
 ת מזוזהומצו
 ו "מצות עשה ט| ספר המצוות לרמב"ם א. 

והמצוה הט"ו היא שצונו לעשות מזוזות והוא אמרו יתע' )פ' שמע( 

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והנה נכפל הצווי בזה )פ' והא"ש(. וכבר 

 לד א(: -התבארו דיני מצוה זו כלם בשלישי ממנחות )כח א, כט א, לא ב 

 מנין המצוות לרמב"ם  ב.

 לקבוע מזוזה שנ' וכתבתם על מזוזות. .טו

 הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה הקדמה  |רמב"ם  ג.

הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה. יש בכללן חמש מצות עשה, וזהו פרטן: 

)א( להיות תפילין על הראש. )ב( לקשרם על היד. )ג( לקבוע מזוזה בפתחי 

ל איש ספר תורה לעצמו. )ה( לכתוב המלך ספר שני השערים. )ד( לכתוב כ

 לעצמו כדי שיהיו לו שני ספרי תורה. וביאור כל מצות אלו בפרקים אלו.

  'פרק ו| דברים  ד.

ֶריָך: )ט(  יֶתָך ּוִבְשעָּ ם ַעל ְמֻזזֹות בֵּ  ּוְכַתְבתָּ

 תרגום אונקלוס

 )ט( ותכתובנון על מזוזין ותקבעינון בספי ביתך ובתרעך:

 הלכות מזוזה סימן רפה | טור יורה דעה  ה.

מצות עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע ולקובען על מזוזת הפתח 

דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וצריך ליזהר מאד בה כמו 

שאחז"ל כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו 

יחודו של הקדוש ברוך הוא  מוחזק הוא שלא יחטא מפני שיש במזוזה

ותמיד בבואו ובצאתו יזכור יחודו של הקדוש ברוך הוא ויתן יראתו על פניו 

לבלתי יחטא וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו דכתיב למען ירבו ימיכם 

וימי בניכם ואם אינו זהיר בה יתקצרו דמכלל הן אתה שומע לאו וכן דרשו 

מתים קטנים דכתיב דם נפשות אביונכם  חכמים בעון מזוזה בניו ובנותיו

נקיים וסמיך ליה לא במחתרת מצאתים וגדולה מזה שהבית נשמר על ידה 

כמו שדרשו בפסוק ה' שומרך וגומר מלך ב"ו מבפנים ועבדיו שומרין אותו 

מבחוץ ואתם ישנין על מטתכם והקב"ה שומר אתכם מבחוץ וע"כ נתינתה 

מנה ובשמירתה ומ"מ לא יהא כוונת בטפח החיצון שיהא כל הבית לפנים הי

 המקיימה אלא לקיים מצות הבורא יתעלה שצונו עליה:

 מסכת בבא קמא דף נו עמוד ב | תוספות  ו.

משום דעוסק במצוה  -בההיא הנאה דלא קבעי למיתב ריפתא לעניא 
ודוקא בשעה דמתעסק בה כגון שוטח לצורכה או משום עסק שצריך לה 

בביתו לא יפטר מלמיתב ריפתא לעניא כיון  לאבידה אבל בשביל שאבידה
שיכול לקיים שתיהם כדמוכח בסוכה )דף כה. ושם( דלא נפקא לן מקרא 

דעוסק במצוה פטור מן המצוה אלא דוקא היכא שאינו יכול לקיים שתיהם 
וסברא הוא דאטו אדם שיש לו תפילין בראשו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו 

בין המודר )נדרים לג:( אמר דפרוטה דרב  יפטר מן המצות ועוד דבפרק אין
יוסף לא שכיח ואי פטרת ליה כל זמן שהאבידה בביתו שכיח ושכיח הוא 
פסק ר"ח וה"ג דהלכה כרב יוסף משום דאמרינן באין בין המודר )שם( דכ"ע 
אית להו פרוטה דרב יוסף ואפילו מאן דשרי למודר להחזיר אבידה לא שרי 

