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• פתח דבר • 
על פי הוראת כ"ק אדמו"ר נשי"ד, 

להוציא לאור מעת לעת קובצי הערות וחידושי תורה, 

אנו שמחים להגיש בזאת לפני קהל אנ"ש והתמימים, 

לומדי התורה ומחבביה, קובץ זה, 

פרי עמלם של אנ"ש דקהילתנו.

בעומדינו בימים הסמוכים לי' – יא' שבט, 

יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, 

ויום קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר נשי"ד, 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, 

ובפרט בשנה זו -"שבעים שנה"- 

אנו סמוכים ומקווים כי הוצאת קובץ זה לאור, 

תהיה ה"מעשה אחד" שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות, ותיכף ומי"ד ממ"ש, 

נזכה זעה'ן זיך מיט'ן רבי'ן, דא למטה אין א גוף, 

ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו.



הערות התמימים ואנ"ש •••4

מי עומד מאחורי המלחמות בין אומות העולם ערב הגאולה
הר' משה קורנט שי'

בברכתו של יעקב אבינו ע"ה לשבט דן נאמר  "יהי דן נחש... הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו 
־אחור" - מובא בזוהר הקדוש  "ויפול רוכבו אחור" זה שריה משבט דן שיעזור למשיח בן אפ

רים )הכוונה למשיח בן יוסף( לעשות קרבות ומלחמות באומות העולם, וכאשר תראה את זה 
תצפה לגאולה". עד כאן לשון הזוהר הקדוש.

וצריך להבין:

על איזה סוג של מלחמות מתכוון הזוהר הקדוש?

והאם באותו זמן אנחנו רואים בעיניים הגשמיות את שריה ומשיח?

כדי להבין זאת, תחילה נדייק בלשון הפסוק שמתאר את שריה ומשיח בן יוסף כ'נחש' ואת 
האומות אויבי ישראל מתאר כ'רוכב על סוס'.

ויש לומר שזה יובן ע"פ הכלל המובא במסכת תענית  "כל המפורש בנביאים וכתובים כבר 
נרמז בחמשה חומשי תורה"

ואם כן הפסוק הנ"ל "יהי דן נחש" וכו', מפורש בנביא חגי. וכך נאמר  "והפכתי כסא ממלכות 
והשמדתי חזק ממלכות הגויים והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם איש בחרב אחיו"

רואים מפורש שמדמה את המלכויות ל'רוכבי סוסים', ובנוגע ל'נחש' אומר הכלי יקר שם על 
הפסוק "יהי דן נחש" - "כשם שהנחש אין כוחו אלא בפיו כך משיח כוחו בפיו". 

ובנוסף לזה הרי ידוע  ש'נחש' עולה גימטריה משיח. 

והספורנו שם מבאר שהפסוק נקט דווקא נחש - "כי זה נחש מיוחד שמכיש את הבהמות 
והחיות, אך הם אינם רואים אותו כלל".

וע"פ זה נראה שכוונת הזוהר הקדוש היא שעוד קודם הגאולה, משיח בן יוסף יחד עם שריה 
יחוללו בין אומות העולם קרבות ומלחמות ע"י זה שיפעלו נפילת המלכויות והשלטונות באופן 

שילחמו איש באחיו, ובאותו הזמן עדיין משיח פועל בהסתר ואין אנו רואים אותו בגילוי.

אבל עלינו לדעת שזה אומר שאנחנו ממש לפני הגאולה האמיתית והשלימה והנה זה משיח 
בא תיכף ומיד ממש!  
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הקשר בין יצחק אבינו ונפילת מלכות ישמעאל
הר' משה קורנט שי'

על הפסוק "על פני כל אחיו נפל" שנאמר בסוף פרשת חיי שרה, מפרש בעל הטורים "שיפול 
ישמעאל באחרית הימים, יצמח בן דוד הבא מזרע יצחק" והעניין הוא שלמד זאת מכך שקודם 
לכן נאמר על ישמעאל "על פני כל אחיו נפל" ומיד אח"כ נאמר "ואלה תולדות יצחק", הרי 
הבא  ומשיח  אבינו  יצחק  לבין  ישמעאל  נפילת  בין  קשר  שיש  מלמדת  הפסוקים  שסמיכות 

מזרעו.

אבל עדיין דרוש ביאור מהו תוכן העניין, ומדוע התורה מקשרת את נפילת מלכות ישמעאל 
באחרית הימים דווקא ליצחק אבינו ע"ה?

וכעת בעזרת השם נבאר את הדברים - בספר המאמרים שנת תרמ"ג , מבאר הרבי הרש"ב 
נ"ע אשר ההמשכה והגילוי של פנימיות הכתר, נקראת גם "שם הוי' דלעילא" )שם הוי' העליון, 
השם י'ה'ו'ה'(. שם הוי' בגימטרייה עולה 26. כאשר רוצים להתייחס לדרגה המכונה "שם הוי' 
דלעילא", היינו שם הוי' העליון )=מעל סדר השתלשלות, סדר המתבטא במספר 7(, צריכים 
להכפיל את שם הוי' ב 8. כאשר נכפיל הוי' )26( פי 8 נקבל - 208 וזו גם בדיוק הגימטריא של 

יצח"ק.

יוצא מכל הנ"ל: ששם הוי' דלעילא )כינוי לכתר( קשור ליצחק אבינו וכן למספר שמונה, 
מספר המסמל גם שמונה נרות חנוכה ושמונה נסיכי אדם, שאחד מהם הוא המלך המשיח. 

ובפרט על פי פתגמו של רבי פנחס מקוריץ, שבנרות חנוכה מאיר אורו של משיח.

והרבי ב"דבר מלכות" לפרשת תולדות, הרי מקשר את אורו של משיח לפעולותיו של משיח, 
כולל שיילחם מלחמות ה' וינצח.

ועוד יש לומר בזה, כידוע, שפעולתם של נרות חנוכה היא גירוש החושך וביעורו מהעולם, 
כאשר זמן הדלקתם עפ"י הלכה הוא - עד ש"כליא ריגלא דתרמודאי" )תכלה רגל מן השוק(. 

פירו ב'  בה  יש  "כליא"  והמילה  תרמוד\תדמור.  אנשי  על  הולך  שתרמודאי  זה,  על  ־מוסבר 
שים: א. מלשון כיליון והשמדה, ב. מלשון כלות הנפש, דהיינו התכללות בקדושה, שזה עניין 

ה'אתהפכא'. 

הרבי מביא במאמר ד"ה 'מצוותה משתשקע' תשל"ח )סה"מ מלוקט ב'(: "העניין כליא ריגלא 
דתרמודאי נעשה עוד לפני הגאולה ועל דרך שהיה בגאולה דיציאת מצרים, שהיה לבני ישראל 
גם עכשיו ברגעים האחרונים שלפני הגאולה  וככה  עוד בהיותם במצרים...  אור במושבותם 

יהיה לבני ישראל אור במושבותם... והשלימות של 'כליא ריגלא דתרמודאי' יהיה בגאולה"

כמו כן ידוע המובא בקבלה וחסידות, שאותיות "תרמוד" הן אותיות 'מורדת', שזו קליפת 
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עמלק )היודע את ריבונו ומכוון למרוד בו(. נרות חנוכה, השייכים לגילוי של "שם הוי' דלעילא" 
והכתר, מתקנים קליפה זו של מרידה באלוקות, ומביאים את הגילוי שיהיה לעתיד לבוא )"ואת 
רוח הטומאה אעביר מן הארץ"(. על זמן זה כתוב - "אז יאמרו ליצחק כי אתה אבינו" היות 
וזהו זמן, השייך לגילויים ודרגות 8 פעמים הוי'(. דרגות אלו, יתגלו בגאולה, וכעת הם, נעלות 

ומוסתרות )כאמור יצח"ק = 208 )בחינת יצחק ששורשו מהגבורות((.

כיליונה וביטולה של קליפה זו נעשה ללא מלחמה מצדנו ובאופן של "וכל אויביך יכרתו" 
שבפרקי דרבי אליעזר )פרק מח( מבאר, שהכוונה היא על בני ישמעאל דווקא.

־כעת מובן יותר הקשר בין יצחק לנפילת מלכות ישמעאל, באופן של "וסכסכתי מצרים במ
צרים ונלחמו איש באחיו". הגילוי של דרגתו של יצחק, דווקא, שמסמלת את פנימיות הכתר 
ופנימי, שמצד הגילוי עצמו מתבטלים כל המנגדים  בדומה לנרות חנוכה, הוא כל כך נעלה 
לקדושה וכל המורדים, וכל זה באופן שלא צריכה להיות התערבות מצדנו, אלא שזה נפעל, ע"י 

גילוי אלוקי מצד התקרבותנו לגאולה האמתית והשלימה.

ויש להוסיף בדרך רמז, שהמקום הנקרא 'תרמוד' וגם מקום המכונה 'תדמור', נמצאים עד 
היום בסוריה וכאמור, שזו הקליפה שעניינה מרידה במלכות שמיים. וכפי שהתבאר לעיל - 

ביטולה הוא באופן של "מיניה וביה", כלומר מעין השמדה עצמית ללא התערבות.

על פי זה, אולי אפשר לומר, שהקב"ה עושה כאן תהליך של "מידה כנגד מידה" - שתמורת 
היותם מורדים במלכות שמים בסוף, באופן של מידה כנגד מידה, ימרדו גם במלכות שלהם 
)שבאה מהקליפה(. וכפי שאכן רואים, שבמדינת סוריה קיים המרד במלכות בתוקף הכי גדול, 
וזה מביא לנפילה של הקליפה המכונה 'דמשק' )אותיות 'מקדש'(, וכך זוכים, בע"ה, לבניין בית 

המקדש תיכף ומיד ממש. 

כיבוש עזה באחרית הימים            
הר' משה קורנט שי'

בישעיהו מתאר הנביא את ייעודי הגאולה, ובין היתר את כיבוש הארצות הסמוכות לא"י ע"י 
בני ישראל. 

וכך נאמר "ועפו בכתף פלשתים ימה, יחדיו יבוזו את בני קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני 
עמון משמעתם"

של  לשון  פשוט  ולא  דווקא  "ועפו.."  הלשון  את  נקט  לפלשתים  בנוגע  מדוע  להבין  וצריך 
ירושה וכיבוש וכיוצא בזה?

אך ביאור העניין הוא ע"פ הידוע ששמחה קשורה עם זריזות כמבואר בתניא )פרק כ"ו ועוד(.
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עורר  דהיינו שאחר שאדם  'קליפת פלשתים'  ישנה  הגלות  והנה מבואר בחסידות שבזמן 
אהבת השם בתפילה עליו להיזהר שבסיום התפילה היא לא תרד לס"א לאהבת תענוגי עולם 

הזה וכיוצא בזה.

