
 שער הפלפול

  

ãøáñåøâ éåì áøä  
  

  מזוזה למצוה או לשמירה
  

áîøä" í)ô ïéìéôú"ä ä"ã( íúåà ìò øåîç ïôåàá òéøúä 
éñåîääæåæîá äîåãëå íéëàìî úåîù íéô ," ììëá ïä éøäã

äåòì ÷ìç íäì ïéàù éî"á ...äåöîä åìèéáù íäì éã àìå ,
á÷ä ìù åîù ãåçé àéäù äìåãâ äåöî ïéùåòù àìà"ä ...

åëå òéî÷ àéä åìéàë' ." úà úåàøì ïéàù åúãéô÷ øàåáîå
äøéîù øáãëå òéî÷ë äæåæî úåöî , íùì äæåæîä äùòé àìà

ãáìá äúåöî .åùáå" íéãøå úðéâ ú)åà"á ììë ç ,'æë-ç(â " áúë ë
íéøåîç íéøáã ,åúéá úà øåîùì åçúôá äæåæî çéðî íàù ,

åúéáî äòø ùåîú àìå åéðéòá ïéëñ àìà äøéîù åì ïéà .  
 úåéâåñ äîë ìù íèåùô ìéëùäìå ïéáäì åðéìò äîåù äúòîå  

äøéîùì úéùòð äæåæîù øàåáîù íéðåùàøå , äîë óàå
 éáøáø àúëìäíòè éàäî å÷ôð . úåçðî äàøå)âì(: éàîá 

äøì êåîñä çôèá äæåæîä çéðäì äåöîù àáø øîàã"ø ,
áä íòèáå 'éà 'îâá ' éëéä éë"äéøèðéúã] " ïî úéáä ìëì
 ïé÷éæîä-ùø "é[ ,á÷ä úãéîã" íéðôáî íéáùåé åéãáòù ä

 àåäå"ïøîùî "õåçáî . øâä ñåì÷ðåàã àãáåòá ïëå)ò"àé æ(. 
è êìîä éãáòì øàéáùá÷äã äæåæîä íò" åéãáòì øîåù ä

õåçáî .)îøä úåäâäá äù÷ä ïë"áîøä ìò ÷"íù í , àìã ÷çåãá õøéúå

äåöîä ø÷éò íåùî ïë øîà ,ìàøùé úà áéùçäì àìà( .ùøáå" íéçñô é
)ã .ã"úáåç ä(î ùøéô " äæåæî è"øãä úáåç " äøéãä ìòá àìå

äúòéá÷á áééç , áúëå"åúøîùîù éðôî ."ñåúáå ' úåçðî)àî :

ã"áø ä(ãâáì ãâáî úéöéö øéúäì øúåîù ìàåîù úèéù øàéá  ,
 äæåæî ïéãì àéîã àìå)á"á÷ î(. çúôî äæåæîä ìåèéì ïéàù 

úéáä ,äæåæîì àéîã àìã åáúëå ,îèéùä ùøéôå" ÷)ãë úåà( 
 àéäù éôì"øåîùì "åëå íé÷éæîä ïî 'ò"ù . øåèáå)åé"äôø ã( 
 áúë éîð"äãé ìò øîùð úéáäù "åëå' .)á ãåò äàøå íòî èå÷ìé

ô æòåì 'ïðçúàå øäåæî á÷ò ,áñ÷úú úåçðî éëãøî ,øâ"ô à 'ïðçúàå , ÷îòä

äî÷ úåúìéàù á÷ò äìàù-äæåæîä úøéîù úìòîá åâéìôäù ë( . øàåáîå
äøéîùì úéùòð äæåæî úåöîã ïéìä ìëî ,÷å ' íéìåò êàéä
áîøä éøáã úøîåç íò ãçà äð÷á íéøáãä"ðä í"ì.  

èåùô ïôåàá çøëåîå ,éòã éàãåã àéä äæåæîä úðååë ø÷
"äéìò åðåéöù äìòú àøåáä úåöî íéé÷ì" ,]íù øåèä ïåùì ,

ò áúëå"áä æ" é"èåùô øáã àåäã[" , äøåúä äúìéâù àìà
æç åðì åùøéôå" åì úéùòð ïéãë ïéåëîáù äåöîä ìù äúìåâñ ì

äøéîùì ,éà äìéìç ìáà"äåöîä øãâ æ ,òå"áîøä òéøúä ë" í
 äùòîì äá áùåçå òéî÷ì äëôåääùäøéîù , úà êôäù éøä

 äàùòå äúøèîî äåöîä"çèáàî úøéîùë " úà ìèáîù
äåöîä ,æç åòá÷ äúìåâñå àîòè çëîù äîå" íéðéã äîë ì

