיני אלא מגמגם ולבי בתשובה, 1-ל הרדב.1הבשיר

 חסר מר: אבני ,שו.ת טפי. חמיר דבס"ת לתפילין ס"ת בין מחלקים ויוםק"ז(

 למהר"ש ודעת טעם טוכ ובשו.ת נדברו( אז מס,ת; חמירי תו.מ דלעולם קשה )וזהלאברהם;

 א' )בתשובה הראב-ד ו1'ל תיקון. א-צ לכתחילה ואף בפולה תיבה עם ס,ת מכשירקלוגער

 שוה הדבר כי משיבך אני בתפילין... מצאת אשר הכפולות תיבות על שאלת הנה מחדש(הנדפס

 ואי סתומות פרשיותיה לעשות במזו1ה אמרו והלא פוסל 1ה אין כן בס.ת פסול 1ה שאיןכשם
 שאין מקום כשר, פסול, בסכך מיעטו אם פוסל, שהאויר במקומ ומה דמי. שפיר פתוחותעבדינהו



שעריםפתחירצ
 אויר היה מקומה כי )הכפולה( המלה חשוב ועתה יפסול. לא פסול שסכך דין אינו פוסלאיר

 הפרש מצינו ולא לתפילין בין לס,ת בין תשובה מכאן ובשרוהו. המלה באותיות ומלאוהובתחילה

 ביד הרמב,ם על הראב,ד השיג לא למה צ-ע עדייו )אבל עכ.ל. תפילין. לבתב מזוזה כתבבין
החוקה?(

 פסול. מנוקד ס,ת ז' סעי' רע-ד סי' יי.ד "יין לפסול. יש הניקוד, בה כתב אםק"ח*
 במגילה אולם בס-ת הברכות לכתוב אין ד' סעי' קל-ט סי' או,ח תטו-ע ל.ב. רף מגילהובמס'
 דפסולה.( משמע למוזכי אבל הרשב,א לדעת י'( סעי' תרצ.א סי' או.ח )שו.ע בכך. נפסלתאינה

 לעיכובא. ואינו שמבפנים. והיה תיבת כנגד ש-די כותביםק"פ*
 מס' מקובצת שיטה ואתחנן;* פרעות פ"ק בזוהר מקורו ; הרא"ש בשם טור וצרפת; אשכנ1)מנהג

 מ"ח נ:זדזקך: . והיה.( לפני האויר כמד מבחוץ ש-די לכתוב העולם עהגין כתב ל.ב. דףמנחות

 גס גר )מסף מ)נר ~סימ מ1ג'ו וסיס ז" סמ6 )קנ) מ)נו "מלסיס י" 1ע) י"ס( )1"ס 1ע.1" מסת6 קדס6 סמ"ומס
 עג"1. י12נו מ)נו סטלין מנ1)ט'ר

 ס"זמ."ר מכיק פמעמי ,ך"(** )ס:סינ. ר6ףוגן
 )ססמסקוס רמו ד ס סגעס"ט ת1מין. גסס ס"מר ס)יט"" מסקרר"

 יוגס סמחס( )ס1ן 6)6 .סיה )6,ן י1ומר מנסמס. .סיס 16 מגסון י, 1מ,סריח ס6"2ר מי ג~מר יאי-,11ארכ!ך
 )סגמרס י,גס מ)גר זי ס 16 נסמס ס)") סססמסס 'ד ע) מ)גו וס,ס )רמ1ז ע,ד 61פסר סנזס"ק. מסו. גס~ן,סמ"ס

 ט.( ג1 נסס ספליסה סגמג גמו ישראל- וילתית קטךכ[ך 1וטהקין וס סס למנמון

 הרא-ש; אביו בשם )ט~י הפרשיות. שבין הריוח נגד שמקומו וי"א ווג"הק"י(

 משה.( ררכי התרומות; ספר בשם הג.מ ד'; הלכה ה' פרק רמב,ם קטנותי הלכותמררכי

 מבחוץ נראה שיהא ש_די השם נגד בקנה נקב דכ!נ1חיןקיא*ם*
 של 1:יןיק נהגך ךעכשיך הקטנה( יד לכתחילה. וזה הגמ-י.( מררכי; רמב,ם;)טור;

 המקום ואם ה'( סעי' רפ"ו )סי' לעיל  ועיין  ""(ט1( שקוף פלסטיק אווכוכית
 בקלף. נקב יעשה אותה לגול כדי השאיר אם לכסותה. יש נקיאינו
 או בתיק המזוזה את כררך אם א'(. סעי' לעיל עיין הג,מ; בשם פרישה יעקב;)קול
 מעורר בשם )שעה-צ ג"כ. הנייר על ש-די שם לכתוב שמצריך מי ישנייר,
 זוה,ק( עיין הש,ד; להבריח )כרי היו-ר גם נראה, השם כל שיהא יזהר וגם קע.ב, סי'ישנים

 לעיל )עיין מחיקה. לחשש יבא שלא בזכוכית השם את לכסות יזהרקי"ב*
 ואפילו התיק על השם מן אות שום לכתוב לא ש1קקפידו ויש רפ-ה.( סי'סוף
 בעלזא(. מנהג אותיות. מחיקת )מחשש ש'אות

 נגד מכוון השם שיהא שמזהיר מי יש לגמרי מכוסה כשהמזוזה גםקי"ג(
 שם.( ישנים )מעורר הפתח.חלל

 סופרים, קנאת בשם ט.ה )שעהע; למחקו. מותר השם מן אות נמחק אםקי"ד*

 עיי"ש.( קדושתו פקע אות שנמחקכיון



 רצאשעףים מורפ"ח:פתחי

 ה: אלוקינו ה' נגד כוזו במוכסז כוזו מבחוץ שכתוב נוהגין עודקט"ו(
 הסמוכות האותיות השו.ע.4הם השמיטו ולכן כן לכתוב נהע לא ועכשיו הב-י וכתב טה-;)הגמ-י;

 הילה.( )באר ה'. אלוקינו ה'לאותיות

 ג6סר ס6ש)ו רמ, גוסתר, סוי סס ס61 גהו סס סתני6 גססכ:וזו

 סמט6. מן יל6 11 נוונס ועש %ן נתנ6 ג)ומר 111 סף' גגמטמ6 ג"1 ; 1"1 סג"ו ייע מ"מ גנקמרומיוסג

 גמס' כחו בסוכסז כוזויצקי
 מגי"

 ס! ג6מימס טירטוס )סמג')ס( סנועס ת)מי "ממ ס),ס יגמ
 מורס.)גמוווס ס) 6לממס מקף וסס"ת סר~תי,ס סרי גס"פ פי' ול-ס מ,רס. סן 6)מסס טיי6 כנמווס ופרסקת"וס.

 ס-י  גס"מ ניי ליי  שלייפ  פילי  לפפר גי רן : סעממס )קסר הס ומגימו.( ע,ינו פי6 סססורס סמורסרמו4:
 סהיו יו6סומס 4מות6 סימ% וימן )ומו יגו*ס ומו מס !יעמ !חקי )מ ונמתי )304,805(. 6וחיומ מח-סשסי

 גמקסי רגנן. מ)גי מ5ן מ1גיס, ס)מן ע) ,סע)וחו סר6ף ו6ססי נ6ס יגר גמנודתי וע)ס סתורס. 16מימסיסמס
 תיס ס) )גמר, טממ"ס עושס ,הו ודק' מ6"ן וכ!'ימ 6)פיס ,צ' מס קטמד,ה ת,גמ רמוו סשרס5ומיח
 6מח 16ת )סוסיף ס5סוי קי-) תמ6 )מ6יף, ססר קריח )וגססר מסחס. עוסיס 16תית ססמח-ס גטמסיסכ)ומר

 וסו6 )'( יף  קייוסק גמש )כי*מ6 התחג גחסרות גקי6ק 6ק ס6נן 6ע"פ ססי). ס"ת סמ,פיף, וג)גתיס,

 וגמג ס)נו. ממספר סמ,מ 3,214 ססן 6ומיהה 301,591 יע)ס וסרסס, סיסס וגג) סגס"מ 5ות ג) ומנם טרחגענמו
 פרסס ג) סקיס גסג) וססר מנס סו6 מ )ימון, ר5ף 1") סממגר יגינו ממן ע) ,עג"פ סס ססגסומגען

 1נע"ג.(וסרסס.עג-)

 מימינס מומה )סס וסמיס )עטוג סעתיק מנוות גוגות ו'שו יטר5) גס)מ( סרסת סמעוני )')ק,ט גמירסוסנס
 ע'צ. ועב4ישין. 11 מסמ6)ם כ1זךזזק. 11 מימעס עס6ן מ"תס גמץומסמ6)ס,

 סמו ס' מ4מס *ס ס'יתיג
 סרס-

 סמוגמ 6מ מנדסין 'וס גכ) סתסנם ע) מ"ס. יף סוגס גמס' וסא גסמו. )ומס

 נא. דקך,ציע!ק יהך 84כי 6ומר יסויס רגי נ6. סנ4סס ס' 6נ6 נ6 סוטשס ס' 6)6 ו6ומריס 6התסעס

סרס-
 גס)ה גסרסת סקמוגק מק%ומ גס)ט סמקושס סן סמות. וסמיס מסגעש ועוי סוי 6נ6 נג" וסו 6מ

 6חלונס %סק,6ות ססוק ס, ו6טונס 6ומ ,קכ!פךר4,צ ,צםפ ומסן 6ההיו ע"ג גמ סוסחן חט.... ויג6...יסע...

 ,סס ייט ד 1 ס*)ה יג) ה' ייפע ס) ר ך!קך סו6סק ססס גוק. ססיר סס וגן 6חרון ס) ור6סונס 6תנש,ט)
 84ני.ע"כ:. סה1ס)"1

 מ% )סמס ע"ג סס גסממ,ק 5ג) ? סמופ ע"ג מס5ר סל1 סמומ נסמט )מס נ"ג יעד'ן סחוס'( ססקסו מס)עי"ס

 61. סושעס "1 6)' והו 84ני סמ כח ט) ר6סק וסס 1!מך טס י6סק גת ש ו6סק סס מ%ן.נמג6 1)-1 מ%ן)"ו

 סל' וסו( 6נ' ססו6 ) ע"ג סס עא ),מס סמו ס' מ)חמס 6'ס ס' ום"ו( 6נא )ג)ומר 61נה:-1 ק6 י: )רמוהס

 יגמס ג' עא סיס גקי"סססמירס
 ע-

 ומויט. ענס ס'6 מ סנ"). סח,רס 5ומיומ )מססר ע"ג סס

 כח"ו בכווכם"ז כוז"ו ,צק"י סמוח פתוחס ש י"עמןדסנס
 יסעו"

 מש-ג יס ונמוחס תקג-ו( )ממן

 סמוחס 6וחיומ מספר ומגפו) כסמססיי 6ומעג ממקי6 שסיס נ' קחי 6ומיית קס'ש 5יסיס ג' וגמסי)ע6ומרס

 גח, גמוגגה גחו סק' סמות מספר עס וחנרפס 1ומו281( א )ן78 וזקך 84ני סתומ מססר טסה-.תס'4ן

 לרי,י פכלילרן5(
 מ)ס ומג'ונו, עדט סהורס 6ותיומ מ מס.ס 6)סיס "ר ס )304805( טמורס 6ופיהז מפסר

  חיס. פל יפייי פוימ  היו  יעי-י,  ילסשמע



שעריםפתחירצב
 עיי"ש, הקדוש בוהר הוא ומקורו מקום, בשום רמז לו מצאתי ולא המי ,כתב ש-דינותנין

 שם לכתוב בומנו שנתחדש מביא ל.ב. רף מנחות מקובצת ובשיטה וה. מנהג מביא הרמב,םוגם
 מבחוץ(.ש-די

 הקדוש מזוהר וירוע שמורים(. )ב:צ,ת 16"6 ,קור וסגוס ססס 6)פין ,עיל סו נהוס סי" סו,ה סס,7, יתנ
 ש-די. השם הוא יסוד של ששם ט: דף יקראפרשת

 הוי' -תפארת אקי' -כתר
 צב-אות - והודנצח י-ה -חכמה
 ש-רי -,סוד י,ים. בניקור הוי'- -בינה
 אדנ-י -מלכות א-ל -חסד
 "לקים -גבורה

 רחל. של ראשה הוא שם המ~וזה קביעת במקום כי במ-א( שמורים )במצ.ת יותר מבוארוהענין
 שם ע,י שנתגרשים החיצונים ליניקת רמן והוא ובלק, בלעם שהוא לבן של תרפים גונבתוהיא
 מהשכיל אנחנו וקטנים מושג, לנו אין שאנו ואע,פ לשמירה. חשמל גורם זה שם וע,יש-די,

 זה. מענין שכתבע מה בהקרמה עיין רחטם. עושים שהדברים ספק אין שהוכרנו,הנסתרים

 דף ואתחנן פרשת הקרוש )זהר שבפנים והיה תיבת כנגר ש-דיבדישבים
 הספו(. בסוף מובארס.ו.

ע **ס4י ש%,4י* חז"ז ז1*מש% אז"* 4הווא "ט"9זח%
ו א,"* ק*"ש% קתטששסם ק4.מ1"סטז ק"%סעסט(ז*"ז

סא42ז
 קטט"

א ס*"ט"" מש4" קו%4 *ס%1 קז1זם סז*" ש4  "קט", סט ק(ץט4יט (ץ*טט קך[(שטוק__ק4ץט
8 קטס4טז קסז4"ז סח"4י4ז מ,%" ("*ש4 ז,אזך[מטטש ".1ט"

ש י*ט ק"*4 ס~ז"אטז ש4 זץזי*ם קזץ"טקי-מ41יטז
*ס%1

 ח4"
8 מז1ס ססחא סז*מ "טמ4 ח% "*א* סם*"שחז"טישז א4 סח97חז-ל יס4 ן4ס4ח ש" *(ץן1ס

-
5 ססט~ש"סט סס114שסטז "שס*חח1ז סס2"%זחיט

 ז1*"ש" אזמ* "ח% (זט"עזרז%
1 4ס4 ש%,4* אז"ז ק "*"* "1"ש% שסט קטטש שסטז ק4ס1 שסטנז ק"%זם""ז

 סז*" קטט""4סמ!42ז
ן ס*"ט,א "ש4" קו"% ם%1 ' קז1זם

ן ק*!טש "חט"ז סט ק(זט4ט ק(,*טט קךמםשטזק--,7-4ט

ך,טטו("
 מזח" ק"*"1 זי"ז

ע קטסשיטז קח(ז4טז סמ"4,4ז
ק י*ט קש*4 סזזט1זסז ךזזייזם"4 קזן'טקז-ק4וג'טז

 "'"ז ס4 4ס4 זיס1ימ ""ז2סק% ק4יא*ס%1
 א1זששאי

ק 4  5 ש ססחע"ז2ם ס,*" "טמ4ש "% א,"* סם*"ש%,"ט4ש,
 ט "סט ססטטש שסטז סס4ט2 *חח!ז "שס סס2ק%זזז4ט



רצג

 רפ"מפי'
 וברכתה. נקבעת וכיצד קביעותהמקום

 ויקבענה דבר כי ש5 או קנה שי בשפופרת יניחנה 5קבעה באא4
 ג' )"ק1גע כתיבתה. בשעת יברך ויא טזוזה לקבוע אקב"ו ויברךבמקומה

 )גו)ן.( 6חת כרכס מנלן תוחות ג'16

 )061 יחוץ. הסמוך בטפח פתח שי הל5 בתוך קביעתה מקום איזהוב:(

 השער גובה הע?יון שייש בתחלת ע)מס.( גמ,ווס סיגיחגס ו3)ני מעכג 6עויגס
 וצריך טפח מהמשקוף שירחיקנה והוא כשרה, מזה ימעלה קבעואם

 קבעה ואם )6.( 16 'ד 6טר סו6 06 מן חעוק )"ק הנכנס. ימין עללקבעה

 פסו?ה.משמאי
 ובמחיצה הרבים ירשות פתוח פתח חלק ובכ? לשנים ביתו שחויק מיג4

 סובב הדית שציר שבסף החור שעושה במקום יזה מזה פתח ישחולקה
 אותה. קובעים לו שנכנסים ובדרך הבית הוא הדיתות שם ומעטידבו
 חפירה בה יחפור או הפתח במזוזת במממרים ימממרנה קובעה כיצדד(

 פסולה. כן עשה שאם בעומק טפח יחפור יעטיק ולא בהויקבענה
 פסויה. 5פתח חברה ואח"כ ת5ושה בעודה הפתח בטזוזות קבעהה(
 שטע שיהא ויכוין הפתח מזוזת 5אורך ארכה זקופה להיות צריכהו(

 גריכס 6)6 נוקופס ספסופ י"6 36) גטגו. ונן : סג"ס חוץ. לצד הגיייה סוףדהיינו
 גססוכ 6ותס ותג'חיס סגיסס יד יו)6יס  וטתלקדקיס ססתח. מווות )רומג 6רכס סגונס)סיוח

  פויט  ליר יפט ריי)י סמוווט ר6ס סיט6 ויגוין  6)1.  יפריוי  גיי1יו  ילו  וויוג ר6וי וכןונ6)גסון
 סון. )1ד  6חרוגטוסיטס



שערים ארפ"ם:פתחירצד

 רפ"םמי'
 וברכתה. נקבעת וכיצד קביעותהמקום
 כל של או קנה ש5 בשפופרת יניחנה זקבעה באא4
 מזוזה לקבוע אקב"ו ויברך במקומה ויקבענהדבר
 מנרן מוחומ ג' 16 נ' )הקינע כתיבתה. בשעת יברךולא
 5ג51ן.( 5חמכרכס

 בשאר 84י וויטרי.( מחזור הגשנים; רמב.ם; שו; קנה. שץ בשפופרת יניחנהא'4
 הישר )ספר שתפול. דאפשר לא, שפופרת בלי אבל ו'.( סעי י.א סי )"שיעדבר.
 שעוה בנייר מזוזה כל ויכרוך )חה'( הכותל. לחלוחית מחמת שתרקב אדלר.ת.(
 המזוזה יתן גשמים שם שיורדים הקלף.ובמקום תתיבש שלא כדי בניילןאו

 )עיין תישרף. שלא עץ של בתיק יתן וורחת שהשמש .ובמקום יפה סגורבתיק
 מ.ב ; ל-ג: דף מנחות מס' ועיין שם המשניות בפירוש וברמב.ם 1' משנה ט.ז פרק כלים מס'משניות

 וקונטה-מ.( ק-ב;סי'

 )דשק ברזל. של בתיק המזוזה לקבוע שלא דנכון שאומר מי יש קנה שץב'(

 6'ג1 מקגו. "גח1 ימיכם ירבו למען סנ6מו גמ1 ימיס מ6וגס סשחס מ ,קבעשייפ בזרןבשם

 נוהגים אין מתכות מיני משאר אבל גמזגמ.( ס~רו גמ1 סמ5יין, ע1 סמקגר סעיףגדק
 אין בברזל וגם השולחן.( על סכין לגבי ק.פ סי' סוף מ.א עיין מקצר; שייך בברזל רק )כיליזהר.
 ס,ב.( דף מז,מ ושק; ברזל. של הם המסמרים ורוב כך, כלקפידה

 פירושו אלא יברך ואח"כ יקבענה דוקא לאו ויברך במקומה ויקבענהג'4
 אסיפת שד,ח; גמה: ,ש~חן דעובר. עובר יהא שלא מיד לברך כדי מקומהיתקן
 קונטה.מ.( ועיין אח.כ; שמברך לפרש שמפלפל הכהן כמהר-י ודלא י.ח; או.ח חמכה ח'דינים

 יש חיוב, זמן עיקר קודם שקבעה או קביעתה, לפני בירך ולא שכח אםדי4
 רי,ד סי' ריש ומ.א י.ט; סי' ריש ירר עיין נמשכת. )שהמצוה אח"כ. לברך שיכולאומרים

 ולענין אח.כ. מברך אימ מקודם בירך ולא שכח אם ומילה, שחיטה כען הנגמרת מצוה דכלדנקטינן
 אשרות י.ג; סי' ב' חלק רע-א שו-ת ועיין ועומדתי קבועה והמזוזה עמר הקביעה דמעשה צ.עמזוזה

 ושו'ת ס,ט; סי' ב' חלק לאברהם חסד ושו-ת נ'; סי' יו.ד שוהם תרקדש שו.ת ט'; סי' יו,דהפסגה

 מפקפקים ויש ;( קמ.1 סי' קונט-ה קט.1; סי' הלוי חלק ושו,ת מזוזה; קלוגר למהר.ש חייםשעת
 מי יש בפתחים, מזוזות בו שיש לבית נכנס )9נטה-מ;( להקל. ברכות וספקבזה

 ברכה יהוי י-ט סי לאו-ח וקצייה נמי )עב-ץ עליהן. לברך להסירן צריך שאינושאומר

 בבית לדור שנ!ברך שאוג!ך כ1י וי,2 באריכות( שייט דף הלכה בבירזר ועיץ צריכהשאעה
 אחריו נמשך וכו ס'; סעי' א' סי' רע-א עיץ א'; סעי' ךט בסי' בזה מסחפק )מא מזוזה. בושיש



 יצהשערים ארפ"ט:פתחי
 הט סי' או.ח נאמן אורח ובספר הרמב-ם על רוקח במעשה ובן כ-ג; סי' יו,ד אשכנוי מררבשרת

 כהמ,א; לדור שמברך שוכר בענין לרע-א מבאר כ.א כלל שפר ובאמרי ומלכות. שם בלי לברךכתב

 בבית לדור לברך נוהגין דלא נכונימ.( המ.א דדברי בתב מ.ג סי' יו.ד רא-ם תך!פת בשו.תוכן
 סע" רס"ו )סי גקויס מוווס ,גג' ססר"ס )ס' ,הג"ה: באריכות.( קר,ח דף הלכה בבירור )גיין ;וכו'
 חוגס סמוחס גמו ג5ן סס"0 5פסר ו.עסף מן ון6 תעסס ס, ססו) גי סיץ סע0 )סי ממיוס סססס )סטו ס5ס'"5(

 בלי קבעה לגבי קפ-ה אות רפ-1 לעיל )עיין ג"ע. ~עיין )קגען ו)סוור לססירן )גון ו)ס'"1 סו5סיר
 ר'(. סעי' תפ.ט סי' העומר ספירת הלכות )ועיין *דלת(.

 מזחה. מצות על שמברך נוסך וי,2 רמב.ם.( רא.ש; ; חץ "ר; מזוזה. ץקבועה'4
 דתלוי שחירש מי תש ;. גר.א י'; סי' רפסחים קמא פרק רא-ש ועיין הרואה פרק ברכות מס')ירושלמי

 מצות על שמברך י-ל קביעה א,צ ק-א( דף ב,מ )בשש,מ דלרש-י אלא במסמרים קביעה צריךאם

 ר'.( אות ס.ד סי' מז,מ סק-ד; רפ'ט רעה שערי מזוזה; לקבוע מברך קביעה דמצריך ולהר.ןמזו,ה

 שיש בבית ץדור שמברך שאומר מי יש מזוזה, כו יש שכבר לביתוהנכנס
 מצות על י2:רך אך זה.( על חולק שהברכ-י ג. ס-ק פת,ת עיין ; א' סעי' ךט סי )מ" מזוזה.בו

 להסיר והמנהג ציצית. מצות על עליו מברכין עטיפה כרי בה שאק קטן בטלית כמו )י-עמזוזה.
 מזווה.( לקבוע ולברך ולקבען ולחזורהמזוזות

 ומב-ם מזוזה. קביעת עץ שמברך שאומר מי יש לאחרים, מזוזה הקובע1'4
 משמע וכן קונטה.מ; כאן; השמעווה אף ראשונים הרבה וכן י.ג; סעי' י-א פרק ברכותהלכות

 מק-מ; ה!יין סוכה; עשיית על מברך לאחרים סוכה. לעשות מברך לעצמו סוכה העושהבירושלמי

 עיי,ש.( השמשוה. בכדי דלא מזחה לקבוע ויברך העסח לשטת שאין ע.ג ס,ק מז-מ1!יין

 ואפילו בעה"ב. ולא יברך הוא המזוזה, את הקובע בעה"ב של שליחז'4
 שבעה"ב יותר שטוב וי"א חטכה.1 ונר שבת בנר כמו )קינטיהמ בעה"ב. בפניקובע
 אחרים ומוציא יצא כבר שאם שם ובמ.ב ג' סעי' תרצ.ב סי' מגילה הלבות עיין ען )עחרש;יברך.
 השלט מ)הג מ.מ . שם ובמ-ב ב' סעי' תקפ.ה סי' שופר תקיעת לגבי וכן יברכו, שהאחרים יותרנכק

 שם.( במ-ב ועתן גר,א; פר-ח; הרמ-א; כדעת הוא יצא שכבר אע.פ לאחרים ולברךלהקל

 בעצמו המזחה יקבע לכתחילה לכן היא מצוה מזוזה קביעת ץקבועח'(
 כולן שיקבע נכון חדרים, הרבה לו יש ואפילו מבשלוחו. יותר בודמצוה
 דירתו שעיקר בחדרים יקבע שב?צמך 1מצידך ךי:2 ג'.( ס,ק ג. פרק )מז,מבעצמו.
 מז,מ; עיקר; וכן ב' ס.ק רפ-ט סי' )דשק . שליח ע"י לקבוע יכול ביתו בני וחדרישם,

 הוי וא' ע.כ. מ~חתא לי קבע נחמן לר' ליה אמר ביתא. בנא גלוהא ריש ל.ג. דף מנחות מס'עיין
 'דע דלא שתירץ אדם בינת דברי ודחה נ.ד נלל מ' מערכת שד-ח ללמדו; נחמן לר' לו היהאיסורא

 מבשלוחו. יותר בו מצוה במזוזה כלל שייך דלא שאומך כ:י ויש גלותא.(רחט
 ש-ח שלמה חכמת שם; שד.ח ועיין מהרש,ק; המלך; יד ובשבת. בקידושין רק שייר לא בוימצוה

 את להסיר לביתו הסופר בעה"ב הביא אם לכן במו.מ.( ואמת שלום ת.ס; סי'ריש
 המזחות. את בעצמו יקבע הבדיקה, אחרי שם הבית בעל אם לבדקן,המזוזות



שערים ארפ"מ:פתחירחצ

 בין להפסיק אסדר אחת( ברכה סמך )על מזוזות כמה קובע היה אםט"ך(
 מצוה של בדיבור ואפילו שם. ובמ-ב ט' סש' כ-ה סי תפלין הלכות *.ח שין 1 למזוזה.מזוזה

 אפילו בריבור להפסיק ואסור . צריכה שאינה לברכה טרם כי לרבה שלום להקרב כגת להפסיקאסור

 הסיח לא ואפילו לטרך, קלא הרבה שוהה אם בשתיקה. להפסיק אסור הקודש.ולכתחילהבלקין

 הקביעה אבל עי'.קה לכתחילה. ליזהר חט ג-כ באצבעותיו לקרוץ או בעיניו לרמז ואפילודעתו,
 נו6ס סיס )ק סססק. סף לו סומו6, רק ססן מ,ח"ת מנמ"ס קוגע 6ס ינ" הך". הפסק. הוילא

 סמומרוח. ו6מ"ג מד5וויח5 סיג"ו ססן מוחות מס)ססע[גע

 יד של תפילה בין השח שט ומברך. וחוזר הפסק הוי למזוזה מזוזה בין י2יחהמן"ז(

 בין השח כן וכמו ט'. סעי' כ'ה סי' או-ח ועתן ולברך. לחזור וצריך מצוות, שתי שהן ראש שללתפילה

 אם שמסתפק כוי דיש ה'.( סעי' י,ט סי' ביו.ד המחבר לדעת ומברך חחר לשחקסה,שחיטה
 דאינו דקיי"ל השחיטות, בין וכן הסעודה. באמצע השח כמו ומברךחוזר
 חוזר דבמזוזה הסכימו האחרונים אולם לטלית. טלית בין וכן ומברך.חוזר

 סעי' י,א פרק הדר חובת ועיין שם; ש,ך ,שין חיובית. מצוה שהיא לתפילין כמוומברך

 וקונטה-מ.( הלל בית ועייןט';

 וצריך הפסק דהוי אומרים יש מזוזות, לקבוע לבית מבית הולך אםי"ז(
 יעשה המזוזות, קביעת בין שח אם הלכך חמץ(. בדיקת "לכות הייו ולברךלחזור
 הילוך שאין אומרים ויש יותר. בברכה שיתחייב כדי בחוץ, הילוךהפסק
 רב הרה.ג ל.ג. סעי' ח' סי' מ.ב עיין שם. בדבר דיעות ויש מציצית. עילפינן הפסקמקרי

 שליט-א(.אלישוב

 מ1111מיו סמוו,י )ג6ורס, ססקק סף זס')ון גסוסידס סמ'וו מס ,סיו"ג"ה

 ססוטר )ממ סמוו,ומ 6מ ממ6 ס% ספיר, )6מר יס סס% גי,עיג גסמסדון ומגוך סחר 6ם ימספוונן,ג1יקן

 ענס ססי6 )ססמ מפחס סמוחומ 6מ )סס)יף ינטרך י)6 ר1ססק, סף ד0י,ון נד זיס גיק 1,גרך, )ס,1ר סיגי)גוקן,

 י"ע( גסמון. וע"ן )סמ*ף. ננון סתס )%ס  סיעס יק) )א סנהן ננ1נ0, גן ג))6

 חיובם שאץ פתחים לו ויש מדאורייתא במזוזה שחייבים פתחים לד יש'"וק4
 פתח של המזוזה ויקבע ויחזור בזה, זה יערבב שלא ידקדק מחומרא,רק

 אלא שאינו לפתח חיובית פתח של מזוזה יתן ולא חיובית. לפתחחיובית
 דוד אברהם ר' מהרה-ג תורה קנין שו-ת קלה.; לקדועח, חמורה מקדושה הורדה 1מחששחומרה.

 ט.ו סי' ציצית הלכות באו.ח זה דין ומבואר ; נ-ה. סי' ב' חלק שליט-א שטראסבורג אב.רהורוויץ

 שהרי מדרבנן, רק הוא בציצית דחיובו קטן קל לטלית גדול של מטלית ציצית להתקי עלא א'סעי'

 השל,ה במש,כ 1' סעי' ח' סי' שם מ,א רעיין ; למ1ו1ה בזיון שיש במזו1ה וה'ה הצינית. את ב[המבזה

 כ.ל - רצ-א לקמן ;עיין בצפון.( תמיד יוהן בצפון עחכה קרשהקדוש

 החיובית בפתח היתה מזוזה איזה יודע ואינו מזוזותיו לד נתערבך אםי"מ41
 האלו מהמזוזות להחזיר לו שאין שאומר מי יש חומרה, מצד בפתחואתה



 יצהשערים ארפ"מ:פתחי

 י-ט סי או-ח נאמן אורח ובספר הרמב-ם על רוקח במעשה וכן כ.ג; סי' יו"ד אשכנזי מה-רבשו.ת

 כהמ.א; לדור שמברך שוכר בענין לרע,א מבאר כ-א כלל שפר ובאמרי ומלכות. שם בלי לברךכתב

 בבית לדור לברך נוהגין ולא נכוגים.( המ-א דרכרי כתב מ-ג סי' יו,ד רא,ם תועפת בשו,תוכן
 סעי' רפ"1 )פי גסוגס מעוס 1גמ ספו"ס ,פי הג"ה: באריכות.( קף-ח דף הלכה בבירור )גיי! ;וכו'

 סוגפ סמ111ס גמו %ן סס"ס ~סר סעסף מן 11" סעסס ס1 ססו1 גו סיך סעס )סי כמי,ס ססמס ופטר ס6סי"6(

 בלי קבעה לגבי קפ.ה אות רפ.1 לעיל )ע'ין 1"ע. ועי"ן לקגען ~1מ,וי יססירן גגון ו1סי"ו סו6סיו

 ד'(. סעי' תפ-ט סי' העומר ספירת הלכות )ועיין 'רלת(.

 מזוזה. מצות על שמכרך נוסך ויש רמב-ם.( יא.ש; ; ח-ף שיי; מזחה. יקבועה'4

 רתלוי שחידש מי ויש ;. גר-א ; י' סי' דפסחים קמא פרק רא.ש ועיין הרואה פרק ברכות מס')ירושלמי

 מ,מת על שמברך י.ל קביעה א-צ קיאן דף ב.מ )בשען-מ דלרש-י אלא במסמרים קביעה צריךאם

 ד'ל אות ס,ד סי' מז-מ סק-ד; רפ-ט דעה שערי מווזה; לקבוע מברך קביעה דמצריך ולהר.ןמזתה

 שיש גבית ידור שמברך שאומר מי יש מזוזה, בו יש שכבר לביתוהנכנס
 מצות על יברך אך וה.( על חולק שהברכ-י ג' ס,ק פת.ת עיין ; א' סעי' י.ט סה )מא מזחה.בו

 להסיר והמנהג ציצית. מצות על עליו מברכין עטיפה כרי בה שאק קטן בטלית כמו ,דעמזוזה.

 מזוזה.( לקבוע ולברך ולקבען ולחזורהמ!וזות

 ,ימרם מזוזה. קביעת על שמברך שאומר מי יש לאחרים, מזוזה הקובעד'(
 משמע וכן שגטה-מ; כאן; השמשוה אף ראערנים הרבה וכן י.ג; סעי' י.א פרק ברכותהלכות

 מק-מ; ועיין סוכה; עשיית על מברך לאחרים סוכה. לעשות מברך לעצמו סוכה העושהבירושלמי

 עיי-ש.( השמיטוה. בכדי דלא מזוזה לקבוע ויברך הפסח לשעת שאין ע-ג ס-ק מ1.מועיין

 ואפילו בעה"ב. ולא יכרך הוא המזוזה, את הקובע בעה"ב של שליחז'4
 שבעה"ב יותר שטוב רי"א חעכה.( ונר שבת בנר כמו )קישה:מ בעה"ב. בפניקובע
 אחרים ומוציא יצא כבר שאם שם ובמ,ב ג' סעי' תרצ-ב סי' מגילה הלכות עיין וכן )ערוה.ש;יברך.

 השלם מנהג מ.מ . שם ובמ-ב ב' סעי' תקפ.ה סי' שופר תקיעת לגבי וכן יברכו, שהאחרים יותרנכון

 שם.( במ'ב ועיק גר.א; פר-ח; הרמ,א; כדעת הוא יצא שכבר אע-פ לאחרים ולברךלהקל

 בעצמו המזוזה יקבע לכתחילה לכן היא מצוה מזוזה קביעת לקבועח'4
 כולן שיקבע נכון חדרים, הרבה לו יש ואפילו מבשלוחו. יותר בודמצוה
 דירתו שעיקר בחדרים יקבע שבעצמך ,2ש:ידך דיון ג'.( ס.ק ג' פרק ,מי.מבעצמו.
 מ1,מ; עיקר; וכן ב' ס,ק רפ.ט סי' ,דע.ק . שליח ע"י לקכוע יכול ביתו בני וחדרישם,

 הוי ואי ע.כ. מוחתא לי קבע נחמן לר' ליה אמר ביתא. בנא גלוהא ריש ל.ג. דף מנחות מס'עיין

 ידע דלא שתירץ אדם בינת דברי ודחה נ.ד כלל מ' מערכת שד-ח ללמדו; נחמן לר' לו היהאיסורא

 מבשלוחו. יותר בו מצוה במזוזה כלל שייך דלא '2אדנ1ך ג1י די,2 גלותא.(ריש
 או-ח שלמה חכמת שם; שד,ח ועיין מהרש,ק; המלך; יד ובשבת. בקידושין רק עדיר לא בו)דמצוה

 את להסיר לביתו הסופר בעה"ב הביא אם לכן במז-מ.( ואמת שלום ת.ס; סי'ריש
 המזוזות. את בעצמו יקבע הבדיקה, אחרי שם הבית בעל אם לבדקן,המזוזות



שערים ארפ"מ:פתחירצו
 מלהשאיר המזוזות את הסופר שיקבע מוטב אז בבית אינו הבית בעלואם
 כל מזוזה מצות מבטל הוא אז כי כו" "מצוה לקיים כדי רק מזוזות בליהבית
רגע.

 עיין והמטיב השב )או שהחיינו. לברך וחייב חדש בית קנה או חדש בית כנהפ'4
 סי6 סמ1ח1ס )יקגיעמ המזוזות. בו שקובע בעת שהחיינו לברך המנהג רכ.ג.( סי'או-ח
 מ6ן חנג1, 1)6 סדס מח גנס 5סו ס6יס מי סססוק ע! סוססיס, סרסמ יונמן מרג,ס ע"ן סגיס,מינין

 גג~
 יגנס

 יו,סן סמרגוס  יגף !סרס 'ס ד416 ע.ב.( ס,ק מז,מ : שלום משמרת 1ועיין מ1חח5. ג'ס קגע 1!6 סזמגמס5
 סון ק,ע גסעמ מגון ד*נו )חן יס טמ,ס ס1רימס גג*ס סגמי ג' סעי' רג"ג ס" 6י'" סגרע"5 סגס1מע"ס
 ע"ג. )חו5 1נ"ע . מ1חס סיקגע קיס גו 5ווי יג1! 6ינו סדם ממ גגנס גס טגי)ס קתס גסס )ססממס יג1!ס5ונו
 !גרך 6"6 מ111ס ג)י מ מ1ווס קגשס גסעס ססמינו ו)גרך סג,ס )מנך גיסו6) קגוע מ1סג סמעלם ססיו י")!סי"1
 גס.( !דוו ר6ויס ס6עס ג,.ן סססינ1ג)!

 שאומר מי יש הראשונה.'( )נפעם מזוזה. קביעת מצות על שהחיינו ברכתי'(
 ועיין ; ה' ס-ק כ-ח סי' ש-ך עיין , שהחייט מברך ומזו1ה כתפילין לו הקניות מצות )שכןשמברך.

 שאין שאדכ,ך מי ויש מ1.ב;( רשות; כתב ובאשכול באן: ויטרי מח1ור קנה; ד.ה כ,ב סי'ביה.ל
 ש-ך ; פרישה ; חדש בגר קנין של שמחה על או לזמן, מ1מן הבאה מצוה על )אלא שהחיינו.לברך
 ואם המזוזה. קביעת בשעת הבית קנין על לברך יראה לכן ע-ב.( דף מז,מ א':ס-ק

 הטוב יברך אשתו, לפני המזוזה את שקובע או שותפים של הואהבית
 מדב( )עייןוהמטיב.

 גפעס סמ11ס מק"ס מקרי 05 זירס, ק,ס וענסט ע1י1 נ) דוס פגו 5ס !ע"ן ע ראשונה. פעם*
 בר שנעשה בחור נתן, להורות ובשו,ת בחת,ס )ועיין חייכ ~עסס סת1רס, מן פט1ר ס" עכס'1 סעדר5פ~נס,
 הניח לא אם מצוה, בר שנעשה ביום הראשונה בפעם כשלוכשן התפילין על שהחיינו מברךמצוה
 כיסוי על שהחיינו לברך ברמ-א ד' - כ.ח סי' ויו.ר ט.1, כ,ב סי' ריש או-ח העיין כן, לפניתפילין
 שם(. חולק והש,ך הראשונה בפעםהדם

 כ.ב(. סי' החיים )כף המצוה קיום קודם אומרים יש שהחיינו, מברךואימתי
 א'(. סי' או.ח שמואל בעולת באריכות עיין ל.1. סי' החיים ,ספר המצוה קיום לאחרוי"א

 דהוי )פת,ת קביעתה. על ומברך חוזר וקובעה כשחוזר המזתה, נפלהי"א(
 ההולך וכן ב'; ס,ק וצ.א סי' מק-מ ועיין רפ,ה; סי' שיק מהר,ם אחר: טלית ולובש טליתוכפושט
 כהבית ודלא ומברך חוזר ר' סי' שם התניא ובעל י' ס,ק תרל.ט בסי' המ-א לפי חבירו לסוכתמסוכתו
 שחדלק כ,י דיש ח';( סר או.ח נאמן אורח ערוה,ש; קש-ע; שיק; מהר.ם הסכימו וכן שחולק.מאיר
 יו.ד )מהרש'ג בית. שבאותו פתחים בשאר מזוזות עוד יש אם לברך דאיןראומר

 טלית לבוש שהיה למי אלא דומה 1ה ואין ירם הבית אלא גורמת המ1ו1ה שאץ נ.1 וסי' ד' אות ז'סי'
 שופר לו והביאו בשופר לתקוע יכול ההה לא שאם הממהג ובן אחרים. ציצית חוטי וקשר ציציתיהסיר
 יביע שו.ת ועיין ; ע-ח דף מן.מ השופר. על לברך שמצריך מלך כהבנין ומברך.ודלא חוזר שאעואחר
 י.1.( סי' ג' חלק יו-ראומר



יצזשערים איפ"ט:פתחי

 1ש.מ( מזוזה. קביעת על אקב"ו דעלמא מאריה רחמנא בריך דמברךונראה

 שנתנן ,כען מהן דעתו הסיח אם וקובען כשחוזר לבדקן המזוזות הסירי"ב(

 )יוסף קביעתן. על דכ1ברך ,קדזך וכדומה( לעסקיו והלךלסופר
 אומ"

 דעתו הסיח לא דאם
 לחזדך שמצריך מי יש אעפ"כ, מיד( וקבען וח1ר הבריקה בעת שם שעמד )ט11מהן

 י,ד סעי' ח' סי' או,ח עיין לקבען. לחזור דעהו שהיה ,ביון יברך אי שמסתפק מי וישולברך.

 דע-ק; ; פתים במנחת ועיין למורים; לשון בשם רפ,ו סי' סוף ברכ-י בשם א' ס-ק פת.תברמ,א;

 לפתח זה מפתח מזחה איזה להחליף היא הנכדנה העצה לכן, רגרוה,ש.(מק,מ;
 להקל הדיעות,המנהג לכל מוסכם אינו ג.כ קחה אף 1קונטה,מ; לברך. יכול שפיר ואזאחר

 לשון לברך. יכול ולכן פסולה יימצא שמא רעתו מסיח שבמוו1ה לציצית דומה שאינו י-א כ'ולברך

 בפת-ת.( הביאו י.ר סי' או,חלמורים

 ולא מצוה גמר בשעת אלא מברכין שאין כתיבה. בשעת יגרך ו"אי"ג(
 חוטי רמי אהבה בר אדא לר' אשכחיה נחמן ר' מ.ב. רף מנחות ובגמ' )ש-ר; עשייתה.בשעת
 אין ציצית על רב אמר הכי שמענא? צ'צי מאי ליה אמר ציצית יעיטדרן מברך וקא)ציצית(
 רר-ה ברהה חייא ר' שלח מ.ב: רף מנחות ובמס' : ס רף ברכות ובמס' עעריתה( )בשעת ברכהצריכה

 תפילין מצות על אומר ראש של תפילין על תפילין להניח אומר יד עיל חפילק על יוחנן דר'משמיה
 מצותה גמר דעעריתה מצוה כל )דרכ טעמא היינו לאו אלא מברך לא תפייין יעשותואילו

 תפילין, כען מצותה גמר לאו דעשייתה מצוה לברך.וכל צריך בעכו-ם, דכשיוזה אע,פ מילה,כנון

 שמברך הרואה( )פרק מירך,ןלמי מביא שם ובתוס'. ע'כ. לברך. צריך אימ בעכו,מ דפסולותאע,ג

 ציצית העושה תני 1פ.ה ברכות ובתוספתא שלע ש.ס על וחולק ותפילין, סוכה, ציצית,בעשיית
 לכן עיי,ש.( שהחייט מברך חרשים כלים על נ.ד. רך ברטת במס' הוא וכן שהחתנו מברךלעצמו
 מקיים אינו שעדיין יברך לא לדור, שנכנס קודם מזוזה דהקובענראה

 ב1ה.( שיטות ג' ס-ק ב' פרק הדר וחובת ב'; אות מ1.מ יעיי1 )מצוותה.

 הברכה דנדס,ק הרשב.א.( תשובת בשם )ב.י יכולם. אחת הג"ה:ברכהי"ד(
 הרבה. מזוזות שקובע אע"פ מזוזות לקבוע ולא מזוזה 5קבוע יחיד*כלשון
 סי' 1יו-ד כלים טבילת בהלכות שחלקו כמו ביה לחלק נחתו שלא הפוסקים מסתימת נשמע ו1ה)מדמ.

 יטעמ6 יחיד. *לשון כלים.( טבילת על מברך הרבה הם ואם כלי. טבילת על שיברך ג'( סעי'ק,כ

 )ילקוט גמדרס. סוומ6 ךי"ל. ג)יס? טגי!ס ע) סמגרסס גמו ללס ג!סון מ1ו11מ !קגוע יגרך !6 מי1עגעי

 ומסמ6,. מיו"ן מג6ן 6"ת ומווא מג6ן "ממ מ1חס 6מר )ה סמס' מ1חוס !סמוו גמע תתקמ.ג.( רמ1משלי
 סמי סנהן למס ג!סק 6סד סמח ע) סמגרך יטע1 יסמע ס)6 גגלגומי1 ,פלס 6יס מיג !סי"ו ע'ג. ס~גיחגמ'ס
 ; מ-ט סי' יו,ד במהרש.1 לראות וציין ; ל' אות ואמת בשלום )מ1.מ ייד. )סק מקנו )גן )ף. כועממ111ומ

 א "חל ג1ס מסמ)ס ו6סי!ו 6מס. גגת ג*ס ג' "ו ג' סין ג)יס דטג'!ח יאכ1ך אך ב'.( סעי' ט' סי' יוסףוידבר

 תשובת בשם )שנ! ימיי. )סון 6)" ס"ך ו"ינו ג"מז סמ"יס גסנ' !קגהצ מסנמנע מ1חוו4 5נן וגיס. ,סקסיך

 דיליה.( מסברא זה לתירוץ שכיות ק,ס סי' ב' חלק הלוי שבט בשו,ת ועיין רפ-ה; סי' למשההלכה

 )אבל יחיד. בלשין וסתקני ומפיר י"ל גגימ, 6ממ מוחכ גי5 נריך 6'נ1 סמורס סמן הדעהדלפי

 באחרונים.( זאת דעה נדחתהכבר



שערים ארפ"ם:פתחירחצ

 בין להפסיק אסור אחת( ברכה סמך )על מווזות כמה קובע היה אם%"ד4
 מצוה של בדיבור ואפילו שם. וכמ-ב ט' סעי' כ-ה סי' תפלין הלכות ארח עיק ) למזוזה.מזוזה

 אפילו בדיבור להפסיק ואסור . צריכה שאיגה לכרמז ערם כי לרבו, שלום להקרב כגת להפסיקאסור

 הסיח לא ואפילו לצורך, שלא הרבה שחקה אם בשתיקה. להפסיק אסור הקודש.ולכתחילהבלשון

 הקביעה אבל עיי-קה לכתחילה. ליזהר יש ג-כ באצבעותיו לקרוץ או בעיניו לרמז ואפילודעתו,
 ,~ס ס,ס )ק סססק. סף 6י סומל5, רק ססן מ,חומ גינמ"ס קחע 6ס 1נ" הג"ה. הפסק. הוילא

 יסו"רוג ויס'ל מד6וויס6 ס"נום ססן  מאוס מי4סקגפ

 יד של תפילה בין השח )במו ומברך. וחוזר הפסק הוי למזוזה מזוזה בין שיחה%"0
 בין השח כן וכמו ס'. סעי' כ-ה סי' או.ח הניין ולברך. לחזור ינריך מטות, שתי שהן ראש שללהפילה
 אם 21כ,סוזפק ג1י ךי,1 ה'.( סעי' י-ט סי' ביו.ד המחבר לדעת ומברך חחר לשחיטה,שחיטה
 דאינו דקיי"ל השחיטות, בין וכן הסעודה. באמצע הקיח כמו ומברךחוזר
 חוזר דבמזוזה הסכימו האחרונים אולם לטלית. טלית בין וכן ומברך.חוזר
 סעי' י,א פרק הדר חובת ךגיין שם; ש-ך )שין חיובית. מצוה שהיא לתפילין כמוומברך

 וקונטה-מ.( הלל בית ועיין ;ט'

 וצריך הפסק דהוי אומרים יש מזוזות, לקבוע לבית מבית הולך אםי"ז(
 יעשה המזוזות, קביעת בין שח אם הלכך חמץ(. בדיקת הלכות )עייו ולברךלחזור
 הילוך שאין אומרים ויש יותר. בברכה שיתחייב כדי בחוץ, הילוךהפסק
 רב הרה-ג ל.ג. סעי' ח' סי' מ.ב עיין שם. בדבר ריעות ויש מציצית. )ןלפינן הפסקמקרי

 שליט.א(.אלישוב

 מ1111סי1 סמוריי )כ6ווס, סססק סה וסי)ון )סוק1דס סמנינו מס )סי,מג"ה

 ספוסל )מס סמזחומ 6מ מגי6 ס% סשר, )5מר 'ס סס% גי)עיג נסמסורן ומגרך "חר % דמספודק)ג1דקן
 ענס ססי6 )ססח מסמס סמזחוח 6מ )סס)יף ינטרן ו)6 ססקק, סף יסי)וך ני ייס ניק 1)גוך, 114ר טט))גיקן,
 י"ס( גסמון. וע"ן )סס~ף. ננון ססס )4ח  סיעמ סיקי )ח סנרן 1נונס, גן י))6

 חיובם שאין פתחים לו ויש מדאורייתא במזוזה שחייבים פתחים לו ישי"ח(
 פתח של המזוזה ויקבע ויחזור בזה, זה יערבב שלא ידקדק מחומרא.,רק

 אלא שאינו לפתח חיובית פתח של מזוזה יתן ולא חיובית. לפתחחיובית
 דוד אברהם ר' מהרה.ג תורה קנין שו-ת ; קלה. לקרושה חמורה מקדושה הורדה )מחששחומרה.

 ט.ו סי' ציצית הלכות באו'ח !ה דין ומבואר ; נ.ה. סי' ב' חלק של"ם,א שטראסבורג אב-דהורוךץ
 שהרי מדרבנן, רק הוא בציצית דחעבו קטן של לטלית גדול של מטלית ציצית להת"ר קלא א'סעי'
 השל-ה במש-כ 1' סעי' ח' סי' שם מ-א ועיין ; למ!חה ב1יון קףש במזו!ה וה-ה הציצית. את ב!המב1ה
 כ-ג( - רצ,א לקמן )עיין בצפון.( תמיד ינתן בצפון שזכה קרשהקדוש

 החיךבית בפתה היתה מזדזה איזה ידד,3 ךאינך נ1ז71ך1זיך לך נתערבד אםי"מ41
 האלו מהמזוזות להחזיר לו שאין שאומר מי יש חומרה, מצד בפתחואיזה
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שי1..י4ו,לי

 למ.ד שם תורה מקנק חדשות. מזחות יקנה פתחים ולשאר החייבים בפתחיםאלא
 אמרינן ולא ג'( סש' קנ-ג סי' תורה רעת 1עתן דאוריתא. איסור היא מקדושה. .הווזהאשור

 אינד שאם שאומך כ!י עיי-שיש כהוררה אלא כגנתה, הוי הפטרות בפתחיםשקביעתן
 חושש. אינו הפתחים, לכל החזירן וכבר חיובית בפתח היה מזוזה איזהיודע
 מגילה ממס' והילפותא נ' ס,ק ע-ר סי' מט,ז כרמשמע מדרבנן.1 רק היא מקדושה. .הווזה למ.ד,שם

 איסור אמרינן דבדרבנן ק,א סי' ביו'ד דאמרינן כמו י,ל לפי.1, היא.רש-י( בעלמא אסמכתא כ.1.דף
 אני הפתחים, על המזחות את קבע כבר שאם י.ל ה.נ א,כ של היהר להוך והיתר נפל איסורלתק'
 )ס'"ו הו" להתנהג.( איך צ-ע קבען לא עדיק אם אבל דמאז. מקומה על באה מווזה רבלאומר
 )סממ: מסמס סמיוס מ)סמ!יף )סקסר 6'ן )יעמ )מע)ס ממטס מוווס מ'ונ ס) מייגומ גמס !סיו)ררס

 ט סיס ממיר ג( ט"ו.( סע" רס'ץ ס" עין ממותס סטור )ס)סרמנ"ס ז)ת !ו ס6ע !פתמ ז)מ )ו סיס מסתמ6(

 !סקן. 'ס זמ6י סממוו' )ס' 4151 ממוחס סט1ר '"ז סע" רס"ו נגו' )!פו"ע ד' ע! ד' ג1 ס5ין !חיר י' ע)ז'
 רס"1 סי ס!סו"ע ימץ, מי )סנש 6מפ מוחס רק !ו סיס )סממ )סלנמס( נמח1מ סמ' נ1 שס מסמח ג(עי"ס(

 )ס!ריטג"6 גפ!יס מר6ס' סעסיס )סממ ממגת( 16 ) ען ס) מוחס )ו ס'ס מסממ י( ממזחס.( פטור 5'סע"
 ו( רס"ו( גס" ) סמסקוף. סי6 ססמקרס !סמפ ג1)ט מסק1ף )ו סיס מסתפ ס( ג'.( סעי רס"1 גס" שג6פסול,

 !ממ דוס מימ 1( י( סקו' רפ"ט ס" סד!מ.) 6חוי סמיה פקוגע )סממ ססתמ גחל) סמוחס סקוגעיםמסמס

 יממ י1 סקוף ממש ט( רפ"ו( ס" ליס )ע*ן חנל. 5ו )1! 16 גקר !רסת חלם מממ ס( רפ"1( סי ריס )עין6וגר.
 גס" ) )ו.ססגוי

 לס-

 ס6ס סס. גו גססיס מאוופ סס קגע וגגר !~ר גימו 6ת סמסגיר גמי )ע*ן וש ; גיג סעי
 וד5ו פסו5 מסממ י"6( ו'( ססי' רס"1 )ס" )מרפקפ. 16 סער )ממ ממזו י( 6מו.( )ו)ךן 16 מיוומי 6תיס4ר

 '"ג( ל'( סט" רפ"ט )ס" י.גתש. ס6סול' קתוס מרססמ 6ו סגר גג1ן ) גניסס יפע ססק פסו6 )סחח גניססינרן

 ממט '"ג( ש.( מעמן מגס)ה1 ימר ט מנוס געמן עין %)1. גסגח"ס )ססס מפו גמ פ) )מיריס סעיקרמחילו

 סינה. - רפ-ז לעיל )עיין*



שעריםפתח"ש
 )ע').( מוג6 מו"מ ) סרומס. !7ירם 61ס מ7'רס י"י( סע"6,( '"6י,1רפ"ט ", סעי וס"ו )י' )מס"מי. 16אנוחן
 )ס6ר ססמומ סעיקמ מסממ ס"ו( מסתרח. גן ג! ס6ונס מוחס סס )קטע מסודרמ מוחס גו סס'מס ממ7רט"1(
 )קסק מ6י. גגוס )סממ רג.) מפמח י"ו( סטמי. )סממ סחינומ מפממ גטן גן. ג) גס רגל ס6עו )סממסמסיס
 ע! גו7' גד!יגע גו6)6 ס6ע !מדר ד' סיסט1'ע) ממיי '"מ( נ'( רס"טסע" מ" סמ,חס; !קטע מקוס63הס
 )"ד - רנ"6 גסנ-ס !קמן ע,י ,ע"ן '"י( סעי רפ"ו )ס"י'.

 טעונות המצות שכל מנין מגרגיס( גי,ז )ריס בירושלמי התורה. מברכת דין למ המציתברכת
 האבן לוחות את לך ואתנה ג"7( סמות )גמיג אלע~ר ר' בשם כהנא בר אבא ורבי תנחומא רביברכה,
 רמג"ן עין 6קר6. ס' סס יי ננג)י )גיווסיון ברכה טעונה תורה מה למצות. התורה היקש והמצ,ת,הת,רה
 ברכות. טעונות מצות אף סת1ומ( ממן גין ג!)ו ס)ו סרמ3"ס ע) ומסיג 67ור,ימ6 סמויסס3רגמ

 לקדש קדשנו )אשר וברך. חגי ר' קפץ סתסק!ומ( )גיוק סיו ג'"1 ס!ומי ) חנותא לבי סלקו ירמי' ור' חייאר'
 )ונן ברכה טעונות המצות שכל עברת ייאות ירמי' ר' לי' אמר חרדים( השערים. ולתקן והמאזניםהמדות
 ולא המצות. בכל ובן לעני מל,ה או ה !:דק נומן גססיס מגרך סס,ס סס~ק' מגע)' ,6מד 46ס1 גרגעןמ61הו

 חרדים(. טעם. לתת ונרחק הדכר על הרשב.א נשאל וכבר מצות, במקצת אלא הע1לםנהגו

 הברכה גם זאת, שלדעה שאומר, מי ויש דאורייתא. הן המצדת שברכתמשמע
 7גרגות מי)י וק~נטרס ט-ו; - 6 "גר,ס דגר ס1-מ 1ע,ין ט-1. גוגומ סו6"ס 1מיס' המצוה אתמעכבת

 "מ סגרגס מעגג ד"וו"ח", סמולס סגרגת !ססונךס 6ם סינו %1 מ1!17מ ספר ~גר,ס 11"). סרנק פסס 1גי ר'!סג6ון
 סי' ס)יט-6, אוירבך זלמן שלמה ר' !סרס"ג ס)תס מנמת ס,"מ .עתן מ!מו7ימ. "ו,ק)פ'7י" עין )סר""ס.סמננת:,

 סמ1~ס. )עגג נוטס ססנר6 ס"ין סמס'נ1""

 עבדתי לא ט'( אות תבא כי פרשת יואל בדברי לעיין ציין תכ"ד שליט.א ליכטר זאב שמ,אל ר'והרה,נ
 לפרש נראה רס"'( י""; ס' מע"ס מס' ססרי; עליו שמך ולהזכיר לברך שכחתי לא שכחתי ולאממצ(תיר

 במס' אררבה אולם, )ר""ס( תרומה הפרשת על כנה,ג אנשי תקנו שכך הברכה. לנוסח הכוונהשאין

 ס,ל ור.י קתני. לא מלכ1ת ואילו ברכה, אינה ומלכות שם בה שאין ברכה רכל כר,י דלא מבאן : מברכות

 אלא ברש.י ה1א וכן עיי.ש. מלכותך. עם שמך מלהזכיר שכחתי דלא צ.ל וע,כ לעיכובא. היארמלכות

 )מוסיו"ט( אקרא אסמכוה מדרבנן היא הברכה דנדסח אע"גע"כ
 וכן המקום, חסדי להוכיר וחייב דאורייתא. היא בלכ ההודאה אבל מדרבנן, היא המטבע ראה,נ,ונראה
 ריטג"" )עין מדאורייתא והיא היא. סברא ברכה )-ס.( )גרגומאמרו

 ג-י(.

 הא מניין? לפניו ברכה סמוון( לאחריו,גרגמ ברבה אשכחן )"ס.( )גיג1ת כגמרא דאמרו הא מבוארוב~ה
 מק,ו אתיא ראשונה שברכה הרי כ.ש. לא רעב כשהוא מברך. שבע כשקוא מץ.ו. דאתיא קשיא,לא

 המ,ון על מברך בע-ק אמרו 1ג-".( סממו מי גסרק שלעיל וץשה. ראורייתא. שהיא ומשמע המוון,מברכת
 ולכאורה, היא. ק,ו לאו דע,כ התוס' ותירצו היא? דאורייתא דלאו ומשמע לפניו מברך ואינולאחריו

 דלאמר אמת המסץנה שאין התוס' כתבו ואיך פירכא, בלי ק.1 שהוא משמע פשטות פי דעל ביאור,צריך
 הוא, ץ.1דלאו
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 ולשתות לאכול דמותר ס"ט-ד( גסו"ע ס1" וגן ס-נ, )ספי)ס הרמב-ם כתב ק"ו. האי למיפרך איכאובאמת

 כמו להתפלל דעתו את לכוון יכול שאינו עך צמא כ,כ או חולה שהוא כמו יתפלל ואח,כ רעב הואאם

 ובפרט ,"ג.(  דף גינומ ,עתן לתפילה לבו לכוון עוצריך בשו"ע ימבואר ובו' לאכול לו שמותר חולהכל

 ונלמר הק,ו כח לה אזרא ומעתה ר.ל מאר גרול עונשו כוונה בלי שמים שם מזכיר אם השםבהוכרת

 בק-ו לפניוברכה
 )גססו"

 תגרך, סגע
 ג"ג )עיין כ,כ לבו מכוון אינו רעב כשהוא שהרי ג"ס( )" רענ גססו"

 : נפררים רברים ב' דיש שפיר אתי הנ,לולפי

 רעב. כשהוא וק,ו ששבע אחר והוראה שבח להביע חיוב התורה מן ישא(

 האכילה. קודם רעב כשהוא מדרבנן רק וזה ,)נ( )גג1ווס השם והזכרת הברכה נוסח ךשבן

 והודאה. שבח של היינו דאורייתא. היא קודם שמברכים שברכה בומרא שאמרוומה

 היא רא~רייתא סברא ~הא היא. סברא מקורם ברכה 1.ל אמרם על דפנ,י שהקשה מה מתורץובזה
 בפה הברכה ונוסר כלב. ההוראה על לחייבו ראורייתא הסברא יומתק. הנ-ל ולפי הן? דרבנןוכרכות

 היא.דרבנן

 "יוי דטמ" :( ,ג לס"י סנתג )ומס מלהודות הלב שכחת כלאמר. שכחתי 1לא ממצותיך עברתי לאוזהו
 סווק" )., "סרוס1 דיג1ו נ), ססמומ )ג1ון ר"סי)1 )"י מגרך, ",וו גסרסור ו"פי)ו ס,", ס"וריס" ד)"ו )פ).ס,תגרך
 מ"מ תזרגנן. רק סו" גסםסגרנס

 קגר"
 ו)1ק))ס"ס( מסריט"נ דנח "יגן ע"ג ז"1ריית". 11ס1 ג)ג, יס1זות ס1י,ן ס"1

 ס-ק ד' סי' זהב במשבצות אךח פר,מ )עיין לשמה. המווזה קביעת בעינן אם צ"עכי*
 דעת. ובר גדול ישראל שיקבענה בעינן ממילא ט'.( ס,ק ובא-אט-ו;

 לשמה כני דלאו פסול, עכו"ם, פועל או וקטן, שוטה חרש, קבעה יאםכ"א*
 קל-א( כלל שד-ח ב'; ס.ק רפ.ט וסי' א' סעי' רפ.ו סי' יי"-ק ,עייןנינהו.

 לכן הכי. קיי"ל דלא לקבוע( ר.ה רפ.ט סי' )דע.ק בקטן. שמכשיר מי וישכ"ב*
 ה:( דף )מדמ ברכה. בלי ויקבענה ויחזור הגדוליטלנה

כיי"
 ע"י או לשמה שלא קבעה אם לכן לשמה. צריך שאינו שאומר מי _ויש
 סי' שוהם תרקרש שו.ת קט-ו; סי' הלוי חלק )שרת כשרה וקטן, שוטה חרש, אועכו"ם

 או קביעת על הברכה במסח שכתבע מה ועיין שם; )מז-מ כן. נוהגין דלא נ-ז( סי מהרש.גי-ג;

 טי.( ע-י מותר המזוזה קביעת אם ונ,מלקבוע,
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 פרק סוף מלכו ישועות ~שףת שפוסל. מי ייש ,שדה( מזוזה. לקבוע כשרה אשהב"ד(

 ה' חלק משה נאר שףת ,שין איש. לכתחילה שיקכע נכון לכן ודע.( ד.ה מ,הה מהלכותה'

 פ-ד( תשובה ו'-

 1מס סטעס "ס"ס ;י, במזוזה. מחוייבת אעפ"כ בכתיבה, פסולה שאשהכיון

 איש כל להיות נסקול"ס )עו 1ס ק'ק 1פ' גסמ'עמס, מיגמ ססי" "ע"פ "סמו מגי)ס סקר5 %"סס
 ק""1 60 וס, פס,ק "חי ע,י6 ו6ת") גסמסס. 6י,ס ססף סמנ,5ם מקף6ת ספט,חס "ג1ש ימ1 בביתו.שורר

 וס. פס,ק גשגמונ 1סמס יגחן )6 סמ" הקיון וכו'. ממזר יבא לא ט ס,"מו מס,ס ס"ת ,נמ31 סס,)ממוי

 סק~ 1" ,ס"ס ג~ס. גותג "עו )פיגן וס, ססוק 6סל מ'ססו 'גתונ "תרנן ו)6 הספו( בריש הסופר קסת)עיין
 ו"י(. 1י"ט מלג סמעמי עגת"י. 6סן. פסוק עטר מני)ס6סס

 בטפח פתח של חלל בתוך קביעתה טקום איזהוב4
 עגמס.( נמעוס סיגימגס ונ)נז מעכנ 6יט סינס )"ס לחוץ.הטטוך
 לטעיה קבע ואם השער גובה העליון שי"טבתחלת
 וצריך טפח מהמשקוף שירחיקנה והוא כשרה,טזה

 )6.( 16 י 6טי ס" 06 מן 0'15ק )"יו הנכנם. ימין עללקבעה
 פמולה. טשטאל קבעהואם
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 בחלל הטור רל "ש.ע; דחוץ. הסמוך בטפח הפתח שץ חיל בתוךכ"ה*
 להניחו מצוה שמואל אמר יהודה רבי ל-ב.(אמר דף 1מנחות ובב.י לרה-ר הסמוך החיצון בטפחהפתח
 בטפח להניחה מצוה רבא ואמר הואיל סר.א רחמנא. אמר בשעריך פשיטא, פתח. של חללובתוך

 כתיב בשעריך פשיטא מבחוץ. ולא הפתח חלל בתוך ופרש,י קמ-ל מעלי דמרחיק כמה לרה.רהסמוך
 החלל שבי הי' אם במצוה פגע דקדם לקמן כדאמרינן לרה,ר הסמוך בטפח השער סגירת מקוםדהיינו

 דרבא אמימרא ולקמן רש.י(. של )עכ.ל לרה-ר וסמוך טפח בחלל יניחנה טפחים ה' או טפחיםר'

 דתנטרי' היכי כי אמר מסורא חנינא ר' מיד. במווזה שיפגע כדי אמרי רבק ? טעמא מאיאמרינן

 בחור לקבעה צריך הי' אולי )ולפי,ז ש,ך; ועיין הב-י עכ.ל המזיקים מן הבית לכל רתנטרי'ופרש'י

 ב'(. - רפ,ה לעיל )עיין ממש.(החיצון

 מסתרס ועס מנטמם י1סג וים גסר ת,ך ויס. גסר מידת סקג"ס גמידמ ס)6 ול6ס ג" חנע", ומ 6מו סס,עת
 מגסניס יסגיס עגדיו גן. 5ינס סקג"ס מיימ מנמק.16תו

 וסח"
 'ז ען נ!ך ס' ס1מרך ס' סנ"מר תגמון מסמרס

 הרשע טיטוס של אחותו )בן ופיכקלדם נ:ן 14דנק5דג( י,א.( )רף ע,ז ובמס' קג""( )חס'4סימינך.
 גססיקיס 5וסס מסך 6~1 גסג5ו )ס1ר1. !סחיי1 5"ריו חמ"יס סי)יס ס)  גיוי סקיסו ס)ח סנתג"ר, צ-ט.()ב-ב
 מדגרו 5) )סס ."מר ~ריו גדוד ע,ד ס)" וגתגירו. סס גס ס)נו "מי. ס' רק געלס ס5ק )ססוסל"ס

 מ41ן קטן סר ס.6 סעו!ס תירך מ ני"ס 5ונק)וס, !סס 5מר גדרך יגסס)גו )5הק!וס, ח~מ,1 ס)גו מיס. דגרס,ס )6ונק!וי

 ממנו יומר גדו) ססו5 סר !סני ס5גוקס "ס ומני6 ת41ך סוס סגיו) סר וק ממג1. גיון סר )סמ ס5גוקס 5ת1ממ"
 ? "יס !סמ ס"גוקס מוין גענמ1 סמ!ן ס"ס )סס, ענמו.ס5! סמ)ן )סנ' "ג1קס מגי" סגסס סגיו) סססר עי ;.גו'

-- - - 



שערים ברפ"ט:פתחידש
 יגמיג 'סר6) גני )סנ' סגר מוין הו6 סעו)ס ג! ע) מ)ן ססו6 סקג"ס 6ג! 5ווק)ון )סס 5מר )6. !6,1מרו

 ס!'ש גדוי סודסר ס)" גך 5"י גו)ו. וססגיר סוס סגזוד גס ס)ן וט'; יותס )סמסס סו)ן וס' ב,א( י-ג)שמות

 ע) סקנתנס סמוווס 'ז ע) גסענר עמו. וס)כו 6וסו 6מש גסג6ו מ6ומס. עמו "תססר, תיגח 5ן !סס ו6מר5טוי1

 גסניס יוסג ת)ך ע1)ס ס) משגו )סס 6מי סממ? 5מס !מס )ו 5מרו סממס.* ווממ)6 ע)'ס יח סניח מש,סתמ

 'סמור ס' יגמיג מגסון מסמרס וס" מגסמס יוסמס עגחו מ גן 5ינו סקג"ס 5ג! מג"ון 16מו מסמריןועגדיו

 מחילנס )עיע מי)1מיו. ג! )סססיד יר6 גי 5מרי, סנדסר ס)מ !6 ועוד סגדוד )4: גס גחר וגו;. ,ג"5ן61חך
 "1ין 'סי6), ד)מות ס"צר מטיקין ,סקי מגמוז וסק' מגסגס וסיס גווס"ק רמוו י4: סמסס. *ונממ)6ומסורס.(
 סממס. )ס,ן 5)6וסיס

 ע-
 סממס 6ונק)וס גממ!6 )גן משון. )סמירס ,וכס מגסמס סממס

 "נ-
 ע1מו ע) תסן וס

 ס") סתמ"ס יממן עס'ג ונס)5ו"מ נס'"ס מגיס. סן סממס ע,  ל~ררגוייו סויס ענמ1 ע! 6מי וס6רו'לססגרוס.

 עס"",מנו"ס

 אינו בפתחו מזו1ה לו שיש מי שכל בחוש שרואים נגלה נס היא שמזו1ה רפ,ה סי' ריש ב-י)עיין

 עיי.ש( בפתחו. מזוזה לו שאין כמיניזוק

 דלינטרי'( היכי כי בי' ישייך החיצוני שער זךלת פתחים דבשעך שהךךה ישכ"ד4

 שתהיה נכון ואדרבה, לחוץ. הסמוך בטפח להיות המזוזה צריכהאינה
 מובא וצדיק אחד )גחל בכניסתו. כמו ביציאתו סמוך שתהיה כדי המזוזהבאמצע

 מז-מ לרה,ר, הסמוך החיצון טפח שהוכירו ז,ל והא,ר וטור מרש,י משמע וכן ל,ו סי א' חלקבמנח,א

 מוחה. בו שאין בבית באים מזיקים נוטלה כשהוא בידו; יטלנה לא ק.ב. דף ב,מ בתוס' ועיין נ,ח:ס.ק

 לחלק.( ויש הנדחת, עיר מצלת. אחת שמווזה וכמו ממזיקים, מצילה אחת מוווה קצתמשמע

 סנימח )עיי רמו .גו' מסרס ו6נדתס 1ג1' 6"ר'ס 6!סיס ועגיתס וסרמס מרמ,, סממ ~וי זקנדחת.*עיר
 ג),מל ממן. מווווס ע) וגמנתס "!ס יגר 6ת וסמתס גמרס גיגומס

 ע-
 סעיר ג! )סני! 'נ.4ס מוחס קמעת

 ג,סון גמ,ג מוווס )גמ 6ג) ו,מדתם וקסרמס וסממס רגיס ג)סין גמיג סנ") גסרסס !מס )דיק והנ עי"ס.גו1ס

 ס, מוו,ס ג) 6יך מ6ד מסוג יגר סל' סממס. עיר מנ!מ 6"מ מוווס מ סו"ן !סי ת") ? ג"ון מ1111ת ע) וגתגתס"י
 עיח. גמ 1ג) מססעת יסודיגימ

 )שו-ת לחוץ. הסמוך בטפח שתהיה הפתחים בכל ומצריכים חולקים ויוםכ"ז*

 שם מז,מ ; ז' ו' סי' ב' חלק מנח.א עוד ועיין וי-ע משינאוו מהריח.ש הרהגה,ק בשם שם אלעזרמנחת

 שם( )מרא דאפשר. מה בכל הטפח בתחילת לקבעה ךנכךןובקונט.המ.(

 ממנה יצא ואל הנ"ל הטפח בתוך נתונה תהי' המזוזה שכל ויזהרכ"ח*
 ד'.( סעי' לקמן וע-ע נ,ט; ס,ק מז-מ א'; ס.ק רפ-ה סי' ייק לטפח. חוץ משהואפילו

 ולחזור להסירה לכתחילה נכון לחוץ, הסמוך לטפח חוץ קבעהכ"ט(
 ע-כ; לחקמ דבידו ביון בדיעבר הוי לא דזה וכתב בזה החמיר תבא כי בפרשת חי אהש 1בוולקבעה.

 היא.( דטעות י-ר ס.ק קונט-המ עיין הוא, דלעיכובא רפ-ה סי' דע-ק בשם ס' בס,ק מז,מ שמביאומה

 שם.( מז,מ שם; אלעזר מנחת )שרת דאפשר. מה בכל הטפח לתחילת לקרבהונכון



שהשערים ברפ"ם:פתחי

 כלל הניחה דלא שינה דאם הקטנה( )י המשקוף. תחת פתח, ש5 ח55 תוך5'4
 כלל. מצוה קיים שלא י"א מבחוץ, כין מבפנים כין בכותל אלא הפתחבחלל
 הדלת אחר שהניחה או במקל תלאה )ל.ג( הקומץ בפרק וז,ל ובב-י ועט'ז והרמב.ם, הנמ,י)יעת

 ביאתך דרך דבעינן פסולה השער למ(חת חוץ הדלת אחורי ה)מ,י פי' מצוה בה ואיןסכנה
 יו-ד יצחק מנחת בשו-ת ועיץ כריעבד; אפי' לפסול החלק( הגר-א וכן ט'. סעי' קש,ע ועיין%יכא.עכ,ל

 י,ח סי' היראים על חדש בשם ועיק שר: בשם ,ימ-א בדיעבד. כ,קילים דיש מ-ו.( סי' ג'חלק

 במקום לכן הלכה( בירור עיין ; מהלבוש )ראה וכן בדיעבד רפסול הטור דעת גם לפרש דיששכתב
 הדלת אחורי שיקבע מוטב הפתח, בחלל לקבעה יכול שאינו עכו"םסכנת
 לקבוע מקום שאין דק הכותל אם וה"ה עליה. יברך ולא כלל יקבעמשלא
 שבמקום י-ד סעי' ערוה,ש ועיץ ע.גי דף חו-ה עיין מלך; מעדני בשם ג' ס,ק )ש.ר הפתח.בחלל

 בחלל דיקבע חפירה יחפדך אד עיי.ש.( עהגין וכן הדלת אחורי לקבעה מוטב תמק-יטינוף
 תחת להיות המזוזה כל שצריך משמע הקטנה( ביר "כתב המשקוףתחת

 רחב הפתח כשחלל אפילו המשקוף. מן תצא לא מיעוטה ואפילוהמשקוף
 להניחה אפשר שאי באופן ארוכה היא המזוזה אם לכן צר.והמשקוף
 בעמידה ישרה שיניחנה מוטב המשקוף, תחת לגמרי תהי' והמזוזהבאלכסון
 י'(. רף מלכים במזוזת הוספה )עיין המשקוף. תחת תהי'וכולה

 גמסקז עסה ס)) סגוון מ1ן סע'מק מסיגס ס, ססמס ~ורמ סמ(1וס "ס כ)קסע סמקייס )מ)י.ג ס"(ו )ס1סיף 'ס01ס
 סמסק1ף(. מחס סס,' סמזתס סכ) "1סן נס1ס 51"6 ססו5,ג)

 פתח דהא הטפד, בחלל רי אלא המשקוף תחת להיות צריכה המזוזה שאין אפשר גיסא,)ולאידך
 דקה(. מ(וזה לעשות וא-א דק, במשקוףמקוז

 צר. במשקוף דרגות כמה כאן ישנובאמת

 ובאלכסון. המשקוף תחת להיות צריבה כולהלכתחילהא'.

 בזקיפה. המשקוף תחת כולה תהי' באלכסץ, א-אואםב'.

 בחלל פנים כל על שתהי' חתמה, שהזלת כגון הצר, המשקוף תחת להניחה א,אואםג'.
 המשקוף. לחלל הסמוך בטפחהפתח

 המשקוף. לחלל טפחים ג'תוךד'.

 התקרה. תחת ועכ.פ הפתח בחלל שלא הדלתאחוריה'.

 התקרה(. חתח שלא הדלתאחוריו'.

 ע.ג( וצריך מצוה. בה ואין סכנה עגולה, תפילתו העושה תפילין לגבי ובן מצוה, בה ואין.סכנה



שעריםפתהישו
 . המשקוף תחת פתח, של חלל-תוך

 בוקיפה. המשקוף תחת כולהתהי' בחלל, פנים כל על שתהי' 1, יבאלכסון4 המשקוף תחתלהיותייז
 המשקוף לחלל הסמוך בטפחהפתח

4י( המשקוף לחלל טפחים ג' תוךר'.
"ן

ע התקרה. תחת ועכ.פ הפתח בחלל שלא הדלת אחורי'.  התקרה חתח שלא הדלת אחוריו'.
-- 
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ש?אקייףימ  נ,ם: *וושו

 הוא עליו שוקף שהדלת העץ ופצים הרכה רחב הפתח וחלל כשהכותל5"א(
 על ולא הדלת פצים על לקבוע שצריך י"א נפולה( מוזה כאן )יהףמבפנים,
 ס"ז.( סי' א' חלק שלמה שאלת כשו.ת מובא אחד גדול )חכם .( הריטב.א לדעת ילחושהכותל.

 דעת נראה וכן ~שם; הפצים. על ולא לחו'ן הסמוך בטפח הכותל על שיקבעוי"א

 ובמזחה באן. במו.מ ועיין שכ-ר; דף רפ,ט סך הלכה בבירור ועיין וצע-ג; ז,ל היחיאלי קונטרסבעל

 לכאן דעות למז-מ בהוספות עיין לחוץ, הסמוך במזחה או לדלת סמוך במזוזה יניחנה א'כפולה,

 מ-א.( אות ולקמן בסמוך, ועיין הדלת. אחורי בענין אריכות ר-ג י-ב דף למ~.מ בהוספות ועיין~כאן.
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 נראה לדלת, סמוך לנוי שעושים החיצון בפתח הרגילה כפולה מזוזה5"ב4
 כשני הוי דילמא או בחיצונה, ויניח אחר כפתח שי אי לעיין )דיש בפנימית. המזוזהדיניח
 ולא בחיצונה מניח ואי חתבת. והפנימית ממזוזה פטורה שהחיצונה מזה, זה מופרדיםפתחים

 שבסוף בקונטרס ועתן טפח. כהעמיק דהוי אלא שד, ולא העיקר. ומניח הטפול טופס נמצאבפנימית
 מטפח לפניט שהי' אע-פ העץ על המזווות קבע זצ,ל ידנגרייז ר"ד הרה"ג שכן שם. מ~.מספר



שערים בופ"ט:פתחישח
 עיי"ש. הפתח חלל את מקטינים העץ המווזות כי לשבח טעם נתן חו.ה ובעל לרה.ר.הסמוך

 ת"'ר(. סיג" גסס כ"ס "וס רפ"ס ה" 1ע'1 11ש'ן שם( בזה. נזהרים העולם שאקוכמדומה,

ז
/י /ן חיצון/ פחח אצלן / כפולה( מזוזהן  / הפחח חללנ,ן

 -------/ ן טפחרחוק
 יקבע שאם יזהר מאד גבוה הוא החיצון ומשקוף הכפולה המזוזה אםי"ג(
 קבע כבר ואם החיצון, מהמשקוף העליון משליש למטה יהיה לא המזוזהשם

 ויקבענה ויחזור משם ויטלנה יצא דלא נראה הנ"ל העליון משלישלמטה
 המשקוף תחת יקבענה גבוה, הוא העליון שליש תחילת ואםבמקומו.
 1שמעתי.(בפנימי.

.ן ן %ר

 מאד גבוה ממשקוף עליוןשליש



שפשערימ ברפ"ט:פתחי

 המזוזה לקבוע לחוץ הסמוך בטפח מקום ואין חוץ לצד שנפתח פתחל"ד*
 החלל תוך שם יקבע הדלת, כאחורי שהוא אע"פ החלל, בתוך לפניםכ"א

 בפרשה ועיין החלל. תו שאיט כל פירוש אלא הדלת, צד אחה על הדלת אשרי פי' )שאץובברכה.
 דברים תרי הדלת ואחורי המזו~ה דאחורי משמע מוווה מסכת הברייתא דמלשון ניז סי'סדורה
 לחוץ נפתחת הרלת אם אפי' הדלת, לפני יתן באמצע, הוא והפתח רחב החלל ואם הוו.שרדים
  וניי"ון0 המזוזהומכסה

 ן,.

 ב' חלק והנהגות חשובוח עיין לחוץ שנפחח פתח..רי.י
,ן

 יניחנה מבחוץ, לדלת סמוך המזוזה לקבוע מקום ואין כפולה מזוזהל"זק(
 שהיא ומן כל הדלת אחורי מיקרי )יא הפנימי. המשקוף תחת הפתח בחללמבפנים

 המשקוף.( חללתוך

 החיצונות במזוזות לקבעה דטוב נראה לקבוע, מקום אין שם גם ואםל"ו(
 שתחת החלל בתוך שלא בכותל לפתח סמוך מלקבעה המשקוףתחת

 הדלת.( אחורי שר ועיע ופסולה, הדלת אחורי הוי פוסקים להרבה )כיהמשקוף

 ,ן1 קהי%
 ן/



שעריםפתחישי
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 כגת המשקוף, תחת שלא הכותל על הדלת אחור לקבוע 'טצרו מיי"0
 רק ואפילו הפתח. לחלל או לדלת הסמוך בטפח לקבוע יראה הדחק,בשעת
 צ.ג( ס,ק מדמ שי: )ערר יוצא. אינו לטפח חוץמקצתה

 ומחזירה כשמורידה טפח, רחוק אם הדלת, אחורי הכותל על קבעהל"ח*
ייץ'88 "י"ש,,שש"1,ען,,ן,ווצ, צ"ב.( ס-ק )מז-מ ולברך. לחזור צריך הפתח,לחלל  שפ[שנ,
 לכו"ע שכשרה שאומר מי יש הכותל, על ולא המזוזה עץ על קבע אםל"ט4
 עץ ואם צ.א.( ס'ק מז-מ להקל ברבות וספק מסתפק, -ד ס-ק ,ערוה.ש הדלת. אחוריאפילו
 ,מדמ הפתח. מחלל מטפח יותר רחוק קבע אפילו שכשר י"א רחב,המזוזה

 חומה, נקרא מזה ויותר מ~וזה מקרי טפח שמק עד דלהיראים פוסל והדע'ק צ-ר; ס.ק מז.מ ; ט'סס-ק

 ד'( סש' בסמוך ועיין ע.ג ברוחב דה.הונראה



שיאשערים ברפ"מ:פתחי

 :,?.7?:וןןןחזין,ה~,:ן:::

 ,ן(,,,","-ן
 לנוי שנעשה העץ על העץ מזוזתעל

 המסגרת אבל עבה. המזוזה בעץ ונ"זהערה;
 שחן4וטסח"

 לפתח שמחברים
 ס"ק קונט"המ ועיין ; המזוזה כעץ דינו אם לעיין יש הזה, בזמן כנהוגלנוי,
י"א(



שערים ברפ"ט:פתחישיב

 לצד שיקבע מוטב הפתח( בחלל מקום שאין )כגון הכותל על הקובעמ'4
 לחוץ.( הסמוך טפח לקיים י-ב דף חו.ה י,ג; ס.ק )זנטךמ פנים. לצד מלקבוערשה"ר

 ,,ון,%1הו;יוההן י',../......,ר.ום.ץג.
"ח,:::::::::::::
ליט::::::::::::::
,ן,,ן,,,,,ן,,תן,,ן::::::::::::1
,ן;;;;;ן,;;,,;;ן
.;;,;,;;,;,,;;ן,ון::::::!:::::::

...............ו

 המשקו תחח שלא הרלתאחורי

 לחוץ, הסמוך בטפח לקבוע יכול מאד, רחבה שהיא הפתח מזוזת חללמ"א4
 הבית.)אע"פ פנימיות לתוך הפתח חלל בין וחוצץ פנים, בצד שהדלתאף

 שפ-רסעי' נזרסף )עייןשו-תאבני לדלת.( סמוך לקבעה וא"צ מהדלת רחוקהשתהיה
 *א.( אות לעיל ועיין ז'. ס.ק מק-מ ועיין זה; מדין שכתב מה ס.ו דף בחו-ה ועייןג';

 מזחות...( -על מפסוק המכילחא משמשת ח'; ס.ק )מז-מ פסולה. הדלת, על הניחה,מ"ב(

9-
 )גד)ע'! סדי"ע יט'רוסס וגקמ,נריך מסן מ111ות "ע) גסיג 1ס6 ס6מי ט") דקמע ינל6ס, מזוזות: על.

 וש !ד)מ, סמוגס סימחנס מססוסקיס !ע') סיתגנו מס וטי 6ג) סד)ש ען !סנ,מס סעו) דמטמע ט"ה( סטי'רס"ו
 סד)מ. ע) 1!6 )י!מ ססמוך גמ1ק דסינו "וגסערז", ססמס, ע) דסינן גיתך" מ,ו,וס "ע)סירוסו



 שיגשערים ברפ"ט:פתחי

 וקבע טס שם והוסיף מזוזה, שם לקבוע הפתח בחלל מקום אין אםמ"ג(
 טפחים י' גבוה למטה, עד פצים לעשות וצריך דפסולה. נראה המזוזה,עליו

 כ-ב.( הערה סוף ע.ג דף חרה ;עייו מזוזה. לקבוע מותר ועליומהרצפה,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::[ןןן:,:....;;,;ן;;::
..................................................................