וזה פירוש המילה 'פלשתים' מלשון מבוי מפולש - מבוי פתוח ופרוץ שצריך להיזהר שלא 
יכנס זר ח"ו.

גבול  בלי  דהיינו שנקבל אהבת השם  "פלשתים דקדושה"  יהיה בחינת  אך בבוא הגאולה 
ומדה, שמחה רחבה ומפולשת בבחינת אין סוף ממש ועל כן נקבל את ארץ פלשתים )עזה( 

גם בגשמיות.

ועל פי כל המבואר למעלה, נראה לומר שכאשר הנביא אומר "ועפו בכתף פלשתים ימה", 
הכוונה היא שבני ישראל ירשו את הפלשתים במהירות עצומה )כמרומז בלשון "ועפו"( כיון 
שיהיו שרויים בשמחה גדולה ועצומה כי יקבלו את בחינת פלשתים דקדושה ברוחניות, וזה 

יומשך ויתבטא גם בגשמיות בכיבוש מהיר ושמח של הפלשתים בעזה.

מדרגת האור שמאיר בגן עדן
הר' ירון להב שי'

כותב אדמו"ר הרש"ב בהמשך הידוע דשנת תרס"ו )מאמר יום ב' דראש השנה( , וז"ל:

"בחי' אור האצילות שמאיר בגן עדן, הוא מבחי' בינה דאצילות לבד. וי"ל, דבזה יתרון בחי' 
הגילוי דגן עדן לגבי בחי' אצילות שבבריאה".

וצריך להבין איך כותב שהאור המאיר הוא מעולם האצילות, שהרי ידוע שגן עדן הוא בעולם 
הבריאה?

עדן  הוא, שבגן  בחי' אצילות שבבריאה,  על  עדן,  בגן  הגילוי  בבחי'  לומר, שהיתרון  ונראה 
ז'  הוא  במאמר,  המוזכר  בבריאה"  שמאיר  ו"אצילות  האצילות,  עולם  של  ראשונות  ג'  מאיר 

תחתונות שבאצילות.
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מהות יסוד המים
הר' משה קורנט שי'

היצר הרע והנפש הבהמית נקרא  "מלך זקן וכסיל" ולכאורה הכוונה היא כדלהלן:

מלך - שעניינו גאווה והתנשאות, רומז ליסוד האש.

זקן - שעניינו עצלות וכבדות, רומז ליסוד העפר.

כסיל - שעניינו דברי הבל וליצנות, רומז ליסוד הרוח.

ותמוה לאן נעלם יסוד המים???

ביאור העניין:

'כח המ הוא בעצם  רע, אלא  אינו  הוא  יסוד המים במהותו  ־מבואר בחסידות  שלמעשה 
תאווה' - כח נייטרלי אלא שנתלבש בלבושים צואים של הנפש הבהמית ולכן יכול להתאוות 

לרע ממש, רח"ל.

־אך כאשר מנתבים אותו בצורה נכונה לקדושה, אזי אדרבה הוא נמשך ומתאווה רק לקדו
שה. כמו לדוגמה אהבת השם בתפילה, וכיוצא בזה.

ולכן כאשר שלמה המלך מונה את היסודות הרעים והמידות הרעות של הנפש הבהמית, 
הוא לא מונה את יסוד המים כיון שהם רק כח המתאוה נייטרלי.

בעניין "היכר ציר" במזוזה
הרב אייל פלד שי'  

ראש כולל סמיכה ומו"צ בעמנואל 

הנה ידוע ומפורסם שיטת חב"ד  בענין קביעת מזוזה בפתח שבין שני חדרים שנהגו לילך 
בזה תמיד אחר היכר ציר. והחידוש במנהג זה הוא בשניים.

למנהג העולם, יש עדיפות לשאר הכרעות באם ישנם, וכגון לילך אחר "חדר פנימי",  א- 
"רוב כניסות", "עיקר כניסה". וכשאין את הנ"ל, הולכים אחר היכר ציר. 

אמנם למנהג חב"ד ההכרעה ע"פ היכר ציר היא העיקרית והראשונה כנ"ל.

למנהג העולם, כאשר אחד מהחדרים אינו פתוח לרה"ר, אזי נקרא - "חדר פנימי",  ב- 
ותמיד תקבע המזוזה בכניסה אליו דרך החדר הפתוח לרה"ר, שהרי אין אפשרות הפוכה של 

כניסה )ישירה( ממנו לחדר הפתוח לרה"ר. 
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מה שאין כן למנהג חב"ד, שוב נלך גם בזה אחר היכר ציר.

והנה נחלקו רבני חב"ד במקרה זה, האם יש לקיים את המנהג גם כשהחדר הפנימי אין בו 
אפילו חלון או פתח כלל. ויש הטוענים שרק כאשר יש חלון, שאז יש אפשרות תאורטית עכ"פ 
של כניסה דרך חדר זה לחדר שלפניו, אפשר ללכת אחר היכר ציר. אבל ישנם הסבורים שגם 
כשאין אפילו חלון או פתח אחר, שבמצב כזה אין אפשרות מציאותית של כניסה דרך חדר זה 
לחדר הסמוך לו, גם אז יש לילך אחר היכר ציר, ובמצב זה תקבע המזוזה בימין הכניסה מחדר 

זה לחדר הסמוך לו, באם היכר ציר הדלת סובב כלפיו .

ובאמת שגם לדעה שמצריכה חלון )או כניסה דרך גג וכד'( הדבר תמוה, שהרי כניסה דרך 
חלון וכד' נחשב כ"כניסה דחוקה" כמבואר בגמרא ובתוס' עירובין )דף עד ע"ב תוס' ד"ה הוה 
להגדיר  החלון  דרך  הכניסה  ביכולת  אין  סוף  סוף  חלון,  שיש  נימא  אפילו  וא"כ  וכו'(  אמינא 
כניסה זו כ'פתח' שיהווה נפק"מ לעניין קביעת המזוזה או לשאר עניינים שדורשים גדר של 

"פתח" ודרך כניסה כמבואר בתוס' שם.

־ובעמדנו בזה, תחילה יש לנסות למצוא ביאור וטעם לחשיבות שניתנת לפי מנהג חב"ד לה
כרעה ע"פ 'היכר ציר' על פני שאר הכרעות דלא כפי מנהג ופסיקת העולם כדלעיל.

ובעניין זה יש לבאר ובהקדים, דהנה בספר "נתיבים בשדה השליחות"  הביא בשם הגרז"ש 
דווארקין, דכשאין אפשרות להכריע ע"פ היכר ציר, אזלינן בתר החדר שהוא "עיקר תשמיש" 

־ולא בתר החדר ש "רוב כניסות" אליו. וגם זה הוא דלא כהמקובל בעולם ובשאר פוסקים, שכ
תבו שההכרעה ע"פ 'רוב כניסות' גוברת על עיקר תשמיש.

ועל כן נראה לומר, דכשנתבונן היטב נראה שיש חילוק יסודי בין ההכרעה ע"פ רוב כניסות או 
חדר פנימי לבין ההכרעה ע"פ 'עיקר תשמיש' )והיכר ציר(, והוא - דההכרעה ע"פ רוב כניסות 
או חדר פנימי מתבססת בעיקר על הניסיון לברר את "ימין הנכנס", ובזה אמרינן דכיוון שרוב 
הכניסות של הנכנסים הם לחדר מסויים, הרי שהמזוזה הנקבעת בימינו של חדר זה היא אכן 

בימין 'הנכנס', ועד"ז בחדר פנימי וכו'.

"עיקר תשמיש", מתבססת בעיקר על החיפוש אחר החדר שבו הוא  אמנם הקביעה ע"פ 
עיקר שימושו של הדייר, הרי  לומר שהחדר שבו הוא  והיינו  עיקר החיוב של מצוות מזוזה, 
צריכה  המזוזה  שקביעת  וממילא  החדרים,  שאר  של  חיובם  על  עולה  במזוזה  חיובו  שרמת 

להיות בימין הכניסה לחדר זה על אף שרוב הכניסות בפועל הינם לחדר אחר.

וביתר דיוק ניתן לומר שהכרעת רוב כניסות מתייחסת אחר כניסת הגברא, לעומת ההכרעה 
ע"פ "עיקר תשמיש" שמוכרעת לפי חשיבות החפצא דהחדר.

ולפי זה ניתן לומר עוד, שהיתרון והחידוש למנהגנו בהכרעה כפי 'עיקר תשמיש' - שלכן היא 
מועדפת על פני 'רוב כניסות' הוא - שלפי הכרעה זו, קביעת המזוזה בימין החדר שהוא עיקר 
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תשמיש, מועילה ופוטרת גם את החדר השני הסמוך אליו. ומזוזה אחת עולה לכאן ולכאן.

־והביאור בזה- הנה הטור )סימן רפו' סע' כ'( כתב )ע"פ הגמרא מנחות לג ע"ב(- "פתח שא
חורי הדלת, אם יש לו פצים טפח, חייב במזוזה". וכלשון הזאת פסק המחבר בשו"ע.

הבית  במקצוע  שיש  "כגון  בשמו(-  הטור  )וכ"כ  פירש  דרש"י  בביאורו,  נחלקו  והמפרשים 
פצים קבוע ושני פתחים מחותכים בו, אחד לצפון ואחד למערב, וקבע הפצים בחלל הפתח 
הצפוני… אם יש בפצים טפח צריך מזוזה גם לפתח השני, ואם אין בפצים טפח אין צריך מזוזה 

אחרת."

־והנה בציור זה המזוזה נקבעה בימין הפתח הצפוני, וכשאין בפצים שמבדיל בין הפתח הצ
פוני לפתח המערבי טפח, הרי היא פוטרת גם את הפתח המערבי, על אף שביחס לפתח זה 

היא ממוקמת משמאל לנכנס.

וכן פירש הדרישה ופרישה )ס"ק ל( בדעת רש"י. וכן הבין הב"ח. ע"ש.

וההסברה בזה ביאר השפת אמת )שם(, שהדין לקבוע את המזוזה בימין, הוא לא דין בפתח 
שצריכה המזוזה להיות קבועה בימינו, אלא הוא דין במיקום המזוזה שצריכה להינתן בדרך 
נמצא שהיא  נתונה,  היא  בפתח שבו  ביאתך  בדרך  נקבעה  אכן  המזוזה  והיות שכאן  ביאתך, 
קבועה כהלכתה, והיות והפתח המערבי נחשב כחלק מהפתח הצפוני ובטל אליו, יוצא שגם 

בפתח המערבי יש מזוזה, ואין בכך כלום שהיא לשמאלו.  ע"כ.