éà"äéøãâå äúðåë úà äðùî æ.  
]  úååöî äîëá éëä ïðéæç øáëå , äúðåëã äëåñ úåöîá ïåâëå
"íëéúåøåã åòãé ïòîì" ,îâá åðã äæ çëîå ')â äëåñ ( äáåâ éáâì

 äëåñäåëå' . åúéáá íãà úáéùé ìéòåú àìù àèéùô àä ìáà
 ïååëìå"åòãé ïòîì "ãé àöéã àîéðå"äåöîä ç ,æçã óàã" ì

äéèøôå äéúìåâñ äéîòè éôì íâ äëìää éøãâ úà åòá÷ ,î" î
äåöîä ø÷éò úà äðùî íòèä ïéà ,îëàå"ì.[  

áîøäå  "äøéîùì äúåöî ïéà äæåæîã åúèéùì í , ÷ñô øéôù
)ä íù"æ ( äúòéá÷áù êøáî"á÷à"äæåæî òåá÷ì å ."ìäá àäã '

 úåëøá)ô"ä å"á ,éôå"ä à"ã( àéäù äåöî ìò íéëøáî ïéàã áúë 
äðëñä ïî øéñäì ,)áàøá"âéìô íù ã ,òå"îô ò"ìäì äîã÷ä â 'èð"é ,

ãé÷ íéçñô äãù éîåøîáå(. , ìéöäì äúòéá÷á äæåæîä úøèî éàå
äëøáì íå÷î äéä àì íé÷éæîä ïî ,åúèéùëå .à øåîàäìå"ù 

 שער העיון
  

ïéãøâ ìàéðã áøä  
  

  מצות כתיבת המזוזה
  

וכתבתם ] "עקב' ואתחנן ופר' בפר[ע דמזוזה ילפינן מדכתיב "מ
יבה ומלישנא דקרא משמע דהכת". על מזוזות ביתך ובשעריך

החינוך . ד"ז אינו פשוט כמו שנבאר בס"אכן ד, בכלל המצוה
' ם ריש הל"ה ברמב"וכ, "לקבוע מזוזה במזוזות ביתנו"' כ) תכג(

". לקבוע מזוזה בפתחי השערים) "ג(ם ברמזי המצוות "סתו
וקודם "במפורש ' ז שכ"ה ה"מזוזה פ' וביותר יעויין בהל

ואינו . ע מזוזהלקבו' י וכו"שיקבענה במזוזת הפתח מברך בא
הא קמן ". היא המצוה] זו[שקביעתה , מברך בשעת כתיבתה

  .להדיא שהמצוה היא רק הקביעה ולא הכתיבה
שמע '  פרלכתובע "מ) "ה"ד רפ"יו(ע "איברא דלשון הטור והשו

משמע מאד מדבריהם , "והיה אם שמוע ולקובעם על מזוזת הפתח
שיות שכתיבת המזוזה אינה הכשר מצוה בלבד ככתיבת פר

הכתיבה , חלקים' אלא המצוה עצמה נחלקת לב, התפילין
ומקור דבריהם נראה ', והוא חידוש גדול לכאו. והקביעה בפתח

 דהרי אין אנו כותבים על מזוזות וכתבתםברור מלישנא דקרא 
ע "ומינה ילפו הטוש, הבית ומיבעי למימר וקבעתם על מזוזות

  .מצוה היאדנרמז בקרא דשאני מזוזה דאף כתיבתה מגוף ה
ם פטורים מתפילה הם "דכותבי סת) ח,לח(ח "והנה איתא באו

א "המג' וכ. ומטעם דעוסק במצוה פטור מן המצוה, ותגריהם
י דתגרים הפטורים הם רק המכוונים למצוה אבל "י רש"עפ

ובביאור הלכה שם שדא . המכוונים לפרנסתם חייבים בתפילה
ת "ואף תפילין וס[ת לומר דכותבי מזוזו' ונס, א"נרגא בדברי המג

משום , מ פטורים"אף שמכוונים לפרנסתם מ] ש"עי, ל"ואכמ
ל "ולמשנ". וכתבתם"ע דמזוזה כדכתיב "דהכתיבה חלק מקיום מ

  .איכא סיוע גדול לדבריו ונפלא מאד
 לעשותע "מ) טו(מ "בסה' דכ, ם מצינו כן"הרמב' ואמנם אף בל

ונכלל בזה , יא המצוהוחזינן דעשיית המזוזה ה].  מזוזות-א"בד[מזוזה 
סתר ' ע דלכאו"וצ, ז נקרא עשיית המזוזה"הכתיבה והקביעה שכ