 ;::::::::::::::::=.......ה:::::::::::::::::::::

 ........ ......,,ן-

 טסהוסיף

מ"ג
 טפחים עשרהטס

 בטפח ואינה המזוזה קבע כבר אם מעכב; אינו שינה )ברמ"אעאםמ"ד*
 להסירה שמצריך מי יש הפתח מהתחלת לפנים טפח אלא לחוץהסמוך
 שאינו עליו שתמה בקוש,המ ועיין דע.ק; בשם ,מי,מ החיצון. בטפח ולקבעהולחזור

 ; מקילים ויש ; לתקן שבידו כיון בדיעבד מקרי דלא ובתב תבא כי פרשת חי איש בן ; ברע.ק כןמשמע

 כ,א( סי' אומר יביע ובשו.ת ; לשואל תשובהשו,ת

 אמר זעירא א,ר ל.ג דף הימנוהמנחות למעלה ולא העייון, שייש בתחילתמ"ה(

 מן להרחיקה שלא פירושו אם המפרקךם ופליגי העלזן שליש בתחילת להניחה מצוהשמואל

 המחבר ושיטת . השליש בתחילת דוקא או מצותה, עליון שליש וכל עליון, משליש יותרהמשקוף

 ע"פ וקאריד'ל בשם יוסף וברכי דוקא; שליש בתחילת להניחה י-ב הלכה הרמב,ם שהיתהיא
 הלכה בבירור ועיין ערו-הש; י-ב; ס,ק מק,מ התורה; על הלוי בית ; ה' סעי' י.א סי' יקש-עהסוד*;

 השאלתות על להנצי,ב שאלה והעמק ט,ו; סי' לשואל תשובות חטו,ת אורה; וקרן בנט; הר-מבשם

 ובשו-ע השלם; משה בררכי הרמ-א דעת וכן הטהור; שלחן הקטנה; יד דה-ח; קמ-ה(; דברים)פרשת

 חולין( מס' ריש ב' )חלק הקדוש בשל,ה וכן ; דייו.ט בעל ; הלבו.ש ; וט.1 הב-ח וכן בלום הגיה לאכאן

 וכן מפמ הרמ,ע וכן ז,ל הרימ,ע שחיבר השל.ה בקיצור וכן ; הפתח כגובה לקבוע המנהג עלדצווח

 לאברהם.( וזכור אברהם; בירך בספר וכן שמורים;במצת

 נ.ב(: אות לקמן מזה.שיק למעלה הוא כתיפיו נגד אא"כ*



שערים ברפ"ם:פתחישיד
 המצוות( בטעמי ואתחק פרשת תווה )בילקוט ונוק)!ס"ס ,רס) מ"ס מיס-י ס! חע הסוד: פי*עץ

 סיס ג6ומו )מע!ס ממטס מתסין 6מ'ג סע!יון סןס תניר ג6סי טילוס, סע!ין. ס*ס מממ)מ ס" סמיחמק,ס
 פ,ח דף ואתחנן פ' המצוות שער )ועיין וג~; סע)'ון סיס מספית סחס מן ס'61ס סמ!גות סת וסו6סע!יון

 סמוחומ סח' סט ז-א( )של ט!ן וסה ננמ ,סנס א'.( טור סוף קע.ב וברף ב' טור סוף ק,ע דף ההקדמותעהנר

 נסיס '611ת והמלכות( והמזוזה הדלת )שהיא סרחן 1)סי סגפתמ. מאומ נ3' !וס מ,ס וסמו" עומדיסססס
 מ"מ וס,ס סגסתח. סע,יון גסיס מקומו סמוחס גס ,גן גייוע, י6מר 'סוי גלוס 6מר הז.א( )שהוא ית"שסע!י,ן

 נמג6'ס ~סס מ6טמו. גטסירס ססו*י סר6סת %ס עא סג6ן וגעיס !סנרמ גר סמווזס סת וגו; סמסק~ף ס.6ס)ו

 עג"ן. גנריך. סק' וסיס גססוק ג6יוג סגחוג מס יוגן וג,ס וג~; וסיס עי סג"וגק ס-די סיי נס6ומ.גנמי
 ע' אות ופץ 4ל לק1

 ולקבעה להורידה צריך השליש מן למעלה הניחה שאם שארמר מיויש
 קונט-המ.( חי; איש ,ק הראוי.במקומה

 ס*ס )ג מס לבבכם על 6!ס יגף 6ת ",סמחס ווסען נ=וס דוקא: עליון שלישתחיית
 ג!). ממנם !מע)ס 6% ס!ג נגי מ~טמ יל ט! תסלין אנס, טתים.( מנממ )עהן ספתמ. גוגס סיס מוווס 6ףסנוף,

 ג!). ממנס !מע!ס 1!6 ססיס גחמי!מ !סיומ נרגס מוווס ס-ס 6"ג ג"1( קי חס)עין

 ואם שליש. לתחילת להקפיד ראין העליון שליש בכל שמצותה וי"אבו"ד4
 ור. והריא,ז והפמ.ג היראים נמי ;וכן זעירא ר' בפי. שר וא-ש כשרה. מזה למעץהקבע

 שכן כתב הכסף בנקודת והש.ך הבית; ברכת וספר ל-1.; מנחות ותוס'. רש.י דעת נראה וכןירוחם;
 1ג1שכ1,נ 1.ל.( קמינצקי יקעב ר. הרה.ג הורה וכן מה1רא; משמע ;וכן השו.ע פסק על ומשיגמהגץ

 כתיבה אף ביבה קשירה מה וכתבתם וקשרתם שאמר עסי )ברבי שבשער. בגובהשמצותה
 ועיין ב.י. ועיץ משליש, יותר המשקוף מן להרחיקה שלא זעירא. ר' דקאמר קליש תחילת ומאיבגוכה
 כתפיו.( עד לעניןבסמוך

 או במזוזה אם העליון. שליש מחשבין אע' להסתפק יש באלכסון, )הפצימים( המזוזות אםמ"ז(

 רפ-ן.( סי' לעיל ועיין הלכה. )בירור הארץ. עדמהמשקוף

 הונא כר' קצת ל.ג. שם מנחות ,ימרם; טפח. מהמשקוף ,טירחיקנה ןהךאמ"דח(
 מהרמב.ם משמע למוחה. כשר הפתח וכל טפח המשקוף מן ומרחיקה טפח הקרקע מן מגביהדאמר

 זה.( על הקפיד לא הגר,א אבל לכו.ע. הוא טפח המשקוף מןשההרחקה

ש



שפושעך'ם ביפ"ם:פתחי

 דלהרמב.ם מבאר )רי פסולה. העליון משליש למטה המזוזה את יקבע ואםמ"ט(

 "טמעאל ורבינו הארוך, משה בדרכי וכן בדיעבר, פסול משליש למטה והטור מפח רבימ עלרחולק

 ולקבעה להסירה דצריך בברכד.( להחזירה אף כתב ובקש.ע חמד; ה~כרון בספרהכהן
 דלא נראה ברכה, דלענין ועוד.( : הרמב-ם במשמעות ב,י השרע; )משמשתבמקומה.
 ל-ג.; דף מנחות ועיין כשר; הסתח כל אי מ,וזה מס' עיין ולמעלה; מחצי' מכשירין יש )כייברך.

 מצוה ותוס' דלרש.י כתב בנט ומהר-ם ; ושד אדם חיי : התורה על הלוי בית ועיין ; ממח רבינו ;טור

 הש,ך וגם פתים; במנחת דבריו ומובא בדיעבד כשר ג,כ מ,ה למטה אבל העליון, בשלישלהניחה

 ט.1 סי' לשואל ובתשובות ; במ-פ שם הכסף בנקודת בו חזר פסול, משליש למטה הרמב-ם דלפירס.ל

 לכתדילה היימ בשליש מצוה ולשון השליש. בכל להניחה יבול דלבתחילה הפוסקים דלעחטתחרש

 ברי,ף ולא בשאלחות לא זה פסול מובא ואימ כשרה למטה גם א,כ מ,ט( )סנהדרין בחליצהכמו

 מ'; דף במ1.מ מובא מגילה סוף )יושלמי האמצעי. שליש בסוף דמקדמה די"אובה.ג.ע.כ.(

 נ-ג.( אות סדורה פרשה ועיין כיפהי בענין שכתבמ מה ועיין כ,ב; ס-ק ואמתשלום

 לבבכם על אלה דברי את ושמתם ובמדרש במנחות, לתפילין מזוזה שהוקשו כמו לרמז)ויש

 דרשו ולמעלה, מחציה שמתירים שאלה ואפשר הפתח. שליש מזוזה אף הגוף, שליש לבמה

 לשחי. הסמוך בחצי ולא הזרוע עצם מחצי להימצא צריכים שהתפילין רבא השימושאכשיטת

 לגבי וכן למטה נקרא לשחי הסמוך וחלק למעלה יד לפיסת הסמוך היד חלק שקוראיםויש
 העצם מחצי בתפילין כמו למעלה מחצי הוא המזוזה שמקום דרשינן שפיר לכן מילה(ברית

 )עלענבויגן(. המרפקלצר

יייאקןאןאאשע88888888888888888]
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 משליש. למטה או העליון טפח לתוך מהמזוזה כלום יכנס שלא ומסתבר1'(
 שם שהביא שהראי' ובפרט קכ.ה בכלל בשד-ח שכתב כמו רלא שכתב מ-ב ועיין נ-ב; ס-ק"ז,מ

 להעת צריכים התפילין כל שם וז-ל ל.ג.ע.כ. ס-ק כ-ז סי' המ.ב כמעךכ כן שם קי-ל לחמתפילין

 התחלת מקום על מונח התיתורא של התחימן קצה אפילו שיהיה דהייע קרחה שיש במקוםמוגחים

 ושם כ.ה סי' לעיל עיין ברכה ולענין תיכף. חזירן לה צריך ממקומם נשמטו ואם פרמ-ג; ; השערעיקרי

 למקומן, להחזירן דצריך אף מקצתן אבל רובן או כולן רוקא ובמ,ב לברך צריך ממקומן נשמטואיתא

 שו-ת בשם בבא-הט ט' סעי' כ,ז סי' ועיין ע-כ; בפרמ-ג ועיי-ש ט' סעי' ח' סר ט.1 ולברך. לחזורא,צ

 תפילין של בתים בענין שכתבפ מה עוד ה1יין כ,א; סעיף ב' סי' אומר יביע עי.ת ועיין יעקב;בית
 הספר.( בסוףגדולים



שערים ברפ"ם:פתחישפז

 העליון משליש משהו אפילו יוצא מהמזוזהחלק

 )משמעותהבבלי העליון. שליש בתוך יקבענה מאד, גבוה הפתח אם אפילונ"א*
 אשכול; נחל קמ-ה; סי' שאלה בהעמק והתרב השלחן; בפאת קש.ע הרמב.ם; השךע;ומשמעות

 נ-ב; ס.ק מז-מ ועיין רי,ט: סי' ג' חלק מהרש-ם מ-ט; סי' ג' חלק מלביאל דברי ושו.ת י,א; ס-קמקימ

 כ-א סי' ב' חלק אומר יביע בשרתוכן

 "ובין שנאמר כתיפיו עד הוא המזוזה שמקום משמע יבירושלמינ"ב*
 )שין כתיפיו. מד יניחנה מכתיפיו גבוה העליון שליש שאם שכן".כתיפיו
 כנגר המזוזה יקבע מאד גבוה הפתח דאם הפדסקים ךהסכימך י'( אותערו-הש
 רווחת הלכה והיא העליון. משליש למטה שהוא ךאע"ג שם( )ט-יכתיפיו

 ט-ו ; המרדכי בשם ב-י י.א.: יומא ל-ג,; מנחות בתוס'. מובא פ-ד מגילה "יחשלמיבישראל.

 במצת כמבואר סוד עפ-י הוא וכן דה-ח; אדם; חיי זקנים; רעטרת לבוש השלם; משה דרכיוש-ר;

 פפ קנעו כופשארפקוב ג%וכזרן י-ט; ס.ק רפיט סי' קונט-המ ועתן עשירא; למהר,ןשמורים
 גסוסס סימנק יעת פגן וגסג רס"ט; סי' יו"7 פסש גמנחס מונ6 מ75, נג,סומ גינחוס סגססש וגדסמותס
ופסחנן.(



שיזשערימ ברפ"ט:פתחי

 -נ"נ

1

 מאד גבוה בפתח כתפיועד

- -

 שאז אמה, כ' גבוה במזוזה איירי כתיפיו נגד שמצריך שהירושלמי י"אנ"ג(

 שהירושלמי שהכין )2י ךיש וי.ט( סי' ג' חלק "הרש.ם לעינים. נראית המזוזהאין
 ויש נ." ס,ק מדמ )ועיק כתיפיו. נגד יתן ואז אמות ד' גבוה במזוזהאיירי

 או למעלה בקובע בין ברכה, ולענין רגיל. בפתח אפילך כתיפיך נגדמשמעך,ן
 )ד-ש אחרת. במזוזה יפטורלמטה,

נ"ג

 שלישתחילת
העליון
 אמה כ'היא

 מטר 1.40 )דהיינו בינוני אדם של כתיפיו כנגד היינו כתיפיו, נגדנ"ד*

 מו-מ הגיין '.א; ס,ק "ק-מ בו. הדר האיש בתר דאזלינן וי",ו כ'( ס-ק הוש,הממהארץ.(

 התחלת מקם והוא כתיפיו, נגד המזו,ה סוף מגיע קצוע עצמו את כשמגביה אם מ.(ומ.מ דףסוף



שערים ברפ"מ:פתחישיח
 דלהירוובלמי, ;( בלחה.פ מסגרת בשם שם )מז-מ שניהם. דעת בזה דטצא אפקו העלין,שליש
 בתיפיו מגיעים ואיט קצת עצמו את יגביה דאם משמע, )שם; כשר. המזוזה נגד שראשוכל
 העליון.( משליש למטה אפילו כתיפט כטד המזווה את יקבע העלון, שליש תחילת ער פניואו

 קצת. משליש למעלה הם כתיפיו נגד הוא אםוכ-ש

 !חגגס ס'!ייס ס) ססתסש גנגי סמי1ס 6מ )קגוע יגע 06 עייס, גן גמיר ,עין 'ס סנ"), סמקיע )סיהערה;
 עכ6ן. 6%ן סור% ו0מעוו סססר. ממ ס! סגסיס גע4 16 סמורס גסר 6וינן 16 סיית,ן, עיקר סר.סגמנתמ
 פגגית וגפרט !קמון. מי ע) )1 יס )מטס סמגש0 רג"ק וגסס )מע)ס, סמ111ס 6מ )קגוע ס,רס 1") קמי;גקיר'עקג
 דאין חטת.( בענין שכתבנו ומה י' ס-ק רפ.1 סי' טיז )עיין ג)'!0. סס יסגש 6ין גי גמור "יוג 5קסססר

 מה 1ועיין תוסיף. בל ספק דהוי למטה, ואחת למעלה אחת מזוזות שתילקבוע
 העליון.( משליש למטה קבע אם בהערה לעיל ועיין בכיפה;שבתבט

 רתניא א' טעמים. ב' י.א. עמא ל,ד.; ,מנחות הנכנס. ימין עי זקבעה וצריךנ"ה*
 ביהך ת.ל משמאל, אלא אינו או הימין מן אומר הימין.אתה מן רש,י( יציאה; )ולא ביאתר.ביתר.
 רב ברישא. עקר דימינא כרעיה איניש, עקר דכי הימץ מן ביאתך דרך רבה, אמר תלמודא?מאי

 יהףדה ויקח ב'-י.ב'( )מלכים מהכא אמר ( עולא בר דרבא משמי' פפא דרב )קמי' אחא ברשמואל
 שמה ונתט ה' בית איש בביא מ"כףן המזבח אצל אותו ויתן בדלתו חור ויקב אחד ארוןהכהן

 הנתון רבר בבל ; ביאה הוי ימק דרך אלמא ה'.)פירש.י בית המובא הכסף כל את הסף שומריהכהנים
 צריך דאין בסמוך( ועיין רגל. איטר הוא, טעמים ב' בין מינא מימין.(ונפקא לתנו צריך ביאהררך

 אומר הוא הרי אומר יצחק רבי בספרי, דתניח סמ-ג בשם )רי ושמאל. ימין מזוזהלהניח
 עד שתים בכלל איט מזוזות שנאמר מקום בכל אב בנה וה ; המזווות שתי על ונתע הדם מןיקחו
 וגסמ5!, ממין מזחס 5מר )ף סתור, מוח"ה !עמור 6יס5, מס4 גמירס 5ו!ס ע,כ מזוזות. ב' הכתוב לךשיפרוט
 מר !מ 6יק)ע פס5 רג )"ד. מנמות וגגמר6 נסמ6). מ,ווס י6ין מסמע מץ'אק %! )מנ":. ו6חת !מיוג6סמ

 15תיוס 0מ6) וסשנ5 1ג1; מ111ס 4' ועמז5 נסמ6)ס 6מד טגיס 6)6 )י' סוס ין5 סיתח6 ססו5 מ,6טמו6).
 מסמ6")( 5מר מדיססי סמ61") ר' 4'? מגס סיג6 0יג' מנוגס נר ג"ג. יף גסגח וגןסמ61"!.

 ק.ג. ס.ק לקמן עיין*

 1סמ6) מ'מ,ן ז6"6 יגיס )קפ מהצס 1ע0'ן ומקמ6) מימ,ן ספמס, שח" ג' 5ו סמו1וס, קמעס ע"' ס0ההע"פ
"111 

 זו"5. גתוס 5100 ע)י~ן ג0)י0 מוחס מנ1מ פ"ך וס0 14"6 16מו מ)מ0 ז5"5 ערן גרג) 05ר1סת(,

 )מס, 'מין גרג! ימגי)( 51"5 1ג1ס 0ס ירך ג, מש!ס עקר ימין רנ) 6"5( ),ס יינ0 עקר ג, ג,6סך ריך גגמר6 רמו,תס
 זרן ""ו מ%6

 י1י~
 סמוליס(. )מ,"ס מתו )סוך 0נ") קדוס0 )סגטס ז6"6 רניס)סי"ע ספמ" מקדס מזוה קמעמ 'ד סע) )נמסס. עמן זלן 5ן5 ס0ינס, !י4ק מ1לס 0ס51

 ימין בצד ויקבענה ויסירנה )שח פסולה. בטעות בשמאל קבעה אםנ"ר4
 מה עטן אולם בדפוס, נפלה טשת כי ברכה בלי עדקבע ארם החיי כמשמשת רלא )קש,עויברך.
 סי' יו.ד מהרש-ג קץ.ת הציץ ; ג' ס-ק וקונטיהמ ביתך; מזוזות עיין המררש. כשם הקודם באותשכתבט

 טינה נפקא ד4פין ת-ו( סי' הלכה מערב 1ש1-ת ; מזו1ות עחך שם כשיש יברך אם נ-ז וסי' ד' אותז'
 דאפשר אלא ל,ד., מנחות הנמרא 1נלשון רגל. איטר צ"ל ומ-א( יד. איטר הואאם
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 איטר בין נ.מ שאין הדבר ת~עם שמאל.( ברגל כוחו שרוב רגל. אשר ש הוא יד איטר רוב, פישעל

 דהלא )וצ,ע רע-א.( הידושי )עיין לעצמו. רק ולא הבית בני לכל לשמירה הוי דהמזוזה אדם בניושאר

 ועיין טהגים; וכן וגר-א; וט-ז וש-ך המררכי; בשם )ב-י הרמבים( כמש.כ שמירה בשביל המשהאין
 )ס.ק תקיבה ובשערי תפילין; לגבי 1' סעי' כ,ז סי' או.ח ועיין לשמירה. היא מזוזה אם רפ.ה סי'לעיל

 ומרדכי רש-י משמשת הוא וכן אדם; בני לשאר אשר בין ש-מ אק בתפילין גם האריז.ל דש'פז'(
 ובספר הלכה רבר ספר באריכות עיין אדם. כל אצל דעתו דבטלה ובמאירי; ל.1. דף מנחותבמס'

 רוג 16 סכו!ס ממ 6, ,גדו, סדו יג! 5טר ה, )י שלש,א.( קרויזר משה מוה.ר בהגהות להשל-הההפילין

 ובשו-ת ש.ך; רע.א; ומחידושי הט.ז; )משמשת 6דס. יל גסמ6! דמס מסתע 6יטריס, סס גוסדריס

 הטעמים בב' )ותלוי סגס. ס6)ס יעסס גיגס !גגי 4161 כן, גהגין ע6.ר6עו קמ.ח;( סי' שלוםשאילת

 ודף ל.ו, רף מז-מ עור ועיין ; בשמאל הוא הפצים אם נ-מ 'ועוד נ,ה אות לעיל מובא ל.ד. דףבמנחות

 שקובע קכ,ה בלל שד,ח עיין אהטר: ד'. אות ב' סי' ב' חלק משה באר קן,ת ועיין ס.ח. דף חו-המ';

 בס' מצאתי וכן ל-ג, ס.ק כ-ז סי' במ-ב כמ,ש בתפילין כן קיי.ל לא ואנן בשמאל( בתפילין )וכןבימין

 ביתך( מזוזת לבעל ציון )שערי מג.ה. לבעל חכמהישועות

 בשמאל המזוזה ונמצא ביאתו דרד -טינה ואח"כ הנכנס בימין קבע אםנ"זז
 בשמאל.( בטעות קבע אם לעיל )1עתן ויברך. בימין ויקבענה ויחזור יורירנההנכנס,

88!8ששאששאא

 פתוח פתח ח5ק ובכ5 5שנים ביתו שחו5ק מיג(
 5זה מזה פתח יש חו5קת ובמחיצה הרבים5רשות
 בו סובב הד5ת שציר שבסף החור שעושהבמקום
 5ד שנכנםים ובדרך הבית הוא הד5תות שםוטעמיד
 אותה.קובעים

ששששששששש-  ימין איזהו ניכר שאינו במקום פי' וגר ישנים ביתו את שח~ק מינ"ח(
 אמר יהודה דר' מימרא "ר.מוא כדלקמן. ציר היכר בתר אזליק ליציאה, אולביאה

 חור )פירש,י אבקתא אדא, ר' אמר ציר? היכר מאי ציר- היכר אחר הלך במ,וזה ל.ג. במנחותשמואל

 נשי.)פירש.י לבי גברי בי בין בתק תרי דבין פיתחא כגון דמי, היכי בו( סובב הדלת שצירשבאסקופה
 יש בהצנע. מלאכתה לעשות לאשתו וחציו בביהו המחזירים אנשים להילוך חציו ביתו שחולקאדם
 ולא לביאה ימין דרך מזוזה ל.ד.( לקמחדף ואמרינן לררר. )חדה בית לכל ופתח לזה זה ביןפתח

 מאי יציאה אי יציאה. ליחשוב והי ביאה ליחשוב הי ירעינן לא לזה זה שבין בפתח והכא*ציאה.

 בית חשוב בו שהחור צד ההוא בו, סובב הדלת שציר שבסף חור אחר הלך אלא להאי? טאילהא'

 מזחה( טתנים בו כשנכשים לו( שער בית ימין,והשניודרך

ט( ציר היכר8
מייו י4
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 ושניהם עיקר ששניהם גוונא בכהאי דוקא ישנים; ביתו שחויק מינ"ט(

 לא לשם, מבית תשמישו שעיקר לעליה או לחדר מבית אבל לרה"רפתוחים
 בשם המרדכי בשם ,וי עשוי. הוא דלצרכו בחדר יניחנו אלא ציר היכר בתראזלינן

 הפנימי והחדר כרה,ר החיצוני שהחדר נמצא לעליה, מביא אחד חדר דחשבינן ירוחם; רבינור-י;
כבית.(

 אחד שבפתח אלא מרה"ר, כניסה אחד לכל שיש חדרים שני שבין פתחפ'4
 שאפילו י"א לפעמים, רק השני ובפתח בו, ולצאת ליכנס העולם כלרגילים
 בתר שהולכים וי"א כ"ה( סי' שחל ק1ל ושרת ש,א; "1.ת ציר. היכר בתר אזלינןהכי
 רגיל שאיט לחרר בימין הרגיל מפתח דהתמ ר.כ. סי' ב' חלק בשמים הרי ,שו,ת הרגילות.עיקר
 ממט(ליכנס

.,

 ןן ן

 כי ממזוזה, פטור לבית, ממנו ליכנס וא"א ליציאה רק שהוא פתחס"א(
 סי' רע.א חירושי רעיין ; ד. ס,ק מ.ט רף חו.ה עיין ; ל.ד. רף ,מנחות וליכא. ביאתך דרךבעינן
 נראה פתוחה, הדלת בשבילו כשמחזיקים נכנסים לפעמים אם וצ.ב.( י,ג ס.קרפ.ו

 ובכל ויקבענה. ויחדור יורידנה היציאה לימין קבע ואם הנכנס. לימיןשיקבע
 ת,ב( שת י5"1 היין חכם. שאלת יעשהאופן

ף
ו ה

 בלבדיציאהי
כניסה
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 ממי) גי,!ס יומר סו6 ססממ 6ת ססותמת י)ת מ סיוס, בו. סובב שהציר שבמף חורמ"ב(
 טמון,ואח ג% 6% סמת 1% גטניס גו, חחגמ מ!הס ססז!מ )5שפח(א, סנ'ריס )עסהו סו"ססממ.וסילן
 רש-י )ועיין גסמס. סניר גי מגמון סדנח "ח !ססיר "ססר 6י 16 מ סמק, מן סנמר )תיו נפממת ססי)תססמקוס

 ס4: נל6ס "מי, ממיר רק )נעו! ס6ססר גדימ מחי ש 6ס הערה: :( י.א דף עירובין ומס' מנחות,מס'
 הי-ש )ד.ע. )מון. נסתמת סי)מ "פי!ו מל. גסיגר חון ו"קסו מס ~וסוקוגע

 ,ןןןןןן,ןן,,,ןןןןןןן);,ןן,ןןןן ;ן,ן)]ן]ן,,ן,ן,,;ןן));ן,,,ן,)ן)ן;)),ן;ןן)),ןןן;ןן;;)ןןן"ן,,,, :.:.:::::::::::!:::: :.:.:.:.:.;.:.:.!;,ן,,ע
- ןן)ןן,,ן),ןןן,,ןןןןןןן,ן,,ןןןןן,ןן,,,,ן,),",,ןןן)ןןןןן;;ןןן;)ןןן)ןן,ןןןןן,)ן),ןן),ןןן,"ן,,,,-

 ןןן]פן ןןןןןן,ןןןןןןןןןןן,,,,ןן,ס
ן,,,,ן,ן,,ן,ןן,,ןן,,,ן,,,ןןן,ן,ןןן,,ןןן,ן,,)

!::!::!):::::::::!:::!:::::!,:!;::::::::::;:::

 הדלת שעלמנעול

 בימ צירצורת

 למעלה הם חדרים,והצירים שני בין ומכאן מכאן שמסתובבת דלתס"ג(
 "00ע הדלת עלולמטה

 2ח(2ח(ש"
 בסמוך( ציר.)ועיין היכר שום בה אין

 '/ / / / ולכאן לכאן שמסתובבת דלת . ,. .,. ,..י...........
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 מגחץסמח

 מג0ון !ססעץ 6פסר ס"ו !ק' מ'~סד עסף ס!ו סמל ססד'נס, סונך !פי סיוס סנסוג 14ן סנס00מ סעי
 6)6 ס"1ר !1ד 1'ר סוי ח 5ין סו"ל 0'ג1מס גיייס עס סגנץ ס6סורי נער !גן סת. סש 1'ר סיגר מר6ס ג,ססחס
 .,שששי=ו סמ5.0ד

 שוה ותשמישן חדרים שני שבין פתח ימקל ימין צד הוא איזה להחליט א"א אםס"ד(
 א)רות שו"ת ל-ח; דף במו,מ מובא למנה )עצי ממזדזה. ,2פטדך י"א דלת( או ציר היכרואץ

 רש.י של תפילין שמניח כמו )'עב-ץ, מזדזדת. שתי שינימ די"א קע.1( סי' א' חלק יו,דמשה
 באיזה ערניח די"א :( תוסיף בל בענין שכתבמ מה ועיין ל-ד; סי' או.ח שו.ע ספק, משום ר,תושל
 קנ,ב.( סי' ח,ב הלוי שבט )שו.ת נדהגין. דכן ל.ח.( דף )מז.מ שירצה.צד

 תוסיף( בל בענין שכתבנו מה במפתח ועיין ב,ת חשש יש שי"ק מהר-ם הגאון ולדעת*

 שהפסול משמע פסולה. סיפין ב' על והניחה דפים בב' כתכה ל.ג. דף מנחות במס' בגמראוהנה
 )עיין שמאל? בצד קבעה שהרי פסול עוד ערש להקשות יש ולכאורה אחד בסף שאימ משוםהוא
 מניחים ראז ימין ספק שהוא בפתח שמיירי וי-ל זה( כעין שהקשה התורה על גרי.ן ספר סוףגרי.ז
 שירצה. מהןבאיוה

 --ן ן ד "ס
 71 1י טור ס [

 ן1 1 -[
ןן
-

*
ין -ן  1ן 11 ן 

 מזוזותכ' שירצהכאיזה
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 סי' לעיל עיין אחד, בצד רק פצים ימין,ואין הוא צד איזה ספק יש אםמ"ה(
 ד'. ס"קרפ"ז

 ב( פנימי; א( מזה; למטה זה כללים בארבעה תלוי ימין, צד קביעתמ"ו*
 ציר. ד(היכר ; חדר ג(עיקר ; פתחעיקר

 ~מהרףל( הכניסה. עיקר הוא הפנימי מזה, לפנים זה חדרים, כמה פנימי;א(

-ןן -ן
עןן

* /*י---ע0"1
 ן-י ל

- - 4 יןו 1ןן 
 נכנסים הראשון ובחדר חדרים, שני בין פתח כשיש ; הפתח שימוש עיקרב(
 הוא הכניסה דרך אז לפרקים, רק כו שנכנסים פתח יש השני ובחדר תמיד,בו

 השני. לחדר הראשוןמחדר

 סה כנ עיקרןן ןלפרקים

"ן ןן 

 , מרה"ר כניסה ולשניהם חדרים שני בין פתח כשיש החרר; שימוש עיקרג(

 המזוזה את קובע לאוצר, רק משתמש ובשני אתד בחדר דירתו עיקרוקבע

 הראשון.( הכלל הוא וה ולדידי', ~מרדכי, העיקרי. לחדר הכניסהלימין

גן
"ן  ן ר ק ע, ן ר אוצן

 החדרים שני כי הכניסה ימין הוא איזה להחליט כשא"א ציר; היכרד(
 הציר שבו החדר דהיינו ציר, היכר לפי יקבע שוה, וכניסתם שוהתשמישם
 ע': סי' א' חלק יערץ שאלת ,ח~ףא; הפנימי. הוא חדר, אותו לתוך נפתחהוהדלת

 קונטיהמ.( ועיין ; ס.ד. דףחו.ה



שערים נרפ"ט:פתחישכד
ןן

ין ן ציר היכרן

ןן *.---ןי

 הוא שהעיקר אע"פ פנימי, לצד קובע מזה, לפנים זה חדרים, שניכשיש
 דס,ל כהמרדכי ודלא מהרי.ל כדעת )הממקג העיקר. חדר אל ציר היכר וגםהחיצוני,

 !סניח סג"ד מ6דמורא קג!ס 'ס גרס, עיקר.( ציר דהיכר דס.ל כרה.ח ודלא הפנימי. דוחה העיקרשחדר
 מסגשש ו!5 סנש, %ד סס סמממיס סגימ, 5) נינסיס סיו סמינון, מפמח )מון סמ,י, מר י,יר !סי סמייו6ת

 גסמיס סף סי"מ וע"ו ס!'ט"6; מ!,וג6ייז )"דמו'ד תסוגס קג"ג קי' ג' גלק יגמק גימ ס~"ח ועין גיר.(גסוו
 מסף"),( גסס מסט"ו גן דמסמע ר"ג סי'מינ5

 ן עיקרן
 צירהיכר*---

כניסה ןן
4 1*ןי

 -4/ -, העיקריתכניסה

 דפטור י"א לרה"ר פתח שאין פנימי הוא הנ"ל הקטן חדר אם אבלמ"ח4
 בימין חייב בכה"ג דאף יי"א מזחה,( חיוב שישר לו ואק לפנימי מתייחס הפתח)דלשלם
 שכתבמ מה ועיץ שם: קינט-המ )עיין ברכה. בלי מוהה ' לקבוע וישלגדול.

 בעני~
מרפסת)א(,0ק"

 ימסיחן גיו! משר גית*ס יג4 דניאל( ~לחמודי הקטן. לצד מחייבים ויש
 ו% סגדויס סמדריס !נד סקגר מסמסירון קוגע ססממתס, נמדריס סער מס ססו6 ד' ע) מי' סח"וסממי
 קנ,א - ק-ט רפ"1 לעיל עיין*



שכהשערים גרפ"מ:פתחי

 ז-ל קמינצקי יעקב ר' הרה.ג למעשה שהורה שמעתי )וכן פטמי. פ*נן 5ע"פ )מית מסט~רמסוהן.)מ")

 פתח יש אם ובפרט, י-ג. סעי' רפ.1 סי' לעיל ועיץ ד' על ד' בו שאין פטור הוא הדין מעיקר מסדרוןכי

 בפלוגתא ותלוי מוחלט, פנימי המסדרון אץ )דאז גרול, לחדר ומשם למסדרון מממ נכנסיםשלפעמים

 ד'( ס-ק רפ-ו סי' לעיל ועיץ בסמוך; ועייןהנ,ל;

 רה"ר*--- --4 קטןמסדרון

ןן

 שתי שקובע י"א גדולים, חדרים שני בון ד'( על מד' ~פחות קטן חדרמ"ם(
 וי"א הנ-ל.( שסברא מאיר בית )שרת גדולים. חדרים שני לצד קטן מחדרמזוזות
 דף מז.מ כ.א; ס-ק רפ-ט סי' מק,מ נחשב; עבה ככותל הקטן )יהחדר אחת. מזוזה אלאשא"צ

 מרובשת, אמות ט-ז לרבע כדי בו יש ואם ) סחדמס. מן קנר גמסירון ס"ס )כ16רס יברך.( לא ואולי ;ל-ז

 ברכה.( בליקבע

 - ן - ;ון-
1"הש

 -ץי- ן --

_ ןן
 לגמרי. ממזו~ה לפטור יש שם ביה.ב יש ואם



שערים נרפ"ם:פתחישכו
 פוטרים ד-ט ד' ס,ק רפ-ו סי' )עיין לבית, מקורה אכסדרה בין שער( )בית קטן חדרעץ

 לחדר כניסה יש ואם )עיי"ש( הבית שהוא פנימי בתר אזלינן הראשונה.(ממ1וזה
 וצ"ע. האכסדרה. לצד המזוזה לקבוע צריך אולי מרה"ר,הקטן
 1'. סעיף רפ.ו שער בית דיני עיין ס.ט( "ית לעיל)יעייו

1ן ןן
ו,,,ןבית

 -יוט ?ן1
:..........,

- -

4 ...............- 
 ן ןן

ן 12בית י ,*ו*.
 הבית שבעל מחולק תשמישן דרך אם תשמישן, עיקר בתר נשאזלינןע"א*

 מחדר בכניסה משתמשים ביתו ובני אחד, מחדר כניסתו לעיקר בהמשתמש
 רע-א והגהות ג' סס,ק ט,ז סעי' רפ-ט סי' "ייו הבית. בני רוב בתר אזלינן לכאורהאחר,

 לו טפלים ביתו ובני בעה,ב על חיוב שעיקר רכתב ט' סי' רע-א שו-ת עיין אבל יד; אטר לגבישם

 כתיפיו.( עד לגבי לעיל ועייןכשבורים;

 הביח בעי כי".גנ ן כיתו כני כניסתן

ןי
ן

----------  הפנימי, לחדר ימין בצד פצים ואין העיקר, לחדר פנימי חדר בין פתחע"ב(
 המווכי )כדעת העיקר. חדר ימין לצד לקבוע שיכיל נראה ממזו1ה(, פטורמלמהרי"ל

 1ה.( בכתן איירי אולי בשמאל, קבע ששמואל ל.ד. דף מנחות מס' )ועיין )ד.ע( עיקר( בחררא1לינן

 וקבע עש105ש, להשזסק תקרה בלי מאכסדרה זה לחדר נכנסים אםובפרט
 ונמצא בפצים המזוזה שמניח לומר אפשר דאז לבית, הכניסה בימיןהמזוזה

 שכתבמ מה תייז ,-ש: ימין צד הפצים, צד נחשב ושפיר פנימי הזה החדרשאין

 אכסדרה.(בעגין

-ון  

עיקר *ם5
--*עיקר1



שכזשערים גרפ"ט:פתחי

 מזוזות, שתי שיקבע נראה הבית, שאחורי סתום חצר לפני קטן חדרע"ג(
 ס"ט.( אות דלעיל חדרים שני בין קטן חדר )כדין לבית. ואחת לחצראחת

 וןש
ניח *ץס

 ן כן

 בפתח מזוזה צריך אי צ"ע לזה, סמוך זה קטנים חדרים שני יש ואםע"ד*
 היכר לפי או פנימי לצד דקדבע ינראה ד'.( על מד' פחות שער יית )כדיןשביניהם.

 ר'.( ס.ק רפ.ו סי' לעיל )עייןציר.

 שיתן י"א סתום, החצר אם לחצר, בית בין ופתח הבית שאחורי חצרע"ה(
 בשו,ת וכן פתים, במנחת פסק )בן פנימי. חדך כל כדין ד'( ס-ק ש" לחצר. מביתהמזוזה

 ואומרים ווולקים די,2 ס.ן.( סי' ב' חלק בנעימים חבלים ובשו-ת נ,ה סי' ב' חלק יעקבחלקת
 מתחילה הרשק ביתמאיר שו-ת הבית; מכח הוא חצר )דחיוב לבית. מחצר יניחנהשלעולם

 לשיטה ומטה בזה, מסתפק קש.ע לבעל הפנים בלחם וכן בפקפוק; הדבר נשאר ואח-כ 11 לערטהנטה

 שהוא אע"פ לרה"ך פתדח הדא החצך דאם כ-ד( וסי' קס-ח סי' ע.ד בחזו-א וכןזו;
 בשם ח" ציר. היכר בתר אזלינן מ"מ לחצר מהבית לצאת ודרך הביתאחורי

 סי' יו-ד משה אגרות )שךת פטור. לרבמ"ם לבית, פתדח החצר אין ואם מהרי-ל.(שךת

 גג יש לחצר ואם ברכה. בלי יקבע לכן במזוזה, חייב דלהרא"ש עיי,ש.(קפ-א
 מהגאון תורה של )שישרם דינו. מה צ"ע מקורה, חדר כעין בתריסין ונפתחשנסגר

 ( קע,ד אות רפ-ו סי' לעיל ועיע כמקורה. דיע אי דמסתפק במ,ב מובא 1צ.ל מסטתפלא יעקב ישראלר'

 בית *----חצר

.. . 



שערימ גרפ"ט: מתחישכח
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 סתום ולחצר )גאניק,( למרפסת, )באלקאן(, לפארטש, מבית וכןע"ך(
 יקבע. צד באיזה ספקוכדומה,

 )למרפסת.( חוץ לצד שיקבע י"א ד', על ד' בה ויש מקורה, שאינה מרפסתא(
 ח' סי' א' חלק יצחק מנחת שו.ת מ'; סי' ב' חלק אלעזר מנחת בשו"ת וכן ד'; ס,ק רפ-ט סי' ט-ז)רא,ש;

 פטורה מרפסת )כי הבית. לצד שיקבע די"א סי'רפ.ח.( ב' חלק מהרש.ם בשו.ת וכןוט';



שכפשערימ גרפ"ט:פתחי

 לקביע שנכון שאוכ,ך נ,י דיש וצ-ל.( החזו.א נהג וכן מאיר; בית שרת ,ליממם;ממזוזה.(
 יעב-ץ שאילת בשם ק' סה ציין בנין )שו,ת לשמאל. ואחת לימין אחת מזוזות,שתי

 ויפטור אחרת מזוזה על יברך או ברכה בלי אחת מזוזה לקבוע דהמנהגעיי-ש.(
 זו. אתגם

 להרא.ש )בין הבית. לקבעה.לצד נכון ד', על ד' לרבע כדי רק במרפסת יש אםב(
 לחייב.( פטור בין כפתח והוי תקרה בלי דפוטר לכאורה להרמב-ם ובין לרבע בכדידפוטר

 ך2:לי דט.( סי' ציון בנין )שרת הבית. לצד יניח ד', על מדי פחותה היא אם וכ"שג(
 והקך2:ע קטן.( חדר בדין שכתבמ מה )עיין דפטוך. די"א ור'.( ג' ס-ק רפ'ט סר ,קינט.המברכה.
 י-א.( סע" רפ.ו סי' בפת"ת מובא דניאל )כחמודי לסמוך. מי על לו יש לכאורה חוץלצד

 השני, בצד יקבע הבנין, צורת מחמת אחד, בצד לקבוע לו א"א אם לכןד(
 לסמוך. מי על לוויש
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שזאשערים ברפ"ט:פתחי

 השני וחלק נפתח אחד שחלק במרפסת, הנהוג הזזה, כפולה דלתע"ח*
 יקבע סתום, מהחלל טפח אחד צד נשאר הדלת כשפותחים אם קבוע,נשאר
 וכאן ר'( סעי' רפ.ט סי' לקמן )עיין פסולה היא טפח העמיק שאם שיק השני. בצדהמזוזה

 לכל שוה שהוא צד יברור לכן י-ט, אות כדלעיל הפוסקים מחלוקת הוא הוכנס ימין צדבמרפסת

 יקבע ימין בצד קבועה אחת דלת אם ע.ו.( אות כדלעיל דסתרי תרתי יעשה שלאובלבד
 ואילך רל,ג דף לקמז עייו הדלת. עלהמזוזה

עט

 בדלת השתמשו מקודם כי כהלכה, הפצים על המזוזה את קבע אםע"ט*
 צריך השמאלית בדלת רק ומשתמשים הדלת את סתמו אח"כ ורקהימינית,
 דע-ק חומה. ונעקרת דלח מחורת נפק )כי הקבוע. הדלת על ולקבעה המזוזה אתלהסיר

 חלק יש אם לבן ממש. הפתוח חלל אלא אינה הפתח דחלל רפ.ה בסי' לעיל וכמש.כ י-ז ס.ק רפ.וסי'
 לקמן יעיין ג'. רף למז-מ הגהות ועיין חומה. בכלל אלא דלת בכלל נחשב אינו שתח שאינומהרלת
 ק.ה.(אות



'מערים דרפ"ט: סןינוקישלב

 קבועהדלת

*=
טפח

 ע.ח לאותשייך

 הפתח בטזוזת במממרים ימסמרנה קובעה כיצדד4
 יחפור יעטיק ולא בה ויקבענה חפירה בה יחפוראו

 פסולה. כן עשה שאם בעומקמפח

 ר' אמר ל,ב: מנחות )מס' פסולה. במקל תלאה ואם בםסםרים: יססמרנהפץ

 למה וצ,ע ח'- הלכה ו' פרק רמב-ם רא-ש; ברי.: הוא וכן פסולה. במקל תלאה שמואל אמריהודה
 תלאה של דהפסול משמע דמהרמב-ם כתב י.א אות ג' פרק הקטנה וביד בח,א; וכן השו.ע;השמ"מו
 כל שמסיק, הלכה בבירור ועיק בשעריך; רבעינן משמע ובגמרא קביעה חסרון משום הואבמקל
 סמך ואם במקל. תלאה דין לקמן ועיין במקל. תלאה בכלל היא הפתח, למזחת המזוזה קובעשאימ
 - למעלה המשקוף על תלאה פסול.( נמי המ!רה, את עליו והניח הפתח מ!וזת לצדמקל

 במקל.( תלאה פירוש בזה שמחרש ט.!, סי' מעם דרכי )שרתפסולה.



שלגשערים דרפ"מ:פתחי

שש1

 אם בי קלה בקביעה להשתמש ;דאין )פשוט( דמי. במקל כתלאה במגנט קביעהפ"א4

 קלה. בקביעה לאסור מ.ג. דף שמ מעם הרריי הורה שכן ל.ב דף מז.מ עיק ; ממזוזה דפטורבפונרק

 ב!ו( זו שמתדבקים בגד חתיכות )שתי וולקרא ירי על בקבעה ה,ה פ,ג.( אות בסמוךועיין

 יתלה שלא ובלבד במסמרים קביעה צריך אינו דין דע"פ שאומר מי ישפ"ב(
 תכופות המסמרים שיהיו שצריך שחוכך מי ויש ט.ז.( סי' מעם דרכי )שרתבמקל.
 ס.ק מ!.מ ט-!; סס.ק יע-ק גדול. כח ובלי כלי בלי להוציאם יוכל שלא עדהיטב
ס-ג.(

 ;ש,רס-ק מסמרים. בלי ההנחה שמתיר מי יש שעה, לפי המזוזה נתן ואםפ"ג4
 בית אמת; שערי אדם; חיי במסמרים; לקבעה צריך אין שעה לפי המזוזה נתן דאם הב,ח בשםז'

 אינה המזו!ה קביעות דעצם ט-ו; סי' צבי ארץ שו-ת ט.ז; סי' טעם דרכי שו.ת בשם באה,טארי'י
 היוצא מדף גבי על המזוזה את שמניח או במסמר, הנעוץ בחוט הנחוזה תולה ואפילולעיכובא.
 ; הלכה בירור פסול. במקל תלאה של הדין בזה ואק בדיעבד כשר קבועה שאינה אף הפתד,ממ!וזת

 בלי שעה לפי מזוזה קובעים היו הולכים חיילים שכשהיו מגילה סוף הירושלמי שמביא בב,חועיין
 שערי )שו.ת קובע. שאינו לפי מזוזה לקבוע ולא מזוזה קביעת על דיב:רךמסמרים.(

 דרכי בשם )פת,ת במסמרים. לקבעה צריך לכתחילה אבל מ!חה.ד-ש מצות על אודעה;
 כתב ט.ז סי' נהגם דרכי בשו.ת ק-ב.;אולם דף ב,מ מלובלין ומהר.ם כ-א: כלל שפר אמרינועם;

 שאפשר !ה על שמשיג ט,ז ס.ק ערוה,ש ועיין לעיכובא; ולא פי, למצוה. הם במסמריםשקביעות
 בכל לקבעה יכול שבת ערב והוא מסמרים לו שאין מי לכן דבר.( בכללהרביק
 באריכות.( ט.ו סי' ההלכה מים שרת ועיין )ד,ע;קביעה.

ש
 שיי,:י-.-ם



שערים דרפ"ט: 2110חישלד

 בית שו-ת במקל; תלאה בכלל )דהוה פסולה. קביעות דבלי וס"ל חולקין יישפ"ד*
 פסח שכן קל-א; לשבת הר,ם ערו,הש; קל,ח; סי' ר' חלק מהרש,ם וגדו-הק: דע-ק; כ': סי'קקורה
 בעבתא בב-מ לרי-ף בפי' לוניל בהר,י הוא וכן קש'ע; אזוב: אגורת שו-ת מזוזה; לקבועהברכה
 שמביא ומה אומן. מעשה אימ שזה מסמרים בשני ויקבענה קנה של בשפופרת שיניחנה פי'דקניא
 ערו,הש ועיין משה פני עיין בו. שונים פירושים יש ועוד נ(ה. גירסאות שימי יש הירושלמי לשוןהב,ח

 ועיק וש-ך; הב-ח על ותמה בעלמא. לזכר כן עשו דפטורים כען המזו,ה, תלו החיילים רזאות
 בזה.( שהאריך רל-א סי' שמחה זכרבשו-ת

 קבועים שאינם בקלות, הכותל מעל להנתק העשוים התיקים אלה לכן,פ"ה*
 ובן ; (' סעי' ס.ר דף )מ,מ בהם. להשתמש ואין קביעות זאת אין בטס, תחוביםכ"א
 של בפקק סותמו אם ואפילו קביעות. זאת אץ המחה, את להוציא בקלות ויכול למעלה שפתה(תיק

 נייר למעלה ידבק או לנתקו. יוכל עחלא באופן מממ למעלה מסמר לקבוע ום צריך בזה, וכיוצאגומי
 בסמוך( ועיין חזק, 8ח11חטסרה( שקפ1 (!51עח1,דבק)שקם1

ח  י4ן

]ן
 בקלותמסירה

 בפקקסותמה



 שלהשערים דרפ"ט:פתחי

 טמרן שאומרים מה דע'ק )שין ברזל. של במסמרים לקבוע נוהגיםפ"ו(
 נברא הברזל ד'( משנה ג' )פרק מדות במס' כדאמרינן ברול, בתיק המזרה לקבוע שאיןהבעש"ט

 עיי.ש. המאריך. על המקצר ערוק! ברק איט אדם, של ימיו להאריך נברא והמזבח אדם של ימיולקצר
 ואולי ע.כ. ברזלו של הם המסמרים הלא והקשה וכו; ימיך יאריכון למען בה דכתיב במזוזהוה.ה

 שמעט ולא בסוכה, ברזל של מסמרים לגבי שהחמיר חזו-א ועיין דמעמד, כמעמד דינםהמסמרים

 ודוקא צ.ב. ועדיין כנ.ל. ספק הוא במסמרים מזוזה קביעות חיוב דכל מקים אפשר במווזה.מחמירים

 ביכין ועיין ונחושת. כסף זהב, של בתיקים עהגים וכן קפידה. בהן אק מתכת מעי שאר אבלברזל.
 לא שהקפיר וצ-ל מסקוליא מהאדמו-ר שמעתי אולם זהב. ושל נחושת של הי' גופו המזבח דהלאשם

 מתכת.( מיני כל של בתיקלהשתמש

 או בסיד חיברה שכתב ובנמו.י ט-ו; סש' רפ-ט סי' )עררהש כשרה. בדבק חיברהפ"ז*

 ח'.( סעי' ט' פרק חו"ה ועייןמסמרים;

 אם ספק בית המוכר ע.ט. דף ב-ב במס' והנה מבמסמרים. בדבק לדבקה עדיפות קט אם לעייןיש

 יתדות. ע,י לבית המחובר דבר כל עמונמכר

 אומרים יש במסמרים המחובר וכל עמו, נמכר בטיט המחובר כל א'( )רי,ר משפט חושןובשו-ע

 )ברמ.א(. חיבור הוירלא

 ע.י להדביקה יותר טוב אולי אררבא, במסמרים. המזו,ה את להדביק קדימה דין שום איןלפי-ז
 ואם הבעש.ט( על קדושים הדעת )בקושית בברזל להשתמש שאין האומרים לרעת ובפרטטיט.

 דבק. ע.י הרבקה על כלל לעורר אין ולכן חשש מכל יוצא דבק או בטיטמדבקה

 ברש,י ל.ג: מנחות מס' עיין וכן קביעות, בלי ונתינה קביעה שיש ה'( - ב' שבלים ברמב,םועיין
 חותך.ר.ה

 )8ק10 נייר בדבק להדביקפ"ח(
 א(,0("

 )לאחר לנפול שעומד לעיין,כיון יש
 דאם י.ג.( דף סוף למז.מ הוספות שלום; שערי השיע דמי. כנפול הדבק( כשיתייבשזמן

 קביעות. חשיב שפיר (אחעוח( )8ק10 מאד חזק מנייר נעשההדבק

 לקיר, מחובר והטס ולמטה, למעלה לטס מחובר שפופרח שהוא תיקפ"ט*
 הורה וכן ט,ז; סס.ק ;יע-ק בו. לקבוע כשרה והקיר, השפופרת בין אויר שישאע"פ

 לקמן.( ועיין ארר; חצינת משום מעררים שיש שמעתי אולם ז.ל. קמינצקי יגקב ר'הרה.ג



שערים דרפ"ט:פתחיששו

 אם שבתיק- זכוכית מתוך ש-די השם נראה להיות טוב לנתחילה,צ'4
 שם.( ט-ז רגיין ה'; סעי' רפ-ו סי' )שךע טהור. במקום עומדתהמדוזה

 נשיקה ע"י יימחק שלא כדי לשם מעל בתיק זכוכית כיסוי לקבוע טדבצ"א4
 רפ-ה.( סי' לעיל ישין משמוש.או

 דכשרה. י"א באויר, תלויה והמזוזה למעלה אחד במסמר המזוזה חיברצ"ב(
 יקבענה אלא כן. מלעשות לכונוע די,ט כ-ו( ס-ק מק-מ ט-ז; סיק דע-ק מהרמב.ם; משמע)ק

 עובר שתהי' בדי הראשון המסמר שקובע קודם לברר ח2 מ.מ )קינטיהמ. מסמרים. כב'היטב

 אחד מסמרים, שני שצריך והא י'.( אות א' סעי' וע,א סי' לקמן )עיין אחד, מסמר נפל עב.ל.(לעשייתן

 )נמו-י( מלמטה. ואחדמלמעלה

 המשמש וכל המזוזה של ותיק לעצמה קדושה היא המזוזה של קלףצ"ג(
 ס" ארח )שו,ע קדושה. בו ויש קדושה תשמישי בכלל זה הרי עצמהלקדושה

 המזוזה בה שמניחים לקנה שהכוונה )ראה שם המאירי וכתב כ.1, דף מגילה ממס' ס-ג סעי'קנ.ד

 קדושה תשמיש שהוא תפילין של בכיס מסתפק כ-ז סי' א' חלק אלעזר מנחת בשו.ת והנהכפתח.

 ח2 ולפי.! עיי.ש. דתשמיש. כתשמיש דיט הכיס שעי.! אפשר לחפילין תיק גמ שעושה בזמןאבל

 )כמו רתשמיש. תשמיש שהתיק נמצא בנתר המ!וזה שכורכים מאחר מ!וזה של תיק בדיןלעיין

 כמו בתכשיט עת'יט ואפשר ברמ,א( 1' סעי' קנ,ד סי או.ח שו.ע ועיין הקודש. ארון שלפניהפרוכת

 דינם מ.מ החיימ, בעצי כ-א עצמו בספר טגעש שאינם שאשפ ס-ת של והרימוניטהתפוחימ

 כלל מוגח ואין כמחיצה דהוי הפ-מ כתב לטץ, עשוי שהפרוכת ואע-פ לטי. שעשף קדושהכתשמישי

 יצ-ע( ס-ת.על

 ולאחר לאבד. אסור הנ"ל, המזוזה תיק כגון קדושה, תשמיש ינלצ"ד(
 להכנשו איסור בו שאין מ-ב ס.ק רפ,ב סי' המק-מ וכתב כ.ד; סיק )מ-ב גניזה. צריךשבלו



שזז,טערים דרפ"ט:פתחי

 0-אה ומב'ם( אזוקיכם. זהי כן תעשוןיא משום עובר קורש כתבי המאבר ח' סעי' קנ,ד בסי' המ-א וכתב ב1יון. דרך בו ינהוג שלא אלאלביה,כ

 דה-

 בחקרי ועיין קרושה.עיי.ש.; בתשמישי
 השחתה מעשה שבקדושה בדבר נעשה שאם מאירות פנים בשו-ת ועתן המ.א. על שתמה מהלב

 צדקה ספר ועיין ךד,ילזךוק.; סןרי2:ים באך משום קדושתו ממט פקעה עכו"ם ע,יופריצות
 שסלה שאם דמשמע כ.1 סי' יו-ד הד.ט בעקרי ועיין הדר; חובת ספר המחבר מבעל ט.ו פרקומשפט
 וצ.ע.( לחול. התיק למכור מותרהמ1וזה

 בו שאין דתשמיש כתשמיש דינם המזוזה את בהם שקובעים המסמריםצ"ה(
 שאסור דמשמע ט' סעי' קנ.ד סי' וערו.הש מ,ב סי' במ-ב הגיין לאבדם. ומותר שם; ,חרהקדושה.
 מנחת בשו,ת ובן קלה. לקדושה בו להשתמש שמותר אלא חול לרבר דתשמיש בתשמישלהשתמש

 ומסיק מפרוכת תפילין של כיס לעשות מותר אם ומסחפק קדושה. בו דיש ס-ל כ.1 סי' א' חלקאלע(ר
 קרושה תשמיש של דץ למסמרים אין למה וק.ק ט.ו. סעי' ט,ו פרק ומשפט צדקה ספר ועיץלהתיר.
 א'( אות לעיל ועיין ידיהם, על המ(חה קביעות שעיקרמאחר

י (וה/שיד"ל )פלסתיק(נייר

 נופ וו-
תשמיש קדושהתשמיש

צ"ה



שערים דרפ"מ:פתהישלה

 ל.ו רף מלכים בשולהן עעייו קדושה. בו אץ עליו קבועה שהמזוזה טצים( עץצ"ו(

 השדה; פרי אותו.; מזניחין אין ימין, לצד העמוד לקנות המהמיר שמאל. בצד המוחה שקובעבמי

 תצא( כי פרשת )ריש היימ מים גנ:אך וגן נלסו ססמנס תסה סמ!חס קמעמ סעא גנמוא.עחן

 לוי ר' מהרה"ק זוי קדידשת ונקסל וממע)ס. )טווס טס) געסס סגית ג) מוווס קמעתסעא
 גס' עסילק 5ומר סקסר ו"6 מג'6 ג"ט.( )זף ממ)ס גתס' י6'"6 מס ש הץ, מברדימשוביצהק

 גני )מי כ! ק"ו ק, ילגק רק טס'6 )מסי)ס סעהה גנסת גימ ומס ג6"י. סיקגעו סגגג) מזרפות וגסיכנסיומ
 וגמס גמס 6סת ע) סורס, ות)מוז סמוון, וגרגת מ111ס מגומ גג~ן י6יימ5 עסס מנ~ומ גסס סמודימיס'סל6)

 עג"ל.( 6א. גקדוסס סמקודסיס )5'"ש)גו

 דרבא משמי' ררבא ברי' זסף ר' דרש 4ג מנחות ~ממיא מפה. זהפור יעמיק %אצ"ז(

 מטפה יותר כ!זדזי[ נקראת טפה דעד היראים בספר כתב הדבר וטעם פסולה. טפה לההעמיק

 י)סי וק'ק ןלבוש(. ביתך מחות 1זדך לא ג:י1זך כ!זיזדי2 ע5 דכתיב משום או ו[דכ!ה.נקראת
 ש.י( ~עיר פסולה. טפח, עמוקה נוקצתה דאפילד מטסס?( פמ~מ 6פי)1 )סעמען 5פור ס"וס

 "ן,,י,,11 ,', ,, , ,י,ל,,,,ן,,י,.ל,!-ל ,'

,,,יי,,,,ן



 שלםשערים דרפ"ם:פתחי

 שאין עד המזוזה סביב וחקק וחזר פסולה שהיא באופן טפח העמיקצ"ח4
 הכסף דברי לפרש הלכה בירור העשוי; מן ולא חעשה ,משום פסולה. טפח, בעומקעתה
 שהוא בתב הב,ח תולמ.ה. משום כלומר פסולה, טפח לה העמיק רכתב ח' הלכה ה' פרקמשנה

 לציצית דדמי תולמ.ה משום שפסול באחרונים מוסכם הדין עצם אבל שונים. פירוקרמ רשטעות,
 ( דפסולין. למטה, והורודן הנקב את חתך ואח.ב מהכנף למעלהשתלאן

 אחורי טפח אויר חור יש ובאמצע בכותל ולמטה למעלה המזחה קבעצ"ם4
 לאויר לדמותו השואל שכתב כמו דלא מינצבורג גר.י בשם הלבה בירור ~ייו כשרה.התיק,

 בין באמצע אויר שיש התיקים אלו להכו~יר ראי' מכאן י.ט. דף זבחים במס' כהונה בבגדישחוצץ
 פ,ט.( אות לעיל ועיין והכותל;המוו,ה



שערים דרפ"ט:פתחישמ

 למזוזת דבטל חציצה, משום בו אין המזוזה, את בהם שכורכים ותיק ניירק'(
 ועיין ערךקץי א'; ס,ק מק,מ בחיים; ובחרת )שרת חוצץ. אינו לשמירה שהוא וכלהבית.
 ס,ב.( ס,ק מ~.מ קל.ט; סי' ד' חלק ומהרש,ם י.ד; פרק ריש ארי' ובית רפ.ט; סי' קץקמהר-ם

ב ןו1

 ב' ס,ק רפ,ו סי' )פת.ת לכותל. המזוזה בין חציצה משום שמחמיר מי וישק"א*

 ; ב' ס,ק קלום )משמרת והכותל. המזוזה בין פתוח להיות צריך דלדבריו הגר,א.(בשם

 כלל; כן נוהגין ולא בכותל, לעוע המזוזה צריכה לרבריו ולכאורה רפ.ח; סי' יו-ד עיק מהר.םרעיין
 שתלוי ישראל סטלת בשם שם מ~.מ ועיין רפ,ט: בס.סי הנר.א על עדות שמכחיש ערוה-שועיין

 ממש.( .על. או בסמוך .על. דרשינן אי ורבנן דרביבמחלוקת

 יסירו שגוים חשש שיש במקום בה. ויקבענה הפירה בה יחפור אוקיוב*
 לא אבל הקיר. בתוך המזוזה את לשים מותר בזיון, לידי ותבא המזוזהאת
 דף מנחות )מס' לגמרי. לכסותו ולא המזוזה מקום לסמן וצריך מטפח. עמוקיותר
 סי' מק,מ מ,ט; רף מז"מ שם; שי ערך שם;ועיין הקטנה ווד פת.ת עיין ד'; סעי' רפ-ט סי' ע-דל,ג:;
 צ.ו אות לעיל עיין ס,ו.( דף ח';חו.ה ס-קרפ-ט



 שטאשערים דרפ"מ:פתחי

 וכן הפצים( )תוך מזווה, בו שיש בחוקה מישראל, בית הלוקח י,ר( - )ב מ1חה במס' מצאתיאים
 דלא ניכרת(. ואינה בתוכו מזווה שם יש )שמה שיבדקנה עד ידליק לא הרלת( )עץ מלבןהלוקח
 פ"ס, עיי"ש הקטנה.נהיד

 1מנ15 ססמז סועס %.פוו, 5סר סע14ן גס1ק מזח1" טדק ססיה י.א.( )יומא 6הד ג6לטטן מעקס יתוין1סס

 עולה זו1 אלף נמצא בזמננו. דולר לשש קרוב שהם פרוטות קצ.ב הוא )1וז וח 6)ף וקנק1 5"זקסד1ר

 דולרים( אלפים ששתבערך

 ק1נע.ס סי'1 ס1-) )פ' ח"ן )ק)סז )מה מו111ת, מקיו סיס 6ס .עת, מוואמו קנעו )מס ס'ס סמד סעת 106קסס,
 511 הקטנה( כהיד )רלא גס ירג,י1 סן6 נה סח1מה גמך ס"1גס ס'מי וסמזווס סעיר, נסער %.פוף סע)יוןנס1ק

 ונקוס. מ111ס סם קיס סרנו 11"ג)ס "יקס ס)ן וס ס5רט'נ1ן עז מו1וס יס סיס ג%סרגיסו

 6"זז 5רטטן )סק מס51 מ6,ר )ריך6גג
 1רס-

 או,ד. מיגס )מסוק יס ,ס )פי 5יס. קס טל6ט1ן גפ'ר1ס פירס
 פילס ססמושיר1ק

 יס-
 1)חן ממ-כ עין א(קד. סמרס6 5ת )קיס יס וס )פ, 5ומ)1". סס ע) 6הז 5יטט1

 6"רז גמק1ס 5ו גמפ1ף קרס סמעסס 6ס )"מ )מ5' עת,מ16ל

 ס4 סקדוס סרמנו פרס מ)ן ט,ס א 6רטגק המהרי,ל בשם כ,ח אות רצ,א סי' )קמן סר.כ6)1 מס פי ע) )פרט51ססר
 סס"ס מסמר" ועד 51רנן מוחות סזקי )פינס ע)מ1 ע) קגן סס61 )5מר 61פקר )מוו-בו(. 15מ1 )ג*ר וגד' )ימ,רס מ,הס11

 ברק אומן כמנין )ארטבון %ז. שרטסן מעסס 11ס1 ארטבדן "מ1 ע) 11 6מו1ות קור5,ס וסיס מוויס,!כהקת

 נוגר. סיחס סיס סו5 מ רט ס, מקומו %.פוף, סיט חסמווזה(

 סמק1נ)יס. גסס 1' 6ות ר)-6 ני)קכן ונט'פו6:, קרי5תס הץ ע) "כ'הה סמוחס נמקס סו6 ססמ'רסומעיקמ

 שהמזוזה לכותל סמוך אותה וכשקופלים 8ח!א!0!( "00א המתקפלת דלתק"ג(
 רחוקה הקיר שעל והמזוזה מטפח, יותר הכופל רוחב עליו,נמצאקבועה

 ב..( אות ג' דף בהוספות מז"מ תיק עליה. לברך אי צ"ע מטפח, יותר לחדרמהכניסה

 למקום הפצים בין החדר, לימין שעומדים לנוי, עמודים יש אם וכןק"זש*
 רחוק שהמזוזה כעמוד,נמצא ולא הקיר על המזוזה אתהכניסה,וקבע
 שכתבנו מה )וע'-נ טפח. העמיק בזה מיקרי אי מטפח,וצ"ע יותרמהכניסה
 זש!מט0(, ק0, העליון שלישבדיני

88שוש1
 המזוזה יד על אשר הימינית הדלת ונסתמה דלתות שתי לו שיש פתחק"ה(
 הוספה ; י-ז סעי' רפ.ו סי' )דע.ק הסתומה. הדלת על ולקבעה המזוזה את להסירצריך

 אינו נפתח שאינו מהדלת חלק יש אם לכן ממש. הפתוח חלל אלא אינה הפתח דחלל ; ג' דףלמז.מ



שערים הרפ"ם: פתחישטב
 להשתמש ורוצים הימינית, הדלת את סותמים אם הזזה, דלת וכן מזוזה. בכלל אלא דלת בכללנחשב

 המזו1ה קביעת ומקום קבוע, כקיר עכשיו נחשבת הימנית שהדלת נמצא השמאל, צד שעל בדלתרק

 הקיר(. עד הדלת מסוף מטפח יותר שיש אחרי הקיר, על ולא עצמה הימניח הדלת עלהש

 ואילה ע,ח אות רפ-ט סי' לעיל)עיין

 שמואל אמר ר-י אמר : ל-ב דף מנחות מס' פ'; אות יעיל שיין פסולה. במקל תלאהק"ו(

 ברא,ש ברי.ף מובא הלא יצ-ע והד.הח. אדם והחיי והלבוש השרע והשמיטה פסולה. במקלתלאה

 ריקבעוה שכתב מה על סמך דהשו.ע אפעך במק.מ וכתב וטור. ח'( הלכה 1' )פרקחהרמב'ם.

 תלה ועליו לפתח סמוך מקל הניח אלא במסמרים קבעה שלא פירדשבמסמרים(
 כשו-ת דלא הלכה בירור ~יע לפתח. וסמכה המקל על המזוזה שקבע אוהמזוזה

 מצוה. בה ואין היא שסכנה אלא עוד, דלא במשקוף.( שתלאה שטפרש ט.1 סי' עעםדרכי
 והקשה המזיקים. מפני משתמר הבית אק כהלכתא שלא שעשאה כית פירש ורש.י שם.)ברייחא

 כאן דוקא ולמה .סכנה. לכחוב צריך היה כהלכחא שלא דקבועה מקום בכל כן דאם התוס'עליו

 מעם( ררכי עיין המשקוף. מן שתלאה )משמע ראקע. מקב במקל דחלאה ר-ת פירש לכן ? הכיאתמר

 יכול סכנה דבשעת ר.ת פירש מצוה. בה ואין סכנה עגולה תפילחו העושה ב,ד: דף מגילהובמס'

 עיי-ש. . מ-ט דף שבת במס' כופים בעל כאלישע נס לו יעשה שלא המצוה עליו תגן ולא בהןלהסתכן
 עעלין בחפילק דכמו הב.י ומסביר פסולה. דהתע הנמו-י פירש מצוה. בה ואק סכנה הדלת אחוריוכן

 בה אין שמפרש צ-ל כשרה, הדלת אחורי שפסק הטור ואולי כאן. הדק הוא מצוה. בה ואיןפסולין

 בה שאין רק בריעבד, כשרה להעת צריך היה במקל תלאה לפהז בב-י. עיי'ש המובחר. מןמצוה

 בה ואין סכנה אמר וכג, פסולות אמר כאן זו. על זו חולקות הברייתות המובחר.ונמצאו מןמצוה

 ודע.(מצוה,

 שם ונותן נקב בה חותך בדלת קבוע חלול קנה של ;הפצימים( מזוזות היהק"ז(
 ליתן יכול בפצים נקב היה אם דקניא.( יפתא ק.ב. ב.מ וכן ל.ג:; דף "נחותהמזוזה.

 עתן קביעות. זאת אין כי עליו חולקים חקרכה רפ-1. סי' לב חקרי בשו-ת כתב )ען המזוזה.שם

שוא בשבת.( נפלה1



 שסגשערים הרפ"ט:פתחי

 ואח"כ תזושה בעודה הפתח בסזוזות קבעהה4
 פסוזה. זפתחחברה

פשששפשפשפפ-

 זפתח חברה ואח"כ תזושה בעודה הפתח במזוזת קבעהק"ח(
 שה,פ ועשה עץ מזוזות מצא שלא )רש-י קנים של מלבן לה העמיר , תנא ל-ג: דף ,מנחותפסוזה.

 אלא שמ לא דרבא, ברי' אחא רב אמר ומניחה. שפופרת חותך המזהה.( סף שא מלבן קנים,של

 החתך( מקום באוט המזחה ויתן חלולים שהם הקנים מאחד חתיכה ןרש,י חתך. ולבסוףשהעמיד

 העשוי. מן ולא תעשה -)משום פסולה העמיד, ולבסוף השווה והניח )השפופרת( חתך אבלוהניחה,

 תולמ.ה. רהוי ברישא, דעד תלי נחמן ר' באמר ל.ג. מנחות במס' פירקדי וכן הסי'. בסוף בטור הואוכן

 תולמ-ה, משום פסולה ואינה רש.י טעם על חולק שהתוס'. ירוחם רבימ והבין אחר בענין פירשותוס'.

 אבל בכה.ג. להתיר אדם, שום דעת על ולא תוס'. דעת על שעלה ח.1 הב-י עליו והקשהוכשרה.

 דציצית תולמ-ה של פסול כאן דאין ירוחם רבינו שהמת ליישב דיש כתב אברהם אהל שו.תבספר

 מעים )בל,ג:( דרבא ברי' אחא רב שפסל ומה מלמדים. ואין כאחר הבאים כתובים שני הוווסוכה
 הלכה( בבירור ועיין דמלמדים. דס"ל משוםתולמ-ה

,,),,,,,,,,,,,,,

 קנ,ד( סי' ח,ב הלוי שבט שו.ת עיין תולמ.ה הגדרה בענין)



שערים הרפ"מ:פתחישדם

 פסול יש במזוזה, מתחייב שהבנין לפני המזוזה את כשקבע יה"הק"ם4
 הדלתות שתלו לפני או התקרה שבנה לפני מזוזה שקבע כגון תולמ"ה.משום

 קינטה,מ )עייו מהעכו"ם. קנאו ואח"כ עכו"ם בבית מזוזה שקבע או)לחומרה(

 וחברם וחזר הפצימים את הסיר ואח"כ בכשרות המזוזות קבע ואפילוק"י*
 הבית חזר ואח"כ ממזוזה הבית שנפטר או בו, תלוי' שהמזוזהבעוד

 סוס.י או-ח בשע.ת מובא חדש )פרי תולמ"ה. משום שפסול י"א במזוזה,להתחייב
 ומור גסגמ( סמוו,ס סנט)ס )יגון ממו 6מ ססקיר 6ו מ111וש ג1 שס ממ סגי 16 סקנס גמי ס"ס ו!ג6יסתרכ,ו.(

 וע1ן קכ.1.( ס-ק מ1-מ )ועיין תע"ג. וסממהיר נן. נוטג,ן ו,6 טעס. עת 1!קגען סמוחומ 6מ !ססיר נריך גו,ו1גס

 ו!קגען. ו,מוור 1)גדקן סמ111ומ ג)!ססיר

 "עיזת תולמ"ה. דהוי י"א בו, לדור שנכנס קודם בביתו מזוזות הקובעקי"14(
 יש ואולי ב'; סוס-ק ד' דף מז.מ ועיין הרע.ק; מכתבי שהביא ג' הלכה הגרשוני לילקוטמהרש.ם
 תולמ-ה.( הוי אי יום קלושים קודם בחו,ל שכורה בדירה מ1ו1ות שקבע במילהסתפק

 מיג ועגס'1 סטור, סיס סמ1רכ ומן מדרגנן, רק מי1ג סה טגסיו דעד קנ6ו, ו6מ"ג גית ססיר גמ' 1"עגס
 סמת וגע) וע!'ט מת כ-ב.( סוסעי' רפ.ו סי' צבי נחלת שו,ת )ועיין גנ"). מ1!מ"ם מסס יס 05מד6ורית5,

 מד16רימ6, סמיגמ גדרס עגיו עי סטיי סגיח גע! "! סמעו1ת ומנ6 טדרומ, 6ת וסמ*סו !מטס, וססוגרנע!'ס

 מעסס !עסוט ענסיו "מג יסיס געס"ג 6ס : 1'" מקדושתן.( )ומורידן מירגק. רק סמינת גיילס ענסיומסינס

 גססס סמוו11מ 6ת )ססיר וסוט תירגגן. יק קגוע1ת סמוו1ות סי1 ענסיו סעד מד16רת% גזירמו מוו,1תקגיע"ה

 6ת יסיר וססוגר )טטוגר רתנן מ)כטס סת1111ת 5מ יס'ר סגע"ם סי5, סיע"ס סענם !נן 16סליס. יס-61יס

 )ר,ע( ונגרגס. ס)ו גיירס סמווימ 6מ יקגע 6מי גן )גע"ס. 1ימנן מ,מע)טסמזתות

 רצפת שנגמרה לפני בפצים המזוזה את וקבע מרפסת, בונה הי'קי"וב(
 וכן תולמ"ה. משום פסול הפתח, דרך לצאת א"א שעדיין באופןהמרפסת,

 להסירה צריך בו לדור א"א ועדיין הבנין, את שגמר לפני המזוזה קבעאם
 ברכה. בלי מחדשולקבעה

מוע
ם,ע

ת." ק,

ש

 העשוי" מן ולא "תעשה קונטרס הספר סוףעיין



שמהשערים ורפ"מ:פתחי

 בל משום ליכא מספק, ומשמאל מימין בפתח מזוזות שתי שקובע מיקי"ג(
 עשה וכן ורר.ת. ררש-י תפילין לענין החת,ס שכתב וכמו להוסיף, לא בפירוש שמכוון ,כיוןתוסיף.

 לקבוע אבל ל,א.( אות ומז-מ ; ה' אות הנכש ימין בדיני שכתבמ מה מניין ; ע' סי' א' חלקהיעב.ץ.
 את להוציא לו שקשה מי לכן תוסיף, בל של חשש יש אחד בצד מזוזותשתי

 הפצים באותו שני' מזוזה להניח לו אסור לבדקה, כדי מנרתיקההמווזה
 שם מ,א : תפילין לגבי ב' ס.ק ל,ר ס" או-ח ט.1 ועיין ; ב' ס.ק רצ-א סי' נפת.ת תוסיף. בלמשום

 הנ,ל.( בסימן אחרונים ושאר א' או-ח א,ר ג';ס,ק

 אחת ומזוזה בימין אחת מ,וזה אומר לוי פתחי מזו,ת לשמור הפסוק על משלי במדרש הואובן*

 נ.ה(. ס-ק רפ-ט סי' לעיל ועייןבשמאל.

 בזה מפקפק שי"קוהמהר"ם*

 ן תוסיף בל משופאין תוסיף בלחשש
קי"ג

 הפתח מזוזת לאורך ארכה זקופה להיות צריכהי4
 : סג"ס חוץ. לצד המייה פוף דהיינו שמע שיהאויכוין

 )רוחנ 6רכס סכוכס )סיוס 5ריכס 6)6 נזקוסס ספסתס י"6 6ני גסגו.וכן
 נספוע 6ומס ומממיס סגיסס ידי יו65יס וסמדקיקיס ססממ.מזוזמ

 סמזו,ס ר6ס סיס6 ויכוין 6)1. כמדיעח גוסגין וכן )גסוג ר16י וכן1כ6)כסון
 סון. )5ד 6מרוגס וסיטס סגיס )5ד סמעדסיגו

 )יש-י פסולה. היא לאו ואם זקופה, להיות צריכה שהמזוזה י"א זקופהקי"ד*
 קהילות בכמה כונהג דכן הגר-א;( הרמב.ם; ק.א:; דף ב-מ חוס' ועיין ל"גי דף מנחותמס'

 המחבר. מרן פסק שכןספרדיים,



שערים ורפ"מ:פתחישטו

רש,-
ק'.י

 וגם שם; )רת שכובה. להיות צריכה אלא בזקופה פסולה אדרבה, וי"אקט"ר*
 טסמ111ס ומן סגן סתקוגיס, גתגו סדגו וקת האמת. ע,פ ורמב.ן שמורים: ומצת סודות; שושןבספר

 סדגליסס 1ג.ן גמ1ו1ס,. סרמווס ססיינס ס1 נגגהס סשס, ג1 )עמוי נויגיס סגסדר 16ס גנ סיו עומדטסית0
 סעס ג, גחיגס, יסמונח עומייס. סעס ג1 סעומי, ומן סג1 גס"ס. סי6 סו. מוחס סגחג טס, ר"ט גדגליג1111מ
 ~סגן.('יסגיס.

 באלכסון. בשיפוע אותה ומניחים שניהם ידי יוצאים והמדקדקיםקמז"ז4
 )שם( אשכגז. מנהג דכן ת-ה.( מהרי,ל; ו': סעי' י,א סי' קש.ע מיימוני; הגהות)רמא:

 זו? היא פשרה מה ביאור וצריך מספיק, מעט שאלכסון ק,כ, אות בסמוךעיין

 לעמוד צריכים וכולם לעמוד, לשכינה גורמים המזווה עמידת שע"י המקובלים שאמרו מה לפיי,ל
 קמ.א(. סי' מ,א )עיין דמי. כישיבה סמיכה, של עמידה ע.י אבל חדר,באותו

 )כמו עדים, לגבי עמידה שפיר מקרי יפול( הסמיכה ינטל שאם )כלאמר, סמיכה ע.י עמידהוהנה

 אף שהוא וי,א ל.( דף שבועות מס' האנשים, שני ועמדו שנאמר לעמוד, צריכים שעדיםדקיי.ל
 מורינו הערות הריב,ש )פסק סמיבה ע-י לעמוד מותרים אעפ,כ, ומאירי( רא,ש )עייןלעיכובא
 עומדים הדיינים וום העדים שאם הסמ.ע כתב והנה מטורונטו( שליט.א קנר מרדכי רבהרה.ג
 צריכים הערים הרי כישיבה היא ואם לישב. צריך הדיין הרי כעמידה, היא אם )כי פסוליםממ,נ

 )עיין כאן וה,ה ישיבה שהיא לדיין עמידה דיש ל:( שבועות שם )שמציע עליו פליג והב-חלעמוד(.
 ראי' יש מכאן איך שליט"א, פאנד מאיר הרב מורינו לנו העיר לפי,ז נ'גאה יהודה לר' יהודהאלפי
 תש.ן(. לייקוור כלה אחת.)ירכי בבת וישיבה עמירה שיש הנ,ל לפשרהגלוי'

 יר; נ. כצורת בזקיפה וחציה בשכיבה חציה אותה קובעים שהיו וישקי"ז*
 מרוטנברג.( ר"מ רבו גשם המרדכי 3תבוכן

, 8 8
קט"ז

ק,ץ'י,ן'פל,
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שמזשערים 1יפ"ט:פתחי

 יד בשם ט.ו ס.ק "ת.ת בזקיפה. להניחה יכול באלכסון, להניחה א"א אםקי"ח(

 06 יס"ס שצ,ו;(וגר6ס דף הלכה ,בירור פוסלים. שיש אף לברך שיכול דמשמ?הקטנה.(

 ו"ע. גסמגס. )סממס מומו )%יס טודפס )סגיסס6"6

 רש"ילפי

 ר"תלפ'

 אלה ,כמו בזקיפה, ואחת בשכיבה אחת מזוזות, שתי להניח אבלקי"ט(

 ררערי ,דאפשר תוסיף. בל חשש משום אסדך ר-ת( ושל רש,י של תפילין, ,ועת שנישמניחים

 : שצ-ז דף הלכה בירור ךגיין ; י-ט אות ואמת שלום מז-מ ; יצא ר.ת במו בשכיבה קבעה שאםמודה

 תוסיף.( בל בענין שכתבע מה שד ועיין זה; על שהערגמה

 החזרא; נהג ,כז סגי. קצת שמשופע כל אלא הרבה, באלכסון לקבעה א"צק"כ(

 ל'.( ס,ק מק-מ י.ח; ס.ק דע.ק קונטה,מ;יגיין

 קצתמשופע

 ל-0 סי' א' חלק אלשר מנחת ,שו-ת ממש. באלכסון לעשותה שצריכים רי"אקכ"א*

 גמוראלכסוןי



שערים 1רפ"ט: פתחישסח

 מ-א ס-ק )קונטה.מ לפסול. שחושש מי יש לשכיבה, סמוך קבעה יאםקכ"ב*
 ( הג"ל כמז"מ דלא ,(ום הלכהבירור

-.%  -. 
 ראשה יטה בקיר, לקבעה וצריך הפתח, בחלל לקבעה מקום אין אםקכ"ג*
 העת.ש.( מ.ד דף מז-מ פת.ת; ירושליסי )חומות הפתח.לצד

 מז.מ ע-ב; רף )חו-ה בדיעבד. יצא חוץ, לצד מוטה וקבעה טעה שאם י"אקכ"ד*
 וי,עקנה. ס.1.(ס-ק

קכ"ד

 הכניסהימין



 שפפשערים 1רפ"ט:פתחי

 מק,מסי' כ,ג; סעי' ל,ב סי' ארה )דוק פסולה. למטה, ראשה הפוכה, קבעהקכ"ה*

 ס.[.( ס.ק )מדמ בברכה. דקונ:עה ך[קוזךרפ.ט.(

 למטה, ראשה שנהפכה באופן המזוזה של העליון המסמר נפל אם יכןקכ"ו*
 עומדת עדיין המזיזה ךאם ס-ו.( סי' ו' חלק משה באר )שרת ומברך. חתרכשמתקנה
 שם( צ.ע. למטה. קצת מוטה שם )שם. יברך. לא הפתח מזוזת שללרחבה

 וראיתו הפרשה, הפף אם לפסול שלא ט-1( אות תפילין )במס' קניבסקי הגר.ח מורינו שכתבומה

 למעלה, ממטה במהפוכות, ולא בשוכבות איירי שהמ,א ראי'. שום משם אין ס,ב( ס.ק )ל,בממ.א

 במקל. תלאה בענין לעיל עיין התחתון, מסמר נפל אםקכ"ז*י תמוה. ברכה, בלי המ1וזה להחזיר ס,ב( ציון ע"גרי )ברפ,ט שפסק מהולכן

 במקום ואחת העיגול במקום אחת ימין, בצד מזוזות שמי לקבועקכ"ח*
 ול"ז ל"ו אות רפ"ז בסי' שכתבנו מה עיין הדיעות, לכל לצאת כדיהישר,
 6מי. גססמ מוח1ס גמכ ס, מ~6 ס'ל )ן המ ל-א.( אות מ[.מ )הגיין ומזוזות. משקוףבענין
 נ-ה רפ,ז.