־וברוח דברים אלו ניתן לכאורה גם לבאר את החידוש בעניין קביעת המזוזה כפי עיקר תש
מיש, והוא דלשיטה זו דאזלינן בתר חשיבות החפצא ד'חדר', אזי כיון שחדר מסויים הוא עיקר 
תשמישו של הדר בבית, הרי שהחדר הסמוך לו נחשב כטפל אליו מצד רמת השימוש בו ומצד 
חיובו במזוזה, וממילא שהמזוזה הניתנת בימין פתחו של החדר העיקרי, פוטרת גם את החדר 
השני אע"פ שהיא לשמאלו. שהרי סוף סוף המזוזה עצמה נקבעה בפתח שהיא צריכה להינתן 

־בו כדינה, מימין הנכנס. והרי זה דומה להא שהמזוזה שבפתח הצפוני פוטרת את הפתח המ
ערבי כנ"ל.   

ואחרי הגיענו לזאת, יש לבאר עד"ז גם את מהות ההכרעה ע"פ 'היכר ציר'. 

דגם בהא י"ל שהחדר הסמוך לחדר שהיכר הציר אליו, נידון כטפל ובטל לחדר שהיכר הציר 
כלפיו, ואשר משום כן המזוזה הממוקמת כפי 'היכר הציר' מועילה גם לחדר הסמוך כדלהלן. 
)ומתוך זה נבוא לבאר גם את הדעה שמקיימת את המנהג גם בחדר שאין בו חלון, למרות 

התמיהה המתלווה אליה(.

ותחילה יש לדייק בלשונו של הרבי  שכתב על מנהג זה שהוא- "כדעת הראשונים בזה". 
וכבר נתחבטו רבים לאיזה ראשונים התכוון.

ואשר נראה לומר בזה, דהנה השו"ע בסי' רפו' )סעי' ג( כתב- "מי שחולק ביתו לשנים ובכל 
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חלק פתח פתוח לרשה"ר ובמחיצה החולקת יש פתח מזה לזה, במקום שציר הדלת סובב בו 
־ומעמיד שם הדלתות הוא הבית, ובדרך ימין שנכנסים לו קובעים את המזוזה". ומבואר, שהצ

ריך בכל חדר פתח פתוח לרה"ר. 

אמנם הרמב"ם בהביאו הלכה זו בפ"ו מהלכות מזוזה )הלכה יא( כתב וז"ל- "פתח שבין שני 
בתים הולכין אחר הציר של דלת, מקום שהציר נראה עמו שם קובעים את המזוזה". ומדבריו 
אין פתח פתוח מהחדר לרשה"ר,  ציר אפי' כאשר  היכר  מתבאר שבכל מקרה הולכים אחר 

היינו- חדר פנימי.

ולפי"ז י"ל בתחילת הדברים שהיסוד למנהגנו נעוץ בדברי הרמב"ם הנ"ל.

ותחילה יש לדייק בלשונו של הרמב"ם ששינה מלשון המחבר שכתב -בבואו לפרש את 
אופן הקביעה ע"פ היכר ציר- "במקום שעושה החור שבסף שציר הדלת סובב בו ומעמיד שם 

הדלתות".

וצריך  קובעים את המזוזה".  עימו שם  נראה  -"מקום שהציר  כתב הרמב"ם  זאת  ותמורת 
ביאור מה כוונתו בהגדרה זו שנראה כתולה זאת במקום שבו נראה הציר ולא אזיל בתר מקום 

שהדלת סובב אליו כפשוט .

ובנוסף לכך יש לשים לב שהרמב"ם לא הביא הלכה זו כהלכה בפנ"ע, אלא כהמשך להלכה 
העוסקת בפתח שבין בית המדרש לביתו. ששם הנידון הוא לא בכיוון של קביעת המזוזה, אלא 

האם יש בכלל חיוב מזוזה בפתח זה. וצ"ע הקשר בין שני ההלכות.

והנראה לומר בביאור הענין, דהנה הטור בסי' רפו' הביא את שיטת הרמב"ם שכתב- "אין 
הבית חייב במזוזה עד שיעמיד לו דלתות".

ובב"י שם כתב ששאר ראשונים )ביניהם רש"י תוס' ורא"ש( חולקים על הרמב"ם ומחייבים 
במזוזה גם בבית שאין לו דלתות, באם יש לו צורת הפתח ושאר תנאים. וסיכם הב"י- "ולענין 

־הלכה אע"פ שנראין דברי הרמב"ם, כיון שרש"י ותוס' ורא"ש וראב"ד חולקים עליו והם לחו
מרא, הכי נקטינן".

ובהתאם לכך פסק בשולחנו )סעי' טו'(- "הבית, אע"פ שאין לו דלתות חייב במזוזה, ויש מי 
שפוטר". 

והנה בהשקפה ראשונה נראה לומר, שהרמב"ם בדין היכר ציר אזיל לשיטתו בענין הדלתות. 
־דבפשטות ניתן לומר דכיון שפתח ללא דלת פטור ממזוזה וכל חיובו נמשך ובא רק מכח קבי

עת הדלת, אתי שפיר למימר שגם בבואנו להחליט על כיוון קביעת המזוזה, יהא זה תלוי בצורת 
קביעתה של הדלת ובענייננו- "היכר ציר".

אמנם לעמקם של דברים, יש לומר יותר מזה והוא- דמקום קביעת הציר במקרה זה הוא 
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מסמן ומחליט לאיזה חדר שייכת הדלת. וממילא, שהחדר הסמוך אליו נשאר כחדר ללא דלת, 
ויחד איתו נשאר גם הפטור שפוטר אותו ממזוזה. ונמצא שכיוון קביעתה של המזוזה בכה"ג 
מוכרע כפי דינו של פתח שבין שני חדרים, שאחד מהם פטור ממזוזה והשני חייב, שהפסק 

הפשוט בזה, שנקבעת בצד ימין של הנכנס לחדר החייב במזוזה , ובנדו"ד- "כפי היכר הציר" .

ועיקר תשמיש  זו גוברת על שאר הכרעות כרוב כניסות  ולהנ"ל מובן שפיר מדוע הכרעה 
כדלעיל, שהרי אחרי שההיכר ציר קובע לנו איזה חדר חייב במזוזה, פשוט שלא יתכן לקבוע 

את המזוזה בחד הפטור על אף שהוא עיקר תשמיש ורוב כניסות אליו.

והשתא נשכיל להבין את אשר לפנינו, והוא מה שפתח הרמב"ם הלכה זו בדין פתח שבין 
בית המדרש לביתו, וכאשר נתבונן נראה שהוא ממש ציור של פתח שבין חדר החייב במזוזה, 
קרי- ביתו, לבין חדר הפטור ממזוזה- בית המדרש. ולאחר שמשמיענו את עצם החיוב במקרה 

זה, ממשיך אח"כ בדין היכר ציר  להשמיענו היכן נקבעת המזוזה בפתח מסוג זה, וא"ש .

אמנם עדיין יש לעיין בזה, דלכאורה במקרה דנן של פתח שבין שני חדרים, הרי סוף סוף יש 
־לבית דלת ראשית בכניסה, ועי"ז הבית סגור ואינו פרוץ לרה"ר. וגם בחדר זה גופא שבאנו לה

גדירו כפטור ממזוזה עקב חסרון דלת, הרי סוף סוף יש בפתחו דלת! ולמעשה, אותו חדר סגור 
ע"י אותה דלת מכל הצדדים, ומדוע יהיה מוגדר כחדר ללא דלת, הפטור ממזוזה .?

־ונראה לומר שעניין זה תלוי בחקירה בגדר הפטור בחסרונן של דלתות, דיש לדון האם חס
רונן גורם  גריעותא בגדר  תנאי הפתח, או שחסרונן מגרע בגדר תנאי הבית. 

ולכאורה עלינו לומר שאם הוא תנאי בבית, אכן פתח זה לא יהיה פטור ממזוזה שהרי סוף 
־סוף "הבית" בכללותו מצוייד בדלת ואינו פרוץ לרה"ר ועי"ז שם בית עליו. אבל אם נאמר שה

דלת היא מתנאי ה "פתח" א"כ סו"ס פתחו של חדר זה אין לו דלת ופטור. 

־והנה בחקירה זו תהיה תלויה גם התשובה לשאלה בבית שיש לו כמה פתחים ללא דלת, וב
פתח אחד ישנה דלת. דאם נאמר שהדלת היא מתנאי הפתח, הרי שכל פתח שיש לו דלת יהיה 
חייב במזוזה, אבל אם נאמר שהדלת היא מתנאי הבית, א"כ כל זמן שיש פתח בבית שפתוח 

לחוץ ללא דלת, יהיה בית זה פטור מן המזוזה גם בשאר הפתחים. 

והנה בספר היד  )שם הלכה א'( כתב הרמב"ם וז"ל- "עשרה תנאין יש בבית ואחר כך יתחייב 
הדר בו לעשות לו מזוזה... ויהיו לו דלתות...". ומשמע מכאן שהוא תנאי בבית. אמנם מאידך 
מלשונו בתשובה )הובא בב"י שם( שכתב- עיקר המצווה לא תלה הכתוב אלא בשער.. וכל 
פתח שאין לו דלתות פתח מקרי שער לא מקרי וכו'. משמע שהוא חסרון בפתח שצריך שיהיו 

לו דלתות על מנת שיקרא שער וכלשון הפסוק- " על מזוזות ביתך ובשעריך".

צריכה  הכתוב שהמזוזה  גזירת  וזאת מכח  בפתח.  תנאי  הוא  לומר, שאכן  צריך  כרחך  ועל 
להינתן על מזוזת השער כמבואר בדבריו בתשובה.   ולפי"ז בבית שיש בו כמה פתחים שרק 
באחד מהם יש דלת, שפיר יש להכריע שפתח זה יהיה חייב במזוזה. וכן לאידך בפתח שבין שני 
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חדרים כבנידו"ד, אותו פתח שאין הדלת משתייכת אליו, יהיה פטור מן המזוזה.

ובאמת שכן יש לדון ממה שכתב הרמב"ם בדין בית שאין לו תקרה )שמשום כן הוא פטור 
־ממזוזה (, שאם בכ"ז היה מקצתו מקורה אזי אם החלק המקורה הוא כנגד הפתח, חייב במזו

זה. הרי לנו שאע"פ שהתקרה היא גם כן מתנאי הבית , והרי רובו של הבית אינו מקורה, מ"מ 
החלק המקורה חייב במזוזה. ודו"ק. 