  .משנתו
ע "כ בלשון הטוש"עמד ג] להגאון מחארקוב[ובספר נתיבות הקדש 

מ דבשעת כתיבת המזוזה פטור מליתן "ומוליד נפק, ל"כהנ' וכ
ל "ל הנ"והוא כדברי הביה. ריפתא לעניא כדין עוסק במצוה

מ דכיון דמצות מזוזה "עוד איכא למימר נפק. להדפטורים מתפי
כ מחוייב גם בכתיבתה "א, חובת הדר היא ומוטלת על בעל הפתח

ואם אינו יודע לכתוב מיבעי ליה , ככל מצוות שמחוייב בהן
כ "וא]. ויספיש. מ.ג י"שמעתי מהרה[, למנות שליח כדעבדינן במילה

 למנות ע אין לקנות מזוזה מן המוכן אלא מקודם"לדעת השו
אמנם יש לפלפל בזה דיתכן לומר דכל . הסופר שליח לכתיבה

] שהרי אינו כותב לעצמו[סופר הכותב הוא בשביל מי שיקנה 
  .           ע"ויל, כ הוי כנכתב בשליחותו"וא

  4' המשך בעמ

  ח"פרשת עקב תשס, ד"בס
  

  :נושא הפרשה

  מזוזה
  

 êúéá úåæåæî ìò íúáúëå
êéøòùáå.  

òì"ø ð 'á óñåé"æ ìáééô àâøù ø"ì  



     

 שער האגדה
  

ð áøä .ù .ì÷ðøô  
  

  תכלית המזוזה
  

מעיד ,   תוכן המזוזה דהיינו פרשת שמע הכתובה בה
, בעליל על מהותה שטעמה להזכירנו הענינים שבפרשה זו

חייב אדם להזהר ): ו"מזוזה ספ' הל(ם "וכפי שכתב הרמב
... זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השםוכל ... במזוזה מפני

וידע , ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן
ומיד , אלא ידיעת צור העולם... שאין דבר העומד לעולם

ז "ומסביר עפ. (הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים
ל שכל שיש לו תפילין וציצית ומזוזה מוחזק שלא "דברי חז
מרמז לקבלת עול , בדרכי מישריםש הולך "ל שמ"וי.) יחטא

  .והיה אם שמוע, מצוות שבפרשה השניה במזוזה
  

  אמנם יש לנו ללמוד דרך חדשה במהותה ותכליתה של 
שאחר שמבאר , פ בא"ן סו"מדברי הרמב, מצות מזוזה

' מ התברר ביטול דעות הכופרים בהשגחת ה"שביצי
כתב , מ"שנעשה תמיד זכר ליצי' ולכן יצוה ה, ובנבואה

על ... והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו"ל "זהב
..." ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות, ...ידינו

כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה "' ווהמשך הדברים כ
כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת , בפתחו ונתכוון בענינה

מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד על עושי , ...הבורא
  ...". נו מאותו עבדות לחירותרצונו שהוציא

. מ בפרשיות שבמזוזה"הרי לא נזכר יצי,    והשאלה זועקת
והנה ]. ת"ן עה"לב ציון על הרמב' בס' עי[, וכמה תירוצים נאמרו בזה

ל שקביעת "די, כמה לומדים הציעו תירוץ פשוט לכאורה
המזוזה על מזוזות הבית הוא זכר לדם ששמו על המזוזות 

  .ע"וצ,  מצאתי כדברים האלה בספריםאמנם לא. במצרים
) טו, ה(ואתחנן ' ן בפ"ש הרמב"פ מ"ל דהביאור ע"  ושמא י

אם יעלה בלבך ספק על : "מ"בטעם ששבת היא זכר ליצי
תזכור מה , השבת המורה על החדוש והחפץ והיכולת

ל "וי." שראו עיניך ביציאת מצרים שהיא לך לראיה ולזכר
מ "נסמך על יצי, ומלכותו' דגם מזוזה שהיא מזכירה יחוד ה

  .וצריך תלמוד. שהיא הוכחה לזה
בענין פרשת שמע שנקראת , ובדרך אגב יש להעיר בעוד תעלומה  [

ונשאלת השאלה , )א"ג ע"ברכות י(ל "קבלת מלכות שמים בלשון חז
י "ע רש"וע', ע ב"ם ספר המצוות מ"עיין רמב'? איה נזכרה בה מלכות ה

  .]מ"ואכ, ויש להאריך בזה. ד"ד פ"ח' ודרך ה, סוף פרשת ציצית
ש "וכמ,   עוד ידוע ענין מיוחד במזוזה שמביא שמירה לבית