 )גד)עיל ג'סר ו6ממ געיגו) 6חמ מווימ. סמי סמממיס ס'ס מסק1ף, ו6הס מוחס 6'ו: פטק דקף'ל עג1לס, סמח6(
 נ'(. קעי' רס"[ס"

 מ[ו[וח. י' )ן וסרי סנידס. גסנ' מממ ס"עג"ן ו)סי ימין, ייש ספקג(

 מ"["!. ח' ,ו וסיי 16פלס, גסנ' )קגוע סיגו) 16מריס סיס גסמגס 16 גסמידם 6ס ססקג(
 ט-ו.( 1ויטלי.סרי מחיר )רמג"ס; -מחוס". 16 ג'( פרק ליס גריומ גמס' ומוק' רסא ))סי "מייימ" סטקי(

 מ"ס.( סלי )ר"מ(; "טססמ" ססק )רסא( "טיטסות" ססק )למג"ס( "טוטטמ" ססקס(

 6סד. גסממ מוחומ ג", סלי ורסג"6;( )ר"ן ססיער 1% ססק )רמג"ס( סגפר %י גה!ג ססקי(
 מ[חוח. קג"ג סף קנקנטס ג4 16 קוקנט1ס עס יי1 ספק[(

 מ[חומ סס"י סמ גסח"ס 16 גסרמג'ש סמושספ(



שעריםפתחישנ

 עגתהטתמ

1.
 ן/

 קגקגטוס נ4 16 קגקגטוס עסליו
 סנסרגנל

 ססיעו)ני

 מוו~ות סס"7סרי



שנא



שערים אר"צ:פתחישנב

 ר"צמי'
 תורה. מפר גליון על אותה לכתובשלא
ייךך88888- עושין אין שביו תפייין או תורה ספרא4  שאין לפי תורה ספר גליוני עי אותה כותביןואין

 מותר 6נ) סג"ס: קלה. יקדושה חמורה מקדושהמורידין
 6מר נעגין )תקגס 5פסר 5י 06 ג)יוגומיס עס ענמס מורס סססר)תקן
 6ע"פ 5מר געגין )תקגס 6ססר 06 6כ) סכי. כ)16 )גוגזס נריךוסיס

 ד6ין )חקגס סנ)יוגומ ימחוך )6 ק)פיס ע)יס )דכק ורונס מגף)יןססס"מ
 תגף)ין. ססס"ת 6ע"פ נק)ף מנמון )תקגס5קור

 להוסיף רוצה ועתה הדף, בסוף בס"ת שמע פרשת שנכתב כגון שבלו.א'4
 כסדרן, נכתבו דהשתא דאע"ג שמע. אם והיה פרשת בגליון, למטהולכתוב

 מס' 1שס' קלה. לקדושה חמורה מקדושה מורידין דאין אסור מ"מוכהלכתן,
 בשני כתבן שאם רפ,ח בסי' קיי-ל דהא קשה כן, לאו דאי ב,ח; ש,ך; דילמא: ר-ה ל.ב. דףמנחות
 שמע אם והיה כתוב שהיה כגןן או פסולות.( בנירץ, יתפרם או ידבקם אם אפילושרות
 שלא היין והא הטץ והקשה שם. ,תוס' שלמעלה. בגליון שמע והוסיף הדף,בראש
 מפרשה כסדרן פסול דאץ ס.ל דההוס' דנ-ל הט.ז ותירץ דפסול? רפ.ח סי' בריש קיי.ל וכברבסדרן,

 והטור הרמב-ם ואולי ס.ד. סי' מאו.ח ראיה והביא בט.ז( בתורה.;כצ,ל סמוכות שאינןלפשרשה
 ממנו עוסיס 5ין סג)ס, ס"ת סס גגמ' וקשה. בט.1.( עיין סמוכה. שאיגה פרשה בהקדם גםפוסלים
 ז סוטוט נחמס ה6 עוסיה מולירין ס5 פס 61מרינן ק)ס. )קי1סס ממורס מקחסס מוהמן ס6ץ מסוסמווה,
 מסימ סג)ס, יסן ס"מ 6"ג גסדרן. )ג1מגו מימס 6ץ ס"מ מקסס 6ינו מד"ש וקפס, 1ג1'; מסיטט. גק"חומיר1ו,
 ס*ן דקגף סר6סהיס )5ומס ר6יס )ומג5ן ? גסדל! גמגס )5 ססרסס ג6ומס 5סי,ו ד)מ6 ? מ,ו,ס )טסומסתימי
 ססוסר. סי 6מ )ס16) "-6 גסיק.(1המס

 וס~
 11נ(1פנוצ גסדרן. )גמגו ~עמ* סף )6 1גס ס". יסן ס"מ

 סקיוסמס נמווא רק ווס סגמג. 6מ מקדס גקירן אמ, סיס י% מרוגטשוב טהגאוןפענח



שנגשערימ אר"צ:פתחי

 5ס 5פי)ו ו:, )סי סגתג. 6מ )קיס נסדרן גרמס )6 ממיס, סקי~סמ, ס"מ 6ג) נגסירן. )קדסס ונמלסק)ס,

 ק)ט. )ק7וסס סמורס מקמסס מולהין י6ין )6ו 5ס )מווי: גסר גס7רן, ס)6 נגתג ססס"מיתנמס

 שסס ו5ח"ג מסתסיין סןט' סעסס )6מר 6,5 סקסויס יעסס )6 ה", )"ג סי סוף סרמ"5 ססק )סגין, יסונוס

 6מ )מסוק 5יפור ס'ס י'"6 ~עויק ז ,ס יגר )למ"6 ממן  .4'גיוי ססס.ענ"). 5ומיומ נסדר סי' ו6מ'צ ס%1'6מ

 ? סרנועומ גקסירמ סרמוו ססס ק7וסמ 'ס ול וקסס, מ)מס. ס)סן עין סקסריס. 6מ סמי 5ס סרנוע1ח ס)ססס

 ~גס ? : )"ס 7ף מטומ גמס' גמוש ני6'פ5 ממס 5תימ ג% %ן 6ין ס% ססס, )סס קוסק ס'ס 6ס 5ס')וס)6

 י.גמי 5מ מקדס גסדרן, קסירת '") סגמג 6מ מקיס סגסירן סו") סמי~ס ו)ס' ? א ע ע) ש נגמט 61ש6
 ססס. ק7וסמ ע)שן )סימ 6ומןומקסר

 אסור. מזוזה, של פרשיות שתי עליו ולכתוב ס"ת של גליון לחתוך אפילווצ,(
)פר"טה(

 אוסרים יש הקדוש( בשם )ונפסל ס"ת לשם יריעה לכתוב התחיל אפילוגי(
 וני6ס ב'.( סעי' כ.ה םי' הספר קסת מהלבוש; כן רקרץ ט.1 אות ".י מזוזה. הנותר עללכתוב

 ריוט גסמוך. ועתן גרייט. )ס5)מ גגנס 167 )מו) 'מנס )5 16)ס ,מ,חס. מסל סנמיגכ, קהס סמנסס6ס
 בלל שמים מלאכת קע.ד; סי' ירד מה,ת )נרב מזוזה. ולא תפילין עליו לכתיבבוווירים

 אין לכתחילה לכן י'.( אות א,א )פר,מ למזךזה. גם מתירים ךיש בחכמה.( ה' אותכ-א
 ל-באותל-ו; סי' או-ח יעקב 1קול לפסול. אין כתב, כבר אם בדיעבד, אבל כן.לעשות

 מס"ת ג4ק סמן 6ס )ע"ן 'ס )ס'"1 לכתחילה.( אלא אסרו שלא לאמר אפשר האוסרים, לדעתדאפילו

 סיליעוש יסל עס נמפר )5 סע7ין מג14ן '~מר ק7וס ממס סס"מ )זי'ל טויענ7? גסוס 6ס מוו,ס, ע*ווגתג

 סעגרו חפי*ן )עמן לנ"ס ס" סא תסורמ סו"ס ועין י'. 6ומ גסמון ועין ססי). נמ' ג7יעגי,5פי)ו
 וסמנ~

 6ין גסימוך, מ*י סגסרס ס5ין דמק נו6ס ימ"מ סמיס. נ)סי מ15ס 16 געמום סג% מנה ססי5 מסס יססג)'~נ~מ

 %ן י)סי"1 ס'. סי' 1' מ)ק ינמק מנחמ ס~"מ ועין ג"ט; ס" נ' מ)ק ססים סרי ס~'"ת געמרס. סג5ס מ1ה:"מ

 )5ק~י.( יעגס"מ

 אעפ"כ אחת, אות יתר או שחסר כגון כתיבתה משעת פסול שנמצא ס"תד'(

 ס,ת דרוקא לחלק שרצה אחד כרב דלא רע-ט סי' חרס )תשובות מקדושתו. להורידואסור

 נחתה לא כתיבתו בתחילת ויתר, בחסר משא-כ קדושתו. פקע לא דשוב קדוש, היה שכברשבלה,

 ממע לעשות ג-כ מותר ולבן למוכרו, דמותר רפ.ב, סי' לעיל הרמ,א שכתב כמו משלם, קדושהעליו

 קאמר, לרבותא שבלה, רנקט דמה איע. ד~ה כתב והחת.ס אחר. ס-ת לתקן גליונותיו ולקצץמזווה,

 ואפשר ויתר חסר רק כשהוא ומכ-ש תינוקות, בו ללמד אפילו , למצותו עוד חוי ולא שבלהאפילו

 דס,ת הריב,ש שכתב שה מוחה. ממט עושין שאין פשיטא בו, ללמוד או בציבור, בו ולקראלתקע

 הקודמת.( באות ועיין יעקב. קול י א' אות פת-ת למוכרו. לענין התם כחומש, אלא איע טעות בושיש

 ויתרותחסרות
 עמק ר' סרס"נ ס) מזרסו גממ )ססמוטף 6ממ סעס סג6 11") מינ5וו סוג6 'ס,ק% ר' סוסג"1 עסלעסס

 ס) סגגיסמ-1 סס"מ טו" )וגמיימס ממסס )1 ססיס סגעס"ט מין ס) ס"מ סונ'5 קגמ ~ג6ותו 1נ")מקק~ור5



שערים אי"צ:פתחישנד
 גמייס מסעח ססו) גס מ61 סגרגס )פו' !תורס. גע!יס משנ"ח )סרג גרק(ומגזן גנני 11"! ממ"טנק6~שץ
 סקי~ס סגסס"ט ס) סס"ס )סקו! ס)6 סיסר )גקס גו סס1'ר מסקו~ר6 ע)י..ס6דמו"ר !גרך וסירג סס"מ~סק)
 ססו"נ ני,ן וססק גקודס גורמ סמעקט מסינ6ץ סרג 5ג! ס!ג. ע) )קג~ן "ססר סלי יגר !מפיע מ~ס גו.)סט')
 וין סי ע! סס"מ 6מ )סיסיר )מטיע סימי )מנ5 מסקוור6 סרג גקס סמורס קר'5מ עסו(1מר ~גן 6מר ס"מ!כו1י6
 מסונס. !1ו)גמיג

 עמ6. 111מ טעומ נו סנמ,6 ס"ת זין ע) גירור )פמןססנגח. 6מר ס!'ט"6 ר5ש מסרג סמעמי ג6ן עד ססולס. 6ח !סגטיר נירור עס מס,נ6ח מסרג מגתג קג! מסגומן

 אחת אות חסר ס,ת אפשר שמעון ר' ל.(אמר )דף מנחדי? ו1במס' ט,ו.( )רף ב"ב1במס'
 פסול. אחח אות שדסר שס-ת הרי ל.א( )דברים הוה התורה ספר את לקח כתיבוהא

 קדישא. בשמא ומשקר הוא פטם אחת אות שחסר ס.ת ע.א.( רף )אחרי הקדדש נ:זהרוכן

 הוא. פסול טעות בו שנמצא ס,ת י'( )פרק ס,ת הלכות ברמב,ם מצינווכן

 פסול בס,ת לקרא זממ ורבני הגאונים שמנה1 מעיד ט'( )תשובה וקדדך ג41שךובתשובותיו
 כשר. ס-ת אין אם ובברכה בחומעןסואפילו

 ואם הקב,ה של שמותיו ציייפי הן התירה שאותיות מסביי ( לחורה ,3הקדמהברמב"ן
 רף ג. ובחלק קכ.ר. דף ב. )חלק נ:זדהייק הוא הרמנ(.ן דברי הקדוש.ומקור בשמו פסל אדת אותחסר

 דקודשא שמא כולא אורייתא רתנן קדישא בשמא דאשתדל כמאן באורייתא דאשתדל מאןרצ,ח:(
 הוא.בריך

 ואחת התורה קריאת אחת מצוות ב' שיש פשרה עשה רב ביהמהרי
 דברי על מברכים אחת אות חסרה אפילו תורה קריאת .למצות ס"תכתיבת
 שייך אם חסרוןןנ"מ שום בלי מלא ס"ת בעינן ס"ת כתיבת .ולמצוותתדרה
 ס"ת. כתיבת מצוות הזהבזמן

 באמצע להיות צריך היה דגחון ויתרות.וו. בחסרות בקיאין לא אנן ל.( וף קידדשיןבמם'
 בקיאות. למ אין ובפסוקים בתיבות אף בוה.וי.א בקיאות למ ואץהתורה

 נאמר מה בקיאי לא יוסי ר. בומן כי הראשונים( בקובץ קידושין מס' )על וקרשו:"א כתבוכן
 אבתרייהו.אנן

 ס,ת כתיבת מצות אין שב~מננו שפסק הרא,ש על טעם הוסיף אריה שאגת ו:שו"תוכן
 )"1 סי' ויתרות. בחסרות בקיאין לא דאנן הנ.ל לפי , ספרים ידי על אםכי

 ~סי נ"ג קי' הנ.ל. מטעם ס.ת כתיבת מצות על לברך אץ שנ1מנמ סופר זקומוזם מרן פסקוכן
 טשת. בו שאץ הזה בומן ס-ת אין הרבים דבעוומתימ ו,אגור כתבוכן

 פגם משום אדר ס,ת להוציא צריך אין הקריאה באמצע טעות נמצא שאם ידנה וקנ:ניוכתב
 דציבורא. טרחא ומשוםהספר



שנהשערים אר"צ:פתחי

 לנהוג יש גמור בטע~ת אבל להוציא אין ויתרות חסרות דמשום פשרה עשה משהדבדרמי

כהמחמירים.

 טעות זד אין ולכן משובשת מסורד למ יש ויתרות דבחסרות מטחה( )בית האחרוניםופירשו

 גמור. בטעות כן שאין מהמוחלט,

 בהוצאת תועלת שאין ח-ו בשביל לפסול "לא ה0 תשובה ש.ח ,תנימ ביהודהבנודע

 )או-ח .ושם בזה בקיאק אמ שאק לפי ויתיר בחסר טשת יש הספרים שברוב הדבר שקרוב אחרס-ת

 בחסרות בדוק שיהא .ת ס אצלמ איה איפה כי בידו ס,ת עם הקברות לבית לילך נכון אין ק.ט(תשובה

ויתרות.

 סוכות סוכת כגון בש-ס המוזכר ויתיר חסר הוא אם בי להחמיר הוסז "יעקבובאמת

 גמור. פסול הוי קרטתקרנת

 צריך המסורות בין מחלוקת שום אק שאם להחמיר הוסיף לחורה( )הקדמהבקמארנא

 ח.ף. על אף אדרלהוציא

 אריה ר' ביד מהגאונים קבלה וגם להוציא. ואין להקל יש הךל יביזזדז~זז הנוז~ע לפיאולם

 פה. בעל קוראש שאין משום תיבה בחסוןז להוציא אמשטרדם אב.רליב

 רע ט'( סעי' קמ,ג סי' )ארח היטב הבאך 11.ל מפראג המהך"ל הנהיגוכבר

 עיי.ש. תיבה. בחסר אפ"לו לעולם אחרת להדניא שלא הנהיג מפראגשהמהר,ל

 להוציא לא להקל יש ראשונה בקריאה ס.ת בחימך י.ד - ח,ג החכמה בצל נשו.תען

 חופתו. ביום נגעים רואים שאין ~ה על מנהג קבעו לא אם אחרס,ת

 ס,ת קדושת אבל ממסורה מוטעים בדזקת שלמ ס"ת וראי ונראה ברבר. יש גדר איזה צ-בחקענין

 ס-ת.( לקדושת אזמניה לכתוב שהתחיל יריעה שאפילו רפ'ב סי' יו,ד סופר חת,ם שו,ת )עייןעליהם

 האותיות שמספר משמע גיסא. להאי או גשא מהאי ושאלינן ס.ת. באמצע דגחון ו' אמרווהנה

 301,511 יש המאירי לפי כי שוה המספר אין אצלמ ממש.אולם באמצע להיות וא,א שוה מספרהוא

 שם קידושין מסכת יזקך,מע בש4ני שוה.ועיין המספר ואין 304,805 יש אברהם המשנתולפי

 מטריקון ישרא,ל ורמז 600,000 שיש הרי כתובין הן וחה ומזה 300,000 הוא התווזק אותיותשמספר

 שם. עיין לתורה אותיות ריבוא ששיםיש

 )שמעתי( רבוא. ששים במקום ל'( )עם רבוא שלשים להיות צריך ואולי הזהר תקוני מלשוןוהוא

 לפי שספרמ החשטן כפי אותיות 4,831 התורה מאמצע רחוקה דגחון שו' אלא בלבר זו%א

 בעו.ה שלנו תורה בספרי יתרות אותיות אלפים לה' קרוב לנו יש הריהמחשב.

 היתר מצימ איך א,כ ותומים. באורים הכ-ג קהעמוד עד מוטע הס-ת המסורה לט שאז כיוןא,ב

 בה. יש תועלת ומה אחר ס"תלהדציא.

 אסור טשת ודאי שאינם ויתיר בחסר הדק.ולכן מעיקר ולא קדמוניות מימים מנהג רק שהואת-ל

 המהר-ל שהינהג בפראג בקיאים.לכן שהע בזמן שהיה כמו להיציא מנהג מוחלף בודאי אבללהוציא



שעריםפתחישנו
 קבוע מנהג שאץ ס-ת בהכנסת ולכן לו. היתר אין להוצשלא

 מתחילת קוריאם אין שמחליפים אף בס-ת פסול נמצא שאם ישראל תפוצות בכל משובח.והמנהגזה הרי מלפסול הבורח להוציא.וכל אסה-
 שבעה.והכל למנין עלו הקרואים וגם להם עלו הקריאות וכל טשת בו שנמצא במקום רקהפרשה
 שפ-ב סימן ביו-ד סופר החת-ם מרן שפסק כמו קדקרם קודש שהס-ת חלא בלבר 11 למפרע.ולאכשר

 מילתא. א~מנהה ס.ת קדושת לשם היריעה על אות אהה לכחוב התחיל רקשאפילו
 לשבש שלא מיד, ויתקנו בו עיגונה נפשו שיהא כדי הוא מחרש, ולברך ס.ת להוציא שנהמווה

 יסור והוא ויתר, בחסר אף אחרת להוציא והקאמרנא הרי טעם חה שהיא. ממה יותרהמסורה
 כמו שלנו, תורה הספרי כל ייתקנו בב,א, הוואל בביאת לבא, ולעתיר הקדושה. כמסורתינוגרול
 שאם 1ורע, כ.א:. דף סנהדרין במס' כראיתא אשורית לכתב לחזור הנהג כאשר עזרא, בימישהי'
 הפרשה. את ולקרא לחוור צריכים אין ספר, באותו פסול נמצא ובמנחה בס-ת, זבור בפרשתקראו

 ,וסו" חשכח מלא !7גר .סמך תדרגון רק סי" נומנוו ס"מ גמינמ,מ1.ת
 מו")( וממקומ ס"מ כתיגמ מ1.מ )ק,יס כי.

 סגרת נר"ס11ס
 ב-קל-ג. הלוי שבט "פ;ר. דרך ס;""

 גקוסימ סוניס חינוךוהמנחת
 )מדס ח51 ! 1 ;"מ כמיגמ מ11ת ס"ך "יך 1""כ ,ית.ר גמסר 3קי5ות נ,מונ1 ס5'ן סס""

 רמרות. מסי,ח נמ:' סני 'ס ס)".וגר

 )סו1מו. י"ס1ר גק'"411 ):1 יס וס יע) ס)כ1מ, מו") דרס. סממנו 1ימ'ר מ;ר 'ס"(
 סס1ר.מ המ~רס ט"1ת,ות "ע"ס נסס), סק"ח "ק וג5,ס יד.וס, נ-מ ו"ין מעכגין, ו"יון !ירט ויתן ס!" תמיר מקר 'טנ(
 ע"כ. נקי5ימ, )נו ;"ין ס.5 ונ")ו סקנ-ס ;ן סמומ,1 1נ.)ס.סן,
טרבןפךלז גענ,ן 3ע1ק1 סרניס .ינר ססערס, זוך "י" "י:ן ח'נוך סמוממ ס) דנר'ן כ) סנס ק)"ג( 31- הלוי שבטיכמג

 7:( 1סנסורין ומ.ק' רס"י נ.ן מ!~גמ"

 .טךבופלז )ה"י, בזךפופךלן ;מע, "ס ג1סק ",)נו. ךפזךביג4רז )רס"י, בובזושלז .גי"ן ניגוסיס
 )ו"ת. .טטפת%)11,

 קרנת. "1)ט קרנות 7כמי3 )ג"ס ממוות וסס )נ"ס ממ,ומ 7' 7רס.נן סם1ע71,
 והנושא. ."י)וי יהנשא 7ר;'ו1 ).( 1נ7ס ונ ידןייו

 )מ.ס'. ל14 "ו זן )רס". לך14 מומס, )1 "סו 1!"ג.(.געויט

 סגס~מ ע-ן סרנס. ועץמזךזךון סגמ~נ מסתע 1)"ד:( 1נת:חומ מזזררן. 1"נ):1 1מ.ס', )רס"י כזזךזרז 1מוח~מ גמכ')ט ו"תמ:ן,ונפר;מ
 וע""

 יס סווס נכ) "'ך וגמנמס"' ס;',ק, ע) מו,קמ ססמסיוס 5יך :( נ"ס 1סגת
 ססטריס. ג,ן סרגספ!1נתומ

 "ס )"ג.( ,מנמומ סס"; וגרי 7מפסטומ )ס,יס. נ")ו ס"ק )1: )ס!כס סנ"מ ץמיר חסר ג'ן )מ)ק מ"7 קססוג"ממ
 ססן ס)ף )סגט מסרסש. ")" סומתיס רג~מעו סיו ," גוונ" ס"י כ' 1כ) סכי. דינס מינס, ד7ר;ינן ג"ות זדוק5 נ"מסי; ,51 מ,ווך סמנממ 1)כ, סר"ס1נ.ס, טכתגו גמו פסו) סס"מ סיס וס וג,5 1סיע. מסינ,, קנ)כ ג".)ו "ממ, "ומ נססגש



שנזשערים אר"צ:פתחי

 הם, פסולים ודאי שלנו תורה ספרי גמג7,ס'סקט"4ש קס"ג, "' ח,ק ט"י משהונ14גרדון

 סמ7רס יר1ס)מי, נג)י, סס"ס נג7 סי6 מס1גסת ני7יני סמק1רס מ צדק[ מא,ני שו-ת עיין ורדים בגינת כתב]וכן

 וכו'.סוסר
 ס)ן'נ" ונמ)"

 ]כסיטמ )נ7 ססל,ם גקמן סמ)וס 1')"1 ס"מ כתג1 ט," מ1יס ג7ו,י י"ד סעו)ס ר1נ סמג1

 עע[ר ס)נ1 סמסויס סמ" חססו יסי7יס ווק ס"מ. )גת'גמ סקו7מיס מווס מי7יס' ס7ססמ ע"י )וק"ו 1ס"ך וטורסר""ס

 ע'י"ס. גסס"6([ ד)" 1ירוס,מ' גנ)י סס"ס:גי

 "מי, נסגנון ג1)ס סספרס סג,  כיין מ"ת ורי', מיובימ ססמסירס "ע"פ סספויס 311 גמו 7"11ינן )"מר61"6
 מסורמ נגן סי6 גכ1"ס טת"' "ע"ס גי7,נו ססגנ1ן כפ' סמויס מן ס"מ )כתונ 1)מסייגנ1 מ"1. סמסורס ונתמ,ףממ,פן

 סרטת ייסף  נסרדס 1ע"ן ס"ת. קר'"ת מ,1מ )קי,ס מ7רגנן וק ס"מ )כמ1נ רוג, גתר ס16),נן ")6 מ)סוגיר. חססו",,

 ע"1. מוג)'1מ ר"ר כוס-ג סג' מס 1ע"ן 7גמ1ן ד' ע)סמ'וי

 הקלפים על דבר שום לכתוב אסור רושם שום נשאר ולא שבלה, ס"ת וכןדק'4
 להתיר.( שדצה אחר כרעת דלא מ-ב. בשם 1פת.תהללו.

 מהגליונות לחתוך מותר אם להסתפק יש צבי, קלף על שנכתב ס"תד'(
 אמר באשר שמות כמה למתוק ואף הכתב לגרור אפילו או קמיע עליולכתוב
 סי'צ';בית אפרים שער "שוטת צבי. קלף על קמיע בו לכתוב מסוגל שכךמומחה

 יש צבי, קלף על שנכתבה במזוזה אבל בס"ת. זה ךכל יעקבם קול יהורה:לחם
 יוסף ברכי ; יהח-ה יחם אדסרים. ויש הנ-ל.( אפרים )שער קמיע. עבור למחקהמתירים

 ג'.(אות

 מיונותיה. עם עצמה תורה הספר את לתקן מותר אבץ הי":ז'(
 ויגנז הס"ת, לתקן מטליתים מהם מקצת ויעשה בשוה, הגליון כלויחתוך
 7יי( ,ר-מ;השאר.

 הכוונה זה, ס"ת לתקן הגליונות לחתוך שמותר בד"א עצמה. ס"תחי(
 אם אבל לעולם. אחר תיקון שם שימצא כלל לצפות שאין באופןשהוא
 בלי גויל( של בס"ת קלף רק )אפילו מהזמנים בזמן למצא אופן בשוםאפשר
 פת-ת כשר; ס,ת לגוף תשמיש להיות האלו הגליומת עתידין וא,כ אסור. זה, מס"תלחתוך

 יעקב.( קול חת-ס; בשם א'אות

 רע-ט: סי' ,חת-ס אסור. אחרת ס"ת לתקן גליונות לחתוך אבל עצמה. ס"תטו(

 אחר.[ בענין בא,א אפילו להתיר אק זה ס-ת לתשמיש נעשה שלאדכיון

 הסופרים שנהגו מטליתים לעשות כדי שבלה מס"ת גליונות לחתוך אסורי'4
 לקרא לאסור שראוי וכתב כן שעשה אחד סופר כרבר שבת שלת "ייו היריעות. בהםלדבק

 שם, בו שקדרו בס-ת ער"ה סי' בב"י מובא שרא"ש בן הר"י שכתב כמו בעבירה, שנעשה כיון זהבס"ת

 הכי בלאו כשר היה שהס-ת מדי. יותר גדולה הוודה הגליון הוריד שהרי תקנתו. קלקלהו הכהאך,



שעריםפתהישנח
 בו נעשה קדיך ולא בכך. פסול ס,ת שאץ תקנהו והש שאת *תר אלא ואיע הייעות ~ירתע-י

 עצמו. על תשובה יקבל והסופר גניזתם. היא שזו כך, יניהו בכך, פסול הס-ת שאע וכיוןעבירה.
 שם.( פת.תשי'ש;

 כשיעור, רהבים הם הגליונות אם ואפילו המיונות. יחתוך לאי"א*
 פרק מגמ' וראיה הגר-א ומאור הלל: נמת עליהם. ס"ת דקדושת להתכם אסוראעפ"כ

 איתרמי ולא ס.ת שבעים כתב הונא רב מהקיפו. יותר ארכו ס.ת עושין אץ ת"ר י.ד., דף דב-בקמא
 ארוכות יריעות לעשוח מאד הדבר נקל היה הגליועת, להתוך מותר היה ואם כהקיפו. אורכו חדאלא
 וע"ן נימוק. בלי מוכרה שאימ כתב יעקב ובשבות עיי-ש; אסור. שודאי אלא אותם. ולחתוךמאר

 סגמיס, 6) סיגנסו מדס,מ מסרסיומ סג4ונומ !סמ~ך ססיסמס סניסג'ס מס )גמ ק"נ ס" ג' ס)ק מסרס"םגפסוגמ
 סג4וטס? ע) סונ6 רג סמנס )6)מס 6"י וגו'. מדס'ס גספריס סמממך ס6גודס, גסס סמ"6 ססני6 ססריס דג14ן וסס6 ע)מק ממנם גי'י ס)גמסוס



 רצ"אסי'
 בה. חייב וטי נבדקת מתימזוזה

 ביוכד. פעמים רכים ושי שנים כשבע פעטים נבדקת יחיד מזוזתא4
 מקום תתקן מזוזה בה דקבוע חייב השוכר מחבירו בית השוכרב(

 יא וכשיצא טעוח( מקח סוי )6 מווי: )ו סיט גמוקח סנימ סגר )ו6טעוקביעותה.
 מעובד הבית שכר ואם )ו.( )ט)ס לרין ססני מעותיס ע) סקפיד )ו6ס בידו.יטינה
 טנקס נוגמס ועונד סג"ס; ויוצא. נוטיה כוכבים יעובד ששכרו אוכוכבים

 מטיס )מ'חס ר"יג6 גמקוס רמ"מ )י ונר6ס ,ו. )'ת;ס "קור נפתחו ,קגעס ורונס נ;וווס )וייח;י
 סרי. 1'סל56 ,ס מסוס וסירע6יגס
 יעשות הקטנים את ומחנכין ועבדים נשים אפייו במזוזה חייבים הכדג(

 דפתחיהם.מזוזה



שערים ארצ"א:פתחישם

 רצ"אםי'
 בה. חייב ומי נבדקת סתיטזוזה

 ושל שנים בשבע פעמים נבדקת יחיד מזוזתא4
 ביובל. פעמיםרבים

 פעם גורסים תש הפוסקים. רוב גירסת וכן :: עמא במס' עיייתא שנים: בשבע פעמיםא'(
 המזוזות כל לבדוק נדהגים מעשה אנ,2י המאורות.( וספר המכתם ספר שנים.בשבע

 רי"ח.( ס.ק מז-מ ג'; סעי' קכ.ח סי' קש"ע אפרים; )מטה בשנה. שנה מדי אלולבחודש
 פעם הפחות לכל לברוק יש לרקבון, שם ומיועד לחלדחית שם שישומקרם
 צריך שנתקלקלה, חשש ויש גשמים עליה ירדו א'.( סעי. )ערוה.ש לשנה.אחת
 יש דהדלתדון, הבית כשצךבעים לתפילין.( דומיא ע,א; סי' סדורה ,פרשה לאלתר.לבדוק
 מעורר )שךת צבע. לתוכן נכנס אולי קודם, הורידן לא אם המזוזות אתלבדוק
 ל-ט סי' אךח )עיין משובח. זה הרי מדמחה סופך ע"י לבדוק דהכ,רבה קע-ג.( סי'ישנים
 יאריך כשרות, שתהיינה ומשגיח תמיד מזרזיתיו הבןדק תפילין.( בדיקת בשיןבפ-מ
 ספר בשס חכמה הטועות ספר )ל"ין כשרים. לבנים ויזכה ומרוחות משדים וניצלימים
 מ,ב.(!כיוה.;

 המכילתא בשם מ.ג. רף מנחות במס' )תוס' ושנה. שנה בכל בדיקה שצריכה י"אב'4
 י-ב להלן מה גאולתו. תהיה ימים כ.ה( )ויקרא להלן ונאמר ימימה מימים כאן גאמר : 1!.ל באפרשת
 א.צ. אומרים ב.ש ב'ה. דברי חודש. לי.ב אחת חפילין לברוק שצריך מגיר חורש. י-ב כאן אףחודש
 נתקלקלו. ולא קיימות שהפרשיות להם הראה כלל( בדקן )ולא אבא אבי של תפילין אלו אומרשמאי
 הגירסא וברא,ש שנים. וחמש עשרים עד לריקבון לחשוש א-צ דרבים במ!וזה שכן לחשוש,וא"צ

 שי עירובין( במס' תפילין המוציא )פרק בירושלמי וכן כב.ש. כאן דהלכה בתב בעיטור אבלהפוכה.
 בעיטור הוא וכן ; עכ.ל. א.צ. אומר רשב.ג רבי. דברי חודש, לי-ב אחת בדיקה צריכה תפיליןתניא
 חכמי מגהג שכן מעיד חיים והאורחות ; רצ-ה ס,ק למשה הלכה תפילק מלכים בשולחן ועיין)ח.ט(;
 לשנה.( מעעה תפילין לבדוקצרפת

 ג'; חלק יו.ד מאהבה בתשובה )טבא חודש. י"ב כל מווזות לבדוק נוהגין וישג(
 מ-א( ס-ק י.ר בלל א' חלק חתם ובתוס' בסוף; ה' ררוש א' חלק חודש עולתובספרו

 פילג'י חיים לר' חיים )שקי המזוזות. ובניסן התפילין באלול לבדוק נוהגים וישד'4
 שגה כל המזוזות לברוק ראוי 1!.ל י-ח כלל ז-ל שלום לאב,ר הסופר בלשכת כתב וכן ואתחנן;פרשת
 המזחות. מתקלקלים !ה ומחמת והפתחים הכתלים ולרחוץ לגרר שמהגים פסח קורםושנה



 שסאשערים ארצ"א:פתחי

 שיתקלקלו מאד הדבר קרוב כי אן, הבדיקה על בתים הבעלי את יזרזו אם הסופרים כח יפהובוראי

 בשבע פעמיים וו-ל כתב י.א. דף טמא מס' אור מאורי ובספר עב.ל. המים. לחות מחמתהמזוזות

 וייכא בפחות כשירצה לבדוק בידו הריטות אכן לחיב. זאת מסתבראשנים
 יום לשלושים אחת ס-ת ב,מ ב' פרק ריש מאשכחן צריכה. שאינה ץברכהימיחש

 חלבה.( בירור ; לבדיקה. שמורידן בזמן מזחה מצות לביטול למיחש ליבא עב,ל.)וכן עימושדשכיחי

 תימידי שני ילכו בשנה פעמימ ,ןןעי ט'( )אות מנהגים ליקוטי ספר לעץןוזה
 וכו;( המכשלה. גדולה מ מזוזות לבדוקחכמים

 כי הרבים. על להטריח שלא הטעם שם שייש.י ביובל. פעמים רבים של טווזהה'(
 שהטעמ וי-א זה. פירוש על החת-ס שהקשה מה ועיין חבירי. יעשה אומר אחד כל הקיה תטריחאם

 במקום ולדבריהם, רשב.א; ישנים; תוס' י.א.; דף יומא מס' יעיין סכנה. מקים הוא ברביםשהקילו

 אפילו לבדוק חייבו שלא די"א ר,כ.( ס,ק מז,מ ועיץ לבדוק. צריך היה לבאורה סכנהשאין
 ט'.( אות ביתך )מזחות פלוג. לא משום סכנה שאיןבמקום

 הבדיקה ךטעם ביובל.( אחת פעם נבדקת שהעתיק כהבה,ג ילא ביובל: פעמייםו'4
 יומא; מס' מאירי )ירש; אחת. אות ממנה נמחקה שמא או הפרשה נגנבהשמא

 אלו סומכין זה יעל הכתג תוך לבדוק צריך אץ ענבה דשמא הטעם לפי מינא, ושקא שם;ורש-י

 אות נתקלקלה דשמא שני לטעם לחוש יראה שמים, ירא אבל לבדוק. מדקדקים שאיוםשמקילין

 פעם אפילו אותן בודקין שאין מקילים ויש החיים. בף מ'; אות ג' חלק לאברהם זכור רדיק;אחת.

בבך

 הרמב.ם דכתב לדבר, )חכר במילה. מילה המזוזה כל שיקרא הוא הבדיקה יאיפל 4י

 צריכים אק מחופים.) שהם לפי שרטוט, צריבים אין תפילין ב'. הלכה א' פרק הפיליןבהלכות

 מגילה( במס' ב' פרק ) כתב והר.ן שרטוט. צריכה מחופה, שאינה מזוזה אבל שם הכ.ממי(וכתב

 צריכה הסופר, ע-י ונקראת, דנבדקת דכיון פירוש, הכ.מ. עכ-ל בשבהג. אחת נבדקת דמזוזהדטעם,

 ועיין המווזה. את שיקרא שצריך הרי בדיקה. שא-צ בתפילין משא,כ נף, מעים הכתב ליישרשרטוט
 בשם החיים )כף סגימ. גגמ סר~סות יגנסן סן6 גה סמוחס, סגססח )עסוס נמן ססץ, פי ע, הלכה.(בבירור

 1עס"ון סמוח~מ גהיס תיגד *י נוסמס, ו5סעמיס ג14ות סעגגמס גסמסרמס 6ינסי ונסט האריו,ל.(שבחי
סגסס

 ע-
 ובכף נ'; אות בפת-ת רעיין א'; חות חהם )רוח זמיפב. דכזגי,ק כזדכזזזה נמדפך

 סקורקטוס~0011זק דסופ דן ע5 מר %גנ' סגמג מס געין סס5כס. סי ען 5דגו טעס 5'סן הםהחיים.(

 קיוסס ממשך סקרי% 'י' ע5 6ג5 מסס. למה עומדס ס6ע 1סי נמה גר"מס ו6ץ קיוסס 5סס פ*ןעשאסע(
 גד סיגר טעס פס סג'ש שירס איו. מעס ג5 5סומ6 סטפג סנרן ג', סע" רעיי ס" מו"ד %% וג"גסגסנ

 סגחנ ע1 קיוסס ממסימס סמוחס סגססס עא יס"ס ינו6ס עא"ס. 16מ. ג5 ע5 קדוסס ס5 סגנ5סמסיו

 ד' יע סנס גג5 מ 6מי, גקוסלס "'ש שנים. בשבע פעמים המזוזה בדיקונבענין

 תקוסות  י"ד טוגליס ומסנס, סמס ג' גג5 נ~6 סוץ. עיךס סי6 סתק,סס הטע ~טגס( מסלי תמח, )מסן,מקוסות

 סקוסופ, י"י ג5 סמוחם פדקמ יש י"א4 )משלי רע ינקה לא ליזי יופ וגתיג קשס. דיניסס1
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 מוחומ "ע) רמו, )סוקיף ויט ויסח"ח. סגיס, גטנע פעמיס גדק"ו סיעי חס מסממ. ועומ ישק ,יאגד

 סחקוסומ. !סי סמניקן רמו מוו,ומ". "גדקמ וגגימטה6 "תקוס,מ", גג'מטה6גימן"

 בה 5קבוע חייב השוכר מחבירו בית השוכרב4
 )ו סיס כמזקמ סממ סגר )י6פ)ו קביעותה. מקום ולתקןמזוזה
 סקסיד )"ס בידו. יטלנה לא וכ"טי!רא טעומ( מקמ סף )6מוווס
 מעובד הבית שכר ואם )ו.( )ס)ס 5ריך ססמ מעומיסע)

 ויוצא. נוטלה כוכבים לעובד ששכרו אוכוכבים
 6סור נסממו )קנעס ור51ס מ1וזס )ו סימגו סנקס סעניס ועונד :סג"ס
 מסוס וסירע 6ינס מסוס )מימס ד6יכ6 נמקוס ימ"מ )י וגר6ס )ו.)ימגס
 סרי. )יסל6)זס

 חובת מוחה משרשיא ר' אמר ק.א: רף ב-מ ,במס' םזוזה. בה יקבוע חייב השוכרח'(
 והא חייב. השוכר אומן, מעשה שאין רבר תניתוה. ששת רב לו אמר מי? על המזוזה מקום היא.הרר

 רב.ו. סי' שכירות בדיני לעיל שכתבמ מה ועיין דקניא. בנובתא אפשר הוא. אומן מעשה לאונמי

 טרם עוד לקבוע חייב וממילא הרר, חובת ולא הוא, הבית חובת דמווזה לחדש שיצא מיויש

 חלק הלוי שבט )שו.ת הפוסקים כל מד גדול, חידוש והוא ספרו( ריש ;מקמ-ע בו לדורשנבנס
ו'(.

 גמוווח )סמן !6ומן רג ס~ן וסי)ס סמ1חס, נקמעס )סיר רגס יסיי, סגימ סגע) י5רק, גמו 5חי גגגקומעסס
 סעסוגיס. גווג סקגיעס ממתס סופיעס סמיוס 5ס וגסקגע סמ111ס. גסמ) מקוס יקו, מטיט סינסססססמ

 הוא אם אפילו שקבע, המזוזות ליטול לו אסור מהדירה, יוצא כשהשוכרםזי4
  דף ו'ש ומו' המקל. לויי  ייוי 6סמו 6ח ~קגו הא י"י  יייוי  וימר )ימעסס החדש. בבית להןצריך
 ימצא לא אם אבל ז'.( ס-ק ב' סעי' רצ-א סי' בקונטה.מ הגיין הפוסקים. רוב הסכמת ;כךק"ג.(
 הם כדאי המזוזת, עבור לו לשלם רוצה המשכיר ואין מיד, אחרתמזוזה

 )שם( הדחק. בשעת עליהם לסמוך להסירן שהתירוהפוסקים

 י"א אחר, לישראל הבית את השכיר כבר הגוי אם אפילו מגוי, שכרוי'4
 ודלא יעב-ץ השאילתות וכדעת חיים )אורחות בזיון. לידי תבא שלא כשיוצאשיטלנה
 קונטה-מ.( ועיין בזה; קצת מפקפק יוסף הברבי יעקב; קול פת.ת; יהורה: לחם בביתכמשמע

 לא אם מיהו אחריו. הבא לישראל להשאירה נןדתך גדןנא, האי דבכידנןס,עבך,
 דאסור לאמר יש לישראל, להשכירו דדעתו אע"ג תיכף, הבית אתהשכיר

 חניין "ז-ב; הנכנס. הישראל ליד ישר המפתח את מוסר אא"כלהשאירה
 שאית שו.ת קפ-ה; ס-ק מז-מ הלכה; בירור ועיין שם; ב-מ ששמ.ק ועיץ ס'; סי' סדורהבפרשה
 ט'.( ס.ק פת.ת קכ-ב; סי' ב' חלק")ב.ץ
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 בודאי יודע אם המזוזות, שם משאיררח"ל שבת ממחלל בית השונרי"א(
 להשאיר צריך שבת, למחלל הבית את השכיך דאם )פשוט( לישראל.שישכיר

 אפיקורס, או מומר הוא הנכנס אם אבל עור. לפני על יעבור ולא המזוזותאת
 ועיין קכ-ג; סי' א' חלק יעקב חלקת ;שרת ליטלן. יכול המזוזות, את שיבזה חשששיש

 ביתך,( ומזוות ס"ד סי' סדורהפרשה

 המשכיר צריך מעותיה, על ומקפיד המזוזות, את משאיר השוכר אםי"ב*
 ושו-ע.( ממח; הרב בשם )מי לו.לשלם

 יש ומהודרות? יותר נאים במזוזות שבפתחו מזוזות להחליף מותר האםי"ג(
 משמשת י'; סי' או.ח דברים משיב שו-ת של,ט; וסי' רע.ג סי' ג' חלק יצחק י )שרתאוסרים.

 דיש במווזה.( לא אבל יותר ליפים לשעתם בשרוצה להסירם הותר בציצית דרק ב' ס-ק טיו סי'המא
 סידר באם יעקב ושבות רהח-צ בפלוגתא ותלוי ו'. סי' ה' חלק דאבות מילי )תשובהמסתפקים

 המובחר.( מן כדילקיים אותה מבטלין אי שמן של לו ונודמן שעוה של חמכהנרות

 מהודרות אחרות ויקבע לבדקן כדי בכוונה להסירן היא היעוצה יהעצהי"ד*

 הדפים. כשאר יפה כ,כ שאיע בס"ת דף כתב שאם תתע.ט. סי' החסידים מספר וראיתו ; )שםיותר.

 חלק ובי-ש נ-ה סי' שעשועימ שע בשו.ת הבינו וכן היממ. יפה אחר ויכתוב ויגנזו הדף יסיר חפץאם

 להספר חיברו שלא ומן כל דרק כתב מ,א סי' אלעור מנחת בשו,ת אולם ובמהרש.ק. קמ.ו; סי'ב'

 הדף. יסיר שכתב הסה,ת מלשון כן משמע ולא להסירו. חלילה שחיברו אחרי אבל להחליף,מוחר

 קפ,ו( ס.ק מז,מ עודהגיין

 ולהשאיר כידו המהודרות מווזותיו לטול ורוצה מביתו היוצא לכן,ט"ך*
 חששי שאין ךנראה שם(. כתב עבן אסור אחת לדעה פשוטות, כשרותמזוזות

 כיון הפשוטות המזוזות כשקובע יברך אי ון:",נ א'( ס.ק ;דשק אותן.ומחליפים
 שמתן מי יברך.וכן יומים, או יום שם ידור שאם ומשמע ד'; ס,ק )מק.מ כאן. עוד ידורשלא

 בלי שיברך ונראה מברך. ששפיר נראה בינתיים, במקומן אחרות לקבוע ורוצה לבדקן, לסופרמוחותיו

 קצ,ב.( ס,ק מן,מ ועיין )שם( ומלכותשם

 יש א( מדירה. כשיוצאים המזוזות הסרת ע5 הדיעות סיכוםוהנה
 שמטילין מציצית שנה )ימאי )מיד(. אחר בבית קובעה אם המזוזה ליטולמקילים

 רב דעת וכן ; שלח פרשת בשאילות גאון אחאי ר' דעת והיא ב.ב. דף שבת במס' לשמואל לבגדמבגד

 התוס' תירצו המזוזה, שנטל איש אותו דנענש והאי ב.מ(. במס' הרשב-א בחידושי )מובא גאוןהאי

 דעת וכן עיי.ש. אחר בבית להניחה בדעתו הי' לא דילמא הראשון( בתירוץ רב ד.ה כ.ב.)בשבת

 זה באופן שאפילו ב(והעיקר ב'.( ס-ק ט,ו סי' או,ח במ.א ועיין אשכול; ובנחלהאשכול

 בתירוץ ותוס' משה; בדרכי וימא )רי המזוזה. ליטול לו אסור אחר, במקוםשקובע

 מ,יק כאילו ובשיטלנה מזחה בו שאין בבית לדור באים שמזיקים לפי מציצית מזוזה דשאני ; שםשני
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 : ק-א דף ב.מ מס' בתוס' הוא וכן אסור.( אבל דפטור הי1ק גרם )כלומר. עכ.ל. בבית. שירורואותם

 סעי' א' פרק ציצית )בהלכות הרמב.ם על רוקח המעשה סתם וכן רב; ד-ה מ-א: דף מנתותובמס'
 הרשב-א. בשם הרי.ף על ובנמו-י ב-מ מס' בשט.מ הוא 3ןחם;

 לדור הנכנס דאולי לאסור טעם עוד כתב 1.ל( עטר בן חיים )לי' לציון ובראשוןג(
 משמע מכשוץ תתן זא עור לפני על הנוטלה ועובר מזוזה  יעשהלא

 בית שוכר גבי דכתב מ.ד, דף מנחות מס' מרש-י משמע וכן הלכה; )בירור גוונא. בכלדאסור
 לטרוח ויצטרך ליטלה, אסור יהי' דכשיצא פירש.י א.י. ישוב משום במ1וזה מיר חייב ישראלבארץ
 רס,ז( רפ,ו לעיל )עיין דעה.( )חדרי אסור. חחר בבית לקבוע דאפילו משמע אחרת. מזחהאחר

 משם ליטלה המתירים על לסמוך יש לקנות, בעיר מצויה מזוזה אין אםט"ז*
 הם כדאי כתב וב1כורלאברהם עולם פתחי ; ב' ס,ק ט.ו סי או,ח )פר,מ שידור. במקוםלקבעה
 שפטור בחו"ל שכורה לדירה נכנס דאפילו הדחק.( בשעת עליהם לסמוךהגאתים
 לחיי קודמין וחייו מיד מזיקים חשש יש מ"מ יום, שלושים כלממזוזה
 דאם רב.( ד-ה תוס' מ.א. )למנחות הקודש בטהרת הוא וכן עיא: סי' יו,ד יעקב ויחי )שרתחבירו.
 להסיר להיוצא שמותר י"א הבית, לצבוע כדי להורידן עומד לביתהנכנס

 פתנשטיין משה ר' הרה-ג הורה וכן ; התורה בעם זצ-ל הנקין רי-א הרה.ג )פסק וליטלןהמזוזות
 הדחק.)שס( בשעת לסמוךזצ-ל

 ליטול אסור הכי אפילו וכדומה, בפונדק כגון בפטור המזוזה את קבע'"ז*
 כתב וכן נ.ו; ס,ק חמודות מהדברי מוכח וכן ירושלמי; בשם הלכה )בירור כשיוצא.המזוזה

 ט-ו.( סי' לאו.ח מגיניםהאפוקי

 לו שיש מי אבל לחבירו. להשאילן כדי מהבית מזוזת להסיר אסורי"יץ*
 מותר שמירה, בשביל שקבע רק ממזוזה, פטור הדין שמן בחדרמזוזה
 צריך וא= ק.צ; ס-ק )מדמ לו. ואין במזוזה החייב לחבירו ולהשאילהלהסירה
 ב'.( ס.ק רע.ק כמצוה.; חבירו את לזכות כדי שלו ממוןלהוציא

 אין או דלת בו שאין )כגון מספק במזוזה שחייב פתח לו שיש מי אבלי"םז(
 מפתחו המזוזה להסיר לו אסור בודאי, המחוייב חדר ולחבירו ד'( על ד'בו

 שי1כה בשביל חטא לאדם לו אומרים דאין בדע.ק הג,ה בשם שם )מז,מ לחבירו.להשאילה
 מצא ולא שנכנץביהמ,ד מר,א מק-ו בוראק חבירך שיזכה בשביל בספק חטא לומר סברא וישחבירך,
 דמצוה אומרים( וכי ד-ה ד. דף )שבת התוס' וכתבו לעשרה. להשלימו עבדו את ושחרר עשרהשם

 שמסירה נראה בביתו אבל וצ,ע.)שם( דע-ק: הספק. על דודאי למעליותא ק-ו שאני.דרבים
 חייב. שודאי בפתח לקבעה חיוב, ספק שהואמפתח

 רשאי במקומו לדור אחריו הבא השני אמנם בידו יטץנה לא כשיוצאכ'*
 את שמסיר ברגע מיד חדשות מזוזות שיקבע ובתנאי להראשון ולמסרןליטלן

 ס'ק מז-מ הגיין זצ-ל: שרייבר נפתלי ר' מהרב המז,מ קבלת וכן הפוסקים; )משמשתהראשונות.

קצ,א:



 שסהשערים ברצ"א:פתחי

 מובהק, מסופר מאד עד עליו וחביבין מהודרות מזוזות לו שיש מיכ"א(
 ואח"כ לבדקן, מזוזותיו את להסיר וטוב פשוטות. במזוזות להחליפן לומותר
 שאוסר.( של-ט סי' ג' חלק יצחק היד כתשובות ורלא ; א' ס'ק )דיק הפשוטות. המווזותיקבע

 ס-ק )מדמ עוד. שם ידור שלא כיון החדשות המזוזות על לברך צריך איוצ"ע

קצ,ם

 לו ולתתנן המזוזות את להסיר אחריו הנכנס מהשני יבקש ולכתחילהכ"ב(
 על הש האיסור כי שם. )מדמ ופקפוק. חשש שום אין השני דעל באחרות,ויחליפן

 בעצמו.( הסט-ן שהוא דהיימ בידו ומ1וזותהירצא

 מדאורייתא חיוב שהוא מבית אפילו להורידן ומתירין עוד מקילין יישכ"ג*
 ממזוזה דפטור בחו"ל ואפילו מדרבנן. רק היא שחיובה שכורה בדירהלקבען
 יש ?דד ע.א.( סי' יו,ד יעקב ויחי )שרת הדין. מעיקר יום שלושים כל שכורהבבית
 לאחר אלא מיר בבית שם לדור השני יכנס לא אם המזוזךןן להסיךמקילין
 וכן אסור.( הכי ראפילו משמע בשמ-ב אבל י הפר-מ ממשמשת קי.ד סי' יו,ד לוי חלק )שךתזמן.
 ב'. ס.ק משב.1 ט.ו סי' שרמ בבית. כלל ידורו לא אם המזוזות להסירמותר

 לך מד1עך כשידצא למזדזותיו, ומהודרים נאים תיקים לך שיש מיכ"ן4(
 חייב שאיע פשוט הדבר מ-מ מקדושה, הורדה בכלל דהוי )ארפ פשוטים. בתיקיםלהחליפם

 ויקבע ביותר. וגרהנים פחותים בתיקים יחליפם שלא ובלבד קצ-ג: ס-ק מז.מ ; חינם לחבירולהניחם
 ומעשה הג"ה ד'. סעי' לעיל ועיין דבק. בנייר ולא במסמרים גמורה קביעה השניות המזו1ותאת

 ביותר, זולות שהן משוח קלף על כתובות מזוזות וקנה מביתו שיצאבאחד
 גלילה. בלי הניחן אותן, כשגוללין האותיות לסדיקת עלולות שהןובשביל
 צ.ר - רפ,1 לעיל עיין כן.( לעשות מותר אםוצ"ע

 ישראל עם יתלווה דשמא כ' סי' )ארח לגוי, מצויצת טלית למכוך שאסוך כשםכ"ה*

 יראה ישראל איי שי גוי. בבית מזוזה להשאיר אסור כך מ.ו( דף מנחות ויהרגהו,בדרך
 ; קנ.1 סי' תשובה שערי תשוה.ג לשם. כשיכנס ויסתכן ישראל גר שבאן ויחשוב הפתח על הנהחהאת

 מוחס. סיק )עג,"ס )מג~ר "ס~ר ,גן ריק. סיק סו" "סי)ו גד)ס מ,חס ס) תיק )סס6.י "סיר 11, )ליאשכול.ן

 לכתחילה בו, לדור הנכנס גוי מחמת כגון בהיתר מהבית מזוזה המורידגב"ו(
 להניחם צריר הציצית, את והרציא לעכו.מ טליתו המובר )במו אחר. בבית מיד לקבעהיראה
 שם; ומ-ב )ברכ-י; בציצית( )רכן צריך דאינך וי"א בע,ת.( ובן ט.1; סי' או-ח א-ר אחר.בטלית

 בקונטה"מ.(ועיין

 איבה, חשש שיש במקום אפילו )מהרךל, 5ו. 5תנה אסור ..... שבקש עכו"םכ"ז4

 קונטה,מ.( ועיין הצנזורי מפחד השמיט לפניע ובמהרי.ל ז.ל. עטר בן הר,ח הסכיםוכן

 י,ח - רפ.ט לעיל עיין*



שעריםפתחישםו
 רבינו בשם )ב.י לו לש?ם צריך השני מעותיו, על הקפיד ואםרם"א

 אז לשלם, רוצה השני אין דאם מוציאים( אין אבל לו לשלם שטוב שכתבמנוח(
 והריטב,א מנוח )רבינו בדיינים מוציאין אין לכאורה הראשון, של היאהמזוזה

 משמע בחידושיו והריטב-א מהשאילתות אולם לשלם, שצריך שאפשר שכתב מקובצתבשיטה

 ה)ולה(. בביאור ואין לשלם צריך שהשני הרמ,א כתב שלכן ואפשר קצ.ו מו,מ בדיינים,שמוציאין

 המזוזות את רהדריד שני שדכר דב:א מזדזדד12ד, דהשאיך דיצא דיךה ששכרמי
 ביד שהשאיר מזוזותיו לתבוע הראשון השוכר יכול הראשון,שהשאיר
 המווזות חו1רים דוראי קע.1 דף קכ-ו סי' ו' חלק נתן להורות "י.ת בחזרה. ולקחתםהשני,

 מרשותו(. יצאו לא שמעולם הראשון השוכר דהיינולבעליהם

 המזוזות, דמי אפילו בקש ולא קבועות, המזוזות דהשאיך בית שמכרמי
 מרשות אותם להוציא יכול המוכר אין והחליפם, אותם הורידוהקונה
 הקונה בקש שלא )ואע,פ שם. 1' חלק נתן להורות ,שו-ת דמיהם. את לא וגםהקונה

 ומוכח רמיהם, לדרוש למוכר לי' הוי מ,מ ליטלם. רשאי ואינו להשאירם שחייב משוםהמ1חות,

 בלא ממונות בדיני להורות אין למעשה מ.מ הבית. עם יחד המ1וזות את למכור שהתכווןלכאורה

 י.א(. ס-ק שם ופת-ת וברמ,א ה' - י.1 סי' חו.מ עיין הדין. בעלי שנישמיעת

 שם שאין ונמצא המזוזות, יתן שהמשכיר מנת על מחבירו ביתהשוכר
 א' חוה-ד תל,ו; או,ח פרי,מ )משמעות המזוזות. דמי להחזיר המשכיר חייבמזוזות,

 י,א(-

 גוונא האי בכי ובפרט איבה. משום ?חוש דאיכא במקום מ"מכ"ח*
 לו שמשאיר חעשה, ואל בשב אלא ועשה בקום לגוי המזוזה את מוסרשאינו
 איבה. חשש במקום המתירין על לסמוך יש ודאי כשיוצא, בדירההמזוזה
 מזוזה למסור עשה קום במקום אף להתיך האחרונים דמסקנת קונטה,מ.()ברכ.י;
 )מלך "שרטגדן ד' ין "' סרק ס6ס, מס' ומרוס)מ' קיוטס"ס, עח1 איבה. חשש במקוםלעכו"ם

 !ס סדומס דגל )1 סיס)ס מרמ וגקס סע1)ס, גגן געריס 6ין 6סר טוגס 6גן סקזוס )רגינן ממנס ס)מפרס(
 )ך ס,ספי "6ט רגי,ו. ע) וגעס סקסיז קג)ס, ג6סו )6רטג1ן. וס)סס מיוס )ו 1גסג ס)ן ? רמ עסס מסגתס,1ס.
 עגויו, סומייס )סג"ו נרץ ס6נ' זגר 4 ס!ממ 6חס " למ !ו ענס 11!." גך ג! דגו 4 ס~מ 61מס 'קר גן %זגר
 הלא לעכו.ם, מזו,ה למסור שאסר המהרי.ל על תמו והאחרונים עי"ס ע)ז," ססוחר זגו ע ס)ססיו6נ'

 על שונים תירוצים ונאמרו קכ.ב. סי' יעב.ץ ובשאיתות 'וסף עץ ועיין שמוחר? משמעמהירושלמי

 הנ-ל.השאלה



שסזשערים ברצ"א:פתחי

 בגלילמוווות בודק שהיה בארטבון י.א דף זמא במס' שמצינו כמו ישראל היה שארטבון אפשרא(
 לשםהמזוזה אח כתב שרבינו ג( ורה. עבודה עובר היה לא אולי גוי, היה אם אפילו ב(העלזן.
 לגייר כרי שכתבה שאומר מי ויש ה( ס.ת. לו לשלוח יצטרך שלא כדי מוווה לו ששלח ד(קמיעה.
 טוב ומהיות שמתיר, כהרמ"א העיקר כן על ר-י.( אות ואמת שלום מז.מ )ועייןאותו.
 נס יס מ"מ ס!6 ? !טמס ס)6 מוחס גומניס 6ין חע"ק שם; )מז-מ בשבילו. מזוזה לכתוביראה
 ~גן ? גטרס גמוחס גס רסממם 4טל6! !ססנס סנגרי יג" סמ" )מוס יס ועת ? מיון 4ד )% סיגו!יס קזוסססמומ
 טגותג 16 יסוס. מוו,ס ט"יננס ממויס סניגר גסינוי דיומגס ר.) ? 6לטג,ן גטגי) מוווס טגמג רגינ, ע! !סקסות'ט
 )סני ס6מרס וזנו, ע5 טממר1יס גמי מקתסס, 'ס'י )6 גדון !ייי יג16 ס"ס מ"י ע) סקזושס ססמות6ת

 גיגות )מס'סקג"ס
 )ס'יע גד סיטס מ' רסק,נ' 4 'מסחסו ימסמתרנן ומק גע4, !סנ' 1"סממר 6)ד :( !'" ז~

 סגמ) ססגסן ע"ר )סמ ע! עונלמ סי6 6ג! מומר, מסיקס סגלס סגס ? ססס !ממיקמ מנס מגי6 "יך וסקסהגויע.
 סי' ובודב"ז י"ז אות תנינא ובפב"י ; ח. דף יומא ומס, ק"כ: דף שבת ומס' מכות, מס' )עיין נזיס.תומק

 סגח, סגסן טע"ג 1ס'ר11 א'.( ס-ק י,א פרק הסופר וקסת : קט.1 סי' או,ח שי,ק מהר-ם ושו-ת ת,קאלף
 ~טיס יסתס טימג מי )גמו נ)). קחסס גן מס6 )6 !6ו ו"ס קדוס, סטס יסיס סי6 ס~טס ס6ס תנ6, ע! סססגומג
 ט) גסגייו מ111ס רגינן טיתג ג"רטגון יס"ס 1י") מגמש;( עינ' מ5'ר עין ג"".( יף ג,טץ מס' )ע"ן סז)"מ6מ
 !מסרע.( ססמ1מ יתקוטו !6 נדון )יזי מג6 ס%מנ6,

 ג' סעי' תל,ז סי' או,ח ובשו.ע ; ד. דף פסחים במס' ,מנרייתא טעדת. מקח הוי יאכ"ם*

 השוכר על )מ,מ( בדוק, שאינו ונמצא )מחמץ( בדוק בחזקת ניסן( )בי,ד לחבירו בית "המשכירו,.ל:
 שצריך וי,א : הג,ה עושה. הוא מצוה שהרי בשכר, שבודקים במקום ואפילו טעות. מקח ואינולבדוק
 הוי לא )שם( דנ:מ"ב עכ-ל.. )המגיד( ברוק. שיהיה בהדיא והתנה הואיל הבדיקה שכר לולהחזיר
 זה אם אפילו ברוק, הבית שאין יודע היה אם ראפילו ראמרינן הקנין על לחזור יכול ואיע טשתמקח
 הוא )רעךי( עתה, צווח שהוא ומה הבית. שוכר( )או קונה היה אפ,ה לברוק, לשבור שצריךמקום
 להחזיר שצריך שי.א הרמ.א שפסק מה רעל וכה.ג. מזה רשפירא ביתא ראשכח כגון אחר, דברמחמת

 הראיה. עליו מחבירו והמוציא לשלם. שאיצ האחרונים פסקו דלדינא המ.ב, כתב בהדיקה שכרלו
 מזחה לגבי וביו.ד הבדיקה שכר לו להחזיר שצריך ער,א הרמ.א פסק באו-ח למה !קכ?"אוהקשה

 שכשיצא כיס, חסרון אין דבמזוזה שלמה בכרם וכתב שכר,עיי.ש. להחזיר שצריך כלל כתבלא
 ממפ תובע ולכן היא רטירחא חמץ בדיקת דשאני או שמשאיר. המזוזות בעד להבוע יכולמהבית
 הלכה.( בבירור ועיין בממומ. מצוה למיעבר לו דניחא מוחה משא.כממון.

 לעילשייך



שערים פתחישסח
 ראות לפי דהכל דהעלה ה' אות חל-ז סי' יוסף ברכי עתן ב'(; סעי' ר' פרק חמץ )אספ-דדבשד"ה*

 אלא כתנתו היתה לא ואם טשת. מקח איע דקבי,י הוא דלרירה מחשבחו ניכרת דאם הדיין.עיני

 "א די בדוק.( בבית קעביד מצוה אחה להבין זכיתי )ולא הקיטג שי-ש טשת. מקח הוי המצחקלקיים

 דלפי ממח, רבינו בשם הב.' על שמעורר מ,ד סי' ב' חלק שלמה מכתב )שךת טעות. מקחדהוי
 שמקח לטשן ובידו לחמץ. דומה מזוזה אק א,כ מויקים, בו יש מ1וזה בלי דבית החוס', שכתבומה

 וצ,ע.( מעח. רבימ של לדינא להו סבירא לא דהר~ס' ואפשר מזיקים. מלא בית לו שמכר הוא,טעות

 קסק1קנמ
 דמ~

 !יסנ ויס ת,ו. סמדקיס, ויגיחו מיוס יקגס אס? ס'6 טסש

 ומחנכין ועבדים נשים אפי5ו במזוזה חייבים הכ5ג4
 5פתחיהם. טזוזה 5עשות הקטניםאת

 פרק ברכות במס' משנה גרמא; ה1מן שאין עשה מצות י"ת נשים. וכר: חייכים הכץ5'4

 גם'. המזון. וכברכת בתפילה וחייבים ההפילין ומן מק.ש פטורים וקטנים עברים נשים שמהו;מי
 מ,סר" ג"ספר גמג ל,ד.( ס,ק רפ-ו סי' לעיל ועיין ; קמ.ל. תורה לתלמור איתקיש דתימא מהופקרטא.
 רוח 6סמ )6סס סנגגס התעסס נמ1ווס. סיגום נסיס גס 11.) 1"! סס6ריס ממסר"ס טנייקש 6ורסגסוף

 עג"). סימס. גסום ס6סס "ע"ם גס ~גס רסות !ו סיס ו,גן ססי!ס, מיי: ,ס גממ ססימס גסמ) ס%~גי)ט טימ~
 באריבות מזו.מעייו
 בעלה, עם הדרה אשה אבל אשה, של בבית אמורים דברים במה5"א(
 אע.פ מביתו שיצא במי רע.א ובשו.ת וע-א; סי' סוף צבי נחלת ;שין הבעל. על הואהחיוב
 סי' סדורה בפרשה עיין רעוד ; עליהם. לא החיוב ואולי כשכירו הם בבית, נשארים ביתו ובנישאשתו

 וכן מעשרות לגבי בעלה, של אלא שלה אש אשה שבית א'(; הלכה פ,ג ירועלמי)מעשרות בשםס,ו

 שהניח י-ג ס,ק א' סעי' רפ-ו סי' הציון בשער ביהך במווזות דעיין מנ6פי; 651 סססמי עירובין.לנבי
בצ-ע.(

 סי' ובסמוך א', סעי' רפ-ט סי' לעיל שין שפוסל. מי ,יש מזחה. לקבוע כשרה אשה5"ב(

 ליחו אותרצ-א



 שספשערים כיצ"א:פתחי

 )כמו חינוך. מצות משום יפתחו. מווזה 5עשות הקפן את מחנכים5"ג(

 בגד כמו תורה מרין ממווזה פטור לו, המעחד בחדר שקטן פשוט וזה ; ג' סעי' י-ז סי' ש-ח עייןציצית,

 בערוך וכן חימך. מעוום מררבנן חייב לחיעך הגיע שאם אלא מציצית, פטור קטן של כנפות ד'של

 עיףש.( ג'. סעי' רפ.ו סי'השולחן

 במצות לחנכו מצוה )ני לו. המיוחד בחדר לעצמו מזוזה לקבוע לקטן מדתר5"זי4

 מזוזה יקבע לא לגדול, דירה גם בו שיש בחדר אבל 9נטה-מ.1 עיין המזו1ה;קביעת

 ,שם( בדבר. מחוייב שאינוכיון

 גדול, של בחדר מזוזה קביעת על לברך יהדר בביתו, מזוזות הקובעלכן

 שכתב מה ולפי דירתו, ולא הארצר בית כרין הוא וה שחדר )יהיינו קטן. של בחדרולא

 בחדר לכתחילה לברך שצריך נראה בעה-ב, אצל כשבורים הם ביתו ובני שאשתו ט' סי'הרע.א

 שכתבנו מה עוד ועיין לאוצרותיו(. או משרתיו בניו, לאשתו, שמיוחד בחדר ולא ממש, דירתושהוא

 ט'( - כ.1 אות ג' וביעא-ו א' - פ מס' ברכות )רב י-ט( אות רפ.ט ;סי' מקדושהבהורדה

 לעיל )לפוסלים ונתגדל. בעצמו קבעה הקטן אם ולברך לחזור שמצריך מיויש

 י,ד סי' ריש או.ח עיין ונתגרל, בבגדו ציצית שהטיל קטן ובדין קל,ב כלל שד.ח ועיין ל,ד,באות

 וב'(. א' סעיף ל-ט סי' עיין תפילין ולגבי ול.ר.. דף מלכימ שולחן :; מ,ה גיטין מס' תוס'בניה.ל;

 עד מזוזה לקבוע מצוה בר לבחור למנוע כדאי אם לעיין יש ילפי"ז5"ה(

 שלא לבחור סת"ם בתינת לגבי א' סי' מהד-ק ביהודע נוע שרת )עיק סימנים. הביאשלא

 קטן.( ע"י אפילו קביעה מתירים דה? לסמוך, מי על לו יש והמקיל סימנים;הביא

 מן ולא תעשה של חשש יש נתגדל ואח"כ חינוך מצד מזוזה שקבע קטןי"ך4

 שכתב ומה קונטה-מ; "דב; ולקבעה. ולחזור המזוזה את להוריד טובהעשוי.ולכן

 תולמ-ה. מעים פוסל שאימ קצת משמע המזוזה, על לברך חייב לכשיגדל שקטן בסוף, צביבנחלת

 שם.( מ"ב גדול. שקבעה דמיירי אפשרואולי

 א': סעי' רפ"ו סי' שו,ע ל.ד.; רף קידושין י-א:; דף עמא )מס' במזוזה. חייבות נשים5"ז(

 רצ.א.( סי' רעיין ד'; סיקש.ך

 אשה כ!וסלים די,2 לב.( חקרי רי.א; סי' יויד )חת.ס מזוזה. לקבוע לאשה מותר5"ח4

 לא לכן בתוס',( : מ,ה דף גיטק מס' עיין מלכו; ישושת ,שו"ת בכתיבה. כמו מזוזהמלקבוע

 כעצמה. מזוזה לקבוע לאשה להניחטוב

 שרת )משמעות להסירה. שא"צ נראה המזוזה, את אשה קבעה כבר ואם5"ם4

 ק'.( סי' ב' חלק משה באר שו.ת ט-ו; סי' צביארץ



,טערים גרצ"א:פתחישע

 ו'.( רף מז.מ וגיין ,פשוטי ותברך. האשה תקבע המזוזה, לקבוע איש אין ואםמ'4

 שני. וביו"ט ביו"ט, בשבת, המזוזה קביעתמ"84(

 להסתפק )שיש בשבת, הוא לדירתו משנכנס ואחד השלושים יום אם כגוןא(
 לב.( חקרי "ייו שבת.( אחר או בשבת או שלושים קודם יקבעאם

 בשבת, המזוזה נפלה אם כגון אוב(
 כשמאל או נמוך במקום בטעות המזוזה את שקבע בשבת שראה כגון אוג(
 למטה, וראשה הפוךאו
 גזירה אסור אולי מחובר, שנשאר למה טס מחויר דאם קמ,ג סי' ד' חלק הלוי שבט שו.תיעייו
 מותר. לחור להרויר אבל שי,ג, סי' או-ח )שו-ע מסמרים. ע,י יתקןשמא

 בדין שכתבנו מה ועיין רפ,ט; סי' )דע,ק בנו. ואפילו קטן ע"י להחזירה מתירים וישד(
 ג'.( סעי' וץ.א סי' קטןקביעת

 ויו"ט. בשכת המזוזה את מחזירים ואין הבית את להפקיר שאין והמנהגה(
 והמזוזה בחג, לסוכה בו שמשתמשים וקדך קצ-ג.( ס,ק כ,ב סעי' רפ,ו סף קינטה-מ)תיין
 י"א( סעי' רפ"ו סי' בסוכה שכתבנו מה )עיין החג, במשךנפלה

 תפילה ואנחנו בתורתו להגות שזיכנו יתברך להשם תודות ברוב ונשלםתם
 תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד להמשיךשנזכה

 באהבה.תורתו



ן





ןן ,ן המפרש הקדמתחן

 מקאריץ פנחס מו"ה הררן"ק מפי קבלה איתא פנחס מדרשבספר
 עכ"ד, המוחין קטנות לגרום יכוויים קטנות במסכתות שלימודזצוקלל"ה
 הלומדים? בפני דלת וולעול ולסגור הצדיק, בא מללמוד להפסיק וכיוצע"ג.
 ללמוד אין פירוש בהם ניתן שלא המסכתות שאלו לומר שבא לענ"דאלא
 לפרש אדרבא והעיקר המוחין, קטנות גורם שזה להגיה, כקוראבהם,

 וש"ע. הש"ס ודברי דבריהם להשוותהברייתות

 נגלה, הוא והזוהר נסתר הוא שהש"ס אמר זי"ע הבעש"ט שמרןוידוע
 בין נסתר הוא אבל בש"ס כתוב בזוהר שכתוב מה שכל דבריוופירשו
 ניתן פה שבעל תורה ולתוב רשות שכשניתן ידלם, בינה ואישהשורות
 ולפתוח לפרש רשות נתן הגלות זמן וברוב האומר, וקצירת ברמזלכתוב

 ודורש יושב שהיה כ"ט:( )מנחות עקיבא רבי כמו בהם, הגנוזותמאוצרות
 וקוץ. קוץ בכל הרמוזות הלכות של תיליםתילי

 מסכת ובמקום זו במסכת הגנוזות מזוזה דיני לרמז קצת השתדלנולכן
 מאמר וידוע הקורא, בו שירוץ כדי מפורשת גדולה מסכת ולו תהיהקטנה
 היא מסכת באותה וכשלומדים ובוכה, יושבת נלמדת שאינה שמסכתהעולם
שמחה.

 על שליט"א קנייבסקי חיים ר' האדיר להגאון להודות חייביםאנחנו
 חריפותו עם אורה שערי בה ופתח זו עמ'ש נפלא חיבור עם דורנושזיכה

 כדי חמירא כל לבאר.לבאר הלכנו לדרכנו אנו אמנם המבהילהובקיאותו
 נתפרשו אנפין ובכמה בשו"ע המובאות ההלכות וציטטנו הקורא, בושירוץ

 או~בא שמעתתא לאסוקי להלומד להקל במטרה וכ"ז ידם עלהברייתות
 להתגדר. השמים מן לנו הניחו מקום ובע"ה -דהלכתא



 כמסכת הגנוז מאור פתיחת שבזכות דבשמיא אבוהון מלפני רצוןויהי
 ואמיתת בהקב"ה אמונתו עיקר שהיא זו במצוה הפנימי לאור נזכהזו

 אחד. ה' אלקינו ה' ישראל שמע בה שנאמר כמההתורה

 בשנת לאור להוציא שזכינו שערים פתחי לספר מקום מראה סימניגם
 תורה להגדיל בפוסקים שאת ביתר מובא זו הלכה איפוא העל"ט,תש"נ

ולהאדירה.

 וד"ז, טזוזה טםכת כטנין השער בו, יבואו צדיקים ?הי השערזה
 ז". ח' )במדבר ?פהרם זהם תעשה וכ"ה וסימניך בריתות כ"הובה

 ש,א.



 ראשוןפרק

 בהמה עורות גבי על לא מזוזות כותבים איןא(
 על כותבין אבל טמאה חיה עורות גבי על ולאטמאה
 שמא חוששין ואין טדפות עורות ועל נבלותעורות
 הן: לבוביםעורות

 רשב"א: כדברי צד לכל אחת שיטה להניח צריךב(

 כשרה: הריוח במקום פסולה הכתב במקום נקבהג(

 פשוטים, כפופים ווין, זיינין זיינין ווין עשאהד(
 פתוחים, סתומים סתומים, פתוחים כפופים,פשוטים

 פסולה: זו הרי עברית, שנכתבה או אותיותיה, ששנהאו

 אלו הרי האוצר, בית העצים, בית התבן, ביתה(
 בו נאותות הנשים היו אם פטור, הבקר רפתפטורים,
חייב:



 מפורשת טזוזהטממת

 פטורים אלו הרי והלקטיות, והבורגנין, הצריפים,ו(
 המזוזה:מן

 פתח דירה, בית לה יש אם פטורה, המרתץ ביתז(
 חייב:החיצון

 שהוא פתח אחת, מזוזה אלא בו אין שבזוית פתחה(
 פוטר: יעקבבן אליעזי ור' חייב, אחת, מזחה אלא בו אין בנסרים,עשוי

 אבל מחייבין, יהודה ור' מאיר ר' פטורות, הכיפיםט(
 מלמעלה, והכיפין מלמטה, הבנין היה שאם שויןהכל
 במזוזה: חייבות אלוהרי

 הרי העזרות, שערי הרחובות, שערי העיר, שעריי(
 מן פטורות היו במקדש שהיו הלשכות ושל פטורים,אלו

 לכהן דירה בית שהיתה הפרוה בית של והלשכההמזוזה,
 חייבות אלו הרי היוציים, וסוכות בשנה, ימים ז'גדול

 פוטר: יוסי ור'במזוזה,

 שניפרק
 השוק מן בכניסתו הימין, על נכתבת המזוזהא(
 שער: לבית החצר מן וביציאתו שערלבית

 מן יציאתו דרך נותן החצר, מן פצים לה שיש גננאב(
 ומכאן: מכאן נותן שער, בית לה יש ואם לחצד,הגנה

 הנעלה, דרך נותן לטרקלין, פתוחים שהן קיטוניותג(
 כלם: דרך נותן כולם על רגיל היהואם



 מפורשת מזוזהממכת

 לכולם, כניסתו דרך נותן מזה, זה לפנים בהיםד(
 לארבע מטלטל הסולם היה אם אומד יהודהדבי

 מן כניסתו דרך נותן הגג, מן פתוח שהוא פתחרוחותיו,
 וב"ה מחייבין ב"ש בזה יוסי בר' נתן ר' אמרהגג,

פוטרין:

 מן יציאתו דדך נותן הגג, מן לפנים שהיא סוכהה(
 לסוכה: הגג מן אומר יוסי ר' לגג,הסוכה

 יציאה לה ואין הבתים מן לפנים שהיא אכסדרהו(
 ר' לבתים, האכסדרה מן יציאתו דרך נותן אחר,ממקום

 לאכסדרה: מבתים כניסתו דרך אומריוסי

 טפח רחב וכותל פתחים, שני משמשת שהיא פתחז(
 שני מכאן יותר יהודה, ר' כדברי אחת מזוזהנתן

מזוזות:

 ר' ר"מ, דברי ולמעלה התצי מן ניתנה המזוזהח(
 ~מעלה: ומטפח ולמטה, מטפח אומריהודה

 מזוזה זו הרי ונתנה טפח והרחיק בכותל חקקט(
 פסולה: מכאן יותרכשרה,

 בשפופרת נתנה פסולה, זו הרי ונתנה במקל חקקי(
 ור' מכשיר, מאיר ר' המזוזה אחר הדלת אחרתלאה
 פוסל:יהודה

 במזוזה: חייב שגמרו כיון חדש ביתיא(

 חייב יום שלושים ישדאל בארץ בפונדק הדריב(



 מפורשת מזוזהממכת

 פטור זה הרי לארץ ובחוצה מיד, נותן השוכדבמזוזה,

 יום: שלשים לאחר נותןוהשוכי

 מיד, מזוזה נותן הכותי ומן הנכרי מן בית השוכריג(
 ואם מיד מזוזה יתן מישראל והשוכד יטלנה,וכשיצא

 יטלנה: לאנתן

 במזוזה, חייב הכותי ומן הנכרי מן בית הלוקחיד(
 בחזקתו: זו הרימישראל

 שיבדקנו עד ידליק לא הנכרי מן מלבן הלוקחטו(
 יעקב ר' ר"ש, דברי שנה לכ"ה אחת נבדקתשהמזוזה

 מעביר היה שאם שוין הכל אבל מרובה, זמן עדאומר
 מים מוכנות בה כיוצא בדיקה, שצריכה למקוםממקום
 היחיד ושברשות בשבוע, אחת נבדקת הרביםשברשות
 אחד אומרים, וחכמים מאיר, י' דברי שנה, לכ"האחת
 נבדק ראש, בת שהוא מקום כל הכלל זה זה, ואחדזה

 שנה: לכ"ה אחת נבדק ראש בת ושאינו בשבוע,אחת

 ראשוןפרק

 גבי על אלא עצים על ולא אבנים, על לא מזוזות, כותבין איןא(
 את לו וכתב וכתיב מזוזות, על וכתבתם דכתיב לספר מזוזה שהוקשהספר
 ט(, - א מגילה )ירושלמי הוא מסיני למשה והלכה לד.( )מנחות התורהמשנה

 עורות גבי על ולא טמאה בהמה עורות גבי על לאאבל,
 בהמה עור אלא שמים למלאכת הוכשרה לא יוסי רבי דאמר טמאה,חיה
 כתבי כל )וכולל בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר כ"ח:( )שבת בלבדטהורה
 אותיות והיינו קח.( )שבת בפיך המותר מן שהוא דבר ע"ג שיהיהקודש(
 כל והוקשה א-א-ג( נוד"ב )עיין טהור מין עור על כתובים שיהיוהתורה
 יא.(. מכות לד. )קידושין לתפילין קודש( )כחציהתורה



 טפורשת טזוזהטפכת

 מדאורייתא טמאה בהמה עור גבי על לכותבו אסור תנ"ך דכלונמצא
 כגון ספרים שאר אבל השם, הזכרת בו אין ואפילו אחת, פרשהואפילו

 ל"ב או"ח פר"מ )ועיין השם הזכרת בהם יש אא"כ לאסור אין וכדומהתלמוד

 יש וא"כ והלכה משנה ממקרא בלול שלנו תלמוד דהלא קשה וקצת י"ד,א"א
 הרבה(. שבכתב תורהבו

 בהמה עור ע"ג סת"ם לכתוב למשה שהלכה איתא סופרים)במסכת

 פ"ס(. מקרא, יליף הטהורה הבהמה ומן עור, על הלל"מ היינוטהורה

 )שלא טריפות, עורות ועל נבלות עווות על כתביןאבל

 קח. )שבת בפיך נותן אתה שאין המין אלא בפיך", המותר "מן הכתובמיעט

 א-ט(. מגילהירושלמי

 עולים המים איך וראו המלך הנהר שפת על יושבים היו וקרנאשמואל
 וחולה ישראל מארץ בא גדול אדמ ראה לקרנא שמואל לו אמר עכוריםוהם

 שלא סביב מחיצה )לעשות פניו לקבל עכורים המים ועולים הואמעים

 חכם תלמיד הוא אם וראה לך הספינה(, דופמ על נפנה כשהוא גלוייתראה

 אתו ושאל לרב, ומצא הלך אותו( ארפא ברפואה, שבקי שמואל אני)וא"כ

 למען שנאמר לו אמר טהורה בהמה עור גבי על אלא תפילין כתבין שאיןמנין
 וכוץ בפיך המותר מן בפיך ה' תורתתהיה

 וע"ג טהורה חיה עור וע"ג טהורה בהמה עור ע"ג תפילין כותביןת"ר

 המין( אתו )של בגידן ונתפרות בשערן וכרכות שלהן וטריפות נבילותעור
 כותבים שאין מנין הגרסי, יהושע רבי את אחד ביתוסי שאל שאלהוזו

 המותר מדבר בפיך ה' תורת תהיה למען דכתיב טמאה בהמה עור עלתפילין

 המותר מן )שאינו יכתבו אל וטריפות נבילות עור גבי על מעתה אלאבפיך,

 בני לשני דומה הדבר למה משל לך אמשול הגרסי( יהושע )רבי לו אמרבפיך(
 הטבחים שר הרגו ואחד מלך הרגו אחד למלכות הריגה שנתתייבואדם

 המלך שהרגו זה אומר הוה משובח, מהם איזה ביוונית()איספקליטור



 מפורשת מזוזהמממת

 אומר ואתה נבלה כל תאכלו לא אמרה התורה לו אמר יאכל א"כבעצמו
 ק"ח.(. )שבת הבנתי לו אמריאכל,

 בידי שמתה יותר משובח מעליה שמתה בהמה שעור מנאןומשמע
 ב-א(. הסופר לשכת ועיין הקודש וגדולי במלא"ש ועיין )חת"סשמים

 ע"ז )רטו'ע מתים זבחי הם, לבובין עורות שמא חוששיןואין
 תפילין עליהם לכתוב ואסור נקב דרך הלב להוציא לע"ז שנהרגכט:(

 לבובה לבהמה חיישינן לא עורות סתם אבל מז.( )ע" דמאוס משוםומזוזות
 רוב. בתר דאזלינןלע"ז,

 למעלה )דהיינו צד, מכל אחת שיטה )ריוח( להנית צריךב(
 אלעזר. בן שמעון רבי כדברי א'( - יפ"ח )עייז הצדדיח ומןלמטה

 וכתב ודרשינן וכתבתם דכתיב פסולה, הכתב במקום נקבהג(
 אמר יהודה רבי ואמר כ':( גיטין תוס' ל"ב )טור גויל מוקף תמה כתיבהתם
 נקב וכל כט.( )מנחות פסולה רוחותיה מד' לה מוקף גויל שאין אות כלרב
 קח.(. )שבת פסול עליו עובר הדיושאין

 יריכה כשרה ה' של תוכו נקב כגון כשרה, הריוח במקוםנקב
 י"ל או ט"ז(, ט"ו, י"ג, סעי' ל"ב או"ח שו"ע עיין - כ"ט. )מנחותפסולה
 )ועיין כלום, מבטל הנקב שאין פרשה שיעור במקום או התיבות ביןשניקב
 ע"ד(. אותרפ"ח

 פסול בכתיבתן שדומין )אף ווין זיינין זיינין ווין וישאהד(
 )כ'פ'צ'נ'( כפופים קג:( שבת )רש"י כהלכתה ושלם תמה כתיבהשצריך

 מ' סתומים מ' פתוחים כפופים פשוטים )רף'ץ'ו'(פשוטים
 עביד דלא קסת עיין שנפסק ס' או שנפסק ס' )ונמו פתוחיםסתומים

 א'-ע' באותיותיה ששינה או קד.(, שבת תוס' עיין למגנא ניסאקב"ה
 לשאר ז' ו' בין שמחלק )מה ס'-כר ט'-פ' ז'-ן' ו'-י' ה'-ח' ד'-ר' ג'-צ'ב'--נ'
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 קוצו כגון אותיותיה בדין ששינה י"ל או מ'(, - ברפ"ח מש"כ עייןאותיות

 וב"י אריז"ל כתב למזוזה תפילין בין צורה שינוי או בשוה, משוך קו יו"דשל
 הנהר עבר בני של ליבונאה )נתב עבךית, שנתבה או ל"ו, ס" גר"זעיין

 סנהדרין )רש"י ובמזוזות בקמיעות שכותבין אותן כעין גדולותאותיות
 מאן להד שם סנהדרין עיין ואילך עזרא )מזמז פלו1לה ז1 הךיכ"א:(,
דאמר(.

 עצים, שם שמחזיק העצים בית תבן, שם שמחזיק התבן ביוצה(
 פטורים אלו הךי בו, דר אדם ואין תבואה או שמן יין של האוצךבית
 לאלו, פרט לדירה לך המיוחד שלך בית ביתך מזוזות דכתיב המזוזה,מז

 אדם, לבני דירה שאינו ממזוזה פטוך בקך ךפ!צ כ'(, אות רפ"ו)ועיין

 התבן, בבית חייב בו, ומתקשטות בו נאותות הנשים היוואם

 ומרפסת אכסדרה שער בית אבל כדירה, דנעשה והבקר האוצרהעצים
 אם באלו ג"כ מחייבם ויש רמ"בם, בהם מתקשטות שנשים אע"פפטורים

 אשכול. בהם, מתקשטותנשים

 המרעה, שיכלה עד יותר או חדש מקנה אנשי חונים שנו הצריפים,ו(
 )רש"י העיר, שומרי של עראי סוכות והבוךגנין, נה:(, עירובין)רשק
 בהם להתקרר לעיר, מחוץ )קייטא( קיץ בתי 1הלקטיות, כא.(,עירובין

 סוף תנאים )מדרש עראי אלא קבוע דירה ואינם פ"ג( מעשרות)ר"ש
 חגיגה(, סוף )ירושלמי מדרבנן במזוזה חייב יום ל בהם דר ואםואתחנן(,

 הכסא לבית פרט בית שנאמר פטורים עורות בו שמעבדיןוהבורסקיות,

 אלו הךי יא:(, )יומא רע, שריחן לכבוד עשויין שאינם הבורסקיובית
 וכו'(. קע"ה אות יפ"ו )ועיע המזוזה, מןפטורין

 של שאינה לדירה פרט "בית" שנאמר פט1יה, המךחץ ביתז(
 סעיף רפ"ו עיין הכסא לבית )וה"ה יא:( )יומא ערומים, שם שעומדיםכבוד,
 וע'(. ס"ט אות שם ועייןד'

 גם בה שנננסין החיצון פתח וירה, בית לה יש)1(אם



 טפורשת מזוזהטממת

 - רפ"ו שו"ע עיין מזה לפנים זה פתחים לכמה )וה"ה במזוזה, וזייבלדירה

 רפ" בסימן מ"ו"כ ועיין י"ת,סע"
 פ"ב(. אות רפ"ו ועיין ב' סעל

 אות יפ"ז )עיין אחת מזוזה אלא בו אין שבז1ית פוצהח(
 עץ פצים אלא לו שאין בית לד.( )מנחות כגון ביתך מזוזות על שנאמרח'(

 קנה הפתח, מזוזות ב' שצריך פוטרים וחכמים במזוזה מחייב שר"מאחד,
 ואין הזוית הוא הפתח וצד בזוית הפתח שהיה )פירש"י מכאן וקנהמכאן
 בו(. שסוגר סף אלא פצים לו ואין כלוםאצלו

 לית והא לאמימר אשי רב ליה אמר במזוזה שחייב דאקרנא פתח כגוןאו
 אבל הפצימים הם הכתלים ראשי )רא"ש( פ" פיצימי, עדי א"ל פיצימיםליה
 ופטור אחד פצים אלא לו אין הפתח מן להלן ימין צד עובר הבית כותלאם

 ממזוזה פטורה אכסדרה לג:( )מנחות זה וכעין ב'(, אות רפ"ז )עייןממזוזה,

 שהפצימים פטורה כן גם פצימים לה יש ואפילו פצימים, לה שאיןלפי
 לשם ולא הגג )להעמיד שער צורת לשם ולא דעבידי הוא תקרהלאחזוקי
שער(.

 לו ואין מנסרים עשוי הכותל בנסרים, עש1י שה1א פיויזוכן
 נסרים, של כותל סוף הוא השני ומצד אחד מצד אלא לשער מיוחדפצים
 יךבי לד.(, )מנחות מאיר כרבי חייב אחת מזוזה אלא בואין

 י'(. אות רפ"ז )עיין וכרבנן, מזו(ווק ב' יצריך פוטר יעקב בןאליעזר

 רוחב עשרה גובה בכל שאין קטן והוא ככיפה עגול משקוף הכיפיןט(
 רואים מתייבין, יהודה ורבי מאיך ךבי ממזוזה, פג11ר1תד'(,

 הכל אבל ד', ברותב עשרה פתח לעשותו ומשלים הכותל חוקקיןכאילו
 ד', ברוחב טפחים עשרה כשיעור מלמטה הבנין שאםשוין

 העיגול נתשב דבזה במזוזה, חייבים אלו הרי מלמעלהוהכיפין
 ב'(. סעל רפט )ועייןכמשקוף

 אל1 ]הרי הרחוב1ת שערי א'(, סעיף יפ"ו )עיין העיר שערי(
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 שנכנסים השערים כל והיינו ובשעריך, ביתך מזוזות על שנאמרהייבות[,
 חצירות שערי ואחד בתים שערי אחד א-ה( יומא )ירושלמי לבתיםדרכם
 העזרות טווניי אבל יא.(, )יומא עיירות שערי ואחד מדינות שעריואחד
 והיכל ואולם כהנים ועזרת ישראל( ועזרת נשים )ועזרת הבית הרשערי
 ]וכל[ ושל פטורים אלי הרי י"א.( יומא עיין הניקנור)ושער

 שנאמר המזוזה, מן פטורות היו במקדש שהיוהלשכות

 )יומא קודש, שהם אלו יצאו חול שהוא כל אף חול שהוא בית מהביתר,
יא:(.