אמנם עדיין יש לעיין בזה. שהרי לשון הרמב"ם בספר היד ברור מילולו- עשרה תנאים יש 
־בבית וכו'.  וכמו"כ יש לדקדק עוד שאם נאמר שהוא תנאי בפתח, יהיה קשה קצת מה שר

צינו לומר בעניין היכר ציר בפתח שבין שני חדרים, שההיכר ציר גורר חיוב רק לפתח החדר 
שההיכר ציר אליו, ופתחו של החדר השני נשאר פטור, שהרי סו"ס מדובר בפתח אחד וקצת 

קשה לומר שחלקו יהיה חייב וחלקו פטור. 

אשר על כן נראה לומר בשיטת הרמב"ם באופן אחר והוא, שאכן הצורך בדלתות הוא תנאי 
בבית כפשט לשונו של הרמב"ם לעיל, ומה שכתב בתשובה שפתח -בלי דלת פתח- מקרי 
"כמראה מקום"  רק  והוא  ובשעריך"   ביתך  מזוזות  "על  כוונת הפסוק-  לפרש  רק  בא  שער, 
למיקומה של המזוזה שיש להניחה על חלל השער ולא בחלל הפתח )וממילא שפתח בלי דלת 
אינו בכלל מקומה של המזוזה( אבל לענין  גדר הפטור, ס"ל לרמב"ם שהוא מצד גדרי הבית 

דלא מקרי בית )לענין חיוב מזוזה( בהעדרם של דלתות.

וההסברה בזה, דהנה לעיל כתבנו בענין בית שמקצתו מקורה, שיש לחלק המקורה חיוב 
מזוזה אם הוא כנגד הפתח, והשו"ע )סי' רפו' הלכה יד'( בהביאו הלכה זו הוסיף בזה תנאי- 
"והוא שיהיה ב)חלק ה(מקורה ארבע על ארבע" )כשיעור המינימלי של שטח הבית המחייב 
ויש לשמוע מזה שכשיש בחלק המקורה ארבע על ארבע אמות אותו חלק נחשב  במזוזה(. 
כבית בפני עצמו וזהו שורש הטעם לחלות החיוב בחלק זה, ולפי"ז שאר הבית -שאינו מקורה- 
שפיר אינו בכלל החיוב וכאילו יש כאן שני בתים שא' חייב וא' פטור. ואתי שפיר לפי"ז למימר 
שהקירוי הוא תנאי בבית, ואעפ"כ לא מפריע מה שחלקו אינו מקורה, כיוון שהחלק המקורה 

יש לו גדר בית בפני עצמו. כנ"ל. 

ובדרך זו יש לדון גם בבית שיש רק לחדר אחד שבו פתח אחד עם דלת כדלעיל, שלענ"ד 
חיובו אכן יהיה תלוי באם נספח אליו שטח בשיעור של ארבע על ארבע אמות ללא פתח נוסף 
שפרוץ ללא דלת, ובכה"ג אנו רואים שטח זה כבית בפני עצמו יחד עם דלת ושפיר יש כאן גדר 

ושם בית )אע"פ שבהמשך יש פתחים ללא דלת( ואיכא לתנאי הבית כדלעיל . 

וככל החזיון הזה כן הוא בדלת שבין שני חדרים, דלהנ"ל אתי שפיר למימר דאע"פ שהפתח 
הוא אחד, מ"מ הם שני בתים, ואין מונע בעדנו לומר ולייחס הדלת לאחד הבתים בדווקא כשם 
שמקצת התקרה יוצרת בית בפני עצמו, ופתח עם דלת יוצר בית בפנ"ע, הכא נמי ציר הדלת 

יוצר תנאי בית רק לחדר אחד. ודו"ק.    
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של  לשונו  המשך  את  אלו  דברים  ברוח  ולבאר  לנסות  לנו  יש  הלום,  עד  שהגענו  ואחרי 
הרמב"ם בהלכה זו- "מקום שהציר נראה עימו, שם קובעים את המזוזה".

והנראה לומר בכוונת הדברים, דהנה המציאות בפועל מוכיחה שכיוון פתיחת הדלת אינו 
תלוי רק בצד של הימצאות הציר בין המזוזות אלא גם במיקום הציר ברוחב חלל הפתח, כאשר 
בדלת שנפתחת כלפי פנים הציר נמצא בחלק הפנימי של חלל הפתח סמוך לפנים החדר, 
שבפתח שבין שני חדרים יהיה זה סמוך לחדר הימני עד"מ, ובדלת שנפתחת כלפי חוץ, נמצא 
הציר סמוך לחלק החיצוני של חלל הפתח ביחס לחדר, ובפתח שבין שני חדרים- סמוך לחדר 

השמאלי.

ולפי זה יש לבאר את לשון הרמב"ם- "מקום שהציר נראה עימו", ורצונו לומר שיש לראות 
ולהבחין סמוך לאיזה חדר נמצא הציר ביחס לרוחב הפתח כנ"ל וכאילו שיש מחיצה דמיונית 
שחולקת את הפתח לשניים, ואז יש לראות באיזה חדר נראה הציר למי שעומד בתוך החדר, 
כאשר בתיאור והגדרת הדברים באופן זה מתבהרת יותר ההבחנה שהחדר שהציר נראה עמו 

גם הדלת משתייכת אליו ולא לחדר הסמוך לו ודו"ק.

והנה לעיל הבאנו לשונו של הב"י שלכתחילה נטה לצדד כדעת הרמב"ם בנוגע לבית בלי 
־דלתות, ורק משום הקולא שיוצאת משיטתו חזר מדבריו והכריע לחומרא כדעת הרא"ש וסי

עתו.

בפתח  ציר  היכר  כפי  המזוזה  קביעת  כיוון  של  בנידון  מזה  היוצאת  הנפק"מ  לעניין  אמנם 
וחומרא  ) או שהוא קולא לחד  שבין שני חדרים, ברור שאין לזה שייכות לקולא או חומרא 
לאידך( שהרי בכל מקרה יש לקבוע מזוזה ורק מזוזה אחת והוא רק "כגילוי מילתא" לדעת היכן 
מקום קביעתה ובזה אתי שפיר למימר שגם המחבר יכריע בזה כשיטת הרמב"ם לחלוטין . ויש 
להוסיף, שגם הש"ך )ס"ק כה'( צידד בהדיא לחוש לדעת הרמב"ם, ופסק שאין לברך על קביעת 

מזוזה בפתח בלי דלתות, ושפיר יש לומר שיחוש לשיטתו גם בענין היכר ציר.

והנה ע"פ כל הנ"ל יוצא, שגם ההכרעה ע"פ היכר ציר יש בה את המעלה האמורה שמזוזה 
אחת פוטרת את שני החדרים. ואדרבה יותר מאשר ההכרעה לפי עיקר תשמיש, שהרי לפי 
עיקר  הוא  ובו  הדלת  משתייכת  שאליו  הרי  כלפיו,  סובב  הציר  שהיכר  החדר  לעיל  המבואר 
החיוב במזוזה, ובוודאי שבכה"ג המזוזה הניתנת בפתחו תפטור גם את החדר הסמוך. וגם אם 
נרצה לחוש לדעות שמחייבות מזוזה בחדר ללא דלת, מ"מ הרי הלכה למעשה שאין מברכים 
על קביעת מזוזה בכה"ג, וכמו שפסק הש"ך לעיל. וא"ש לדון חדר זה כטפל מבחינת רמת חיובו 
במזוזה, לחדר שהיכר הציר כלפיו. ועוד דהשתא אפילו אם נאמר שהדלת שמשתייכת לחדר 
זה מועילה גם לחדר השני ועי"ז יורד גם עליו חיוב מזוזה, הרי שהיא הנותנת, שכיון שכל החיוב 
שלו נמשך ובא מכח הדלת שבחדר הראשון, א"כ גם חיובו במזוזה נטפל ונפטר ע"י המזוזה 

שממוקמת בפתח החדר שבו הדלת. ודו"ק. 

־והנה נראה לומר בשורש הדבר דבאמת דרוש הסברה מדוע אכן תלה הרמב"ם את כל הת
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נאים כתנאים בבית ולא הזכיר כלל מושג וגדר של פתח כדלעיל. וזה לכ' נגד שיטת השו"ע 
־שכתב סימן בפנ"ע )רפז'( שכותרתו- "איזה פתח חייב במזוזה", והרמב"ם כאמור התעלם מה

מושג "פתח" לחלוטין. 

הדר  "חובת  שמזוזה  הגמ'  מאמר  בפירוש  הוא  חולק  שיטתו  שביסוד  לומר  נראה  ולענ"ד 
היא", דהמובן בפשטות היינו לומר שחובת המזוזה אינה חלה מצד הבית או בעליו, אלא מצד 

הדר בבית בפועל.

אמנם לשיטת הרמב"ם נראה שהבין שגדר החיוב במזוזה היא כן מצד הבית גופא, וכוונת 
הגמרא ש"מזוזה חובת הדר היא",  יתפרש לשיטתו- שהאחריות לפטור את הבית מחיובו זה, 
מוטלת על הדר בו בפועל ולא על בעל הבית או על המשכיר. וכן יש לפרש לשון הרמב"ם בריש 
פרק ו'- "עשרה תנאין יש בבית ואח"כ יתחייב הדר בו לעשות לו מזוזה". ור"ל שחיוב עשיית 
המזוזה בלבד היא שמוטלת על הדר )כשם שהוא מחוייב לעשות לו מעקה ומרזב ולהטיח את 
גגו וכו' עד"ז חייב הוא בתיקון המזוזה( ואין לו להשליך זאת על המשכיר. אמנם סיבת החיוב 

מזוזה שפיר נמשך ובא מצד גדר הבית גופא בהתקיים תנאיו כנ"ל.

ואמנם כשנעיין בתשובת הרמב"ם בבואו לבאר מדוע לא הצריך עיבוד לשמה במזוזה )מובא 
־בב"י סי' רפח' הלכה ה,ז.( נמצא שכתב וז"ל- .." ועצמה של מזוזה אינה מצווה ולא תחשב מצ

ווה אלא מפני שהבית חייב בה ואם אין בית אין מזוזה". וכן יש להוסיף בזה ולהביא את לשונו 
של הר"ר יונה )הביאו הב"י בהלכות תפילין סי' כה' הלכה ד'( שכתב וז"ל- "שבתפילין שבראש 

־אדם משעבד לבורא יתברך הנשמה שהיא במוח ובתפילין שבזרוע אדם משעבד גופו.... ובמ
זוזה אדם משעבד ממונו". ודו"ק.