י שגילה "מעשה דאונקלוס שגייר הרומיים ע.) יא(ז "בע
ה עבדיו "אלא הקב' ו וכו"שלא כמדת ב, להם חידוש זה

עיין תכלת , ובדומה לזה ענין סוכה(. מבפנים והוא משמרן מבחוץ

י "ובטעם הדבר יתכן לומר דהוא ע[.) ם"מרדכי למהרש
טהורה עומדת ' ש יראת ה"וכמ, על הבית' שמייחד שם ה

ר "מ לדינא שמזוזה נקבעת בטפח הסמוך לרה"ונפק.] לעד
ונפסק , :)לג(ש במנחות "כמ, כדי שיהא כל הבית שמור

א "ש בגליון מהרש"אך ראוי לשים לב למ). ט ב"ד רפ"יו(' להל
משום מצוה שהעושה מזוזה , שם בשם תשובת גינת ורדים

אבל העושה רק ', רשאי לחשוב שבשכר המצוה ישמרהו ה
  .לכוונת שימור אין לו שמירה אלא סכין היא בעיניו

 שער ההלכה
  

ïîãìô åäéìà áøä  
  

  קיום מצות מזוזה בכל רגע
  

בשעה , פתח ביתובמזוזה קבועה שכך קיום המצוה הוא ב
øàåáî ïëñåúá ')á"åð ÷:ã " ä  .ולא במעשה הקביעה, ביתדר בש

àéääá (äåöî íéé÷î åçúôá äæåæî ùéù òâø ìëáù. äìåò ïëå 
îùî" ëñåú ')àì÷ úáù.ã "ïéåùå ä ( íåéä íéé÷ àìå øáòù éîã

 úåöî àì äæåæîì ìëåééé÷äî øçîì,ò é"ù . äåöîä íàå
äùòîá ÷ø àéäà äòéá÷ä " íéé÷úú äæåæî úåöî íâ ë
øçî ìù äòéá÷á ,øåçéà àìà äæá ïéàå,ã å àéîãäìéî. 

åë"îáîøá " í)éô"ìäî à ' úåëøáä"è (ùë ' åðééçäù íéëøáîù
äøéãú äðéàù ïåéë äìéî ìò , íòèäù áúë äæåæî ìòå

ïéð÷ äá ùéù íåùî .ù øàåáîå äæåæî úåöî éåäøéãúä. åà í
åöî íåé÷æåæî úä äàåòîá äòéá÷ä äù,  úòéá÷ éøä

 äðéà äæåæîäåðá úìéîî øúåé äøéãú .ã àìàéôì"ö æ"ùîã ì" ë
áîøä" í)ä,æ ( äúáéúë ìò êøáî åðéàù'äåöîä àéä åæ äúòéá÷ù ,' åðééä

äòåá÷ äéäúù àìà äáåúë äéäúù äåöîä ïéàù.øâä ÷ééã ïëå " é
ùîî àìøòô"ñøä ë" â'äìñ äæåæî êéçúôá ' øéëæä àìå

äòéá÷äî íåìë. ëå"øäî éøáãî ð"åà ç" æ)éñ 'à (ù áúëù äî
 äæåæîä ìò íéëøáî ïéàùòâøå òâø ìëá ïéàã íåùî àåä 

äåöîä íåé÷ úìéçúá àìà íéëøáî ,òé"ù . øàåáî ïëå
ëù ìåëùàá 'à åú äúòéá÷ úòùá êøéáù ïåéëù"êøáì ö ,

÷ñôä äì ïéàå äìéìáå íåéá úâäåð éøäù .ëå"éáîá î" è
)ä êøã' (îá äæåæî úà äðîùúåéãéîúä úååö , ä÷òî úàå

úåðîãæîä úååöîá .ëå"îâîäî àéãäì " à)èé,à (ù ñðëðä
ù úéáá øåãìùé êøáé äæåæî åá 'äæåæî åá ùéù úéáá øåãì' .  

îå"ä î øåéã àåä ÷øä'áééçî'  úåöîáäæåæî ,ïéà êà  äåöî
øåéãä íöòá ,äîå" íéñðëðù íòô ìëá íéëøáî ïéà è

 úéáììå"ì ãäëåñ .òå"ãøî øîàîá ò éë)éñ 'èé(  äù÷úðù
î"äëåñî äæåæî ù ,àçéð åðéøáãìå. éôìù àìà"åçãì êéøö æ" ÷

ùîã" ëâîä" à)èé,à ( êøáì ùéù'äæåæî åá ùéù úéáá øåãì ,' äðååëäù
 àéäù åðååéöùú úéáá äæåæî äéäùøãåá .  