לא שכיח ואור"י דאינה ראיה כלל דגם רבה אלא משום דפרוטה דרב יוסף 
מודה לרב יוסף דעוסק במצוה פטור מן המצוה אלא דס"ל דלא נעשה שומר 
שכר בכך ומ"מ הוא נהנה לכך אסור למודר אבל לא הוה שומר שכר ואין 
לדקדק נמי בשמעתין דהלכה כרב יוסף דמשני רב יוסף לעולם בגינתו 

כדרבי אלעזר והכי מוקי לה  המשתמרת וקמ"ל דלא בעינן דעת בעלים
סוגיא דאלו מציאות )ב"מ ד' כט. ושם( כי נראה דרבה קבלה מרב יוסף 
דקרא כדר"א אתי ורבה נמי שהיה מדקדק מתחילה דכשומר חנם דמי לא 
משמע ליה קרא אלא אסמכתא בעלמא דהא טעמא משום דמאי הנאה קא 

מא וה"פ דההיא מטי ליה כדלעיל ולא פליגי רבה ורב יוסף אלא בסברא בעל
דאלו מציאות )שם ד' לא.( אי דמנטרא לרבה כדאית ליה מפשיעה לרב יוסף 
כדאית ליה מגניבה ואבידה פשיטא דלהא לא צריך קרא ונראה לר"י דהלכה 
כרבה בכל מקום לגבי רב יוסף בר משדה ענין ומחצה כדאיתא במי שמת 

ש מפרשים )ב"ב ד' קמג:( ואין לפרש דהיינו דוקא בבבא בתרא כמו שי
מדאמר במי שאחזו )גיטין ד' עד: ושם( ותסברא והא קי"ל כרבה ובהא אין 
הלכה כרשב"ג ואין לומר דשמא בההיא מילתא קיימא לן דהלכה כרבה 
דהוה ליה למימר והא קי"ל בהא הלכתא כרבה כדאמר ובהא אין הלכה 
כרשב"ג ועוד דבפרק המפקיד )ב"מ מג.( גבי מפקיד מעות אצל שולחני 

רים ישתמש בהן )צרורים לא ישתמש בהן( לפיכך אם אבדו חייב מות
באחריותם קאמר רב נחמן דקי"ל כוותיה בדיני נאנסו לא דמשום שהתירו 
לו חכמים להשתמש בהן אינו נעשה רק שומר שכר א"כ באלו מציאות 
)שם דף כט.( גבי מה יהא בדמים רבי טרפון אומר ישתמש בהן לפיכך אם 

ן לא הוי אלא ש"ש כמו שאמר שם לרבה ואין לומר אבדו חייב באחריות
דהתם מודה רב נחמן דחייב באונסין משום היתר תשמיש משום דבלאו 
הכי היה שומר שכר שהיה שומר אבידה דאין זה סברא דמשום שני סברות 
דפטור מלמיתב ריפתא לעניא ועוד דמותר להשתמש לא יעשה בשביל כך 

א ראיה דהלכתא כרבה מדמוקי שואל אלא ש"ש בעלמא ועוד יש להבי
סתמא דגמרא מתניתין דהאומנין )ב"מ דף פ:( הלוהו על המשכון שומר 
שכר מחוורתא דלא כרבי אליעזר דאמר במלוה חבירו על המשכון ואבד 
ישבע ויטול מעותיו ולרב יוסף הו"מ לאוקמה אפילו כרבי אליעזר דלמסקנא 

כון אי מצוה קעביד אי לא מוקי כולהו אליביה ופלוגתייהו במלוה צריך למש
פי' שצריך למשכון להשתמש בו ופוחת לו והולך מהלואתו כך פירש התם 
בקונטרס וא"כ הו"מ לאוקמה מתניתין באין צריך למשכון דכ"ע מצוה 
קעביד ולכל הוי כשומר שכר והא דבעי לאוקמא פלוגתייהו בדרבה ורב יוסף 

יוסף תנאי היא ומסיק והוי רבה כר"א שהוא שמותי ועוד קאמר לימא דרב 
דרב יוסף ככולי עלמא ומשמע דרבה ודאי תנאי היא ואינו יכול להעמיד 
אלא כר"א ולא כרבי עקיבא דאי לרבי עקיבא ודאי הוי שומר שכר אי אפשר 
לומר כן דעל כרחך לרבה אפי' לרבי עקיבא שומר חנם הוי דבאלו מציאות 