ולפי זה יש לבאר שלשיטה זו עניין קביעת המזוזה בימין הנכנס, מהותה ומטרתה היא לקבוע 
ימין הפתח נלמד  מזוזה בימין פתח הבית החייב במזוזה, אלא שהבירור והסימן לדעת מהו 
הכניסה  מכיוון  נקבע  הודיעה שימין הפתח  והיינו, שהתורה  לבית,  הנכנס  ימין  ע"י  ומתברר 
לבית ולא מכיוון היציאה מן הבית. ואחרי שקבענו את המזוזה בימין כיוון הכניסה לבית- "ימין 

הנכנס", הרי שמזוזה זו נתונה בימין פתח הבית ומכח זה נפטר הבית מחיובו.

ואכן נראה שבעניין זה נחלקו הט"ז והש"ך. דהנה השו"ע בסימן רפט' כתב- "וצריך לקובעה 
בימין הנכנס". ובט"ז ס"ק ג' כתב- ואף אם הוא איטר יד, בתר רוב בני הבית אזלינן". ולכאורה 

־לשיטתו אם כל בני הבית איטרים, יש מקום לומר שהמזוזה תקבע בימין דידהו דהיינו- מש
מאל הנכנס.

אמנם הש"ך ס"ק ה' כתב- "ונראה דהו"ה אחד לבדו דר בבית והוא איטר או שכל בני הבית 
מזוזה  משא"כ  דידיה,  ימין  בתר  אזלינן  לכן  שבגופו  מצוות  שהם  לתפילין  דמי  דלא  אטרים, 

דאינה אלא חובת הבית, לכך אזלינן בתר ימין דכל אדם."
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וע"פ הנ"ל יש לבאר בשיטת הש"ך, דר"ל דכיוון שעיקר החיוב הוא בימין פתח הבית, וימין 
הנכנס הוא רק דרך להחליט מהו ימין הפתח, א"כ סגי במה שלרוב אנשים צד זה הוא ימין 

הנכנס כדי לקבוע את ימין הפתח ולא גרע מה שלכל אנשי הבית הוא משמאל.  

 ובביאור העניין יש לנו לומר ששורש הדבר נעוץ במחלוקת בעצם גדרה של המזוזה, 

דהנה חזינן שהטור והשו"ע )סי' רפה'( הזכירו את ענין השמירה שבא ע"י המזוזה ומבואר 
בזה )ראה לקו"ש חי"ט פרשת ואתחנן( שס"ל שהשמירה הוא גדר עיקרי במזוזה וחלק מעצם 
המצווה. ובהתאם לכך כתב רש"י בפירוש מאמר הגמרא "מזוזה חובת הדר היא" וז"ל- לפי 

שהיא משמרתו וכו'. 

־ולעומת זאת הרמב"ם לא הזכיר כלל עניין השמירה והשכר, ואדרבה נראה כמגנה זאת. ול
דידיה יש לבאר שסובר שהמצווה הוי רק כגזירת הכתוב שחלה על הבית כנ"ל. והנה לפי"ז מובן 
שלצד שהשמירה היא עיקר, הרי השמירה היא לדר בבית )כלשון רש"י לעיל( והמצווה באה 

ומסובבת בסיבתו. 

אבל לשיטת הרמב"ם )שלא הזכיר שמירה( שפיר יש לומר שהמזוזה היא חלק מחיובי הבית 
)שעל ידה משעבד אדם את ממונו קרי- ביתו( וכדלעיל.  

ואחרי הגיענו הלום יש לבאר גם את עניין ההסתמכות על חלון או גג, שמשום כן אנו מחייבים 
במזוזה ע"פ היכר ציר גם בחדר פנימי שאין אפשרות כניסה אליו ע"ד הרגיל, וכדלעיל. 

דהנה גם בפתח שבין שני חדרים שאחד מהם חדר פנימי, עלינו לקבוע את המזוזה בימין 
הבית החייב חיוב גמור במזוזה, שלדידן הוא החדר החיצון שהיכר הציר כלפיו. ועל אף שבכה"ג 
אין אפשרות סבירה של כניסה לחדר זה מבחוץ, ובמילא שאין כאן גדר גמור של ימין כניסה, 
הרי שלמבואר לעיל עיקר הקביעה צריך להיות בימין פתח הבית, וימין הנכנס הוי רק בירור 
גג, והעיקר שיש איזו  ולצורך כך סגי גם בכניסה דחוקה כזאת של חלון או  ימין הבית.  מהו 
אפשרות כניסה שע"י אנו יכולים לקבוע את ימין הבית לצורך קביעת המזוזה. וכמו שבבית 
שגרים בו רק איטרי יד סגי במה שלשאר אנשים דעלמא הוי ימין כניסה למרות שיתכן שלא 
יכנסו לבית זה לעולם, )וביחס אליהם שפיר הוי זה "ככניסה דחוקה"( ואפילו אם יכנסו מ"מ 

לא עליהם מוטל חיוב המזוזה בבית זה. ודו"ק.

כניסה  היא אכן  לו,  בזה, דבאמת, הכניסה שמחדר הפנימי אל החדר הסמוך  ויש להוסיף 
ובזה לא  רגילה ושלימה ע"י פתח גמור, אלא שהכניסה לחדר פנימי גופא נעשית ע"י חלון 
איכפת לן כיוון שסוף כל סוף אחרי שהגענו לחדר הפנימי, שוב הכניסה לחדר הסמוך נעשית 
רגילה ושלימה, ושפיר סגי בזה לקבוע את ימין הנכנס כדלעיל. אולם כאשר אין שום 'חלון 
הזדמנויות' להיכנס לחדר זה מבחוץ, והכניסה אליו מתאפשרת רק דרך החדר הסמוך לו, אזי 
ברור שהחזרה ממנו אל החדר שהיכר הציר אליו מוגדרת כיציאה אליו ולא ככניסה, ואין כאן 
כלל מציאות של ימין הנכנס. ואפשר לומר שבזה נסמך דעתם של הפוסקים דלא למיזל בתר 

היכר ציר בחדר ללא חלון.
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)ולפי הנ"ל יובן בטוב, מה שבפתח ראשי, לעולם לא נלך בתר היכר ציר ותמיד תקבע המזוזה 
מימין הנכנס מבחוץ. והיינו, דכיון שימין הנכנס הווי רק בירור מהו ימין פתח הבית כנ"ל. א"כ 

בכניסה ראשית ברור לנו מהו ימין הנכנס ואין צריך לבירור שנעשה ע"י ההיכר ציר.(

לד'  והוא- דבגמרא במנחות  בזה דבר חדש  לי לומר  נראה  והנה, אילולי דמסתפינא, היה 
־איתא- האי אינדרונא דאית ליה ארבע בבי חייב בארבע מזוזות, והיינו דחדר שיש לו ארבע פת

חים חייבים כולם במזוזה. ומקשה הגמרא: פשיטא?, ומתרצת- לא, צריכא,דרגיל בחד. ופירש 
רש"י אע"ג דרגיל בחד מינייהו טפי )אעפ"כ חייב לתקן מזוזה בכל הפתחים(, והקשה רש"י 
מהא דאמרינן לעיל בגמרא "במזוזה הלך אחר הרגיל" )ומשמע שדווקא הפתח שרגיל להיכנס 
בו חייב במזוזה( ותירץ בשם הגאונים- 'הלך אחר הרגיל', היינו שבני אדם רגילים לצאת ולבא 
בו ולמיעוטי 'פיתחא דרבי' שאינו עשוי אלא לו לבדו. וביאר עוד- אבל שני פתחים או שלושה 
לחדר אחד וכולן נעשו בשביל בני הבית שהיו מרובים... והוצרכו לו פתחים הרבה, כולם חייבים 

במזוזה, ואע"פ שנתמעט תשמישם ואינם צריכים עכשיו לכולן אלא לאחד מהן עכ"ל.  

אמנם הרמב"ם )שם הלכה יא'( כתב- פתח שבין בית הכנסת וביתו, אם רגיל לצאת ולבוא 
־באותו פתח חייב במזוזה. וביאר הכס"מ שהרמב"ם פירש את המימרא 'במזוזה הלך אחר הר

גיל', דקאי על פתח שבין ביתו לבית המדרש  דאם הוא רגיל לצאת ולבוא באותו פתח, חייב 
במזוזה.

ותרתי שמע מינה, חדא דבפתח שבין ביתו ובית המדרש, אפילו אם רק הוא לבדו רגיל לצאת 
־ולבוא בו חייב במזוזה )דלא כרש"י(. ותו- דבפתחים רגילים של בית יש לחייב במזוזה גם פת

חים כאלו שאין רגילות לצאת ולבוא בהם אפילו ליחיד, וכמו שכתב בהלכה קודמת )הלכה י'( 
וז"ל- בית שיש לו פתחים הרבה אע"פ שאינו רגיל לצאת ולבוא אלא בפתח אחד מהם, חייב 

לעשות מזוזה בכל פתח ופתח.

והנה השו"ע בסימן רפו הלכה יז' כתב כשיטת רש"י דבית שיש בו פתחים הרבה ונעשו כולם 
רגילין עתה  הדיורים שאין  נתמעטו  במזוזה, אפילו  חייבים  כולם  בני הבית,  ויציאת  לכניסת 

לצאת ולבוא אלא באחד מהם.

י'. ולכאורה נראים הדברים כסותרים,  ובהלכה יח' צטט את לשון הרמב"ם דלעיל בהלכה 
ואכן הרמ"א בהלכה יח' הוסיף טעם- "הואיל ונעשו לכניסה ויציאה" ור"ל בזה שגם הלכה זו 
אזיל כשיטת רש"י ואין כאן סתירה בין הנידונים. אולם לפי זה קשה קצת דא"כ יוצא שהלכה 

זו כפולה ואין בה צורך.

ובביאור הגר"א ס"ק יז' אכן העיר על הרמ"א וכתב וז"ל- אבל השו"ע העתיק לשון הרמב"ם 
שמפרש הלך אחר הרגיל בפתח שבינו לבין בית המדרש. עכ"ל.

ובאמת צ"ע בכל זה וביותר צריך לדקדק בשיטת הרמב"ם בזה, דהרי פתח בית המדרש הוא 
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פתח הפטור ממזוזה )כמ"ש לעיל בהלכה ו'(, וא"כ ע"כ סיבת החיוב בזה הוא משום שפתח זה 
משמש גם ככניסה לבית והרי בפתח של בית כבר כתב לעיל שחייב במזוזה גם כשלא רגילים 
לצאת ולבוא בו. וכמו"כ בהא גופא צריך ביאור מה טעם לחלק בין פתח שבינו לביהמ"ד דבעינן 
שיהיה עכ"פ אחד שיהיה רגיל לצאת ולבוא בו לבין שאר פתחי הבית שבהם לא בעינן שיהיו 

רגילים לצאת ולבוא. 

והנראה לומר בכל זה דאכן ס"ל לרמב"ם דיש שני חיובים במצוות מזוזה, א- משום חיוב 
הבית כדלעיל. וב- משום חיוב הפתח.