 úà íéé÷î åúåçéìùá àìù øçà äòá÷ùë íâã äàøðå
äåöîä ,ééùò åà äåöî øùëä àìà äòéá÷ä ïéàåäåöîä ú ,

åôá åîëå"åúåéâá åì åéäù íéðáá óà äåöî íéé÷îù ø .ëå" ë
åùá" äîùì äøåú ú)éñ 'æù .(ðòìå" øùàëã øáãä øãâ ã

íééåñî áöîá äéäéù íãàä ìò äååöî äøåúä , äæá ìåìë
éååéö íâ ,êë êøåöì äùòî úåùòì êøåö äéäé íàù ,äùòé ,

äåöî ìù íù äòéá÷ì åà äàéáì ùé ãçî ïëìå , äùòîå
äì äçåãä äùò ììëá éåä äàéá"ú , åãìåé àì óåñáì íà óà

äàéá äúåàî íéðá ,äéùòá êøåö ïéàùë êãéàîå , íåé÷
äæåæîå íéðá åì ùéù äæ íöòá àåä äåöîä .  

 êà éøæò éáàá)ô"ä úéöéöî â"ç (ë'äòéá÷ä ÷ø àéä äåöîäã  ,
 äæåæî åá ùéù úéáá øãäå' àìà äæåæî úåöî íéé÷î äæ ïéà

éøö úéáä ïéàùëò êøáì êééù àì ïëìå úøçà äæåæî äë"ì .
äéâá ïéáäù äàøð åéøáã ïéòëå" ÷)èôø ,á .(åù äàøð íâ

 åúòãì äæåæî úåöî ïéðò äòåá÷ äæåæîäù òâø ìëá íéé÷úî
çúôá ,åãëå äãéáà úáùä úåöîë åðéàå ' øéæçäù øçàìù

äåöîä ïéðò øîâð . øîàðä àøáâä ìòù éååéöäù ÷ø åúðååëå
 àåä íúáúëåá äùòîäòéá÷ä.éôìå " åúåéâá íéðá åì åéäá ã

åô úåöî íéé÷ àì àøáâä" åðéà ïëìå íéé÷úä äåöîä ïéðòù àìà ø
ãåò äá áééåçî .  
ðòì íðîà" íéðåùàøá ãðä" ì øàåáî íéé÷î àøáâä íâù

òâø ìëá äåöî . ìò ÷ø íéëøáî éàîà íù äù÷úðù äîå
äòéá÷ä , øáëúð øàááëøá"ù éí . íâ éåìä èáùá)ç"çð÷ á (

áúëäåöîä ø÷éò àéä äòéá÷äã  , ìåëé åðéà úåçéìù àìá òáå÷ä ïëìå
êøáì .åùîå"ò òåá÷ì ïéà ä"ïè÷ é ,ëò"ã . åúðùî äðùå)çá"áîø ç ( íàù

ò äòá÷ð"äòáä é"äòáå÷ìå øåæçìå äøéñäì éåàø íãå÷ä á . íùã àìà
äòåá÷ äæåæîäù äæá äåöî íâ ùé äòéá÷ä äùòî ãáìîã áúë , àìà

 íúáúëå íàã øàéá àìùäòåá÷ äæåæî äéäúù åðééä , äåöî ùéù ïéðî
äòéá÷ä íöòá íâ ,äåöîä ø÷éò àéäù ïéðîå.  

נראה , אף אם השאיר שם את כליו, היוצא מביתו לזמן קצר[
òø" à)è àî÷(, åäå"åæçá ã" à)è íéòâð,ç(  úà øèô. שפטור
àöåéä ,úéáá íéøàùð åúéá éðáå åéìëù óà. âîäî çëåî ïëå" à

)èé,à (îøôå" â]íàùúáùá äæåæîä äìôð  ,úéáäî àöé  [åîå" ÷)åà" ç
àë .(å äàøð íòèäáééçî åéöôç øåéã ïéàù íåùî ,úñéðë àìàå øöåàì 

åá ùåîéùä êøåöì. åç äæåæîù ïéãä íöòî çëåî ïëåøãä úá ,   2    



  

ñá íéàáä úåðåéìâä éàùåð"ã:  

   מחיקת השם-פרשת ראה 

   בל תשחית- פרשת שופטים

   מעקה- פרשת כי תצא

   והלכת בדרכיו- פרשת כי תבא

   

  שער הדעת
  

וצריך אתה לדעת כי מתוך המצוה הזאת יתבארו לנו עקרי 
שהרי , חדוש העולם וההשגחה והנבואה, התורה באמונה