ר להשתמש אלא שומר )ב"מ דף כט. ושם( לרבה לא הוי לרבי טרפון דמתי
שכר א"כ לר"ע לא הוי אלא שומר חנם לכך נראה דרבה לא יעמיד כלל 
פלוגתייהו בשומר אבידה אלא יאמר דלכולי עלמא שומר חנם הוי 
ופלוגתייהו בדשמואל דר"ע אית ליה דשמואל אבד קתא דמגלא אבד 
אלפא זוזי ור"א לית ליה דשמואל ורב יוסף כי מוקי פלוגתייהו בדשמואל 
לא קאי רבי אליעזר כוותיה שהוא פוטר את המלוה באבידה אף מדמי 
המשכון ולכך מוקי פלוגתייהו בשומר אבידה והוי כר"ע וקאמר לימא דרב 
יוסף תנאי היא דרבה ודאי לאו תנאי דמוקי פלוגתייהו בדשמואל ומסיק 
דכולי עלמא אית להו דרב יוסף כו' והא דתנן בשבועות )ד' מג. ושם( סלע 

תני עליו ושתים היה שוה דמשמע שחייב לשלם המשכון כשאבד הלוי
 מיירי שאבד בפשיעה לרבה דאמר שומר חנם הוי.



 פרק ב |  מסכתות קטנות מסכת מזוזה ז.

המזוזה נתנת על הימין בכניסתו מן השוק לבית שער, וביציאתו מן א. 

 החצר לבית שער.

 .מנחות דף לד ח.

על האבנים? נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן  יכול יכתבנה -ת"ר: וכתבתם 

כתיבה, מה להלן על הספר, אף כאן על הספר; או כלך לדרך זו: נאמר כאן 

כתיבה ונאמר להלן כתיבה, מה להלן על האבנים, אף כאן על האבנים? 

נראה למי דומה, דנין כתיבה הנוהגת לדורות מכתיבה הנוהגת לדורות, ואין 

מכתיבה שאינה נוהגת לדורות, וכמו שנאמר דנין כתיבה הנוהגת לדורות 

להלן: ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את הדברים האלה ואני כותב על 

הספר בדיו. אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי, רחמנא אמר: על 

מזוזות, ואת אמרת: נילף כתיבה כתיבה! אמר קרא: וכתבתם, כתיבה תמה, 

תבתם[, האי גזירה שוה למה לי? אי והדר על המזוזות. ומאחר דכתיב ]וכ

 לאו גזירה שוה, הוה אמינא ליכתבא אאבנא וליקבעה אסיפא, קמ"ל.

 רש"י

 דמשמע כתבם על הסף ממש ולא באגרת. -רחמנא אמר על מזוזות 

 ואין כתיבה תמה על העצים ואבנים אלא על הספר. - כתיבה תמה

 שימה במזוזות. -והדר 

 מהדורא תניינא סימן יג |  שו"ת רבי עקיבא איגר ט.

כמו בציצית ותפילין מברך גם אחר הנחתם דעדיין עוסק במצותם הוי כמו 

קודם עשייתן, ה"נ י"ל בנ"ח, ואף דאינו דומה לגמרי דשם עוסק במצוותם 

במה דלבוש, וכן מזוזה בפתחו ולא ברך בשעת קביעתו אף דאינו עושה 

זוזה לא יהיה לו המצוה מעשה, מ"מ כל רגע הוי תחלת מצוה דאלו נטלו המ

 מכאן ולהבא

 מהדורא קמא סימן ט |  שו"ת רבי עקיבא איגר י.

ואגב אודיעו מה דנ"ל לדינא, במי שיצא מדירתו לבית אחר לדור שם, ויש 

שם מזוזה מכבר שהניח שם הדר הראשון דמחוייב הוא לברך על המזוזה 

נזהרים בזה דזהו מצוה חדשה לו בבית זה, ואף דהוא פשוט, כמדומה אין 

 ומצוי לשכוח. 