 שלחד י"ט. דף יומא עיין הפרוה )בית הפרוה בית שלוהלשכות

 נקראת והיא הפרוה לבית סמוכה לשכה הוא הפלהדרין לשכת דאמרמאן

 או )פלהדרין( פרוה גירסאות ]ויש שערים לפתחי הקדמה עיין אבטינס,בית

 כמאן ולא בדרום שהיא כלומר דרום, פרוה הוא הגירסא אולי ולפ"זפרהדרין

 ז' גדול לכהן דירה בית שהיתה ]פדהדרין[ בצפון שהואדאמר
 או דירה, שם כרחו בעל דדירת לרבנן מדאורייתא חייב בשנה,ימים

 )יומא האסורים בבית חבוש כ"ג יאמרו שלא היה גזירה יהודה, לרבימדרבנן
 כמו רשב"א( )עי' במזוזה חייב היתה, וחדרו השנה כל בו שדר וכיוןיא.(

 בית שהיא מזוזה בו היה הניקנור שער וכן וכו', ק"ל אות יא - רפו עייןחנות
 שער שגם ומשמע ו-ו(, מזוזה רמב"ם יא. )יומא הפרהדרין לשכת פנישער

 ללשכת ב"ש שכולם השערים בכל חייבו לא למה וצ"ב כנ"ל, חייבהמזרח

 והשאר לשם כניסתו דרך עיקר שהם באלו אלא חייבו שלא וי"להפרהדרין

 הכהנים היו ששם המוקד בבית חייבו לא ולמה ק"ג( אות רפ"ו )ועייןבטלי
 לחייבו יום ל' שם היו ואפילו פטורים יום ל שם היו שלא שכיון וי"לישנים
 רעט(. - רפ"ו ועיין וצע"ק אוצר בית או חנותמשום

 ממזוזה, פטור דקדש יודעים שהכל במזוזה חייבו לא שם שגםוי"א

 חרס כלי יוצרי דרך רפ"ו-י"ב(, )עייז היוצרים, וסוכות יא:(,)יומא
 מצניע הפנימית ובחדר קדירותיו, מוכר ושם החיצון בחדר מלאכתולעשות
 משום לוי רבי אמר ח:( )סוכה במזוזה, חייבים אלו הריקדרותיו,

 במזוזה וחייבת סוכה אינה הפנימית מזו, לפנים זו יוצרים של סוכות ב'ר"מ



 מפורשת טזויהטמכת

 שער, בית שהוא ע"פ ואף המזוזה מן ופטורה סוכה והחיצונה בו()שדר
 לימות תקרה אינו שהסכך זו ולא זו לא )פרשק קבוע שאינה משוםפטורה
 שנל פוטך, יוווי וךבי חשוב(, למקום שער בית נחשב אינו ולכןהגשמים
 לגבי שיטתו )וכן דירה, אינו הגשמים ולימות החמה לימות דירה שאינובית
 ג-ג'[(. ]מעשרות לבית, למעשר פירותיומכניס

ש4ש4ל4

 ביפרק

 מזוזות, על וכתבתם הפסוק שם )על נקבעת נכתבת, המזוזהא(

 עיין הבית, על הפרשה נכתב כאילו הכתוב עליו מעלה בפתח, נתינהוע"י
 ועיין עליהם, התפילין פרשת של הכתב כאילו הוה התפילין שרצועותנוד"ב
 ביאתך. כתיב ~אילו ביתד דכתיב הימין, ונל ל"ז(, אותרפ"ת

 בימין יהיה המזוזה לכן תחילה ימין רגל לעקור הוא הליכה ודרךא(
 לימודים(. הרבה כך כל זו מתיבה ילפינן איך )וצע"קהפתח,
 הוא ביאתך שדרך הרי איש בבא מימין י"ב( - ב' )מלכים מדכתיב אוב(
 לד.(. מנחות )רשקבימין
 פי על ]ופי' ואתחנן( )ספרי יציאה דרך ימין ולא כניסה דרך ובימיןג(
 הוי בימין מזוזה ובקביעת המזוזות השתי הם הקב"ה של שרגליוהסוד,
 עוקר ימין רגל איניש, עקר כי כביכול ביתו תוך ליכנס להקב"הכמבקש
 עיין שמורים(, )מצת ח"ו, להיפוך הכוונה הוה היציאה בימין אבלתחילה,
 נ"ו(. אות ב' סעיףרפ"ט

 כמו בשמאל יניח יד( אטר )או רגל שאטר משמע הראשוןולטעם
 שהוא לתפילין דומה שאינו וי"א להגרי"ב( עקב פ' שלום )שאילתבתפילין
 בשם )ש"ך לבית הבאים כל לשמור הבית חובת מזוזה משא"כ הגוףתובת
 לא למה אטר הוא הבעל ואם בעל על הוא שהחוב קשה כן ואםמרדכי(



 מפורשת מזויהטטכת

 בשלמה )ועוד איטר של בבית להתארח שיבוא מי לכל בשמאל המזוזהישמור

 הלא אבל אדם, בני רוב בימין רק שומר הבית שפיר הבית חובת מזוזהלמ"ד
 להיות לשמירה צריך כן אם הדר חובת היא ומזוזה הבית בעל על הואהחוב

 רם"ט )ועיין אדם, כל בשמאל הוא ימינו איטר הוא ואם הדר של ימיןלפי

 נ"ז[(.אות

 יד על צלך ה' שנאמר שומרת מזוזה לג:( )מנחות שדרשו כמו ימיןעל
 )פירוש ואתחנן( )שאילתות בימין למזוזה ומכאן מימין( מזוזה )פירטו"יימינך

 כי אדם כל בימין יקבע אעפ"כ שמאל רגל לעקור הליכתו ודרך אטר שהואמי
 לשמור ימינך יד על צלך ה' וזהו לביתו ליכנס הבא לכל לשמור באמזוזה
 ברשות בור לו יש בביתו כשרה מזוזה לו שאין מי נמצא אדם, בני לרובמהזק
 ד"ע(.היחיד,

 החדר מן וביציאתו שער לבית השוק מןבכניסתו
 שער לבית מימין מזוזות בב' חייב לחצר השוק בין שער דבית שער,לבית

 עיין לבית פתוח החצר )ואם החצר, מן שער לבית מימין ובשני השוק,מן
 וט'(. ח' סעיףרפ"ו

 פתוח פצים עם שער החצר מן פצים לה שיש )גינה( גננאב(
 חצר פטורה דגינה לחצר, הגינה מן יציאתו דרך 111זןלחצר,

 לחצר גינה בין שער בית לה יש ואם לחיוב, מפטור נותן לכןחייבת

 מחצר אחד שער, לבית הכניסה מימין פתחים בב' ומכאן מכאןנותן

 וט'(. ה' רפ"ו )ועיין שער, לבית מגינה ואחד שער,לבית

 פוזןויים שהן שער בתי כעין קטנים חדרים קיטלני1ל2ג(
 מימין לטרקלין הכניסה נדרר הנעלה דרך ניוצן הגדול חדרלטרקלין

 רגיל היה 1אם לחצר, גינה בין שער לבית דומה שאינו לקיטון מימיןולא
 פטור רגיל שאינו פתח יש אם לאפוקי כולם, דרך נותן כולםעל

 קט"ו(. אות רפ"ו ועיין לנ )מנחות הרגיל אחר שהולכיםממזוזה



 טמורשת טזוזהממכת

 דיך נוןזן מזה לפנים זה חדרים מזה, זה לפנים הבתיםד(
 רפ"ו )עיין לפנימי מימין וקובעין הפנימי אחר הולכים לכולםכניסה
 ס"ט( אות רפ"ט עיין מכשיעור פחות קטן הוא מהם אחד ואם ט"ז(סעיף

 לארבע )נותן( מטלטל הסולם היה אם אומר יהודהרבי
רוחותיו.

 הגג מן כניסה דרך נותן לבית הגג מן פתוח שהואפתח
לבית.

 וכר(. רכ"ג אות יפ"ו )עית פוטרין, הלל וביתמחייבין שמאי בית כי דיעות יש בזה יוסי בר' נתן רביאמו

 דרך נותן רוחותיה לד' מטלטל הסולם היה אם מפרשיםייש
 יהסולם הגג מן פתוה שהוא אחת פתח רק אני אבל לכולסכניסה
 דרך נותן אז באקראי סלם מביאים פתחים ולשאר בלבד להקבוע

 לצאת להיכן לו שאין פתח שס"ל פוטרים וב"ה מתייבין ב"שבזה יוסי בר' נתן רבי אמך הרגיל, אחר הלד כלומי הגג מןכניסתו
 דחוק. קצת והוא פתח, מקרי לא קבוע סולם לוואין

 הגג בפנימיות אפי' כלומר הגג, מן לפנים שהיא קבוע סוכהה(
 רבי לסוכה, הגג מן ולא עיקר שגג לגג הסוכה מן יציאתו דרךנותן
 ג' סעיף' רפ"ט )ועיין פנימי, הכניסה ימין דרך דנותן לסוכה הגג מן אמריוסי
 ס"ו(.אות

 לה ואין הבתים מן פנימי לפנים שהיא אכסדרה )וכן(ו(
 האכסדרה מן יציאתו דרך נותן אחר ממקוםיציאה
 כניסתו דרך אומר יוסי רבי פנימי, היא שהאכסדרה אע"פלבתים
 וכו'(. ע"ג אות יפ"ט )עיץ לאכסדרה,מבתים

 באמצע עמוד שיש פתחים שני משמשת שהוא פתחז(
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 מפורשת טזוזהממכת

 רבי כדברי אחת מזיזה נ311ן באמצע טפח רחב עמודוכותל
 מטפח יותר הוא העמוד שאם מזוזות, שני מכאן יותדיהודה

 וגם ע"ש כ"א סעיף רפ"ו בסל כמבואר אינו זה ואולי פתחים, כב'נעשו

 שני משמשת שהיא פךצה שצ"ל נראה ולענ"ד מובן, אינוהלשון
 בימין שהיא אחת מזוזה נותן טפה, רהב 1כ1תל ל נמיןפתהים
 שרחוק עבה נותל מכאן י1וצך קצ"ד( אות רפ"ו )עיין חדרים לב'כניסה

 אות יפ"ו )ועיין מזוזות, שני נ311ן מטפח יותר שני מפתחמזוזה

רל"ד(.

 1לנועלה, השער גובה החצי מן נתינתה ניתנה הניז1זהה(

 מיחיק אומר יהודה יבי מ"ט( אות יפ"ט )עיק מאיר רבידברי
 נדאיתא ולמעלה תחתון מטפח מיחיק 1למטה עליוןמטפה

 טפח הקורה מן ומרחיק טפח הקרקע מן מגביה אמר הונא רב לג.במנחות

 וגו'(. מ"ח אות רפט )עיין הכי, קיי"ל ולא למזוזה, נשר כולו פתחוכל

 החור בתוך ונתנה טפח 1הרחיק בעוביה בכותל הקקט(

 פסולה מכאן י1תר טפח, תוך שהיא כשרה מזוזה זוהרי
 וגו' צ"ז אות ד' סעיף רפ"ט ועיין פסולה, טפח לה העמיק לג.)במנחות

 וצע"ק(. טפח ירחיק לא שהל"ל קשה קצתוהלשון

 המקל ותלה למקל שחברה כגון פסולה, ונתנה במקל ויקקי(

 קבועה שתהא בשעריך שנאמר לב:( )כמנחות פסולה המקל חברה ולאבפתח

 פ'(. - רפ"ט )עייזבשער,

 )עיין קביעות, זו שאין פסולה שנשער במקל שחקק יאמראו
 חברה ואח"כ תלושה בעודה הפתח במזוזות שקבעה יאמר או ק"ז(, -רפ"ט

 נל1נה ה'(, סעיף רפ"ט )עיין העשוי, מן ולא תעשה משום פסולהלפתח
 אחר או מבפנים הדלת א1זך התלויה )1(תלאהבשפופרת
 לב: במנחות כמו פ1סל יה1דה ר' מכשיד ר"מ חוזו מצדהמז1זה
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 מפורשת מזוזהממכת

 סעיף רפ"ט )ועיין מצוה, בה ואין סכנה הדלת אחר שהניהה או במקלתלאה
 וכי(. ל אותב'

 רפ"ו )עיין פוסלים יש שבזה למעלה פתוח בקנה המזוזה ששם י"לאו
 בברייתא נמו פכיולה התלויה בשפופךת נוצנה קאמר והכי רנ"ז(,אות

 אבל פסולה, המשקוף תחת שלא מבפנים הדלת אוזך תלאההקודמת,
 - רפ"ט )עיין לחוץ נפתחת שהדלת כגון כשרה, המשקוף תחת הדלתאחר
 הפצים מאחורי הקיר על נתנה אם מבחוץ אפילו המזוזה אוזך אול"ד(,
 רפ"ט )עיין הדלת, אחר או הדלת לפני הוא אם מינה נפקא ואין הביתלפני
 פכיולה. ל"ד(אות

 אע"ג במזוזה, חייב )מיד( שגמיו, כיון הדש ביתיא(
 המק"מ פסק וכן הבית, חובת מזוזה וס"ל במזוזה, חייב בו דר אינושעדיין
 אות רפ"ו )עיין הוא, הדר חובת מזוזה קיי"ל אנו אבל ח', אות רצ"אעיין
ר"נ(.

 משום מדרבנן שהוא ח"א במזוזהחייב יום שלושים אחר ישואל באךץ )מלון( בפונדק הדריב(
 מד. )מנחות ישראל ארץ יש~

 ~בחוץ נויד נולצן ישראל בארץ השוכך רס"ד(. אות כ"ב סעיף רפ"ועיין
 הפונדק בעל אבל מגילה(, סוף )ירושלמי לעולם, פטור זה הרי בפונדקלארת
 שלשים לאחר נותן והשוכך רע"ג(, ואות ער"ה אות רפ"ו )עייןחייב
 )תוכר(. ל לאחר עד כשלו מהזי שאינו משום או )רש"י( בו יחזור שמאיום,

 מיד, מזוזה נותן הכותי, מן או הגוי מן בית השוכךיג(
 בארץ או מ'( אות רפ"ו הרשב"א תשובת )עיין הגוי מן שמירהמשום
 ב'(, סעיף רצ"א )עית יטלנה וכשיונא חידש(, מה וצ"ע קאמר,ישראל

 משום יטלנה לא נתן ואם מיד מזוזה יתן מישראלוהשוכר
 יום שלושים תוך אפילו ואולי קג.( ב"ק )תוס' מזיקים ומשום )נמ"י(שכינה
 )ד"ע(. יטלנה,לא



 מפורשת מזוזהמפמת

 ואין במזוזה חייב הכותי ומן הנכרי מן בית הלוקחיד(
 היא פסולה הסתם דמן להורידה צריך אלא שם, הקבוע המזוזה עלסומנין
 שמזחה ידוע ואם מה:( גיטין )עייז הוא גמור שגוי לשמה של בדין כותישאין

 ונוישראל רצ"א, סי' עיין מהני, הגוי של קביעתו אם דעות יש היאכשרה
 במזוזה שייך שבאמת כשרה, במזוזה ומתוקן בחזקתו זו ביתהרי

 כן כמו לחשוש, צריך שאין קמ"ל וכסדרן לשמה כמו נסתריםפסולים
 פסולה זה הרי תנלת בה ומצא הכותי ומן הגוי מן טלית הלוקחבציצית

 י"ז(. )בחיתא בחזקתה זה הריומישראל

 מזוזה שם שאין ונמצא מזוזה שם שיש מנת על בית הלוקח יאמראו

 טעות, מקח מקחו ואין במזוזה ריייב עתה רק הרי לקח הכותי נוןאם

 טעות ומקחו מזוזה שם שיש בחזקתו זו בית הרי מישראלואם

 שדי בשם בסוף ב' סעיף רצ"א )עיין להוציאם וקשה מזיקים מלאשהבית
חמד(.

 לא הנכרי, נין דלת בו תלויה שהיה פצים מלבן הלוקחט"ו(
 של שהוא שניכר ודוקא מזוזה בתוכו יש שמא שיבדקנה עדידליק

 שיבדקנה" "עד נקיבה ןוהלשון ישראלים, שרובם במקום דוקא ואפשרדלת
 נלומר שנה, לכ"ה אחת נבדקת ו~המזוזה ק"ב(, רפט )ועייןצ"ע[,

 מילבן, תוך מזוזה שיש להשתכח יוכל מרובה לזמן אלא נבדקת שאינהכיון
 שהיו עכו"ם סכנת במקום וכן פטורין הרבה שיש רבים של במזוזותבפרס

 הוא דתוק הדברים וסמיכות ו"ש, דברי הפצימ, תוך המזוזהמסתירין

 יקבע לא בו דבוק מזוזה עם הנכרי מן מלבן הלוקח הגריסא היה ואוליקצת
 או נרקבה שמא הבדיקה וטעם היא, כשירה שהמזוזה שיבדקנה, עדבביתו

 שנים ג' כל נבדקת יחיד מזוזת יא.( )יומא שלנו בתלמוד אבל )רש"י(נגנבה
 תטריח שאם שנה כ"ה כל ביובל פעמיים רבים ושל שנים בז' פעמיםומחצה
 הגבאים( על הוא שהחוב וצ"ע )רש"י, חבירי יעשו יאמר אחד כל הציבורעל

 עיין אשכול, כ"כ, לחוש ואין יותר לשמור רבים דרך דאדרבא משוםאו
 ו'(. אותרצ"א-א



 טפורשת טזוזהפמכת

 או קצבה לו אין מרובה, זמן עד אומר )עקיבא( יעקברבי
 חזקת על סומכין איך וצ"ע רגים, ימים כמו שנים ג' הוא מרובה זמןיאמר
 ומחצה שנים ג' כל בדיקה צריך לפרקים שמניח שתפילין קיי"ל הריכשרות
 )ס" היום כל שמניח כתפילין ודינו קאמר ריקבון שכיח שלא דבמקוםוי"ל
 יותר המזוזה לבדוק צריך למה צ"ע וא"כ עולמית, בדיקה שא"צלאט(

 ממקום המזוזה מעביר היה שאם שוין הכל אבלמתפילין,
 שמוריד שע"י י"ל בדיקה פטור שטעם בדיקה, שצריכהלמקום
 מוגרות, )נ"א מלכנויו בי כיוצא מזוזה, ממצות בטל יושבהמזוזה
 שעל משמע )קצת נבדקת הרבים שברשלוצ מקוה בייםמוכרות(
 ז' נל בשבוע אחת נבדקות המזוזה( על ולא קאמר המים מקוהכשרות
 קאמר ולא בשבוע פעמיים נבדקת מזוזה יא. יומא הגמ' ללשון מכאןשנים,
 לשבוע( אתת רק שהוא כאן ממ"ד לאפוקי שבא אלא ומחצה לג'אחת

 מאיר רבי דברי שנה לכ"ה אהת היחידושברשות
 מקום כל הכלל זה זה, ואחד זה אחד אומריםוחכמים
 אחת נבדקת נבדק אחת( בבת טובלים )שרבים ראש )מת( בתשהוא
 יבת שנה, לכ"ה אחת נבדקת ראש בית בת ושאינהבשבוע

 או יד:( )סוכה ראש בבת הגדי שיזרקו נכדי אחת בבת שנכנסים פי'ראש
 קצת[, דחוק והלשון פ"פ(, ל"ח: )יומא אחת בבת ראש בבת נזרקיםכהנים
 ועלול החיצון בפתח שהיא פי' הראשי, שער בית ראש בית יאמראו

 אחת נכדקת פנימי אלא ראש בית ושאינה בשבוע, אחת נבדקתלהתקלקל,
 שנה.לכ"ה

ץ - - - -
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 וויים טובי'יצחק
 הדת מחזיקי דק"קדומ"ץ

 יצ"ואנטווערפען

 ברוקלין. פה תשנ-ב חשוון מר חודש ראש ערבבס-ד

 שליט"א שכטר אריה מוה"ר הרה"ג לפני בא כאורח פהבהיותי
 תפילין של בתים שהמציא מעשהו לי והראה שערים פתחיבעמח"ס

 נכונה עצה והוא הרגיל בגודל שהפרשיות ובאופן קטנים ידשל
 יד של שתפילין האברים קטני טצוה בר בגיץ בנעריםבפרט
 לשבח ובאתי לכתחילה הנכון מקומם על שיהיו לצמצם קשהגדולים
 שליט"א רבנן שבחוהו ונבר תורה ודעת בהשכץ שנעשהמעשהו
 גלימייהו. בשפוליואנקוט

יצחק
 טוב-

 וויים
 אנטווערפען. הדת מחזיקי רק-קדזמ-ץ

 שטערןמשה
 יצ"ו ונייהייזל דעברעציןאב"ד

 חלקים ט' משה באר שו"תבעהמ"ח
 יע"א.ברוקלין,

בעזהי"ת
 לפ-ק. תשנ-א בשבט כ' יתרו, פר' ה'יום

 הסופר קסת עם שליט"א שכטר אריה ר' המובהק הסופר לפניבא
 וגבוהים טהרגיץ קטנים יד של תפילין בפני והציגבידו,

 מדוקדקות ונמצאו האלה התפילין ראיתי והנה הפרשיות,כשיעור
 וכבר האפשריים, ההידורים בתכלית ומהודרות הדין דקדוקי כללפי

 לימוד עם האחרונים ועד מהראשונים מחז"ל המקורות בכלבררנו
 תפילין של המדוייק למקום הדין פרטי בכל והתעמקות ביותרנרחב
 משה באר שרת בספרי )עיי' יד של תפילין של גודלו ומדת ידשל
 הכשרות בתכלית נמצאים בפני שהוצגו התפילין והרי וז'( ו' סי' ה'חלק



 ובפרט מצומצם יד של תפילין הנחת שמקום מי ולכלהמושלמת,
 בתפילין להדר להם ראוי לעינים, כנראה קטן שהוא מצוה ברבבחורי
 החסיד הרה"ג נהגו ובן לעולמים היה כבר כי זה מלימוד ומצאנואלו,

 והרה"ג החת"ס רבינו ותלמידו זצללה"ה אדלר ניזן רי מוה"רשבכהונה
 הוא. קדום ומנהג זצ"ל, משאפראןר"ש

 גסה בהמה מעור האלו התפילין ועשה וטרח הנ"ל הסופר באועתה
 אומנות בעשייתו והשקיע והיופי, ההידור בתכלית הדין פרטי כללפי

 עשה וטוב הקדושה, מארצנו יר"ש מומחים ע"י רבה ועבודהגדולה
 תפילין הנחת למקום המנהגים לפרטי הקשורות ההלכות כלשאסף
 ומקונטרס כקדם", ימינו "חדש שמו וקרא מיוחד בקונטרס ידשל
 יד. של בתפילין ינהג כיצד ואחד אחד כל ילמרזה

 לעשות הצליחו שלא דורות שנות אחרי כי כבודי וישמח ליבייגל
 מלפני רצון עת הגיע הרי זו, אומנות קושי עקב כאלו, יד שלתפילין
 אותם מחדש לעשות הנ"ל הסופר של בידו סוף סוף ועלההקב"ה
 יגן זו מצוה קיום וזכות מידה, לכל השוה דבר המהודרות,תפילין
 הרבים. בזיכויעליו

 לפ-ק. תש-נ שנת יתרו לס' ה' בעה"חוע"ז

 יצ,ו ברוקליןפה
 שמערןמשה

 יצ-ו דעברעציןאב,ד

 שטרנבוךמשה
 ירושלים החרדית עדה נשיאס.

 ועוד. וזמנים מועדים ספרימחבר

 התיתורא אצבעות מב' יותר יהיה שלא יד של בתפילין מאד זהירהוי
 אצבעות(. מד' יותר לא ראש )~שלוהמעברתא

 תפילין( הל' - הגר"א הנהגות ספרו)עי'



 ואזנר היוי יעקב ציוןבן
מאנסי
 סת"ם משמרת ישיבתראש

 יורק ניוברוקלין,

 התשץ שלח עש"קבעזהי-ת

 מטובי מאד ונכבד היקר הרבני האברך ע"י לאחרונה נתעוררנוהנה
 עורר אשר נ"י, שכפר אריה כמוה"ר המושלם שבארה"בהסופרים

 מדאי. גדול שהוא שמצוי יד של התפילין גודלע"ד

 האנשים ואלו בגו, דברים שיש מצאנו מקיף בירור שאחר לאשרוהננו
 ברוחבה אפי' או באורכה ומצומצמת קטנה אצלם הקיבורתאשר
 )בית קפנים וביצים שיניחך כזאד ראוי מצוה( הבר נערי אצל ביותר)ושכיח
 מנהג בדוחק יליישב לדחוק יש כי יאם לש-ר( בשוה לעשותו שא-צ ידשל

 בשיעורים שנתבאר וכמו יצאנו, לא דאו' ספיקא מידי אבל הכלל,שנהגו
 לגדולים אף )אולי לכתחילה המצוה לצאת בשו"א א-א המ-ב לדעת ובפרטובתשובה,

 פשוט. הדבר קטנה קיבורת לבעלי עכ"פ שם(, שנתבאר וכמו דעתולפי

 כראוי. זו מצוה קיום אחר לתור ומחזק המהדר אשריולכן

 וישראל התורה לכב'הכו"ח

 ואזנר. שליט"א הלוי הגר"ש בלא"א יעקב ציוןבן

 לבי על מאד ונתקבלו מעלה של הדבריםראיתי
 ואזנר. הלוישמואל

 *צ"ל פייששס"ן 6שוה ר'הרה"ג
 מטתץ אנוץתבעל

 קטנים הפילי לי היו מאירופאשאי
 וכשמפס7~

 מ,ווום, להשיג יכול ה"ע!י ע(ו הבוצים
 גסות_

 הגחיא. של חומרותי בבל טדע כר אם א7(ו ורמעא, הסהיע נגד הוא כ(ושוי הנר"א כדברי מץקלאי
מעחש;(

 דוד ף לוהל"ג 1"ל מווץ אבי פזנ וכן בעץכנר7ן, ולהרחיקד היד שכהפו וואי הקיבותקממפץ

פיעשנחי
 ירהשליס( וד'ת ח'י של"4'א

 וצץול ביק 6שה רןהרה"3

 הבר-מצחז בחורי על מאוד 17ץשנעזצו-יך
 עדיף. נבודו ומה מדאק נמוכו החפ"י שמנייי

 . של"4'א( ב"ע )וא"קץ ראש משל ק%יד של בית שיטתץ אף הבית, יעעתע זה ולשי יד, בכפופת מוסקול וויעשה ה*רואע עצם השץ ימדוד אוזדכל



 שמרן מאיריעקב
 שליט"א ואזנר הגר"ש מרן של דינו בביתמו"צ
 ויז'ניץ דקרית צדק דין ביתוחבר

 הסופר קסת על הסופר משנתבעהמח"ס
 ברקבני

 לפ.ק. תשנ"ב מסן כ"ה יוםבס-ד,

 מומחה ומגיה סופר היקר ידידילכבוד
 שליט"א שכטר אריה ר'הרב

 שיעור אודות ידך על שנכתב הקונטרס את ראיתי וש"תאחדשה"ט
 דראוי ודעת טעם בטוב ביארת שבו יד ש5 בתפילין הביתוגודל
 לקיים שיוכלו כדי כיום שנהוג ממה קטנים יותר יד של התפיליןלעשות
 שהקיבורת מצוה בר בחורי אצל מצוי ובפרט פקפוק בליהמצוה
 הראוי. במקומם מונחים אינם והתפי5ין קמנה היאש5הם

 לי נראה היה בע"פ ממן זאת כששמעתי דמתחלה אגיד האמתוהנה
 הקיים. המנהג ולשנות חדשים דברים לעשות שאין ראשונהבהשקפה

 הכרה לידי באתי בדברים והתבוננות בקונטרס העיון אחראולם
 5רבים. גדו5 זיכוי זה בדבר ויש וצדק ביושר נאמרושדבריך

 בעה-חרע-ו
 שטרן. מאיריעקב

קת"8ו8"ם

 ש אם מוזקיבוחק למכ5[ מוען הבוו גדולים, בום~ילין רזב פי על כי נדולים תפילץ מלהנץ[ למטעננון
 הנע(בד דדעע 4א[רי לכהח"0[, 0עקל ואין העחם של העלען בעזצי למעלת לך( מז"ק המעברוואשיקשר
 ד( ס"ק ביה להו(מירתעוהמ"א

 אפ"~
 בק7'0 נמ"ב בדעבד

 הבושר מהתחלת למגת[ יצאו שלש ב(וופן שיקשרם כעטב בדעבד, נדה~ם תפילץ כ"א לו איואם
 אוועו משיקשר הנף'א, דקינ לשי פנים כל על ויצ(ן הוסנם, מואע למעלה המעבחתא יקשור אם אףהושפוח,
 ע0מא. לכולי קבא הלא החציח, מבשרלמטה

 םשפ"~
 דהייט הטזו, ממקום הןץ מונח עזא 17ו שןהפילין בוקצת

 אין(. דיא[ מייא %ה7'4יב וחמ( מחצי למעלה ו0ו נלעעעב(ו( מהקיבוחז למטה10
 לןז(. ס" ןמ"ב יחל לא םמקומו שלא םקצחצ חשפהן בכ"ז. כמוםק המקוש, מתח ק(1 הזשפיל?24ם

 ורוחב 4ערך על א2(1 מומו[[ נ(ו דריבוע )רם"04 וויחבה כ(1וזכת שא[הו הבעו מבה על לרהעפידאץ
 לב-ככ%0אייל

וופילי
 לב-מ4ס ל במ[" לקצה, )מקשן הםעבו[7א עם תקטט אצםטזק שני הם כ(מוצעים



 שיינבערג פנחסחיים
 אור תורה ישיבתראש
 תובב"א ירושליםכעיה"ק

 לפ"ק. תש"נ אייר טוב, כי בו שנכפל יוםבס"ד

 מהיר מובהק סופר שליט"א שכטר אריה אהרן ר' הרה"ג לפני באהנה
 בית הוא הרי מאוד גדול תיקון ונידו הרבים, את מ~כי מגדולי שמיםבמלאכת

 פרשיות ומכיל ראש משל קצר שהוא בזמנינו, במינו מיוחד יד של תפיליןשל
 בקונטרס זו למצוה הנוגעין דינים ואסף קדמניות. מימים כנהוג רגילותגדולות
 הנחת ממקום יותר מצומצם יד של תפילין הנחח מקום כי כקדם", ימינו"חדש
 עד מהמרפק( אינטש'ס כ' )לכה"פ התפוח בשר מהתחלת שהוא ראש, שלתפלין
 לחוש. כנראה כהלכתה המצוה לקיים א"א גדולים תפלין ואם הזרוע, עצםחצי
 שלנו לפרשיות רחבים כבתים צורך אין שכאמת ליושנה, עטרה החזיר הואוהרי

 להדר וראוי נשלימות המצוה לקיים כאלה יד של תפילין לקחתי אניוגם
אחריה.

 בכ"א. ונשא נכון בית לבנין נזכה זאת מצוה ובזכות לאורייתא חילויישר

 "לשוי/)6349
 זשף'ל שוטלער אתיו רבחרח,ע
 לייקוואד המדרש בקזף'י

 ;פאר( ני"'י מזהג למכו( ל(ניחה ואץ מתקמך, הבשר )שאז יד בכפשת שןח כלתזבשר הקיב1חקמשעריע

 זי'ל קםצצקי יעיב רבחרה"ג
 תאת תוחץ מתיבתאהיי

 וסצומצם, קטן יפילץ הט(ת שמקום שצא ואם למרנ משכווך שהבשר יר בםפיפת הויע התםחבשר
 ומשליא( שרגא )אור אומה בכללה1י

 מסאסמאראד="ר ז~'ל טיטלמהי יואל ר,הגה,אנ

 לכוון מקפידים לר הטלם רזב הרבשבטטתעו
 התפילי

 ל(ם הק( הזלואי כדוק )ד של
 שפקפ הושל )ר, לרבראפ1טרופחז

 )רא"יד כ(וצבעיים( כפ1פה,מרחחק )וכשהיד מנוחה כשזזיד מהעמעב1ין כצצ( להרחיקוצריך
מ"מ(

 על1שמעתי
 תפ)לי

 ודע המעברונא, כ1לל אצבשת ג' בערך מאוד, קכצים שהיי הד,או של
יאל דברי 0?1"ת ענמעטת הזבקקית 0)א= י1ודים הץדורזת וש"מר, גב1ל לו "ש ההיו( מקום אבל ש"ער לואי שהפולי



מנוא

מאמר
 כבתחילה ביתךבנה

 ראש, כ)של קףץן יד של תפילין בית דברעל
 וצר.גבוה

 על לאות והיה לז.( ~רף מנההצצמסכת
 צ"ע כהה. יד אלו ידך תקרי אל אשי רב אמרידכה
 י% כהה יד נכתבלמה

 הי-
ג סל" ש נ ע17=ו  ש  יש 

 שמאל, יד מפורש ולא ידים, רפיון חמ~גי סוש
 כהה, ביד ולא בכתיבה, שתלוי למ"דבפרט

וחלושהז
 גודל על ~ומה יזן יף השנה ראשבמסכת

 והמבסלו בנופו, ישראל שמקדש תפיליןמצות
 אמרו אולם בגוט- ישראל פושעי בכללהוא

 . תפילין מנח דלא =ש אי" קרקפונאבלשונם
 עיון צריך א"כ יד, של תפילין למבטל הדיןוהוא
 תפילין, מניח דלא קרקפתא רק אמרולמה
 מיבצת בשוטה ה-ש זה. בכלל יד של תפיליןממצות המבכי גם הלא תפילין, מנח שלא ראשדהיינו
החדשה4

 הנה בר בר רבה 4~מר 0'ח.( יף גיטין0שסכת
ן של תפילין קצוצי סאה מ' יוהע רביאמר  

 סאה ש פעמים וג' ביתר, הרוגי בראשי0מצאו
 של שליש וזוא יר של רש"י שירש ראש, שלתפילין
 בר בר רבה למה המפורשים, והוקשו .ראא
 באומרו יוהע רבי רבו בדברי דקדק לאהנה

 מח ביתר, הרוגי בראשי נמצאו יד שלתפילין
 מדוקדק הלשון שאין ותירצו בראשיזלשון
 וצ"ע אמו0. דחוקים ורוב ישראל, בית)שו"ת
 בלשונו. דק לאלמה

 כי חארץ עמי כל וראו )"ז:( מנההצבמסכת
 וציע שבראש. תפילין אלו אומר הגדולאליעזר רבי תניא ממך, ויראו עליך נקרא הו"'השם
 היש שבראש תפילת דוקאלמח

 ח2-
 ויש(.

ץ =מ טאמטקבירושלמי %  

- %  

 אין *" ס" הת
 ממצות יוונר שבתורה עשה מצות מכל גד0מהלך

 וצ"ע לתפילין. כולה התורה כל שהוקשהתפילין,
 תפילע מטת ולמה התוחז, ככל שקולות מטתשכמה

 עתר.משובחת
 מסרו שלא מצוה כל קל.( שבתבמסכת

 תפילין, כגון מלכות, גזירת בשעת עליהנפשם
ן של שיש.. צרז, ש"מ* ט" בידם. היא רפויהעדיין  שיש מכות, מסכת בסוף אמרו הלא וטיע1". 0ץי 
 שכל איברים, רמ"ה מד עשה, מצוותרמ"ח
 )רש"ק פלונית מצוה קיים לאדם אומראיבר
 רק עשה, מצות רמ"ח מכל למה לחבין,ויש

 רפויה שהיתה היצר, בגורל נפלה תפיליןמצות
בידם.

 לא יד, של תפילין מצוות )כז-א,ז(בש"ע
 עצם מחצי למעלה ולא חתפוח, מבשרלמטה

 בכיס כמונחין במקומם שלא ותפיליןהזרוע.
 ו=ילין מקצת ואפילו לז(. סי' מ"ב )פרמ"ג,דמי
 כמו לב-מ. )ביה"ל הנ"ל מגבולים יצאלא,

 המים בתוך כולו היה ולא טבל, שאםמקוה,
 רובו בתר מיעוט שיידיע דלא כלל, טבילהאינו
 פטור מקומו, על להניחם אייא ואם צבי(איד

 הש"ע לדעה כז, ריש )ביה"ל תפיליןמלתניה
ז'(

 ממהו שאם תפילין( )הלכות אדם ההייכתב
 "להניח יברך לא מזה שעלה או מזהלמטה
 ורמ"א. הש"ע לפי יוצא שאינו מפניחשילין"

 של על גם עולז הבונה הלא ח"א עלוהקשו
 הפסק, השש רק אלא לבטלה, הוה לא א"כראש
 כז, ס" ריש החיים כף )עיין להקל אפשר זהועל

 בצ"ע. ונשארו הנואיר(, ושרגא למשה,ווצפילה
 0)ב, א( )ס" בעצה מהשב0צ שו"תבספר

 אנשים במדרש, בבית כשרואין לעשות,מה
 מהתהל) למטה גם ראש של תפיליןשמניחין
 ותשובחנו זהז על לחזהירם חייב האםהשערות,

 יד, של שבתפילין מאחר עין, להעליםהוא
 ככולו, רובו המתירין על סומכין אנשיםחרבה

 ורואים בתיתורא, אצבעיים אותושעושים
 לכן בכאצבע. ודי צד, מכל בולט זה איךבחוש
 ככולו, רובו לומר יד, של בתפילין שמיקלמי
 ככולו, רובו לומר שמקיל למי לעורר פה לואין

 אין יד, של בתפילין והמ"על ראש, שלבתפילין
 ע"ש. . ראש של בתפיליןלההמיר

 לההמיר לא למה תמוהים, דבריואטטרה
 על כולו שיהיה ראש, של בתפילין הפחותלכל

 לכל וכדין, כדת המצוה שיקיים כדימקומו,
 ראשז של בתפיליןהפחות

 )מור ז"ל עמיין יעקב רבי הגאון כתבוהנה,
 יד, של תשולין מניה שלא שמי כ0 ס"וקציעה
 יהיו לא עיניך בין שיהיו זמן כל של דין עלעובר
 של תפילין בלי ראש, של שתפילין שנים,אלא
 ובאונס, הדחק, בשעת אם כי כלום אינםיד

 כראוי, יד, של להניח ובידו אונס, בליאבל
 כלל. ראש של תפילין קיים לא מניח,ואינו

 אמריע שלא דאמר למאן דבריו, לפינמצא
 ואפילו שלו, יד של וופילין אם כולו,רובו

 לא ושוב, כלל, יצא לא למקומו, חוץמקצתו
 להוד, ראש של תפילין על רק לדקדקשייך

 על רק שמקפיד במה כלל, מרויה אינושממ"נ
 שתפילין מקומו. על כולו יהיה ראש שלתפילין
 כמו כלום, אינו יד, של תפילין בלי ראששל

 כתב שפיר א"כ ז"ל. עמדין הגר"ישכתב
 בשל רק להחמיר ענין שאין בעצה,במהשבות

 ממ"נ. יד בשל כשמיקלראש,
 שמי חה"א, השש ששפיר ג"כ י"ללפ"ז



ש  נקדם שימ%

 ברכתו אז כדין, יד של חתפילין מניחשאעו
 וקציעה. בהמור כנ"ל ראש. של על גם שלהאינו

 לדקדק, בידו יש בין לחלק שישאלא
 שאין במקום כלומר, לדקדק. בידוואין

 נקרא אז למדתו, מתאים ביתבנמצא
 בידו שנמצא במקום אבל בידו","אין

 תביעה, ויש בידו" "יש נקרא,להחמיר,
 אפילו ראש של תפילין יוצא אינואז

בדעבד.

 זאת במצוהקיטרוג

 היא תפילין מצוות נמי הכי אין לומרויש
 ס, אס שבח:ורה, עשה מצות מכלגדולה
 הקטרוג כן תפילין מצות מעלת מגודלאדרבה,
 מלכי מלך של אות הוא תפילין יותר.גדול

 אמונה היא תפילין מצות של וסגולתהתמלכים,
 היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים והיובה',
 וכדין, כדת יד של השילה הנהת שיי לבבך,על

 חבקוק בא , כויז התוחז כל =וד ח"א שלימהאמונתו
 יחרן. בזאוטן וצרוק כדן )מטת אחת עלחזשמיין

 יראים הארץ עמי כל תפילין מניחוכשאדם
 האומות, ש של השרים שבעים הארץ, עמי הם מיממנו,
 לקטרג ומבקש יאחז, ורעדה חיל השטןוכן

 י( ליז פשיי בזתו"ק )כדאיתא מלך של שרביטולהמניח

 ראש, של תפילין שלשינים שבבי ראשים הזי סודויה
 שרים הע' מד ע' כמנין י'זייפ הרי יו"ד צורת יש ראששבכל
 כל ולכן העליונה, שושנהסביב
 מתפולין יראים הארץעמי

 סופר חת"ם שו"ת~יקוטי
החדעפ

 כולו הלב כמדשימה

 לקיים הלב, מד התפילין לזניחוצונו
 זו הלק כעד שהיא שימה היא איוויצהק רבי אמר לבבכם על אלה דברי אתושמתם
 ממש הלב מד מכוון שהוא :( ט ט"טקיבורוק

 אינו הרי תפלין, מניה שאינו ומי ( י, לש יקשק
 וושמניח לבו. ש תורה דברי לה)~רות רשותמוע

 האלה הדברים והיו מקיים וכדון, כדתושישן
א לע ש היום מצוך ~צכיאשר ה ג  

 בחירה חגה כאיט ה0נוב ומלהמשמיש.
 בפיך 41 ומרת המזיה למאן שנאמר ה~לת,יומם

 כדין תפילין מניה שאינו ומי תהילים(איה
 :( מז )ברכות דמאי ופירותיו הארץ עםנקרא

 אלא מהודרים, כשרים תפילין מניחואפילו
 המצוה קיים לא חראוי, מהקום על מניחשאינו
 תפילין. של בכיס כמונהודומה

 גדול שהבית אלא במקומו, מונחואפילו
 ומזה ומזה המניח, למדת מתאים שאינומדי
 חלק כחסר הוי גייכ שש, יי "!זן בולטיםהם

 זה וכל ל"ז, סמ פף'מ )עי'1 המצוה קיים ולאהבולט,
 עיין ק"יד דף לזחייח הלשוו שמירת למד. שלש מי אצלשכטו
 (.בדע,יק

 הנכון במקומו מונח הבית רוב אנזאפילו
 חובתו ידי יצא לא ממקומו, בולט מקצתורק
 וזעה צבן ובארץ דוד, בשנילי ייא וכן לחם, אין ד"ה לב-מא ביד4לטיין

 אדמ. תבארא נקציית ארזסז 5511ובה שמידויל, ומועיש"ם,קחשקם,

 לקיים מסגולה שמונע אלא בלבד, זוולא
 בכל, מהו לבבך. בכל אלהיך הויה אתואהבת
 על ממש כולו שיהיה התפילין כלשמכוון

 לא ממש, הלב מול מכוון שהואהקיבורת,
 אינו שאז משהוא, אפילו מחקיבורתלמטה
 אם לבו בכל ה' את יאהב ואיך לבו, עלכולו

 כמצותו. כולו לבו מד אינוחתפילין
 תפילין במצות מאד מקטרג השטןובאמת

 יותר שבתורה, עשה מצות בכל גדולת מצאשלא
 מה זו. במצוה תלויה אמונתנו שכלמתפילין
 בימי זו במצוה התרשלות השפיע היצר!עשה
 גזירת בשעת נפשם ישראל מסרו ולאקדם,
 עד בינינו, מרקד עדיין והשטן קל.( )שנתמלכות
 ועושים כדת המצוה יקיימו שלא כדיהיום,
 ואינה צינץ( עהרא"ל מדי גדולה יד שלתפילה
 דלא מידי וליכא מקומה. על כולה3,ונהת
 מצות ידכה, על לאות והיה באורייתא,רמיזא
 בתפילין דוקא ולמה כהה. תהיה יד שלתפילין
 קושרים שבו זאת, מצוה סגולת כי יד,של

 בא, יקר כלי )עייו הס"מ שמאל היד אתבעבותות
 וגדולח למ1ן איד מם סמ1 בגימטריא שמאל ידוסימניך
 לב. על שם איש שאין היצר, שלהצלחתו
 בעשייתן, מכשילם השטן התפילין עושיוגם
 השטן כי ז"ל סופר החת"ם מרן שאמרכמו
 שלא העופרים על : רגלים ג' של כסא עליושב
 תפלה בעלי ועל השוהטים על כדת, תפיליןיעשו
 שמצוח בהוש רואים וכן הגזיחז. לבטל יבלושל!
 חז"ל. מימי בידינו רפויח נשארהזאת

 הלשנות להביןקשה

 לכתוב רשות כשניחצה אלו נלבד, זוהא
 דעת על עלה ש לי ששות עת פה, שבעלתורה
 שמצות בהיו!ז וופילין, ש מסמז לכתובחו"ל



 בקדם ימינוהדש

 הקדמונים, בדברי הסתכל חרועים, משכנות פשוטה כך כל בעיניהם חיתחהתפילין
 והתנהג ובפוסקים, בראשונים בגאונים, בנמרא, ליכתב ניתנה שלא יהודי איש כל ביןומפוהימת

 מגילה. מסכת כמו תפ",ןמסכת
 משל קטן יד של הפיץ מון בדבריחם. כמובא .". _.. "__

 גוםזו הםוונים, לכתחילה אצבע על אצבע גיטין, יאש,חי"י המצוה פרטי שישתכח דעתם על עלחולא
 טור, רא"ש, תיומה, 'אשכול רמב"ם "ייני קקכריחט ש והמהלוקת, השכחה יד וגברה הזאת.הנוראה

 .משה' דרכ כך אומר זה הפרשיות, ופוש. פרט בכלשדר
 יף

 מ ימטה להנק(י ילא 1'

 זה על דבר, פשר בדבריהם מצאת לאואם וף'ת רש"י, סדרן כך אומר וזה הפרשיות,נודר
 כ"ז( ס" וב"י ברשב"א מובא )יחשלמי חז"ל לנו אמרו סתומה, פרשת בצורת וכן וראב"ד,,שימ"ר
 בידך, רופפת שהלכה מקום בכל : אחרון לדור ובאיזה וט"ז והרמ"א והבייי והראוושהרמביים

 שירצה שמי עד וכה. וחשרטוט וחדיו,המסורה, מאי חיי פוק מפורשוק מסורה שום לך ואין וגם והרמב"ן הרמב"ם כותבין העור,צד
 לכל, ברור וזה נוהגימ(. איך וראה )צא דבי עמא אלפי כמת לעשות יצטרך הדעות לכללצאת

 הבשר מתרחק ידו, את אדם כופף שכאשר תפילין.מיני

 ולמעלה ומשם בהתכווצו, ומתנפחמהמרפק' ליכחנק שניתן המעט הרבים,ובעוונותינו

 תחלב להבין, קשה ומאוד קל חלשון ואין ברור,אינו
 עמקנ

 יד של התפלה להרחיק צריך וכןחמרפק כנ"לבביתישראל, דקבלשונו,)כמושתיתולא
 התפוח, חבשר ריחוק כשיעורמחמויק פיכתצ אחר הפרק חרמב"ם קורא חזרועחאת
 ~לאלמטהממנו.מהמווק' חרד"ק וכן קנה, קוראת שהמשנח מחחיד,
 שחתפילין מאחר בדבר, בעיה 'שום~אין תוסו עיין תפילין שם חניחו ראשוניםוכמה
 וכן המ"ב שכתב כמו קטנים, היו חז"ל שמימי ומיא כתף י"א הראשונים, מחלוקת אציל,וב"י,
 אותו שעושין העולם שמנחג בימיו, מעידחב"ח וכן קודו, וי"א כתף י"א מרפק וכןמרפק,
 לא כתבהב"ילכןפחותבכאצבעבתהתיתו,וכן ולפעמים לבית הכוונח לפעמיםקציצח

 לכתחילת. כשר והכל בש"ע, שיעור שוםהזכיר וי"א הזרוע, אמצע עד י"א זרוע פלגלתיתורא,
 וכן הלב. מד ממש חוא הקיבורת, בתחילתושם לעצם הכונה לפעמים פרק, זרוע, שלבאמצעיתו
 בשם זצ"ל שארר הלוי דהגר"ג בפומיהמרגלא של עליון גבול חעצמות, לחיבור תכונהולפעמים
 קיום בגלל הית אדם, של יד שבריאתהגף,א ומנוק של שמוחו מקום ראש של תפיליןתנחת
 שכן חלב, מד ממש הוא שקיבורת חז"ל,אמרו למצוא מסוגל מי יד, של בתפילין עליוןגבול בכדי ולא חיד. הצנית וכן יד, של תפיליןמצות זרוע פגצ בוריו. על שיעורו נעמיד איךרופס,
 הוא בתפוח בשר שתחילת וממש. דוקא,ה~א תפוח כשהבשר התפוח, בשר ותהילת בקל.אותו
 זה ולתכלית חלב, תחילת מול ממשמכוון לא. אולגמרי

 הנהתחתפילין. מקום לפמן ביד סימנים3בראו שתשתכח תורה עתידה בנו,מנקיים
 גדול חתפילין בית שעושיס בימינואבל ברורה משנה תהיה שלא רשב"י אמרמישראל
 בחוש שרואים ספק, נתעורר הקודמים, מדורות יורדים וחדורות אחד. במקום ברורהותלכח
 למעלה לא שהוא העליון, בגבול בעיה כאןשיש יקאל ש"ת שמנ ,נ= מתמעטת וחבקיאותפלאים,

 לדבר: פתחן יש ןבאמת הזרוע עצםכ)אמצעשםםמשסאליושל",שע~המהללנ%שם,ה,דנאגיך
 יד של בתים לעשות ליושנה, העטרהלהחויר מכוסה שהוא יד של תפילן מצותובפרט

 יד, של הבית והוא קדמוניות. כבשניםקטנים, ואיפה איך רואה לא אחד אף חשרוול,תחת
 כולל אצבעות, מבי יותר ארוך יהיהלא של תפילין חיה כך אומר זח חתפילין, רבומניח

 של לתפלח שוח לעשותו צריך ואין ,המעבהתא כך אומר זה חיו, כך כי לא אומר וזהרבותינו
 ראש. כשל גובהו רקראש, כן אומר זח ובונה. סותר וזה המקוםמשערין
 תפילין לעשות בעיניך, זח שינוי יקשתואל נאמר ומה נעשה מה להיפך. אומר וזה לינראה
 הכמבואר צורתו, היא שכן וצר, גבוח יד של נדבר.ומה

 הרב, ושייע מיחן ודרכי ואשכול וטורבראייש
 בין הטענה טלעורר ליושנח, עטרה להחזירוהבא

 חשש כאן שיש וחושבים למדו, שלא עםחמת הקודמין דורות של התפיליןצורת
 לב שמים ואין תתורה, ש אסור חדששל

 מן חדש הם שלנו שחתפילין חוא, שנהפוד תדעי לא אם שלמה, חמלך לנו אמר זחעל
 הרועים. במשכנות חמקובל על גדיותיך את ורעי הצאן בעקבי לך צאילך...



 נקדם ימינוחדש

 לעז הוצאת של חששאין

 שתפילון נאמר אס שאף מדברים, חםעוד
 מ"מ חדין, פי על מקובל יותר הוא וצרגבוח
 להקל, הנהוג על לעז כמוציא חוי חמדקדקחרי

 מקושת הא ס" מחב"י קבלה לנו יש זהעד
 חקודמים למנהג חנחוג ממנהג לשנותשמותר
 חיישיע ולא מהנהוג, מהודר יותרוששות
לשז.

 בענין זצייל קטלר אהרן ף הרהייגוז"ל
 בזח "אין הדעות, לכל שיהיו מקואות,תיקון
 הידור וכל הקודמין על ח"ו לען חוצאתמשום
 טוב ישראל, לקדושה הנעע בענין הנשרהתרון
 יותר המצוות, מחבבין שישראל וע"י הוא,וישר
 נושא הקב"ת הדין, פי על שמחוייביםמכפי
 לעט ראויה טהירות, משיה, תיבוג פנים.להם
 עכייל.קיוש,
 פסל חי, איש הבן געות, תפילין כשיצאווכן

 רובוט, החזיק לא שרובם חדקות חתפיליןכל
 אתרוגים בנמצא כשהיח )ן לשז. חשולא
 בקול חמורכבים כל פסלו מורכבים,בלתי
 במעכת זו סוגיא עיין ללעז. חשו ולאקורא,

חולןדףו:
 חשריר מת~דלת שמודדין לומר מעולא
 ממש. חלב מד זח שאין כיון מושטת,כשחיד
 שריר ממקום תתפילין לחניח העולם נהגוויפה

 מכוון חוא שם ורק מכופפע. כשחידמקובץ,
 כ"ד בש"ע חרב שכתב )כמו במדויק, הלבכעד
 לשנות. ואיןב(

 תפילין חנהת שמקום כותב, לו( )ד"ףוב"ח
 עם ורץן אך כוונתו, אצבעווב ד' חואבראש,

 כהן של לציץ אצבעות שני דהיינוהמעבהתא.
 של תפילין להנחת נשארים אצבעות ושניגדול,
 כולל שזה לזיות, שחייב ודאי )וחיינוראש.

 יעלו כן, לא שאם וחמעברתא,התיתורא
 לחניח אפשר יחיה ולא המצנפוק עלהתפילין

 והתפילין אצבעות, ב' של חציץ, אצבעות, דתוך
 חמעברתא. של אצבע ועוד אצבעים עלאצבעים
 הרא"ש(. בשם ב"יעיין

 יב חב"ח דברי מביא אברחם חמגןוכן
 אצבעיים חתפילין, יעשח נפש בעל שכל נו(ס"ק

 דבוץ את חשקק במהצית ופירשבתיתורא,
 של המעבהתא כולל הם המיל שאצבעויםחבייח,
 אי"א חחזון )לדעת מילימטר 50 דחיינותפילין,
 לקצח.מקצח
 על אצבעיים ברורה, המשנה שכתבומה
 צ"ל, ומעבהתא, התיתורא עםאצבעיים
 אצבעיים, על ווהבת וחצי, אצבע עלאצבעיים

 הב"ח וכן התורה(. עם ייין היא דלישנאשיגרא
 שיגרא שהוא ג"כ צ"ל אצבעיים, עלשכתב
 של בין שכתב ומה תפילין(. כתר )עייןדלישנא

 יותר ראש, השל עושים העיועא ראש, של ביןיד
 הוא בראש, שהמקום כיון כלום, בכך ואוןגדול,
 מב' יותר מקום אין ביד אבל אצבעות, דעד

 שטוצבוך(, "זגר"מ המעבחעא כוללאצבעות

 הדבריםתמצית
 זו, בחלכה שכחה יד שגבר למדים,נמצאנו

 וההלו אחינו עיגי את פקח אשר ב"האבל
 להדר, בידו לחדר חרוצה וכל חאמת, אתלראות
 על דהיינו בדעבד, לסמוך מי על לו ישוחמיקל
 נגד שהוא פי על אף ככולו, רובו תמתיריןמיעוט
 ורמ"א. המהברפסק

 לכתחילה, לחקל שאין מאיליו מוטמ"מ
 הפוסקים מקצת על ל(מוך גם אפשרדא"כ

 חעצם. מחצי למעלה או תמהפק עדשמתירין
 למטה תקנה על תפילין ומניח א' יבוא אםאבל

 עירובין עיין ר"ת מתעדו שעשו כמומחמרפק
 מצוה בטול חשש הוא מיומ לז.(, ומנחות :צח

 כמו כלל, מתירון ולא ורמויא, השייעלדשת
 לחקל מתיריט )וכי כסדרן, שלא תפיליןלכתוב
 שלא זה פסול נזכר שלא ע"פ ואף חש"ע,עד

 )יו"ד נזר חאבני כמו"ש בש"סכסדרן
 המחבר, שכתב כמו בעלמא מצוח אלאאינו שס"א-"

 שחורות לעשותן חרצועות כמו חלל"משאינח
 )עיין לכת~זילח להקהל ואין בדבר, דעותשיש מפני שמחמירין אלא לב-ש ש"ע : כח שבת)עיון
 קפ"ה(. ס"קמ"ב

 שהוא ההנחח, במקום וכמח כמח אהתעל
 כ"ז )עיין לעיכובא ורמ"א בש"ע מטרשדין

 ראשינו להכניס לנו למה בראש( ד"הביה"ל
מ "1 ע,ץל14י" חכרמיםבמשעול ש ש  א ה שעץ   

 מוזכר שלא אף שולים, בתים לנו יתיר מיוכן
 עשו הץרבה התהד, שכחב1 כמו בפירוש, בנמראריבוע
 רש,יי קבלת לץ איט מרובש חתפר וכן טוהם)ים
 על ידו חשייע עד בימינו המיקל נן אל,פוב,יד,

חתחתונה.
 על תפילין הנהת במקום חדיןוחוא
 ועל המנהג. שכן חזי פוק מכווצת,חקיבורת

 את רעי ראש, משל וקסן וצר גבוח התפילןצורת
 חראשינים כל אלו הרועים, משכנות עלגדיותיך
 צורת לנו מסרו שנן חיים, אנושמפיהם
 הקודם שדור חספרים כל העידו וכןהתפילין.

 קגעים חיו באשכנז בין בספרד בין תפיליןרוב
 וי לדבר ותירא קמיז(. תשובח התעוררות)שו"ת



 לקדם ימינוחדש

 על בתפילין, ט כמו להם. צרוך אינו כי שיניו, מקרוב כ"א נשתנה שלא הקדמון, למנהגיפנה

 בערך. ולא ממש, חלב מול חוא לבבך יהי אם אף ידו, כמדת יד השל ןוקטין בפנים,עיי
 כראוי, זו מצוה קיום בסגולת חיא זהוכל ואל מרוחבו, יותר יהיה וגובחו ראש, משלקצר
 דרשו מ"מ אדם, של במחשבתו היא זו ושימח לירש מוטב האומרים, המתחסדים לדבריישמע
 קיבורת, זו הלב, כעד שימח היא איזו רז"ל, עינינו תאמר ואל הקיים. מגחג מלשנותמזנם
 שאינו ומי קיבורונ. על אלא תפילין מניחין ואין בכל תדרשנו כי וומצאת דוק אלא ראינו,לא

 ישראל פושע בכלל ג"כ ה"ח יד של תפילין מניח נפשך. ובכללבבך
 תפילין, מנח דלא קרקפתא ונקראבנופו, הציבור שאין מאחר להחליף, מוריןואין
 ולכן תמניח. לראש ישפיע לא יד שלשחתפילין שבימינו. העתים צוק מחמת בזח, לעמודיכולין
 יז( )של תפילין קצוצי סאח מ' אמרושפיר עושים בתים נ)יצרי רוב ימצא שלא זמןוכל
 ממש, בראשי ביתר, חרוגי בראשינמצאו המד בחורי אבל להחליף. כופין אין כנ"ל,בתים

 אלו וכן קרקפתא על עולח יד שלשחתפילין הדש, בית לקונה או המצות, לעולשנכגסין
 על רושם כדין, יד של שתפילין שבראש,תפילין מצוה , הספק, מן לחסתלק ורוצא משגתשידו
חמוח. הש"י ולענהצ זו, גדולח במצוח להדרעליו

 חוזר לתפילח תפילז בין השח אמרו זחועל ומנינו, חכמי בהסכמת שנעשח הנ"ל,כשיעור
 חעולה ברכח מידו שאבד המלחמח, מעורכי זו רבה מצוח קיום ובוכות תורה. דעת פיועל

 וראו נאח, רמז לך וזח לראשו. שבידומתפילין בית את ויבנה הקב"ח יחיש חמלא,בחידורה
 ויראו עליך נקרא חחח שם כי חארך עמיכל . בימינו ומהרה מקומו, על ויכוננומקדשנו

 תפלין. מצות על תפלין להניח בגימטריאממך,
 שבראש, תפלין אלו חגדול אליעזר רבייכמאמר יד של תפילין מנח דלאקרקפתא

 זמן כל דרשו, וכן תפילין, שתי כלוליםשבו

 ן הם ד ה"ז אונס, ללא יד, של תפילין בלי ראששל

 בין שיחיו זמן "כל שדרשו חז"ל, דברי עלעובר
 הצאן בעקבי לךצ(לי "'ח כלל יצא ולא שהים", אלא יהיו לאעיניך
 בדעבד.גם

 חמלך שלמה שאמר בפסוק לעיין יש ובאמת שאינו מי מקום, בכל שאמרו מחובאמת
 צאי בנשים היפה לך תדעי לא אם א-וש )שה"ש תפילין, מנח דלא קרקפתא גקרא תפיליןמניח
 משכנות על גדיותיך את וראי חצאן בעקבי לך שהכוונה ואף תפילין, מניח שאינו ראששהיינו

 בנשיםו חיפח מאי חרועים. י של תפילן נהוח מ' וכן יד, של תפילין עלגם
 המקובלים שכתבו מח ע"פ לומריש דק שלא ותירצו ביתר, חרוגי בראשינמצאו

 ורחל ולאח, רחל נקראת חקדושח, שחשכינה שיסוד דק, שבאמת "'ל בראש",)באמרם
 של תפילין הנהת במקום יעקב של לבו מ% היא ושמתם לקיים היא יד של תפילין מצותוסגולת

 חיפה נקראת רחל ראש, של במקום ולאה, יד, )עיין חמחשבה והיא לבבכם, על אלה דבריאת
 משמע וכן ושתמראה( תשר ופת )וחולהיתה בנשים שמי בדבר, יש גדול ורמן ואתהע(,ספורנו,
 ג"כ נקרא יד של תפילין דהמבטל מחגמ' חגשמי, לבו ממול כראוי, יד של תפיליןשמניח

 תם יד של שתפילין תפילין, מנח דלא קרקפתא מחשבתו על גם ומשפעת הזאת, מצוה עולתאז
 יז.(. ר'ה חדש )שי)ד'מ רחל. של וראשה קרקפתה והניח האלת. הדברים שימת ממש והיאומוחו,

 נקראת חשכינה למח לחונהף יש זחלפי לראשו אבדאתהשפעחעולח ה"זתש"רבלבד,
 מקום חתפוח, לבשר רמז קדישין, תפוחין הקל תפילין סאה שמי אמרו לכן יד. של חתפיליןק
 יד. של תפילין חנחת שלימים שחיו ביתר, חרוגי בראשי נמצאו ידשל

 )שבת חז"ל אמרו יד של תפילין עלוהנח בראש. רושם ועשחבמצוה,
 קל-(שעדייןחיא רק הוא שבדבר שעיקר תאמר,ואל

 מ'חו בקיום צורך אין אבל בלכד, וחרצוןהמחשבה ר%יהבידינוטהרא"לצע"דגיטי
 לך תדעי לא אם תפסוק לפרש ישלפ"ז דומה הוא הרי ממש, חלב נגד ובדקדוקבפועל,
 יד של תפילין על לך.ספק יש אם בנשים, חיפה לכם, חזאת העבודה מה ששואל הרשעלבן

 יד של תפילין מצות שעתידה , דהחל קוקפתא שויא גם לו, אומרים ואנו בטהי, לקיים רוצאשאינו
 שאע חגואל, ביאת עד בידינו, רפויח להיות את ומקהים בלבד, במחשבה רק אטלאתה
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 בין במחשבח בין בשלימווק לקיימה זוכה אינו כולו מונח יד של תתפילין שאין בעינינו,רואים
 שאינה בהמה כדמיון נמשל והנהתו במעשה בר בבחורי ובפרט בעצע, ממחשבותבמקומו
 מבינה. יצחק(. חקל עייןמצוה,

 תפוח שריר לעשות צריך לא אוליותאמר,
 תרבנים בצדולינעלם ואולי העולם, כמנהג יד, וכפיפתבקיבוץ
 חעולם. כמנהג שויא יד, בפישוט הבשררואים
 הדשת קטני אנהנו נבא איך תאמרואם פוק הצאן, בעקבי לך צאי הכתוב, אמר זהעל
 חקדמון, מהדור שנעלם לומר דבר, לחחזיר ולהרחיק היד לכפוף דבר, עמא מאיחזי

 מענין סופר והחת"ם חיעב"ץ שכתבו מה עיון ממנח. למטה ולא מהמויק,התפילין
 זח: גדולים בתפילין שמצוי תאמרואם
מספר פלנ חעליון, מגבול למעלה מונחתשהמעברתא  תד לכתחילז להקל ואין הזרועה,חעצם ק"כ שאלה שניחלק של העליון מהצי למעלה מונהתהמעברתה ועב"ץשאילת גדולים שבתפילין ושמי'ב שכונב )כמוזרוע

 אנכי וכזאת מקלסיתא, לפ"ו יסו טיבא אשטץכה"נ אין אק, סמ בעצע מחשבת עיין וחרמ"א,המחבר
 מזחיחים אין כזה, דבר המחדש הייתי למ-י אמ נאמת אם וד, של חבית רוהב לחקחין אם כי אחרתעצח

 לזרים השמ)ם מן לי הניי ומקום שפתים. בדבר אותי וגבוח. צרלעשותו
 הקדמונים עלק(ם עמדו ספק ~ביי עמעי. מדרךמ3,?ול צר יי, של שבית כך, לואים שאיננו פי עלואף

 עד פלוים,היורדות את רעי 3אמר, זה על מגובתו, צר ורחבו יאש,משל
 לזזור רוחי את חזעיר עבדו את ה' שחי

 חכם מכל הוא מוסכם ודבר עמדם. על ול(קימםיל"זדם כל איך ראה חרועים, נושכנות עלגדרןרניך
 הוא דברזהלרחדש ואולם אףמק3ושבקטנ=.שאומרוי וכן ומנס, עד ממשח קבלה וכן מעולםהיה כומי לעו2!ו עד שהוא , חאמת לעבלשצריך שכך מעידים ש"ע והבעלי חראשונים,חגאונים
 עכ"ל. . בו קךמני כבר )א ואה יסלמש. הכביתעשח.
 מסכת בריש סופר חחתיים מרן כתב כורמו יבין, ולא ביקר אדם אמר חמלך דודוכן
 שלר מה בו, לזחצדר השמים מן לי הניוי מקום ז( חולי,)דף )ברכת תפילין, אלא יקר אין נדמו. כבהמותנב)של
 הקודמי,זכו זו, במצוה עיין ולא למד, שלא 3,) מסלנים(אבחזם

 ב-ז( )משלי תושיה ששריםוצפן
 תושיה הישרים, מעיני ומצפין מטמיןהקב"ה
 בחלקו שנפל מי לגלותו, שיזכה תורה,זן

 הלקס תע להתפלל, צריכין וה ועלוגורלו.
 לכל הצפון התורה לחלק נזכת שעכ"פצתורתי,
 לא לפעמים לכן ח"ו. לר"ע ניגע לא למשאחד,
 מקום כי לקדמונים, דבר, איזה הקב"ה,מגלה

 של כמעשה האחרונים בו להתגדרהראשונים, מעיני דבר להעלים השמים מןמניחין
 המלך.חזקיהו

 ו.(. חולין סופר החת"ם ת"ד)ע"כ

 זאת פצוה לקיים הזובהאשרי
בשלימות.
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א א 8 8 - ש ש א 8 8

 את י"-,א"בת 414"*ר-1

 ,שנתט ,ןנפבך יע מצוך ל4י א"1י ה14:הדצרש
שיגש'זמ"ד ו  

 שש'עריך מתך עי* וכתבתם ייצ'י
5'-'/ 

 אשו- מצותי אל תשמעו ?מע אםוהיה
 אצכ,

- .='- את 4א"ב" היוכ אתכןמצוה - - - ) 4  
 וי*ח

 ""רים "4ה"ם יעצדתם יסיתם כיבבכם ייתדןפ, שמית'י(ןוגץםנךןןנב ,שע.4, בעתו ארצכס מטר ונתתי צפשכם ובכ1 כפצכםבכל
 את ועצי בכם --.- אף י"יה כ4סוהשת"ויתן

 לא והאימ" מלר יהיה 4אה*מין
 תתי

 ש4ה את
 צתזוכם - וזי מעל"אייון.י1צה מהרהואצדתם

 ו1ק"תם עי*כם בץ לפו*ת והיו 'דכס עי 4~רתאתם

 נבת!,ב"רר

 עלו-

 נףיתה
 %,אלמז, צפכם "מ. יגכם 'רבו נפעןובשערן
 "ימים כיבי ל"ם 1תת יאצה,כם 44בע.4ג4א"י

 לו. רן 1ו7"גלריללהאי
 "י"י"

.444 ן "ת א"ישש(אהבת ,_,= פינ4. 1-י4 .ירא1ימענ-ו
_.4).. 

 וש*3דגנז כפבך ע4 היון מצן אצכ. אשי האלה הרברים--, להוך ענס שלא והיו יבפן צפשר וצכל כפבן בכ1
 בך4ר-ך וב1כתך בביתך ביבתך בס ורברתיבמך

 וילפת וה4 'ז *1 כ4ות וישיתם ובקומךובשכצך
 ובשערזר ציתר מאוה ע1 יכתבתם ל4ךצין

 אנכ. אשר- מציתי או תע4מעו ןמע אםוהיה
 אה 1א"בה היוס אתככמ*וה

 11'%צדו 4(-.-- 44.-
 בעיןו איצכס מיר וצתת. צשיכם ובכ1 לבצכסבכ1

 גם ו,לגתטו 1אכיכ4נ "בהמתך בייךע*ב
 א"רש א1ה*ם יעבדתם יסיתם שת"ל12פכםפז

 את ועצר צכם יתי" אף ו"-ה 1שטיהשתחויתם
 1א והא4מה מלר יהיה ו41השמים

 תתי
 יבו1ה את

 ע1ביי,ןיגגג ייםזןביעכייד4ב,ןנו-יןןיגמיכיר ' צפ י' "ש,ן'
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 %י-ש%יירי -מ--
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 ~"ית '1 ינקבתם
 ".כ, ..- ייע-'י ב'תי

4 את 4אהבה א*ום ותכןמציה 4 - 4  ו4עצלו 4(4'חתז 
 בעד2ו ארצכס מפר וצז2ז2* צפשכם ובכ4 לבצכםצכ4

 מ ד.למרו דינתייגשכנג מים4"יב
 אירים אלהט -גבדתם י~תם לביכםוש'פתה
 'ה ילחואבדש

 מעוהאר'הןאלטבן..:רתךןי-ש
 ע4לאימד? בטננבז ו*מי יןיכם יייב4 4עוש,הצש""חזא בסןבשבתג-"ביגן:ןיתר ל'-בר בוכס את"תם 51 ץ.יטים ב'! ליו.!ן יהי 'ך?ס ל ואיתאתם
 הימים כןל להם 4תת ואצתיכם צ*4נכ4"4אשר
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 רש"נוסח

 עלקאג?עט 4יגמ:ממי4י:גומנ חו? ואלצה או,ך4 ילול א1"יצו יליל ,וןראלי4מע
 צו-רר וצככו:ר צציחר בלצקר צם 1.צרתכ4ציך

 *'י4" "י יכתב!תי עיצירצין כעספת יל:1 עכן4יר ויק4רישם-ע4ות ובהומךוצק-כנ:ך
 וצ"ועייר ייי:ר

 י1ליסומיעציו ילל אה :לל "י ייוכ "הכסמלית
 צעתו איעכס מסר ו,תתי צפג-כם וצכ4 1צלכמצכ1

ל בק-ך-רע'ע= פ  השהם וגת ום 
 ילר-יבד "ייים יעבד-תם ימרו7ם ככ=כם 'יתתפג

 צכם יהול אף ווירל ילןותקיתז,י"7ס

 ועפ-
 אית

 יכס 2תן ילול ח,4ר לירו;ללצל מל1 בו,רליאציהך הבו='ז-ל ית התן יי .לץ-;מה מלר יהיל יכ4ל"ומ,ס
 וק,ערתם יע%צפ'לככ 4בבצק למ חמל י-צ-י יתושמתס
 ומנ?יתם עיציכם צין ןעולפ4 והיו ייכם ;כ לאוהאתס
 וצ1כתך ב!:ציתך ,ך בן(יצ, -1,נג לד4בלו- צ2יככ או7אי:כ
ב__נרך

 כיד7ך מ4וזוי: ל 1__=הי ._יו_ר י=ע4כב:_
 תיו-מ ען בציכם וימי ימיכן ירצי למעןלש;ריך

 לשמים כימי כתם להה כא=י7.כם יתול :שבעא;-ר
 תירץעל

 ר"תנוסח
 יוע ואלצת אי,ך8 'לול .-יצו חר, .תול .עןראן,ג-מ?!
 ול'ו מאיך ובכ1 צפועה וצכ1 מכצך צכ1 א1ל"ך.לוה

 ועו::ד:ם יבבך עי היים מצור אצכי אעור לאכהתו-ברין
 צי-רר וצכ;כזער צצידזך י:ן2ג2:זתר בכן ודגב:ר-הכלל:יו-

 1פפפת יהיי 'דך עכ- ויע4ר4ננן)לוות ובהומךובייכצך
 ובלעריך ע%%*ו4ת[ציתר וכותב!הן ע.לירציץ

 אצכ. אשר מפותי ץ4 /ענו;ש"%4ו אכוהיל
 ולעבדו אלהיככ .לול אה לאז7בת ל'ש אהכפמ12ל
צכן

 צעתו ארעכם מפר וצו7תי שהע4ככן וג-י 1לבכי

 ככם הימרו וגת מנית ר נל צלג[-עשצ
 יבד 4יי אנלים ועביתם ומרתם 41בכט יפתל גג

 אזת ועפר צכם ילוה אף ולזרל כ,.-םותלהלזול?ס
 ילולןה את התן יח ולץדנמו: מפר יהיל ול'יתלמיס
 יכן 2תן ילוי חיר לפצה לחיל מל1 מ,רלואצ.תם
 א,ו"4מתס

 ול,4רתס 1ע1!פעיכם 44ן1צ לי אך;ול יצרי ,-
 ו4מלתס עיוכס חכ4סהאצין וליו ילכם עכ 1אוהיתכ
 וב4כהך צצ4תך צש(צהך נ4ע כו-בר צ2יככ אהאהם

 ביר-7ך מיוזוה עי וכא[ןהם וצהומך. וצעיכצהבדגרך
 האו-מה ע4 בניכם וימי ימיכע ירצו ממעןוצ/לעריך

אע-ר'
 הק-מיב כימי כהס כקת 44בי7.כס יליל צעוצע

 לירץע1



נטהציוריכ2 רפחפימןמפתח

 את ואהצת יהןש "היל א4"יצי יליה יגלראןימל
 ושצצדזם 4צבך 'עו ליום משוך אצכ4 איר הא4ההד(בריפ והי מאד(ך ייכ4 צפקלה ובכ1 4בצך בכן *4הוילוה
 %4ספת והיו ע4וייך *ות וק"וך וב"ומךיבי4צך צד(רר וב4כתר בבידעך צלצתר, בכו וד(בצו-וז4שצין-

 וכתבנתפ עיציךצ"י

 ע%גמ**"
 וביעריך בידזך

 אצכ4 חלי מלות4 ח1עו ינו אפיהיי
 בעתו חרלכס מ%ר וצזיתי צפעיכס וצכן 4בנצכסצכן ו*יו א4"יכפ יהיה את 4יהצה היום חועכנדמשוה
 11ס השרן יקגצלת יאכ4" 14הבידיך צעיד(ךעעןל וצתת' וייהרך ות'רקץך דנגצך ראמפת ונו*וקליורדי

 יהר-יכד ילל,ם ועצדשועפ ימיתס לבבכם יפתיפי
 איע ולשר יכנו ידלוה ~יף ויירדל כ(לעוד4קץתלזוידענז

 4ח והאד(נוך? מ%ר יהיה ו4חלגלנוים
 תתי

 )לו4ז-ל אד2
 44ם צתן יהוה חעץי האריה%בה בזען בוהרהואביתע
 רירתם ע%*בכ511פ"יכס אז" הברי יתולמתם
 יר(כבן ע% 4ארתאתס

 והיומשי%פת"יי
 ו4נויתע עיוכפ

 וב4כתר ב""ד2ריצציתר 4ם 4ד4בר צציכם אתאתם
 ב!יד-זר בויו*ודן ובירביר ר42עץכבנרלדנו-ר

 י"אך(מה ע% בציינם ויבוי ינויכפ "ר2צו כובועןובקלעו-יך
ען הילמים כינוי 4לם 4וזת 4"צתיכם יהיה צ"לבעא"אר

 הייי



הצ'ור'ם רפחסיטןמפתח

 מימונית הגהותלפי

-----------

 יכם הלמר, ויגעת ,אכ,ת לשהמתך בשיר,ליל
 אהרם א4הש ועלישינם וסרתם רפבכם 'פתהפן

 .מהןעיג",ומין,'גץגי:ב:רג"הגל'"ןיי"קי:1
 יכבנ נוק '"וה אלי הסצה הארל מ% מחרהואביתס

ש818551שש
 4*ר-עך מיויורנ ע% וכת6תם 61קומך 51*כ5ך6ירך

 ' חארץי גגנ עהש ב ג:נפע%5!ריע(:לש

 יהו"
 ע41 ועד חע=ג ,בואן 3אתן .שמור



מאהציורים רפחמימןמשתח

 שמירה לחוספת היראיס לפיהמלאכים

 :4?יי".הנפיצובןט
 יטתס ינמען צנבנגצ,ן ה44אגןן4ד

 מ,%4
 4 =ר.גי ,סמפלבז ויע ,דר שטם ג1ת 1,ייתם%יכבר.%יימה

 * ינ אעכ4 ".ג י11ת%נין%יתי י"י1:גפן%י'

 41שמר1 א4ה,כם 'הוה את לאהבה ה*ום אתכםכ%"
 פעי-ט ארצכם מפר 31תים בפיכם צכי לבבכם5כ4
 4111עי ::הךעמםגןםנביי:עג'יגסנלעע':הפ
 אחר*ם איהש ועמדאתס וסרתם י-ילבכם זפההפן

 תתן אגה4היא 4רי 4'םגגמן"גת
 ייעיאו יבוילע ע

 ננו מףיג% ל שנ:בכיצעיזצן
 י?9מ'בם כ4מ4 4הם 4תת 4חבת,כם 'הוה מ1בעא9ר
 ,4: ~= קיי 1 (ל 7--2 הארי"י



הציורים רפחפימןכ2מתחמב

 החסיד יהודה רבינולפי

 *זג4גצ~שה"~פן ש;מעענינ"עי,ייעל,צ,::ן מיבה1ל את *הבת אה*צ ,*יה אי,,5י 4היהצ*יראי
י

 4 צ""י,המי"נג427.יןנגינ4נ
 אחר*ם איהש ועשדחתס וסר*תם רשבבכם יפתהפן

 אג"'ה יהף" %"ם , %1א"ימ,ם
 בונשיל ע' תתן %א

 %1'מדאתבם כע*כם בין 16%טפת נהע ע%ךכןמנלאית 1 3פיכם וע5%כם יברצ אתוטמתם

 טג:מ~צ:4ננגנעי;עק
 תארץל .יימ,בם כים4 %"ם %תת %חבת'כם .היה נשבעאשר



סכ שבכהונה החסיד מהגה"קקמיע
 זצוקללה"ה אדלער נתן ר'מוה"ר

 אלואהבתאלאתאל אחד אל יהוה אל אלהעו אל יהוה אל אלישראלשמע
 אל מאדך אל ובכל אל נפשך אל ובכל אל לבכך אל בכל אל אלהיך אליהוה
 אללבכך על אל אלהעם אלמצוך אלאשראלאנכי האלה אל הדברים אלוהיו
 אל וכלכתך אל בכיתך אל בשבחך אל בם אל ודכרת אל לבניך אל ושננחםאל

 אל והיו אל 'דך אל על אל לאוח אל וקשרתם אל ובקומך אל ובשככך אלבדרך
 ובשעריך אל כיתך אל מזזוח אל על אל וכחבתם אל עיניך אל בין אללטטפת

אל
 מצוה אל אנכי אשראל אל מצותי אל אל אל תשמעו אל שמע אל אם אלוהיה
 בכל אל ולעבדו אל אלהיכם אל יהוה אל את אל לאהבה אל היום אל אתכםאל
 יורה אל כעחו אל ארצכם אל מטר אל ונתהי אל נפשכם אל ובכל אל לבבכםאל
 אל עשב אל ונחהי אל יצהרך אל ותירשך אל דגנך אל ואספח אל ומלקושאל

 אל יפתה אל פן אל לכם אל השמרו ושכעת אל ואכלת אל לכהמתך אלכשדך
 להם אל והשתחויתם אל אחרים אל אלהים אל ועבדחם אל וסרתם אללבבכם
 אל אליהיה אלולא אלועצראתאלהשמים בכם אל יהוה אל אף אל וחרהאל
 אל אלואבדתםאלמהוה אתאליכולה תהןאל אל לא אל והאדמה אלמטר
 אל את אל ושמתם לכם אל נתן אל יהוה אל אשר אל הטכה אל הארץ אלמעל
 אל אתם אל  וקשרתם אל  נפשכם אל ועל אל לבבכם אל על אל אלה אלדכרי
 אל ולמדתם אל עעיכם אל בץ אל לטוטפת אל והיו אל ידכם אל על אללאות
 אל ובלכתך אל כביתך אל כשכתך אל בם אל לדבר אל בניכם אל את אלאתם
 אל ביתך אל מזחות אל על אל וכתבחם אל וכקומך אל ובשכבך אלבדרך

 אל האדמה אל על אל כניכם אל וימי אל ימיכם אל ירבו אל למען אלובשעריך
 אל השמים אל כימי אל להם אל לתת אל לאבתיכם אל 'הוה אל נשכע אלאשר

-
 חל האוץענאל

ק צלישש ,ליי 4%"ישו ילוא ישיצן"מע  

 גי יס "יבגיייל ,י.ן[ן?יר
5[ עכן כ(ות וי"ןרתם ובלומךוציכצך
=: מ; על וכת=תם עיי'ך ציזלטטפת

 8 -ש-ל-- אכשמעול'הובלעריך
5ו צ% יהוה אה 4צה=ל ת,ון צתכפמעות
ת: , מטר ונתת' שפ"וכץ ו-יי 4לבכפ"כ%

 י4מיק(2ןעיןב:ל"יעךן"ן4
אן 4יכ%ג'ע:גגי 1ן.

םן %כהץ ועלד(תם ופרזעס ~כככ ןפי:י:פי
[: "כו יליל אף 41(י-ן %-סי-"ו-4זויהפ

? א תהן כ( ולצד(מל מלר יהיל ו%צהעמ.כ
ח: ,: צלי לציולפצל נזע% מלרלואצ.הם
 ה: יפע וע4 4צצכס עי צ%א יציי צת1*מתם
: ען4 בין 4כיטפף וליו ייכס ע% 4צוהצתס
ן בב כ"י=תך בפ 4י-בר כניכפ צהצתכ

 ;נקעגיך2עךיגנישככ"ףביים(%כפ
.