חיוב הדר  הוא  מזוזה  חיוב  דגדר  לעיל קישרנו את השיטה הסוברת  וביאור הדברים: הנה 
והגברא, עם הא דמזוזה עשויה לשמור על הדר בבית מנזיקין. ובזוהר פרשת  אחרי מות כתב 
שאותם מזיקין המזיקין לאדם שורים ומצויים בפתחים של הבתים, ומזיקין לנכנס ויוצא בפתח 
זה, והמזוזה הקבועה בפתח מצילה את האדם מהיזיקם. ובספר  'איש על העדה' הביא משו"ת 
דברי יציב )ח"ד סימן קצא'( שלפי זה עיקר הפתחים ששייך בהם החשש הנ"ל הם הפתחים 
החיצוניים של הבית הפתוחים לרה"ר. ואחרי שהמזוזה הקבועה בהם מגינה מן ההיזק, שוב 

אין  כ"כ בפתחי החדרים הפנימיים חשש היזק הנ"ל.

ולפי זה על כרחך צריך לומר שהחיוב בפתחים אלו הפנימיים אכן נמשך ובא בעיקר מצד 
חיוב הבית שבהם כדלעיל ולא משום ההיזק.

־ונמצא שבכל פתח ישנם שני חיובים א- חיוב מצד הבית וב- חיוב מצד עצם הפתח המש
מש לכניסה ויציאה של בני אדם. ויש פתחים שיש בהם רק חיוב הבית ולא חיוב פתח, ו )לפי 

זה י"ל גם לאידך והיינו ש( יש פתחים שיש בהם רק חיוב פתח ולא חיוב הבית כדלהלן.

וע"פ הנ"ל יש לבאר דינו של פתח שבין ביתו לבין בית המדרש בטוב. דבאמת אין כאן חיוב 
בית, שהרי בית המדרש פטור ממזוזה כנ"ל. ונשאר רק חיוב משום הפתח ונזקיו, וחיוב זה אכן 
תלוי ביוצא ונכנס בפועל שאז צריך הוא לשמירה דהמזוזה. אמנם כאשר מדובר בפתחי הבית 
הרגילים, הרי שבהם יש חיוב בית כנ"ל וחיוב זה באמת אינו תלוי ביוצא ונכנס כלל. וא"ש לפי"ז 
מה שכתב הרמב"ם בנוגע לבית שיש בו פתחים הרבה שיש לתקן מזוזה בכל פתח ופתח על 
אף שהדר בו יוצא ונכנס רק בפתח אחד, והיינו משום חיוב הבית שבהם. ומאידך בפתח שבין 

בית המדרש הצריך יוצא ונכנס, היינו משום חיוב הפתח כנ"ל. 

ולפי זה יש לבאר נמי כפילות ההלכות בשו"ע. והיינו דהשו"ע חשש גם לשיטת הרמב"ם )רק 
שלא רצה להחליט כמוהו במפורש( ולכן בהלכה ראשונה דיבר בחיוב הפתח ומשום כן תלה 
זאת במה שפתחים אלו נעשו לכניסה ויציאה. ובהלכה הבאה דיבר בחיוב הבית וסתם כדעת 

הרמב"ם שאין צריך יוצא ונכנס כנ"ל באורך.

והנה לפי זה יש לבאר עוד )בשיטת הרמב"ם עכ"פ( דלעניין חיוב הפתח משום השמירה 
ממזיקין אכן אין קפידא בדווקא שתהיה המזוזה מימין הנכנס, והיכן שלא תהיה המזוזה, סוף 
סוף בכוחה לשמור ממזיקין ולא גרע ממה שנוהגים לקבוע מזוזה גם בפתח שפטור ממזוזה, 
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משום  שמירה.

לומר, שבפתחים אלו אפשר לקבוע את המזוזה לכתחילה בצד שמאל,  בזה  כוונתנו  ואין 
דוודאי לכתחילה התורה גילתה לנו ב"דרך ביאתך" שהימין הוא העיקר. אלא שכאשר נאלצים 

לקבוע מזוזה בצד מסויים, לא גרע לן אם נמצא שאינה בימין כדלהלן.

והנה עפ"ז יש לנו לבאר מחדש את הדין של "פתח שאחורי הדלת" המובא לעיל, ולהעמיק 
ראות בפירוש השפ"א דלעיל. דהנה בפתח זה יש לעיין מהו גדרם של שני הפתחים שבזווית 
הבית, דזה ברור שבית שיש לו כמה פתחים כולם נידונים כפתחים של הבית וחיובם נמשך ובא 
מצד הבית כנ"ל. אמנם בפתחים אלו שבמקצוע הבית כיוון שנפטרים במזוזה אחת יש מקום 
לעיין במה תלוי חיובם, דאע"פ שביאר השפ"א שאין חסרון בהיות המזוזה בצד שמאל של 
הפתח המערבי כדלעיל, סו"ס אם שניהם מוגדרים כפתח אחד ממש מדוע אכן שלכתחילה לא 

נשים את המזוזה בימין של שניהם ובנידו"ד בימין הפתח המערבי והווי לכו"ע. 

וע"פ הנ"ל יש לומר שבאמת בפתח זה אע"פ שנידון כפתח אחד, מ"מ יש בו את שני סוגי 
החיובים דלעיל. והיינו שהצד של הפתח שהמזוזה ניתנה בימינו קובעת את הפתח הזה כפתח 
ואילו הפתח השני  הבית'.  'פתח  בתור  אותו מחיובו  פוטרת  בימינו  והמזוזה הקבועה  הבית, 
)המערבי(, כיוון שאינו נידון ועמד כפתח בפנ"ע, חיובו אינו משם "פתח הבית", אלא נמשך 
ובא מכח חיוב הפתח ומכח שמירה בלבד כיוון שמשמש בפועל לכניסה ויציאה של  דרי הבית. 
ולפי זה א"ש הא דהמזוזה שנקבעה בימין הפתח הצפוני מועילה גם לפתח זה אע"פ שהיא 
לשמאלו וכדלעיל, דכדי לפעול את עניין השמירה שבמזוזה לא מעכב מה שהיא נמצאת מצד 

שמאל וא"ש. 

ובהמשך לזה ניתן לבאר בטוב גם את הדין של קביעת המזוזה כפי היכר ציר ולומר שהחדר 
שהיכר הציר כלפיו, כיוון שהדלת מתייחסת אליו הוא הבית וחיוב  המזוזה בפתחו בא משום 
חיוב הבית כנ"ל. ולעומת זאת הפתח שמתייחס לחדר השני )המוגדר כחדר ללא דלת( אין בו 

־חיוב בית כלל וחיובו נמשך ובא לכל היותר רק מכח חיוב פתח בלבד, ושוב נהיר לן טפי שה
מזוזה הקבועה כפי היכר הציר בצד ימין מועילה גם כלפיו למרות היותה ממוקמת לשמאלו 

וכמבואר לעיל באורך.                                      

גיבורים(  בשלטי  )מובא  ריא"ז  בפסקי  דהנה  הנ"ל,  בכל  עיון  מקום  יש  עדיין  לדידי  אמנם 
כתב- שאם היה בית גדול פתוח לבית קטן שאין בו ארבע אמות, בין שהיה היכר ציר לצד הבית 
הגדול, בין שהיה היכר ציר לצד הבית הקטן, חייב במזוזה, שפתחו של גדול הוא נחשב. והרי 
הוא כבית הפתוח לרה"ר או לגינה שהוא חייב במזוזה ואפילו היה היכר ציר מבחוץ. ופשוט 

שכוונתו שיש לקבוע את המזוזה מימין הכניסה לבית הגדול. 

והרבה אחרונים  הבינו שכוונתו אף באופן שהחדר הקטן הוא פנימי, ואין לו פתח אלא לחדר 
הגדול דמ"מ הכניסה לחדר זה נחשבת כ"יציאה" מהחדר הגדול אליו. והכניסה היא מהחדר 
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הקטן לגדול ולכן נקבעת המזוזה בימין הכניסה לחדר הגדול.

וכ"כ הגאון רעק"א בגליון השו"ע )רפו, יג( שעל דברי השו"ע- 'בית שאין בו ד"א על ד"א 
פטור', כתב- "אבל בחדר שלפנים מחדר שיוצאים מחדר הגדול לחדר הקמערכי )היינו חדר 
קטן( הפתח ההוא חייב במזוזה מצד הגדול, שיוצאים ממנו דרך פתח זו לחדר קטן ויהא נידון 
חדר קטן כאויר דמ"מ חייב כאילו יוצא מפתח זו לשוק." ופירשו בדבריו דהיינו לומר שחייב 

בימין הכניסה לחדר הגדול, כי הכניסה לקטן נחשבת כיציאה.

ומשמע מכל זה, שיש סברא לומר אפילו בפתח שבין שני חדרים שאחד מהם חדר פנימי, 
שמ"מ המזוזה תקבע בימין החדר החיצון למרות שבפועל אין אפשרות להיכנס אליו ישירות 
ונידון  כטפל  נחשב  )כשהוא פטור ממזוזה(  וזאת משום שהחדר הפנימי  דרך החדר הפנימי 
כאויר חצר או רה"ר דבכה"ג גם כשהיכר הציר הוא כלפי רה"ר, מ"מ המזוזה תקבע בימין הבית 

העיקרי.

וא"כ בנידו"ד ע"פ המבואר לעיל שהחדר שהיכר הציר הוא כלפיו הוא החדר שיש לו דלת 
ולכן בו הוא עיקר חיוב המזוזה, משא"כ החדר הסמוך אליו שהוא נידון כפטור ממזוזה משום 
כיציאה  והביאה אליו תחשב  וכטפל  כאויר  זה  לדון חדר  יש  בכה"ג  הרי שגם  דלת,  לו  שאין 
וממילא שהחזרה ממנו אל החדר שהיכר הציר כלפיו נחשבת ככניסה ואתי שפיר לקבוע את 
המזוזה בימין הכניסה אליו, כדלעיל. וברור שהאמור בזה חל גם כשהחדר הפנימי אין בו חלון 

או פתח אחר כפשוט. 

אמנם עדיין יש לעיין בזה שהרי סוף סוף עצם הדין בחדר שאין לו דלת פסק המחבר שחייב 
במזוזה וגם הש"ך לא פטרו לגמרי ממזוזה אלא כתב רק שלא לברך ואין זה דומה ממש לחדר 

שאין בו דע"ד שפטור ממזוזה לכו"ע.

ועוד שהנה בהסברת ההכרעה של הריא"ז והגרע"א כתב החזו"א וז"ל- י"ל דפנימי שאין בו 
דע"ד לא עדיף מגינה, ובית עיקר וחייב במזוזה, ולעניין אויר א"צ שיעור דע"ד וכמש"כ הגרע"א.