ונ"ל דגם ההולך מביתו לעסקיו בשוק שעות הרבה ופעמים נוסע מעירו על 

איזה ימים, דלכאורה הדין דכשחוזר לביתו יברך על המצוה, דהא בנתים 

 שלא היה בדירת ביתו לא היה עליו חובת מזוזה, ומתחיל עתה חיוב חדש

 .פסחים דף ד יא.

ק: המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר, על מי בעו מיניה מרב נחמן בר יצח

דחמירא דידיה הוא, או דלמא על השוכר  -לבדוק? על המשכיר לבדוק 

על  -תא שמע: המשכיר בית לחבירו  -דאיסורא ברשותיה קאי?  -לבדוק 

השוכר לעשות לו מזוזה. התם, הא אמר רב משרשיא: מזוזה חובת הדר 

 היא, הכא מאי?

 ציצית סימן יט  הלכות |שו"ע או"ח  יב.

א. ציצית חובת גברא הוא ולא חובת מנא, שכל זמן שאינו לובש הטלית 

פטור מציצית, ולפיכך אינו מברך על עשיית הציצית, שאין מצוה אלא 

 בלבישתו.

 מגן אברהם

שאין בעשייתה מצוה אלא  -א )פמ"ג( )מחה"ש( על עשיית הציצית 

במזוזה דק"ל שצריך לברך  בלבישתה עיין בגמ' פ"ד דמנחות, וצ"ע מ"ש

כשקובעה כמ"ש בי"ד סי' רפ"ט דהתם נמי קי"ל חובת הדר הוא דכ"ז שאינו 

דר בתוכה פטור ממזוזה וכ"כ התוס' במנחות דף מ"ד ולכן נ"ל דסתמא 

דמילתא במזוזה קובעה כשדר בתוכה לכן מברך על עשייתה אבל טלית 

על עשייתו ואה"נ מסתמא קובע בו ציצית עד שלא לובשו לכן אינו מברך 

אם היה לבוש ציצית ונפסקו לו והטיל בו ציצית אחרים מברך אקב"ו 

לעשות ציצית כמו במזוזה מיהו י"ל דמיד כשנפסק מחויב לפשטו ולתקנו 

וע' בשבת דף קי"ח משא"כ במזוזה לא הטריחו רבנן לעקור דירתו ואפשר 

בתוכו  דה"ה במזוזה אם קבע בו מזוזה קודם שדר בתוכו כשנכנס לדור

 מברך אקב"ו לדור בבית שיש בו מזוזה כנ"ל:

 הלכות ציצית סימן כא | שו"ע או"ח  יג.

מותר ליכנס בציצית לבית הכסא. הגה: וכ"ש לשכב בהן, דשרי. ויש  ג. 

שכתבו שנהגו שלא לשכב בטלית שיש בו ציצית, גם שלא ליתנו לכובס א"י 

ים להקל לשכב בהם )כל לכבס, והכל שלא יהיו מצות בזויות עליו. אך נוהג

 בו(.

 מגן אברהם

והרב"י כת' אנו לא שמענו מי שהקפיד  -ב )פמ"ג( )מחה"ש( שלא לשכב 

ע"ז מעולם, וכתבי האר"י כתוב על פי הסוד שיש לשכב בלילה בטלית קטן 

ומביא מהאי דאמרי' פ"ד דמנחות כיון שראה דוד עצמו ערום בבית המרחץ 

וק' למה לא אמר כן בליל' שהיה ג"כ אמר אוי לי שאני ערום מן המצות 

ערום אלא ע"כ שהיה שוכב בטלית קטן ע"כ ודבריו דברי קבלה נקבל אבל 

לדין יש תשובה די"ל דבלילה עכ"פ היה לו מזוזה בפתחו משא"כ במרחץ 

וכ"מ בגמ' דאמרינן בגמרא ת"ר חביבין ישראל שסיבבן הקדוש ברוך הוא 

מר דוד שבע ביום הללתיך ובשעה במצות תפילין וציצי' ומזוזה ועליהם א

שנכנס דוד לבה"מ וראה עצמו ערום וכו' משמע שהיה ערום מכולם אף 

 ממזוזה כנ"ל ועסי' י"ח ס"א:

 

 