: נ כהם כתת לצביעיכם יתוה נ"ובעציור
 תירץ;4

_-
:



וק2בידריכ! רפחמימןכממ1רצדקמד

 :-1ינם
1 א' לאייללבר"ם

1 נ ידגברדץ4כשיך

י ובלימךדביכצך
בו.(;"י'1',ץ'' יכהן:ך ע,וירבל

:ש"4* הי אתכםמלול !ויייי!ך 'י1ייג
:_ממיוב2 ,'ג י צילךעלל

 יפקיפי
1!סנמו ' לבבכ

זג ית"לייהמ"4 דיבי חתועובזהם

יי]: :מג: ":2) "ךרה' ג ילכם עלןאוה
 לך4 צשיכםאד:

ו"4 ',3

ןג" ובע1כנללרך
 מנהגנו גפי שורות נ"ב 4נ, 4מ1דב"1עריך

ן
סנ6 'י שעובי! אלי4 גי הועמ כימי4לם  ען 'ן

 לערי
נג

=ף=_י_44144י4
 בחוס' כמובא שורותכ"ה



מההציורים רפחסימןמפתח

 ש"עחן

 למעלהשירטוט

ע-צןה~5ם(

ע~4= הצרדים ומן למטהלמעלה,
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הציורים רפחסימןמפתח

טיי'יל"444"ש4"4יסן"ייר,
 אחרונה כשורה יוהר יכתובלא

 וליהתט לניכי בץ לפול"ת חלי ידככ על לאותאתם
 ובמכיעך בבין-ק- בויבתך בם לרבר צמכט אתאתם

 נ"ועך מזו4ת על וכזזבתס ום"העך ובלכצךבךרך
 לאימדל % ב4כם הי יתיח יהמ 4מעוובשעריר
 מיבעאור

- - 4 4  
*__ האר,* שירי בסיף הלטהם סףכר להם לתת לאבהמכבז

 בףוער עומי4ת וכתסתס וב"ומךובלכחר ובגיכדנ- בבידער בלבתר בם לרצר במ-=1
 לאהמדט % במכם ףשי יטיכם "הב4 ימעןד

 שיטהנסיום הארע % ללמ4ם כוכה 4ים 4תתיבחיכם
_?"רש41

 שורה סוף(( שורהראשטמו4ך77-י1
ש".........אן ן;:

יק.לע

 שסע כלפיכורכה

 , ,,,ל,,,ן,..,



 .ם4"גיט ]',לןי
 סא ע44( םה(ט(ע

 א1"

עג[שן( ~ט,סטש(ס4(ן4אעגם



ותפביורים רפחסימןכפפתחפח
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מםהציורים רפטסיטןמפתח
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הציורים רפסמימןמפתח

ןמ%ש 'יי וי ש%ר1""
 ,;1' ש;עשה הע, על "ן, מו1ות?י:ן]:ן:

]:]:ן
.)ו

 רה-ר לצר הכוחלעל

מ"ג



עאהציורים יפטמימ,מפתח

 ן]-

ש[
 גחי'ח משי.ש בשג, אפ'יו "נא מגמוחלחיק

י.,נן ין

 הושיןושוהןנעיוהיןהןוהההההוהווךךן]'פנן%
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 מחן נגמ גפת"



הצ'ור'ם רפטסימןמפתחעב
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שערים מפריםמפתחפתחי

 ער"הרפ"ו ישפהאבני
 רס"ט. רפ"וסי' מפטטאראדטו"ר
 קכ"ג. רפ"ו,סי' שלום:אוהב
 כ"ז; רצ"א סי' קנ"ב; צ'; רפ"וסי' הקדוש החייםאור
 י"ב. רפ"ה, סי, זרוע:אור
 קס"ט. מ"ז; רפ"ו,סי' שטח:אור
 י"א; ד';רפ"טסי' באטןאורח

 ק"נ. רפ"וסי, רבהאייהו כ"דרפ"ה; צדיקיםאורחות
 . ה'; רפ"וסי' אבן טוריארבעה
 רנ"ח רפ"וסי עי?אי דביאריא
 מ"ה; רפ"ט סי' מ"ג; רפ"ח,מ'; סי' פ"ז; ס"ז; רפ"ו, סי' כ"ט; רפ"ה, טי'אריז"ץ

 ז'; רצ"א סי'נ"ו;
 ט"ז. רפ"ח, סי' כ"ו; רפ"ו,כ"ה;סי' צביארץ
 רפ"ח, סי' נ"א; מ"ה; רפ"ז, סי' רנ"ד; צ"ה; פ'; ס"ז; ס"ה; ג'; רפ"ו, סי'ב"ח
 א'; ר"צ סי' צ"ח; פ"ד; פ"ג; מ"ה; רפ"ט סי' פ"ד; ס"ז; מ"ד; מ"כ; ל"ג; כ"ג;א';
 ז'; רצ"אסי'
 קפ"ד. רפ"ו,סי' א?יעזרבאר
 י"ז. רפ"ח סי' נ"ח; רפ"ז סי' קצ"ח; רפ"וסי' הגויהבאר
 מ"ג. ט'; רפ"ח, סי' ד'; רפ"ז, סי' נ"ה; רפ"ו,סי' היטבבאר
 פ"ז. רפ"וסי' השיחןבדי
 נ"ג; ג'; רפ"וסי, הביתבדק
 ו'. ר"צ, סי' רפ"ט,מ"ט; סי' ס"ה; רפ"ח, סי' רמ"ט; רפ"ו, סי'בה"ג
 ע"ה. ל"; רפ"ח סי' פ"ו; רפ"ו סי' היכהביאור
 סי' י"א; רפ"ז סי' קצ"ט; קפ"ה; קנ"א; צ"א; פ'; כ"ו; רפ"ו סי' ה?כהבירור
 קי"ט; קי"ז; ק"ח; ק"ו; צ"ט; צ"ח; רפ"ט סי' ס"ג; מ"ז; מ"ה; ל'; ד';רפ"ט
 י"ז. ט"ו; ז'; רצ"א ס'קנ"ב;
 כ"ז. רפ"הסי' אהרןבית
 מ"ט. מ"ה; רפ"ט סי' ט'; רפ"ח סי' ח'; רפ"וסי' הלויבית
 י"א ר"צ ס" י"ז; רפ"ט סי' קל"א; נ"ה; רפ"ו סי' ה?יבית
 י"ט; רפ"ז סי' רס"ב; רל"ג; קצ"ט; קע"ג; פ"ג; ל"ג; ח'; ג'; רפ"ו סי, יוסףבית

ע"ז.
 ס"ו. רפ"ט סי' ק"י; כ'; רפ"ח סי' קי"ד; רפ"וסי' יצחקבית
 י'. רצ"א סי' ו'; ר"צ סי' קל"ב; רפ,ו סי' יהודה לחםבית
 ע"ו. ע"ה; ס"ט; ס"ז; י"א; רפ"ט סי' "; ח'; רפ"ו סי' טאירבית
 כ"ח סי' שלטהבית
 רפ"ט סי' מ"ט. ד'; רפ"ז סי' ק"ס; קל"ב; רפ"ו טי' י"ג; רפ"ה סי' חי אישבן



שערים מפריםמפתחפתחי

 ז'; רפ"ח סי' רע"ז; רנ"ח; ר"נ; צ'; נ"ה; רפ"ו סי' כ"ט; רפ"ה סי' יוסףנרכי

 י'. רצ"א סי' ו'; ר"צ סי' מ"ה רפ"ט סי' נ"ט; כ"ה;ח';
 רפ"ט סי' קי; רפ"ח סי' מ"ה; רס"ז סי' קע"ו; קל"כ; רפ"ו סי' הביתברכת

מ"ו.
 כ"א; רפ"ח סי' ע"ר; ר"ט; ר"ו; פ"ו; ל"ג; כ"א; י"ט; י; רפ"ו סי' הקדשגדוץי

ס"ג;
 ק"ו; מ"כ; ל"ד; ה'; כ'; רס"ח סי' ע'; נ"ח; רפ"ז סי' ס"ה י"ד; רפ"ו סי'גר"א

 י"א. ר"צ סי' קי"ד; ק"א; נ"ו; מ"ח; מ"ו; ל'; ז'; ה'; רפ"ט סי'ק"ז;
 ק"ה; ק"ד; ס"ג; ע"ג; ע"א; ע'; ס"כ; ס'; ל"ד; רפ"ו סי' י'; רפ"ה סי'דע"ק

 ר"א; קפ"ו; קפ"ה; קפ"ד; ; קע"ח קע"ב: קס"ט; ק"ס; קנ"ט; קל"ב; ; קכ"טקכ"ב;

 י"ט; י"ח; רפ"ח סי' כ"כ; כ'; רפ"ז סי' רע"ו רנ"ט; רי"חרנ"ב; רי"ז; ר"ט;ר"ח;

 ס"ג. רס"ח ס" כ"ג; רפ"וס"דרישה

 מ"ה; ל"ה; ו'; רפ"ז סי' רס"ז; קפ"ד; קל"ב; מ'; ל"ט; רפ"ו סי' החייםדרך

 ס"ו נ"ב; רפ"ט סי' ק' רפ"ח סי' נ"ז;נ"ו;

 1"ב; מ"ט; מ"ה; רפ"ט סי' קט"ו; רפ"ח סי' קס"ט; ס"ר; רפ"ו סי' סשהדרמי

 ט"ו.סי'רצ"א
 מ"ג; רפ"ח סי' קנ"ה; רפ"וסי' הרש"שהגהות

 ס"ה; רפ"וס" סהריק"שהגהות

 ע"ד; רפ"ח סי' א'; רפ"ז סי' קס"ח; רפ"ו סי' ה'; "ה רפ סי' טייטוניהגהות

 קט"ז. רפ"ט סי'ע"ז;
 סי' נ"ו ל"ח; כ"ג; רפ"ז סי' רס"ה; ק"ס; צ"ה; ס"ג; ח'; רפ"ו סי' טזוזההיכות

 כ"ד. רפ"ט סי' ק"ז; ק,ה; פ"א;רפ"ח
 רי"ז; רי"ב; קכ"ו; קכ"ב; צ"ז; ס"ה; כ"א; כ'; רפ"ו סי, קניבסקי חייםהרב
 צ"ר; רפ"ח סי' כ"ב; י"א; ו'; רפ"ז סי'רנ"ב;

 כ"ט. רפ"ז סי' קס"ג; ל"א; כ"ח; רפ"וסי' מצעהץעםהרב

 קי"ד רפ"ח סי' נ"ז רפ"ז סי' כ"ט; רפ"ה סי' הקדושזהר

 קי"ט; צ"ה; פ"ח; פ"ז; פ"ג; פ"ב; פ'; ע"ט; ע"ג; ע"א; רפ"ו סי' הדרחובת

 ר"כ; רי"ז; ר"ג: ר"א; קע"ה; קס"ז; קנ"ז; קל"ח; קל"ז; קל"ב; קכ"ט;קכיו;

 נ"ו; ל"ח; ל"ז; ל"ה; ל"ג; ל'; כ"ר; כ"ג; י"ב; ג'; רפ"ז סי' ר"פ. רמ"א;רכ"א;

 נ"ו; מ"ג; מ"א; ל"ט; ל"כ; ל'; רפ"ט סי' ק"א; צ"ו; צ"ר; רפ"ח סי' ס"א;נ"ט;

 ג' ר רפ"וסי' משפמחושן

 סי' ק"ס; ק"י; צ"ז; צ"ה; ס"ה; כ'; י"ג; י"א; ח'; רפ"ו סי, אישחזון

 ק"כ. פ"ו; ע"ו; ע"ה; ס"ו; רפ"ט סי' ק"ט; מ"ה;רפ"ח
 קצ"ו. קס"ה; נ"ה; ל"ב; רפ"וסי'חיד"א

 ק"ו. פ"ג; נ"ו; נ"ב; מ"ט; רס"ט טי' מ"ה רפ"ז סי' קל"כ; רפ"ו סי' אדםחיי

 רס"ז. רס"ד; רנ"ג; ק"פ; כ"כ; רפ"ו סי'חינוך

 מ"ה. רפ"ז סי' קל"ב; ל"ו; רפ"וסי, אדםחכמת

 כ"ו. רפ"וס" דניאץחטדת

 שאויחסדת
 קל"כ. קכ"ז; רפ"וסי'



רפגשערים ספריםמפתחפתחי

 1"א. כ"ח; רפ"זכי' טבריסקטהר"ץ
 צ"ה. רפ"וסי' בנטטהריים
 רנ"ו. רפ"וסי' חיאווהטהר"ם
 ר"ט. רפ"וסי' פדואהטהר"ם
 כ"ו; רפ"ה סי' מהרי"ל נ"א. רפ"ז סי' רצ"א; ק"ס; ר"ד; רפ"ו סי' שי"קטהר"ם

 ע"ב; ס"ו; א'; רפ"ט סי' ; נ"ח רפ"ז סי' קצ"ט; ק"ס: ס"ג; כ"ב; י"א; ח'; רפ"וסי'
 נ"ח; נ"ז; רצ"א סי' קט"ז;ע"ה;

 קס"ח. פ"ו; רפ"ו סי' כ"ט; ג'; רפ"הסי'טהרש"ץ
 רנ"ג.סי' רי"ג; ר"ח; קס"ז; קס"ה; ע"ו; ל"כ; רפ"ו סי' כ'; רפ"ה סי'טהרש"ם

 רצ"א סי' קי"א; ק'; פ"ד; ע"ו; נ"ג; נ"א; רפ"ט סי' י"ח; רפ"ח סי' נ"ג; ד';רפ"ז
י"א.

 י"ד. רצ"א סי' ח'; רפ"ט סי' ר"כ; רפ"וסי'טהרשייק
 קכ"ז. רפ"וסי' ואהיותטור
 . ד'; רפ"ט סי' מ"ו; רפ"ז ס" רל"ג; פ"ב; רפ"ו סי' י"ז; רפ"ה סי' וקציעהטור

 סי' ; רי"ח רי"ג; קל"ו; ; קכ"ח קכ"כ; צ"ו; רפ"ו סי' א'; רפ"ה סי' ביתךמזוזות
 נ"ז; רפ"ט סי' ע"ה; רפ"ח סי' כ"ה; כ"ב; י';רפ"ז
 י"ג; י"א; רפ"ו סי' כ"ט; כ"ח; ט"ז; י"ב; י'; ח'; ב'; רפ"ה סי' ט?כיםטזוזת

 קכ"ט; קכ"ה; קכ"ג; קכ"כ; ק"כ; ק"ח; ק"ד; ק'ע; צ"ג; צ"א; צ'; ס"ז;פ"ד;
 קע"ז; קע"ו; קע"ה; קע'ע; ק'"צ; קס"ט; קס"ז; קס"ה; קס"ד; ק"ס; קנ"ט;קל"ט;
 ר"י; ר"ה; ר"ד; ריע; קצ"ט; קפ"ו; קפ"ה; קפ"ד; קפ"ג; קפ"א; ק"פ;קע"ט;
 רס"ח; רנ"ט; רנ"ח; רנ"ז; רנ"ו; רנ"ד; רנ"ב; רמ"ט; רמ"ו; רל"ז; רי"ז;רי'ע;
 כ"ה; כ"ג; כ"א; כ'; י"ט; י"ד: ט'; ח'; ד'; רפ"ז סי' רע"ז; רע"ו; ע"ר;רס"ט;

 י"ח; ט"ו; י"ד; י'; ה'; א'; רצ"א סי' קכ"ה; קכ"ד: קכ"ב; קי"ט; קי"ג; ק"י; ;ק"ח

 צ"א. רפ"וסי' ביויהט3חה
 כ"ח. רפ"זסי' אשרטנחת
 רס"ז. כ"ו; א'; רפ"ו סי' י'; ח'; רפ"הסי' חינוךטנחת
 מ"ח. ; מ"ז; מ"ו; רפ"ו סי' יחיאיטנחת
 ע"ה; נ"ב; מ"ט; מ"ה; י"ב; רפ"ט סי' קע"ו; ק"ע; ח'; רפ"ו סי' פתיםטנחת
 רנ"ג. רפ"ו סי' בנורותטם'
 פ"ח. רפ"וס" ברכותטסי
 מ"ה. רפ"ט סי' ל"ט; רפ"ו סי' ט'; רפ"הסי' חוייןטסי
 צ"ב; פץ;פ"ב; ע"ב; ס"ט; מ"א; כץ; בץ; יע; ח'; א'; רפץ סר טטאטם'
 נ"ט. מ"ד; א'; רפ"ז ס" קכ"א; קי"ב; ק"א; ק,;צ"ז;



שערים ספריםמפתחפתחי

 ע"ו. ס"ח; ס"ז; י"ט; רפ"ט סי' ק"ד; ל"ב; רפ"וסי' דניאיחטודי

 סי' קי"ב; ל"ו; ט"ז; רפ"ח סי' כ"ח; רפ"ז סי' ק"ס; רפ"ו סי' יאברהםחסד
 ; ד'רפ"ט

 מ"ג; ל"ג; י"ד; י'; ה'; ג'; א'; רפ"ז סי' רמ"ה; ר"י; קצ"ה; ק"צ; קי"ח;ק"א;

 ס"ז; ס"ג; מ"ד; מ"ג; ל"ט; כ"ג; י"כ; ד'; רפ"ח סי' ס"ד; נ"ח; נ"ו; נ"ב;נ"א;
 ל'; כ"ו; ה'; א'; רפ"ט סי' קין; קט"ז; קט"ו; קי"ד; ק"ה; צ'; פ"ה; פ'; ע"ו;ע"ד;

 צ"ה; צ"ג; צ"א; צ'; פ"ז; ס"ה; ט"ז; ט"ו; י"א; רפ"ו כ,ה; ט"ז; רפ"ה סי'ט"ז
 ר"ג; קצ"ד; קפ"ג; קנ,ז; קנג; קמ"ה; ; קל"ה קל"ג; קכ"ב; קט"ז; ; ק"ח ק"א;ק';

 מ"ט; מ"ח; מ"ד; כ"ו; ט"ז; י"ג; י"ב; ח'; ד'; ג'; רפ"ז סי' ר"פ. רמ"ה;רט"ז;

 ק"ב; צ"ז; פ'; ע"ו; ל"ג; כ"ה; ט"ז; ט'; רפ"ח סי' ס"ה; ס"ד; נ"ח; נ"ונ"ז;נ"ד;

 קכ"א; צ"א; רפ"ו כ"ח; י"ז; רפ"הסי' הצביפעם

פשערנובי
 כ"ו רפ"הסי'

 נ"ז; נ"ד; ; נ"ג רפ"זמ"ה; סי' רמ"ד; רל"ז; קל"א; צ'; י"ז; רפ"ו סי' הקפנהיד
 קי"ח; ק"ב; פ'; מ"ט; רפ"ט סי' קט"ז; ק"ז; רפ"ח סי'נ""ח;
 ר"ה' רפ"וסי דעהיורה

 י"ד; רפ"טסי' טשייייקוט
 כ"ט. רפ"הסי' שיטה שיים

 רפ"ז סי' רע"ד; ; רס"ח ; רי"ח ; קי"ח רפ"ו סי' כ"א; ; י"ב ד'; רפ"ה סי'ירושיטי
 נ"ד; נ"ג; נ"ב; מ"ט; י"ג; ו'; ה'; רפ"ט סי' צ"ח; ס"ג; י"ב; א'; רפ"ח סי'ס"ה;
 כ"ח. י"ז; כ'; רצ"א סי' פ"ד;פ"ג;

 ס'; רפ"י סי' ק"פ; ס"ג; רפ"וסי' בוכי

 רצ"א סי' ק'; רפ"ח סי' ; כ"ח רפ"ז סי' קכ"כ; רס"ו סי' כ'; רפ"ה סי' החייםכף

 כ'; רפ"הסי' החייםיב

 נ"ח; ל"ח; רפ"ז סי' קכ"ה; צ"א; פ"ב; ל"ט; י'; רפ"ו סי' כ"ט; רפ"ה סי'יבוש

 ג'; ר"צ סי' צ"ז; נ"ב; ל'; רס"ט סי' ק"ח; צ"ד; ס"ג; רפ"ח סי'ע';

 ד'; רצ"אסי' י"ב רפ"הסי' אורטאורי

 קצ"3; רפ"וסי' חבוכהטאי

 י'; רפ"ז סי' רע"ר; רס"ה; קס"ז; ק"פ; ק"ל; צ"ז; פ"א; ח'; רפ"ו סי'טאירי
 ז'; רצ"א סי' צ"ז; נ"ו; רפ"ט סי' קי,ז; נ,ז; מ,ה; מ"ג; רפ"ח סי'נ"ח;

 ל"ה. רפ"וסי' טרקחיםמגדלות
 רפ"ז; קע"ח; פ"ז; ס"ז; ל"ד; רפ"ו סי' כ"ב; י"ז; י"ב; רפ"ה סי' אברהםטגן
 צ"ד; י"ח; י"א; ה'; ד'; ב'; רפ"ט סי' קי"א; ק"ח; נ'; י"ז; רפ"ח סי' מ"ז; רפ"זסי'

 ט"ז. ט"ו; י"ד: י"ג; ג'; רצ"א סי' קכ"ב;קי"ג;
 קכ"ד. רפ"וסי' ששוןטהר"א

 קפ"ה. רפ"וס" אשכנזיטהר"י

 נ"ח. רפ"זס" כהןפהר"י

טהר"י
 כ'; רפ"ח סי' ל'; כ"ח; רפ"ז סי' כ"ג; ח'; רפ"וסי'
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 י"ג; רצ"א סי' ל"ט; י"ט; רפ"ז סי' קע"ח; קנ"ט; רפ"ו סיסי' דבריםפשיב נ"ח. רפ"זסי' דרבוותאסשחא
 נ"ו. רפ"ט סי' כ'; רפ"הסי' היכהטשיב
 רפ"ז סי' קנ"ז; קנ"כ; פ"ב; ע"ה: ס"ח; רפ"ו סי' ח'; רפ"ה סי' ברורהטשנה

 ל"ט; כ"ג; רפ"ח סי" נ"ג; רפ"ז סי' ער"ה; רס"ה; ר"ב; רפ"ו סי' יוםףקטוקי
 ט"ו. רצ"א סי' ק"ו; צ"ו; צ"ב; פ"ז; רפ"טסי'
 ע"ו; ס"ו; ס"ד; ד'; רפ"ט סי' קצ"ד; קפ"ד; קס"ד; רפ"ו סי' יעב"ץטידור מ"ז. מ"ו; רפ"זסי, חיהנפש
 כ' י'; רצ"א סי' קנ"ח;קי'צ;

 ע"ו; ס"ג; ל"ט; ל'; כ"ג; רפ"ח סי' א'; רפ"ז סי' קס"ח; ח'; ה'; רפ"ו סי'סט"ב
 נ"ה. רפ"ט סי'ק"ו;
 סי' ק"פ; רפ"ו סי' הזכרון ספר ה'. רפ"ח סי' פ"ט; ס"ג; ח'; רפ"ו סי'סט"ק
 מ"ט.רפ"ט
 נ"ו. רפ"ט סי' ר"ב; כ'; רפ"וסי'ספרי
 נ"כ. רפ"ט סי' מ"ו; רפ"ז סי' קפ"ג; רס"וסי' זקניםעפרת
 פ"ו; רפ"וסי' היכהעטק
 ס"ד. רפ"ט סי' מ"ה; רפ"זסי' יבונהעצי
 כ"ה; י"ט; ט"ו; י"ג; ח'; ד'; ג'; רפ"ו סי' כ"ז; י"כ; רפ"ה סי' השיחןערוך
 סי' ; רע"ח רמ"ו; ר"ד; ר"ג; קצ"ט; קפ"ה; ק'ע; ס"ג; נ"ט; נ"ד; ל"ט; ; ל"חכ"ט;
 סי' קי"א: ק"ח; ק"ה; צ"ט; ג'; רפ"ח סי' ; נ"ח מ"ה; כ'; י"ט; י"ח; י"ד; ו';רפ"ז

 ל"ו; רפ"ט סי' מ"ג. כ"ה; א'; רפ"ז סי' קע"ט; ; קע"ח קנ"ט; רפ"ו סי, ש"יערך

 קפ"ה. רפ"וסי' מביןפני
 קצ"ו. ס"ה; רפ"וסי' תום'פסקי
 י"ז; רפ"ח סי' ל"ח. רפ"ז סי' קפ"ד; קכ"ה; קכ"ד; קכ"כ; רפ"ו סי' חדשפרי
 ק"י; ז'; ה'; רפ"טסי'
 רס"ט; קכ"ב; פ"ה; פ"ד: פ"ג; ע"ו; רפ"ו סי' י"ז; י"ב; רפ"ה סי, טגדיםפרי
 רפ"ט סי' קי"א; פ"ח; פ"ר; ס"ז2 ס"ג; כ"ח; י"ז: ט"ו; רפ"ח סי' נ"ח; רפ"זסי'

 ב'; רפ"וסי, תטריםפרי
 קט"ז; קי"ד; רס"ח סי' ט'; רפ"ו סי' קל"א; צ"ה; צ"ג; ל"ט; רפ"ו סי'פרישה

 ג'; ר"צ סי' רפ"טי';סי'
 רנ"ד; רנ"ב; רי"ט; רי"ז: רי"ב; רפ"ו סי' כ"א; ד'; רפ"ה סי, םדורהפרשה
 י"א; י'; א'; רצ"א סי' מ"ט; מ'; רפ"ט סי' ח'; רפ"1 סי'רס"ב;
 נ"ח. רפ"זסי' הביתפתח
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 ס"ג; נ"ח; כ"ב; רפ"ח סי' רע"ד; פ'; רפ"ו סי' י"ב; ד'; רפ"ה סי' טגילהטסי
 ז'. רצ"א סי' ק"ו; צ"ו; צ"ג; י"ט; רפ"ט סי' קי"ז; קי"ג; ק"ה;צ"ח;
 סי' נ"ז; ו'; א'; רפ"ז סי' רנ"ג; רמ"ט; רי"ט; קמ"ז; פ"ג; רפ"ו סי' טזוזהמסן
 מ"ט; רפ"ט סי' ק';רפ"ח
 ק"א; ק'; צ"ה; מ"ט; כ"ו; כ"ג; ח'; רפ"ו סי' כ"ה; ז'; ג'; רפ"ה סי' טנחותטס'
 ר"י; קצ"ח; קצ"ו; קצ"ו; קצ"ה; קפ"ט; ק"פ; ק"ע; קס"ח; קי"ח; קט"ו;ק"ט;
 ס" רע"ג; רס"ז; רס"ו; רס"ב; רס"א; רנ"ג; רמ"ה; רמ"ג; רכ"ח; רי"ט;רי"ד;

 סי' קי"ד; ק"ה; צ"ט; צ"ג; פ"ב; ע"ח; ע"ז; ע"ו; ע"ד; נ"ט; נ"ח; נ"ד;מ"ו;
 גץ;נ"ח;ס"א;ס"ב;ע"ב; נ"ב;נ"ה: מ"ח;מ"ט; מ"ה;מ"ו; "ג; ח" א';רפ"ט

 ט"ז; ט"ו; י"ד; ב" רצ"א ס" ב'; א" ר"צ סי' קי"ד; ק"ח; ק"ז; ק"כ; צ"ז;פ"
כ"ה;
 כ"ח. רצ"א ס" ס"ו; ס"ב; רפ"ח ס" ד'; רפ"הס" םוטהטם'
 י*ה רפ"ח ס" ר"ח; קנ"ב; קמ"ו; קכ"ב; צ"ה; רפ"ו ס" סוכהמם'
 צ"נ צ"א; פ"ה; ס"ג; מ'; רפ"ח ס" ט" רפ"ה ס" טופריםמם'
 מ"ט. רפ"ט ס" ק"ז: רפ"פ ס" ה'; רפ"ה ס" סנהדריןכום'

 רמ"ח. רפ"ו ס" זרה עבודהנום'
 "; ח'; ד; א'; רפץ ס" רי"ט: קס"ח; קמ"ה; קכ"ו; נ" רפ"ו ס" עירוביןטס'
 רפ"ס ס" ס"ב; נ"א; ר; מ"ד; מ"ג; ל"ח; לץ; ל"ג; כ"ה; כ"ב; כ"א: כ';י"ב;
 ב/ רצ"א ס"ס"ב;
 צ"א. רפ"וס" ערכיןטם'
 רס"ו; רס"ו ס" ג" רפ"הס" ר"הממ'

 רפ"ח ס" קצ"ד; קפ"ט; פ"ב; רפץ ס" ט"ו; ט; ו; ב" אע רפ"ה ישבוןטסי
 א'; רצ"א ס" ק"ו; רפ"ט ס" מ"ה; ל"ז;כ"ט:

 רפ"ט סי' ק"י; רפ"ח סי' נץ; מ"ה; רפ"ז סי' קל"ב; רפ"ו סי' השלחןטמגרת
נ"ד.

 רמ"ה רפץס" דודמצודוצ
 קט"3 נ"ב; רפ"ט ס" כ"ט; רפ"הס" ישמריםמצוות

 נ"א; לץ; ל"ד; כ"ה; "ד; רפ"ו ו' כץ; ט"ו; י"ד; "; רפ"ה ס" טעטמקדש
 קרט; קנץ; קכ"ט; קכ"ב; ק"כ; "ט; ק ק"ח; צ"ג; ס"ד; עק ס"ה; ס"ד;ךה;

 וץ"ח; רץ; רע; קצ"ט; קס"ו; קס"ה; קע"ח; קעץ; קע"א; קס"ט; קסץ;קס"ה;

 נ"ח; נץ; נץ; מ"ה; ליו; ל"ה; יץ; יע; ט'; רפ"ז ס" רנ"ט; רנ"ח; רע;רכ"ה
 י"כ;ל"ח;מ"א;מ"ה;נ"א;נ"ד;ס"ט;צ"ב; "א; ו" רפ"ט ס" ק"ח; ע"ב;ס"ח;
 טץ; רצ"א ס" קכ"ה; ק"כ; קץ; ק"כ; ק"צ"ד;

 כ"ח. כ"ג; ד; רפץס" חייםטקור

 ס" ל"; כו; רוז ס" קץ; צן; סץ; לץ; רפ"ו ס" טץ; רפ"ה ס"טרדכי
 ס" קט"ו; קטץ; ק"ג; ע"ו; סץ; סץ; ס"ג; נ"ט; לץ; ל"א; ל'; י"כ; ; ארפ"ח
 קי"3 ע"ב; ס"ו; נ"ט; נץ; נ"ב;רפ"ט
 קכ"3 רפ"וסף ואךשכן ןמרכב

 ס'; רפ"זס" ריא"זבחשוים



שערים ספריםמפתחפתחי
 נ"א; מ"ו; ל"ב; כ"ד; י"ד; רפ"ו סי' כ"ו; כ"ב; י"ב; רפ"ה סי' תשובהפתחי
 רס"ז; רס"ה; רס"ג; רנ"א; ר"נ, ק"ס: קנ"ז; ק"כ; קי"ט; ק"ד; ק'; צ'; ס"ה;נ"ה;
 ס"ז; ס"ג; ס"א; ס'; נ'ע; כ"ב; ט'; ח'; ז'; רפ"ח סי' נ"ח; ל"ה; י"ט; רפ"זסי'

 קי"ח; קי"ג; ק"ב; ק"א; פ"ג; ע"ו; ס"ז; י"ב; י"א; ה'; רפ"ט סי' . פ'; ע"ז;ס"ח;
 י'; ז'; רצ"א סי' י'; ח'; ה'; ר"צ סי'קכ"ג;

 נ"ד. נ"כ; רפ"וסי' היחיאייקונפרוס
 ו'; רפ"ו סי' ע"ב; כ"ו; י"ז; ט"ז; ט"ו; י"א; ט'; רפ"ה סי' הטזוזהקונפרוס

 קע"ה; קע"ד; קע"ב; ; ק"ע קס"ז; קס"ב; קס"א; קנ"ט; ; קנ"ח קנ"ו; קנ"ה;קל"ז;
 רנ"ו; רנ"ה; רמ"ז; רכ"ט; רי"ט; רט"ו; ר'; קצ"ט; קצ"ח; קצ"ג; קס"ב;קע"ו;

 כ"ז; י'; ט'; רצ"א סי' קכ"כ; ק"כ; ק"ט; צ"ב; ע"ו; ס"ח; ס"ז; ס"ו; נ"ו;נ"ה;
כ"ח;
 מ"ו. רפ"ו סי' כ"ט; כ"ח; ב'; רפ"הס" שי"הקיצור
 פ'; ס"א; כ"ה; רפ"ח סי' כ"ז; רפ"הס" הפופרקםת
 י"ב; רס"הסי' העדהקרבן
 כ"ו; רפ"ז סי' ק"ס; רפ"וסי' נתנאיקרבן
 מ"ה; רפ"ט סי' קפ"ג; צ"ד; ח'; רס"וסי' אורהקרן
 ער"א; רפ"וס" ראםקרני
 כ"ה; רפ"ז סי' ק"א; צ"ה; צ'; ס"ט; ל"ט; כ"ה; כ'; ט"ו; ב'; רפ"ו סי'קש"ע
 נ"א; מ"ט: מ"ה; ל'; כ"ט; י"א; רפ"ט סי' קא; פ"א; רפ"ח סי' מ"ט; מ"ה;ל"ה;
 א'; רצ"א סי' קט"ז; פ"ח; פ"ד; ע"ה;נ"ו;
 ה'; רפ"וסי' שפייןר"א
 ל"ח; רפ"ח סי' כ"; רפ"וסי'ר"ח
 סי' ק"ז; ל"ח; ל"ב; רפ"ח ס" נ"ח; מ"ו; רפ"ז סי' רס"א; ק"ט; רפ"ו סי'ר"ן
 ו'; רצ"א סי' ע"ט; נ"כ: ה';רפ"ט
 ק"ס. רפ"וסי' הכהן יובתןר'
 ק"פ. רפ"וסי' הראשון ישעי'ר'

 מ"ו; רפ"זסי'רא"ה
 ל"ט; רפ"ח סי' מ"ו; מ"ג; ל"ט; ; ל"ח ל'ע; א'; רפ"ו סי' קס"ח רפ"ו סי'רא"ם
מ"ב;
 קס"ר; קנ"ד; ק"נ: ק"ל; ל"ט; כ"ב; ח'; רפ"ו סי' כ"ה; א'; רפ"ה סי'רא"ש
 ה'; ד'; רפ"ח סי' מ"ז; ל"ג; י"ד; י'; ט'; ג'; א'; רפ"ז סי' קפ"ו; ק"פ; ק"ע;קס"ח;

 . ו'; ב'; רצ"א סי' פ'; ע"ו; מ"ו; ה'; רפ"ט קט"ו;קי"ד;
 קי"ב; קי"א; ק"ז; י"ז; רפ"ח סי' ק"פ; ן קמ"ח קכ"כ; ק"ז; ח'; אפ"ו סי'ראב"ד
 כ"ז; רפ"ה סי' יוסףראש
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 קל"א. כ"ד; רפ"וסי' פעויםרב

 ה'; רפ"וס" בחיירבינו
 מ"ט. רפ"ט סי' קע"ז; קע"ד; ק"ע; קס"ח; רפ"וסי' מנוחרבינו
 ט"ו; רצ"א סי' ד', רפ"ט ס" צ"א; רס"ו סי'רוקח
 קס"ד; ק"ל; רפ"וסי'רי"ו
 מ"ו. רפ"ט ס" נ"ח; רפ"ז ס" קס"ר; ק"ס; ה'; רפ"וסי'ריא"ז
 נ"ח; נ"ב; מ"ו; מ"ג; כ"ו; ו'; רפ"ז סי' ע"א; מ"כ; כ"ג; א'; רפ"ו סי'ריטב"א

 כ"ו; כ"א; י"ז; י"ג; א'; רפ"ה סי' רמ"א ט"ו; א'; רצ"א סי' ל"א; י"ט; רפ"טסי'
 רמ"א; רכ"ז; רכ"ו; קצ"ט; קצ"ו; קפ"ו; קס"ט; צ"א; ס"ז; ס"ד; ל"ט; רפ"וסי'

 צ"ב; ; פ"א ס'; ל"ה; כ"ז; כ'; רפ"ח סי' ; נ"ח מ"ז; רפ"ז סי' רס"ז; רנ"ט;רנ"ח;
 ט"ו; א'; ר"צ סי' קט"ו; צ"ג; נ"ו; מ"ה; מ"ד; ל'; י"ב; ז'; רפ"ט סי' קא;ק"ז.

 ק"ט; ק"ב; צ"ד; צ"א; כ"ד; כ"ג; י"ד; ח'; רפ"ו סי' ז'; ד'; רפ"ה סי'רטב"ם
 סי' ר"י; קצ"ה; קצ"א; קפ"י; ק"פ; קע"ו; ק"נ; קמ"ט; ק"ל; קכ"ו; קכ"ב;קט"ו;

 ט"ו; ז'; רצ"א ס" א'; ר"צ סי' קי"ד; צ"ד; ח'צ"כ;
 קט"ו; נ"ב; רפ"ט סי' ל"ב; כ"ד; רפ"ח סי' רס"א; ק"ט; רפ"ו ס"רפב"ן
 ק"צ; נ"א; מ"ה; מ"כ; מ"א; ל"ט; כ"ד; כ"א; רפ"ו סי' כ"ו; רפ"ה סי'רע"א
 ס'; מ"ב; כ"ח; כ"ב; א'; רפ"ח סי' ל"ג; רפ"ז סי' רס"ח; רס"ז; ר"נ; רי"ב;קצ"ד;

 ק"כ; צ"ה; צ"א; פ"ד; פ'; מ"ב; ב'; א'; רפ"ו סי' כ"ה; ה'; ג'; רפ"ה סי'רש"י
 רס"ו; רס"ב; רמ"ה; רי"ב; רא; ; קצ"ח קצ"ו; ק"פ; ; קס"ח קס'ז; קמ"ב;קכ"ב;

 נ"ח; נץ; נ"ה; מ"ט; מ"ו; כ"ו; י"ט; ה'; רפ"ט ס" ק"ז; ק"ז; ק"א; צ"ו;צ"ג;
 ט"ו; ר; ה'; רצ"א ס" קכ"ח; קי"ט; קי"ד; קי"ג; ק"ח; ק"ו; ס"ד;ס"ב;

 ל"ב; רפ"ח סר נ"ח; מ"ו; כ"ו; רס"ז ס" רס"ז; רל"ז; ל"ט; רפ"ו ס"רישנ"א
 קכ"ח; קי"ג; פ"ב;נ"ט;
 קס"ט; קנ"ד; קיח; צ"ג; פ"ט; ס"ה; 1; ב" רפץ ס" כ"ט; רפ"ה ס"ש"ר
 סר רסץ; ר"מ; קפ"ה; קפ"ג;קפ"א;

 רפ"זג"
 ר;

 פ"ג; נץ; נ"כ; מ"ט; מץ; ל'; ט"ז; יץ; ה; רפ"ט ס" פ"ז; פ'; ע"ד; סץ;כ"ה; מ"ה;מ"ט;נ"ח;ס"רפ"חט"

 מ"ט; מ"ה; רפ"ט ס" ר"ג; ט"ו; רפץס"-שאיתחן
 רץ; רס"וס" סופר,שבש

 כ"א; רפ"טג';ח'; סד רפ"ה; ע"ר; רנ"ד; רמ"ט; נץ; מ"א; רפ"ו ס" חטד-שדי

 קכ"ט. רץס" יעקב חיקתשוק?
 ט"ג י"כ; רפ"הסר טישה חמדןף"ת
 קע"ג רפץ ס" כ"א; רפ"הס" החיים עץןף"ת
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 1"א. רפ"זסי' חיים *ארשו"ת
 קכ"ח. רפ"וסי' יעקב קהייתשו"ת
 י"ג; רצ"א סי' ח'; רפ"ח; סי' מ'; רפ"וסי' יעקב שבותשו"ת
 ד'; רפ"ט סי' ר'; ק"ע; קל"ב; קכ"ד; רס"ו סי' חיים שנותשו"ונ
 רפ"ז, סי' רע"ז; קל"א; ק"כ; כ"ה; רס"ו סי' ט"ז; רפ"ה סי' נזר אבנישו"ת
 רצ"א, סי' ; מ"א רפ"ט, סי' קי"ב; קי"א; ק"י; נ"ב; כ; ; י"ח ט"ו; רפ"ח, סי'נ"ב;
ז'.

 רפ"ט סי' רס"ז; רי"ב; ק"ס; קט"ו; מ"ו; כ'; רס"ח, סי' טשה אגרותשו"ת

 ק"ח. רפ"ט, סי' רי"ז; רפ"ו,סי' אברהם אהישו"ון
 קס"ב; פ"ב; ל"כ; ל"א; כ"ח; כ"ז; כ"ג; כ"ב; רפ"ו, סי' טשה בארשו"ת
 סי' ק"א; צ"ו; סי'רפ"ח, ס"ה; כ"ט; רפ"ז, סי' ר"פ; רע"ז; רס"ד; רס"כ;קס"ג;
 קכ"ו. נ"ו; כ"ד;רס"ט,
 קט"ז רפ"וסי' ידידיה ביתשו"ונ
 כ"א. רפ"הסי' זאב בניטיןשו"ון
 קס"ד; ק"ס; קנ"ו; קנ"ד; קט"ו; ל"ב; רפ"ו סי' ז'; רפ"ה סי' ציון בניןשו"וצ
 ע"ו. רפ"ט סי' נ"ו; רפ"זסי'

 נ'. רפ"יסי' חיה בעישו"ת
 ל"ח. א'; רפ"זסי' אברהם בריתשו"ת
 פ"ז. רפ"וסי' חיים דברישו"ת
 ק"ז. רפ"וס" פשפפ דברישו"ון
 י"ז. רצ"אסי' ס"ה; רפ"וסי' תטודות דברישו"ון
 י"ח. רפ"זסי' שיטה יך הא?ףשו"ון
 צ"ג. רפ"וסי' והטוב הישרשו"ת
 ה'; רפ"הסי' הפרד"סשו"ונ
 ס"ו. ס'; רפ"ט סי' רנ"א; קט"ו; רפ"וסי' בשטים הרישו"ונ
 י'; רפ"ה ס" צבי הרישו"ת
 רס"ז. ר"כ; רל"ד; רפ"וס" דבר השיבשו"ון
 קצ"ו. רפ"וסי' אברהם ויעש,טו"ון
 קצ"ו. נ"דן רפ"וסי, צדק זבחישו"ת
 רס"ט רפ"וסי' יאברהם זכורשו"ת
 כ"ח. רפ"זסי' השרון חבציתשו"ת
 י"ג. רפ"וסי' דעה חדרישו"ת
 כ"ב. רפ"ז סי' קל"ב; רפ"וסי' ה?וי ח?קשו"ת
 ק"י; רפ"ט סי' הס"ז; רנ"ז; רנ"ו; רמ"ט; נ"ג; רפ"ו סי' יב חקרישו"ת
 נ"א כ"ט; כ"ח; רפ"ז סי' ס"ז; רפ"ו סי' כ"ו; רפ"ה סי' סופר חת"םשו"ת

 ט"ז. רצ"א סי' ק"פ; רפ"וסי' הקווש פהרתשו"ת
 קי"ב. קי"א; רפ"ח סי' כ"ה. רפ"זסי' ודעת טצם טובשו"ת
 י"ז. רפ"ו סי' יצחק ידשו"ת
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 סי' כ"ה; רפ"ז סי; רכ"ד; ר"ג; קע"ו; מ"ט; מ"ח; רפ"ו סי, שאו? ידשו"ת
 קי"א. ס"ב;רפ"ח
 ישועות שו"ת י"כ. רפ"ט סי' קס"ה. ל"ו; ל"ב; רפ"ו סי' אוטץ יופףשו"ת
 נ"ו; כ"ר; רפ"ט סי' נ"ח; רפ"ז ס" קפ"ז; קפ"ר; קפ"ב; ק"פ; ח'; רפ"ו סי'מלכו
 א'; רצ"אסי'

 י"ז. רפ"הסי' צדק טאזנישו"ת
 כ"ט; כ"ז; רפ"ט סי' י"ט; רפ"ז סי' י"ט; י"ז; רפ"ו סי' א?עזר טנחתשו"ת
 רצ"אי"ר. סי' קכ"א: צ"ה;ע"ו;
 ק"ס; קנ"ז; קל"ו: קכ"ט; קכ"ז; פ"ב; ס"ה; כ'; רפ"ו סי' יצחק טנחתשך"ון
 ג'. ר"צ סי' ע"ו; ל'; רס"ט סי' ל; נ"ג; כ"ב; רפ"ז סי' רכ"א; קס"ו; קס"ב;קס"א;
 ל"ו. רפ"ח סי' ל'; כ"ה; ו'; רפ"ז סי' כ"ג; רפ"ו סי' יעקב טשכנותשו"ת
 ק"א. ט'; רפ"ט סי' ר"ח; ר"ג; רפ"ו סי' שיום טשמרתשו"ת
 ה'; ג'; ר"צ סי' ק"ו; ק"ה; רפ"ח סי' ס"ג; נ'; רפ"ז סי' ביהודה נודעשו"ת
 קפ"ג. מ"ט; רפ"ו סי' הקודש נזרשו"ת
 קי"א. רפ"ט ס" רס"ח; רס"ה; רפ"וסי' צבי נחיתשו"ת
 נ"א. מ"ה; רפ"ט סי' ק"ח; קפ"ח; סי' קפ"ג; רפ"ו סי' בציבשו"ת
 ט'; רפ"ו ס" יישראי עדותשו"ת
 י"ג. רפ"וסי' ישראי עזרתשו"ת
 ע"ג. רפ"וסי' הבושם ערוגתשו"ת
 פ"ד. רפ"ט סי' רע"ד; רפ"וסי' טשה פנישך"ו?
 צ"ב. רפ"ח סי' ה'; רפ"הסי' פרד"םשו"ון
 ער"ה. פ"ו; פ"כ;רפ"ו יעקב צורשו"ת
 מ"ו; רפ"וסי' שטייף יונתן ר'שו"ת
 רפ"ט ע-דרפ"ח; קס"ד; קל-ח; קכ"ד; פ'; רפ"ו כ"ה; כ-ד; היוירפ-ה שבטשו"ון

 צ"ה; כ"ז; כ"ג; רפ"וס" יצחק שיחשו"ת
 ו'; ר"צ סי' ק"ה; רפ"ח ס" נ"ה; רפ"וסי' אפרים שערשו"ת
 ל"ה. רפ"ו סי' דעת תוותשו"ת
 ; מ"ג ל"ט; ; ל"ח ל"ג; י"ט; רפ"ז סי' ; קס"ח רפ"ו סי' הרא"ם תשובותשו"ת
 מ"ב. ל"ט; רפ"ח סי'מ"ו;
 רס"ט. רס"ו; ס"א; כ"ז; רפ"וסי' והנהגות תשובותשו"ת
 ט"ו; רצ"א ס" קי"ד; ה'; רפ"ח סי' ר"ג; ר"כ; רפ"ו סי' טקובצתשיטה
 י"ח; רפ"ט סי' מ"ו; רפ"ז סי' כ"ט; כ"ח; ט'; א'; רפ"ה ס" הקדוששי"ה

 ח'; רפ"ט סי' קי"ז; צ"ח; רפ"ח סי' רע"ו; רנ"ז; רל"ז; רפ"ו סי' ואטתשיום
 כ'ןן; רצ"א סי' קי"ט; מ"ט;י"ד;
 מ"ה; רפ"ז סי' קכ"ז; נ"ה; נ"כ; רס"וסי' גבהשיחן
 ב'; ר"צ סי' צ"א; רפ"וס" טיכיםשיחן

 ס" מ'; רפ"ח סי' רנ"ט; קפ"ד; קכ"ה; רפ"ו סי' כ"כ רפ"ה סי' ונשובהשערי
 כ"ק; רצ"א סי' קא; נ"ו;רפ"ט
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 פ"ג; רפ"ט סי' ק'; נ"ו; מ"ה; רפ"ז סי' קע"ו; קס"ט; רפ"ו סי' אמתשערי
 פ"ג; ה'; רפ"ט סי' קפ"ד; קס"ה; נ"ו; רפ"ו ס" דעהשערי
 פ"ז. רפ"ו סי' צדקשערי
 נ"ז. רפ"ט סי' כ"ה; רפ"זסי' ציוןשערי
 כ'; רפ"ז סי' ער"ה; קכ"ח; רפ"וסי' בהינה הםצוייניםשערים
 קט"ו; ק"ט; רפ"ו סי' אפתשפת
 ע'; ס"ז; רפ"ז סי' כ"ט; רפ"הסי' יו"פתום'
 רע"ז; ר"י; כ"ג; רפ"וסי' רי"דתום'

 כ"ז; רפ"הס"
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ון,ןן רצ"א נימן עד רפ.הטסימן
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,יי י שע(ן,,ן העמון
 הפהח מ,ווה על ולקבעם שטוע אם תחיה שפע פ' לכהוב עש: שםצוה)א(ץ, "שע ,"לח : סעיפים ב' ובו י מע1ה מצות שכררפה 41 מנשסאפסגס
 בגכ"ז0,

 בגף'60 וט,ג,ק. אינו ואם בניו וימי ימיו יאריכו )"( בה הוהיר וכל מאר בה ל,זרויוצריך

 ע'6 מג 51סח תס,י.ן יק:ס )ב( 1מ,ו[: הפ'יין ')קנ,ה מסגת '17 6ע "ס ומימ סנס : יהקצרו בהוו:ח-
 דרג6נמשיו בשפה גנהינהה :ב : טדיס" ס:1ף חיגח ט?י" 7מ11ס נצ'יס( נדף ),ר1ס)מי מיי,ס ו)")ג(

 י5י.גע.6מנשת וי6מר )מסר'.)( סמ,1וס ע) ידו ינימ )ר( סגית מן ית6 )נ( כס76ס י'6 סש :רהיצון
 ון.ס יי:עןבג : סמ,ו,ס ע) י7ו יגימ )גית "7ס גס.כנס ,נן )נמזרס( 1:1' נ6ח. יסמ1רס'

ר'פ)י
 0מ~םשנ' : סעיפימ כ"נ 1ב1 . במעןה החייבים םזמךת

 ססשיספ" חצרות )שערי בתים שערי אחד כפווזה שהייבש )א( הסקוטות 'אלוא
 !ר'ס

 7ף חמ,אגמית, נובית ושמן יין ואוצרוה ולולין בקר רפת )ב( לנ( ועיירות סדינות)6(
 כמ חייביס: )ג( כולם השותפים וביההאישה

 ודוק"
 בג.1 ע'5י'6 ,ג) יסר46ס ססיתטיס כסגית

 תשובה פההי היטבכאר
 ש.ע ע) גש,1 ם,ע ור6ס !גטנ- עכס מ,1ח )א( רפה וימ' ע:יגס ירמ "ען יגתע . י"י,כו )"(רפה

 יפ,סכ,וכ"רכש יעי!גימן יט.יויי.י ימיט יןנ1 !מ:; כ!' _.1 ____ .,(__ _~על.(._ ,_,. ,.,_ י_,__._ 1כתגתם 1;ת.נ נ4כ סגרס כמחן סיס מ,י" י:י' יו . )דרך וכ:יונ6 - קנ" )ג( : ונו' גניכס'
 גא. - =,. - - - .,,,ז;:,ב,;ן--,,,,1:[.נ

 וש'י
 גסחמ-פ 4 )וזע 41 )ע פ' %-ג*א

 נכיכן ד!'!ית יומ,6 גהוט !ן,ר ס_, 5ה. ג.ת ),- ),ח 5. בכמס ונקיוות סריס מ1קסות . מד'טת )"(רפי
 61עזנ - רפת )נ( : רס.' סנר. 6רן כג1ןטעריס- גע'י וס," מיו,ס 5,ן 6ס נ"1! "פי6 רס-ס 1::6: ט': ,.ג זרך 6!6 ממ" י1!"ין 61.ןפרס6וח

 גמס 5מר ג'ה יו ".1 "0 גהוט )וור 1י:"' גכגה נש זי,1 7טו"
 ש' גס;'6 ון' !.!'ת )עמן ס(,ת יע גממן סמנ.6 ט:הונ כח3 !סךריסס [וסמייסו נכיס ל" מ.מ סס'נוסתכמ9ס

 ל'מ כ,סן נמנ." כ"ן . הס.14 יקוס )ב( : 71ו,ק סק." '.ע גיסג-ג כנק קד1סס מטוס 67ינ6 דס'ג6 סדנריסג%
16

 67יכ" סיג"
.-.. "0 יהן,ס : ק נכ12 [יק מי.בו כ"'י י!זיוי כ;ףן י ?ק ממס יקוס גיח גע.נן 16 סיג1סת מק,ס

-. -,.. 
 גטיל 1;יין - גכ,)ס הפ:ר 7"י קימת נווו? 5סץנכ,,ס. י,,, ...י ". -,,., -,., ".1

 - ס כ'יסך'כ !'ע  יימ':ןךי%ן-י!ן(ןעב זי,6'ס י'י  ימס טס 7ריס 6.;ס 6ם,)ו כו'מחגן

 בכהגו  והס'ל.ו !.!יה  לפיז ם:הג סן'6 כ,ס ..מ. גן.ה גס.ס גנוי חדר סל6 סכזלולולין רירי ג'ה הס'ב 3ווגכגסין 1נ"
  יימ,ן !'י,ת ג:,%  הס'לין לי ס"ויי 5פבר כ,ן ס4-ריי.ם סיין .  הייגיס  מ( ט;-: .  יחריניל'ס  ל5וורןוועסוי

 כפילז לכ,יל סיוכל גכוח לגי  )כין 05 דכ"נ. י;ר,יוו-ל
  .!טוך כמן למיהם 5'כ5 5:ה' ל6 ו5ס לזית 4 יורמ:י ל5 6ם כיר!? כ,ו לסת,ירס !ייך יי'מ לן בס:.פ יוסגגל

 5ט ,מ1ווס תפ'לין  לכ).ן י,ס וי'ג . פג-ל לי'!-ה 9!רם כסי5 הס'4ן ממ!ות  3יל  ו)מ!ן 6הר'ס )1 כ',זמט טרסלסשוירם
 "נ, הי'4ן ממ,,ק גון"י י;נע! וא'4ן יק:? !" כ"ם כ.:" סייוו ו,.!'ה 7מ[1וס ש1"י יהס.4ןוד"י  ד1;" י!.!.ס לפוו,? יי:מיס  רה:'ל'ו כן ו5ם[- !-פ ליטן. 4- .  יימ,ן הילין ג:,ל: יוס 3גל ססילין 4 כיגיס 3פיח6.%

 9ירמ.ן 1!'!.: מפוס 15לי נ:ילס  הפ.4ל מ!.ס ו0 :';י;ן 5פ:ר  סי'ל'ן יינס !,  כ,ס סכ" כג1ן ס!כם 71", מיי מ1,.6י'1'ס כ:'ק" ס,:" !"
 גניס !מו,י: !רך ג,ס רךו;6 1ר5ס נן :"מר 5כ "ף ומ'מ קימ'ן 1!','ת מ11:ס מק.ס מ:) יוס נכ! ת9!.1 4 ס.סיוני,מ ".ס  "כ ,ף ין.:  הי'ל'ן מ!י? :: בי;י0 5ס:ך ל,י.; פוו~י יינס 5? יגל 1!'!'ס מ-111: 3וי,י  יסניל  הי'לין  זה67ם
 כי,ם וה-יב:ן ין יי, ל' יון- 3מויו: יהי.ג רס5 ג.ת ג:.:ר 5גל ס.נ( י-ר סימן ג5.ס  כי'ן סי 3יליס ג44ת  )י:וט4
  !.ע כון . והכ!: כ1;ך ג:1.ן ה;!.ס כימן ג"'ה ;מ.כ 7מו,[י 11 )וו". ק,וס והז).ן ;6 ז:פ פ:,ט, רי'ו ס'מן סו4)קק
 כור . י'ר: יכ: 5זס 5:3ל:  הן'ל'ן 4 5י:ר ולן פוי:ין  סו :רפ י!.!'ת סווי? מ!ות מ:)י יהכיל ססיל'ן י9נןגוט
 כל  סס'ל'ו 4 יס 51כ ס.ס ג0'גסג

 ר:-
 7,'וכ' זר,נ" ;'1ן קוזמין ק,.ן'; !'מ; !ו  51'ן ג-3 ר'ת  כל  כס'ל'ן לס:'ה ור.!ן

 1:-ס ס': גו' ),','ת ק'ומ'ן כ? ר:'י :ל 4 41ן ר'ה בל לו 'ם -ו0 ל, 5'פ:, 6יל כלל ר.ס  כל הי'4ן מו'מ'ן6.ן
 1!" )ג( :)מנ,ם

 רנ'ט נת:וגק כחן . מ[ו[ס
   כפ כ"ן קן'כ ג' 4!נ 15 ;: 1: מן,[? נ::'ן ע' ג" 1,.) 6'ני עק'נ"

  ג:1ן ל, ת'ז גז'ך יס ייו י'ן ריס  כ:?נ ).ה כ' 5.נר רן'וו:ז,ל6 נכ..ס טין - ?מ1ו1ס טל 'רו .:.פ ןך(63ףכוס:
 סי' ג".ה תס נ:)! מ[,[כ וס:'ק"ונכ עווכ נ'ךו 4:ע 6כ'י סק1ז: גהני 1:7 י'ר רף ג:נח גמ.כסקוס' פ!יס קץ):;.ם
 7וי'הן י")1 עווס !";וס נ:מ)ן וו:.י.: כ"ן 1י: עו,ס %הוו :!, :הנ.ק?: ג:! )סחחן 1:1; ;הג גכ;הקמ.[

 1,'"גגך
 ; .ט-ם נמוהס ס! ):ו'ה יד1 5ן'!. כ! ה:ך מ,ני:1 )כ1ך.7 ;ץג יו, ,:טח רטט 4,ס . גכ'ן

 כיס לסם פיוי  9יל סע ס.פן כ-5  הבינס נם: כ:ה: 1.! מ:רי.ע סונ כ) גכ'ע ס'.ן - גמו,וי כך,,כ )א(רתי
 כמ'? נע,ג זיירכ מהכ !;נ1ע 1!ויך הזמס :מס ע! קו: נה1רה 5ה.- י,טף  פכין:': 63הר וכ:י3וכ(י5:יו,ס

 נר, וכ.ין ס עדד:
 כ?ני!י

 לפונר9 ופ' ו% בגםפי)? גנה.מ ו:י' 6רעי ו-וס ב:, לפ. 3~ז ליוי י.פ סליו וגענ ג.כ
 :'כ: 9נן לר'רס סט.דכי

 )3י
 י:ו ט:בי 35ל 11?פ'יכ1 )י'( ול5 9!; וז..ס ר:'?ן 3.מ.?ס רוון,  ל'ל גיפ; מ(זס ל:כ'ת פזי: 3:וס כ:כ.1י'ע? כ5ז ךיס בג:כ י'ג 4? פויו?  מ?לבי; פ-3 הזט:? יך 3:פך וכ' ג?-ע פי'ן - 3זי רסק

 טע גי ו: גמ( ה"ג זז7". ור": ו:ג-ו:וין !,י1ו.: כעכוי כנוו. הךר ו:י, נ)41( 1מ-מ - 11כ:,-כ1 ןח'ב גהוכדי"'ם
 ה:"זס וג:6ר וכ-ל(דס ך."נ:

 כ", יר,? 05 ?:,פ י!: ר)י;ז וין'ם המ ו5ז ירפ? כמו 4יפ.יי. 1;'כ )" 1כ,-
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שעריםפתחי

 יסר6י )נ(סי נ,ת נקועמ כם יי6נן
 עיירות 16 מ,יר1ת יע64(1ק סס'ק מנהתס)מרדגי גוכגיס)י(פסור ועוכך

דגנג"
 ההבן גכיה די1מ6(:ב: ס'ק 6נודס ססורייןממויוסןחידוסי ס0 כוגג"רריס שכז' )ס(סמקגת קמיכוינ

 6פ" ממס מדר 6כ) וחק66ל1 סש טזוזה: שם להיוה שטיס כבוד אין ערוסוח שם ג:ם ,סס,רסיי, שעוכרות כיון בהם רוהצוה הגשים ואם חחבים הבקר וב'ה )י( ר,תהעצש כסו:.נ 1ס'שהס
 ויס 0ג..( וכ'כ תסרי-ל )גקסונח נמווו0 מייג סס ומסמס.ס 'כנ.ס 61:ס ס6': מקוס כם הגחיס6עם
 ומרוגי גי וג! סמ'ק גסס )ג-י מתו1וס סעור סוגג1ת סגסיס מקו0 דגג) 161מר,ט מקילין גו כ) י!. :מ-נע,

 סמי,ס ונמנ6 0ד!ת סוגריס סס וכססוגגיס מנסניס ססי!ת  ריפיוס ) ו: מו1וס( סלג,ת געף נר ירגסתנרמל6
 הייב אדם לעגם דירה בו יש אמ הכנסת דביה )ה( ג !ג.ע: מיי3 )1( מגהון הכ7" 5'יכ,)"
 ע,ג !.נ וףפנהזת

 ינ(,יז_
 : סעור סגנסת וכית הייגת סעורט 03ג.נ כלכני געורס דירס ג.ת 051 סנ0 .

 ובית הבורסק' ובית רימרחץ )ו( 1גית הכסא הבית ך : 'רוהס( רג,גו 3סס )3., גנמ' כסוגיכפןם
 סינות שיש ,במק1ם ה : כבוד לדירת עשויים שאינם לפי פטיריםהטבילה

 טוב טהרה יובסק1ם הטזוזה לככות )ז( )ו( טוב שם טצויים שתינוקוהכנק
 והק-ה כתלים ג' לו ש'ש הטקום והש חאכסררה ן : נראית )מ( להי1ת)ח(

 היטבבאר השובהפהחי

 מי 16 סגל 16 סרף ין למכ1ר 0סר מן מכירות סויגר ע,ס. מי1,ס גפתון י):מה ו!גןן נו ,ר1ר מ,הר ניק 1,16וע:ו
 מרחן 1פעמיס ממנו פעהין כו" משז ג'י דל"1 הפ'7י נס'ה'

 _שך,ן. דנ_
 גגל סנימ מ!"'0 כוכמס וסע,נדי חחי.ה

 מ'60 61)6 מלך מעד;. 3ס' וכת3 . מי'ג ל( : סס-ך ר.ט ", 6יר נע:ין כ"'" ד0',ט סמווו: ננן )יותסו:וח
 ספוחס ננן נו,ת 7נר כז: גקג'שה )עשס ה1י)0 5ג!)נכ1ת

 מדר ע71 סמגו !סנש יס סת7ר 6ותו 06 !גרורי 6יכ"
 וסו6 סמעס יהסנמס לנסיס מסכנ 6ינ1 וסס 6הר גגזי :! ענ1פ: סמ.ו 1פנ'0 )ננס כ:11 סג,ס1י ע,1)סמון
 71)ת ניל סס.כר מסנז 6)6 3מ,חס סמ,,3 חדך סמי ג! גס ככ,פדן )י.י !סמ0 ס'עמוד !קגיע 15קעויס

 ויכסס 0פהמש גגל מייעת )תש סיע נל6ס ומי0ו - קעניסע'י דגג7י סנופה ו!גכס ללמ71סלגי!'ןסס
 פהמח מי,י שסין ס6ין ס6נסיס ס6וחן למית, מ,0 סע" גח3 !כנעת. )י( : ס4ך י ס.ס  גי!קמןסמו111ת
 גג.' וכה3 !נמרי סתנוס מל3סי עיכ יהר סכ.ס דוס ס)ם7.י 0:ס 6סי'ננ7 מגמ1ן גי! מגולס ת0יסס!, נ16סן עס סמטז0 ל.חן סינ1!יס ע!.טס נ;ני! וס ס6'ן גזיוו ונוסגין מסס 6ה:ס נונני0 כגגכיסס"1מרים

 ו6ע.ס לסגיחס יכול מסחיס מ" ימעיס סו" 0עייון סייס סהחלה גמקו0 סנית גפהף ו6:י!ו סמ.נגעס
 ענירס מ,ס רנמסך גלל ג.סוי ג!י יעס1ח 67'ן ג.ל 0ס"ו כתג - נר6יה )ח( - ענ'! טס מט'יסכטהו.ריס

 וממימ ,כ1כ"ת נחתיגה יגס?. 6!6 כהיס גרוג רו"ין ס")ו כמו סד'י ס0 יממק פטס גגנ מבמ1:םע-י
 טס רושא ס::יס "ו ס.מסם סס סמניי מממח מווש כעסי'ח סמק.ל,ס סעגת נ0 3סלס וגזס נר"ס ס:סיס.0
 לגסיתס ו,ר.ך וגוכית גגיס1י רי י6 כס מעמסיס 1"סהו ס5'ס כהדר רק . סנר6ס 5ע'ס נ'סי ס1ידמס

נסעוס



שעריםפתחי

 , רטלהבאר רפד באימץ יבהן י14ק?
 ומ אמס4עסיה להעמיד שש:פשיטין ספני פשדה רבהרת ברצה מוויסץ ושכי לה שהשאע'פ
 ש 'יי"ש ין ברוה נם כדדצה לה יש אם טאבל מזו!ות משום ולא עשדימ הםהתקרה
 ע'כ י'6 51 תמ6 : לו פרעח בית אע אפלו חץב שער שבהע טייא )י6( הייגים מאלולאחד כגריש 4;םק6 פתוח בית יואם פכץר-ם וצנה  שער )י( ובטז לעלית בה לעלות רררשוץא גם "עיךס כסרפסה ן : ח:בה חלונות ח4נות )ע( שעשויה יאו נגיכה שהיא אע"פרובהוית

 ו5 מ:שת לגה.ת6 שפה~ח במקום אחת סזוזות  בשתי חייב ולחצר שפתתז'לביה שער נבקןח
 כ= ינ'0 ע'3 יע הייכ לבית הנגה בי! יעיטד ששי סבית כו : לחצר שפתוה בטקו0 וחדעןלכקן
 7סנ6 סרי'9 גם0 לביתו בו לצאת שרניל פהה בו יש פמם מהסתנק פמור ר,מהרש בית ")ם(י םתם'ם : לנגה שפרעח במקום וששז לבית שפתוח במקוס אחת מתות  בשתי)ע(
 )ניס גסטש לחהט )ינ( ונכק במווזה יויב המררש שנית יוי"א פהח באותו בס!וזהודיב

 יי6טן סכ"יו'ו ,טבספינה ח:ביה בחג החנ קסוכת יא ! עלהה יברך לא אבללרבריהם
 נפיפון גמיק0ס אמזת ד' על אסות ד' לרבע כדי )יב( בו יש חואם פכא- אכות ד'% פהן וק כדגק אמות כהרא(ד' שביתשאין יג חעחיצונהפטורה: )טו(הפנהשתחחבהסוו זם סניט.0ש: לפנים !1 יוצרים של סוכות  ישה' יב : פטורים )יי( שבשוגרם ח:וצויווע)י(

 וגופפ. וגו' ימיכ : הייב )עז( זיוה ה' בעל או  עטל שתא או רהט 4 קזר שארכו אעשפבש"
 עפשג6ט"ס אינו ומקצתו פקורה מקצהו בהיה פטור תקרה ל1 ששץ )ינ( אבקןיך

 ד' בסקורה שה:הה גהעא במזוזה חייג הפהה ככנד הקק-ף היה אםכקורה
 ס0 סלפג'ס מונרי וג" ט*'ס י'סחמו6) יי ' '4ץמשן ,וי

 נס-

 06 סהות וא 1וס ,כסתומ נהיס י" 6י' נגה: ומוושת פס,ס

סו*י
 ג5ימ6 6ע' הת יגץ העי ומשגן6 פ,* סב 1כורס16גו' רנ. כם ועיין ע0פפה, חימסהט' ט5ם מיג ויסלמ,

 סר4פ נסס סעור ה.ג ס'ת' גמט ס0 צש' גמוהות כס טנ16ט' רג גס שי1 דטס סכו61 סססו6 פס0 ע'5 "ו כיטסחו'
 קגע ד'רת מט6 גיהך וכס'ג !0פפ,י0ו ע-16גרגק י קנו-י.ץמ6פרופוגורק

 %סוי
 סונס ו;ו' 11י ןר' רס,פו6 פו41 ףרק

 סס 0יפג-ס ג:ס ועיר כרי.5 ר:ג" ע'6 ג' פ:ס שנריה6 קנעס % המ,ט,ס גסנימי דייהו רשקר ע'נמ'
 גק-

 גו 07')
 ט' 5רגע גוכ'כ

 ר!*-

 סו6 )ועס
 וס"

 וט' יטד6 גר סשש רג וסר ע'ג % פנודת 7רג6 אפ,שן ז'6 ע1 6מות ד' גכ1)
 גס,ע ימשג16ס1 ג-י: - מכיסרתצת סי' - ")וטח )ס( עכ'ל: 3סעאן מ:ומ נסר.ר סי6 7סגר6 פ1פ6 סכ'פ וגסג סס בסרמנ.ס ס'ג י,6 עפ6א

 פתה'
 1פדג קגיעגכ1ס) : תשי

 מס:יג.סויוטמתסש קיטפס דגגקוס סס'ו פים .הי ס4 וסנגס סת1ר סער %) ק0ן נית סו6 - סער ני(ש
 "תיו ,מצ י,ץ : יד'רס מ.,סליס 60'וס גין סעוליס 0ס יופג ססטמרש

 ס'-

 נט סנש ף" עיע ע קם
 ' נצ"ס,קפ הסג,ין'ג פפ נמרפ:א נס 46 סיא דס6 ונ'ס סס"ך גהג . י'.6 )'5(8

 1סויס י'6 ,ומ6זף
 תפ)'ש גס' וג'כ ם0 שס' גס0ק' וג'ג נמ[חס מ"נ רג'ס סר3'ט רסות מן וסס סגכ:סין ספתמ מנגי 3טור8
 כקפנמ ע גסי' ופין פג0-ע סגטקיס- וכמלות )'( ט.ס: וכו כ"נ גסיי יהופ )ג( ' מצ4: ס'יך "פסע86
 ק הא ע'1 סואס ג.6 16פ פותי כק,ט0 פ,ג סרמנ'ס ש כמסש ו6מר לגסמ4י מזחס מרזעגגור"נ מ סר ע,סש

 ס*ןר ג'ת פפם 04 סו. תמז סם 0שומ סוען0 6'[כ ישיה סת'ע ידס מנעתו רעס ר,ח 0ש שיש סיגת גו י!8
 ג4ם מם ס:6.י ו6יו, ג4)ס עמם סטזיס מסנס 5ס ו'4 נסתה מוחס כס'קכע סו6 דגכין כתג וסג.מ מ"זט יי8

 י.נל-ייין"ניעין
 'הן"-:-ך. ,11ן,

 נפינפי :'
 פגמש כמוותון ז5יסן ס* הס1ס גסיוור מו,60 1'1 מסר'י דכיון סטיריס יוס גכ) גסס יסנש 06 6פ" ינ.)ש
 כמ'" מי6י נ)לסימקי' פס י6'גסש

 ט4ן 6הת ומי[ס סמנקוף עו סקוקפ 6חתמן מח0 :ן:'1 סי'""מ גמימ
 1[]ששש שויפ ,:,.;.-,(,.,,י,ן,ן;ן סמאופ סגרסססוט, מיסין ס61 ספנקוף עו כמ,ווכםמניע 6ס : עג4ל לפהחיו מוווס סני'ך 0מט6 סימסש יו= * "ס 1צך ככוש ם:.נסק6ס יק סמםק11 עו מניפ )רסות פשמ 3ניהו ססו6 מעת %ל חוק0 )פגין מ סש
 מוהס )ו מס נו!) ג'ה 4 :': גמ' 1ד6; ומוז "'.ג'ן 1' ע1 3י6 יק3עס דק פוס גזם ס5עת6 דס מ6"י י יסש

 ייהר סיסב גע ס.-יכרמלסי,ריי'  נתם'נפ סין פס' לג(ס4ן : ר-ספ.:מ0[ טקרס" סהם גס' ןי'ן 3רגע.8
!8



שעריםפתחי

 רפו מיזה זתלכהע 41קףןיךן4דן דגולהבאר
 : נטוופ: חייביםכולם סחל לפנים יה חדחם ריבה מו : שפו% )יד()י"צ מי "ויש בטזחהחייב דלרית לו שאק אע'פ יהביה כ4ו ד': על ו,ן( סקו'וי.ר"'טדלפ"
 כולם ונעשו הרבים לרשות או להצר סרעחים פרוקים הרבה בבית יש ואם יז פ.6 מנמופת

 רגילץ שאק הריורים נהמעטו אפיל1 חייבים טלם הבית בני מייאה לכ3יסת :סנס-ויאימנ.ס
 ל הע רובה פהחים לו שיש טבית יח : מהם באחד אלא ולבא לצאת עהה )מש ס:ס.גוטי
 שאינ, פי :ט %של

 פחח בכל סזחה לעשוה החב מהם באהה אלא ולבא יצאת יניי
 סרמע נע קתמ )ו סיס סרתף סעור( )מסמעות וי),6ס )ג.מסס ונעסו סו*) סגס : י9,קהכיכ3ססערגפ:ע6

 06 תמ'ד נו 1יונ6יס סגכנסיס סכית מן קמן סתמ 4 ויס נדו4ת נחכיות יק 13 טמגנ.סץ מ,.יס ע,יקר6
 )מוו,ס ר16י סר,טן 6ין ו6ס פס1רס 1סג11)ס חי'3ת סי6 למןווס רש' )יע( סקען פקמ 1גסעריךניהן

 לפמו פעכום מהיצית הינף הסולם סביב ועושים בסולם לה זעולימ לעליטק ו!' ס' סעיףיש! ביה שבין טא(-ובה )טו( יכ[ 6סכמיה(: סס1נת גסס כסור)ג-י חיי3תו0קסו כנד,)ס ונ-)נ!1ורמנ'0
 אווט שעושע במעם פהח צורת בו ויש בראשו למיגלה ופעמים הסולם בר~לי מי'טע::ק2ן

 שאוהוריהדלה )כ( 'פתח כ בשתים: למ0החייב ונם למ;לה עשו ח'יבואם3.וע'15:סי'ס:ר
 בנתיינ בעכוד ההלש אחר כשקה כא : בסווזה הייב מפח פצים לו יש אם גיסהטטחסגרס'י
 לכ, טזוחק וצריך פהחים כשני הם רוי העשר לצד 1בח: בזה ציר יןכר שיש כל ח!:תסג16;'ס
 גסק 0ססימג,ס

0מימן"
 י,רטגץ בסטנס ה" ג*' זע-ס ע'ג )נ סס יגר"' סכ הפרס" סס סונ6 דרג טע,מר6 :גרם" סר6כון 1גפו' סס5 וונ

 היטבבאר האיבהפה(קי
 נס דע:ו ויס6 6חרח כ. מהת)ס סינרך 16 3רכ0 ומתדקץ סמווף גימ  כ:.רי !ססיק כס כו:;כ'ן ש.ךסקורין
 7' ען )'ו( 11: ע! ג)) פ;ורס :6יי 6ט'ס גמ.,: ה.יג פ.-ו;1,'0 ס! !1)יןכס

 : )סרמג'ס 7' ס! ד' )רגע ג7. 16 -
 י,-, יה-ג ה,ךוח ,כ;עי 7סי מקורס 6'11 ,כ.וה סדר:ו מ1'מ.מ

-14- 
 י'6 ל6 ה-לח הן'יה ה1דה היווה 1"מ -

 עסרס נכ,ס ט טש . ר6וי )יע( : סכיך עג.! כ!!ס ידי ,סס 05 ק6. גך;5. 1:פ111ס כמקיס סק.רף כב ומקייןגס:ן
 סירס - ס"ה1רי )כ( : רס.1 ס.' כ7!קסן 6רגעס 1רחנ ו!6 חע:כ מ:.ס נ,ס זיס "מן נ17) 71עת - !" "ו ע1:'סס0
 סע:י,0ן

 סתח'ס )סג' קי.וע ס"ס ר.נ,ת 3כק),ע _:ס גנ,. לסו, 4"ס י)קגיי קמי1י: סס0 !.ק" "ה'ן ,ך,ן ע'י

 וען,,וו,.,ייוי,.י,,ייינויששי
 ניי;5 .יי

 0מ11וס 1,61 סו6ין מטרגי !כהה 6חרה פוווס נריך וס הזי כזי 5רע, 7ירס יפ:כ ש:ו: 7* מ,ויס פונ0.יי
 גמ1גתת כ'6 ססר' 6חרת מוו(ס 6'י )"ו 061 גהל!ה ::עו:ס "61 כ"ג שגת סעי.נן ,6 וע.ג :סוס ;) קנעד.רת
 ססם כתהיס 6ותן מג6ן הר6ס - עיג טנמ1 3ת!)ס 7ירת זמש, פשרס קנס דיפ 5וה, ג:שסס 16 סג)כס
 06 6פ.4 6מח 3מוו,ס )ס0 7י ג6מ)ע  ועמיי מ)יק.ס גימי נ: וו"י ככוס ג! ;3ע וירפ ס:ו, ג גהיר 5נ!6רע,
 ,ס סרי משיס ס".ט גס:'1 )טוטר: 1"י; - נג:ןס )"כו:וס

 31, .ו
 סטמי_

 כם6' 6!6 גסתי0 מימיינ ד!5 ססה

 מערנים ס3מק)וע י:ייט גו מריחג'ס עגזעגס"ס ', ( מ-.ר.י סנ5ון 1גקנ - :שער )ין( : ג16רן ע'סיי!מ'ס

 כד נ17! סהך ט 1גסחך זרחנ עג 6' פז כימי)גונית ד)ק !14 ס06 בס1כקוס !7עק ו5ף ס,ו גפ!ס גייורפ,,ס"
 ככנ0.ן ופס סג'ת 0)) )ויך )פק מ5ן סהחס'עוך וריור ס.-)ת טק) ד,ת.; י)ק גכס': קגסס 6ס סמ,ת:סעיר

 ס;ג;ס ימין ס610 )ד ג"ות, דסייס סמטרג' ססחח גח!) סמ,חס ועכס )גית 1ממערנ )מעונ מגיתויני6ם
 ג6ומו יס 06 ח.יוק יס סגשני דסתח 6% ג,-ין ססי6 ססיע6 סמטרכ. יחה ס! סמו:1ס 61.נ )ג'הממערנ
 ססת סגי! סס 6.ן 06 6נ! !וכוני 6חרת מוווס )ריך כסח ס.ע,ר ),ס1ן מערנ גין סמ73יל כ,יסמ)ק

 ותם ס:י )סני0ס 6' ו,מ.ן סמערנ' גח)! ש" נ0 ג".י, ס)סוג. נ0 1מתכסר ד!יהיס נמ"ן סג7) 16הימסגינן
 'מע 3ת)ק סירופ' גסהת ססמווו0 ,.) סכאם 6)6 וס 73רך נמי סו6 1מכרגי יר1מי )סין רט'יס:קע

פגבגס



שעריםפתחי
 הטלהביו רפז ר% בתוזה הלבוה דעהיורה

 שוין כ: לנוי' שאינו לשנים 5חלק1 לג6( העמוד אז ה';כור לצר צהיים שאין כ[ אבלפהה'
 מ.י,י,יע: סס::: בא4 בפעדק והדד לארץ בחשה ביה ל:שונר ום:( כב : בעלטא לנייאלא

 ,"בי'לן:%ש %1 צושי,:,עי,י%ו"',,,:יי ןננ:-ג('ק:'.מ
 מ:וזוה )6( שתי 6 יש אא"כ במזו1ה התב הפהח אאין )א(א ך",)גגית: ש מעיפים ב' ובו . במזוזה חייב פתח איזהרפז

 וכשקי
 נ;.1 ס :ף:-!' :

ש:;ע'-מוי המזועה שתי ל קשה כבע 1כיפה ומכאן סבאן סזוחה לו שיש בביתב  תשובהפרוקי היטבבאר

 ולמ נקס'נת יח - כ.ח : עכי) ל:ג'סס 'מ'ן ס'6 :סר' גסגזל יסמ5ן
 עק'ג"

 ג-ס :ג..ג כ'ו ם'ם שגר

 ן):" ז.-גגן כ;ק ג1י מיה ס.שר י:י:ר ג'י1 ינייר ו',ס גסהח סם..י נס נסה)ו זס 06 6י" מא ,ס ניס"ז
 ג)::

 : גר נמ זפ;ור "פכר ע" נכעש 1)ה1ח לו כ*ן וג,ת ג'1ן "מר,נן ללן יק2.) מיד וג".י נח.צ 'י:ל'
 ר!? "ס מ-: 6נוסס ג":! ין ע . 'ו: )' ממ[ו,ס פעור )'ז( מיס1 - מ::11,ס ינמרי הכעך גוכ3'ס ע.3י סלשסכ'ח

 1"ם ,- "ססההמססהח
מ5ד ן סמ;וו?3יקכשם

:מ,' ןתיד
כ1ס ןימין
;ע,ו -גוס

 רנ'נו נק:1נק עי,ן . :ו:נ.ס מ:1הנית
 :::ר 3יטן") מע,, ס'ו ש' "'גי עקיג"

 מןהי
 )כ"1) ,י,ך ):כהמכ סוו,: ונכע: הס.,יו כמ: )סטה 1זט; 1:ות ?מ::,ן גו:נ'כ !כט31ן .כ 6ןס':ו") ",ן ג:תן:ח :1;נ,ס מעונר

 ו6הו ).ק ו::.ווח 1קיי.) מ"הר זח,יג 1ך"ס ז);,ירס ו:כ.נ :,גטס שגז כי;ס.ק ומקו, )6 "1 נמ[.;ס וו'ג י.ססיכרה) מן סזן:"
 !, :':נ'ס ו::גז ס:'מ1: 5ג! למכ כי כניח נ44 מהוי זי::", וכמיכו נ;'ו "'; :כ!ו ןמה,. מ'ע מ.1כ ה"ג)'

 )גזו; !נו 6'ן מ'מ "ך ':ן,) וכה נ), כס )')ן )1 ו,." ס-כן,! ג'1 ז:מפ:ה ג'ון :כ4ס'ו:י
 כ:-"

 רמ;ח ין:;.:ו
 :ן סר:1 נ:';פ1ק גג'ק ג:;נ1 ז,1)' 11 כ,6 י"ס ומ,' ::וץ רק ;:,1 ;ו:נ'ס ע1נ1 כ':1ס מ'ה,' %סרסזת
 ס:6.:ט" :'ס'סגץ.0:

 ;ם 6ף זג:ז'[ עת 1:' ' נירננן ):חמ'י 6י6חך"'ן ,'ן מ:וווס פ;1ן :1:ך זן.ה ':'1ן )':יה,
 ס;, מ-מ ך !::מ י: נ;?.נ דנקע 55 כק.נ( 1עמכ', 1ס .;עמ'ס נט!ס מכמ: [: כ 1נ:ן ה!:ק: ך'ן נס "';ימהף

 כ: ע !י ט:ס ג:יס גו:ניס סשנן כ."מר ה:כ ישין :.ג" 1מ:.כ )ס;! ס:יפ.ס :יו ז.: 1גפ-ס ):;) ': סורנ:;נב1נרדרק
 :עת ע! ס1, :פ::ו ומויף כ:חנ קפ'ד סי' יו.ז ה)ק ה1י';ן ט,כ ג":1נה עי'; ' גמצוה ה"ג סס;ה 5'ן )א(1-:נו

 גמ111ס ,.נן 5.ן ה:.מ? כ:: ע) הנין ::ך 5ס י,4 מכרע ' י1ס )' ממ:ו[ס פכוך גו' גה') נ,ס ה:1:י כג נע'ףרפו צבינחלוע
 )כ,ן מכמע ו:ן ,' )6הךסך

 סנריה"
 סכ1:ר ::ק.ק :4:, כנ,1ן כ) ת;!כ נ:זור ",!ס :1' פ:1ר י1ס :,כ.ס ג)

 מזיג:ן רק ה,ינ ",ט ו:1:ן זקי.) ט"הן [ס 6 :יין ו!.ע מ.ז זו.ג מ)' יוהו ע) כ;ר י6ס מכמע פטור י1ס :):'ס עזכיח
 ס,'11 פע1י כ,ב'ס זיי סטעס כג' ג-ה :יקככ.ך ונוי 6חר ז::בך 1;ר,: !' ),הן :ס 3ו .זוו ": יכ הי!יק מס :כ)1 מ.הוי 6,1 ,' נה,ך וו-ג ככ4 זמ.היי מכוס )'4;ר

 1:3כ' "'ה, ו: 'ע:: 5-ע' ז'לת וסו' 11.! ס': דך: ען"1 1קר"
 35) ס'כ ו;,ו כ'2ן :ו,ע'! מ'ז ה"ג )?:חקן זע,י "ס )וקס )ענ'ן נס ךכ6 מי מי'נ 6יע' ז'יק גף 1)6 )' "וצ גסגו '11- י6כ 5:: כ;.ך י6'כ ע,כ נין ג,:כ' ס61 סן' יום )' גע'י יר ו,ס ננ'ג י"מרק גש גקגו 1:ס מ,י זףגפנ:יה
 !מ? רק :ן ככ :זג, !6 ס.11:ה,:' ס" [,') 6'נן ע;'נ, ז3-נו כ:1)ס מ,1ך גקכ,נ; ע,'ו :תמכ ג:1 1'ע ס:.ן זגר'ג,פן
 זי'ג ד;וגר )ושרזוט

 פד16י,'עי
 1:"1:"ח" סנר" שו כס ז;;גו )מ"' "ג)

 מיז3ק וק ו'יך כ.הך זנש:ן סע,ך )ן!)ס
.ר'ג



שעריםפתחי
חררךז הטלהבאר

 זיי
 רפח רפז מזהה !ץלכוון

 בם9ם המ:פש ע'ג."
 המשקי

ש בי צן2 אע ואם חייב יותר ש מפרים " המווזות ביבה )נ( יש אם  דשצר "ס נונס יי %? פתח וג'ע סגס : פשקוף' %  שץ כפנ' שר 
 סתח ען סשט'1 6מת %" ש סומגץ ע!יס 7לוג 46 גמדינות גתסספ ספנסנ - נממ,!זס גשק 6%רדפ
 כייגו נ'חו "תש סמ'ס 'ר6 )נ( כל לגן סיסמוגו מס על )ב( ל0ס 61ין נכון 61'נ1 כסיסס 4יפ !ע~ין ד'יפג

 : 3מסומ0 )מסרייל טנת63ר וכש סחיע.ס ססממיס נכל מש!סספספ1לשדן
א % אי מ  
 צ סעיפים מץ ובו * נכתבת היאך במהרפה 66 ך יש1
 בועושה אחת ביהעה אחר דף שט: על שסוע אם חהטה שמע פרשיות שתי שכותבק הסזווה את מחבץ כ.צד א 41ס י"משס

~ 

 גכמו )א( 0למעלה יעח טלממה ריוח
 146 )וננאפס . שהצרך אחר אוהה לטל כדי ישייר )ב( דובתחיתה צפין יקצי פ6י ס5רססן4ס
 ע:ע ין יצ% ששע שת 0לכתוב שבח אפילו הסרר על שלא )ק יבתבה נ ! כשדה דפיזו,הההעחהצן בל ש גשנים כתבה ואם שחד בדף לכוהבה "צריך נ: )עור( כ3)( )6( ל:מ0 הגס ניחס4ש
 פמקוף )גיסס ספצ!!פשיי נוגי 6סו סוי פ* נגוגוסי.פ ;פותות ס'1 מ פ:ת!ף משנ 0מס: *! ש ג'שיע ג")יסת
 סרמג'ס שן, רפ'ו גרפג0 גגוסוק( גמוו,!ת גיסוי ני,ך !)גן סמ:קו5 6ס54 )ססעג) טמח9! ממשס יתכג'נן !סרס 4ה6פעע;'י
 ע(* גה פננצק פפ5ים סס'4ן!פצש פס)'רפ'ם

 ןר,מ מםמו: ע'5 )ג טס נטיי,
 גגןמפ!שרנמנמ"

 י' גכע'ף ס,"וס' גפס וש" סע~ר וג,כ םם ולפג'ס וסמ.ג!ם.פ סר6'ם וכ'ג גש' דסס סר6,ס יגי"ו סנ6איסיי' ושף 6ס% גמ!6 וגו'
 היטבבאו תשובהפתוו )ממי)לי

 ש ג'ג וף פקחמק י6'ס פש.וס ס:יסיז
 פוה:מע!פי

 ע'כ כפוחות חסימ ס1דייס סמן סנית טתלי מ'מ
 ג)6 7יקגענס נ'! 7פעור סמ6) מנד י6ף סם"ן וגתג ג% גשחי; סנע גיר 3ס' ע"1 סיסמדט. פס ס! )ג( :פ'ס
 ס6ח ך:נעיצה: נ%(גצ:שס-י בנ:ן ימנ:ן 2::ל ימ!מ""י'ינךוה טרפח

%[
 גהליו טיס ג! עפמיס " 4נוס מ1רף 0י6 סעיקיס 6ף דגסזע 51ף גה4עוסמנ ם4!פנישן 0מי'ס ספט פ:% מו. ינ .סימ סע5 3כין, סנ:6) ק'ה יעקגת'גכ'מן סמפ נססעס :נ! *ס:,

 ' לסתעש ס6רן ח מתחיל 06 ו6כי' פסח,ם 6רכעס י!ג ט:ס כשסזס גי! סנדס גפפ4קח מ'פ א דןסו(ם

סשסק,י
 מנערף 1)6 עישס מקרי 6ר3ע חיל סס ס6ין 6חר 6נ) נט*ס 6.נס 06 !ימו6) סגמ יגן לממח ס6ץ מ"ס

 י'קוס ג)י נקוס עסחיס " נוגס ש %ס נעניד ם.גמם )מט 'ם ד;" "יע וכ 1ט) כו, 1.1יה ל:היסנחפל ס6ז למעסס 11'ע ס6רן נע פסמיס " גונס יס';ער נגן מס 61'0 ע)יסס )סמון שסקש נוו!י )סם ים ;'צ'
 0סא מנףס סכ)ס גמקוס סמצוס נע_0 5ט )מע)ס ע! ס!" )ג( : פ'ס שע דו0,ג וסיג6 עיז סממסוש עז ני1ל סוטל 7' נחילו ים 6גל עיקוס יס 61מ*ג סג 1גן סגסנ:ו גש יסיסגנ6י סנשל עקג ו* סה ש(ם

 7' סס טיס כיון ינטג סנונ0 גטחער ס!מעלס סעיקוס ד6ף גרס'י קיע זימ6 לפס יס כסרמכ'ס'ס"ט
 כעום: וני0 לנונס מנערף ל6 דטס כטרמכ'ס קי'ל ד)מ6 עקו0 ט610 סעליון כסי,י סרחנ נמקוסשפלס 6וחס נעסס ו6ס - רס'ס גסי' כמ'ט 7יענד 6סי' 0ס,) חס סטלין פטליט למיט סמוחס נעטי נצר!6סמל4
 כמר דכוס פלמסס סלישס מסני למע!ס יט,ינו טעליון כס)יס !עס.תס ייס ונר6ס . נמטשף ימעיטשהס
 גגוגס למעס יגסר גיון מ'מ . כמ,יזוח מלמעס עטרס נונס לענ.ן מ1ערף סעיקו0 ס6ין י6ע'ס )סרמג'ס:ס

 : ע'ס ה. ס'ק רס'1 גסי' כמ'ע ננשס 16תס יכ00 מממסיס י6ס: %יס שהלר וטגק(ככיסוי למש עוג ונס עירס נט0 דסמו,זס ועטמס וג', ר.עור כמ"ט סימפות טט 'ס 06 * 6יכסת וי6 ירס:ית ט0ו6 3גימקוס סתחיו )כי מ,חוח יעס0 מ'ו רע,ת רוחות ממור6 כעת ל'ס3 1ר1נס גלמ 6)קיסד"ת טננס נר סכל 0ע" סחכ - 'ר"ס )נ( : סע" סג'ל רס"ע גגי' ככ" גמ-ם מכתסי לנועלס יניהס ל6 ועג.ס.כו' 0פפקוף עי סעריך 3כ% וסג3 סלמסס )חיו3 עייך סע)יון חלל נס 6! - ח,ע עליס וסו, סעישס זדסשםרס
 : ס'ך . נויל מוקפהו סמסוח סכסוף ס6ותיוח טיסיו גדי מעע רק - כל! )6(!שפדמ

סקח
 ר5ף 05 1'ע ו)פ'ד עיס :15)ם גסיס גש ירם6י 5נרכ: 6:ן נ(ם י'ו ט'ק מ'ה גתני ו)גע )' גשן אית רעסש 5ו,ם ל' !%ר עי )קנוע ה"ג 6ינו נמס גש !וור יייכ ש ר46 נר!י נ%א !י.1 פ'ס %1,נ5 י*קפ6 ספיר )' דריךש ס:')6 קעסס גס)גוח ומ-5'ס כ'6 !ן ע'6 גסוספוס וכ'י וו מ,קיגסנו6 יכ.ל מימ-סם וור6ס כפיו דמיואי ל' 6מום"נ צביב!הלונ