ועד"ז כתב במקו"א וז"ל- יש לקיים דינו של הגרע"א ולומר דבית שיש בו דע"ד חשיב טפי 
)ביחס לבית שאין בו דע"ד( ושדינן להאי פיתחא בתר חדר חיצון החשוב, אבל בחדר בית הכסא 
)היינו שפתח אחד משותף לבית הכסא ולחדר סמוך אליו( אין הדין כן, שהרי שימוש ביה"כ 
חשיב דירה אלא שפטור משום אינו עשוי לכבוד, אבל דירה הוא, ולכן הפתח מתייחס אליו ולא 

לחדר החיצון ולא דמי לגינה והלכך לעולם פתח בית הכסא פטור מן המזוזה.

שפטורים  מקומות  סוגי  שני  שישנם  דר"ל  בזה  מבוארת  שסברתו  להאמר  ניתן  והאמת 
ממזוזה, מהם מחמת שאינם נקראים בשם דירה ויש שנחשבים מקום דירה אלא שפטורים 
מחמת סיבה אחרת )כבית הכסא וכד'( והמקומות הפטורים מחמת סיבה אחרת אינם טפלים 
ונחשבים כאויר, משא"כ מקומות אלו שפטורים מחמת שאינם נחשבים כדירה )כמו חדר שאין 

בו דע"ד, או גינה וכד'(, בכה"ג קובעים את המזוזה בימין החזרה לחדר החיצון החייב במזוזה.



21••• קהילת חב"ד עמנואל

ולפי זה בנידון חדר שאין בו דלת גם אם נדון לפטור אותו ממזוזה, מ"מ אין זה משום שאינו 
ראוי לדירה אלא משום סיבה צדדית כנ"ל וא"כ שוב אין לומר שנחשב כאויר וטפל עד כדי 

שנקבע מזוזה בימין החזרה ממנו לחדר החיצון.

אמנם כד דייקת שפיר הרי שע"פ המבואר לעיל בלשון הרמב"ם- עשרה תנאים יש בבית וכו' 
משמע שהחסרון בדלת הוא חסרון בעצם שם בית ודירה שבו כמו שאר התנאים של דע"ד וכו'.

רע"ב,  ו'  מהדו"ת   )צפע"נ  שכתב  הרוגוטשובר  הגאון  של  לשונו  את  גם  בזה  להביא  ויש 
הובא בלקו"ש חלק ט"ז המתורגם עמוד 478 הערה 27, ועיין שם הביאור במחלוקת הרמב"ם 
בית... דצורת הבית הוא נשלם  וז"ל- דבלא דלתות אין עליו שם  והרא"ש בעמקות נפלאה( 

בהדלתות. ונראה שעל זה נשענו הסוברים שלא מתחשבים כלל בחלון או פתח כדלעיל.

והנה למעשה עדיין עומד לנגדינו דעת הרא"ש והכרעת השו"ע לחייב במזוזה בבית שאין בו 
דלת וע"כ קשה להחליט בזה למעשה.

אמנם נראה לענ"ד וודאי, שבכה"ג אם מדובר בחדר פנימי שפטור ממזוזה מסיבה נוספת 
ואת ההכרעה של  הנ"ל  כל  יש לצרף את  דירה שבו, שפיר  על אף שאינו משום שם  לכו"ע 
היכר ציר ולקבוע מזוזה בימין הכניסה לחדר שהיכר הציר כלפיו אף כשמדובר בחדר ללא חלון 

ועכ"פ ללא ברכה.

ואם מדובר בחדר פנימי שפטור ממזוזה מחמת חסרון בשם דירה שבו, אזי יהיה ניתן גם 
לברך על קביעת המזוזה כפי ההיכר ציר בימין החדר החייב. וא"ש.   

ומכל הנ"ל נמצא לנו דעת הראשונים )וגם אחרונים( שאולי אליהם מכוונים דבריו הקדושים 
של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

  

ברכה לאחר הדלקת נר חנוכה
)נכתב לזכות התמים נעם פינחס בן צפרית(

                                                          

 הרב אייל פלד שי'

 ראש כולל סמיכה ומו"צ בעמנואל 

בעניין מי שהדליק נרות חנוכה ושכח לברך לפני ההדלקה, כתב המשנ"ב  )סימן תרעו' ס"ק 
ד'( שכל זמן שלא סיים את הדלקת כל הנרות יכול לברך, אבל אם כבר הדליק את כל הנרות, 
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לא יברך אלא ברכת "על הנסים" )ושהחיינו ביום הראשון( אבל לא ברכת "להדליק". והטעם 
בפשטות משום דקיי"ל - "הדלקה עושה מצווה" ואחרי שהדליק כבר יצא ידי חובת המצווה 
ואפילו אם כבה הנר מיד לאחר ההדלקה א"צ לחזור ולהדליק, וא"כ שוב לא הוי הברכה "עובר 

לעשייתן".   

יג'( כתב להסתפק שמא אף לאחר שהדליק את כל  אמנם בשו"ת רעק"א )מהדו"ת סימן 
הנרות יוכל לברך גם "להדליק" והביא שכ"כ הפרמ"ג בסימן רסג ס"ק יא'. וסברתו היא משום 
שמצוות הדלקת הנר הוי "מצווה שיש לה שיהוי" שהרי מצוותה שתדלק חצי שעה וכן צריך 

־שיתן בה שמן כשיעור זה. וגם נסמך בזה על הרא"ש במסכת פסחים )פ"א סימן י'( שכתב בה
סברת נוסח הברכות על מצוות שמברכים עליהם ב"למד", דהוא משום שמדובר במצוות שיש 

להם שיהוי כגון "להניח תפילין", "להתעטף בציצית", וכו'.

והוסיף עוד להוכיח מנטילת לולב שאפשר לברך גם אחרי שהגביהו כל זמן שעדיין לא נענע 
בו.

והנה בדעת אדמוה"ז נראה שלא מסכים לומר שאפשר לברך על מצוות שיש להם שיהוי  
לאחר העשייה הראשונה, שהרי בסימן כה' וסימן סו' )באו"ח( כתב לעניין תפילין שאם הניחם 
בלי ברכה, לא יוכל לברך לאחר ההנחה אלא בתנאי שימשמש בהם לפני הברכה, ובא  בביאור- 
"שהמשמוש בהם נחשב כאילו מניחם עתה וע"ז שייך לברך להניח". וכן כתב בסימן יח' לעניין 
בלי ברכה, הרי שלפני שיברך ימשמש בציציות שאז נחשב כאילו  ציצית שאם התעטף בה 

מתעטף בו עתה, וכן בלולב כתב לברך דווקא לפני שמחזיק את האתרוג.

 וחזינן בדעתו דאע"פ שמדובר במצווה שיש לה משך זמן, מ"מ אין די בזה כדי שיהיה מותר 
לברך אחר עשייתה ודו"ק . 

־ונראה לבאר בדעתו, דס"ל דאע"פ שבמצוות אלו גם לאחר העשייה הראשונה נחשבת הב
רכה "עובר לעשייתן" משום היותן מצוות שיש להן משך זמן, מ"מ מצד "נוסח הברכה" קשה 
לפסוק שיברך "וציוונו לעשות" לאחר העשייה כשאינו עושה עתה כלום, דהוי כמוציא שקר 
בפיו. ובדומה לזה ממש כתב אדמוה"ז בעניין ביעור חמץ בסימן תל"ב )ס"ה( דמי שלא בירך 
לפני הבדיקה לא יוכל לברך לאחריה אפילו בשעת הביעור-  אע"ג דהתם הוי מצוות הבדיקה 
כמצווה שיש לה  שיהוי שהרי עדיין צריך לבער את החמץ שמוצא בבדיקה ונמצא שהביעור 
הוא  המשך של מצוות הבדיקה כמש"כ אדמוה"ז הכא ובסעי' א' וב', שהביעור הוא תכלית 
הבדיקה-  והטעם לזה ביאר שם- דהיאך יברך וציוונו "לעשות" מצווה פלונית והוא אינו עושה 

כלום שכבר  עשה. ודו"ק.

ולפי זה בנידון הדלקת נר חנוכה, אף אם נאמר שמצוות הדלקת הנר הוי מצווה שיש לה 
־שיהוי, מ"מ היאך יברך וציוונו "להדליק" והוא אינו מדליק עכשיו כלל שהרי כבר הדליק. וב

דומה לזה ממש מצינו שכתב רבינו בעניין הדלקת נר שבת בסימן רסג' )הלכה יא( שלמרות 
שפסק שבמקרה שהוצרכה האישה לצוות לנכרי להדליק את הנרות, יכולה היא לברך לאחר 
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־ההדלקה, מ"מ הוסיף תנאי- שתכסה את פניה לפני הברכה ואז כשתסיר את ידיה אחרי הב
רכה ותהנה מאור הנרות, הרי שכאילו ברכה לפני המצווה. הרי לנו דאע"פ שהדלקת נר שבת 
הוי מצווה שיש לה שיהוי. מ"מ אין לברך אחרי ההדלקה אם לא מוסיפים איזו פעולה בגוף 

המצווה לאחר הברכה.

אמנם עדיין צ"ע בזה, דהנה מדברי אדמוה"ז שם משמע דמה שהצריך שתכסה פניה הוא כדי 
שתהיה הברכה "עובר לעשייתן" ולא משום נוסח הברכה, שהרי סוף סוף כשמברכת "להדליק" 

אינה מדליקה כלום ורק נהנית מההדלקה שכבר הייתה.

אלא שמעיון במה שכתב בקו"א ס"ק ג עולה, שאכן אין מניעה גם מצד נוסח הברכה לברך 
"להדליק" אפילו אחרי ההדלקה, וכמו שכתב שם מפורש שכוונת "להדליק" היינו- שיהא נר 
דלוק או "שציוונו להדליק אם אין נר דלוק כדי ליהנות, ועכשיו שהוא דלוק אנו נהנים ג"כ". 
ואעפ"כ למסקנא כתב שם שתברך בכה"ג "על הדלקת הנר" )כיוון ש"להדליק" להבא משמע( 
ושוב מוכח גם מכאן שיטתו הנ"ל דאפילו אחרי שהסתדרנו עם הכלל ד"עובר לעשייתן", עדיין 

אנו צריכים להסתדר עם נוסח הברכה כדלעיל.