ובפרשה , למוד תורהבפרשה ראשונה נזכר ענין היחוד ות
וזכרון יציאת מצרים שבו נעשים , שניה אמתת עונש ושכר

האותות והמופתים והנסים המפורסמים מחייב העקרים 
האלה ומעיד על שלשה דברים הללו שהן יסוד האמונה 

ל חכמי "וקבלו רז. והם החדוש וההשגחה והנבואה, ושרשה
  האמת כי מקום הנחת המזוזה בסוף שליש העליון

  ט,ו בחיי דברים ורבינ
  

וצריך שתתבונן כי יש במזוזה השם המיוחד מבפנים ושם 
והיה זה מפני שאומות העולם חושבין שאין , שדי מבחוץ

ההצלחה מצויה בבתים כי אם מקרה כפי מערכת הכוכבים 
כגון אלו שאומרין מיום , המנהיגים את העולם השפל הזה

 נתעשר שקנה פלוני בית זה או נשא אשה זו מאותה השעה
ונתעלה מזלו כפי המזל והשעה והרגע שהיה בתקפו 

וידוע כי אין ראוי להסתכל בזה כי אין הרגעים , ומעלתו
ועל כן באה המצוה הזו ..  .ה"ועתות היום אלא להקב

הנתונה במזוזות הבתים להורות שאין הצלחת הבתים 
תלויה כי אם באחד אשר הוציאנו ממצרים ובשמו שדי 

מערכת הכוכבים שכח מעלתם לפי שהוא משדד ומנצח 
  ...המקרה וכחו עליון עליהם לפי העונש והשכר

  מזוזה, כד הקמח
  

כי על כן נכתבה , המזוזה היא בכלל קבלת מלכות שמים
שהוא , ותוכל להתבונן בעונש המבטלה, ש"בפרשת ק

   ...שובר עול מנתק מוסרות
  ג כב"ש, שערי תשובה

  

 .מבפנים' מבחוץ וא' ם אר יש לאד"יצה'  כי ב,'הון עשיר וגו
י " בעת ישים מגמת נפשו לעבודת הש,מבחוץ הוא העולם

ר מבחוץ "ילעגו עליו ובפיהם ידברו למה לך זה והוא היצה
 ולכן נקבע מזוזה על פתח ביתו ,ש לפתח חטאת רובץ"וכמ

  ...להגן עליו כשיצא
  יא,משלי יח, א"ביאור הגר

  

, יציאה מהביתוהענין כי עיקר השמירה מיצר הרע הוא ב...
ולכן נקבע המזוזה בשמאל , ש לפתח חטאת רובץ"כמ

   .ר שולט ואין פחד"אבל בביאה אין יצה. ר"נגד יצה, היציאה
  .א יהל אור ויקרא רסג"הגר

  4' המשך בעמ

 פותח שער
  

åùá àúéà  " ò]åé"èôø ã,á ( äúòéá÷ íå÷î åäæéà
 çôè ìù ììç êåúáבטפח הסמוך לחוץ .ëå 'èä" æ

"íòèä ,äìéçú äá òâôéù , êåú ìëä äéäéù ãåòå
äøéîùä ,îâ' ".á àëéàã åðééäå ' éàäì íéîòè

àðéã,à - úéáì äñéðëá ãéî äá òâôéù ] øáãá àìå
øçà .[á - úøéîù ììëá äéäé çúôä ììç íâù 

äæåæîä .ë øå÷îå" úåçðîî æ)âì (:æå"îâä ì ' øîà
äøì êåîñä çôèá äçéðäì äåöî àáø"ø .î"è ,

ãéî äæåæîá òâôéù éãë éøîà ïðáø , àðéðç áø
äéøèðúã éëéä éë øîåà àøåñî, ]לכולא ביתא  -

ùø"é .[éøáãáåèä " éâéìô àìã äéì òîùîã ïðéæç æ
åøéáçà óéñåî ãç àìà.  
åùä áúë äæ ïéã äðäå  "éñá íâ ò ' äôø)á" ( äúðéúð

ïåöéçä çôèá "ëå 'èä íù" æ - úéáä ìë àäéù éãë
äæåæîì íéðôáî àåäù ïåéë øåîù ,ëò"ì .öå" ò

éúøúá ,ö úéùàø" ìåôëì øáçîä êøöåä éàîà á
éñá åéøáã 'éñáå äôø 'èôø .úéðùå , ÷ø ïééö àëäã

øåîù äéäé úéáä ìëù íòèä úà ,åàëì òîùîå '
øë ÷ñôã"íéîëç ãâð ç ,éñáå ' åäééåøúì ÷ñô èôø

ðë éâéìô àìå"ì .éñáù øéòäì ùé ãåòå 'ë èôø '
 åéøáã óåñá"àøîâ "àùî"éñá ë 'ôø"ä.  