 )' 6הי זגהמ סשזג ט:א ע)י.ספפין ,ופו ערף 6!1י קגיעוהס געס ס'6 רק מנר:ין י5ן נש!,: יכ5 מם6'ג כמיונ געח ע)ח נ'נ )גרן יצ) 0פעיר ג;(:יון * "5 י'ג יום גכ) ס4ס ע! רמגרטן מ6הר ט4)ס גע4ת יחק6 ד? כ"יונ סעה ע) )ספי! עהף .והר "41 גןשםזם
 רסן ר'ם כמ:') )גרך 1,6 זנ::.נ ויה6 .!זנ:; ,.ט!: )' 5:ר ":! ג6; וו: 1"') . -:ף וגרק י.(ינ" נט: ג, ס-ק('כ כ'מן )ימן יכס'ת יך ס' נ51 מ!רהי עי.ן 1י,קי: סי גססין ופ61 11 נכנוי וגה1"

 ט:. 1.פעוי'ן
 :נ- 6ם ג,ס )חקוו  'ס מו-

 סךנ, רגימ קנ*ן )וכן רק כ"ן )6 ו: כ:ן פ.ש מד6וריה6 מייג 5,0 ון:ך, מורגנן רק הויג 0,ס ,5 דקודס:4מו סכ~~י: ע) סמה לגוך נ-.ך 6. פ,מ: :ניס ",:: קה .5ס.: ש.ו: וקנ: ניק
 : ודק גי: פ'ס פ'ס 11'6 ר.ס !קק סשג6יוד



שעריםפתחירצח

 הטלהבי ושת ר_ מעזה הלכות דעהידרה
 גטו; כא ג"ק בשני זכתבה ך : לפרעזה פרשה הקדים אם ואצ'ל תקחק )נ( לה ואעפסיא

 יתבטל ; ' םעובד 1עור ימתץ שאם בסק~ם3ל
() 

 6ג'1 גסס חסיך אלא דוכטכטום אסרו כלא כשרה הטיל על או הקלף על יכתבה ר :5שסה סס סטס' הסי' מעובד עור שמבקש בעוד טיד המצהק ויקיים )ס( הנטצא משבר שאינושר סשי "פי שיס על
 הש ע,ג לט יעשנה* שלא ובלבד כשרה פניה ולפני םבאותה~לפ3יה יוהר ןצרשתחתיה י5 סגת גסשפו ונאוהה שלפניה סבאותה יותר ארלץ בשימה האריך סו4ום נןזברההארוכה פ6,י 7רגי פטשס אחת ההא שלא שוות עךסותהה כל 'כותב בפ : פטולה שרטוט בלאכתב ,ססיס:כע 0י,:פג השם שרטוט סצריכה )ה( ח : בם"ת כסו גשץ שעטנק של ור1זניןחזכתי:ה :!נ שלס ל" הדיו לענין מ( לרעה ן : קענוח( ס)גות )מרדגי יכ0 גסריס ס)ט )וו~סיס .לכתןה

 י4.מ'ס-גי'"י"" לכתבה צצריך יב : שיטין כ"ב )1( לעשוג פנר3ו יא יותרן בהמהוב
 כ' גסך; סגספמיינממ גסג וגן גע' ס:י ד)גפ")ס סטע וסו, נעיר רף),ג מוהופ סנמ' ומסקום רנ 6פל גול'6 גר ממ76דג
 ססיס 6הס רכץנו כ)מעס כה: ג1:6 ')*ס" ע,6 )6 זף כ: 1ג1' הה גי גר 7רג0 ו:ומר6 1:סכם6 סגע.6 כפ':גסס
 סס סרמנ-ם ~ג'ג וכוסמס ת;נפ6 גסס וסי6'ם ג:י,1 גה,-6 וכ4ס:6 ס0 הסן6 זרג עמ.מר6 6הס( סס'ס ס)ס ו;זננס)ם

 ס'ג מיי' צכנסס ס0וסרס מוסג סקנס גסם ופם פססגפ,ס
 תשובהפתחי היטבבאר

 16 וכמ,חות כתפ')'ן  נכה'גת כס'ט'ן ג,ן 6הס ה';ס '")וה ממטס )נרור 'ט) 1)סץ גסזר וכחנת סהס6ינסי:ן %ין פ:סג קו'ו סימן כמו6) גינר וע"ן עמ'1 - ס:יר מכ.ס 3ס.ת סחוי.ן גמו נס תו)ץ ס6ין חו~ס')סי)ג(
 : ע-ס גמנומר מ'הוי ג'כ 6הח 5וה נס4.ס 61פ'פ קס. ימירי סססוקיס 3סךר ג7'6 למפיע קר6ס ס,7 סי'63.מ ומווו,ס סקי),ן רס" 7)דעס כסג וסס ססיע0 גסדי );סוג מנינו וגן לסרסס סרסס מ3סקדיס ענמסגסרסס ט ששששמי~ 5ין."עי:,הע"נ5"י~5 דנם מנ" )מ6והרת כמוק7מק ג'ן יס'זר0 כ:;ה';ס גמו'0 ו6ח"ג מהסרון כס ויגה.כ סהסרון מקו: עדלמע)ס
 כימן 11') 6ער פקיג6 רגיט גת:וגת קיין - טהפ:ן 5ע,ס )1( כלומר . שרוח )ג( : ע4ס וט' סרסס סשיס6ג)
 מנ,)ס17ה' רס'ו מיגרי מקייסגג"'נסמסוש ינהסוו מ'נ רוג ורעח - )גחהלס )7( מח~)קץ: קיסין3סני

 שייש"י'ומצ'ין%1ש1:~1ג;1
 )6 ד6ון רק נסמו געור וג'ג 7ס.ן נס:י סס~) 6הן געור ויסחד1 סס -קכענס 6)6 ג)3 יקכעגס ד)6סנ-ה
 וכף חגור וכוי יוס 1"פק מס מ?ו' מס 51'כ סג, י") סט'ך גהנ - לעגץ )ו( : עכ'ל גסרס "מיתלס%'6
 נ6וסן כסקוץ זמחר 1ע;!'1 7ן'ן גט' 7כ61 ג'ון 6' גשי סגותגע גתו סו6 ויתרות כהכרות גת'כתס דיגיוס6ר
 6', זהם'מן ק,י.) .ס6 גו' מוריוין ססמיס מסיימת ס)סניס 7ססס ספעס - נר6פמ( 61.ן עעפ5 זמנשק סס~ני5 ור5'ס מ:1' ד)5 .ססיג גוי,1 : 3ס,ו ~גרו )6 ומם'ס ויחרחת סחכרוח שגםמש6 'ן','ן,,ךן;,י.,:'רן,.,,:פ ןפ %הלוי35עיז5ן! גנוו ס,6 זמי'ר. כ'סין )ג' ך16,ס סמ 6,1 "הז גי9 כסס וכה3 ל'ג סי' כ6"מ וגתג6ר כתפי)ין סםרסיות16הן

 !י':ס ומוווי כיטוי
 מכ,: ד)5. כם )ומנ61ר הקוס )01 ד6.ן מכמע פ:1)0 סר:ס )6 ו6ס ככסנו וסיע סיפג'ס מלק וכימ עכיו 1פיפעיט) ס6 קום.6 מ6י כ:ת.גס 5מי כרעוט דמ;ני 6ית6 061סרטוע

 חש;ח כש 5"ר ס'קין ר; ו:וי ס6מי,ת גנ~ף הכרון 5ין ין6 יו'6 6ת'ג סוסוע מסמ % )ק גכוין גפאוסיכש'
 כ,ה( )ע:ין גוס 1!.ע ג:,גכ סמס )לע סרעוט ג)6 גהג "י כרט.ע יגט' יס1)'מ דמ5"ר 1') ש6 גמ,ווס ומ:נ,ינ,עס
 ג;ו? מ:ןעע כיס ק": כ,ס דנז') כ:כ:עוט גע.ן כ;ה,נ: 1)6הר סמיג0 ק11ס ננמי טרכפ 05 1?סיאק 7ים פשוכ'
 ):רם: זמב:' ף) וגו') ::וט.עש ס::ס:ט, !5ן- 5,1 7מס:' גיי;1 ייס ש:היגס כוצוע ג)6 סעכ סיס ד61 ג.~ן י'.יעוין
 ג'ין ד'ח,' גו' ןי6 גרע ד6'וו "1 :בווטן :': !, זג':;": ומס נקנס נ:יטע עת? ונס ג:כיי ס'ס דסגהיגס גיוןגק:כ
 מ.מ.ת ג:ס: ע,ין . סס'סס גן6כ )ו( : ע-: ע:.ן ,ן.:, : ו! ).ז נפ,נזונה'כ7ף )קסו) ונ,ק סכס,- קנ) גמו ויוי ):ךעטדגי17
 ::מוח: י6ר: ע! ג' 6:  גהן4ן גסיפ,ך :פין,1:ן נ:':ה,ן ןה';6 ממ6י ע)ס6ין נ:.י0 נמו~ו: כינס 6: רמ.סכג' כו'עז:,'כ
 . כ';.ן כ-ג )1( ע-כ: קשד6 6'ן נ;יגס כ!1 וע;.ס ,, 15 מכ;.ן גכיפץ 6נ );סימן ינ:ווס ומ'ס יג'יו' סכו ו67יסס.'7

עמ,-



שעריםפתחי
 רפם רפה כשימץ דץלבחץ דקמץירושדץ הנ1להבאר
ש

 שאינה לפי כשרה פתוהה  עשאה ואם סתוטה )ה( פרשה )ה( לעשהז סצוה צי:י,מןמן:]ן! ששע אם והיה  לפרשת עטע  פריתץ שבין קייוח ינ בהפילי!: כמי סע ב פעימימו6
4נ

 ס1"
 שאכור מן שסע: כלפי סאחר לראשה מסושה רכורנה יד בתורה: לה סמוכה סס ,ט,

 ו שבפנים יהיה היבת "כנגר שעץ בי'הבין שםבהוץ אלא מאוכה בה לויסיף שטוי פ'ג !'415
 נקכ ימלמיס טסג? 1כן ס.ק( ומריכי סר6.ס גסס )עור ססלסיוה סגין סר.ומ גני ח.6 סגס סן5'ס 5נ'וגסס
 נ' ע) ךגר ס1ס יסוס.4 6ין נפניס 6ג) גסנ-מ( נית'6 ג6!פ', גו "סחהיף ס15ה יטעם מגטס עי 6וה ג! סיג.ע כיי י,מי,ס מגה,גת "והיות 6פ מיקייסטך ס' 6"'.י ס י)נ. 1כ,י.5ב גמוגס,ו ט,.ו מנה1ן !גת1כ גוסנ'ן גמרדג'(כו7 )טס מגמון ור6ס ס,ס6 סד' טס ננר נשס כס סלמג'סוג-)
 : סעיפים ה ובו * וברכהה נקבעת וכיצד קבישהה מקום רפם?דצנ,1ל:ית : )טור(פלס'ות%5ה.1ת)יס0

נ!ךני?
 כהיבחה בשעת יברך ילא מ:1זה לקברע )נ( אקב"1 כי,-רך יטה ימ ס ג,וק סל.,"נ 1'קבענה דבי כל של אי קנה 'ןל -שפ'פית 'נ'הנה )ב( ' .קבע' "בא )א( א יס'

 גאיזרן נ2 : ?רסג'5( הסוגה גכס )ג.' !כ1!;( 6מה נרכ? מנרך טו,וח נ' 15 כ' )יסוךגע ונתגכ;וווומ"ייה
 .אם *השער גובה העליון שיש הבהחלת )ע1ר( ע,מס( גנה!וס כ':'ה:ס וגיגן מע:כ מנרך 1,':1סי,ס ".נו )6(ס.,ס )051 לחוץ הככוך רבטפה פרלה של קלל בהוך קביעת,ה מקום מ)רך:.קנן::
 לקובעה 'וצריך מפה )ג( כהטשק:ף שירה'קנה ןהוא כשרה טוה למעלה קבע גה'"ע:::::ין
 ייאם ס'ק( )מלדכי !"( הו יז 5סר )נ( ס61 05 כין הי!1ק )61'ן ה:כבט 'כין על כמכ;וחכי,ן:
 פוע,ה פתה הלק ובכל לשנים ביתו שהולק טמי ג : פסילה משמאל יע'ה י4 מ1היתסנמ'
 ההור שע1שה בפקום )ד( להה כוו פתח יש היעלקת ובכ:קי'ג.ה רובימ לרש11ע גל,ן ע'נט,ג

 יכק יבררך הבית הוא הרלתיה שם וסעמיר בו כובב הדלת  נ-ליר )ך( ,ייכת פ,נ עטמנ'ס
 י ' ' 1ג1' 1:יפמ,מר6

 )*061 כ,ג ריכ מ0 ו;זמ;וכ :'5 )נ כס ,ט' מתו, 5.י ;'ר5 ,ך' המנימן6 נ' ככין זפ.ס ס" ,כ', רן,.;ה,1 ע'נ 1'כ:
 1:זמע' כמ1,1 5מו י:יס וינ ממימר6 סעין מ), סע1ר 1נ'ג נומג,ס חכ0 כ;ילי !כ 1:"ק' כ'5 !ז סכ 1נז.,' נןס ס1'נ'י5 מנהי' :ס י1סי 1ז' י:1וכ ורג. )'ס ימסמכ כם מן5 יגר: כ:ז:י( סכ 1ך5ס ז5'נ1 :נ?;.ו !ילס י:'ה)1 ,, מלןן נ;1סספ;ה

 הימכבאר השובהפההי
 :צ ב:טי:.בן כ::בק' ז; ;:נ:סרמ:י; ;ין'1'י": :;: "ך 1ך2::ןכנגיי::;:ינן' ?"רן כ! טס 7כתיכ ס6רע-י:ס ט:? מס:ח!ת 1רהיק? רמ'ס כ'מו ,וי:מס ה1מות גכ:ר 1ע'.ן כהה!תן כירעס'ן

 ןז וך נאעש:.',:.'.:;קשן; 'נגוי",1 " "ג"1"-בן:;ך,:

 יטין כס סרג כת'ט סריג'0 !יכת סככרס סתוןס ט. % 5:,י ג,ס כס!; סזכ ךעהי !6 1;:, )10'ס;'!
 : עכ'! ).1 ס" מורס'! 3ת:,גח ע,פ נתס'1'ן 16 גו 11סהכס9 1ה11ך :'ן כ!'הו פסע נשזס

 סמד:ס ::! ז6ן ,:רמ? - נז: 1כתפן ו1נ; ס:י1 ,מ1,ד::מ,
 ג7,-נ_

 רג- מ:ד;. וכסם,י נס,..ן 1!ה,ך1ס יהחר עכ!ע,ב סן..ס 1.,ג _ס_,1ס נך(ס ס__..ס דעת 6נ)

 ל4;ה :ךן ן'ז. יגוי ךנ י; גג",גו ג'ק(,:ק:גק
 סי7111 !ע:1ת סרנס6'ן נטס ?נזתח 061מ,מכיס ג:יר מ"וס ח1וע דמ!:, 07כמ5 ג:רינעס מנרך6י'כ
 י.,.5ס ג::'ה? יע';'1 1ר6ס 5.נס 157 מכח':'ו;ג,? מגוך !חר ::):1ס נוז;1 כוי 9זס קנע ז5כ 51;כנגתוגס

מ י,גה געז:, ש '%'וג5"! ןי%ן,1.ן'",.ש ו  
 :וסנ'ן וכן כיר.ן מ:יהס ס!:1י0 סרנ 7עח 1כ-) 5דס כי כי ימין מר 15)יע סינך סגית טגתםסי6
 ,'ר ס.גן גתר 15!':ן כ-ג !.,י6? 16 !ג.י? .מין ל?ם 5.י? כ:ק ': דגו? סע-1 גהכ - כ,יר )7( :עכ')

ומ,ס

שוששששושששש



שעריםפתחי

 השוכהפהמי היטבבאו
 נ5ל והטחס %ר'כ מג' ג4חן ס~קנש )יס כ, נ% ד)תות מכ'ת ססהוח גסתמ סעוסס נש:א 4שד סשוס
 י6(: נ:'0 נכ, 5;ךס סס, ס::.כס זהכניק ור6ס סהוו,ס 6חר 6ו לגית ס:גנס ס) 'מ'; 6הך לי"' יס 06 ךלח
 מאת עכ היע י:מ: כול 6נשס מ:) פב6-כ פ:ין גע,רס ס61 סח,ר 06 גן כו6 וס?ע - לג'ת מהנר ינכנסימיו
 ג.)ים,ס פ: ר6ם. יהד )9עשס פק6כיס )ס ייךומכ י4-ת סוי 6ן לתו:ו מכית רק סהת נ4 גדדיו הג)סהוס

 "יע:"קי,,שש ,;ו1ן'":יי וךוב ן 'ב"ניוול""
 יעג,ן גם6.)ח וית - נחר דנר גה יע,ס :,6 ע.ס 16ט נהר 161לינן גית גמו נמסג ססחח )יר ס.גר רים,ד
 גת:וגח שד ומנו"ר )ה,כי ס:כ:כ'מין

 מסרי.י
 פ.ס ס'6 סי' ה-6 פ"סנס קשגס גש-ק וע..ן פ' ס.' "'" ד6ס

 1.9 0קעוס יו נ:סך ש.ן היר:. גס '"שר )ה( ניס: לח,ר ס:ח 11 'ס 6' וגן נזול והדר סחירףיבג.ת
 ס"שס ס(4ן ' גת: י:"ט :;ת: כ י *ס ?וי: מן:י; לנ.ת "' כ:הי: יו ויכ קסן הזר כו יס סחיריג,,הו
 ט. *פ,ק עי'כ םע,ס 6! ג:מ-6 גבץ6פ.: יי6ךך )רי'י" גהר סקען הזר  ג:תה. ",ל,נו ס;,-י) יחיי 1,'סו4ורף
 ננ.ת כר"סהורף

 סהורי
 גדו)צחיר 6.ש וס.6 כמע,ס כס ומלה.ן ג9הח נמית )קי!ח סגמו; סכתוח דסקח ניר וסיגר

 גס:ה גה:) כיכר 16 ס'מן 6.יס ):כות וי: וגס1;ה6 סי,וי וסנ' סוצרף נכין סוכ:ס 1ימין ס6' קטן חדרס,ח. נמק!פ0 שגחת :ף6 55 ג,ס ק!6.ס 5.)ס ג)! ומגי ור,לה סל כמו'ין כ' 1עס'ת ה"כ ג17ל גמיי סו"
 לנזוי קען מקדי ?נג:םלימ'ן

 גהט' פ'.ן . כ: )וץ.קנן;ס נגךס'כ: כוקיהו" ס גמק ס1 ד'דסו 1'ר סיגר ו06
 נמכפמ0 קגיעם :ת:, 1ריך ד1מ!וכ '-מ ש' ש'ד טעס דרנ. קסן לחדר טנכנס 1'מ'ן ס;'סם כו:ס קטן סחזרגח,ך
 נדוי מהדר סן סה~רף מניחק

 9-ג סקט): יי ג:סל גך'ן כסהה. גמיחת ןז( ע.י: עץ סתח ס'ס ל" ו6.יו

 גיפנ)6 סתזס סשוה ק_ע 05 ש ונעו'ן ווהס . סמוי,כ סיטס וכ' עג-ן ו:17) ק?ן מחדר ס;ג:ס וג,מ,ןקטן נ," ןש.","נ,ו':"ג/'"ץר 41ןע :ליינב ::!'":"
 גו0 61'ן כ6נן מץוק ס1 0מע,ס פס ס:נ)ן קגע 1,ה-כ עוסין ס1נו סקורף יג'ה סנית הן ג! ס:גנכ,סוסהח
 : סזנר נזע: שז,י.ך ע'כ גע:וי מן 1)6 געםי מ:וס סחורף )גית סנ.ה מן כנ:נסן ס::.כ: נ.מ,ןסמ~יז:

 נ)ויגג )רס" סט; ס)ו ג:'ע 1!-) וכנו'6 ' א(,ס )ח( מטנ'הין 1ל6 סהורף גנ'ת סו, כל:1 ת::': קרןע
 15חס ~פ:,הק )ט( : ס,י :הו:נות כו6 ו:ן פ'כ יק1ןס יח יכ שסע מככנ,ס 16 מגהון סו" יכ,ן !.ר גסיכרכלן

 :יי11(,4ך',11גש,:יני, ס,ו 5ית שווכ מכ!ג'ת פ.נ כקט)י 'י נ0פך ע"1 - נס'"יע : ט.ך - 610 וססוס ע"ג ככמ:ס ג.מע המיזסמ111ס
~! 

 %(45שם"4ש
 קפ'1 כימן יר.כן'כ ה,מ1: ג:ס- עיין . 9.,כ !!ן :סי )'( : ספ"ך עג'צ 5)1 ג,תד,נות )וסנ.ן וכן וג~' י'6"כ1 : ס ע כק': בם-ו כ:תנ גמ1 5והס 9.ס1יס : כפוסק יכיג גג'י כד,יה" סממגר כ1 ונמוטהו מךיניה נס"רנ?:ו

 )ופת נס פקחח מעט 'רריק ג5,גמין ,ר.נ0 )פהה סמוך כוסם רוחג )קנופ )ה4ז י.קתת מ1, ,חתנ גמזתס)קנופ
 נם-ק :גוג6 סקט;ן י כ9ר גוקה ס.) ך[" ונ.1 . ס'ס כסקה ה,- %1 כו)ש :'ס6 סכהגר6 ש:;ג 01רמססשנר,ס

 ; ס9הה גמ11 1ס,.ת 5'6 נל1ע פ,9'4 מיירי דגו6 )ופר :)זשק )6 4סקשס
ס'ח



שעריםשתחי
 רששש רצ םןשן הלכות ךעחטךח תולהנל

 ש מעיפים נ' ונו . בה חייב ומי נבדקת מתי מעוה צארש::ש"ע
 פעטים רבים בושל )ג( שנים בשבע פעמים נברקה )ב( יחיד אשי,ה )א( א "' % "מןשדמ

 סז)זה בה לקכוע חייב )ר( השוכר כחבירו .בית גהשוכר ב : בייבלגךנך"נךן

 השב בצר השובהפתהי
 גסוף 3ס4ת סמע פ' סנ:ת3 גנון סגיו- )6( ז4?ב כופן מת0 גחס1נח ]עי'ן . :נ)1 הי)ין "ן ק 0 1א(רצ

 )ה); י,ס 1,6 כיג יע.ט0,'
 זווק"

 וסיס ס' נ;)'ון !מטס )ג;31 '01'ף ל6 הרף סגנר :3): ס-ת
 פ*מ וגסלנהן גסזרן נג"וג דססת6 67ע.נ סמוע 06 נ.קח!ת !.ק.ר הסך מ:"-כ קיוכ:י כקן )" כ,נ "זכס.ס

 : ס'ך ק)ס. !קיוסס המויס מקדו0ש מור,י.ן 6,ן ,ע'! כומ.6 ו:מ'כ :ע1)0 כ.ה ;ז,כת ט"ו )ח,ת )"ספיגהו
 כג)ס ז)קעו דמכ 6'מ עשהיי:תגיהסכ:::ןי:וגיו::';י;וךיכ(מ

 נוגות"
 הוי 1), סג)ה 6י6 ק6מך

 ומ:כ'ג הינ!קוח נ1 ),מן !ו 5פ ג), )מ)ו;1יווד
 :::ו"

 נ1 !!מו1 16 ג1יג1ר ני !קיית ,הק;1 ד"ס:ר ית'ז ה0ן רק

  גיפ:ו עז ס'ת ס'ס )חקן: ,6 6'נ מע'קי6 1תקן: )" 0ץ י6י !1ס כ:וה כ0 ).מ': 1: מן ממט ע,כ.0 כ"ןק:.ט6
 סה פ'כ "".ג ס)פ:! כ'ת )עו'ן ק.6 ס-ס קמ6 גנו.נ ס;הג ו:.י )מסיע יתקיכ 61'ן י:ו6) נ! :! 6תר,נסלפ.ו
 סר'נ': 1מ-0 ודוק( ס:רח ,ס 5.ן ס'ם ג6שו ג"'ס ונמדו וקיוט 'ו1כ וננ' כימ.ע גס: סק'נ כ'מודע,ו ):'!)ן:.ס
 וע" וגנס,; !עט'ן ]ס:ס,ט . כג!1 תק'%ן )כ( ; ע:'ג[ . ג1' !מ1:ר1 )ע;'ן סקס כ"ג! נהומכ 6!" 6.)1 טע1ה ג1 ס'סדס.ת
 ננרגס?') ס6ס כפ:; ע'י כ'ק ,'ג ג,.מכ" רג" 5!,כ1 גס' ע" . כ'ת נ!'1). )נ( : ג,:ן מ'כ רס.נ ס" חישכוסןגת'

 ו:ן)ס גוס 0ס6וין קע'ו סימן ה.'ו תנ-נ, ט,ג גחטנק ו:.ין ע.ס כ,ת נ)'ון ע) מות!ה נוה:'ן כ,ין כ5ן )מ-םיפ ומי נס !",איס ג.ס )ר גמו זסו, !מ111ית חפי)'ן סו!תן פ, )גת'ג ס,0יי גס0 1)ס:, מ:.ה כ1רוה 6'יס כ.ר.עה ע)):ת!נ
 גיסיו(מ1רג

 )כ"
 ג0'ס קע'ג נס'מן פון וע.ס . )כק) 6'ן מו!ו,ה נ1 )גהיג 6:) כ:קגכ !" הפ')'ן כק!ף ג.תן ):טנ

 פ! 6מי זנר );היג "כ1ר י1סס כיס נ:6ן !)6 )1 כ)ך ס:תנ 6ך סק,9 1):"ן ג!1 :)" .-.ע,ת "',ס ;'6 ;ס"ן 1)6סנ!ה
 1!" כ)!1ק)פוס

 כ;תג רפ'ט ס" כוסז הח0 גה:1נת ]פ"ן - נ%ונ!ה': ס0 )ר( : ע.ס )כח'י כך,: 1,6 נרנ
 ,עסס כ)6 לון "הית ס-ת )תקן 5ג! כמתקן. ט,מי סכפן 6והו נ)'ולפם דז1;"

 מע'קן"
 שן"ו !סת'ר 6ץ סס,ת וס )ת:מ'ם

 :% !!פ1ת ס,ין ג6!פן ס61 6ס סט,וס ' 6חר נעין ,הק1כ "'6 06 6 סומ זמ-כ כס יגי5ר טיז . 6הר ג::ן5'1
 ס!1 שרס ס0פך )הק ק,ף רק 6ן'!ו מקמ:'כ גומן )מ,61 6.סן גכי0 6ס:ן 05 "נ! )ס1!ם 6קן ה'קין כ'כגיש16
 גזנו סס ע1ן וגתג . ע:סץ )ת(ן גכנ') "ח;0 )11ן "0יר נמו ס,ת ):'ף ת:מ': )ס'י; לוק,ך ")ו כנ11נ'ה עה'ז'ס%:
 ג,ס ש כהפוי0 ס'ת כ! סירשת גסע' !זנק0 טע'1ת'סס מעמ גסם קור"ן כ"'ן כ,ת ג!.1;' 0ק1ן "הןסיפר
 ס0'סן ט:ס טו3 !6 ס;ס נ,'!1'ס מק1ו)י וה ססס סס!פי וח "חז מט!'ת .כה גס0 !ינק כ.:י'כ כ1:גו 6)6ידנו

 נ0.ת עו,ס ס,' נג,י סך"-ס נן הר'י גת' גמ.: גטנ'רס כנע:ס כ?ן ג)) 1ס נכ,ת )קו1ת ),כ.ך ר15. סיכ 61פ:ךסוס
 ס,רזס סנ!ין כוריו כסך סק)הו ק!ק!תו ס:" "ך . טג'רס נו !:כ:: יו"'! ג. !קךוה :"'1 ו?ק:1 והווו כ0 נ01קור1
 ס.ת ס,'1 הק)?י וסי6 ס6ת )יחר ")" ו6'1)1 כ.ר'שת ר!ס הפ פ.י ג!,'ה גכי כ'ס ככ:.ה מן. יוחרנוו,0
 ון" נניןתן הו6 סש גן י;,מ0 נגן ק0י) ס:.ה כ6.! וכ.ת . נ:נ'וה )ע:: כ"ן י," נ;זשסו!

 כונ, ,כ0'י ע!1 ),ריו0
 קץ:ת ,ע:רה כמה1נר 1ג! כס 'סן'ס י:י6! נ' ס'ת מ;!.1נ. כ7'1 'וש 6,1 המכ!'ה'כ .פן, כ'מ,כ נ,,-ן כ:6 ,הו:61.ן

 : ט,ס[ ע1מ1 ע) הכ,נס 'קנ! וגס,סן בסו6 גמ!ח סזנן 'נ'מ ע'ג 1:1נץ מנ:ק. הךון,1 1:! קזכ נ1 ;1כ;'ככ'ת
 )ךן 6פ,ס גכיות וכ1"ן מסן :)ס וגוק קגוע,ח מו111ת ירגה ל כ.ס כן גר" גחג . )נדקת 'ח'ד מן1וח )א(ר(זא

 מ!ג1 מסר,י סונ . כתת סמקומות ג) ד)6 סכס-1ת כ):הן גמעמז גפוק גו כ;)ע סמ:ת1ת :6ר ג!ל:ז1ק
 ומ,ס ו)גויקס גמ,חס )יי,'6 ע,.ו סק0ס מ. ג,י ז)י5! הכווי כסיי גתג ננדקה. 1ב( קמ'ג: כ'מ; ג..נ,שינת
 ס1ס.1 ג) מכ!ס "0וז כ.:וס ,כי;.6 ע)'! 1קס 6חוח מי!,סלייח

 1:! )ג( : !שס)ס ס)" סמ,ווס "ה נס'651 יי:י .
 . כן ג%.פ' כק:וע'ס מ111וה מ"רנע'ס י1הר גו ס.ס ס,הסש נ' ס) גית ג:רן וס'נ ס'לן סיסן "תס נת:וגה ]פ'.ן -לגש
 נע' ,6 סגדיקכ וט:'ן שו 1נינ . 1מד'1ס עיר ספף ה.ינו דוג'ם גסד'6 ס.' 1רכן 'היו ;כ) נז.ק: זנע, דס:ו:ה'

  )ססוקנ סעש' גי1ן נרקנ )" "0 "ות נג! )ס"ן )ס,;הן )ן'ן פ:'ס 5ג) נמזקן י;י! ל1ס כ! "1" גמ1.י ה:ק.שומחס
 סקיג" רנ.נו נה0ונת ע'ק . )מו,ס גס ,קנ,פ ח'יג )ד( : ע.סן ג'מ'ס ג5.ךן1,נ)1ה

 0,)6 גמי 0גתג ס' ס.ס 5.נר

 צבינהלה
 6'נר עק.נ6 רנעו ס:1): מוור הסונת גכס ס:תנה. כק'נ נס'ה ע'.ן . ' : ה": :ךץ יתנ'-1 נ.: :מ:- ב כ?'9רצא

 מנ'הי י;ה1!ן1.'
 זמת,.ק וי 11'! כג: ג,ג נש: נהטנס כס 1ה:: . הזס ת'וג :הס 'יהק.! עי ג!' 'כ.ס 6'1: ע,

 סרן ן ד6 קטיריס ניט ג)י ו:0 סק'נ ג'6 סי מ;.6 ע' נו: מו1י: כ,ת מק-כ "';י ננ'ח' :,'נ. נ::ז מ'מ )חייש
 ו!" ס-'( יש'ו מ' !ע') )11תנ"ן י,.) "מר, ,ו:ך ו:;ס ' ע;'ן ו::וךס ;,,;ן ;נ'ה גיי וס"*;ס

 סנוקי כה,מ'ו י"מך
וש6
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שעריםפתחי

 הטלה גאושנד ףש מזרזה ~כדת רעהףררח
 י,'ס:י' י:סנן'6 מ[ו[ס לס ו".ן נמחס לס סים גהוקת )ה( ית סנ טכר )061'4 קבהמתה כקו0דולתקו

 ג:מ.)י,ס:י. מ"י שכר )ש( וא: ימנוח( ר' ס,י3 נסס )ג4י יו( יס,ס נריך סטגי משתיס על ס;סיד)ו6ס :ש'י62מ'ש בירו לנה ים לא )ה( וכעדצא )ז( המ:וח( רג'גו סר3 3:ס )ג'י עשמ( מקח ?וי ל6)ו(
 ";) !1 )פ)ס ייג 3מקוס דמ.מ וג"ל מסרי'י( ס:יג )כך 4 ל'תנו 6נשר 3סתחו לקן3עס ול1נס ם1[: )וסיתט :סנ ול: -נ ע י' ךו כג.קס וש-נ )י( סש : וטצא נופלה טכבים לעובר ששכרו או טכבים טעובר'ר,בית
 ום0 מי!י*1 6ק בסזוזה חייבימ )"( נחר,בל )גנ.ל(: סרי ל'סר6ל ,ס מס1ס 1סירפ 6יגס מסיס למימ:ד6יג6

 גנף : לפתתהם טזווה  לעשוה הקטגים א; וטהנכים ועבדים נשיםאם'לו
 ע'6 ' ס[י

 ט'נג'
 ,השובהפהחי היטבבאר

 סי'5וך זטנ:ו ):') כמ[ווס ע) )נוך ס1" דפ"1"ג:י"כ'1 - -- סרי :כנ'ה מגנר מ[1[: כס וי: ככ לךוו 6הר )גיח מדוסו ה[מן ס6ין עסס "ות )ק יסש . "ייגיס )6(רצא
 וס גג'ת )1 הןכ? מ,1: ו[כ1 מ;'5( ג:ס סק'ג רפ'ע ס'ק עמ:.1 נו? )'ס )קנוע דנרכה פ[1[ס גו כ': גג'ת)ווי

- 
 גדיפ כ'ס כ1" גוה"כ זכ6 כמ!ה ט, ינרך )ניש 1;סת1[ר כז,ן 1!;"1רס ימ.ס 6'[ס ס, מ:'ם1 ס?1!ן ד;ס נ-)ושי
 0[11ס ה.גח ט14 ?'ס )6ג'ש

 ומתת.י
 0'פן ג5'ה נר', ס' נ:כ סג'6 1כ1נ ג[ס( מ'ס גנ'! )וע'ין ט' הו: מי1נ טהס

 גמ;חס 5ה כמ:;'ר ם;נע מ!" ו"ח,ג [1 מ,1כ !ק"ס גח מיו[: !ס כ"'ן נה[קת ככ:ר !ס'פן כ." "ס נע:'ן מ'ס ני"עין - מ[יוס )1 כ': )ה[;ה )ה( : ע'ס !ן':, זנ'ט וכייס מגרן ",:1 1נית1 ה1[י ו6ח'ג מעיר, נ1.כע כנ' גז,ן גסופמי)6 - כמ11[ס קג'עה סעת פ1 רק סנר:ס הק:1 ד61 כנון 1"':1 מ[,ן? גו סים ג'ה זשכך כן6כ1ן נו,ן נ0:יע,ה כ:ק:י'ס
 )עי' . טשת מקה כו, !5 )ון : סק1וכ נס.ק ,ן' 6ד) 1)כיט"ו ע,; טשה מקח סף6י

 גמנ."
 ו::י61 )י( : סק'י( ה,'1 כי'

 סו" זת0 כגח: נך" ע"ן - ;ט!נס)6
 כ"ינ1 מק.כ

 מ1!"
 )ני" מו1[ס

 כהנ6 ממ;, רח1קס 1ס." נו )ד1ך עתס ר11ס כ?ג,
 נ 1:ת . סיהק ג:ע; טן'כס )סמוך ג? !ן 4ח "הו גנית מ'ד ק1נ:כ ז": ס"מרו "ה6 ורנ כ"י רנינו ס;*:'ס הב גולו .)יוו
 1[ס );;כ 1: גו )11י רע:' 'ג, 1? מרח כ'1,, מ'1 ": דיףעון

"!1' 
 6פ 1סכג'ס ו[ס מ[11ש )כ1!'6 [ס ונוו'ס 01נ'נס

 . יע,;ס !5 )ח( ; ע'ס רג1ן פ!וג ," "ן'ס נ? 1"'ת,מרו טעמ'ס כוי ני? ס"ן ז)6 "ע'נ ו','5ס גו'כ? מ:מ: ה':1ס!1
 ומס*

טע:"
 סקגופ.ס סמ[ו[1ת !יע1) סש:ר 1ך1,ס כ:תו;ו כ)מז עס גתג 1)6 גיח. כמ:ר ג:ו ק,י ס,מן 1י1ן כ,נח סס()כ,'ה

 )6 סקס ג'ת סמו:ן כ',6 ר'.ד כ'מן נח'מ יןכק')1 ז45 ס!1;ח :ס ד:ז.1 1;ח: ומ'ר.ב( !1 יס!ס )"ו חזייס גסהק'ג.הווח
 מ:וס וינון מקךי )" ג'הו1ת סי,ח1נר מ: 6נ) גס'ע כמתיגן 0ס כ, 6)6מ:ר

 1," ל4גן'6 כו" זגגמי"
 6!" 11 1"'ן 1,%, ר:"י ד6'נ1 נמ[1[1ת מס6,: כמ;.יס ":ר גס ג1 1סה[,ק יט) כ:ט1כר נזנר חק6כי,פ - 1?מע,ס "'פ:ט,

 רמ,ם הנ.ע;
 ת'ג יענ'ן ג:1,5; כ'.ן . כונניס מעוגן כגית ס:ר )ט( : ע.כ 4 !:!ס 6') ,.ס !!,ת 1"פ'!ו מו"[ק ס!קת וקר55,כ
 כ"מרו דמ: ע1ן וגתג "הר 1יכר"! 5וסי כי::'ר 16 5מ'כ ג1 י1ר גפ1מו כ1גניס כעיגז "0 הי4ק ד".ן :;קנ ק:.ג0'מן
 : גיס מ'ס ק:.ג כ'מ1 ה'ג יענ'ן ונכ6.!ת ,'ו ס,' סגעג"ר גתסוגפ ע" . :גיקס ג,גנ.ס מעונד ).( : ט,: ונ[.611 מיזי גס !מ.סנד "ת' 7,מ6 משס י,נ ורן ע! ן61 ו'6,1טע)ס

 )" פ4מי 6ג1ס )5 6;גי נס ע,ב כ1' סמן 66וסי6 ורבינוקל,ן
 דסם ד:1,111 נן5ה י,מ;,6 )יגך' ו" רנ'ט טרמ1 פס וה:: . סמח.

 נ,'!ס 46 קען גע!'ת )י)ך דיס ס6רי[.) י,ייחדהס
 מ?"

 דנם 1'מ6 ון. ע.כ נפ;ה1 מ[1[ס הי:ס פ;.פ 1ג4)ה ד,) סמ;'6 וכ' קין נ:)'ח ).!ך 1ויך נ!.לם יגס "'ו ג)'1? 6מר)6 ו6מ6י כמ-הן גנ'ה בו1ס ק!מו :י,ס י..ן רי נמ נמ1חיח ד"מך
 'וו ע, 1חקימ1 גנ?מ-ר נס 11ז"י מלן ו"י,, . פ[1[ס מ11ת ק.יס גנ:מ'ר נכ 6.: מ[ח: ס,ות פש.ס ננ.הו שיטנ:עס
 6!" פ11חס:ופ

 ג1ו)ת.
 ג,כ ונס ומ,ל . !.!'ת טס גט!,ח 1כ1)ן מ1ויס נ1 כ.ס גנ.ח ס.הן 05 גמ1 "ותו שננה מ!וס ס.תס :ן"

 מהפת כ1" ה..נ ו:;'פ 1ו:ס ננ,;1 ס",נו 5ף קנ1רס גמ[1[ס נ4,ג ס," סי: מפ.!6 חייג.ס ס'1 ד45 גיווהו נר6ספשזויפ
 ג'ת 4 כיס ס.;, ונר,ו )סוס 5ס:ן ה,' ס:ס ד:רי .וו)ח יס דהס 1נ.ג )!.1 סס 0מה,יק גי1ן ו*וך סתנן סמחדשי
 61'1 מ.1 ה,ינ'ס [: גג.ה גנר ס.ו ונ-נ כ"ן 1כרי נ:4 רמ.הי, משס מורנ,ן )מ'1 ":ר זו.ג 0"ו)ס גניח ד?" נ.פס6.)ס גנ.פ גדר 1?1, 0.21 . כך מ:מ: ), סנס מיגךי 5ך י4ס 0י ,:"- ), מ:ס ו:כ'1)6 )!שר 16 )גש:כ )ע,מ1 6מ,ו5י
 ק61ס י"ה'; מוו[כ דיגע נ'ה ::ר ד": הרכ ד'ן 'ס'ס י,ס'1 . מזם שונ "ח'ג מןר' 0יליר'ת6 ז:עון'ס יע6הריכיונה1
 1"ה.כ כו'( :קע;.ס 5ת 11"::יס [? ס נס 1וגמ,כ כיו ננית מ[11ס קגע )ת.71 כ:;יע קען "0 ו:ן מהוס )גו7יהק"נ
 ד:1וווו י') מ.כ1 5,פ:'ס ;מ: ומת6 מהוכ )נוו יהשינספק1

 דס:"
 וכ:) ג:,1 מ'ח[י ,.: ו?:6 מורנ1ן 16 פעוך.ס ג,נ

 : [ס נ:! 1)'ע . מ4ג ג,;ס' "1 וש6? ג6'מ מיירי גמ[11ס מ,ינ,ת ינסיס ס6 ,'1 ו)פ'1 1סגע) שיך ססג)פדש'ס
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שתחע

 מעם נטיר ב*נ כל למהוי לתרעיה, מזוזה ב*נ למקבע פקודאעב(
 עולם. ועד מעתה ובאך צאתך ישמר יה פ( ורזא עטל. וכד נפיק כדקב*ה,
 ודא דלעילא, פתחא איהו ודא לפתחא. תדיר קאים איהו דמזוזה דרזאבגין
 בנטירו. ת לאשתכחא שומר, דאקרי דרגאאיהו

 וקאים תדיר, נטיר דאיהו דקב*ה, נטירו בר נטיר, איהו לאו דב*נעג(
 כגוונא איהו ודא לעלמין. דקב*ה דוכרנא ב'נ ינשי דלא ותו, לגו. וב*נלפתחאו
 להאי נש בר דחמי כיון וגף. את וזכרתם אותו וראיתם 1( כד'אדציצית,
 כללא מזוזה דמהימנותא, ורזא דמאריה. פקודא למעבד בגרמיה אדכרדוכרנא,
 כחדא. ונוקבאדכר

 שידא סד אזדמן דרגין, תרין לקבל למתחא, סמיך דשלמה, בספראעד(
 ליה חמי עינוי, ב*נ זקיף שמאלא. לסטר קאים ואיהו לחבלא. רשו ליה דאיתא

 הכי אי תימא, ואי לאבאשא, ליה ב יכיל ולא ליה, ואדכר דמאריה, דשמאלרזא
 לשמאליה, ומזוזה לימיניה, קאים שידא ההוא הא לבר, מתרעיה ב*נ נפיקכי

 לשמאליה. שארי איהו 7 אי ב*נ, אתנטיר נוהאיך
 אתמשך ומלה מלה כל הוא, בריך קודשא דעבד מה כל ה אלאעה(

 גרסאותחלופי היהרמסורת

 דקב.ה. ען בוסירו מן ול": דקב-ה נטירו לב-1 7לא ת טו( )במדבר פן צ.ב. קז וירא קכא( )תהליםש
 נסיר. ג ליה. ואבאשא ב אית. איהו ודא מוסיף א צ"ס. קנוחרומה

 כמה. כלא ה הוה.ד

המזוזההסולםמאמר

 א' יום, בכל פעמים ב' צריכים וע*כלמדט.
 בלילה. סףביום

 המזוזהמאמר
 מצוה, וכרי ב"נ לסקגע פקודאעב(
 אדם כל שיהיה לפתחו, מזהה יקבעשהאדם
 וכשיבא הבית תן כשיוצא הקב"ה ע"נשמר
 ובואך צאתך ישמר ה' סוד, תה הבית.אל

 נמצא הוא המזוזה סוד כי עולם. ועדמעתה
 מעלה, של הפתח הוא תה הפתח. עלתמיד
 וה ב5זד, לז"א, פתח שהיא המלכות,שהזא
 שומר, שנקרא מדרגה הוא וזה לה'.השער
 בשמירה.להמצא
 אינו האדם כי י וכד איהו לאו רב"נעג(
 שומר שהוא הקב*ה, של משמירה חוץשומר,
 בפנים והאדם הבית, בפתח ונמצאתמיד,
 ישכח שלא כדי למזוזה, טעם ועוד,הבית.
 כבצ הוא, זה וטעם לעולם. הקב"ה זכרתהאדם
 את חכרתם שתו וראיתם כוו"א,ציציוע

יצ-
 ע4ק רס-ג וף

 נזכר ההוא, זכרון רואה שהאדם כי71עו'.
 האמונה, וטוד אדונו. מצות לעשותבעצמו
 יחד. ונוקכא דכר כוללת שמזוזההיא

 של בספרו ז וכו' ד,מלמח גמפראעד(
 מדרגוח, ב' כנגד לפתח, סמוך כתזב,שלמה
 יהוא להזיק. רשות לו שיש אחד, שדמזדמן
 את אדם נושא הפתח. של שמאל בצדעומד
 שבמזווה, אדונו, של השם סוד ורואהעיניו

 להזיק. יכול השד אין בו, ונזכר הפתהשבימין
 אל בא כסהאדם נכון זה כן, אם תאמר,ואם

 הרי לחוו, הבית פתח מן כשיוצא אבלהביח,
 אז עומד הפתח, של שמאו בצד שנתצאהשד,
 ואיך בשמאלו, והמזוזה האדם, שללימינו
 לשסשולו. שורה התזחה אם האדסנשמר

 כל אלא ומביבנ י וכו' מה כל אלאעה(
 אהר דילך ודבר דבר כל הקב"ה שעשהמה
 מימימ אחת מדרגא, ב' נמצאים באדםמימ.
 יצר נש-את שכימין אותה משמאלההשחת

הטוב



ליה,ן.

 ההוא משמאלא. וחד מימינא, הד דרגין, ן תרין קימין נש בבר זיניה.בתר
 מתרעא נש בר דנפק כיון הרע, יצר אקרי דשמאלא וההוא יצה"ט, אקרידימינא
 אתמשך לשמאלא, דשארי הרע, ליצר והמי עינוי, זקיף שידא ההואדביתיה,

 ולא דמאריה, שמא קאים סטרא, ובההוא מימינא. ואתעדי סטרא " לההואז
 הא עחל, כד מניה. ואשתזיב *( ב"נ ונפיק ליה, . ולאבאשא לקרבא םיכיל
 בהדיה. לסטרגא יכיל ולא קאים, לימינא כ קדישאשמא

 דביתיה, מ בתרעא ולכלוכא טנופא יעביד ? דלא ב*נ, אצטריך וע*דעו(
 דאית וחד, דמאריה. שמא לגבי קלנא יעביד דלא חד, עכורין. מחן יושידולא
 דלא נ ב*נ ויזדהר מהאי, ב"נ יזדהר ובג*כ לחבלא. מהבלא להההש רשוליה
 דמאריה. שמא דביתיה מתרעאימנע

 ההוא ב*נ, ההוא 0 עיל כד לפתחיה, מזוזה אתקין נש בר וכדעז(

 גרסאות~ופי
 ל-ג ע יעביר. ? לימימ41 כ לי41 ל-ג י לקרב,4 סוסיף ס סערה. ח ההוא. ז יא. בגיוא ורמו מוסיף1

 בי4 ההוא ל-ג ס ולא. )וביתיה.

"מז~מהסולםמאמר
 כיון הרע. יצר נקראת שבשמאל ואותההטוב,
 נושא השד אתו ביתו, מפתח האדםשיוצא
 שורה כשהוא הרע יצר את ורואהעיניו,

 הרפ שהיצר הצד לאותו נמשך הואלשמאל,
 באותו ו,מ סימין, והוסר לשמאל, דהיי)ו)מצא,
 דהיינו אדוע, של השם אז עומד שהאלצד

 לה להזיק אליו לקרב יכול ואיגוהמזזוה.
 הבית, אל וכשנכנפ ממנו. וניצל יוצאוהאדם
 לימינו, עומד שבהזזזה, הקדהם השםנמצא
 יכול ואינו השמאל. פל הימין שולטועי-ז
 עליו.לקטרג
 צריך וע"כ י וכף י"נ אצטריך וע"רעו(
 בשער ולכלוך טנוף יעשה שלא להזהר,האדם
 טעמים, מב' עכורים, מים שם ישפוך ולאביתו
 שבמזזזה. אדונו, שם אצל בזיון  יעשה שלאא/
 השד, דהיינו המחבל, לשתו רשות יש שאזחר.

 ויזהר בזה, האדם יזהר זה ומשוםלחבל.
 של השם את ביתו מפתח ידחה שלאהוודם,
אדוע.
 מהקן וכשהאדם י וכף גש בר וכדעז(
 יצר לביתו, נכנס האדם טיאותו לפתחו,מזוזה
 בעל אוש שומרים ההו8 והשד ההואהרע
 יבואו צדיקים לה' השער זה ואומריםכרחם,
 אדם, של לפתחו מזחה נמצאת וכשלאכו.
 ומתתקנים מתתזקים השד, ואותו הרעהיצר
 שנכנס, בזמן ראשו על ידיהם ומניחיםיהשה

 מרשות וייצא לפלוני לו אוי ואומרים,ופיתחים
 עיא( רס"ו וף *( ע,כ יס-ג וףיפוא בלי נמצא הוא והיאה, זמן מאותואדוט.

 יצילמ. הרחמן עליה שישמור מי שאעומירה,
 הקוין ב' המיחד שהוא מחזה, למטהשמבחינת האמצעי קו הוא היסוד המאסר.)בסמר

 שהמלכות ונודע מחיה. שלמטה ושמאלימין
 ייחד האמצעי שקו ומטרם שמאל. מקונכנית
 משמאל קכלה שהמלכות השמאל, עםהימין
 דקאפו, ימא בבחיגת המלכות נעשתה ימין,כלי

 1עי1 )כמ,ש ונסתמת אורותיה בתתושנקפאה
 אחר אלא דקאפ0 ימא ד-ה רהיז דףב-א
 שבו דחירק המסך ובכח האמצעי, קושבא
 דף ךך )כ)-ל הימין עם ומיחדו השמאלממעס
 מהקפאון המלכות נפתחת או ו)תבאר( ד,הי'1

 מתלבשת שבה והחכמה שבה,והסתימה
 שלימותה. בכל מאירה והיא שבימין,בחסדים

 היחוד( וסוד ד-ה ס-ז )אות לעילונתבאר
 דקו דחירק שבמסך הדין כחות מלברכי

 לך )כם'ש דשמאל הג"ר את הממעטהאמצעי
 חסדים לקומת עוד צריכים ונתבאר( ד-הי-ג

 וזולת דחירק, במסך העליון אור זווג עלשיצא
 עם להתיחד נכנע השמאל אין האלוהחסדים
 ליחד יכול היסוד שאין באפן, ע"ש.הימין,
 מקפאונה, המלכות לפתוח זב"ז, והשמאלהימין
 הג"ר למעט הדיז כחות בו שיש א"כ,אלא

 עם המתחברים חסדים קומת כו ץשדוזמאל,
 עם ומיחדו השמאל מכניע תמ דימיןחסדים
 דחירק המסך של הדין שכחות ותדע,הימיה
 שבה החסדים ואור ד~ודי. ש"ר ה-סשביסוד,

 שלא השמאל מגביל אלה שבב' דשדי, ייה"ס
יאיר



ייה**ה

ע א

 צדיקיו לי" השער זה ם ואמרי ליה, נטרי כרחייהו בעל שידא וההוא הרעיצר
 מתתקני 9 שידא וההוא הרע יצר דב*נ, לפתחיה מזדזה פ קאים לא וכד בו.יבאו

 גרססעתהלופי ותהרמסורת
 סחקזין. 9 ס1וו41 ל"גפ ?-ש. נע בשלח קיה( )תהייםצ(

"מיזההסולםמאמר
 הימין. עם ומיהדו למעלה, ממטה אלאיאיר
 גיוק בשם נקראת בכללה המלכותוהנה

 העליוגיפ' האורות לכל קבול ביתלהיותה
 בית שהסו גשמי, לביתבדומה

 קב~
 לכל

 הדינים ואותם ףאדם. של וצרכיורכושו
 השם מו המלכות אל משפיע שהיסודוהחסדים
 הדינים זולת כי הבית, ייתח נבחלשדי

 הבית, שה"ס ד,מלכות היתה האלו,והחסדים
 היא ידיהם, חה וסתומה, קפמהנשארת
 משם לקבל הבית אל לבא האפשרגפתחת,

 דשה שדי שם ה"ס והמזוזה, האורות.כל
 השם עליה רשום ש47כ המלמת. אההפותח
שר"י.
 דרזא גגין ע"ב( )באות אמרווזה
 שסוד לפתחא, תדיר קאים איהודמזוזה
 איחו ורא הפתח, לבחינת תמיד עומדהמזחה
 של הפתח היא שהמזוזה דלעילא,פתחא
 אות להלן )כמ-ש המלכות של דהיינומעלה,
 שדי, שבשם והחסדים הדינים מאלו כיק-ם(
 לבא אפשר שיהיה במלכות, הפתחנעשה
 וזולת שס. שיש האורות כל לקבל הביתאל

 בית, הנקראת המלכות היתה הזה,הפתח
 איהו ודא כנ"ל. צד. מכל וסתומהקפואה
 שדי, שבשם הדינים כי שומר, דאקרידרכא
 החכמה למשוך יכשל שלא האדםשומרים
 אז כי למטה. ממעלה דהיינו, האסור,בדרך
 באות )ח-ש האלו. הדינים עליו ירבצותיכף
 דוכרנא נש %ר יגשי דלא 1211,ע-ג(

 זוכה שהארם המוהין כי לעלמין,דקמ"ח
 שד"י, שם ע"י המלכות פתיחת אחרלקכל

 שהיתה בעוד הפתיחה, ומטרם זכרון.נקראים
 היתה ימין, בלי שמאל קו תחתהמלכות
 שרואה שעי"ז ונמצא השכחה. ממנהנמשכת

 משכחה, ניצל המלכות, בסתח שדי השםאת
 דטאריה. פקודא ימעגד כגרמיה ארכרוכו, דהמי כיון וז*ש המוחין. שה"מ לזכרון,וזוכה
 לקייס זוכר הוא דזכרוו, למוחין שזוכהשכיון
 וראיתם הציצית, אצל שהסו-ה הש"י. מצותכל

 ונוקמא דכר כילא מזוזה, ודש, וגר.אותו
 של שם שהוא שדי, השם ה"ס כיכהד(ק
 דהיינו הבית, פתח וה.ס דכר. שהואהיסו"י
 עקכ(4 שהיא המלכות שלאפהח

 ע*!ק יס*ו רה)דש"

 המלכות אל מקובל איע שדי, השםוהנה
 את המלטת מקבלת מתחילה אלא אחת,בבת

 החחיכ ז,שדי, עו"ד שריפ שבמסך,הדינים
 וגמצא החסדים. שה-ס דשדי, הי'מקבלת
 נעשים איגם עוד הדינים, שמקבלתשבעת
 אינם בלבד הדיגים כי המלכות, אלפהח

 ביאת מטרם והשמאל הימין ליחדיכולים
 על דינים עוד שנתוסף או נבחן זע"כהחסדים,
 דינים אלא לה היו לא מתחילה כיהמלכוה.
 עליה נתוספו ועתה הקפאון, שה*סדשמאל,
 ונמצ(4 דשמאל, הרר הממעטים דנוקב41דיניז

 דיניה, נכפלו כי מחמתם, יותר עודשגגרעה
 ולא בלבר. וחלל מיעום לבהיגת זה גבחןע*כ

 יש וחסרת. מיעוט שיש מקום ובכללפתח,
 והקליפות. אחרא הסטרא לאחיזת מקיםשם

 דשדי, הי' גם לקבל עומדת שהיא כי!1אמנם
 והחסדיפ הדיגים ידי על אורותיה נפתחיםשא,
 הקליפות אין ע"כ פתח, לה ונעשיםיחד,

 מטרם והחסרון החלל בבחינת גם בה,נאחזות
 רשות. להט שיש אע"ם לפתח,שנעשו

 דהיים לפתהא, סמיך ע-ד( )באותח"ש
 יה"ס דשדי, ש"ד מקבלת עוד שד.מלכותבעת

 חלל אלא פתח, אינם עוד שאז דמסך,הדינים
 כלומר לפתחא, סמיך הם אבלוחסרון,
 נהפכים שאז דשדי, היו את לקבלשקרובה
 ררגין, תרין לקגל פתח. להיותהדינים
 מדרגות ב' יש אז כי שירא, חדאזרמו
 דשמאל הדינים מלבד כי בהמלכות,דינים
 דמסך דינים עוד לה נתוספו מכבר להשהיו
 מדרגות ב' שכנגד כנ"ל, דנ!קב(4 דיניןשהם
 בהם, לומטזז הקליפה מוכנה הללו,דינים

 נאחזת שהיא משום שר, נקראת ההיאשקליפה
 היי שבאה בטרם שדי של דש"ד,בדינים
 לו שיש לחכלא, רשו ליה ואית כנ"ל.דשדי.
 שנעשה החסרון מקום מכח להזיקרשות

 כלומר, לפתח, סמוך שהוא מתוך אבלבמלכות,
 נעשים שאז דשדי, הי' להמשיך קרובהשהיא
 לו שיש אע*פ מזיק אינו ע-כ לפתח,הדינים
 כג*ל.רשות.
 לימין המזוזה קובעט למה להבין,ויש
 הכית. מן היוצא ולשמאל הבית, אלהנכנס
 חכמה ה"ס הבית, הארת כי הו(4והענין

שבשמאל



 קן , ןייייח,ן.

מתחנן

 דהז לפלניא, ליה ץי ואמרי, פתחי דעחל, בזמנא רישיה על ידייהו שווכחדא,
 עליה דנטיר מאן דלית נטירו, בלא קאים זמנא מההוא דמאריה, מרשותאנפק

 1. לישזבןרחמנא

 גרפומתחלופי
 וכו,, לאוכטשה פקודא ב' צ*א כתבו בופו*יצ

המזוזההסולםמאמר
 וע*כ בית. יבנה בחכמה בסודשבשמאל,
 שבבית, המוחין קבל לא שעוד שפירושוהנכנס,
 בימין. הפתח, שה-ס שבמזוזה, שדי השםנמצא
 אבל חסדים. שהם דימין, במוחין הוא עודוכי

 דו"ק המוחין קבל שכבר הבית, מןהיוצא
 אחרת, למדרגה משם לו ויוצא שבבית,דחכמה
 שבשמאל, דחכמה ו"ק הם שלו המוחיןהרי
 וז"ש בשמאל. הוא שבמזוזה שדי השםוע"כ
 מעם נטיר נש בר כל לכוהוי ע-ב()באית
 היוצא כי וכו'. עייל וכר נסיק כרקכ"ה
 בכית, שקבל המוחין עמו מקבל הפתחמן

 ממעלה אותם ימשוך שלא שמירהוצריך
 שדי השם בסוד להסתכל צריך וע"כלמטה,

 ע:לא אותו ומזכיר אותו השומרשבמזוזה
 אדם בגי מסית שהוא השד, כעצתיכשל
 בחינת שהוא למטה. ממעלה המוחיןלמשוך
 הבית אל הנכנס שכן וכל הדעת, דעץהחטא
 וז"ש השד. בעצת ינוק שלא שמירהשצריך
 כי שמאלא, לסטר קאים ואיהו ט-ד()באית
 ומוכן הפתח, של שמאל בצד נמצאהשד

 דהחנו הימין, על השמאל להגבירלהסיתו
 יוכל חמ למטה. ממעלה החכמהשימשיך
 הדינים שהם דדכורא בדינין בין לולהזיק
 להיות שבמסך, דנוקבא בדינין וביןדשמאל,

 כנ*ל. המדרגות מב' כלולהשי
 דקו דחירק שבמסך שהדיניןונודע
 לך )כמ-ש ומפתחא ממנעולא כלוליםהאמצעי,

 השד שנם ונמצא ע-ש( ו)תבאר דיה י-גדף
 אינם השמאל דבחינת והמוחין משניהם.כלול

 הדינים את רק פהח, להעשות הדיניםמהפכים
 שבמנעולא, הדינים אבל שבמסך,דמפתחא
 שמ( )כמ-ש שנגנזים אלא מהפכיםאינם
 להזיק יכול והחו בהשד, עוד נשארים הםוא"כ
 הרעש שמקשה וזהו דשמאל. למוחיןעמהם

 טתרעיה  וש בר גסיק כי הכי אימהימנא,
 כלומר לימיניח, קאים שירא ההוא האלבר

 שבבית, המוחין קבל כבר שהאדםשאע"פ
 בימיט. נשאר השד עוד דשמאל, 1"קשהם
 מבחינת שהם דמנעולא, דנוקבא מדיניםדהיינו
 שנעשה הפתח בחינת דהיעו ומזוזה,ימיה
 שאין בשמאל, ההא שבבית, המוחין גילויע*י

 ע-א( רס-י וף)יפו"י

 הע*כ, האלו, דימין הדינים על כלל פעולהלהס
 חג על זה פעולה להם אין שהרילשמאליה, ,וארי איהו אי נש 5ר אתנטירוהיאך
 ד5יתיה, מתרעא נש %ר רנפק כיוןומשיב,
 שבבית השמאל הארת קגל שכבר אחרכלומר
 וחמי עינוי, זקיף שידא הההא משם,ויוצא
 מאלו נהנה השד שגם כלומר. וכר הרעליצי
 ההח וע*כ עינוי, תקיף שז"ס דשמאל,המוחין
 בשמאל, ויהוא אדם של הרע ליצרנמשך
 וע"כ האלו, ממוחיז נכנע הרע היצרשגם

 לגמרי נמשך ש"שד מטרא לההואאתכהטך
 מוין דימין, מדינים לגמרי מוסרמימינא, דאתעדי מהם, להנות דהיינו שמאל,לצד
 עמהם, להזיק שייכל בהם, אחיזה שום עורלו

 אוחו שיטה עי"ז להזיקו יכול הוא עודאמנם
 דהיינו כנ*ל, למטה ממעלה האורלמשוך
 סטרא וכההוא אמ:ם דשמאל,בדינים
 השם שורה ששם רמאריה, שמאקאים
 להמשיך האדס יבוא שלא שומר שהואשדי,
 לקרבא יכיל ולא כנ"ל. למטהממעלה

 ואשתזיב 5"נ ונפיק ליה,ולאכאשא
 ממנה וגיצל יוצא הוא ת"כמניה.

 ג"1 אצטריך וע"ד עיו( )באזתת"ש
 וכו', בתרעא ולכלוכא טניפא יעבידדלא
 שבזה למטה, ממעלה האור ימשיך שלאהיינו
 חד וז'ש, עכורים, ומים ולכלוך טנוףממשיך
 כי דטאריח, שמא לגכי. קלנא יעבידדלא

 מתן שהוא שדי, השם מבזה הוא זהבמעשה
 וחד, כג"ל. למטה, ממעלה ימשוך שלאהגבול
 לחכלא, טחכלא לההוא רשו ליחדאית
 השם בסוד שנעשה הפתח, מתבטל אכי

 שבהם למקומם, דש*ד הדינים וחוזריםשדי,
 כנ-ל. לו. ומדק השדנאחז

 אתקין נש בר זכד ע-" )באזתת"ש
 וההוא הרע יצר ההרא וכו' לפתחיהמזוזח
 כי וכו', ליה כטרי כרחייהו בעלשירא
 12השד דדכורא, והדינים דנוקבא הדיניםאותם
 לפתוח לפתח, מתהפכים עצמם הם מהם.כלול
 דשדי, היי השלמת ידי על הבית, אוצרותכל

 הזדע הפתח יתקלקל שלא אותו,וששרים
 בו. יבואו צדיקיפ לח' השער זחואסרק
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 חד, יהודא איהו דא אחד, י" אלהינו 6" ישראל שמע קיעח(

 ורזא חד, רזא שמיה למהוי אחרא, יחודא הא ועד, לעולם מלכותוכבוד
 חד. ביחודא אינון כד כתיב, דא האלהים, הוא י' חדא,

 לאו אחד, ושמו אחד 4ק ש( דנתיב כטונא הכי אי תימא, ואיעט(
 לא הכי, אמרי הוינא אהד, הוא ושמו 4" כתיב דאי האלהים, הוא י"איהי
 האלהים הוא י" דא, בגוונא לומר ואצטריך אחד, ושמו אחד י" אלאכתיב
 אחד. ושמו אחד 8" ויתחזיהוא,

 חד, ביחודא דא אלין, ק שמהן תרין אתאחדן דכד חד, כלא אלאפ(
 בדא, דא ואתכלילן חד, אתעבידו אלין שמהן תרין כדין חד, ביחודאודא

 אתכליל כדין דהא האלהים, הוא 4" וכדין חדא, ביחודא שלים שמא כלאוהוי
 בלחודוי, ודא בלחודוי דא הד כל דאתמחדו ועד חד, למהוי בדא דאכלא
 חד, כלא למהוי בדא, דא אתכלילולא

 גרסאחןהלופי הזהרממורת

 אלין. עד אלין מן ל-גק צ-4ג פח ב*ב יח( )מ-א ר( צ-ה נח טת יעילק(
 צ-הנ מח תרומה יד( )זכריהש(

 ובשכםל-1ספעויסולםם(נמר

 אל לשער ונעשו גהפכו שבידיהם הדיניםכי
 וסר כנ"ל. הארהזיו כל לקבל שיוכלוהויה,
 ש(רט דהי1 לפתחיח, מזוזח קאיםלא

 דש"ד הדינים המהפכת דשדי ה"ממשיך
 בתתקנין שידא וההוא הרע יצרלפתח.
 ידייחו וטה ביחד שפועלים כלומר,כחדא,
 הכחהות דהיינו ידיהם, שמשימים רהטיה,על

 התד ודמקבא דדכורא הדינים שהםשל"ם,
 הנשמה על דהייגו רוושו, על בהשד,דנלילים
 וכו', נטירו בלא קאים זמנא טחאישלו,

 ( שרוציש מה בו עושיםוהקליפות

 ובשכמלקו שסעפאמר
 שמע י וגר אלקינו ח' ישראל שמעעה(
 שם ברוך אחד. יחוד ההש זה %1'ישראל
 אהה יחוד והו ועד, לע~ם מלכותוכבוד
 שם, הנקראת המככחו שהוא שמו,שיהיה
 האלקים, חוא חויח סוד, תה אחד.בושד

 הנק' המלכחז הוא ז-א שהואשאויה,
 ביחור הם ומלכות כסא-א סטב, שזהאלקים.
 ובנםנמכ"ו חהח, ה-ס ישראל שמע וע-כאחד.
 חאלקים. חהאה"ם

 האמר, חשם י וכף אי תימא ואיעט(
 כעין הם ובז0כמל~ו, דשמע היחוד הריאןכ,

 אל שוה עמף1 אחד, חימו אהר הויהשכיעג,
 ע"ק יסץ יר1י

 חטמו הויה כתוב היה סאם האלקים, הואה'
 הויה אל ששוה כך, אומרים הינו אחד,הוא
 אהד הויה אלא כתוב, לא אבל האלקיס,הוא
 זה, כעין לומר צריך היה וא-כ אחד,ושמו
 הויה אל שוה והיה הוא, האלקים הוא,הויה
 הויה אלא כן, כתוב שלא וכיון אחד. ושמואחד,
 תטמו אחד להויה דומה אינו הרי האלקיס,הוא
 ובשכמך-ו, שסס שיחוד נאמר ואיךאחד.
 תצמו אחד, להויה בדומה 'חודיס, ב(שהם
 האלקימ. הוא יהויה שוה שהואאחד,

 הכל אלא ומשיב, : וכו' חד כלא אלאפ(
 הויה שה"ם ובשכסל-ו, שמע שיחוד אחדועשז
 אחד המ בבשכמל-ו, אחד ושמו בשמע,אחד
 עמות ב' כשמתיחדים כי האלקיס. הת8 ה'עם
 מנכות, שהוא אלקים עמ ז'א שהוא הויה,אלו,
 וגף, ישראל שתמ ביחוד דהיינו אחד, ביחודוה
 אז בשכמל-ו, ביחוד דהיינו אחד, ביחודוזה

 בזה, זה ונכללים אחד, אלו שמות ב'נעשים
 חוז אהד; ביחוד שלם, אחד שם הכלונעשה
 הכל נכלל אז כי האלקים. הוא הזיהנתוב,
 כל שנתיחדו מטרם אבל אחד. להיות בזהזה
 אינם עצמו, בפגי וזה עצמו, בפני זהאחד

 שהויה באפו, אחד. הכל להיות בזה זהנכללים
 הוא הויה אל שוה אינו ודאי אחך, ת0מואחד

 תוצאה הוא האלקים הוא שהויה אלאהאלקימ,
 כמבואר. אחד, תטמו אחן הויהפן

כללא
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ואתחנן

 תורה איהי אורמתא דהא ודאי, הוא הכי אורחתא, דכל כללאפא(
 תורה "". דכתיב הוא דא שבכתב, תורה פה. שבעל תורה ואיהישבכתב,
 חקרי קדישא, דשמא רזא איהי דאורחתא ובגין האלהים, דכתיב פה,שבעל
הכק

 אצטריך כלל פרט. ודא כלל, דא פה, שבעל ותורה שבכתב תורהפב(
 כללא וע'ד חד. כלא והוי בדא, דא ואתייתדו לכלל, אצטריך ופרטלפרט,

 דא ושמא לעילא, דא דשמא בגין ותתא, דלעילא כללא איהודאורחתא,
 הראת אתה כתיב וע*ד תתאה. דעלמא רזא ודא עלאה. דעלמא רזא דאלתתא.
 ב*נ אצטריך דאמרן, דא וכל י דכלא, כללא דא האלהים, הוא "" כילדעת
 עלמא. בהאילמנדע

 דא. בכללא הכא, ת אינון אן ש אורייתא פקודי תימא/ ואיפג(
 ברזא כלילן, בהגי אוריתא פקודי וכל שמור. איהו ודא זכור. איהו דאאלא

 חד. איהו וכלא דשמור, וברזאדזכור,
 ודאי איהו, חובה דערבית צלותא דתנינן הא ואמר, יוסי ר' פתחפד(

 ביממא. דאתחחד כמה בליליא, אתיחד וקב,ה חובה, דערבית א דק*שבגין
 יחודא. ואתעביד נ בליליא, אתכליל יממא ומדת ביממא, אתכליל לילהומדת
 אוקימנא. והא בליליא. דמתעכלי ג ופדרין אימורין בגין רשות, דאמרומאן

 גרסאותחלופי
 ואתעביד מן ל-ג 1 דירבית. ל-ג א הכא. ל-ג ה אף. ש ס-ב באות קומור איהו ודא עד וכל פן ל-גר

 ומתאגלק ג והא.)י

 יבשבמל-ושמעזזסילטמאמר
 הכלל וכד; אורייתא דמל כללאסא(

 יהד, ותושב-פ תתטב-כ דהיינו התורה, כלשל
 שבכתב, תורה היא התורה, כי ודאי. הואכך
 הוא זה שבכתב, הורה פה. שבעל תורהוהיא

 פז4 שבעל תורה 1-א. דהיינו הויה,שכתוב,
 ומשום המיכות. שהוא האלקים, שכתובהוא

 כך, גקראת ע"כ הקדוש, השם ה*סשהתורה
 האלקים. חה הויה, נקראזה

 הורה , וכר ותורח שבכת5 תורהפב(
 סרט, תו כלל, זו פה, שבעל ותורהשבכתב

 פרמ, ותתטב,פ ז-א, דהיינו כלל, היאהתת0ב-כ
 והפרט לפרט, צריך הכלל המלכות.דהיינו
 עד זה בלי לזה שיימות שאין לכלל,צריך

 ונעשה בזה זה ומתיחדים שניהם,שיתחברו
 כלל היא התורזע כל כלל וע*כ אהד.הכל

 ועשם משום המעכזת. ושלמכתג ז"א,שלמעלה,
 זה למטה. הוא הזה ושם למעלה, ההאהזה

 תתטב"פ, ת" ז-א, העליון, עולם סודתתנב*כ,
 כתוב, וע*כ הלכות. התחתת' עללם כודהוא
 האלקים, ההש חויח כי לדעת הראתאתה

 ע-(0 רס-ד דף)יסו"י

 הפולמוח. כל של הכל, כלל וזה אחד,)ענניהם
 בעולם לרעת האדם צריך שאמרנו זהוכל
ד,וה.

 תאמר, דאם י וכף פקודי תימא ואי9ג(
 הויה אם הזה, בכלל הם איפה התורהמצוות
 זה. אלא ומ)טיב, הכל. כלל הזא האלקים,הוא
 וכל שמור, הוא האלקיס, וזה זכור, הואהויה,
 ובסוד זכור בסוד כלולות באלו התורהמצווח
 כורע ה2סור מ-פ רמ-ח כולל שזכורשמור.
 אחד. הוא והכל ל-ח.שס-ה

 זה ואמר, פר"י י וכף יוסי ר' פתחפד(
 חובה, היא ערבית של שמע שקריאתמשום, ודאי הוא חובה, היא ערבית שתפלתשלמדנו

 כמו ק-ש, בסזד בלילה מתיחד הקב"הכי
 ומדת ביום נכללת לילה ומדת ביום.שמתיחד

 שאומר ומי היחוד. ונעשה בלילה, נכללתיום
 כנגד שנתקנת התפלה מממם הוארשות,
 בלילה ונשרפיס הנעכלים ופדריםאימורים
 הפ זמנחה שחרית חפלת כי חוב. אינםשהמ
 ערבית זתפלת חוב, שהס תמידיס, ב'כנגד
 העמדט. וכבר רשות, שהס וכף, אימוריעמגד

כתיב
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 מחא על יעבר לא אורחוי, דיסתמר דבעי מאן האי אמר, ההא רןקו(
 דפתחאו דשין 9 תרין בין והוא שידא, חד שרי דתמן בגין פתתא. קמישושדין
 ליה לבעיולא בביתא, דעבדין מה כל י ואסתכי דפתחא, לקבליהאנפוי

 והוא בה. לן לית צלילן מחן אמר, יצחק ר תרעי. תרי בין מיא דישדילאנוש
 עוד ולא לנזקא. רשו ליה דאית בגין טעמא. מאי קלנא. ארח לון יושיטדלא
 אתלטהא. דאסתכל מה ובכל ביתא, לקבלי רישיה דיהדראלא

 שמשין, ליה אית שתא, ימי כחושבן וחמש, ושתין מאה תלתקז(
 אלעזר, א*ר דביתיה, מתרעא נפק כד ב*נ, עם נפקין וכלהו עלייהו, שליםדהוא
 דאיהו לעילא, קדישא שמיה ואתקין לישראל, לון לנטרא קב*ה בעי דאכל

 באוריתא, דאשתדל ומאן איהו, קדישא שמא חד ק כלא ואורייתאאורהתא,
 בשמיה.אשתדל

 דאיהו קדישא, שמא לרשמא דביתא בפתחא ב"נ בעי ת*ח,קח(
 לא בישין וינין אשתכח קדישא דשמא י אתר בכל דהא דכלא.מהימנותא
 אליך תאונה לא 0( דכתיב כמה לב"נ, ליה לקטרגא יכלין ולא תמן,משתכחי
 וגו'.רעה

 דפתחא אתר דלעילא כגוונא שריא ת דביתא דפתחא אתר טקט(
 דביתא. ופתחא דביתא, תקונא דהוא אקרק מזוזא שריא, עלאה דביתאא

 וקבל משתכחין. לא קמיה דדינין מארי נימוסין, מארי ערקין מזוזהמההיא
 רשים קדישא שמא והאי ב דביתא, לפתחא מזוזה אתקין ב"נ כד לתתא,דא

 זינין דביתיה לפתחא קרבין ולא דמאריה, בעטרוי אתעטר ב*נ האיבאתווי,
 תמן. משתכתי ולאבישין,

 ליה אמר יצחק, ר' ביה פגע לר'ש, מלמחמי אתי הוה אבא ר'קי(
הסולם

 ן פהחא קמי ואי"ימ מתומאמר
 התורה וכל התורה, שהוא למעלה, הקדוש שמו טי כל רח"א, : וכו, אסך הייא  41זקו(
 בתורה, שעהק ומי אחד, קדוש שם היא מים על יעבור לא בדרכיו, להשמרשרוצה

 בשמו. עוסק שד שורה ששם משום הסתח. לפניששופכים

 ורחה, בוא י וכר 5"נ 5עי ת"ח קוק ופ-כ בבית. שעחיים מה כל ורואההפתח,
 השם את ביתו בפתח לרשום צריך אדם ווערי ב' בת מים לשפוך צריך אדםאין

 שהשם מקום בכל כי כל. אמונת שהוא הקדוש, איסור אין צלולים, מים אמר, יצחק ר'הפתח.
 נמצאיס אינם רעים טינים גמצ(4 הקדוש מהו בזיון. דרך ויתם ישפוך שלא אלאבהם.

 כמ"ש האדם, על לקסרג יכולים תוינם שם, להזיק. רשוה מ0ד, לו, שיו משום הואהטעם.
 וגר. רעה אליך תאונה לא הבק4 כגגד ראשו. שמחזיר אלא עוד,ולא
 המקום י וכר דביתא דמתחא אתר קט( לעיי )ועי' משלל. נעשה שמסתכל מהובכל
 שלמעלה כעין הוא שם שורה הכית שפתח בהסולמ(. ע-זאות

 נקרא שורזג העלית הבית שפתחהמקום
 ד-ה בהסולפ ע-ז אות ועיו )כם-שמזוזה, שס"ה וכף; וחסש היתין מאח תלתקק
 ופתד הבית, תקון שהוא פ"נם באות אפרו חה משמשים, לשד, לה יש השנה, ימותכהשבת
 חוק, בעלי בורחים ההיא ממזהה הבינ האדם עם יוצאים ומלם עליהם, שולטקוההא
 זד וכנגד לפניה נמצ-ךם אינס הדיןובעלי זה, כל אלעזר, א"ר ביתו. מפתחכשיוצא

 חד ביתו, לפתח מזחה מתקן כשה(ודםלמטה, וההקין ישראל, את לשמור הקב-ה רצהכי

שאאששאשש-8-



ןןה"קשי

מההנן-

 הא יומא, כל דאכלא בנורא דאתדבק גבר דנהורא, מאריה אתי,מאן
 בכק שכינתא, אפי לקבלא דב*נ, עליה דהיובא תנינן ליה, אמר שרי.עמיה נהור~

 בב דכל קדישא, עלאה בוצינא כ*ש רביה. איהג ומאן ושבתי. ירחיריש
 שבינתא אנפי ואקבל עמך, אהדרנא יצחק, א*ר אנפוי. לקבלא בעאןעלמא
 קמיה. דאטעמת עלאין, מלין מאינוןואטעם

הסולם

 אותו הרי באותיותיו, רשום שדי, הקדחםהשס
 ומיגים אדתו, של בעטרותיו מעוטרהאדם
 ואינם ביתו, לפתח קרבים אינםהרעים
 ע.ש(. הימב כ-ז שמ וכמ-ש שם.נמצאים
 היה ר*א י וכף אתי הוח אכא ר'קי(

 יצחק, ר' בו פגש שמעץ. ר' את מלראותכא
אמר

 איש האור. בעל בא אתה מאין לו,אמר
 שורה האור הרי יום, כל אוכלה באשהמתדבק
 למדנו, לו, אמר ממי. לבקש צריך זאיזזעמו.
 בכל השכינה פני לקבל אדם על מוטלקזחוב
 על רבו. הוא זה הוא. ומי ושבת. חודשראש
 העולם שכל ר-0ג שהתו קדוש, עליון מאורשכו

 עמך אחזור יצחק, ר' אמר פניו. לקבלצריכים
 מאלו ואטעם השכינה. פני ואקגללר-ש,
 לפניו. שטעמת העליוניבגדברים
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שי"

 548אש4-*אשא:88.שי-.
 בצזמ4%5ק"" ב::בייצ'יבז'הג י"%בפש31ג"

 אשי"י-- נשששששש
%'"-'2נ:י

 אכסףו"יי
 ש"צע:ך: ן-גכמהעןהננ'גג1גך4 יק

 שמהי
 "עיים

..-,. ,. 

 ,יין.,,,.-.ל,-ןזייי
 24"5י%"ע 14:יידזגץ',זל

ג ע[ וף ישתק ,4 שען לפ' המעוק:ןי'גהי::ךם:'1בב  4שץ.,5שבש 
 סכא פפא רנשיש(ר

 ירכיביתכ סשם:ה'
 לקיד ,קפחהק שער

מ הר,ען % מאת   שא 

 יישנ'%2עי מ4 יב'ת כה "שסזא
 תדאר

 ראש
 נאהחיר

 שדכי
 ץיית '[ ףכי כי יג'ה טכ'ח פ4'בנג:ו,ן:ב

 יק'ל

 יך::בךי-
 יהמ= *ק י!%ק" מ1נבשנ

 ימך תא יכ'ת כ'אה סכר נ'- יכ'י סנעה פל'נ' כי ייא דנ'נה'ינב4?יגבה
% י(גנוקף-. 4  גנק 

 " ת ::נ גנ, ,סז.-. הב%ןוי. :נבנ-ננ יןי צי:ב"ן%%ן" עב נ=

 ין :=":מך
 . יק

1 
 );)סן ס0 םןע'ןנימגגייגו:'גטךעת ':%"1'ן,ן,(

 וצת -קה : י= די '0שייי" :

 'ילצ :י ב:". ן'ו%"%:ג" טנ(נ" 'ן"צן:: ןיבע:'יף י"בנ", ם גב שבצן
 נצתב %עוהס מווךצ" . ט'קר :עא'ת חימ' זב" :1ב4,



 עמ מלר כצד%ת של"מ פרקדקמזרבהי"
 %יק :בי

 'שבי""צ 9 צגמ(ים צמס"םבהממיעי:4"ש ייכשיןא זייקיןעבבעטני' .יייך . 4=4 םש% סי ךחי
* י י 4 ש " י 4 מצ מ ש - א 4 4 *  

ששייש8ב
..% ז888שששא יע15צ צ2געמהק%,מעה י4'מ"יןגנןמ%"רש שורבוזזגש 

 מ:פלטר קנס גחקתיה אעד כטא,ם4ם אל ממה לה קבח יק4*ם6""=ה4
 ה4 9וה4 נח4 ה": 44 הא כשר אסר םששלגו ר.סכוכק ראטר פ)תושפ ן( 9 ט) לף0דחה

=8
 יגהגתהיךט, 16ק וטש ה נ,ק איש בבוא נךכק הכמבח אצל %ה מ(ון סי". : ט:.יאי

 ןן';-.;.,לנו ל',ן,י"ן -י,,.ןןי'ךל,ך,ך;י,4..ך. %י,ן ו" ב.7-.נל,.,'ך,:,פ% םבב"ינ ד'הש44 צמםן מצגכנ24מ ,2יב ךןיטבמ 31%גז"קג815,5"משששא1ש יאעסס"
 שנאכר וכסו לרור"ה %הגח עריונה =ת'בה ץויךיהת : =1 171( )17 פך "מג

 צנ, יה, "' רב לה אם- בריו ה0פר על כותכ ואצי הא.לא הדברש אח אל' יקרא מ?? ס,3לכ; כן .י:-גת . י;.ג לי,ן ס[ו" י: :: :ו :: ברק- להם יי'אמ- לה"
ד (. כהבה ני,: אט-ת ואת גמ%ת על אםר רחםנא אער לרב ררבא כריה אךא נה'גה . ,זוןוח טע נףתחשך  ,יננ ןק. ן.,, רכת,ב וט11,- דבאוית על וההר חטה *כה'כה ,נםחבו(ם רךא אטר י)-:כהיכה בלר 'ן, ס":: סע: סי4ה %ח . י:41 ,י;; 

 ;.,;: ש ק: ל .:עסנל"י"
; 

 6י: "'י1י. : פמלהאק)ילכו)ףשריוחיה
-" 

 ;, י, י' 'ך :ן,. ; המי,וה ס) 7:1ר תמז ;ת3ז היע,ס סשא 3ו.-ה ,ם(ן ל,גן . "קנעז .177 ] זך: ;ק.3: ריי" ס,3נ.כ סונסק

י יי, ץ, "ק יי " י:יי ".י-ךיי י4 -יי. י:י יי ""-:"",יו:ב, מ י ה ; (  
-* 

 -.-. ל.י.- י- לי."ת- ייייי י[
- ע ל ,יף י -,---",י"י-י-ק, ייי,",.י,י4=יייייי."יעי::"7",;--""יי"--י,-,;",-)-עי,."ל "יי -"ן 9י   

" :י ננע ן:ןנ:7בהן'יייניזזונ?ךמ נב:ע=:י":4~-ך ;"ג ::1:ג;יזל צ::נן ,זיי: שצ י2 4":נג קךצשני. ןןה71ןמ4;); ;י:וןןענ]ןיץ,ב"נך7  
 םמ ::,2ע:::מנ:בע ,עכ. ;ג'; "': "ג ה" -="' "מ" י' * ,י" י-



ח" עמא ראשק פרק יכדםשכעת 20 תמלרנש 4ילמא  י י4 קי6ן" י"1מעג4ךלן1י"ן"5א'יי " סן %י. ל שיי ש 5שי 
 פ)יע 4ל וסץ מדגקכק ייג ופ )*א 6ל05 אעי =* מק *ל פש פא ;4ס4ה טש %.( תיב::-ג:

 -ל[ ח צצפ5ס םצנ:צם[ נגצח552
ת -שנ",ץס  4קךם פוט ,ן6 היה מך* יייה ?נ::ך::י יש'נ כייה 6ייח ול 4, ירזח נ-ז ני 
 ימיי,ד"י

חם"= 4וי רג:ף ק ;4ף הט5: ע,  'יק'ץ ל 
--4 

א  י7"עסל 
4ם4ן4"%""עשין ק לטו,י 4י י)מ6 תק ו4י,י%י-י
4נז-זם  וכ-ט4ק נה הי י%ט- ;א3*סח0ס הצ;ךפד פקמס * *. 4ח 22וי " 4ץ 

4 כן*י % ט:ב 647  א   ינ ש " * 
שי * % " ל ק י י "  

ש נשי % א="מ 3י ס הו,ו  4 5 4  
נ:ש=ייתשא %ק"*שי% *4

 ו*ריח6 קכקס ךיס *ץ )יע שי."=ז

 )ד" :" רבנז ;ךעמן
 ע"" יל 4ך ה" סמק )ד=נ,נ),'ס" 'גס 7'י"ןש י= %ה %,"" ק4

 י'ינק ::' :ךץ גן רבנ' י: מין(::
 עק"

 ש-'ןךי ן6ו':2ד:1: וןין( יס' ל' י6 ג, י'ף".
 י'ןש"ןוס '6 יגה6

 1 מל::נשע :ךי.מ;:-ג:1ך1.::
 צף4י,'ם6:ענייי

 צ םייו י:,ג:ון6י"ם ב"
ש יה:גצידצי  י1סימ443,7.6" 

 לתך יכ 4תך ס6 מתק יש7 ,ע. נ,ג כרהך 7מ, ,6ל. ק.קן, נש מג ךט=

ש=ל(י('1,':5 צצ י צ3;יניצ:צנ: צצ גי;4י91%,לו2,,הז%צ :ן יגין.צ:יט: שנ צגסצעי2קמנצ י"" יי".??: * :ר-צ ב: ע 1ענ ),לי,ך5(61 נש"ןיו', יי:52%ע114ג :ג:: צ %ןהעל צ; :צ1:נ1ן5 מהיי:ךן1עעע1ע1זגנ:עה%:ץ',:ר 2 יי,יץ1ין יצ 
 עץ4י

 ימ=1 תיס יי 6יי שף "ן ינ)י_.76ן; שעע 2 השש_ם'ךי"גז::ןן 11 י מינש
 יס יה לי 4" יוי4העיו!1::גד צג;65:ךל 'ו:-3קץמך'ן6שץ:עםיי4ק'3%.:ונ,"6קם
 64 טד %י4י י" צ א"*צוץ=יי;

 ו-

4 יי (י ם צ: צ 1ג:: 'יי.יג,ייגגןיים ו::גיהמע:; מ;ש שטס ייי  

שןי
 גויק סנר ת"טוה )[דק " ס)ד' גרמ"ג-ן"'ל;5ולננן י*י 'ןס יי%ש גל סו ס6 ג"שש גק "4ו

 נ:3ע: ::נביך,י.";שזו
 'צי" גית1,טי"לה,עש:ילעיצגן:4זןג:7ט;זנפ' נם;:צ:ץצ ק .11ל"" וגלה6יע. -ט..ה

4 יע 3"צ:י יזש"5י' = מי"4 3"מים-*. "י"יב : '" י"ךי" י 4ם4 "ן ם לז;פ[ע:':.ן"  

-

 ב 4:ש:1צ125ק ,ש"2יונ'ג5'2.)'י,ו, 1ש
 ;, ,ך, .,"ן , ,ן .ץיין'(:ן ע," הו "י מנש" ,,: :י(.( =".,[ ליי:.,,מגי1

 21ב.: לו.ינן, .ץ, ,.,. 7,ך,ן "" 4י, י;:. יע ,("

 ע. ישיו::יי;
ו על רי. *יי.! (י"  ש 'רןל " י" ףי'" "נ':";י,,ך".ן.-:" י"; ''" ץ"-' וי, "" %ף יי' 
5 ::""גמעפצ':5  '1י:::,ן1%י-םק :; ינ?ןץם;,.';:י;עג":צ ש ק מ,:1ע; מ:ועיבצ:צצ צ צם2

 %%'ג"ג";"'ש:שי%"ו-'%יגום

 הפשר על וטזוכ בק 5אפרהשו אויףלמא
 כשבעה אכי אמר אלא רןדוכ על דםמה-וגק

 פ*ני כי ושיחיבא פלעי לא עלנאורכחמ
 רבנן  השנה יכותבשח-

 פם-
 שאו נדען

 לא סבר יוזדה ת4  שבעה אש הטצהינצח
 בוג וזז מובת ח:א רבא אאלנןען
 השנה ימיח ב'טאר רבא אם- אלא 'רועי
 בשבקה פיגי כי רפמרה פלעי )עכ.ע
 לוזד פעמא ולשכה לוזד מעכאיפכה
 7שעכוה ע-ידה רבי 5קד סעמאמנה
 לפעםתר1 ובננכמי"; ומיייבא בעי:ן קכע ףןח .מנהראכ?-

 ראש-
 וירת סוכה

 הישצט; במצע; נדחיבא ולא בךנןש-אי
 כרהה כעל דירה סברי רבנן *זרמעיכא
 כרחה בעל רע'ה סכר ה-ורה ח-כי דזהשמה
 )א ר,(קיל וזא וב%(-בנן ו-רה שמהלא
 בבית חבוש נ"ל כוע יונצזטלא

  רבנן התמ להא רשא מאןהאמדץ
כל

 . 09 סהח 4ץ- 4ד4א
 0יל 4ל ר : ופ= וופ5תיייג חדי יהש ר' 45עפץה
 י4 )י"ק סודי ר3ק . ס(0ויפח
 "זוס "ו' ס3עס 5ש ה;1סעשס
 פהודץ 15מז 4ח 4)ויקכ)ד
 4שה יס סשם 'יס3סל
 כגק יבעה יל מחוך סה:6גד

 =ע פ) למה ס," )והייויי
 מ4נץ 3לס ס%קס "ד3(3סת
 ן(מ. מצ0צ פ0ז ואהסס:
 י4א=4א יק%
:4ן %  4יי גסש. 4)' מ 
 ,סש די=: היפ "%ג 0י השי ק3פש ל%ןנן

 י"צס)פשה . לפציטי
1*ד

 "מפ מע(מס ננח( סהס ויגשריה כש0ת3ו0:)וןי"דוח-
 גפז4 5ח 5ספק ר4ס4ש

י; השג5)פ,סקי1יצקנסס,ק'פה



 %2 ?ש ימא ראשק פרק ימיםשבשיג22
 ש4 ח י " כט הק "סיג0 ן".0 קש )% )ר5כ 'ו0,0 5ינסמ 0סש ל יסמףו0 5הוססךתמטת. עי0: שית שה ססייס. %'-

 י: ו"ש'"'% 6% 0::0 ,שת גס6ר גץ מצ מ, מורכק )והי3, מעסר )ן)ץ ורך 5,6 מצה ל5ץ 4ין פהשיס כנש( דשמס סהסמזףס
 יייג, ט3י הרי5 ט4ץנר ן ".שע;מ

 ו5" 5)6טצנע.ו"
ף 4, נש5מ,1=6%יי5*5 ארשה%,סיץשנקצה ה :'"גש,י1מקט,  לשכת שלפניממממ נ,רויר ן) מ.5:ד ריץ 3;ץט)ש *ש משסוססמפס. ,-%"ש19,: משר0 וו.רה 4דמר 6שסעת, םש,ה להמ היה לא שם שוןו רי!חןץס יכל נ3'סק"קי,סהו4ץר5 %יד %1י 

י6,"
 י ,קיע ש י 'ב 1יי'נ6 5ג,יגה5

 6: ס%ף ה" , ד5יס8 ססגה יית ס6ר 6פ"יס יידה י ולא הש רינ. ל.מא פרה_רץ ססער *יסס%סססרמעהסדדך
,",;ן,1%,רה3סג)י.ן ,,,, 1 ו;'א !-נ, ,-" ש'",ונמןן*:ששססנש.י5י6מר

 ע2:, *,1?סע.: ל5 )0ט16מד3 נ"ם ,4גן ,, "פי,גו, ":'"ן'ןא ' 'א גסטרשר: ספשטיה0 ע%ך4"ץ(
 ק פןיךה עקך יפתןויןינ81 יידרה ר תימא ח5ילו לגדרה גדרה עשר עע0: * נק03 שא%הף.

