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בית שיש בו מספר פתחי כדלהל ,ורגילי באחד ולא באחרי ,הא הפתח שאינו רגיל פטור?
לרש"י
2
לתשובת הגאוני
1

ביש לו שני פתחי
פטור
חייב

ביש לו ארבעה פתחי
חייב
חייב

בית שיש בו ארבעה פתחי ,ובאחד מה אי נכנס ויוצא אלא הוא ,הא פתח זה פטור?
לרש"י
לתשובת הגאוני

מתחילה השתמשו בכול ואח"כ נתמעטו
חייב
חייב

מתחילה לא השתמשו בכול
חייב
פטור

בית שאי לו אלא פצי אחד ,3הא חייב במזוזה?
לר' מאיר ]ור' ישמעאל ור"ע[
לחכמי

כשהפצי בצד ימי
חייב
פטור

כשהפצי בצד שמאל
פטור
פטור

 1בגמ' מבואר דאפי' ברגיל באחד כל הפתחי חייבי  ,והוקשה לרש"י מסוגיא דלעיל ]לג,א[
דאמרינ /שבמזוזה הל ,אחר הרגיל ,ותיר ,-דלעיל מיירי בשני פתחי ולכ ,הרגיל עיקר ושאינו
רגיל טפל ,אול בד' פתחי אפי' יש רגיל אחד אי /ג' טפלי לאחד .ולשיטתו אי /חילוק בי /א
אד אחד רק נכנס או הרבה אנשי נכנסי הכל אותו די./
 2ס"ל שאי /חילוק במספר הפתחי  ,אלא החילוק א רגיל בו הרבה אנשי או לא ,דא רגיל בו
רק אד אחד והשאר רגילי באחרי פטור ממזוזה ,ולפי"ז בסוגיי /ע"כ מיירי שהיו רגילי
הרבה אנשי בכל ארבעת הפתחי ואח"כ נתמעטו והנשארי רגילי עתה רק בפתח אחד ,ובזה
חידש רב פפא שבכו"א כל הפתחי חייבי  ,כיו /שפע היו רגלי בכול .
 3ובציור הדבר יש ב' שיטות עיקריות ,וה תלויות בביאור הסוגיא הקודמת בפיתחא דאקרנא,
וכיו /שכ /נבאר קוד מה הוא פיתחא דאקרנא .לרש"י ]לביאור החזו"א מנחות סי' מ' אות ב'[,
מיירי שהפתח נמצא בקר /זוית באלכסו ,/ולכ ,שונה מאכסדרה שצורתה אות ח' שאי /רגלי הח'
חשובי פצימי  ,דכל מה שאמרנו שראשי הכתלי חשובי פצימי הוא רק באופ /שא היו
ממשיכי את הכתלי ה היו סוגרי את הפתח ,משא"כ בצורת אות ח' .ונתחדש כא /שא
הפתח באלכסו /בקר /זוית ,כ /מועילי ראשי הכתלי ]הנמצאי בכיוו /הפתח בזוית של 45
מעלות להחשב כפצימי [ ,כיו /שסו"ס ה יכולי לסגור את הפתח .אמנ הרא"ש ]בסי' י"ד[
מפרש שמיירי בפתח שנמצא בפינה ,אול לא באלכסו /וס"ל שראשי כתלי הוי פצימי ג
באופ /שאי /הכתלי יכולי לסתו את הפתח א ימשכו ,כגו /באות ח'  0שחייב במזוזה
]ולשיטתו קשה מאכסדרה שפטורה  0ויש בזה כמה תירוצי [.
ולפי"ז נחלקו מהו פצי אחד ,דרש"י לפי החזו"א הוא מה שפירש הרא"ש בב' פצימי  ,וחשוב
פצי אחד כיו /שרק הס השמאלי של הפתח הוא כותל שיכול להחשב כפצי  ,כי א הוא ימש,
הוא יסתו את הפתח ,אבל הכותל של הדופ /האחר של הבית א ימש ,הוא ימש ,הלאה מהפתח
ולא יסתמהו  0אינו מצטר .ולרא"ש ס"ל שמיירי שהדופ /הימני ממשי ,הלאה מהפתח ,ולכ /אינו
יכול להחשב כפצי  ,דאי /מסתיי ראש הכותל בפתח.
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תפילי של ראש שצרי להניח הפרשיות בד' בתי ,וכתב בעור אחד ,מה הדי?
לרבי
לחכמי

לעני לתת רווח בי הפרשיות
4
צרי,
לא צרי,

לעני לתת חוט או משיחה בי הבתי
5
צרי,
צרי,

הא צרי בתפלי של יד שיהיו ניכרי באות אחת בי מבפני בי מבחו!?
לסברת ר' יהודה בתחילה
לר' יוסי

להניח בבית אחד " ניכר מבחו!
צרי,
צרי,

לדבק לד' פרשיות " ניכר מבפני
צרי,
אי /צרי,

כיצד סדר הפרשיות בתפילי מימי לשמאל של הקורא שה משמאל לימי של המניח?
]תד"ה והקורא[.
לרש"י
לרבינו ת

ימי הקורא
קדש
קדש

ימי הקורא
והיה כי יביא,
והיה כי יביא,

שמאל הקורא
שמע
והיה א שמוע

שמאל הקורא
והיה א שמוע
6
שמע

 4ס"ל לרבי שצרי ,לחותכ ,/ולכ /א לא יהיה רווח ביניה כדי היק גויל לפרשה  0לא יוכל
לחותכ ]עי' מ"ב סי' ל"ב ס"ק רט"ז[ וחכמי חולקי וס"ל שלא צרי ,להניח רווח דאי /צרי,
לחותכ  ,ויניח את הפרשה בשכיבה כשרה] ,דהיינו שיקפל את כל הקל כמו מניפה והקפלי של
פרשת קדש יכניס בבית הראשו /ושל והיה כי יביא ,בשני וכל הלאה[.
 5עי' שטמ"ק אות ד' שהביא ב' פירושי למה צרי ,לאלו החוטי  .ועי' במ"ב ש ס"ק רי"ז,
והיינו שמעביר חוט בי /ד' הבתי מבחו] -כמו שעושי ברוב תפילי /ש"ר[ ,ויש מחלוקת הא
תמיד צרי ,להעביר החוט מבחו -או רק כשכתב הסופר בתחילה לכול בעור אחד.
 6דייק ר"ת מהלשו /שאמר :שמע והיה א שמוע משמאל ,שהכוונה היא ששמע בשמאל ממש,
ואח"כ והיה א שמוע לימי /השמאל.