 äòøô íåìçå éúéîà áåùééá ìëä áùééì ùé íðîà  
àåä ãçà .îä ïúðù úøúåëá ïééåòé äðäãéñì øáç '

 àéäå äôø"äæåæî úåöî øëù" ,éåòéå 'éñá ' èôø
 àéä åúøúåëù"מקום קביעתה úòá÷ð ãöéëå 

äúëøáå ."íåìùá åîå÷î ìò ìëä àáé äúòîå .éñá '
äæåæîá ùãçúðù ìåãâä øëùäá éøééî äôø , àåäå

ëù 'éòñá íù 'à 'åëå åéðá éîéå åéîé ïéëéøàîã' .
éòñáå 'á 'ë 'éçä çôèá äúðéúðã øáçîäïåö ,
åàëìå 'ö"äæåæîä øëù éáâ àëä äéèééù éàîã á ,
ë äæìå 'èä"ø úòãì øáçîä úðååëã æ" àøåñî ç

òù"äøéîù úôñåú ùé äæ ïéã é ,â àåäå" ìåãâ øëù ë
úéáä ìò úøîåù äæåæîã .éñá íðîà ' éøééî èôø

 ïéã áåúëì êøöåäå äæåæîä íå÷éî éðéãá øáçîä

  קיום המצוה כל רגע  2' המשך מעמ
  

ין מצוה להאריך את משך השהות והדיור מ נראה שא"מ
òãú  .אף שקיום המצוה הוא רק בשעה שדר בבית, בבית

 åøîà àìù)æë äëåñá: (íéðìöòä úà éðà çáùî , àìà
ìâøá ,åúéáá øãù òâø ìëá äæåæî úåöî ùé íàå , äéä

úéáäî úàöìî èòîì éåàø .ùîî çëåî ïëå"åàá ð" ç
)ö,áé (ù àöåéäðëäéáî" ñ õåøé àìàà"ä ë øáãì êìå

äåöî , òîùîåãåúéáì øæåçùë óàõåøé àì ,àå  àîéð é
ùéäù ìù óñåð òâø ìëá äåöî ùééúéáá ä , äéäøúåî .
éå"åéìò úìèåî øáë äååöîäùë ÷øã íòèä ì , åìéôà

úåùø ÷ø äåöîäù ,äåöî åúëéìäá ùé , òðåî äëåñá ïëå
áåéçä åéìò ìåçéù äòùá øèôéäìî åîöò úà ,àùî" ë

é áåéçäù äæåæîáúéáá øåãéù øçàì ÷ø ìéçú , ïéà
õåøì äåöî ,íéé÷ì éãë õø åðéà éøäù ,áééçúäì àìà                              .

ååòé" ìòâø ìëá äæåæî áåéç ùéù óàã , ìèáî òâø ìëáå
î íåé÷"ò ,î" î øåéãä êùî ìëë ïåãéðúçà äåöî .

 åúéáá õîç ùéù òâø ìëá éàãåù óàã øáãì àîâåãå
î ìèáî"ùúã òåúéá , äéä àì çñôä ìë êùîáùë êà

õîç úéáá ,úçà äåöî àìà íéé÷î åðéàù äîåãîë .
)ìéå" äøéáòë ïåãéð äùòä ìåèéá êùî ìë íâ íàä ò

úçà.(å åîë" ë úéöéö úåöîáù ïëúé ïéàá íåé÷ òâø ìë
 äåöîãøôð ,äùéáìä êùî ìë àìàãçà íåé÷ àåä .  ùéå

ùîì åúåîãì" éøéàîä ë)ø"å ä,á ( íìùì øçàîäù
ãçà øåñéà ÷ø øåçéàä êùî ìë ìò øáåò øéëù øëù ,

úå÷éñôî úåìéìäù úåðáø÷ã øçàú ìá éðàùå . íðîà
 ãçà íåìùú àéä äåöîäù íúä éðàùã ÷ìçì ùé
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ת למדורים השונים "ד

 ,יתקבלו בשמחה
  

 áåúëì íéðééðåòîä íéëøáà  
øîåçä úà øåñîì íéù÷áúî  

 ]ò óéãò"÷ñéã â[   
ïåôìèå íù óåøéöá ,  

 úáéúá"äùøôã à÷îåò "  
ðëä ïéîéîùäöåàì äñé"óñåé úéá ñ.  
øàåãá åà :ú.ã .183úéìéò ïéòéãåî .  