1 

' ואחר בשזף-ך [ת(- ןןא גדרה הרא כו6ו ימדטת ילרוח (מף . רמסו%
 חעאל רכש ממ5 ל ה'מ0 יאמת0-

 יץ ג=דז תיר ט רהיס כיצסיס *יי ס?6 ואחר חצירות שערי ואוזד בצעים י!דגרי ונר גל - כיוכל פטנרס :הרלות
א-

 ע)'י )קייק 5ז וייס ק)יי5

 שע-

 ג)קת .י) בהן "ט. עירות שער ואוך מממת
 2ך ןי 2ךך'ז יו"4ת עסש 4ו גן-

 י":,קידש ייש "ט.) י:13ר נ'" יהה ,מלט(ם  עב% משוס למק,ם בזצוה 5תרו)1שויבי( ג, ה5 סד" ג6מסוכ0
 סשסי' "רר אריי אשל ובשהוריז- ביחר יחריח ,ול י סס - ג6ךטנין : חכירף יטש 4זותת

 אץ מ'וזו:נ41""',ו ,' פם0*יעה:שסלסלימ)סס) לטגו[ מייה גק יש 03 מטתייץ *ן 6ג5 ,3רי
ש

' :' -;וך;;ן'ר14ה,י0פןץזחה"כ).ןסרדוט ש  רצארכוני . *ך 4ן שר: שהמת0שס) 2ן2זע"וך,:מ טג, מ%ל 4ע5 נקמשת3ץו לאק-א יאוק הניי לה א:(- נזהה רבנןדךע ע)ל"( מק5. זריטון6שסל: יי= נ, 4 ט פטהד מקתע גרר חה6ג, 'או,נ" מט .ם"" ' 
 דעבק-

 צרז2נ"';2; : ט חתטת סיש אץיגקר טפה רטני טוכרא %ל
 שלש1,54ש%שיא :ן י" 4" י המ6ם ז41..( )"ןןת יג0 : ההרגני .5'יןל הטמע א,י יי4אאליך הםט"יגםנ 4=' ט" םו2"י שאאשישש :נג ג:גךק )ק הדקשרת י4ש0 ש-24וס מימ במזהה היבח רכנסת לוי, וירה בטק בו חתית. 0שתק מי ט: וך*ס צ"תי מס%ם עא הטכף דס"ק 0ט-קל סנש*ט שוש רבגסח 'בץ( תנש דהא האטרקבית ו6ק קט6ס ושק ק ל -%וה ע2ם 2ך7ץע םק. ששיאיסשןקשת אף ישסר דרה בה ו%ת רהא סיק(הב:ך ג'ת ע'פסדיטר: וכ 5ת4יי

 הצ6 % 6, מורגק להתם סתמא הא ררוחשת ם'גמא ירירה רב א"לומתסע4סהיעמסמה)הונקח'ת
 ?ע-

ש סטר הןת 5גסור0 ס, סעל 4נ3יח רג(ןחה כק פשורה נק- רפה היוג'א חינק *)טמך 5טון6ס(ש,ךתן0ןנע' 222:ם.,::כ2 ח  2 א. 
"ק"_ר,_ שגשי2ק 03ו1ך םש ה6, ש"ס0 4נ! ע(ני ודני מתעשםצת נ%4הות טאי אלא 25עו45%טש?קגיתסעמ4:

 ךע מף:ךנ:: גם ימי%וסהךגסח ולבית רב,- ולב'ת דרנן לכ'ח פרם "- כ'חן"-נהדד' רעץ רחנ'אה'א נקוי ,";קש.1 ק1ומג"ך,ןו,'-:ו
 יו וח " ר4 ן55"סהמ, יאך כוד' ,הכןןיקה:' נאוהות ושהנ.סים הפב'לה כית דגןה'ן וכית הברסע ובית רכסאבית גממשעןהט3י,3'שתגומ')טל*מי אמרו באסת נטזיבק ףש דג!,וזה כק שפשרק האר1ןת לביתהדדם
ח 4י זז-'"י ולבית ריזכ, לנית פרמ לך רנוזהד ביחך כיהך לםענןה כי(רץ כועארב י2 ע' ;ך".3ת1ערפהגקומדגסתת56יר: לטענדה טררק ירורה ורב *מה מש-ץ כיגא רב המיקק מן פנירשבק  

 נ"ך רחן יתח אם-ו באמת נסתם י,2טזיכים וים בסתם המווזה כק ':פמרם האתדות לביה רקצש לביתהבכך
 ::ןנקיי:נ"ן פמורק רורד1ות נאהקות ש(מ כהן נדיחות ושהנעדם הטב'לה וב'ה רכדה.ן וב'ת הבורם?ן ובית רגסאכ'ת
 רג,,ריי,רירמ-ה, א. המוי,הק

ש2"ק, י אעזםינם "
 צ" מיל,הץצ 2: 7ך:נ,ן הכשוה נק שפטורן האוצרות וכית העדם וכיז הננך וביה דו;בן לב'ה פרם י המ'והר ב"ךכ'הר
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קמ-ררפ-ואןי
קמ-דרפ-1 יום משלושים ~ותראהל
קכ-טרפ-1 השנה כל בו שגריםאהל

קליהרפ"1אוטובוס
צ-טרפ-ט והקיר המזוזה חלק ביןאויר
פ-טרפ-ט והכזתל התיק בין חוצץאויר
קליהרפ"1חויוזן
צ-טר6-ט חוצץאויר
ם-טרפ-ט מפסיקאויר
ק-זרם-ח בס'ת ריקאויר

ב'רפ-1אומוזא

קט-1רפ-ט מנהגים לפי הקביעהאופני
ער-הרפ.1אוצר
ם.בר6-ו במקהןאוצר
כ"ורפ"ו בשכירותאוצר
ע-גרפ-1 הכסא בית לפניאוצר
ס'רפיז מררגות תחת נמוךאוצר
 על מר' פחותאוצר

 ו-
ק-סרפ-1

קס.1יפ-ו מדרגות תחת קטןאוצר
כ'יפ-1 לבית סמוך שאימאוצר
ע-זרפ-ו הבסא בית גם שהואאוצר
ע-זרם-1 עערזתים בו שישאוצר
כ-1ר1-6 אותו ששכראוצר
 י"זרם"ח יתירה תיבה אואות
צ-טרם-ח לתיבה מחובר שאימק יתירהאות
ק'רפ.ח לתיבה מחוברת שאינוהאות
קי-דרפ-ח הקדוש מהשם שנמחקהאות

מ'רפ-ח ז-ל החר-י בכחבאותיות
מ-דרפ-ח תגין שצוזכות במזוהקאותיות
עיג לשירטהירפ-ח סמוך בס-ת קטמתאותיות
 3מזוזה שומתאותיות
 עופרת ע"י שמגעותאותיות
 חגין ג*ץ, שעטנ"זאותיות
 תגין שצריכיםאותיות
 השורה בסוףאחד

 הכסא( שבית הולתאחורי

 עכו.ש ~סכנת הולתאחוורי
 מצוה ולא סכנה הזלתאחוף
 לפניסבחהה ו(דלת)לקבעחשרי
 הכסא( )בבית הולתאחורי

 וז(ב( לגץ דןלתאשרי

 המשקוףן )תחת הרלתאשרי
 לשער חהן היימ הרלתאחורי
 לברך האמ הזלת- שתלהחח,7
 זקופה ואתת בשכיבהאחת
 ארזכה ואחת קצרהאחת
 דספוזאטבא

 הנכנס ימין לקבוע אפשראי
 המיווה קביעת מקוםאיוה
 במזווה חייב פתחאיזה
 ספק ובאיוה חתב פתחאיזה
 קלף, הוא מהעור צראיזה
 הכניסה בימין ידאיטר

 נ.1רפ-ט הכניסה בימין רגלאיטר
 מ.זרפ,ו באלכסון במזוזה שליש למזזדאיך
 רנ.הרפ"1 למזתה יום שלושים מוניםאיך
 רנ-טרפ-1 יום שלוערם מצטרפיםאיך
 ס-1ר6,י הנכנס ימין צד קובעיםאיך
 ס"ברפיז הערזב חוט משלאילן
 ר-ב שנימרפ-1 בעשר פעם כ-א 17זדר באאימ
 ר-ס רפ-1 ששכר בויוזן דראימ
 רם"ררפ-1 ששכירווק יהווןאימ
 נ-זרפ-ח הקלף בעיבוד יושריאימ
 סיהרפ-ט ימין הוא צד איזה יודעאימ
 גילהעיון שכיתת משלםאימ
 ר"רר1-6 יותר זאת בדלת משחמשאש
 קציטרם.ו תמיד בפתח משחמשאימ
 קצ-חר1.6 בחדר אחד בפתח רק משתמשאימ
 נ-חר6-ט הנכנס ימין איזה ניכראימ
 כ'רפ-1 לפרקימ אלח לשם נכנסאימ
 קנ-חרפ-1 טפחים י' של גובה בואין
 מ-זרפ-ז להשלים? חוקקים עשרה בואין
 ק-םרפ-1 לחדר דלתאין
 נ"חר6.ז לפתח דלתאין
 ק-1רם-ט מהמיקים נשמו(ן הביתאין
 ס-דרם-ט ימין הוא צד איזה הכוחאין
 קע-זרפ"1 לתקרה מגיעים הכתליםאין
 ל-גרפ., למשקוף מגיעות רומעוותאין
רפ-ז המזוזות שתי על מונח המשקוףאין
רפ.ח מבחוץ נראה השםאין
רם-ח ש-זז לפני בתיק זכומיתאין
רם-ה ולמזוזות לתפילין משגת ידזאין
רפ-ה מץוות להניח בופיןאין
רפ.1 ר' על ד' שער לביתאין
רפ"ח וזכסוסטוס לואין
רפ-ט בהם לקבוע מסמוזם לואין
רם-ז בימין ומזוזה משקוף לואין
רפ-ו כלל משקוף לוחין
רפ-ח לשמה מעובד קלף ליאין
רפ-ז משקוף לפתחחין
רפ-ט מזוזה כשכותבים מברכיםחין
ר-צ חמורה מקרזשה מוויויןאין
רצ-א מזוזות לקמת-להסיר מזוזותאין
ר6-ט הפתח בחלל מקוםאין
רפיט טס וי~סיף הפתח, בחלל מקוםאין
רפיט לחוץ הסמוך בטפח מקוםאין
רפיט הפתח בחלל לקבע מעםחין
רפ"ט לחוץ הסמוך בטפח לקבע מקוםאין
 י-זרפ-ז משקוףאין
 א'רפ-ז מזוזות ויש משקוףאין

 מ-ארפ-ז אחת מזוזה רק ויש משקוףאין
 ק-הר1.6 בפנים נראים ומזווות משקוףאין
 א'ר6-ז לפתח משקוףאין
 מ'רפ-ז החצר לפתח משקוףאין

 ל-טרם-ז המזוזות על משקוףאין
 ק-דרפ-ח באות התגין מגעימאין

נ"ירם"ח ס"גרפ"ח
 ל-טרם-ח
 ל-טרפ-ח
צ"גרם"ח
ע"הרם"ו
 ל,רם.ט

ק"ורם"ט
מ'רפ"ט
ע"הרפ"ו
 ל-טרפ-ט
 ל.1רפ-ט
 ל'רפ-ט
 קפ"הרפ"ו
 תוסוף בלעיין

 ע"הרפ"ח
 י"ברפ"ה
 ס"דרפ"ט
 כ"הרפ"ט
 א'רפ"ז

 י"טרפ"ט
 ל'רפ"ח
 נ"ורפ"ט

צ"חרפ"ח
צ"חרם"ח
 כ"דרם"ה
 ב"דרפ"ה
קנ"ורפ"ו
 ל-חרפ"ח
פ"גרפ"ט
מ"ארפ"ז
א'רפ"ז
כ"הרפ"ח
א'רפ-ז
י"גרפ"ט
א,ר"צ

ט"זרצ"א
 ל.ל-דר6-ט
מ"גרפ"ט
 ל-ררפיט
קכ"גרפ"ט



שעריםמפתהותפתח'
יי-ברם-ו בו יוצאים רק בפתח- !בנסיםאין
ו'רפ-ז סביב עץ של פצימיםאין
ע-ברם-ט פממי לחרר פציםאין
ס-חרם"ט פנימי לחרר לוז:-ר פתחאין
ז'רצ-א הספר כויכת לפני קוזשהאין
מ-ברם"ח תגיןחין
מ"ברם.ח מרזבעות האות וואש תגיןאין
קס-חרם-1 לבית תקרהאין
קעיגרם-1  שער לבית תקוז:אין
מ-ברם-ח מרזבעת האות וואש תגיןאין
א'רם-ז לחרר !ג או תקרהאין
קע-1רם-1 לבי" תקרהאין

ס"1רפ-ז ממזוח[ פטור אם תוסיף בלאיסור
1-ברפ-ה מזוזה בו שאין לחדר כניסהאיסור
י"זרפ"ה מזוח: בלי בבית לדזראיסור
י-גרצ.ח בזולות מזוזות להחליףחיסור
רס-טרפ-ו הקיץ אחוז המזוחק להסירחיסור
ט-ו מזוערדפ-ט הרבה כשקובע להפסיקחיסור
ט'רצ-א כשיוצא מעזות ליטולחיסור
ג-הרצ-א לטי טלית למכוראיסור
כ-הרצ-א לגוי מזתה תיק למכוראיסור
ט.1רצ-א מזוזות כשמסיר עור לפניאיסור
רס-זרם-ו יום שלושים בתוך לקבעאישר
כ-זרצ-א לעכו-ם מזוח: לתתאיסור
ק"ררם"1 המטדרת המזוזה לקבועאיפה
נ-גרם.ז בעמל העליון שליש מתחילאיפה

צ"גרי"וחכסדרה
צ"ג רפ"ו טפחים י' גבוהות במחיצותאכסזץ-ה
 4ם05ם( )א((0ק פנימיאכסדרה
 רומייתאאכסדרה
 לה פתוח שביתאכסדרה

 השיטין ראשי הןאלה
 ומסןאלול

 מזוזה בלי לבית !בנס לאאלה[ו
 לא או ממשאלכסון
 באלבסוח שתחאלכסון

 ומזוזה לתפילין ממון לו איןאם
 רפים בשני כתבהאם
 המוזה שרטט לאאם
 כלל תייג לאאם

 )מזוזהן תורה שלאמתה
אניה
 תתרזת בחסחת בדאין לאאנן

 מאומה בה להוסיףאסור
 ר-ת בבית טזוזותארבעים
 בסולם אליה שעוו,םארזבה
 בגזזםארזן
 מזוזה בקביעתאשה

 כ-חרם-ה המעח: פדאשפה
 קם-טרם-1 החמכיה יניח הפתח צדבאיזה
 ר-גרם-1 בשנה פעם רק לחדרבא

 ר-ברם-1 שנים בעשר פעם רק לחדרבאים
 ע-ורם-ט מתקפל בגג )מרפסח(נאלקאן
 א'רצ-א גשמים עליה ירדז אםבוזקה
 א'רצ-א לחלוחית או רקבון  בחששבוןקה
 ב'רפ-ח בבית( חולה ששישבריקה
 א'רצ"א הבית כששבעיםבוזקה
 רפ-ז עליויצ"א קךושה ממשיבה המזזהבוזקת
 א' רצ"א הבית צביעת עם ריזזוזותבוזקת
 א'רצ-א וטבון במקום מזוזהבזזקת
 א'רצ-א אלול חורש כל מזוח:ברזקת
 א'רצ-א וחצי שנים שלש כל מזוזהבוזקת
 ב'רפ-ה לחולה מזוזהברזקת
 א'רצ"א שנים בשבע פעמהם מזוזהבדיקת
 א';נ'ריצ שנה כל תפיליןבריקת י-רפ-ט הפסק? הוי מזוזה,יךלוךבריקת
 מ"גרפ"ח בתגין חי-הבר"ק

 ב'רם"ח חולה של מזוזותבורקים
 רם"טרם"1 אששנוסש(לקיץבועלו
 מ-טרם-1 ביתבונה
 ע'רם-ז במזוזה חייב שאיע פתחיזבונה
 נ-גרם"ו מהגף למןזהבזיון
 ם'רם-ח אות? כשחסרה קרושהבטלה
 נ'רפ-ט משליש למטה או העליון=פח
 ס'רם-ז עשו:: גבה אוצרבית
 ס'רם-ז מעשוה נמוך אוצרבית
 רם.ארם"1 אסורזםבית
 רמ"טרפ"1 ישראל באוץבית
 קמיהרפ"1 הקברזת בביתבית
 ם-ררפ-1 בווסקיבית
 רנ-גרפ.1 לארץ בחךןבית
 קס"חרפ-1 תקרה !(4בית
 קע.1רפ-1 תקרה בליבית
 קי-ברפ.1 הכנסתבית
 ק-יברם.1 לחדר שער בית שהיא הכנסתבית
 ס-טררו כבוח וירח מזינה הכסאבית
 ס-טרם-1 במים משהף הכסאבית
 ע-חרם-1 אוצר שנעשה הכסאבית
 קט"1רפ-1 המדרשבית
 ק-םרפ-1 פתזית ברירה המדרשבית

 קו-חרפ-1 שם ואוכלים שלומזזםבירימ.ד
קו-זרם-1 זמני רק שם שלומדיםביהמ-ד
ם-ברם-1 המרחץבית
פ-זרפ-1 המרחץבית
קמ-הרפ-1 הקבוזתבית

ע"ברפ"ט
צ"ברפ"ו
צ"הרפ"ו
 פ'רפ"ח
עיין

בדיקח
 י'ברפ"ה
 קכ*ארפ"ט
 י"טרפ"ז
 נ"ארפ"ה
 ו'רפ"ח
 נ"טרפ"ח
 מ"ברפ"ח
 קט"ורפ"ח
ק"כורפ'ו
ר'ר*צ
 צ"טרפ"ח
ס"דרפ"ז
רו"דרפ"ו
 השותפים קנ"ז,קסצפתרפ"ו
 חרושת ל"בול"דביתרצ"א

 טבילהבית ל"א רצ"א בשלו יוצאת בעלה, עם הדרהאשה
 כנסתבית ל"ארצ"א בעלה במחזת יוצאתחשה
 ק"ן במחנה לטלפוןבית ל"ברצ"א מודזה לקבוע בשירהאשה
 שלפ מדרשבית מ'רצ"א מווזה לקבוע בעל לה שאיןאשה
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 מ"דרם-ז הקדש של ולא ביתך ר'רם.ה לשנרווה קבעו מונמבית
רפ-1 מקווזה מקצתובית
רם.1 רימזוזות להחלוף וחצה מתהטבית
רם-1 מחיצות לילזזם,חצי משחקבית
רם"ו ספרבית
רפ-1 עולםבית
רפ-1 ד' על מד' פחותבית
רם-1 לאכסדרה פתוחבית
רם-ט במ מכוסה לחצר פתוחבית
רפ-ו למרפסת פתוחבית
רפ"ט מכוסה למרפסת פתוחבית
רפ-ו לטלפון קטןבית
רם-ז לגמו7 במזוזה חייב שאימבית
רם-1 מקורה שאימבית
רם-ו כבוד ליזרת עשוי שאימבית
רם-1 ד' על ד' לו שאיןבית
רם.1 רלתות לו שאיןבית
רפ-1 תקרה לו שאיןבית
רפ-1 תקרה לו שאיןבות
רם-1 ד' על ר' בו לרבע שאפשרבית
רפ.1 שבספינהבית
רם-1 שחיטהבית
רפ"ו מרובעות אמות ט"ז בו שישבית
רפ.1 מקחק שלבית
רם-1 מקורה שמקצתובית
רפ"ו שמתנדנדבית
רפ'ו בסכך שסככובית
רם-ט לבית מקורה אכסדיה בין שערבית
רפ"ו ובית פנימי חצר בין שערבית
רם-1 תקרה בלי שערבית
רם.1 שומר בשביל שערבית
רפ"ו האוצר לביח שערבית
רם.1 ידזם ולנטילת לביהכ-סב-ש
רם.1 וחצה לחדר שערבית
רם.1 ולת לו שחין לחרר שערבית
רם.1 ציבו,7 לחני' שערבית
רם.1 שם ביה.כ-נט.י לפני קהנרבית
רם.1 הבית לפמ שערבית
רפ-1 חמת לפני שערבית
רם-1 קריזתים לפני שערבית
רם-1 לחצר פתוח מקורה שערבית
רפ"ו פתחיט כמה עם שערבית
רם-ו ולחצר לבית פתוח שערבית
רפ-1 לבית והחצר לחצר פתוח שערבית
רפ-1 לחדר פחוח שערבית
רפ-1 לו פתוח בית שאין שערבית
רפ.1 ר' על ר' לו שאין שערבית
רם-1 תקהה עליו שאין שערבית
רפ.1 לבית כניסה שריא שערבית
רפ.1 בית שלפני שערבית
רם-ו הכסא לבית שמביא שערבית
רם.1 לעליה שמביא שערבית
רפ'1 שמיוה ולת ע-י שנעשה שערבית

 קע-הרם.ו בצו7ף שעשף ביתקס-ט
 צ.חרם"ח ש-71 השם על הקפדה עץ, בכיסזיער-ה
 ליטרפ-ח חגין שלשה ראש בכלקע-ז
 ע-הרפ"ח תיבות שתי שיטה בכלקמ-א
 קו-ג מספקרפ,ז מזוזות שתי כשקבע תוסיף בלקמ-ה
 קויג ומשמא"רפ-ט מינרן לקבוע תוסיף)לא בלקנ-ב
 ק1-ג רפ-ט אחד בצר מזוןת שתי תוסיף- בלצ"ה
 ט"הרפ"ח משרטטיםכמהע"ר
 ח'רפ4ט מזוןת בקביעת ביתובניק'
 ל-ארצ-א אבא במעזת יוצאים ביחובניע-1
 ב'רפ-ה מזוהה בעון מתיםבניוציט
 א'רצ"א בדזקות בשכר בשיזםבניםע'

 ר'פרפ"1 הקויבה בניןקס-ח
 ק.1רפ.1 4"(15"( משודשבניןס-ט
 ק.11רם"1 קונעת הרבה של בניןקג-ב
 כ'רפ"ט לשמה קביעהבעינןק"ם
 ע-ררם-1 אחר בבית גרים ושכן בעה-בקס"ח
 ק1-ארם-ט לשוכר-תולמ-ה ביתו שמכר בעה-בקע-1
 ער"הרפ-1 להשכיר ז7וזה לו שיש בעה-הקנ-ג
 ב'רפ-ה מתים בניו מזושה בעוןקכ.1
 מ.דרפ-ז מתים בנוו םזוזה בעוןפ-1
 ער-הרפ-1 חדרים שמשכיר )מיק אולם בעלקג-ד
 ער-הרפ-1 פונרק של יהורי הבית בעלם-ז

 כ-ארפ-ו אשתו במזוזת חייב בעלקס-ט
 ער-הרפ"1 במזוזה חייב פונדק בעלקכיט
 מנהגע11ן בעלזאקע-1
 מנהגעועבעש'טע'

 פ"1רפ-ט ברזל של מסמרים לגבי בעש-טקגיא
 ב'רפ"ט ברזל בתיק להמחה בעש,י-לאקע-ג
 ל-הרפ.1 זה יד על זהז פתחיםב'ק-א
 ד'ר-צ ויתרות בחסרות בקיאותרט.1
 מסמרםעווןברולע-ג
 חוקע1זברזלם"ג
 י"גרם"ט לרזר שובנס לפני קובע אםברכהק-ה
 1"גרפ-ט דנזצוה בגמרברכהל'
 רע-טרם-ו חולים בבית מזזה בקביעתברכהע-ג
רם-1 קביעות( מעשה עושהברכה)בשאימקנ-ו
רם-1 במקוה כשטובליםברכהק.ו
רם-1 יום( ל' לאחו7ברכה)כשמסיוהע"ב
רפ"ט שבדקן מזוזות כשמחזירברכהק-י
רפ"ע ציצית כשעושה ברכהרמ"ג
רפ"ו באחמץוט ~שקובעברכהק"ט
רפ"ו זקאסווזכ0 בביתברכהששקובעק"ט
רם-ז הכתלים בראשי כשקובעברכהק"ה
רפ-ט לאחרים מןזה כשקובעברכהק-א
רפ"ט לאחר סוכה לעושהברבהקיר
רפ-ט ציצית לעשות ברכהקע-ג
רפ-ט תפיליח )לעשותברכהק-ב
רפ"ט יחוד בלעןן מןזה לקבעברבהקנ-1
רפ-ט לפתח( מפתח מזוזה )מחליףברכהע"ב
 מזוחופ-ט בו שיש בבית לדזר ברכה-מסחרט-1
רפ"ט מזוה לקבועברכה-מסחק-ח

פ"זרפ"ו
ס"זרפ"ו
י"ברפ"ט
י"גרפ"ש
נ"ררפ"ו
נ"הרפ"ו
ט,רם"ז

רפ"זרפאט
ו'רפ"ט
י"גרפ"ט
י"גרפאט
י"דרפ"ט
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 י.ארצ-א ויוצא שבת ממחלל ביתהשוכרל'רפ"ט לחלל סמוך הכותל עלהניחה
 ר-סרם-1 שם דר ו%ימ !7רה השוכרקם"ררפ"ו לתקמז-תולמ-ה הדלתהסיר
 רס-טרם"1 לקיץ רירההשוכרק-ירפ-ט והחדרז רימץ!ה עם הפציםהסיר
 ס-ברם-1 לעכו'ם חדרהשוכרי"ברפ"ט הרעת היסח לברקה, מזוזההסיר
 ח'רצ-א במזוזה חייבהשוכר1-חרם-ז לשיפוצים ה~לתהסירו
 ח'רצ-א מווזה לקבוע חייבהשוכרט.1רצ-א כקרוצא המזוזותהסרת
 רס-הרם-1 לארץ בחוץ יום מל' ליותרהשוכרס-טרפ"1 קיץ מדירת המזוזותהסרת
 רע-1ר1-6 לעכו"ם חדרהשבירוץרצ-א פטור ממקום מזומ:הסרת
 קי"גר6-ח הפתח מר מכוון יהיההשםי-ארצ-א ממומיאפישרת מזוזותהסרת
 צ-זר6-ח חוץ כלפיהשםנ-דר1-6 גמבוש )מחשש טפחהעמיק
 צ-ארם-ו נואה יהיה ש-רי השם הזזח רלתעיין טפחהעברק
 צ-זרם"ח מבחוץ נראה חיח: ש-דיהשםצ-זרפ-ט טפחהעכרק
 צ"זרם"ח חוץ כלפי ש-דיהשםק.ררפ-ט למי שנעשו בדניזזם טפחהעמיק
 צ-זרפ-ח מ:א!: ידרה ש-ז7השםנ-דרם-1 בזטן מחשש טפחהעמיק
 צ' זכוכיתרם-ט מתוך מ(מ 1היה ש-ז7השםק.דרם-ט למי ענץד עע טפחדחגברק
 ח'רם-ח שבקלף בחור נואית ש-דיהשם קביעהעיןהפוכה
 א'רם-ט המזחה תיק על זווחתהשמשקכיחרפ-ט וקבעה המותההפך

 כ'רצ-א מזזותיו יסירהשנירנ-חרפ.1 ושב יזם שלוקיםהפסיק
 צ.1רפ"ט השכינההשראתו-זרפ-ט לקבוע לבית מבות רשלך אמהפסק
 שוהףעייןהשתתפותפ-טרפ-ט אוירהפסק
 רנ-ררפ-1 יום לשלושים רקהתארחט'1רם-ט הקביעה באמצעהפסק
 ט'רפ-ה במצוות לפניוהתזאהט-זרפ-ט בחפילין כמו במץוותהפסק
 א'ר"צ כסררן תפילין קשריהתרת ברכהעהן המזוזות בקביעתהפסק
 ק-טרפ.ח מבחוץ וש-די בפמםוהיהט.זרפ"ט מזוזות כשקובע בערחההפסק
 מ"זרפ"ח ו' חסרותירשך1-זרם-ט לקבוע לבית מבית כשהולךהפסק
 ר6"1רפ-ח נאה לו7רה גורמת במזוהזהירזתק-1רם-ט חולמיה בו- ווכה ביתוהפקיר
 א'רפ-ה יתיוה!היתתמ-חרם-ח מהשת החגיןרפהד
 ט'רם-ח %1מהו קליזה סגולהעיין יסגולה( בלומודהצלחה

 י-הר6.ו תרמולים( זבלולזוהמהכ.חרפ-ט ימינך יד על צלךה'
 י-דר6-ו בקח ,ברפתזוהמה הנדחת עיר עיין מזוזה לי הנוחת עיר~~נלת
 ייגר6"ז חדר ובימהם בתים כתליזיותג'רסיה יהומ בית שומרהקב'ה
 ט-1רם-ז חדר וביניהם חררים שניזיותכ-חרם-ט מבחוץ בנ-י שומרהקב-ה
 ויא-ט"1רם-זזתתט-ורם-ט יפסיק לא מתעת הרבההקובע
 י-גרם-ז הבתים( )מכותליזיתרפ-ורם-ט לאחו7ם מזוההקובע
 צ-ארפ-ט השם יימחק שלא בתיק!כוביתרם-ז עשןדפיה מצות שתי מק=ם מעחקהקובע
 קו-ברם-ח השם יימחק שלאזכוכיתי-דיפ-ט ברכה( )לגבי הרבה מ!וזותהקובע
 ג'רפ-ה ית.שזכרוןרמ-טרפ-ו ביתהקונה
 רע-טרפ.1 הבר%ה בביח בךזקהזמןצ-חרם-ח עץ בכיסוי ש-די השם עלהקפוז:
 ר-נרפ.1 מזוזה קביעתזמןט'רם-ח גוילהקפת
 קביעהעיעזקופהקצ-חרם-1 מא: לפנים זה חדריםהרבה
 מנהגעייןחבידרמ-ארם"1 בוץ לפני עמודיםהרבה
ח'י'ר"צ ס'ת בפיסול משיואווהרב

 ב'וחווק-
 נ-גרם"ח ז' 1' כמו

 נ-גרפ"ח לפופה כחובה ב"וחרה"ח'מירר6"ז והלשכות הביתהר
 ג"גרם-ח לפופה בו.חרה.ח'רל-הר1.6 אחד בפתח ףלחותהרבה
 ל.ורם-ז נמוך בקיר והשפלחבוסק"טרם.1 מחק לפנים זה חדריםהרבה
 כ-דרפ"ז ווכפף נמתך, אימ העירזבחבלקצ-הרם.1 מזה לפמם זה חדריםהרבה
 כ-ורפ-ז מהקנה למעלה דזק% העירזבחבלר6"1רם-ה לייוז: עכה במוזההרגיל

 ל'רם-ז טפחים מג' למטה יורד עיתבחבל1'רצ"א שוכר כשעכו-ם מזתותהשארת
 כ"חרם"ו המזוזות מעל העירובחבלרע"ארם.ו במ!וזה? חייב ה%ם ,7וזק-השואל
 ל'רם-ז ברוח מתמזן רפף העירזבחבל קבועה עיין קזבע ל%רץ,מתי בחוץהשוכר
 כ"ח מהמזוזוחפ"ז לנהגלה שיהיה העירזבחבלרס"דרם-1 באץ בותהשובר
 ל'רפ-ז טפחימ ג' שיורד העירובחבלרמ.ט קובעי1-6 ,מתי ישואל בארץ בותהשוכר
 ל'רם-ז בתח שמתנרנד העירזבחבלרנ"ג רם"1 קובט ,מתי לארץ בחוץ בותהשובר
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 מ-ררפ"ז הקדש של ולא ביתךר'רפ.ה לשמיוזה קבעו מונבזבית
 קע-הרפ-1 כצרזף שעשך ביתקס-טרפ"1 מוךון מקצתובית
 צ-חרפ"ה ש-וי השם על הקפדה עץ. בכתיויער"הרפ-1 המזוזות להחליף ווזצה מוזהטבית
 ל-טרפ-ח חגין שלשה ראש בכלקע-זרפ-1 מחיצות לילדים,חצי משחקבית
 עיהרפ-ח תיבות שתי קרטה בכלקמ-ארפ.1 ספרבית
 קייג מספקרפ-ט מזווות שתי כשקבע תוסיף בלקמ-הרפ-ו עולםבית
 פחותבית

 מז-
 קייג ומשמא"רפ-ט מימין לקבוע תוסיאלח בלקנ-ברפ.1 ר על

 קו"גרם-ט אחד בצד מזועת שתי תוסיף-בלצ-הרפ-1 לאבסדרה פתוחבית
 ס"הרפ"ח משרטטיםבמהע-1רפ-ט בע מכוסה לחצר פתוחבית
 ח'רפ-ט מזוץת בקביעת ביתובניק'רפ-1 למרפסת פתוחבית
 ל-ארצ-א אבא במזוזת יוצאים ביתובניע-1רם"ט מכוסה למרפסת פהוחבית
 ב'רפ"ח מיוה בעון מתיםבניוצ.טרפ.1 לטלפון קטןבית
 א'רצ-א בויקות כשכר כשויםבניםע'רפ,ז לגמ,ז במזוזה חייב שאיעבית
 ר-םרפ.1 היעץבה בניןקס-חרפ.1 מקורה שאיעבית
 ק-1רם"1 )סיש0( משרדיםבניןס-טרם-1 בבוד לוזרת עשוי שאיעבית
 ק.11רפ"1 קומות הרבה של בניןקנ-ברפ.1 ד' על ד' לו שאיןבית
 כ'רפ-ט לשמה קביעהבעינןק"פרם-ו זלתות לו שאיןבית
 ע-ררפ-1 אחד בבית גרים ושכן בעה'בקס-חרם.1 תקוזה לו שאיןבית
 קו-ארפ"ט לקיכר-תולמ"ה ביתו שמכר בעה.בקע-1רפ.1 תקרה לו שאיןבית
 ער"הרם-1 להשכיר דירה לו שיש בעה-הקנ.גרם.1 ד' על ד' בו לרבע שאפשרבית
 ב'רם-ה מתים בניו מזוזה בשןקב"ורפ.1 שבספינהבית
 מ"ררם"ז מתים בניו מווזה בעו7פ"ורנ"ו שחחשקבית
 ער-הרפ.1 חדוים שמשכיר )ו,רונ אולם בעלקנ"ירם-1 מיזבשת אמות ט-ז בו עךשבית
 ער-הרפ.1 פונרק של יהווז הבית בעלפ"זרם.ו מקוה שלבית
 כ-ארפ-1 אשחו במזוזת חייב בעלקס"טרם.1 מקורה שמקצתובית
 ער-הרפ-1 במווזה חייב פונדק בעלקכ-טרם.1 שמתנדנדבית
 מנהגעיז בעלזאקע-1רם"1 בסבך שסככובית
 מנהגעוזבעש,טע'רפ"ט לבית מקווה אכסדרה בין שערבית
 פ.1רפ-ט ברול של מסמו7ם לגבי בעש-טקנ-ארפ"1 ובית פנימי חצר בין שערבית
 ב'רפ-ט ברזל בתיק להניחה בעש"ט-לאקע"גרם.1 תקרה בלי שערבית
 ל-הרפ-ו זה יד על ,הז פתחיםב'ק"ארם-ו עימר בשביל שערבית
 ד'ר-צ ויתרזת בחסתת בקיאותרט.1רם.1 האוצר לבית שערבית
 מסמריםעווןברזלע-גרפ.1 י,7ם ולנטילת לביהכ,סב"ש
 חיקעווןברולם-גרם-1 וחצה לחרר שערבית
 י-גרפ-ט לרזר שובנס לפני קובע אםברכהק-הרפ-1 ילת לו שחין לחדר שערבית
 י"גרפ-ט הנוצחה בנמרברכהל'רפ-1 ציבורי ל~יני' שערבית
 רע"טרפ-1 חהים בבית מזוזה בקביעתברכהע-גרפ.1 שם ביה-כ-נט-י לפני שערבית
 ס-חרפ-1 קביעוח( מעשה עושהברכהששאימקנ-1רפ"1 הבית לפני שערבית
 פ"זרפ-1 במקוה כשטובליםברכהק-1רפ-1 חעת לפני שערבית
 ס-זרפ-1 יום( ל' לאחו7ברכהששמסירהע-ברפ-1 קיתתים לפני שערבית
 י-ברפ-ט שבדקן מזוזות כשמחזירברכהק"1רפ-1 לחצר פתוח מקורה שערבית
 ייגרפ"ס ציצית כשעושה כרכהרמ"גרפ.1 פתחים כמה עם שערבית
 כיררפ-1 בארצוזח( ששקובעברכהק-טרפ-1 ולחצר לבית פתוח שערבית
 נ-הרפ-1 האטים( בביתברכה)כשוךבעק-טרפ-1 לבית והחצר לחצר פתוח שערבית
 ט'רפ.ז הכתלים בראשי כשקובעברכהק-הרפ.1 לחרד פחרח שערבית
 רפ"זרפ-ט לאחו7ם מזווה כשקובעברכהק-ארם-ו לו פתוח בית שאין שערבית
 1'רפיט לאחר סוכה לששהברכהק-ררפ-1 ד' על ר' לו שאין שערבית
 1-גרפ"ט ציצית לעשות ברכהקע.גרפ-1 תקרה עליו שאין שערבית
 י-גרפ,ט תפילימ )לעקיתברכהק-ברם"1 לבית כניסה שהוא שערבית
 י-ררפ"ט יחיד בלשון מותה לקבעברכהקנ-1רפ.1 בית שלפני שערבית
 י"ברפ-ט לפתח( מפתח מזזה )מחלוףברכהע-ברפ-1 הבסא לבית שמביא שערבית
 ר' מזוזזדפיט בו שיש בבית לרור ברכה-מסחיט-1רפ-ו לעליה שמביא שערבית
רפ-ם מזוזה לקבועברכה-עסחק-חרם-ו שמירה ולת ע-י שנעשה שערבית
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 ר'ר-צ ס"ת באותיותז7יקיתרפ-ם מזוזה מצות עלברכה-מסח

 ג'רם"1 יהוו7ם רק הוחובז7ירי ר'רפיט מזוזות בו שיש לבית נכנסברכה-
 מ"חרם.ח הדטז7ני ג'רפיט לקבחגה סמוכהברכה

 פ-ארם"ח ;מפתח( בשרע סת"םז7ני מ"זרפ"1 עכו-ם שותפותברכה-ספק
 ט.1רצ-א כשיוצא מעוות בהוודתדיעות 1'רפ,ן סוכה עשיית עלברכה
 פ-זרם"ח פרשיות בצורת שומתדיעות י-גרפ-ס שנכנס קודמ קביעה עלברכה
 רסיטרפ"1 לקיץ רק ארעיז7וד רע-טרם-ו חולים בבית מזוזה קביעת עלברכה

ער-הרפ.1 לשכירות העומדת!זרה ע-ררפ-1 ובע"ה לשוכר מעיתףברכה-פתח

ס-ארפ.1 יהווז מבית חוץ לנכו7!7רה כ-הרפ-ז הצר מן צוה-פברכה-
 מ-חרפ.1 )פוירנישג0 מרוהטתויוזי ג-1רם-ט בטעות בשמאלברכה-קבעה
 עה"ררפ"ו )פוירנישט( מרוהטתדיהה י-זרפ-ט פתחים בהרבה מווזותברכה-קובע

נ-דרפ-ו יום לשלושים רקזזרה ג'רפ.ט המזוזה שקובע קורםברכה-
 כ-ארפ-ז מהקרקע שלמטהזירה ט'רם-ט הראשונה בפעם שהחיימברכה-

 ק-1רפ.1 עשיוית בקומהזירה ט-זרם-ט הקביעה באמצעברכה-שח

 ער"ברפ"1 גזולהז7ון ט-זרם-ט למזוזה מזוזה בין שחברכה-
 מ'רם.1 אחד בבית ולעכו-ם לייןריז7רה ט-זרפ.ט וכו; תפילין,ציצית ביןברכה-שח
 מ-חרם"1 מתהטתז7ו7 ר'רם-ט ברך ולאברכה-שכח

 ער-ארפ"1 שאולהז7ו7 ט'רס-ט בית שקונה בשעהברכה-

 ע-ררפ"1 מהשכיתת חלק שהיאדיו7 י"ררם-ט בלים לטבילתברכה-
 שלדירה ס-זרפ-1 בכניסתו מיר שקובע שוכרברכה-

 ז-
 צ"ברם"1 מחיצות

 ס-ברפ.1 נכרי ששכרה71ו(ץ ח'ר6"ט בית כששכר בבית לדורברכת

 ט"זרפ"1 במןזה( )חיובו צאןרזר צ"ורפ-ט הם קדושים ישראל בניבתי
 ר-פרם-1 ישיבה לתלמידיי7רות קם-חרפ.1 ובאמשטודם בתניציהבתים
 קכ"ארם-1 %ועידירת קג-חרם-1 נהר או המים על שבמיםבתים

 פ-גרפ.1 הבלןדירת קכ"חרם.1 וויניציה של ספינהבתי
 ס-ט;פ'רפ-1 כביסה( 0קרר כבורדירת נ-חרם-ט ציר היכרבתר
 ביתעיין כבורדירת ס'רם-ט הרגילות עיקרבתר

 נ-טרפ-ו יהו!ז בבית עבו-םיזרת קע-זרפ.1 4ה(06(בחצרגאזיבא
 רט"טרפ"ו )קאנטו7( קיץ ד~רת קע"הרפ"ו משופעע
 ם"1רפ"ו שחיטה בבית שוחטדזרת ע-1רפ"ט מרפסת על מתקפלע
 כ'רפ-ז באלכסוןדלת ע-חרפ-ט מחצר למעלה ושגר ששתחגג
רפ-ו פצימין בלידלת רכ-ירפ'1 עליו לצאת שרגיליםגג

 רכ-ח;רפ.1 בשכיבהולת ליזרם-ז הפתחלוףגדרבחלל
 י"טרפ"ז קם-חרם-ו יפול שלא התימק על לשמורגדר
 מתקפלגדר

"4)( 
 רמ-חרפ"1 המתקפל כותל בתוךולת קם-חרם-ו 8(ש(%(

 ס-ארם"ז המסתובבתולת ק6-חרם.ו דלת בלי בפתח מתקפלגדר
 עיטרפ"ט קבועה ךנרנית זעתולהות קפ-חרפ.1 מדרעת לפני מתקפלגדר
 ק-חרפ"ט הימינית זןתינסתמהולתות נ"ררפ-ט ילז7ם בחדר המזוזהגובה
 ר"מרפ.1 במסעדה או במלון למטבחולחות רכ-גרפ.1 בבית המעקהגובה
 ס-ארפ"ז נ(סתובבותולתות ל-זרפ-ז שוך בפצים אסיקגוד
 מ"ברפ-ט לבית הפתח חלל בין חוצצתולת כ-טרפ"ח קלף אוגויל
 ע"חרפ-ט זזה ושמאלה קבוע ימינירלת ל-הרם-ח הייעות לכל לס-ת כשרג1יל
 קיחרם"ט קיר ונעשה נסתמה ימיניתולת ק"ברם"ט המזחה %ת יסירוגוים

 ע-טרם-ט קבוע ימיניתרלת נ"ריפ-ח את בואהבת ראשונה עפרהגומ71ם
 ע-חרם-ט זזה א' שחלק בפולהרלת ל-זרפ"ח עור על נכתבה אשהגט
 ק"גרם"ט מטפח יותר שוז(בה בפולהןלת ל-זרפ-ח נייר על שנכתבגס
 ע-חרפ-ט 444ן(ל ן(400 למרפסתדלת נ"ארפ"ח גדולה יממת ברגל כתובהג'

 ס-ארפ-ז חדרים שני בין מסתובבתדלת צ""רם"ח לאחד משמעגללה
 קפ"חרם"1 מתקפלתולת ל-טרפ-ח לחגין פיניםג'

 ר"זרפ"ו להסירהמזוזהולתסתומה- ס,זרפ-1 במוחץיזדהמלך
 י"טרם-ז שוכבתזלת ס"זרם-1 המזדוה נגר ערום יהה המלךדזד

 ק-חרפ.1 חמת לפני ברזל של שנררהדלת ל-חרפ"ח למצוה רק נאמוץץדזכסוסטוס
 ל"ארם"ט לחוץ שנפתחהדלת מ-הרפ"חויז
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 במסמו~ם שסתמהדלת
 גוזלה בתיבה שסתמהולת
 לכתחילה רק אחדדף
 גזולה בו~רהרר
 רצא יום כ'ט ב!לרהרר

 בשכי,ןתן מזוזהררבנןלהיוב
 )ו0%א( בפום-קרר
 ביאתךדרך
 רלת בלי החדר שימושררך

 )מלון(האטעל
 לבית ),ושו~יבכניסההאלווה
 מיר מזודת לקבוע מותרהאם
 פ עץ מזוקק לקתם מותרהאם
 ס' רם-ה מוזה כשנפלה להתעמת צריךהאם

 רע-ז רם-1 שלים( ~יתהאספיטל
 ע-ד מהאחרזתרם.ח יותר אחת בשיטההאריך
 ם-ב רם.ח לסחומה פתוחה פרשה ביןהבדל
 רמ-טרם.1 ביתהבונה
 ציורם-ט המזוזה בקביעת קדזש נעשההבית
 ג'רם-ה המזיקים מן נשמרהבית
 ג'רם-ה המזוזה ע-י נשמרהבית
 רע-זרפ.1 חולימ( )ביתהבראה
 כ-טרצ-א מזוזה קביעת ע"י מדקיםהבוזחת
 א'ר"צ בכסדרן קרושה מרזגוטשוב-הגאון
 ק-חרם.ט העשוי מן ולא תעשההגררת
 ז'רצ-א קיזשה מבשה מזוזההגההת

 ג-גרם.1 המןזות לבזות רגיליםהגךם
 פיזרם-ט בדבקהדביק
 פ-חרפ-ט דבק נייר ע.יהדבקה
 ער-ברפ-1 מזוזה לקבע בגדלה-האםהדר
 רע-גיפ-1 שלוח בפונדקהדר
 ח'רם-ט המזוזות בקביעת ביחו ובניהוא

 י-זרפ"ט מזווות וקובע לבית מביתהולך
 ק-ברם-ח השינרן ביןהוסיף
 א'רם-צ מ"והיה. למעלה .שמע.הוסיף

 ויררפ-ז לביתו חוץ חררהוסיף
 1.ררפ-ז מבחוץ הבית לקיר חדרהוסיף
 מ-גרפ-ט שם המזוזה וקבע לפתח טסהוסיף
 ט-זרפ-ח הישן מחק ואח-ב לאותהוסיף
 מ-גרפ-ח החגין מספר עלהוסיף
 צ-טרפ-ח למןזה מילותהוספת
 ד'ריצ שנפסל ס"ת קרושתהויות
 ח'רם-ה חומש ער למזוזההוצאה
רפ-ח ואה לזןרה זוכה במזוש:הזהיר
 ב';רפ-ח ימים יאריך במזוזההןהיר
 י-טרפ-ט  לספק חיוב מפתח מזוזההחזיר
 ט-1רצ-א כשיצא המותההחליף

 י-ברפ-ט מברך? לפתח, מפתח מזוזההחליף
 כ"ח לשמרים-ח באים לשמה נעבד קלףהחליף
 1.ג רצ-א מהודתת במזוזותהחלפה
 י.גרצ-א בעלות מווזותהחלפת
 כ.1 מזזודפ-ה נשיקת על הקפיר סופרהחת-ם
 י' רם-ט ח:מטיבהטוב

 כ-ד רם-ה תפילין לבריקת קודמ במזוזההידור
 במזןוה מצח:הידור במצחיןהדור
 שליש ער מצחןהידור
 בתלכסון שוההיה
 לבית כשנכנס מזוזותהע

 המעזה יטול לא מביתוהיוצא
 מזוזות המון לקבע תמצאהעי
 ובאי צאתי ישמרה'

 ימיה צד להחליט ה3.א צירהיבר
 פתחים( שני )בין צירהיכר
 ל-ז רפ"ו שותפיס( חריי בק ציר~פתחהיכר
 ל.ח רם"1 שתים( שני בין )בפתח צירהיכר
 ס-1רם-ט הנכנס ימין בקביעת צירהיכר
 ס"גרם"ט החצר בשער צירהיכר
 ס"גרפ-ט שמסתובבת( מילת צירהיכר
 נ-טרפ-ט לשנים( ביתו מיילק צירהיכר
 ס-זרם-ט ד'( על ר' שם ששאין צירהיכר
 ס'רפ-ט לחדר פתחים שני כשיש צירהיכר
 ס-ברפ-ט המנעול לפי צירהיכר
 ס-1רם-ט חב"ד מנהג לפי צירהיכר
 ס-ב החשוברם"ט חרר או הבית לצד צירהיכר
 1-א רפ-1 החצר לצר צירהיכר
 ס-1רם-ט ימין צד לקבע צירהיכר
 נ-חרפ-ט מהו? ציר,היכר
 י-ארפ-ו הבית אל מהחצר צירהיכר
 נ-טרפ-ט קובע? הוא מתי צירהיכר
 ל-זרם-1 שותפים( חדרי בין )פתח צירהיכר
 ל-חרם-1 בתים( שני בין שתח צירהיכר
 6-גרפיט לחהף שנפתח )פתח צירהיכר
 ס-ברפ,ו וחוץ( בית איזה )קובע צירהיכר
 ג-חרפ-ט ימין קובע צירהיכר
 "'דיפ"ס מזוזותא )שתי צירהיכר
 י-ברם-ט לברקה מזוזה כמסיר ון-עתהיסח
 ל'רצ-א במזוזה חייביםהכל
 רנ-ארם-1 שם לגור ורעתו חפציוהבניס

 קעיזרם-1 לתקוז: מגיעים לאהכתלים
 י-זרפ-ט בקביעה( )הפסקהליכה
 פיארפ-ח 4מפתח( בשו,ע סת.םהלבות
 פ-ארפ-ח א,ב לפי בשו-ע סת,םהלכות
 ס'רפ.ח שירטוט עיג לכתובוזלל'מ
 פ'רם-ח השיטין בראשיהמילות
 ג'רם-ה מזיקים מכניס מזוזותרומסיר
 י-ארצ-א שבת למחלל ביחוהמשכיר
 רב שנשאוצ-א למזוזות לשלם צריךהמשכיר
 רנ"ח רם'1 באמצע בשיצא יום ש*שיםהמשך
 ל'רם-ט עכו-ם סבנת יש הפתח בחללהטיה
 כ-ורפ-ח כשיוצא המזוזה על הידהנחת
 ל'רם-ט סכנה במקום מןזההנחת
 ל'רפ-ט הולת אחרהניחה
 מ-חרפ-ט העליון שליש מתחילת גבההניחה
 ל'רם-ט הפתח מחלל חוץהניחה
 מ-ברם"ט הולת עלהניחה

ר"טרם"ו
ר"דרם"ו
ב'רפ"ח
ער"ברפ"ו
רב"חרפ"ו
 שכירוחעחן

רע"גרם"ו
ס"ארפ"ט
ק"םרפ"ו
 פונרקעהן
ק"ברפ"ו
רס"זרם"1

 ט'רפ"ח
 ט';כ"ורפ"ח
 ט'רפ"א
 ע"חרם"ח
 ד'רפ"ט
 ט"ורצ"א
 קנ"חרפ"ט
 כ"חרם"ח
 ס"דרם"ט
 רל"1רפ-1



שעריםמפתחותפתחי
 י"ארצ-א ויוצא שבת ממחלל ביתהקיכרל,רפ-ט לחלל סמוך הבותל עלהניחה
 ר-סרפ.1 שם דר ואימ ו7רה הקיכרקפיררם-ו לתקנה-תולמ-ה הדלתהסיר
 רס-טרם-ו לקיץ רירההעיכרק-ירפ"ט והחזיח המווזה עם הפציםהסיר
 ס.ברם-ו לעכו.ם חדרהשוכרי-ברם-ט הדעת דהסח לברקה, מזזההסיר
 ח'רצ.א במזווה חייבהשוכר1-חרפ-ז לשיפוצים הולתהסית
 ח'רצ-א מזוזה לקבוע חייבהשוכרט.1רצ-א כשיוצא המזווותהסרת
 רס-הרפ-1 לארץ בחוץ יום מל' ליותרהשוכרס-טרפ-1 קיץ מו~רת המעזותהסרת
 רע-1רם-1 לעכו,מ חדרהשכיר1-זרצ"א פטור ממקום מזוזההסרת
 קי-גרפ"ח הפתח מד מכוון יהיההשםו-ארצ-א ממומריאפיקורת מדזותהסרת
 צ-זרם-ח חוץ כלפיהשםנ-דרפ.1 גניבה( נמחשש טפחהעמיק
 צ"ארפ"1 נראה תוה ש-ד השםחזזח ילתעייו טפחהעמיק
 צ"זרפ"ח מבחוץ נראה ירוה ש-ריהשמצ"זרם"ט טפחהעמיק
 צ.זרפיה חוץ כלפי ש-ףיהשםק"ררפ"ט למי שנעקע בהמחןם טפחהעמיק
 צ-זרם-ח מ(נה ה-הה ש-71השםנ-ררם-1 בוזן מחשש טפחהעמיק
 צ' זכוכיתרפ-ט מתוך מ(נה ידדה ש-דיהשםק-ררפ-ט למי עמוד עץ טפחהעמיק
 ח'רפ-ח שבקלף בחור נראית ש-ריהשם קביעהעייןהפוכה
 א'רפ-ט המזוזה תיק על זוו(,ת השמשקנ-הרם-ט וקבעה המזווההפך

 כ'יציא מווזותיו יסיר השנירנ-חרם.1 ושב יום שלושיםהפסיק
 צ-1רם-ט השכינההשראתי-זרם'ט לקבוע לבית מבות הולך אםהפסק
 שוהףעווןהשתתפותפ-טרפ"ט אוירהפסק
 רנ-דרם"1 יום לשלושים רקהתארחט-ורם'ט הקביעה באמצעהפסק
 ט'רם-ה במצוות לפניוהתנאהט-זרפ.ט בתפילין כמו במזוזותהפסק
 א'ר-צ כסדדן חפילין קשו7התרת ברכחעיין המווזות בקביעתהפסק
 ק-טרם"ח מבחוץ וש-די בפניםחקיהט-זרם-ט מזזות כשקובע בשיחההפסק
 מ"זרם"ח 1' חסרותירשךי-זרפ"ט לקבוע לבית מבית בשהולךהפסק
 רם.1רם-ה ואה לדירה גורמת במזוזהזהירזתק-ירפ-ט תולמ-ה בו- וזכה ביחוהפקיר
 א'רם-ה יתירהזהירזתמיחרפ-ח מהאות התגיןהפריד
 ט'רפ-ח ואנההו קליזה סגולהעיין חגולה( בלומדהצלחה

 1.חרם"1 תרעולים( ובלולזוהמהנ-הרם-ט ימינך יד על צלךה'
 1-דרם-1 בקח ירפתזוהמה חנדחת עיר עיין מעזה ע"י ריוחת עירהצלת
 1-גרם-ז חרר וביניהם בתים כתליזויותג'רם-ח יהוי7 בית שומרהקב'ה
 ט.1רפ"ז חדר וביניהם חררים שניזויותכ-הרם-ט מבחוץ בנ.י שומרהקב.ה
 1"א-ט-1רם.זזויתט.1רם"ט יפסיק לא מזוות הרבההקובע
 י"גרפ-ז הבתיכ0 )מכותלי זויתרם"1רם-ט לאחו7ם מזזההקובע
 צ"ארפ-ט השם יימחק שלא בתיק זכוכיתרפיז עשזדפ"ה משת שתי מקיים מןזההקובע
 קי-ברפ"ח השם יימחק שלאזכוכיתי-דרפיט ברכיק )לגבי הרבה מזוזותהקובע
 ג'רם-ה ית.ש וכוזןרמ-טרפ"1 ביתהקונה
 רע"טרם.1 הבראה בבית בז7קהזמןצ-חרפ-ח עץ בכיסוי ש-זז השם עלהקפדה
 ר-3רפ-1 מןזה קביעתזמןט'רפיח גוילהקפת
 קבדעחע11ן זקופהקצ-חרם-1 מזה לפנים זה חדו7םהרבה
 מנזעעיז חב-דרמ-ארפ"ו במן לפמ עמוו7םהרבה
 3'גרם"ח ו' ו' כנן ב'וחרה"ח'ד'ר-צ ס-ת בפיסול משימעוהרב
ח'מ"ררם-ז והלשכות הביתהר

 ב.וחרה-
 ג-גרפ.ח לפופה כתובה

 ח'רל-הרפ-1 אחד בפתח דלתותהרבה
 בו-חרה-

 נ-גרם-ח לפופה
 ל-זרם-ז נביך בקיר והשפלחבוטק-טרפ.1 מחן לפמם זה חרו7מהרבה
 ב-דרפ-ז ונכפף נמתך, אימ העיוזב חבלקצ-חרפ-1 מזה לפמם זה חרריםהרבה
 כ-1רם-ז מהקנה למעלה יזקא העיתבחבלרפ-1רפ"ה לרזוזה זוכה במוזההרגיל

 ל'רם-ז טפחים מג' למטה יווד עירובחבלי'רצ-א שוכר כשעכו-ם מזזותהשחרת
 כ"חרם"ז המזוזות מעל העירזבחבלרע"ארם-1 במזוזה? חייב האם דירה-השואל
 ל'רם"ז בתח מתיוד רפוי העירובחבל קביעח עיין קובע לארץ,מתי בחוץהשזכר
 ג"ח מרנזזחוחם"ז למעלה שיהיה העירובחבלרס-ררפ-1 בא.י ביתהשוכר
 ל'רפ-ז טפחים ג' שיורד העירובחבלרמ-ט קובעים-1 ומתי ישראל בארץ ביתהשוכר
 ל'רפיז בוזח שמתנדנד העיוזבחבלרנ-ג רם-1 קובע( נמתי לאו, בחוץ ביתהשוכר
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שעריםמפתחותפתחי
קל-טרפ.1 ),3.א( וזינטגן בו שישחדר
פ-חרפ-ו במקוה הכסף גובה שלחדר
ק-מרפ-ו צמעה בלתי שם שמלובשיםחרר
פ'ברפ"ו בד שבזתרהציםחדר
נ-טרפ-ז כיפה או בקשת שוברלחרר
קכיגרפ-1 בחג לשכה שנרפףחדר
ר-ברפ-1 שנים בעשר פעם בו שנכנסחדר
ט.1רם'ז חריים שני כתלי בין שנעשהחרר
1-גרם-ז בתים שני בין שנעשהחרר
ט-1רפ.ז חדו7ם בין מעיות שנעשהחדר
ס-גרפ-ו שם שוכבות שנשיםחדר
קו.ברפ-ו לביה'כנ בו שעובריםחדר
פ-ברפ-1 ערומים בו שסמיזםחדד
1,רפ-ז לגמו7 פתוח רביעי שרוחחדר

ק"פרפ.1 ולת בלי ששימושוחרר
קמ"ארפ-1 בימה יד על תלבחטתחדר
קמ"ורפ"ו [ט604( )תו00( תמרחרר
 )לענין העירזבחוטי

 ע1רובעיון משקקי
 כ"טרפ.ז לערזב קוצים עם מתכתחוט
 ל-הרפ-ו מזוזה( )קבע מחבירז מצוהחונזף
 ב'רם"ה המזוזות את בודקחולה
 נ-טרפ"ט לשנים ביוץחולק
 ח'רפ-ח מ~וזה מצות לקיים יותר אוחומש
 ג'רם-ה המזזה( )ע.י יש'ה נלחךחונה
 רס-הרפ-1 )שכיוזול לאוןחוץ

 נ-ברפ-ז עגול במשקוף להשליםחוקקים
 צ-טרפ-ט המזוזה אחוו7 טפח אףרחור

 מ-זרם-ז לעשרהחוקקים
 ק"ארפ.ח במזוזהחותנץת
 פ-זרפ-ט בדבקחיברה
 רמ"טרפ-ו לאו-ן ובחוץ בא.י במע(החיוב
 1.טרם-ט דרבנן או ראורייתא במזוזהחיוב
 ל-ארצ-א מזוזה לגבי במזוזה-חיוב
 ל-ארצ-א נשים -לגבי בבעוזהחיוב
 ל-גוע-א קטן לנבי במזוזה-חיוב
 רס-ררפ.1 בא"ז בקיכר 0ךר במזוזהחיוב
 ל-זרפ.1 בשותפים( ,ספק מזוזות בשתיחיוב
 י-חרם-ט דדבנן או דאורייחאחיוב
 ל-ארץ-א ביתו בני בשביל הבעלחיזב
 כ"ארפ-ו אשתו ולא הבעל-חיוב
 א'רטיה מווזה לקבעחיוב
 רס-זרפ-1 בחוזה לשוכר מיר לקבעחיוב
 ק-םרפ-1 ולת בלי בחדר מזוהחטב
 רנ-גרם-1 שלושים ביום מזוחקחיוב
 א'רם-ז בפתח מזוזהחיוב
 ע'רם-ז מחיוב עצמו להפקיע מזוח:-לאחיוב
 רע"גרם-1 במלון השוכר על מזוזהחיוב
 ח'רצ-א השוכר על מזתהחיזב
 ס-ררם-ז פתח כל על מזיוהחיוב
ח1ובים הכלע11ן מי -על מעוהחיוב
 ל'רצ"א מי על מעוהחיוב
 ח'רם-1 ורא-ש רמב-ם לפי חצרחיוב
 ל'רצ"א במזוזות נשיםחיוב

 ר"נרפ"ו מתי? מזוית קביעתחיוב
 ל-גרצ-א בבוזון: קטןחיוב

 פ-דרם-ט בפתחיהם מזוזה תלוחייליפ
 פ-1רם-ח לסתומה פחוחה פרשה ביןחילוק
 נ-חרפ-ט לשנים ביחו אתחילק
 ט'רם-ט מזוזה ע-י הביתחימך
 ל-גרצ-א לפתחו מ,וזה לקבוע קטןחימך
 עיגרם-ח אחת בשיטה רק עףרסוטחיסר
 ל-ררצ.א לוךן מזחה משתחימך
 נ-הרפ-ה חיצוח ~יפחחיצון
 ת-חרפ-1 בסולם בו שנכמדם גבהחלון
 רנ-1רפ'1 יו.ט או שבת ביום הל.א יםחל
 רו-חרם"ו טפחים י' גבוהחלון
 ע-זרפ-ט ממנה )כמסהחלון
 רו-חרפ"1 בו ויוצאים שנכנסיםחלון
 הרלת אחור1ע11ן דקחלל
 כ-הרפ"ט הפתחחלל
 כפולה מזוזהע11ן הפתחחלל
 ק-זרפ-ט טפח העמיק - הפתחחלל
 כ-הרם-ט מזוזה לקביעת הפתחחלל
 רל-גרפ.1 מזוזות שתי עם הפתחחלל
 מ-ארפ-ט מאד רחבה הפתחחלל
 ל"ארפ-ט הרבה רחב הפתחחלל
 כ-ברפ"1 במחיצה לשנים החררחלק
 קנ.ט טפחימיפ"1 עשרה של במחיצה חררחלק
 נ' רפ.ט העליון משליש יוצא מהמץזהחלק
 קנ"טרפ-ו נמובה במחיצה החרר אתחלקו
 ס"חרפיט קטן בחרר דניאלחמו71
 ק"לרפ-1 שבשמקיםחמיות
 ק"צרפ-1 הפתח יברן בצרחמכיה
 קפ.טרם.1 בימין ומווזה בשמאלחמכיה
 קצ-ארפ.1 בפתח ולת כשאיןחמכיה
 קל"ארפ.1חמת
 ק-לרפ.1 אועיחמת
 קל-גרפ.1 לוקוב הפתוח בביתוחמת
 ק-לרפ"1 לשוק רק זמניחמת
 קל"ברם-1 בה ישנים שתיןחמת
 מ-1רפ-1 עכו"ם( )שותפותחמת
 קל"ארם-1 השנה כל שלחמת
 למכונהחניה

 ס-זרפ.1 "8יאי
 ל'רפ.1 צבוריתחניה
 ו"ארפ"ח אחת אותחסר
 כ' רפ"ח קדושתה( נאברה מעאם אותחסיז(
 י"א רפ"ח אחת אותחסרה
 י'רע"צ רב( )מעשה ויתרזתחסתת ק"ירפ"ח חציןחסתן
 ר'רפ"צ ידדעוח רתתתחסוזת
 מ"ורפ*ח ויתרותחסרדת
 מ"ברפ"ח הגיןחסרימ
 ל'רם-ט המ,וזה לקביעתחפירה
 ער-חרפ"1 כאוצר הוי בדירה בע.ה שלחפצים
 ט-1רפ-ח כסדרן שלא אותחצי
 קם"זרם.1 לחדר דלתחצי
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קפ-ורם-ו ש~",16( )(ן3ש מתקפל גדרחצי
קפ"ן רם"ו בגן7ם שם בפתח,תולים דלתחצי
קי-זרם-ט בענידה וחציה בשכיבהחציה
 ם"טרם"טחציצה
 ק'רם"ט המווזה( )תיקחציצה

 ר'רם"ח צפורןחצי

 1'רם"ח קולמוסין ג' הוא צפווץחצי

 ז'רם-ח בי7עבר, לכתחילהו צפורןחצי
 ם-טרם-ט והכותל התיק בין אוירחציצת
 ק'רפ-ט והתיק הנתרחציצת
 י'רם"ו הבית אחווזחצר
 עיהרם-ט לבית ופתוח הבית אחוו7חצר
 ק-טרם.1 שער ובית בית ביןחצר
 ח'רפ"1 במזוחן( חייב )האמחצר
 עיהרפ-ט במןוה חיובחצר.
 ח'רם"ו במעזה חייבחצר
 מ-ד ביניהפפ.1 עכו'ם-פתח וחצר ישראלחצר
 י"ג רם"1 לקבוע( מזוזות )כמהחצר
 י'גרם"1 צריח מחיצות )כמהחצר
 מ'רפ"ז משקוף בלי בנדר מסובבחצר
 ט' לבי11פ.1 ומשם לחצר מרה"ר )נכנסחצר
 עיג רפ"ט הבית אחוו7 סתוםחצר
 קס-ןרם.1 לבית פחח סחוםחצר
 ע-הים" טשא"( מתקפל גג עםחצר
 י-גרם-1 מחיצות שלש עםחצר
 קנ-(רם.1 לבית עחנר בית ולפניו פנימיחצר
 ע'גרם,ט לבית פחוחחצר
 ע-הרם.ט לרה.ר פתוחחצר
 י-אים.1 לחצח בית בין )פתחחצר
 ח'רם.1 לתוכו פתוח בית שאיןחצר
 כ'רפ-ו בו להשתמש רגיל שאיןחצר
 ט'רם-ו והבית רשה-ר שביןחצר
 ל-טרם-ו ועכו'ם( ישראל בה )שגו7םחצר
 י-ארפ'ו לבית כניסה שהואחצר
 י"גרם.1 מחיצות שלש לו שישחצר
 ח'רם-ו שער לו שישחצר
 ל'טרם-ו ועכו"ם ישראל שלחצר
 ח'רם-ו בתים לתום שפתוחיםחצר
 ג-ארם-ט מזואן שקבש וקטן שתוהחרש,
 ד'רפ-צ כהזחק ע.פ במת האותתתחשבון
 נ"דרם-1 יקבענה חיך - בדוןחשש
 נ-גרם-1 מעכו.ם בזיוןחשש
 נ.דרפ.1 טפח( טהעמיק גניבהחשש
 נ.ג חצרות(רפ.1 בשערז )מעכו-ם גניבהחשש
 ק-ב רם-ט המזוזה שיבזו גויםחשש
 ט"זרצ-א מיר לקבוע ררצה - מזיקיםחשש
 רויפ-ה אחח בתלמיד )מעשה סופרחת-ם
 ר-סרם-1 החתונה לאחרי י7רה ששכרחתן
 ם-טרפ-1 וראית המזוזה שתהיהטוב

 מ"דרפ-ח טוטפתטטפת,
 נ-ארפ-1 ס"(( שחם4 שאוימטיים
 צמהעי!1 מזווה במקוםטימף
 כ-חרם-ה המזוזה עד ולכלוךטימף

 ם-טרם-ו לפניו( המזוזה ~יסויטימף
 כ-חרם-ה המזוזה עדנרמף
 ס"זרם.1 מזוזה ער צואהטימף
 ס"זרפ.1 בחדר תימקטימף
 ל"זרם"ז )קה~סיש0((מהקיר שלחן כמוטס
 מ-גרם-ט לפצים( סנךך טס על )קבעהטס

 ר'ר-צ בס-ת שנמצאתטשת
 ז'רצ-א בשבוע פעמיים לבו7קהטעם
 רפ-1 נמחקזזע"א או ענבה שמא לבו7קד,-טעם
 רפ-1 רצ-א נתקלקלה שמא לבזזקר,-טעם
 רס-ארפ"ו מזוזה לקביעת יום לשלשיםטעם
 ג'רפ"ה )לשמירה( החוצוןטפח
 כ-הרפ-ה מראוו7יהא החיצוןטפח
 כ-הרפ"ט לחוץ הסמוךטפח
 מ"ריפ"ט ולקבעךה לחוץללהסירה הסמוךטפח
 כ-טרפ"ט ככולו( ~זבו לחוץ הסמוךטפח
 כ-הרפ"ט הבות כל שומר לחוץ הסמוךטפח
 מ"חרפ"ט למשקוף הסמוךטפח
 כ.1רפ"ט לוה,ר הסמוךטפח
 נ'רפ.ט העליון ושליש העלטןטפח
 משקוףעיע מרנזשקוף( )הרחקהטפח

 אסווים בות עייןטפיסה
 קכ-טרם"1 :(טוו8ם( ~חטיזילר

 נ"בים-ט כתפית נגד )קביעהטשארטקוב
 כ.1רם"ה מזועק בנשיקת ימנהגטשערנאבל

 ג'רם-ט שיקבענה לפנייברך
 מ-דרפ-ח חג צריכות במזחה אותיזתי"ג
 רג"1רם-1 יו-ט או בשבח שחל הל"אעם
 רנ-דרפ.1 מזוזה לחיוב שלושיםיום
 רנ-גרפ'1 מזווה לקביעת שלושיםיום
 מזוזה נט!לת עמחגיין מזוזות )לקחת מביתויוצא

 רט.ז רפ-1 לגג בפתחיוצאים
 ח'רם-ה מזוזה למצות מחומשיותר
 רנ"טרם-1 יום לשלושים מקונועיםימים
 רניטרם"1 דזקא קדלמיםימים
 ס"ררפ-ט ימין( צד לקבוע מ,.אימק
 ג"1רם-ט יד לאיטר הכניסהימין
 נ-1רפ-ט רגל לאיטר הכניסהימין
 ס.1רפ-ט אותו קובעים איך הנבנס-ימין
 נ-הרפ-ט הנכנסימין
 נ-1רם-ט יד לאיטר הנכנסימין
 ס-1רפ-ט כללים ד' לפי הנכנסימין
 ס-1רם-ט ציר היכר לפי הנכנסימין
 ס-ורם-ט חביד מנהג לפי הובנסימין
 ס-1רפיט שימוש עיקר לפי הנכנסימין
 ס"1רפ"ן פממי לפי הנכנסימין
 ס-ברפ-ט בולת מנעול ע'י הנכנסימין
 ס"1רם-ט קובעים איך הוכנס,ימין
 ס"דרם-ט ימיח איזה לקבוע שלליםימין
 נ"זרם-ט ביאתה ררך )נשתנהימין
 ע-1רם-ט מרפסת( ש )פאיטשימין
 ליזרם-1 שותפים( חדרי שין הכניסהימין
 כינורפ.ו לגאראדג'( (מביתו הכניסהימין
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רפ-גו הכניסהישן
רפ-ט מזוזוח( שתי )לקבוע ושמאלימין
רפ-ה כקרוצא המזווה על ידזיניח

רם-ט קנה של בשפופרתיניחנה
רפ"ט וכשיצא כשנבנס במוזהיפגש
ר6"ו הכ"ט ביום מהזזרז[יצא

רפ.ט ליציאד( רק שתחיציאה
רפ'ט הנכנס לימיןיקבעבה
רצ-א המזוזה על גשמיםירדז
רם-ח אחת( יריעה על אחת)לכתוביריעה
רצ-א בשנה פעם לבדוקיש
רם-ח לשמה עיבדז שלא קלף רק לויש
רם-ז משקוף ואין מזוזתיש
רם-ז אחד פצים רקיש
רם'ו מחיצות שלש רקיש
רם-ה לשמירה רק מזזה שקובעיםיש

רפ"1ישיבה
רפ.1 לבית כניסות שתייש

רפ"ו אסווזם בבית בחדר ועכו'םישראל
רפ.1 בבית גרזם ועכו"םישראל
רפ-1 חחד חדר חלקו ועכו-םישראל
רפ-1 מסויים זמן שגוזם ועכו-םישראל
רפ.1 בוזרה שותפים ועכו-םישראל
 מסוייסרפ-1 לזמן עעתפים ועכרםישראל
 רפ-1 במלון חדר שכרו ועכו-םישראל
רפ"ו זמן אחד ועכו-ם:לכלישראל
רפ"ח קלף שעובד נכרי ע,ג שמדישראל
רפ-ט לקבוע צ,זךישראל
רפ-ו מעכו.ם מרתף שוכרישראל
רפ"ח תיבהיתר
רפ-ט עלווח שליש )לגבי אמהכ'

רם-1 לכבשר( מיוחד )חררכבסיה
ר6"ח במזזה קווריתכ"ב

רפ-ו ר' על ד' לרבעכדי
רם-ח במץיה שורותב'ה
רם-ח לניחושמונה
רם-ה בוראו משת לקייםכוונה
רם-ז רעמצוה לקיוס מווזהכוונת
רפ-ח כוזו במוכסזבוזו
רפ-ה מזוזות לקבע אותוכופין
רם-ה מזוזות להניחכופין
רפ-ח לתחילתה מהסוף דומזזהכורך
רפ"ח נאה בתיקכורכה
רם-ח שמע כלפי מאחדכורכה
רפ-ח לתחילתה מסופהכורכה
רפ-ח לחוץ הכתב עםכורכה
רם"ח קיות שיטיתיה כלכוחב
רם'1 לשמיוזק מץזהכותב

רם"ח וזבסוסגעס או קלף עלכותבים
רפ"ח במזוקק פרשעת שתיכותבים
רפ"ח מחק גבי עלכותב

רפ-ח הבשר לצר בקלףכותבים
רפ-ח נייר על אשה גטכותבים

 ל'רם-ט הכותל( על קבעה יזםכותל
 רמ-ורפ.1 ולת ובו ריותקפלכותל
 ל"ארפ-ט מאד וחב הפתח וחללכותל
 ל-חרם-ז גא-ם כצו שהואכותל
 צ"גרם-ו טפחים י' גכוהות אבסדוזקכותלי
 כ-חרם"ח המזוזה לצד הבית אבקכיבור
 ע"1רפ-ח האחרזנה בקרטה שמיםכימי

 ס-גרפ.1 ואשה איש בחדר המזוזהכיסוי

 ם-טרפ"1 טיעף במקום המזוזהכיסוי
 צ-ארפ-ט השם מחיקת למנע זכוכיתכיסוי

 ס-הרפ-1 מזוזה על זמניכיסוי
 נ-ט לשנימרפ-ז החדר מבזזלה קשת אוכיפה
 נ-ט רפ"ז מזוזה בליכיפה
 נ-טרפ"ז מץזות בלי בתקוזןכיפה
 נ'רפ-ז למעלה מקווזקכיפה
 מ-דרפ"ז מזוות גבי עלכיפה
 מ-דרפ-ז משקוף שהיאכיפה
 א'רפשח מזוה כוחביםכיצר
 א'רפ"ט מזדזה קובעיםכיצד
 חצר מן משקוףעיזכלאים
 ג'רפ-ה במזוזה נשמר הביתכל
 נ.1רם"ה המזושל ע"י שמור הביתכל
 כ"חרפ"ע לחוץ הסמוך בטפח המזוזהכל
 א'רפ-ח אחד רף על המזוזהכל
 כיח לחוץפ"ט הסמוך בטפח תהיה המזוזהכל
 ע-ד רם"ח שוות תהיינה השיטותבל
 ל-טרם-ח שמאלי בואש התגיןבל
 ם-טרם-ט למזוזה? כשר העליון חציכל
 כ-זרפ-ט לחוץ הסמוך בטפח מזחהכל
 3' דיוזש.1 הוי בו משחמש שארם מקוםבל

 קצ.זרם-ו חייב יציאה לבניסה פתחבל
 קס.זר1-6 החדר את מקטינים גדוליםבלים
 קס"זרם-1 המקום שטח מנהגטיםכלים
 ע-חרפ-ח תיבות שתי רק שיטהכל
 מ"הרם-ט משתה? העליון שלישכל

 ס.1רם.ט שין צד בקביעתכללים
 פ-חרם-ח לוהיה שמע בין יניחכמה
 צ'רפ-ח והיה ולפני שמע בסוף להניחכמה
 ק"כרפ-ט האלכסון מידת תהיהכמה
 ח'רפ-ה מזחה מצות על לבזבז צויךכמה
 ד'רפ"ח דספוץ אטבאכמלא
 נ-גר6-ט בירזשלמי כתפיזשירזשכמד
 ז'רפ-1 מוינה בגבולכניסה
 ס-1רפ-ט הנכנס ימין לגבי העיקריתכניסה
 י-ברפ-ה מזחה עליו שחין לביתכניסה
 י-ברפ-ח מזוה בו שאין לחררכניסה
 ח'רפ"1 לחצרכניסה
 א'רפ"1 מוינה או לעירכניסה
 ק"טרפ-1 לבית הרבים מרשותכמסה
 ע,ערפ-ט ביתו לבני ולא לבע"ה רקכניסה
 ע-זרפ.1 האוצר בבית שיוזתיםכסא
 י-ארפ-חכסדדן
 א'רפ-צ בפה( המזוזה כתב לקרוםכסדרן

נ"ה
נ"ה
ב"ו
א'
נ"ו

ת"ה
ס"א
נ"ה
א'

א'
א'

כ"א
א'

ב'
צ"ר
ר'
ראפ
ק.ג
נ"ז
מ'
מ"ט
נ"א
מ"ז
ניא
נ"ב
ג"א
כ"ז
כ"א
מ"ה
ק-ה
נ"ג
פ'
נ"ז
קניג
נ*ז
ג'
ג'

ס"ר
קט"1
ב"ד
כ-ר
צ*ג
רפ"ו
צ"ג
צ"ג
צ-ר
עץ
ס"ח
ל-א
א'
ס"ג
לד
4ז
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1-טרפ"ח ומחקה יתירה תיבהכתבא'רפ-צ בתפילין( ש-ד-י- ילקשורכסדרן

ג'רם"ח יריעות בשתי %חר ב,ערבתבהא' רפ-צ הס.ת( כתב לקדש צוזך )לאכסדרן

עיררם-ח משונה בצורהבתבהם-ררפיח מווזות לקבעכפיה
י'רם-ח דסים בשניכתבה חציצהעק בנהרבריכה
ע"דרם-ח כעיגולכתבהא'רפ,ו ניילון או בנהרבריכה
ע-דרם-ח ר%שונה בשורה %חת מילהכחבהצ-גרפ-ח תפיויח )לגביכו7כה
ל-זרפ-ח נייר עלכחבהצ-1רפ-ח למעלךל )ממטהכו7כה
ס"טרפ.ח גויל על או קלף עלכחבהצ-ררפ-ח כריכה( בלי )קבעהכו7כה
ג'רם"ח ותפרן דפים בשניכתבןצ-גרם.ח לואשה מסופה המזוזהכריכת
פ"ארפ-ח ינרן בידכתיבהצ-1רפ"ח למעלה מבהעוכרכה
ס'רפ-ח שיתיוט בליכתיבהציהרם-ח אחד כלפי משמעכרכה
רפיהרם"ה בעופרת במץוהכתיבהצ-ררפ"ח בחוץ רגחב עםכרכה
י-גרם-ט כשכותב ברכהכתיבה-צ-חרפ-ח לשמאל מימין המזיוהכרך
ט-1רם"ח כסדרן של% %ות הציכתיבה-צ-ורפ-ח למטה מלמעלהכרכה

ע-חרפ-ח שינדן כ-ה -כתיבהצ-1רם"ח למעלה ממטהכרכה
י"ארם-ח כסדרןכתיבהצ-חרם-ח לתחילתה מסופהכרכה
א'ר-צ הכתב את מקדש בסדרןכתיבהצ-הרם"ח לאחד משמעכרכה

ע.ררפ"ח כקובה כזנב, בעיגול,כחיבה-צ-הרפ-ח לסופה מתחילתהכרכה
עיחרם-ח אחת עךטה על כתבהבתיבהוכ'רציא ביןז יטלנה לאכשיוצ%
י'רם-ח הסדר על שלא כתבהבתיבה-כ.1רפ-ח המזוזה על ירז ישיםכשנכנס
ע-חרם"ח שינץן ב'ב לעעדתכתיבה-ק"ח.רפ-ח ניקור בהכחב
י-ארפ-ח הסרר עלכתיבהס'רם-ח שירטוט בליכחב
 שיושוני בליכתב

ע-זרם-ח השיטה בסוף הארץ עלכתיבה-ס-ארפ"ח תיקון אחו7
ע.1רפ-ח האחתגה בשיטה הארץ -עלכתיבהל-גרפ-ח השיער במקום בקלףכתב
ל-זרפ"ח נייר עלכתיבהע-דרם.ח מהמקובל %חרת בצורהכחבה
כ"טרפ"ח גויל על או קלף עלכתיבהעיהרפ-ח קצרות בשיטותכתבה
וכתיבהע-הרפ"ח %חת בקרטה הכלכתבה נ-ררצ"א משיח קלף על 
ט-זרפ"ח חדשות פניסכתיבה-ע-חרם-ח שינין כ-הכתבה
ע-הרם-ח קצרזת שעהת -כתיבהע.ד למטזים-ח וקצר למעלה )וחקב כזנבכתבה
ע-ררפ-ח שוות תהיינה השיטין שכלכתיבה-ע-דרפ-ח בעיעלכתבה
ע-חרפ"ח בשיטה %חת תיבהכתיבה-ע,דרפ"ח )כאהו, כקובהכתבה
י-דרפיח תליהביןהשורזת בתיבה-ב';י'רם-ח בשמדפים המזווהכתב
א'רפ"ח המווזהכתיבתכ.טרם-ח גויל על או קלף עלכתבה

מ'רם"ח בכוומת התגיןכתיבתי.ברם-ח הסדר על שלאכתבה

ק-ברם-ח במזוזה 'מוגה.כתיבתל-זרם"ח נייר עלבתבו
נ-זרם-ח שורזת ובכ,ב בכ-ה מווזהכתיבתס-גרפ-ח לסךתןט סמוך ישרכחב

פ-ארם-ח ימין ביד סת-םכתיבתע-1רם-ח האחרונה בשהסה השמים כימיכתב

ה'רם-ח במזוזה פסוקיםכתיבתס-ברפ-ח מהשירטוט למנזהכתב

ק-טרפ-ח והיה כעד ש-זץכתיבתע-הרפ-ח %חת בשורה מוווהכחב

נ-זרפ-ח במזוהה מלאכים שמותכתיבתניזרם-ח שיטין כ.ה מוווהכתב
קע-זרם"1 לתקוזק מגיעים אינםכתליםעיררפ-ח כזנב מווזהכתב

ט'רם"ז כפצימים הכתלים ראשכתלים-א'רם-ח דפימ שמ על מזוזהכתב

נ-ררפ-ט בימני %יש שלכתפיוס-טרפ-ח ששרטט אף על משקםכתב

נ-ררפ-ט ביממ אדם שלכתפיםג'רפ.ח ותפרם שרות בשמכתבן
ר"גרם-1 בשנה פעם אלא לחדר באלאק-חרפ"ח במזוזה ניקודכתב

ר'רפ-נז כשקבעה בירךל%ק-חרפ-ח בס.ת ניקודכתב

נ'רם-ט משליש למטה %ו העליון בטפחלאס'רפ-ח אור שלחן ע-גכחב

רפ-חרפ-1 )יסאו"ווו(ל%בר%טווז-מעבדהע"זרם-ח השווזה בסוף הארץ עלכתב
ע-חרם-ח שוות השיטות היולאט-טרפ-ח ששיתרע אף על עקוםכחב
ל'רפ-ט הפתח בחלל הניחהלאס-ברם"ח מהשירטוט וחוקכתב

רפ-זרם-ח ולמטה למעלה ריוח הניחלאע-ארם-ח השירטדם מן רחוקכחב
י-גרפ-ט מוווה כשכוחב יברךלאע-זרם-ח מילות מלאה האחרזנה שיטהכתב
ר.סרם-ו חייב? לחדשים. בו7רה יגורלאי-ארם-ח כסדרן שלאכתב
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 המןוה לקביעת טפח יעמיקלא
 פתוחה וקבעה כלל כרכהלא
 המזוזה כרךלא
 השיושוט על בריזק כתבלא
 קןזשה תשמיש לאברלא
 מתזה כתיבת בשעת לברךלא
 במווזה רבר להשיףלא
 במווזה כתיבה להוסזףל%
..)