ועיקרה קיים דווקא  והנה כל הנ"ל א"ש בעניין נר שבת דהמצווה היא ההנאה מאור הנר 
אחרי ההדלקה, אמנם לעניין נר חנוכה וודאי שאין לומר כן שהרי אף הדין שצריך שתדלק חצי 
שעה אינו אלא לכתחילה ואינו מעכב כלל בדיעבד, וכמו שהעיר הגרע"א בעצמו שם בשו"ת. 
וא"כ אף אם נרצה לשנות את נוסח הברכה גם בנר חנוכה ולברך בכה"ג "על הדלקת נר חנוכה" 
בדומה לנר שבת כדלעיל, מ"מ הברכה לא הווי "עובר לעשייתן" שהרי אחרי שהדליק נגמרה 

המצווה כנ"ל. 

ומ"מ נראה לענ"ד להכריע שאכן יש סברא חזקה לברך על הדלקת נר חנוכה אפילו אחרי 
ההדלקה במידה ושכח לברך לפני.

והביאור בזה- דהנה אדמוה"ז בהלכות יו"ט בקו"א )סימן תצה ס"ק ב( הביא את מחלוקת 
על  הוא  במבעיר  החיוב  וסיעתו  הרמב"ם  דלשיטת  בשבת,  מבעיר  מלאכת  בגדר  הראשונים 
עצם יצירת והמצאת האש, ולשיטת התוס' רי"ד ובעל היראים החיוב הוא על כליון העצים. 

ואדמוה"ז שם הכריע כהדעה שהחיוב הוא על מציאות האש ולא על כליון העצים.

והנה בגמרא בב"ק כב ע"א נחלקו ר"י ור"ל בעניין חיוב "אש" בנזיקין, דלר"י "אשו משום 
חיציו" ולר"ל "אשו משום ממונו". ולהלכה נפסק כר"י דחיוב אב נזיקין דאש הוא משום חיציו. 
והנמו"י שם הקשה לפי דעת ר"י על מה שאנו מדליקין נרות בער"ש שממשיכים לדלוק גם 
הוי כאילו כח האדם שהדליק האש לפני שבת  בשבת עצמה, דלשיטה שאישו משום חציו 
ממשיך ומדליק אותו גם בשבת עצמה ויוצא שהאדם שהדליק נר לפני שבת עובר על מלאכת 

מבעיר בשבת עצמה )וע"ש מה שתירץ(.
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והנה לשיטת אדמוה"ז ושאר פוסקים דס"ל דבמלאכת מבעיר בשבת החיוב הוא על עצם 
המצאת האש יש לתרץ שפיר את קושיית הנמו"י, והוא דשאני חיוב נזיקין דאש דהתם החיוב 
הוי על כליון העצים או החפץ שאותו האש שורף שהרי זהו מהות החיוב במה שמכלה ע"י 
האש את ממון חברו ושפיר יש לומר התם שכליון זה שנעשה מכח הבערת האש של המזיק 
חשיב כיורה בו חיצים שמזיקים לממונו. אולם חיוב הבערת אש בשבת שונה במהותו מחיוב 
נזיקין בזה שבשבת החיוב הוא על עצם יצירת האש כדלעיל ולא על בערת וכליון החפץ. ובזה 
ליכא  ותו  דהווי כחיציו, רק דברגע שהמציא את האש עבר על מבעיר  לומר  וודאי לא שייך 
המשך ושינוי במציאות האש וממילא שאין עוד חיוב. וא"ש לפי זה הא דאנו מדליקין נרות 

שבת בערב שבת ואין לחשוש משום מלאכת מבעיר בשבת. ודו"ק.

 והנה בעניין נר חנוכה מצינו שכתבו  הפוסקים שאין אפשרות לקיים את ההדלקה בנר של 
־חשמל, כיוון שלכו"ע בעינן בנר חנוכה הדלקה ע"י פתילה ושמן, משא"כ בנרות שבת להר

בה  פוסקים אפשר לצאת ידי חובה גם באור החשמל ולחלקם גם בנורת לד ופלורוסנט וכן  
ההוראה למעשה בשעת הדחק.

 והחילוק מבואר בזה דבנר שבת בעינן מציאות של "אור האש" כדלעיל דזהו גדר המצווה 
במה שנהנה מהאור של הנר, ולזה סגי גם באור חשמל דחשיב נמי "אש" ואיכא אור שנהנים 
ממנו. משא"כ בנר חנוכה דבעינן שמן ופתילה, ומוכח בזה שגדר ההבערה בנר חנוכה לכו"ע 

תלוי וקשור  בכליון השמן והפתילה, דבר שאינו קיים בחוט להט שבוער מכח החשמל.

ולהנ"ל יוצא שבנר חנוכה שפיר קיים הגדר ד"אישו משום חיציו" וכל זמן שהנר דולק הרי 
הוא דולק מכוחו של האדם וכאילו מדליקו עכשיו בכל רגע ורגע וא"כ שפיר יש להכריע גם 
לעניין הברכה שיוכל לברך גם אחרי ההדלקה וגם בנוסח של "להדליק" בלא כל חשש. }אלא 

־דאולי יש לומר דלשופרא דמילתא עדיף שיברך בנוסח של "על הדלקת נר חנוכה" כמו שהכ
ריע אדמוה"ז בעניין נר שבת{.

־אמנם צריך להוסיף ביאור בזה. דלכאורה לפי הנ"ל יוצא דאע"פ שהסתדרנו עם נוסח הב
רכה, מ"מ עדיין לא פתרנו את החסרון של  "עובר לעשייתן", שהרי אע"פ שנחשב כמדליק 
כל רגע ורגע, מ"מ מלבד ההדלקה הראשונה שבה קיים את המצווה כדלעיל ד"הדלקה עושה 
מצווה", הנה שאר ההדלקות שנעשים לאחר מכן אינן הדלקות של מצווה והיאך יברך עליהם 

"וציוונו להדליק...".

אולם כד דייקת שפיר אין בזה פירכא כלל, שהרי זה ברור שבתוך החצי שעה של ההדלקה 
כל זמן שהנר דולק בפועל הווי מצווה, ומה דאמרינן "הדלקה עושה מצווה" הוא נפק"מ רק 
להיכא שכבה הנר דאז אמרינן שאינו חייב לחזור ולהדליק שוב, אמנם זה פשוט שכל עוד הנר 
דולק ולא כבה וודאי הווי מצווה וזהו כוונת הראשונים במה שקרו לה "מצווה נמשכת", ועוד 
והוא העיקר שהרי אפילו מי שנזכר לברך אחרי שהדליק נר אחד )בשאר לילות החנוכה( כתבו 
הפוסקים שיכול לברך לפני הדלקת הנרות הנוספים כדלעיל על אף שהדלקתם היא רק בגדר 

־"הידור מצווה", כ"ש הכא שאנו דנים ומייחסים את ההדלקה שנמשכת מההדלקה הראשו
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נה גם לנר הראשון גופא שהוא עיקר החיוב ושפיר יש כאן הדלקה בעיקר המצווה  ופשיטא 
שלכו"ע יוכל לברך על זה. וא"ש. 

הקשר של חומש שמות עם ספר התניא חלק ראשון ליקוטי אמרים פרק מ"ז
ר' מענדי ריבר שי'

"והנה בכל דוד ודור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים"

פרשת שמות – היא הפותחת את גלות עם ישראל כאשר העם  עובד בעבודת פרך.

ושם פרשה זו היא "שמות" – המורה על שמות בני ישראל שנקראו על שם גאולתם.

ולכאורה גאולה הוא ההפך הגמור מגלות. יציאה ממצרים היא ההיפך מהירידה למצרים.

וכלשון הרבי מלך המשיח ב"דבר מלכות" לפרשת שמות תשנ"א:

על "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה", איתא במדרש "על שם גאולת ישראל נזכרו 
כאן". 

ובהמשך מסביר המדרש איך כל שם מ"בני ישראל" )י"ב השבטים( קשור לגאולה.

־ודרוש ביאור: ב"הבאים מצרימה" מדובר בפשטות אודות ירידת בנ"י בגלות מצרים, )כמ
סופר בהמשך הכתובים והפרשיות(, ורק לאחרי זמן רב היתה הגאולה ממצרים כמסופר לא 
בפרשתנו ולא בפרשה שלאחרי' )וארא( אלא באמצע הפרשה שלאחרי' )בפ' בא( וכיצד אומר 
המדרש ש"על שם גאולת ישראל נזכרו כאן", שזהו בדיוק להיפך מ"הבאים מצרימה" אודותיו 

מדובר "כאן"?!

והביאור בזה: בכל מקום ובכל דבר טמונה כבר הגאולה.

ולכן גם כאשר בני ישראל עובדים בפרך הרי שלא שינו את שמם, על שם גאולת ישראל 
נזכרו כאן.

ולכן כאשר בזמן הגלות פועלים את ענין הגאולה הרי שזו יציאת מצרים.

ועבודה זו נדרשת בכל דור עם כל מצב של אותו הדור.

וזאת יציאת נפש האלקית ממאסרה הוא הגוף החפץ בכל זמן ועת בתענוגות עולם הזה.

וכלשון הרבי מלך המשיח ב"דבר מלכות" לפרשת וארא תשנ"א:
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גו'  הוי'  אני  ישראל  לבני  )"אמור  במתן-תורה  לבנ"י  הוי'  שם  לגילוי  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
וידעתם כי אני הוי'"( – שחידוש זה קשור עם עבודתם של בנ"י  גו'  ולקחתי אתכם לי לעם 
ישנו העצם  לפנ"ז  גם  ותחתונים, אבל  דעליונים  לפעול החיבור  קיום התומ"צ(  )ע"י  בעולם 
דישראל שלמעלה מהתורה )"מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר", גם למחשבת התורה(, 

־שזוהי דרגת האבות )השורש ומקור והעצם דכל בנ"י(, החל מאברהם אבינו )"אחד הי' אב
רהם", "ראש למאמינים"(, שפתח הצינור דכח האמונה והמסירת-נפש שמצד עצם הנשמה.

ואולי יש לומר שדרגת האבות הגיע בכוח עבודת אברהם אבינו.

כמו שמצינו בפרשת וארא פרק ו' פסוק ג': "ושמי הוי' לא נודעתי להם" פי' הדברים:

אברהם אבינו השיג את עבודתו בעבודת השם, האהבה המסותרת, אך ורק בכח עבודתו.

כלשון רבינו: "רק שאברהם זכה לזה במעשיו"

ואת האהבה זו הנחיל לנו עד סוף כל הדורות. כלשון רבינו הקדוש:

"אבל אנחנו ירושה ומתנה היא לנו שנתן לנו את תורתו".

…
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קובץ זה מוקדש לזכות 
הת' יוסף יצחק שי' בס

לרגל היכנסו לעול תורה ומצוות
ביום ט' שבט תש"פ

יהי רצון שיגדל להיות חסיד ירא שמיים ולמדן
…

נדפס על ידי משפחת בס
-עמנואל-