]ïåéìâä êéøàú éðôì íééòåáù ãò[ 
 

 .המערכת, בברכת התורה

 

  כתיבת המזוזה 1' המשך מעמ
עמד ] פ וכתבתם"עה[ז הלוי "הגרי' דהנה בחי, ויש להוסיף ביאור בגדר הדין

חדא בצורת הפרשיות דעבדינן , על חילוק כתיבת מזוזה מכתיבת תפלין
ועוד . כ בתפילין שכתובות כבתורה עצמה"משא. סתומות שלא כבתורה

וביאר דיסוד . חילוק לגבי התגין שבמזוזה התיוג שונה מצורת התגין בתורה
כ "משא, ונתחדש בה דין בכתיבתה" וכתבתם"החילוק מדכתיב במזוזה 

, דממילא כתב דידהו הוא כפי שנמצא בתורה, "וקשרתם"ין דכתיב בתפל
ויוכרח , שם' ם כמבו"ז נסיב בזה אף להרמב"והנה מרן הרי. ש בדבריו"עי
ל "ם ס"כ דעיקר הרמב"ע וכמש"ע ואינו שייך להמ"ל דהוא דין בפנ"דר

דזהו חלק מחלקי , ש טפי"ד א"אמנם לפי. דמצותו לקבוע מזוזה ותו לא
ולהכי ,  אשר היא ליצור מזוזה אשר תהא קבועה בפתח הביתע דמזוזה"המ

  .נשתנו דיני כתיבתה

בכל '  קביעות ה-מזוזה 

 תנועותינו
  

יראה לדעתי בזה לומר ששם מזוזה הוא לכן ...
כמורגל ברבותינו , שענינו התנועה, משרש זיז

והיא מלה עברית , שמא יזיז עפר, ואינו זז משם
שהוא תאר לבעלי חיים ) 'תהלים פ(מן וזיז שדי 

ונקראו , )רעגענדעס(המתנועים ממקום למקום 
ש תנועת "לחי השער והבית בשם מזוזה אם ע
אם על , הדלת בהם וסבובה עליהם תמיד

תנועת האדם בהם תמיד בין בביאתו בין 
כל תנועותינו נקבע שב'  וצוונו ה...ביציאתו

כי , ואהבתו וקבלת מצותיו' בלבבינו אחדות ה
האדם הוא בעל תנועה תמידית מצד הרכבתו 

מחומר ונפש אשר בהם , משני עקרים הפוכים
כי , תלויים הטוב והרע שבמחשבותיו ובמעשיו

ומצד חומרו אל , מצד נפשו הוא נוטה לטוב
לכן אינו עומד כל היום תמיד על מעמד , הפוכו

פעם כך , צב אחד אבל תמיד הוא בתנועהומ
כאשר תמשול הנפש המשכלת , ופעם כך

באדם והלב שוקט מרגשת יצרו הרע ימצא טוב 
טעם ודעת בהטיית כל רעיונותיו לבחור בדרכי 

 ואחרי שכל מעשה האדם ...'התורה ומצותי
בין תנועה הנפשית , תלויים בתנועה זו

לכן באתה התורה להרים קרן , והחומרית
שלת נפשו בו להטות כל תנועותיו אל ממ

וציותה להשכין שם , תנועה הנפשית לבדה
במזוזת  ל"ר(הנכבד והנורא במקום התנועה 

ושמיעת ' פרשת אחדות ואהבת ה, )הפתח
ובזה יש ביד האדם מטה עז להכריח בו , מצותיו

שלא יכרע אל תנועה החומרית , כל כחות נפש
 הנפשית זולתי אל תנועה, ולפעול כפי יצר הלב
כי אם תראה הנפש , כאשר תצוה התורה

במזוזות הפתח את השם הנכבד באמת ותגע 
בלבבו ויחרד מיראת הכבוד העליון המצויירת 

ותמשל יראתו על הנפש כולה ממשלה , לפניו
  ...חזקה

  ח,הכתב והקבלה דברים ו

  

  

 ì úåîåøú /úåçöðä  úåòãåîå   4122753 
- 050  

  
  

 -אלול 

 חברותא 
  

  אנו נערכים 
  . לסידור החברותות לזמן אלול
  כל המעונין בחברותא 
  מתבקש להקדים פנייתו 

 .כדי שנוכל להתאים לו חברותא מבעוד מועד
  

9141217  
  קובעי עיתים

  !השאר הודעתך ונחזור אליך
  

  

  דרושים מתנדבים 
  , ללימוד עם מתחילים

  שיש בידו כל מי 
  לתרום מזמנו וכוחותיו 

  גם לזמן קצר
  .מתבקש להתקשר עמנו

  

9141217  
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