_._._) 
).. 

 מ-גרפ-ח התגין מספר על להוסיףל% __... ..___
 ס-הרפיז במזווה לבה"כ ליהכשלא
 י.ברם-ה מזוזה בו שאין לבית להיכשל%
 ג-הרפ-ט בשמאל וגם בימין גמ להניחל%
 כ-זר6"ה המזוד על היד להניחלא
 ב'רם-ט ברזל בתיק המזוזה להניחל%
 צ-ארפ-ח לוהיה שמע בין ייוח להנוחלא
 ט'רפ-ח המוחה בסוף ו7זח להניחלא
 רס"טרם-1 הקיץ אחו7 הכחוזה %ת להסירלא
 1-ר בנאהרצ-א ולהחליפו מס-ת דף להסירלא
 צ.ז רם-ט המוהה בקביעת טפח להעמיקלא
 טיורם-ט הקביע באמצע להפסיקלא
 ט-1רם.ט מזוזות קביעת באמצע להפסיקלא
 ע'רם-ז ממזחק עצש את להפקיעלא
 כ-הרצ-א לגף מווזה להשאירל%
 כ-הרצ-א כערוצא ו7ק תיק להשאירל%
 ק-%רפ,ז הקיר המזוזה בין לחשץלא
1-אי-צ ס-ת מגליוני לחחוךל%
 כ.חיפ-ה המווזה מד אשפה לכבדלא
 ע.1רפ-ח בסוף הארץ' מ.על יותר לכתבלא
ב'ר"צ ס.ת בגליון מוווה לכהובל%
ג'ר-צ פסול ס-ת קלף על מזזה לכתובלא
ה'ר-צ שבלה ס.ת קלף על לכתובל%
 ה'רפ-ח המזוזה בתוך פסוקים לכתובלא
 נ-1רם-ח ך' בתוך ל' ר%ש לכחובלא
 ה'רם-ה במזוה מלאכים שמות לכתובלא
 כ-הרצ-א לוכרי מעוה למכורלא
 מ-הרם-ט העלען משליש למעלהלא
 כ-זרפ-ה המןוה בקלף לנגועלא
 כ.1רפ-ה המוווה את לנשקלא
 ל-זרפ-ט לולת הסמוך מטפח לצ%תלא
 מ"הרפיט העלוזן משליש למעלה לקבעלא
 י-חר6-ט כשמחזיק המזטת לשמתלא
 ס-דרפ-ח דר ברבר לשתא1ל%
 ס-דרפ-ח וס'ת בתפילין לתייגלא
 מ-ררם-ח במזוזה כ-א לתייגלא
 נ'רפ.1 בשנה פעם אף לשם נכנסלא
 צ-חר6-ח מבחוץ ש-רי השם נראהלא
 נו-דרפ-ט לחוץ הסמוך בטפח קבעהל%
 ל-ארפ-ז הקנים בין משקוף קבעלא
 ק-הרם-ו מבפנים אלא המחת תאיםלא
 נעןרם-ח שירטטלא
 ס'רם-ח אור שלחן על וכחב שירטטלא
 ס-חרם-ח הצךדים מן קררגו(לא
 נ-טרפ-ח המעזה שרטטלא

 מ.בר6-ח תייגלא צ-חרם-ט
 רס-ור1-6 מברך? מה יום, שלושימלאחר צ-ארם-ח רכ-ירם-1 בביתך רמים תקרםלא צ-דרפ-ח
 מ-ברפ-ח תייגלא ס-ברפ-ח
 רכ-ןרפ-ו בביתך רמים תשיםלא צ-דרפ-ט
 א'רצ-א הבית כשצובעים המזודתלברזק 1.גרפ-ט
 ט-זרם-ה ביחד המזוזת כללברזק צ-טרפ-ח

 א'רצ-א אלול חוד,ש כל מזוזהלנחק
 א'רצ"א שנים בשבע פעמים מזוזהלברוק
 ח' ביובלרצ-א פעמים רבים של מווזהלברוק
 ב' רפ-ח חולי יש אם מזוזותיולבדזק
 א'רצ-א שנה כל מזוזותלבוזק
 א'רצ-א בשנה פעםלבזזק
 ד'רצהא בניסן באלול,מץוות תפיליןלבדוק
 ב'רציא שנה כל תפיליןלבדוק
 ל'רם-ז העירוב חבל לעניןלבור
 כ-ברצ"א המזוזות לקמת מהשנילבקש
 1.ברם"ט הגזןקה אחו7לברך
 1.ב לפתחרפ-ט מפתח מווזה מחליף אםלברך
 ג' רפ"ט בשיקבענהלברך
 ד'רפ-ט מןזה בו שיש בבית לרח-לברך
 קם-ה הדלודפ'1 שתלה אחו7 המזוזה עללברך
 המויוה כשקובע שהחתמלברך
 חדש בית כשקנה שהחתמלברך
 קדזשה תשמיערלגמז
  בשגיאה האותיות כללגריר
 מזוזה בו שאין בביתלרזר
 מזווה)מסח( בה שיש בביתלדזר

 )(קול ברבק התיקלהרביק
 נאה מזוזה אחרילהרר
 במ111ה חותמותלהוסיף
 למזווהלהוסיף
 התגין ג' עללהוסיף
 פסול כשנמצא אחר ס-תלהוציא
 ויתיר בחסר ס-תלהוציא
 תיבה שחסר ס.חלהוצי%
 למזוזה חומש ערלהוציא
 להידור שליש ערלסצק
 נאה מבית מזוזהלהוו7ר
 מקרושתה מווזהלהוריד

ס'רם"ט
ט'רם"ט
צ"ררפ"ט
י"ברם"ח
 י"גרם"ה
 ה'רם"ט
 ה'רם"ט
 ט'רפ"ה
 ק"ארפ"ח
 צ"טרפ"ח
 מ"גרפ"ח
 ד'ריצ
 ק"הרפ"ח
 ד'ר"צ
 ח,רפ"ה

 ט'רפ"ה
 ס"טרפ"ז
 ס"טרפ"ז

 מקדזשתו פסול ס.תלהוריד
 שמו יתברך ביחודלהזכירו
 בשבת לחווזה מזוזהלהחזיר
 שם שהיו לפתח מזוזותלהחזיר
 זולות במזוזותלהחליף
 מרודין בבית המזוותלהחליף
 כשיוצא בץלות המזזותלהחליף
 יותר במהודרות רנוץיתלהחליף
 כשיוצא התיקיםלהחליף
 למזוזה מתפיליןלהחליף
 ויתיר חסר שנמצא ס-תלהחליף
 בזולות יפים תיקיםלהחליף

 ד'ר"צ
 ג'רם"ה
 י"טרפ"ה
 י"חרפ"ט
 ט"ורצ"א
 ער"הרפ"ו
 י"גרצ"א
 י"גרצהע
 כ"דרצ"א
 נ"חרם"ח
 ד'ר"צ
 כ"ררצ"א
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 רפ-ורפ"ח במווח: נזהרלהיות
 ל-ברם"ט לחוץ הסמוך בטפחלהיזהר
 י-ברם-ה מזוזה ע*ו שאין לביתלהיכנס
 י-טרם-ה בשבת לחור מזוזהלהחזיר
 כ-טרפ-ה המזוזה על צויה חצבעלהניח
 כ-חרפ-ח החיצון בטפח המזוזהלהניח
 א'רם-ט בתיק המזוזהלהניח

 נ-ברם-ט כתפזז ער המזוזהלהניח
 ב'רם'ט מתכת בתיק התיקלהנוח
 רם.הרם-ח ולמטה למעלה צפזרן חצילהניח
 צ'רם-ח שמע פרשת בסוף טזזן ט'להניח
 כ.1רם-ה כשיוצא המזוזה על ייזלהניח
 ח'רפ.ח וץ' וך' לל' מקוםלהניח
 צ"ארם-ח לוהיה שמע בין 71וחלהניח
 ט'רם-ח המזווה בסוף 171חלהניח
 א'רצ-א המזוזות בבויקת משויםלהנצל
 רס-טרם.1 הקיץ אחוז המזוזהלהסיר
 קם-ררפ.1 הולת? כשמתקן המזוזהלהסיר
 ר-זרפ.ו שסתמה מדלת המזוזהלהסיר
 ט'רצ"א כשיוצא המזוזותלהסיר
 י'רצ-א יוצא מגוי כששכר רימזווותלהסיר
 י'רפ-ט בכניסתו שמצא המזוותלהסיר
 ט-זרם.ח ביחר לבדקן המווז~ת כללהסיר
 י"חרצ-א לאחר להשאילה מזוזהלהסיר
 ס"טרם-ז נאה לאימ נאה מבית מזוזהלהסיר
 קכ-גרפ"1 סוכה שהיא מחרר מזוזהלהסיר
 ס-חרפ-ז לפטור חיוב ממקום מזוזהלהסיר
 י-טיציא לחיוב ספק מפתח מזווהלהסיר
 ס"חרם-ז לפטזר חיוב ממקום מזוזהלהסיר
 1.ט שחיופ-א לפתח ספק מפתח מזוזהלהסיר
 1-ז רצ-א בפטור שקבע מזווהלהסיר

 ט-זרצ-א לקמת אחרזת כשאין מזווותלהסיר
 ט-ורצ.א אחר בבית לקבען מזוזותלהסיר
 כ-גרצ-א בדירה לקבען מבית מווזותלהסיר
 רס-טרם,ו קיץ מוירת מזווותלהסיר
 כ"ארצ.א מוןררזת מזווותלהסיר
 כ-ררצ-א כערוצא יפים תיקיםלהסיר
 ניררפ.ו בויון מחשש טפחלדעמיק
 נ-דרם.1 בוטן חשש מטפח- פחותלהעמיק
 ט-ו בשבתפ-ה המזוזה כשפלה הביתלהפקיר
 צ-ח רם-ח חוץ כלפי יהיה שהשםלהקפיד
 מ-ורפ.ט העליון שליש תחילת עללהקפיד
 צ-חרפ-ח חוץ כלפי יהיד שהשםלהקפיד
 רל.ברם-ו קרובים פתחים בשני טפחלהרחיק
 נ-ורם-ז מהמשקוף טפחלהוחיק
 מ"חרם-ט טפד מהמשקוףלהוחיקה
 נ-חרצ-א גוי בבית מעזהלהשאיר
 1'רצ-א לגור שבא לישראל מזוותלהשחיר

 כ-ארצ-א מהודרזת מזווותלהשאיר
 כ-דרצ-א גלילה בלי משוחות מעזותלהשחיר
 כ'רם-ח פפלת כשמזוזהלהתעפת

 י-זרם-1 תרעוליםלול
 ק-ברם-ט בו המזוזה ךשים חורלחפור

 ויקבע חפיוהלחפור
 תרפוליםלול

 שם זלקבעה חפיוזהלחפור
 ועוזה מזוחק ביןלחצות
 תפיו,ן פרשת מאורךלחחוך
 ס'ת מגליונילחתוך
 שבלה מס-ת מטל~תיםלחתוך

 בפונדק יוםל'
 מיר מזרוה -לקבוע יוםל'
 יוםל'

 רג"חרם.1 בצירוף או רצופות יום;ל'
 ט'רצ-א כשיוצא דע,וווות*טול
 רנ-טרם.ו יום שלועים להשלים ויום-*לה
 רג-טרם-ו יום שלושים לגבי ביירהולינה
 רס-ורפ"ו בחוזה שכירות*עס-
 ס-ארפ"ט במזוזה חיוב בלבד-ליציאה
 י-זרם-ה הבויות כבור ציצית- בלילישב
 א'.רפ-ז תקהה להולית
 א'רפ"ז שקיפי לי'לית

 ק1.גרפ-ח הפתח נגד השםלכוון
 ג'רפ.ה בוראו מצוות שמקייםלכוון
 כ"ררפ-ה מזוזות לקבעלכופו
 ג-חרפ-ה המזוזה ערלכלוך
 פ"טרם-ו טיפף נגר המזוזהלכסות
 צ'רם-1 בוכוכית השםלכסות
 ע"ארפיט מחיקה למנע בוכוכית השםלכסות
 צ'רם-ו הטיעף בפני ש-ון השםלכסות
 ס"הרפ-ו אישיאשתו של בחדר מזוזהלכסות
 קי-ברפ-ח יימחק שלא ש-וילבסות
 א'רפ-ט בתיק ששמים לפני המזוזהלכתך

 צ-גרפ.ח לראשה מסופה המזוזהלכרוך
 א'רפ-ט שיקבענה קודם המזוזהלכרוך
 מ-ארפ-ח בימיןלכתוב
 רם-הרפ-ח בעופרת במזוזהלכתוב
 ל-זרם.ח עור על אשה גטלכתוב
 ע-חרפ"ח שיטין כ,ה רימזוזהלכתוב
 ם-ברפ-ח סתומה הפרשיותלכתוב
 ט-ורם-ח כסדרן שלא אות חצילכתוב
 ל"דרם-ח הדיעות לכל לצאתלכתוב
 ק-ארם-ח במזוזה "מוגה.לכתוב
 כ-חרצ-א גזי בשביל מעזהלכתוב
 ע-1רם"ח עיטות כ.ב מווהלכתוב
 ס-חרם-ז מזוזה לשם לא מןוהלכתוב
 ג-חרצ-א לגוי מזוזהלכתוב
א'ריצ שבלה ס.ת על מזוזהלכתוב
א'ר-צ שבלה תפילין על מזוזהלכתוב
 ס-חרפ-ז לשמה שלא מווזהלכתוב
 מחיצחא לשמה שלא מווזהלכתוב
ה'ריצ שבלה ס-ת על משהולכתוב
 ם-ארפיח ימין ביד סת-םלכתוב
 ס'רסיח אור שלחן עללכתוב
1'ר-צ ממעח: צבי קלף על קמיעלכתוב

 ל'רפ-ט
ו"זרם*ו
 ל,רם-ט

צ"ארם"ו
י"אר"צ
י"אר"צ
ו'ר"צ
רע"גרפ"ו
רס"זרם"ו
 ברכהעיע

 יו8שלוקים
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1'ר-צ מס-ת צבי קלף על קמיעלכתוב
קו-ירפ-ח אות כשצס;קה השםלמחוק ט'רצ-א כשיוצא למשכיר המזוץתלמכור
צ-דרפ-ט נבלה שהמזוזה אחו7 התיקלמכור
כ-הרצ-א לגוי מדזהלמכור
מ-טרפ-ט העליון משלישלמטה
מ-הרפ-ט העליון משלישלמעלה
ב'רפ-ה ימיכם ירבולמען
כ-זרפ-ה המזוזה בקלףלמוע

רם-ז בקיר ולא עץ על מזוזהלקבוע
רפ-ה הפתח על מזוזהלקבוע
רם-ח סלו שאינה מזוחקלקבוע
רפ-ח אחרים של מזוזהלקבוע
רם-ט המשקוף תחת מזוזהלקבוע
 לבו7ן-רפ-ה כשמסיר אחרת מווזהלקבוע
רצ-א מזיקים מחשש מידלקבוע
רם,ו רשה,ר לצד הכתל עללקבוע

 עגולרפ-ז כשהמשקוף מזוזות שתי ט';קט-זלקבוערם-ח ש-די לראות בקלףלנקב
רפ-1 מספק מזוזות שתי לקבוע י-טרפ"ח יתיוז; פרשה במקום הקלףלנקב
 1-טרם-ח פרשה ריוח במקום הקלףלנקב
 כ-1רפ-ח כשיוצא המזוזהלנשק
 ק-ם בכתלרפ"ט כשמעמיק המזוזה מוךםלסמן
 ר-ט רם.1 במסמרים הדלתלסתום
 צ-ארפ.1 והמזוזה התימק ביןלעמור
רם-זרצ מת מגליומת מטליתיםלעשות
ז'ר-צ מס-ת מגליתלעשות
 י-גרפ'ט ברכה( )מסח ציציתלעשות
א' הכתיבוי-צ אחוז התפילין קשרילעשות
 י-ברם-ה המזוזה נפלה אמ מביתולצאת
 ל-ורפ-ט לדלת הסמוך בטפח בחוץלקבוע
 ל'רפ-ט סכנה במקום בחפייז;לקבזע
 ל-זרפ-ט לרלת הסמוך בטפחלקבוע
 ט.1רפ-ט הפסק בלילקבוע
 ם'רפ-ט במסמריםלקבוע
 קכ-חרפ-ט שומת לשיטות מזוזות המוןלקבוע
 קט-זרם-ט באלכסון המזוזהלקבוע
 ק-ברפ-ט לשמיון; בחפיו7 המזוזהלקבוע
 קי-ררפ-ט זקופה המזוזהלקבוע
 קט-1רפ-ט שכובה המזוזהלקבוע
 1.חרפ-ט שמ שהיו בפתחים המזוזתלקבוע
 ל'רפ-ט הפתח מחלל חוץלקבוע
 קל-ו שצ;.1 שומבד חרזשת בבית מזו;הלקבוע
 ל' רם-ט בחפירה מ111הלקבוע
 ר-פרם.1 בישיבה מ111הלקבוע
 י-ררפ-ט יחיד בלשון מזווהלקבוע
 ס-1רפ-ז שפטור במקום מזוזהלקבוע
 י-ררפ"ט יחיד בלשון מזוזהלקבוע
 ג-1רפ-ז העליון שליש בעיגול מזווהלקבוע
 ל-הרפ-ט הפתח בחלל בפנים מזוזהלקבוע
 רנ-זרפ.1 ויו,ט בשבת מץזהלקבוע
 מ-ארצ-א ויו,ט בשבת מץזהלקבוע
 ח'רפ-ו לחצר בשער מוזהלקבוע
 א'רפ.1 עיר בשער מוזהלקבוע
 ס-ורפ-ז פטור כשךוא מזוזהלקבוע
 ל-ב חיצודם-ט מטפח לפנים לעץ מזזהלקבוע
 ל.ג רצ-א קטן חרר לפתח מעה;לקבוע
 רס.זרפ-1 בחוזה בששוכר מיד מץזהלקבוע
 רם-חרטיט הביבה מסח - מזוזהלקבוע
 ס-ררם-ז פתח כל על מזזהלקבוע
 רפ-1רסץ עץ של מסגרת על מזוחקלקבוע
 כ-גרם"ז העירזב עמוד על מזווהלקבוע

 מזחת שתילקבוע
 הכניסה בימיןלקובעה
 כתיפיו עדלקובעה
 מווזה שקונה לפני תפיליןלקמת
 ויתיר בחסר פסול בס,תלקוא
 התיק מתוך המזחהלרחות
 ש-יי השםלראות
 זכוכית מתוך ש-די השםלראות
 מבשץ ש-י7 השםלראות
 לשמיון מווזהלשאת
 בברכה יחידלשון
 בה לגול כז7לשייר
 אסורים כבית הפלהדריןלשכת ויו" בשבת המזוזהלשים
 מזוע; לגבי הפלהדרין-לשכת
 בעיבור -לשמה
 מווזה בקביעתלשמה
 שנתערבו לשמה ושלאלשמה
 פתחי מזוזותלשמור
 חייב לשאים חיובי מפתחלשמת
 השני מצר בגטלשרטט
 חר בדברלשרטט
 מתקיים שאימ בדברלשרטט
 לשיטה שיטה ביןלשרטט
 הקלף של שני בצדלשרטט
 שמשאי מזוזות בשביל ממוןלתבוע
 מ-דרפ-ח במזוזה רקלתייג
 1.דרפ-ח השוחת בין אותיזתלתלות
 ז'ר-צ מממ בגליון ס'תלתקן
 ט'ר"צ שני ס-ת בגליון ס-תלתקן
 ס.1רם-ח שנמחק שירטוטלתקן
 מ-חרם"ח מהאות ש=וד תגלתקן
רם-קכ-ט י~כ" ןץיםמאביל
 ם"אים"ט 0שחא8=(מאגנעט
 נ"חרפ"ומחסר
 ח'רם-ה מזוזה למשת יותר או חומשמבזבז
 י-ברם-ט שברקה מזוזה כשמחזירמברך
 1-ברפ-ט לפתח מפתח מזוחק כשמחליףמברך

 י"גרם"ט המצוה כשגומרמברכים
 ם-ארפ-ט (ששחש"קביעהמגנט
 כ-גרם-ז ערזב? על מזוזה שמים לאמדזע
 פ-זרצ-א בשבוע פעמים מזזה נכדקתמרזע

 רל-ברפ-1
 נ"חרם"ט
 נ"ברם"ט
 כ"ארם"ה
 ד'ר"צ
 ם"טרם"ו
 צ"זרפ"ח
 צירפ"ט
 ט',צ"זרפ"ח
ס"חרם"ז
 י"דרפ"ט
 ח'רפ"ח
הנ"זרם"ו
נ"חרם"ו
חקרמהרם"ו
 עיבורעיין
נ'רפ"ט
כ"חרפ"ח
נ"חרפ"ט
י"חרפ"ט
ס"גרפ"ח
ס"ררפ"ח
ס"גרם"ח
ס'רפ"ח
פ'רפ"ח
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 ל"זרפ-ז טפחים ג' מהקיר שיוצאמדף

 י-טרפ-ט בפתת 0חחה בחיובמדרעת
 ש-חרם.1 )י5ש,%ם( דנץוימררגות
 רי-חרם-ו קבועש 17לא חלון לפנימדרית
 רנ"טרם-ו מזחה בלי בבטז ללון רות-לאמדרש ש"רם-ו ),%ן~(רי( ניירימדרגות

 פ'רם-ח השיטות בראשי המלחע וץמה
 רג-טרפ.1 יום קחלועחם קובעמה
 כ"ארפ"ה מזהה או קודם,חפיליןמה

 ס"ררם-1 ועות ורוח מרוטנברגמדו,ם
 קכ.טרפ"ו (1[06ש( )(1א הויםמוביל
 ק-ארפ"ח בנתחה שכוחבים.מוגה'
 קכ.דרם-ט חוץ לצדמוטה
 המזתה נטילתעייןמומר
 גדרפ-ח גו'למוקפח
 קיטרם-ח ברכה מונעוח בביתמותרות
 ל-חרצ"א שחה לקבוע לאשהמוחר
 כ-ברצ-א שה'ו מזחות להס,ר לבית לבאמותר
 י.חרפ-ז נכנס ואבן יוצא אבןמוחה
1רפ-1 הכנשה ימ,ן בצד והיא אהתמזחה

ר הכניסהרפ-1 שמאל כצד וה'א אחתמזחה
 נ"הרפ-ט לפתח אחתמזחה
 כ-1רפ-ט עולמה עיר מצלת אחחמזתה
מ-גרפ"ז מחברהה הרבה נמוכה אחתמזחה
ק-דרם.1 לקבעה מהודרת:אשה א'שחה
 כ-ורם-ט העיר כל מצלת אחהמזחה
מ"גרפ-ז מחכרתה גמוכה אהחמזתה
 ס-ררפ-ז החישן בפתח רק אחהמוחה
 א.רפ-ח נכוזבת, היא א,ךבתחןל
צ"ררפ-ו הביח שלפני באכסדרהמזחה
 ב-ורם-ט הפצים באמצעמזחה
 ל-גרפ-1 שוהפים בביתמזחה
ג'רפ-ו יהודי ב.געטו.מזהה

ש-חרפ-ו באוירון לשמירה באמתההומזחה
ס-טרפ.1 הכסא ננ"מחה
רעיטרפ.1 ברכה, חולים בביתמזחה
ס-גרפ,ו ואשתו איש של שינה בחדרמזחה
ס-זרפ.ו המלך דוד של שינה בחדרמוחה
ס"טרם"ו ש,רותים ברדרמזחה
 ל-ררצ-א לחנכו קטן של בחדרנחחה
קכ-הרם-1 לסוכה שנהפך בחדרנתחה
ס-זרפ"1 תימק בחדרמזחה
ע"הרפ-ו בביה-כ דבתח בחללמזחה
ח'רם-ו בחצרשחה
נ"גרפ-ו ירתעלים מנהג בחצר-שחה
 כ.סרפ-ס לחוץ הסמוך בטפחמזתה
 ב'רם-ז ישר קיר ובשמאל בימץ-מזתה

ציארם-ו זמכית בכיסוימזתה
 נ-סרפ-ח שירטוט בלימחץה
 סיורפ-ז הפלהדרין בלשכתמזחה
 פ-ברם-ו במש,קמזחה
 סץרם.1 ממנה  שפטור במקוםנמחה
 אירם-ס יפה כריכה בעימזחה

 ימין הוי אי ספק אהד- בצדמץחה
 ושמאל ימין בצדמזחה
 זוית וכנגדה שמאל בצדמזחה
 בשכיבה0ןחה
 בשכיר,מדאור"תא;דרבנףמזחה
 זועז קרן וכנגדה בשמאלמזתה
 בימין וקיר בשמאלמזתה
 זהחצר בעדגרמזחה
 משקוף לו שאין בשערנתחה
 ואשהצ א"ם קול תדר בתוךמזחה
 מאד גבהכתתה
 אמה עשרים גבהמזתה
 גזולהמזחה
 מבימ"ד רעוה רוחות ט-שהמזחה
 בו רצ"א שנה ל05 אחח נבדקת דרביםמזחה
 ג'רם"1 עדו קיר בימין-אין ומשקעזטזחה

 ל.גרם-ט מאד גבה ומשקוףמזווה
 כ-ארפ"ה קודם אתה - וחפיליןנתחה
 ס-גרם"1 כלי בתוך כל'0תתה
 ל"א,ל"גרם-ט כפולהמזחה
 ל-גרם-ט ונמוכה גבוה כפולה-0(חה
 1' העץרפ-ז על או הכותל כפולה-על0חחה

 נ-זרפ-ח שורות בכ-ב,בב-ה כריבהמזחה
 כ"חרצ-א לשמה שלא כיובהמוחה
מ-גרפ-ז מהברתה גבה חהיה לאשחה
 ל-ברפ-ט לנוישתה
ר-םרפ-1 להצלחה ב"ייבה מהוררתנתחה
ג'ר-צ שנפסל ס'ת מגליוןמזחה

קצ-חרפ.1 בו שרגיל למתח מהודרתמזחה
 כ"ד חפליךפ-ה לבדיקה קודמת מהודרתמזחה
 ע של עצמו-ולא מהכותלמזתה
 פטור למקום תיוב ממקוםמזויה
 שבלו ומית מחפיליןמזוזה
 בשבוע פעמיים נבדכונמזרזה
 ערוה נגדמזוזה
 צואה נגדמזוזה
 ששין כ"ב נבתבתמותה
 דוכסוסטוס על נבתבחמזוזה
 אהד דף על נכתבתמזוזה
 בית לעלום סגולהמזחה
 ובכניסתו ביציאיצ סמובהמזחה
 מס"ת גליוו עלמזתה
 מתקפלת דלת ע"ימזתה
 שאילה ידי עלמזתה
 לשמירה הצואר עלמזתה
 פתח כל עלמזתה
 חיוב דיא פתח כל עלטתחדו
 ערוב עמודי עלמזחה
 שירסוט צוץכהמזחה
 כ-ב חפילןם-ה לשאול כשאפשר קוחנתמזחה
 כ-גרפ-ה רית לחפילץ קודמתשחה
 עיררם-ח למגחק ורחבה למעלה קציהמזחה
 ק-גרפ-ט מטפח יוחר מהכתזל רדוקהמזחה

ררו"ז
 כ"הרפ"ט
ס"1רם"1
 י"חרפ"ה
רס"ארם"ו
ט"זרפ"ז
ר'רפ"ז
נ"גרפ"ו
ס*חרם"ז
ס"הרם"ו
 ל"גרם"ט
 נ"גרפ"ט
ער"ברפ"ו
שף"חרם"ו

רם"ורם"ז
ט"חרפ"ז
נ"חרפ"ח
א'רצ"א
צ"ארם"ו
ס"זרם"1
ע"תרפ"ח
ב"טרפ"ח
א'רם"ח

 ר'רפ"ה
 כ"ורם"ט
ב'ר"צ
ק"גרם"ט
 י'רפ"ה
ס"הרפ"ז
ס"ררם"ז
קצ*זרם"ו
כ"ברם"ז
 נ-חרם"ח
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קפ"ברם-ו בבית החיצון בפתח רקנןחה
מ"ארם-ז משקוף ואין אחד בצד רקמזחה
 ררם.ה לשמירה רקנתתה
 י'רם"ה שאולהמזתה
ל"הרם.1 כפופה אלא קסרה- שאיגהמזחה
 נ"חרפ.ח משורטטת שאינהמזוזה
 י-ארפ-ה אצלו שהופקדהמזתה
ס"טרס"ז לספק חיוב ממקום שהסירהמזחה
 ג'רם"ה הביה את שומרתנמחה
 ד'רם-ה הבית אח שומרהמזחה
 רים.ה ממדעם שומרתמזחה
 ע-הרם"ח תיבות ס1זי עךטוהיה שכלמזתה
 ע-טרם-ח שיטוח בהרבה שכוובהנמחה
 ע"ררם-ח משונה בצורה שכתבהמזחה
 ע-הרם-ח אחח בשורה שכונבהמזתה
 ל-זרפ-ח נ-ר על שכתבהמזחה
 ב-חרצ"א לארטבון הקדוש רבינו שכתבנחחה
 ע-ר מהמקובלפ-ח אחרת בצורה שכתבהבתחה
 ג' ר.צ פסול ס'ת גליון על שכהבהמזחה
קכ"ררפ-ו לסוכה שהפבו חדר עחלמזחה
רפ.1רפ-ז עץ? של רוקא צריך עץ- שלמזוזה
 '-ארפ,ה פקרון 17למזוזה
 רם-הרצ-א ב'ובל פעמים נבדקת רבים 7למזחה
מ"דרפ-ז מהארץ שמחעגלתמזחה
 י.חרפ-ה שנהפכהמזחה
 קכ-ררפ"ט חוץ לצד שנוטהמזחה
ס-הרפ-1 לשמירה שמשאיםמזחה
רר"צ צבי קלף על שנכו!בהמזחה
ס"חרפ,ז לשמה קחלא שנכתבהמזחה
 י"ברפ.ה ש=להמזחה
 י"גרפ-ה בשבה ש=להמזחה
 ב'רפ.ה להתענות האם שופלה-כחחה
 י-ברפ.ה מביתו? לצאת ששלהמזחה
 י-ארפ-ט בשמוד'רה, מברך ש=לה,שחה
רס-זון-ו יום ל' קודם שקבעהמזחה
 ל"גרפ-ז למשקוף מג"נות אינןמזוזוה
ק-הרפ-ו מבחוץ אלא נראות אינןשוזוה
 מ-זרנ-ס של"ם מודדים איך באלכסון-מזוזות
מ-ררס-ז המקדש בביהמזחות
רע"חרפ-ו חולים בביתמזחות
רם.1רפ-ז הכתל,ם בראשימזחות
ו'רפ-ז רוקא מעץ ומשקוףמזוזות
ק"הרפ-ו מבחוץ רק נראים ומוטקוףמזחות
ו'רפ"ז עצמו מהכתזל שהם ומשקוףמזחות
נ"ברפ"ז עגולות ומשקוףמזחות
ער"הרפ.1 היא הדר חובחכחחות
 ח'רצ-א הדר חובחמזחות
מ-דרפ,ז טפחים עשרה עד ישרותמזחות
ל-גרפ-ז המשקוף חחת מכוונותמזחות
גורפ-ז כתלים מראקף נעשומזחות
מ"ררפ"ז עגולותמזחות
מ"טרפ"ז הארץ מן עטלח!מזחות
 נ"גרם-ז עליון, שליש עגולוח,מזחות

 כ-ורם"ט הנדחה עירנתתות
ס"1רפ"ז חפתחים כל עלנחחות
מ"1רפ"1 עעלוה או עקשותמזחות
ער'רם-ו מרוהטת בדק-ה פשוטותנתתות
רנ"רם"1 שנכנס לפני קבהגותמזחות

ל"ןרפ-ז למשקוף מגיעות שאינןשח"
 ק"1רם"1 בריל מחיצות שלשחות
 ל"1רפ.ס דו5תח חלל מקטעים עץ שלשחות
 רם'רפ-ז לכווול שטזוספו עץ קולנתחות
 רם'רפ-ז הכוחל מאבנ, שנעשומזחות
 י-ברצ"א לשלם המשכיר שנשארו-עלמזחות
 מות ח אותיותמזוזת
 ערוב על ביתך,ולאמזוזת
 אחד בצד רק זשתתמזחת
 בפקדת חבירומזחת
 מזחות,מחותמזחת,
 לארטבון ששלח רבינומזחת
מדקים
מדקים
מזיקים
מזיקים
מזיקים
 מקדושתן הורדה לפטור-מתיוב
 רם"ז למעלה משקוף תחת מכווטזמחיצה
 רם"ז גבה משקוף תחה נמובהמחיצה
רפ-ז לתקרה מגעח שאינהמחיצה
רפ-ו טפחים י' גבוהות אכסדרהמחיצות
רם-ו טפחים י' גבהמחיצות
רפ-ו נמוכותמחיצוח
רפ-ז משרדים של נמוכוהמחיצוח
רפ-1 לחקרה מגיגות שלאמחיצות
רפ-ו החגות שמשות לי שנעשומחיצות
ר-צ תפ"ל'ן קשרי בהתרת השםמחיקת
רצ"א לסתזה השםמחילף
 פטחפ"ו דלת בלי הרמב-ם בטעםמחלוקת
 רפ"ח פרשיות בכתיבת הפוסקיםמחלורף
רפ.1 בחצר ורא.ש רמב,ממחלורח
רפ.1 קיץמחנה
רפ.1 טפחים מעשרה נמוךמחסן
רפ"1 מררטת שתחהמרסן
רפ"ח פחמה מקום ויש תיבהמחק
רם"1 ר' על מד' פחות קטןמטבח
רם"1 קבועים כלים בשב"ל שט!קטןמטבח

 ת גי מגליומת שנעשומטלקחים
 ויהרות חסרותמלים
 מזחה נגד ידים נטילתמי
 האחרונה השורה כלמיא
 הנחחה מד טמאשמים
 בדיקה אחרי קובעמי

 לגוי מזחהמכירת
 בחרר הריוח מקטיניםמכשירים
 במזחהמלאכים
 שם חדר השוכר -מלון

 נךרם"ה
 כ"גרם"ז
 ב'רם"ז
 י"ארפ"ה
 מ"ורם"ח
 כ"חרצ"א
 בריקהיין
 שמירהיין
 שדיםיין

 ג'רם"ה
 כ"הרם"ט
 ס"טרפ"ז
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 ש-"הרם"ו יהודי כשבע-המלן-
 ק"ברפ"ח הקךטין ביןמלש
 קט-זרפ"ט באלבסון בהתה בקב"3ת אשבנזמנהג
 צ-ארפ"1 בתיק ש-די בעלדא-כחיבתמנהג
 גדרפ"ט חרש בבית שהחייע ברכחמנהג
 נ-ברפ-ט הנחחה בקב"גת טשארטקובמנהג
 כ-ורם"ה מזחה בנשיקה טשרנובלמנהג
 קס.ורפ.ט בשכוכה מזחה לקבה3מנהג
רס-זרפ.1 מיד לקבה3מנהג
 ק'"ררפ"ט בזקיפה לקבוע ספרדיםמנהג
קי"ררם"ו ביהכ,נ לבובלנזרת עירמנהג
ק"צרפ-ו הפחח בצד חגוכהמנורת
רנ-הרפ-ו מוחה לקב"3ח יום 7ולהטיםמנין

 א.רפ"ט רטיבות או מנהם קלקולמניעה
 ס.ברפ-ט הנכנס ימין קובע בדלתמנעול
 ל-ט עליהרפ-ט לקבע לטי-האם העשוימסגרת
 ס"ג רפ-ז משקוף תחה לנו'מסגרת
ס"גרם"ז למשקוף שהוסיפומסגרת
רס"ורם"ז הכותל מזחות על עץ 17למסגרת
ק"ורם"1מסדדון
 ס-חרפ-טמסדרון
ק.1רפ-1 משוחף בביתמסדרון
ע-ררפ"ו ובע.הב שוכר בו שגר בביתמסדרון
 סיטרפ"ט חררים שני ביןמסדרון
ק"ברפ"1 לבית בכניסהמסדרון
קס-הרפ-ו ד' על מר' פחותמסדרון
קס"הרפ-ו לבית שער בית שהוא קטןמסדרון
ררפ.ז הנבנס ימין הוא צד אתהמסופק
 כ-זרפ-ח קלף בעיבור לנכרימסיק3
 כ"זרפ"ו למכוניתמסך
 ה'רפ"ח סעי'לב לב סי' לב; מנחותמס'

 י-חרב"ה שנפל עליוןמסמר
 פ'רפ.ט המזחה בקביעתמסמרים
 ס-חרפ-ט א~ק( י0 ),)"שו"5מרפסת
 ס"ברפ., המזחות על מונת שאיגומשקוף
 ג'רם"ט התיק לקביעהמסמרים
 פ'רפ-ט שחה לקביעתמסמרים
 פ"ברפ"ט היטב ותכופות קבועותמסמרש
 ב'רם-ט ברזל 7חלמסמרים
 פ-ורם-ט בוץל קלמסמר'ם
ר'ר"צ המסורה לפי בשת האות'ותמספר
קל"טרפ"1 קשה ריח בה שישמעבדה
ק.זרפ"ו )ן9ן"ע(ו((מעלית
נ"ררפ-ו בויון חשש מטפח- פחותמעמיק
רכ-גרם-ו לנגמעקה
ר בעשדטצ בס.ת מסקוורא באדמו,רמעשה
 כ"הרפ-ט הגר באונקלוסמעשה
 ב"ורם"ה השחה( על  סופרןיר בדה,םמעשה
קי.חרם-ו בב,המ,ד מרוטנברג במהר'םמעשה
צ-ארפ"ו השם בכיסוי אלימלך בר'מעשה
 פ"ארפ"ח בשו,ע סת,ם לזלמתמפהח
 פ"ארפ-ח א,ב לפי סת,ם לדלכותמפתח
 י.1רפ-ח יתירה אותמצא

 רנ-ארם-ו לדירה כקעכנס מזהותמצא
 זדרפ"ס מבשלוחו יותר בומצוה
 א'רם-ה ושחה חפילין לכהבמצוה
 פ"ברפ-ח סהומות פרשיותיה לעשותמצוה
 וזרם"ט בעצמו לקבר3מצוה
רר.צ ס.ת וקריאת כהיבתמצות
ע-ררם"ו משכירות כחלק דירהמקבל
פ-ברם"ומקוה
ל-ורפ-ו לשוחפ,ם רגל דריסתמקום
 מ"טרפ-ס העליון 17להם בסוףמקומה
 ג-דרם-ס ילידים בגן המזחהמ7ךם
 נ"ברם-ס כהיפיו נגד השחהמנךם
 נ-ררם-ט ראשו נגד המזההמקום
 כ"זרפ-ו למכונית לחניה מיוחדמקום
 ב"הרם"ס הנחחה קביעהמקום
 א'רפ"ס קב"נההמקום
כ'רפ"1 בו לה17ומש רגיל שאדםמקום
 א'רפ"ט גשמים שיורדיםמקום
כ'רם"ו שם מתיישן שייןמקום
פ-טרפ"1 טיעף שם שישמקום
כ'רם-ו במזחה ח"ב בו שמשתנושמקום
קס-סרפ.1 במקצח רקמקורה
 כ-סרצ-א בבית מזחות היו כעהלא טעותטקח
קס.סרפ"1 מקורה הביתמקצה

 מ-חרם"ט טפח מהמשקוףמרחיקש
פ-זרם"1מרחץ
רכ"גרם"1מרפסת
 ס"חרם-ט )ן(ן9ק(מרפסת
 ע"1רפ-ט מחקפל בגג מכוסהמרפסת
ק-סרפ"ו )%"לןו"ן,א((0ק(מרפסת
 ע"ברפ"ט לבית פתוח מכוסהמרפסת
 ע.ורפ"ט מקורה שאינומרפסת
ירם"ו לה פחוח שביתמרפסה י"ברפ-ו לרה.ר פהח לה שישמרפסה
ק'רפ.1 לעליה שעולהמרפסה

רי-ארפ"ומרדעי
 כ"ארם"זמרתף
מ-הרפ-1 עבו'ם עם שוהפות מתסן אומרהף

ע-ררפ-ו )ו((ן(ש( וחשמל גאזמרתף-לקה3וני
כ-ארפ-זמרוך
רי.ארפ-ו )4(,,4~1( מרוהטמרוך
ער"הרפ.1 לעכו.ם מרוהטת דירהמשכיר
ער"הרפ.1 אוצר בית לו והט דירותמשכ,ר
ער-הרם-1 מהודרות לקבוע רוצהמשכיר

רנ"טרפ-ו ,סעודה ב7ינה יום ל'מעולימים
 ל-ברפ-ז העמוד,ם על קבוע איטמשקוף
 כ"זרפ.1 למעלה העמודים ב'ןמשקוף
מ-ררפ"ז בכשהמשקוף
ל"ברפ"ז להגביהו שאפשר בצ'רמוץקוף
ק"הרם-ו מבחוץ רק נרא,ם ומזחותמשקוף
מ"ירפ"ז כיפה כעיןמשקוף
מ-ררם"ז כצרח(משקוף
כ-דרפ"1 הצד מןמשקוף



שעריםמפתחותפתחי18
רפ-ז הקנה בעבה הצד מןמשקוף
רפ.ז משופעמשקוף
רם-ז למעלה קיר ואין עעלמשקוף
רפ.ז כשה במו עגולמשקוף
רפ"ז העליון 2הל"ם לגבי עגולמשקוף
רם"ז מהו, העל,ון עולהט עגההמשקוף
רפ"ז למי מסגרח עםמשקוף
רפ-ז לעי מסגרח עםמשקוף
רפ"ז השתות על ואיע עקוםמשקוף
רפ"ז שוה להיות צריךמשקוף
רם-ז אחד בצד רק קברעמשקוף
רם.1 למזחות מג"ג שאינומשקוף
רם.1 המזחות על מונח שאיממשקוף
רם.1 ניבר שאיממשקוף
רם"ז קבוע שאעומשקוף
רם"ז העמודים על קבוע שאיממשקוף
רפ"ז אחד בצד להסירו שאפשרמשקוף
רם"ז מהתקרה רהב נסר שהואמשקוף
רפ"ז קוצש עם מחכה חוט שלמשקוף
רס"ז שמתעגלמשקוף
רס"1 אחד בצד רק שקבעוהומשקוף
רפ-1 העמודים בין וטחובבחעקוף
רם.1 קנים שני בין רטחובמ,2קוף
רפ.1 הח"ם בבקחמשרד
רפ"1 אחר של בבהחמשרד
רם"ו ישיבה בבניןמשרד
רפ"1 משרדים בבניןמשרד
רם"ז נמוכות מחיצות עםמשרד

רפ"ז סביב נמוכות במחיצותמשרדות
רפ"ו הישיבהמשררי
רפ-ו וילים בביתמשררים
רפ.1 יהורי בבקז שגרים עכו.םמשרתים
רפ-ו לשכירה ווגומדת בדירהמשתמש
 רתוקותרפ-ו לעתים רק זה בפתחמשתמש
 רפ"ו חמיד חרום בפתחמשתמש
רם.1 לפעם מפעם רק בפהחמשהמש

רפ"ט שמאלית ברלח רקמשתמ,ים
רפ-ז לעשרה חוקקש אומריםמחי
רם"ט ציר? היכר בחר אזלינןמחי
רם"ט הדלת אחורי יקבעמתי
רם"ט לפחח סמוך הכותל על יקבעמתי
רפ"ו שחה לקבועמתי
רפ"ו יום קלושים למנות מתחיל,םמתי
ר-צ השם ומוחק דועילין קשר,מתיר
רפ-ט הנחחה כקב"נחמתכח

רם-ח ב,פ-ד כז' שנראהן'
רפ"ט מודדי0? איך בהיפיו-נגד

רם-ח עופרה ע,י אות'ות ביןנגיעה
רם-ה המזהה בקלףנגיעה
רם-ח עהשזן ע-י האוהיתזעיגת
רפ-ה הםמתהנהפכה
רפ-ס למטה וראשהנהפכה
רפ-ח שעדן כ-ב לכחבהנוהגץ

רפ"1 שיט,ן מב לכתבהעהגיןכ-ו
רפ"1 5שהח( )ס%ן הושנוירסיממ"ג
רם"ו מזחה בכתיבת שונחחנוסחאותו
רפ"ג ציצית לעשות ברכהנוסחנ'
רפ"נ שחה מצות על ברכחנוסחנ"ג
רפ"ג שחה קביגת על ברכחנוסחם-ג
רפ"נ שחה קביגה על נרכחנוסחסיג
רפ-ו יום שלהמם לאחר הברכהנוסחס-ג
רפ-נ מזחה לקבוע הברכהנוסחס-ב
רפ-ו כל,ם טבילת על הברבהנוסחמ-ג
רפ-ו מזחה' משת .על הברכהמסחל-ב
רפ-ו מזחזז' .לקבוע הברכהעסחל-ג

רפ-ז בנתוזה ממימונית הגהותכ-ה,ס"נצוסח
רפ-ז בנחחה היראיםנוסחמ-ד
רפ"ז בסזחה הרמב-םנוסחל-ב
רפ"נ מזתה' בו שיש בכית 'לדורנוסחל"ב
רפ-נ מזחה. .לקבוענוסחל-ב
רפ"נ מזחה' קביגח .עלנוסחל,א
רפ-ו במזחה ר.תנוסחכ"ט
רפ.1 החסיד יהודה רביגונוסחמ-ר
רפ.1 במזחה רון'ינוסחל-ב
רפ.ז לשמירה רק נתחהעשאשכ-ח
רם.1 ביהכ,ס לפני בחדר יד,םנטילתב"ח

רם.1 וכחעל כחוזה בין חציצה ותיקניירקמ"ה רפ"ז נחחה לכחיבתנ,ירי-ו
רם.1 המזוזךעקדחטתו( בו שכרכוניירר-פ
רפ"1 בס'תניקורק"ו
רם-ו חצר דרך לב'הנכנסיםמ"ב
רפ"ו לבית ומשם לחצרנכנסיםמ-ב
רפ"ו לבית מחצרנכנסיםר-פ
רם.1 חצר דרך לבית מרשהירנכנסיםרע.ט
רס-י קברגות מזתות ומצא לביתנכנסנ"ט רפ.1 שנים בעשר פעם רק לחדרנכנםער-ה

רס.1 לפרקים רק לשםנבנסקצ"ט
רצ.: אחריו מומריאפיקורסנבנסר"א
רס.1 בעצה פעם רקנכנסקצ-ט
רפ"1 בשנה פעם אולי רק שםנכנסע"ט
רפ"1 הערוב חכלנכפףמ"ז
רם"1 חדר ששכרנכר'נ"ט
רם"1 הקדוש מהשם אותנמחקהל'

רפ"1 זמן אחרי השירטוטנמחקל-א
רפ"1 בתיקון השירטוטנמחקר-נ
רפ"1 מחיקה ע"' השירטוטנמחקרנ"ה
רם"1 לעיר בנשה שהוא אניותנמל14
רפ"1 העיר שער שהוא תעופהנמלפ-ו
ר"צ בסית טעותנמצאהי-ח
רם-1 בחדר שאהנמצאנ-ר
רם"1 הימינית הזילתנסתמהס-ג
רם"1 המחץה ננד וואסערנעגעלכ-ז
רם-1 שוב תחחחייב ממזחה ביתנפטרט-ג
רפ"1 העלית המסמר=לי-ח
רם-1 התחהן המסמר=לקכ-ו
רם-1 ה=תהשלהע-ח



18שעריםמפתחותפתחי

רם-ה בשבת השחהפלה
רפ"ה ביתו 'פקיר בשבח- המזתהשלה
רם-ט מברך -האם המזההשלה
רם"ט ומברך? חחר הבתתה,שלה
רם"ה מביתו, לצאת המזתו4שלה
רם"ט ונהפבה העליון מסמרנפל
רם"ס וטעלה חתחחון מסמרשל

רם-ח מקרה~הה חסרה-שלה באותשסלה
רם"ה המזחהנפסלה
רפ"ה מביתו לצאת האם המזתה-נפסלה
רפ-ח מהאותי" ~שעגיןשרדו
רפ"ז לנדול קטן חדר בין הכחעלשרץ
רפ"ו התקרהשרצה
רפ"ח ש-די עריראה בקלףנקב
רם-ו לפהח הסמוך בטפח חנוכהנר
רפ"ו לימין חנוכהנר

רפ-ח הקלף על מדוכסוסטוסנשאר
רם-ח הלף על דוכסוסטוס קצתנשאר
רצ-א בתחה בחיובנשים
רצ"א בבמוזה חףבותנעהם
רם.1 ברכות? שקובעוהנשים

רפ"ס של ך4נלית כשהמסמרטעהפכה
רפ"ח לשמה בשלא לשמה קלףטעחלפו
רם"ה החיצת בטפחטתינתה
רם"ה כשקובעה רק מזחהנשיקת
רפ"ה ממקומה השחהנשמטה

רפ"ט לשעה רק המזוזהנתן
רפ-ט ודרבנן דאורייתא הנתוזותטעערבו

רפ-ו בו משחמש ואיע הדלת אתסגר
רם"ו השנה כל קבועהסוכה
רפ"1 לבית ב,ש שהיאסוכה
רם-1 לביתו ב,ש שהיאסוכה
רם-ו לבית  שער בית שהיאסוכה
רפ"ו השנה בל חדר שה'אסוכה
רס-ו השנה כל שקביעהסוכה
רם.1 בחג החגסוכה
רם"ו היוצריםסוכת
רם"ט העליון שלישסוף
רפ"ט שבדקן אחרי המזחות קובעסופר
רפ-ט שם בעהיב כשאק קובעסופר
רם-ח צפורן חצי הניח ולאסופר
רצ-א כשיוצא שחחת הסרתסיכום
רפ"ח במזחה השיטות ראקףסימן
רפ-ו תקרה דין לו א'ןסכך
רפ-ט יניחנה אשה מעכו,ם-סכנה
רם-ט בחפירה יקבע מעכוים-סכנה
רפ-ו דירה שכר מועלם ואיטסכסוך,
רם,ה בני שיחיה מנת על לצדקהסלע
רפ.1 בש שעוברת גרילהספינה
רם"ו בים שגוברת גדולהספינה
רם.1 ארעי כדירחספינה
רם"1 המלחש בה שט-םספינה
רפ.1 השנה כל בה וט-ם שעגנהספינה

 ס"הרפ"ט ימין הוא צד אתהספק
 קס"ררפ-1 ימין הוא צד אתהספק
 ררם"ז הנכנס ימין הוא צד אחהספק
 נ"חרם-ט- הנכנס ב,מיןספק
 ק'"גרפ-ט מחות שת' וקבע ימיןספק
 ס-ררפ-ט שרוצה צד באקה יניח ימיןספק
 ס"ררפ"ס כתחוה שתי יניח ימיןסמק
רס"גרפ"ו לחומרה בתחהספק
מ"גרם-ו ישראל או עכרם רובספק
ס-גרם-ו ואשה איש בחדר קדשסמרי
ס-גרפ-1 קינה בחדר קודשספרי
א'ר"צ שבלו וחפילין וערהספר

 ק"חרפ-ח מטקד תורהספר
 ק"1רפ-ח כפולה תיבה עם תורהספר
 מ"ברם-ח חגין שחסרש תורהספר
רר-צ טוב  שם הבעל עהל תורהספר
 ל"הרם"ח קלף או גו'ל על שנטנבס'ח
רר"צ צבי קלף על שנכתב הורהספר
 ק-הרפ"ח וית'ר חסר שנמצא וצרהספר

 פ"זרפ"ח הש מה פתוחה, אוסחומה
ר"ררפ.1 גדולה בתיבה הדלת אהסתם
ר"1רם.1 הבקת אה כשקנה הדלת אהסתם
ר"טרפ"ו במסמרים הדלתסהם
ר-ררפ-ו גדולה בהיבה הדלתסתם
ר.הרפ"ו תומיה פועוה- ואחיכ הדלתסתם
ר-הרפ"ו פהחהתולט-ה? ואח'כ הדלהסהם
ר-טרפ-ו המפהח אה חרק הדלתסחם
ריהרפ-ו פסולה המדזה האם הדלת-סהם
ר"חרם-ו בה  שימוש למנע לגמרי הפהחסהם
קכ-טרפ-ו )עא( בה שגריםעגלה
ול-ורם"1 חרושת בביתעובד
קל-ורם.1 חבירו בבית במשררעובד
 מ"טרם"ח שמע עול וד'ע'

רי-זרפ"1 בסולם רק לעליהעולים
 כ"חרפ"ח שנתחלפו לשמה ולא לשמהעור

 ב"חרפ"ח נהערבו לשמה ושלא לשמהעורות
 ררפ"ח ולמטה למעלה ריוח להעושה
 1'רפ"ס מברך לאחר,מה סוכהעושה

 ררפ"ט יברך מה סוכה,עושה
 קי-ררם-ו הכנסת בביתעזרה
 קי"ררפ.1  הכנסת בית לפניעזרה
 כ"ורם-ח למזחהי וס.ת לחפיליןעיבד
 כ-זרפ"ח יהודי אינועיכדו
 כ-ורפ-ח גי'ת או לחפילין הקלףעיבוד
 כ-גרם.ח לשמהעיבוד
 כ"גרם"ח לשמהעיבוד
 כ"1רפ"ח נברי ידי עלעיבוד
 ס"טרפ"ח ששרטט למרות הכהבעיקם
 ל-זרפ.1 שותף לל דירהעיקר
 ע"ארפ-ט ביוע לבני ולא לבע,ה כניסהעיקר
 ס"ורפ"ט ימין צד לקבע החדר ש,מושעיקר

 ס"1רפ"ט הנכנס ימין שימוש,עיק-
 ס"ורפ"ט ימין צד לקבינת עימושו-עיקר
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 ג'רם-ה ומזתה הבןפדיון ב'רפ-1 ובעוה חרש מו2חתעיר
מ"חרם"ו מרוהטח( )חדר רוםשירנ"טט נרברפ.1 "טראל או עכוים שרובםעיר

נ-ברפ.1 הגכו.ם "2ראל 2חל )מלוףפונדק י-חרפ"ס דאורייתא,דרבגן נתתותעירבוב
 קוצים 7ולע,רוב

~1)( 
ער"הרם-ו מטראל 17לפונדק כ"טרם"1 4(6ש6(

ער-הרפ-1 עכו.ם קחלפונדק ר'רפ"1 נתחה קב"גת בעיר- סיםעכו-ם
רע"גרפ"1 שם חדר השוכרפונדק-עמלוף ררם.ו בעיר יהורים עם ט-םעבו-ם
קל"1רם"1 אחר בביתפריל נ"גרפ"ו נחחוה לגנוב רג"ליםעכרם
 ס"חרפ-ט )מרפסת(פורטש כ-זרצ-א מזחה לו לחת שבקשעברם
 נ"ברפ"ח כפולהפ' כ"1רצ"א נהחה שמבקשעכו'ם
 ט-זרם-ח בסדרן 7לא כשמנב חדשותפנים רע"1רם.ו דירה ששוכרעכו,ם
 ס"ורם-ט ימין צד לקב"גתפנימי- ל-ברם.ח כותבים? מהעור צד אקהעל
 ר-פרם"ו )ץ,10ומ%(פנימיה ע-זרפ"ח השיטה בסוף הארץעל
 ר-הרם-ו הדלת בשסחם המזחהפסול ע.1רם-ח השיטה בסוף האר-ץעל
 ררפ"צ ויתיר חסרפסול ע.1רפ-ח האחרונה בששה האוץעל
 רם"הרפ-ה במוחה שכתבופסוקים ע-ורפ-ח האחרונה בשורה יכהב הארץעל
 ד'רפ-צ פסול בסית משינאוו הרבפסק ע.1רפ"ח לכהב אשה הארץ-על
 ר'רצ-א חכמש יבדקו בשנהפעמיפ נררפ-ס רשה.ר לצד הכוחלעל
קל"זרפ-1 )ץ!0י("(פעקטורי ל.~רם-ט הפהח לחלל סמוך הכותלעל
י"חרפ-ז נכנס ואחד יוצא אחדפצים ל-ברפ"ס לחוץ סמוך מטפח לפנים העץעל
 ל"הרפ"ז ישר אעו בימיןפצימ קכ-גרפ.ט החדר אל ראשה יטה הקיר,על
רפ-זרפ"1 זוית גרן וכנגדו ימין בצדפצים יירצ-א כןחה לקבוע השוכרעל
 ל"א.רפ"ט מאד רחבפצים י"ררפ-ט הברכה( )נוסח כלים טבילחעל
ב'רם"1 אחד בצר רקפצים רם-ורפ"ה ליירה זוכה נתחה ידיעל
ררפ.1 שמאל בצד רקפצים א'רם-ה ת,ח שהוא נ,בר מזתה ידיעל
ררפ"ז שמאל בצד רקפצ,ם ר;ם-גרפ"ט ברכה( )נוסח מזחה קביעתעל

 ל"ה התקר4יפ-ז עד מהרצפה ישר שאינופציםרי-זרפ-ו בסולם אליה  שעוליםעליה
 ל-ורם"ז מהקיר טפחים ג' שבולט פציםק"ז,ר.כרפ-ו ),ש4.חו((עלעווייטאר

 ל-הרפ"ז )ן(יש0(( גאם כעין שבולטפצשרם"ברם"1 לנו' הפתח באמצעעמוד
 צ.1רפ-ט עליו הנתתה שקבעופציםרל"הרפ-ו פתחים שני ביןעמור
 צ.1רפ"ט )קדושתו( המזחה עליו שקבעופציםכ-ברפ.ז לשחה העירובעמוד
צ.ררפ"1 התקרה את לן4גמיד רקפצימיםרכ-טרפ-ו פתחים שני בין טפחעמור
רמ"ארם"1 לנוי רק שנעשופצימ'םרל"ורפ.ו ושחח את מפסיקעמוד
צ-ררפ"1 התקרה את להעמירפצימיןרכ-סרם-ו דלתוח ב,ן בפינה שעומדעמוד

י"ברם"ז מבפנים ושוים בחוץ נראשפצימץרמ.ארם"ו בנץ לפני למיעמודים
ג"סרפ.1 בקשת מחולק חדר אופרחדור ק"ררפ-ט טפח( לנועהעמיק שנעשועמוד,ם
מ'רפ-1 עכרם בו שגרש בביתפרחדוררמ"ארפ"ו לנו, רק שנעשועמודים
 פ"גרפ"1 המקוה ביתפרחרורה'רפ-ז לעי רק שנעשועמוד,ם

ק"גרפ"ו בית לפניפרחדור ל-טרם-ט הכוהל מעל טוב יותר המזתהעץ
ק-ברפ"1 הבית חדרי לפניפרחדור ל"סרפ-ס מטפח יותר רחב השחהעץ
ע-ררם-ו ושכנו לבעה,ב משוחףפרחדור ל-טרפ,ט לנוי לש2ח שמחבו-םעץ
נ"טרפ"1 באמצע קשת שישפרחדור צ-ורם"ט המזחייקדועעזו( עליו שקבעועץ
נררם-ו ועבו.ם ישראל שלפרחדור רס"זרפ-ו דירה לשוכר טובהעצה
ר-ררם"1 הדלת הפצימים-סהם אהפרץ צ-ארפ-ו כחחה נגרערוה
 נ"זרפ"ח אבהוב מהר'י לפי סתומהפרשה מ"ברם"ח תייג ולא חד זויתעשה
 פ"ברם"ח ביניהן וסתומה-הבדל שעחהפרשה ע-דרפ"ח כקובה שחהעשה
 פ-זרפ-ח הן וסתומה-מה פתוחהפרעתז פ"ברם"ח פהוחוה פחטיותיהעשה
 פ"הרפ"ח אותיות ק1לש של פרשהרי"ברפ.1 ליציאה רקעשוי
 פ-גרם"ח מילות קולש 7ולפרעתזק-סרפ"1 כןה לפמים זה בחיםעשרה
 פ"ברפ-ח פתוחות או 0,זומותפרשעת צ-ורם-ס לא.י לעלות בבבל בחכנ-סעתייין 14רפ-צ שבלה מס'ת מזחהפרועיותק"סרם"1 נתה לפניס זה בהיסעשרה

 ג'רפ-ח לנתחה תפף,ן שלפו,מיות י-חרם"ח .פד בהיבת גדולהפ' ג';ירם"ח למזתה חפילין 17לפרשיות מ"סרפ-ח ב.שמע- תלויהע'
 י-חרם"1 יוצא ואבן נכנס אבןפתח סיחרפ-ט )6((0שפארגחט



"טעריםמפתחוהפתחי
רי-ברם-1 ליציאה רק העשוי פתח רכ"חרפ"ו הךלה אחוריפהח
קצ-זרפ-1 לנמ רק העשויפתח כ'רפ-ז באלכסוןפתח
 סיחרפ-ז משקק( לו שאין ה,ךערפוט( זירם"ז הכותל באנבצעפתח
 י-סרם"ס שנחערבבו וספק ח'וביפתח 11רפ"ז כהזל באמצעפהח
 בין בחצרפהח

 יהוז-
נף"ברפ-ו במזהה חתב חישניפהחמ'דרם-ו ה1כו,ם

ד"רם-ו (מבץ(םי4(ש,( ,(ום חירוםפתח ע.הרפ-ט הבית אחורי וחצר ביה בץפתח

נ1רפ-ז משקוף בלי חצרפתחכ-סרפיו לגארארפ.ז)(8יע8( בית בץפתח
ריארם-ו תמיד בו שמשתמש חרוםפתחי"ארפ-ו לחצר בית ביןפתח
ר"אר8-ו תמ,ד בו שמשתמשים חרוםפהח נ-טרם-ט לעליה בית ביןטשק
 ק"הרם-ט דה בדלת סחימה ימיניתפחחקט-ורפ"ו המדרש לבית ביחו ביןפתח
רכ"1רפ-ו למששה ופהח לאנעיםפהחב-סרם"1 לגאראג' בקזו ביןפהח
ט"זרם-ו לאנעהם ולא לבהמות טאש"הרפ-ו )(4ישש( לגרארפ-ז ביחו ביןפהח
רטיזרפ-ו לגגפוט, נ-חרפ"ט אשתו לחדר ביתו ביןפהח
רכ-ררם.1 בו משהמש שאימ לע %חש""רם-1 לחנחה בקהו ביןפחח
רי-זרם"ו בסולם אליה שעלש למ %חש-הרם-ו לחנוח בקהו ביןפתח
י"חרם.1 חיות לגןפחח עיזרם-ט לרהיר חרו-ם,פחוחים ביןפתח
ר"ורפ"ו )%לש",ל משאות להובלותפחחמ"ררם-ו "טראל וחצר עבו-ם חצר ביןפתח
זך.1רם"1 דלת לו שאין קטן לחדרפתח י-ברם.ו לבית מרפסה ביןפתח
ע"ורם-ו הבסא ביז יד שעל לחדר פהחוך"ברם-ו לביע סוטע ביןפחח
 לימין פהחקי-טרם-ו כנסת ובית נש,ם עזרת ביןפחח

 אחו-
רל-ארפ"1 שנכנס

קצ-זרפ.ו חייב ויציאה לכניסהפחח ע"ברם-ט העיקר לחדר פנימי ביןפחח
רכ.1רם"1 )%לא13ק8ם10341( למשאיותפחחל-חרם-ו בתים 7תי ביןפהח
קי"סרם"1 נשיס לעזרת פחחקנ-הרם-ו חדדים שני ביןפתח
רס"ורם"1 לעליה מדרגות לפניפתח ירם.ט לרה,ר ושניהם חדרים עני ביןפתח
קנ-הרם"1 לר'ה פתוחים חדוים לקשיפתת ע-ררם"ס קטנים חדרים 37י ביןפתח
מ-1רם-ז הכנסת בביח עגולפהחל-זרפ"ו שוחפים 7ול חדרים 7עי ביןפתח

מ"1רם-ז בסוכה עגולפחח ע-ז לרה,ררפ"ט שפהוחש חדר,ם קעי ביןפהח
ס-ברם-ז מקשוף לו שאין עגולפחח 4לרם.1 משקוף בליפתח
 ג"חרפ-ז רוחב טפחים מג' פחותפתח 4לרפ"ז משקוף בלי כבתחוהפתח
 ב"ורם-ס לחוץ הסמוך טפח פנימ', מתחקי"ט לבהכ,נרפ"1 נ7ףם עזרח בין במחיצהפהח
 י-חרפ-ז לשיפוצים פרוץ פהחקי-טרפ"1 נשים עזרת במחיצחפתח
 ס"גרפ"ט לחוץ עכפתח ציבוריפתחל-ורפ"1 רבים 17ל במסררוןפתח
14רפ"ז ומשעךף מזחות צריך פתחרט-זרפ"1 לגג בעליהפתח

רמ"ורפ-ו גדול שער ע-י קטן פתחרי-סרפ.1 בסולם לו שעולש בקומהפהח
רי-גרם-ו בהמות בשביל רק פתחרי-טרפ.1 סולם ע.י לו שעולש בקומהפהח
ר"ירפ-ו יחיד בשביל רקפתח ח'רפ"ז זויה בקרןפהח
 ט-זרפ-ו ברפת לבהמוה רקפהחי'רפ-ז באלכסון זוית בקרןפהח
 ס"ארפ"ס ליציאה רקפתח ס"ברפ-ז יוצא ומ,ןקוף זוית בקרןפתח
נךניזרם.1 לנוי רקפתח ס.ברפ-ז לצד יוצא ומשקוף זוית בקוץפחח
רנרזרם"ו גג לתיקון רקפוט(רי-גרפ"ו בהמוה בשבילפהח
ר"ירם-ו יחיד 17ל רקפהח י-טרפ-ז בשכיבהפהח
 ל-חרפ-ז משקוף לו שאיןפתח נ-ברפ"ט יוחר או אמות כ' נבהפהח
נ-חרפ"1 נשחים עשרה גבה שאינופתח נ-ארפ-ט העליון קולהט לגבי מאד- נבהפחח
מ.1רפ"1 טפחים ארבעה רחכ שאימפתח ג-ברפ-ט כהשיו נגד מאד- נבהפתח
ג"חרם"1 ד' רחב שאימפהח מ.1רם-ז ד רחב ואיע עשרה גבהפחח
%.1רם-ז לעשו(ה לחקוק שאפשרפחחרכ-גרם-ו לגן פתוח הביתפתח
רי-דרם.1 לארובה עוו,ם שבופתחרכ-גרם-ו למרפסת פתוח הביתפהח
ש-הרפ"ו לגארג' בקעו שביןפהח ל-ורם-ו שעשים של הביתפתח
ס-ארפ"1 מסהובבות שדלועתיופתחקצ"1רם-ו דשף'הא הוא החיצוןפתח
 י-סרם"ט משקו רק או קוהייבפתחקציורפ-ו מדאוריתא החיצוןפתח
קכ"ארם.1 עגול שעשעו סוכה עףלפתחוא-ברם-ו דלה צו-ך החיצהפתח
רי-ארם.1 למהק( שמוב"לפתח נורפ-ז משקוף לו שאע החצרפחח
 כ'רפ"ז שכיבה לענךדה- שמטהפתחקצ-זרם.1 מציאה לכניסה העשףפוט(



שעריםמפתחותפתחיח
 למטה ראשה הפוכה,ןיעהר"ב רם-1 שנה בעשר פעם רק בו שכנסמח
ו% ש  מ"ררם-ס לחוץ הסטוך מטפח חוץקכעה ל"רש-ס יץ 
 סיארם.ט היציאה לימיןקבעה ע-ארם"ט הבהץ לבעל השמישו שעיקרפתח
 צ-ררפ-ח לכורכה( )בלי פתוחה קבעהקצ-טרפ-1 לפעמים רק שעשויפתח
 רס-1רפ-1 מברך? האם וקמן. לפני קבערכ-גרפ.1 לגג ששזוחפתח
 צ"דרפ-ח מבחוץ גלויה בכחב מזחה קבערב"גרפ"1 למרפסת שזאוחפתח
 י"1רצ-א מסירה? בפעדק, מזחהקבע ס'רפ"ט תמיד בו שרגיליםפתח
 קם"גרפ"1 תעולמ.ה הרלת; לפני מזחהקבע גורפ.1 דאקרנאפתחא
 ר"נרם"ו שם לדור קעכנס לפני כתתה קבעקס-חים-ו שמא'פתחי
 ק"טרפ-ט 0עקה שעשה לפני כהתה קבע א'יל-חרם"ז  שמאיפתחי
 ער"ברפ-1 גזולה בדירה מזחותקבעמ"ררם"1 המקרט בכקחפתחש
 מ"סרפ"ט העליון מעוליש למטהקבעה י"חרם"ס טזערבבו דאוריקקאיררבנןפוטזש
 מ"1רם"ט עליון קחלקט מרע,ילח למעלהקבעה ס"1ר0-ס ן21נס ינמן קובע הדלחפתיוז
 גך-ררם-ט חוץ לצד מוטהקבעה סיורם-ס פנימי קובעת הדלתפהישת
 ר'רפ-ט חיובו זמן קורםקבעה עיזרש-ס חשובהז אקה ושעח, חלוןפתי1ז
 ל-חרם-ט לפתח הסמוך מטפח רחוקקבעה כ"גרם-ז לחצר בכניס(עו הפתחשרה
 ב'רם"ח אות? כשחסרה בטלהקדך2תה פ-זרם-ח ונךןחה סתומה פרטהשרת
 צ-ורם"ט נעתה בו שנמצא הביתקדושת פ-חרם-ח לוהיה שמע בין אווזיותצירוף
 צ"הרם"ט המסמר,ם קדושת קע"זר1.0 נמוכות מחישת קיץ; במישהצריף
 צ"1רפ"ט עליו קבהגה שהמזוזה העץקדושת י"1רם-ס ושסק הף בתים בהרבהקביגה
 צ-גרפ"ט הקלףקדועאן ג'רפ-ט במסמריםקביגה
 צ-גרפ"ט לקדושה והמשמש התיקקדושת פ-גרפ-ט הדחק בשעח בע.שקב"עה
 צ"1רם-ט עליו הכתווה שקבעו פציםקדושח פ-גרם-ט זמניתקביעה
 דרם"ט מברך בשליחות,מי מזחהקובע קכ"חרם-ט הר"3ות כל לצאתקביגה
 ו'רם"ס לאחר מזחהקובע צ-ברפ-ט למעלה א' מסמר ע-יקבק3ה
 קי"דרם"ס זקופהקובעה פ-ארפ"ט שואב( )אבן במגנט כמו קלהקב"3ה
 פ'רפ.ס במסמרים המזחהקובעים ל'רם"ט הדלת אחורי הנהההקב"גח
 כ"הרפ-ט הפחח בחלל מזחהקובעים ק-ברם"ט בושירה הנתחהקבי3ח
 ער-הרם-1 האללקייטערינג ל-הרפ-ט ישטזח בחלל בפנש המזחהקב"3ה
 י-ארפ"1 לצדדים קע- ויש פהוח אחדקיר ל-ורפ-ס וצף2קוף תהת המזחהקב"3ה
 א'רפ"ט מזחהקביעה

קר-
 ל"זרם"ז להקיר מאתך טפחים ,'

 קע"1רפ"ו לתקרה מגיעים לאק,רות ל-ררצ"א קטן עהל בחדר מזחהקב"3ה
 כ-טרפ"ח מיל אוקלף ס-ורם"1 שפטור במקום מזחהקכ"גה
 כ"גרפ"ח לשמה עיבור צרץ-קלף פ'רם-ט במסמרים מזחהקב"3ת
 ב"זרם"ח נכרי שעיבדוקלף ג-גרם"ז בעינול שחהקב"3ת
 ל"הרפ-ח לכל בשרים קולנוקלפ,ם יירם-ס מצוה בעצמו מזחהקביעה
 נ-זרפ-ח זצ,ל אדלר נתן ר' מהג,הקקמ"3 קצ-חרם-ו בו שרגיל בפתח מזתהקביעת
 ז'רפ"ז עלקקם וקנה ומכאן מכאןקנה מ"ארצ-א ויו.ט בשבת נמחהקבי3ת
י"זר0"ז ישר קיר נגד לימיז זויחקרן ז'רם"ה משות שתי בה "ט שחהקב"3ת
כ.חרם"ז הערוב עמוד על במסמר ןעזבלקשד ב"ררם"ס אשה ע'י שתהקבי3ת
נ-טרם"ז ארוך פרהדור באמצעקשת כ-גרם-ס קטן ע-י שתהקביגת
נ-סרם-1 חדרים שני בין מבדילקעחז קיהרם-ס שעתמוה דלת על נתתהקבקגת
 מ"ברם"ח חגין בלי עעלראש קון"ורפ-ס וכו' שכובה זקופה, מזתה,קבקגת
גדרם.1 כמזחות חכהליםראקף תרפ-ס בז-קה אשץ שתותקביעה
 נורפ-ח ד או 1' כמו ח,ט,ע,(גשראעף סיורפ-ס הפסק? שחווגקכיגה
ע"ררם-ו קחל בדי-ת שדררב ס-1רפ-ס דגכנס שין צדקבק3ה
קצ"חרם-1 בחדר אחד בפתח רקרגיל נ-זרפ"ס כנימזו דרך חיעה בימיןקבע
 ג-ארם"ח גדולה ג' עהל ימניתרגל קו-ברפ"ט מעקה שעשה לפני בשים0תקבע
ק-הרם"1 בפנים רק ומ,עקוף מזחחץרואים צ"ררפ"ה מבחוץ גלו'ה בכונכ המזתהקכע
קי"חרפ-ו מרוגזנברג למהרים הפרקיורוחות צ-חרם"ט עמוק טטפח יוחר המיתהקכע
 י'רפ"ז לגמרי פתוח רב"גירוח י-ררפ-ט אויז ברכה במחווג הרבהקבע
י.ברם-1 עעי לחדר פתוח רב"גירוח ררפ-ט ברכה בליקבעה
 ג'רם-ו בעיר ידידים עהלרחוב צ"1רפ-ח בשכיבהקכעה



28שעריםמפתחותפתחי

 סיהרם"ח השני מעבר2הרטוט פ.חרפ-ח פרשה אחרי או לפניריוח
 ירפ-ח בפנים ראשונה שורהקירטוט ררפ"ח ציפורן חצ' עולר,וח
 גדרם-ח שכתב אחר שרטט ש-חרפ-ורככת
 ס-סרם"ח עקום וכו(בקךרטט י-ררפ"1 בקררפת
 ס"ורם-ח אחת אות לכתובשכחוי-גרם לחצר מחיצות ג'רק
 מ-ברפ"ח לתייגשכח גירפ-ז אחד פצשרק

 ב'רם"1 לעמידה קרובה שהיא שכיבהער-הרפ.1 מזתות להחליף לשוכררשות

רס-ורפ"ו מטוקן- ל,מןשכירותס"ררם-ז כתחות ארבעים לו היור-ת
רס-ברפ.1 מדאורייתא,שכירווגדרם-ו המדינה כשער תעופהשדה
רס-ארם"1 מדרבנן?שכירות,רס-דרפ-ו דאורייתא ח"ב בא.י ביתשוכר
כ"ורפ-1 אוצרשכררג-גרם.1 לארץ בחוץ ביתשוכר

רס-הרם"ו יום מל' ליוהר בחו'ל ביתשבררפ-הרם-1 ממושך לזמן ביתשוכר
 רס"!.רפ-ו לקיץ ביתשכררם-הרפ-1 שנה למאה ביתשוכר

ר-סרפ-1 שם גר ולא דירהשכררפ-דרפ.1 מעכו.ם ברהשוכר
 י-ברפ"ח לחברתה אות יקדים17לארע-סרם-ו הבראה בב,ת חדרשוכר
 י-ארפ"ה כסדוןעולאער"הרפ-ו המזחות להחליף שרוצהשוכר
רנ-הרפ"1 ממחי, 'וםעולו7רם ל-!רם"ז משין מהקיר עדוצאשולחן
נ-טרם-1 הימים להעולמת סעודותעהלרטים ע-הרם"ח מו!ברתה קצרה אחתשורה
נ-גרפ-ז עעל במשקוף העליוןעוליש נ-ררפ-ח אה ואהבח מסת"מח ראשונהשורה

ג-ררם-ז עבלה בכתחה עליוןקהל"סנ-חרפ-ו דלת ואין בעכו.םשוחמות
נ-ורם"ז עיגול בהוך עליוןעולישל"טרם.1 עכו,ם עםשוחפות
 פ-הרפ"ח פוקהק הוי אוהיח!עולשד.רפ-ו בעיר עכרם עםשור(פות
 פ"גרם"ח פרשה הוי מילותעולש ל-גרם.1 בביתשוחפים

 ל"סרפ-ח זקופין די;גיןשלשהקטיזרפ-1שטיבל

 ג-זרם"ח במזהה מלאכיםשמות ע-1רם-ח הארץ על היא האחרונהשיטה
 צ-ארפ.1 קדו7ה הכ=וק על ש-דישם ע-זרפ-ח מלה מלאה האחרונהש=ה

 ב-חרם"ה אנולה. טל ,בשמך עולשמירה ס-סרפ-ח לחברתה נכנסתעדטה

 י"גרם-ז וביניהסחדרשניבהים ג'רפ"1 שלרקיהודיםשיכון
 נ-טרפ"ז ביניהם קשת ויש חדרששני מ"גרפ"ח טזגין רבאשימושא
קצ"חרם"ו אחד בחדר פהחיםשני פ'רפ-ח השיטין בראעך המילותשינה
רל"הרפ"1 אחד בעמוד פתחיםשני ע"טרפ"ח בנתחה הששות מספרשינה
רם"טרפ-ו אחה בפינה פחחיםשני ע-דרפ-ח המזחה צורתעךנה
 ע-ורפ-ו לביה,כ זוית בקרן פחחיםשני ע-חרפ-ו לאוצר הכסא ביתשינו
 ר.מרם"1 ביניהם רצמוד פהחיםע3' מ-1רם-ח במילים נוסחאותשינויי
רל-הרפ-1 זה 'ר על !ה פהחיםשני וירפ-ח כחיבה אוץ-י אוהו לגוולשיעור
 ל-טרם"ח למטה וא' למעלה חרעע3' פ-סרפ-ח לר'ח אותיות ג' פרשהשיעור
מ"ורם.1 משקוף בלי גדולשער פ-סרם-ח כמה, פרוץה,שיעור

רמ-ררם"ו קטן פהח ובו גדולשערקכ"חרם.1 ביו;( שהיא )ספינהש,פהוח
ז'רפ"1 תעופה שדה שהוא י4נירשערס-טרם"ושירוחים

קמ"הרפ.1 החתם לביתשערעיסרם.1 מש להטלת רקשירותים
סיורם-1 בהמוח לייר סביב לנדרשער ס-ג.רם-ח בברדלשירטוט
קם-הרם-ו הקברות בית לפנישער ס-גרפ"ח השני מצד בגטשירטוט
 מיוחדשער ס-הרפ-ח עליו וכו;ב אחר בדברעךרטוט

 לדייו-
 ג'רפץ יהודים

 גררם"ו לבח! ומשם לחצר מרעהה-רשער ס"גרם-ח רושם שעושה בדברש,רטוט
 ז?רפ"1 יהודי עיר עול שובור קהלשער ררפ-ח השיטות ביןשירטוס

 יירפ-1 חצ,רותשערי ירם"ח שורה בכלעךרטוט
 נ-חרם-ח מסיני למ17ה הלכהשרטוט ס"גרפיח בעופרתקירטוט
 רל-הרם-ו אחד בעמוד דלחרתשתי סיהרפ-ח בצבעשירטוט
 רל-גרם-ו הפתח בחללשחינתהת ס"גרם"ה בקנה דוקאעהרטוט
 נ"1רם-ז עעלה בנמוזה נתתותשחי נ-חרם-ח מסעי למשה הלבהקךרטוט

 א'רם-ז חייב מטק ומשקוף= נהחות=זי ס-הרפ-ח עע אחרי הנט1זקשירסוס

 קמ-זרפ-ו =ו לפנים שכתגזושחי ררם"ח ולמטה למעלהקררטוט
 14רפ-ח זו את זו מעכבות פרשיתןשחי ס-הרפ-ח מזק"שירטוט
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5ל ן,.נ%

 החשרבה האשהלעי"נ

 בחסדהמצויינת
 עליון בחסד כמורהומוכשרת
 ע"ה בלומאהאשה

 נ"י דנציגר דוד ר'אשת

ת.נ.צ.ב.ה.



 ד יי סב

לעי"נ

מוהייר

אברהם

 מוה"רע

יעקב

 ע"הפריעדמאן

נדבת

 סג"ל יגאל ישראלר'

ומשפחתו
באטלאנטא

 ה " ע גאלדשטיין שלוםמוה"ר



 ד יי סב

 ד' בהיכללוכרון

לז"נ

 יהודה ב"ר יהושהר'

גוטוויין
זצ"ל

 .זת מש8115~5

 4פ,1"ם

01

 18מ1118 ,.08



 ד' בהיכללזכרון

 בירנבוים הכהן מנשה רי בת עלקא מרתוז, שאול ב"ר צביר,

 צבי רי בת רייזעלמרת

 צבי בייר נפתליר'
למשפחת

ליעמאן

 הכהן יצחק אהרן ב,יר דוב חייםר'

 אליעזך רי בת רחל מרתוז'

 הכהן יצחק אהרן ר'בנם

למשפחת
כהן



 נשמתלעילוי
אבינו

 ל'ה שרגא יתזקאל ביו שלוםר'

 תשל'ם א' אדר י'נפטר

זקנינו
 ליה שמואל ב"ר דובר'

 תשמ'ט א אדו. ב'נפ'

 ש'ה שלמה יעקב ב"ר שרגא יחזקאלר'

 וזשל'ה סיון ב'נפ'

 ייה שלום ב'ר הענטשא מרתוזוגתו
 תשל'ו אלול כ"ט - השנה ראש ערבנם'

דודתינו
 י'ה שרגא יחזקאל ביר הענדלרואשה

 תשמ'ז אדר ח'נפ'

אחותינו
 ליה שלום ב"ר דבורה הענדלהאשה

 תשל'ט אב מנחם ג'נפ'

ת.ג.צ,ב,ה.

 גאלדשטיין משפחת ידי עלהונצח



 ייזכרולטוו:

 משה נפתלי ישעי'ר'

 י " נהאזנפלד
ומשפחתו

 ד יי סב

 יזכרולטוב

 נ"י וויעלגוס דודר'
ומשפחתו

 לייבוש ישראלר'

 נ"יברוסטאווסקי
ומשפחתו



 יזכרולטוב

 אהרן שמואל אפריםר'

 י " נהאזנפלד

ומשפחתו

נדבת

 י " נ רוזנברג יצחק ראובןר'
 גאלדנר יצחק יעקבר'

ומשפחתו

 נפתלי ישעי' מנחםר'
 נ"יהאזנפלד

ומשפחתו



 ד יי סב

 יזכרולטוב

 אהרן שמואל אפריםר'

 י " נהאז~לד

ומשפחתו

 ד' בהיכללזכרון

 דוב יששבר יךנהמוה"ר
 שליט"א ווייס משהב"ר

לעי"נ
 פנחס משה ר'הרה"ח

 ז"ל גאטדיננער שלמהב"ר

 תשנ"ד ניסןכ"ה
תנצב"ה

 נ"י 5צק אברהםר'
 וחסד צדקהרודף




