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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ואתחנן תשע"ה

"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעניך"

 מצות מזוזה סגולה לשמינה ולאניכות ימים
כי היא כרגד יעקב שזכה לשמינה ולא מת

וזהו שכתב הרמב"ם בתחילת דבריו: "וכל זמן 

הקב"ה  של  שמו  השם  ביחוד  יפגע  ויצא  שיכנס 

את  ]ואהבת  אהבתו  ויזכור  אחד[,  ה'  אלקינו  ]ה' 

הזמן  בהבלי  ושגיותיו  משנתו  וייעור  אלקיך[,  ה' 

דבר העומד לעולם  וידע שאין  ובקומך[,  ]בשכבך 

היינו  העולם",  צור  ידיעת  אלא  עולמים  ולעולמי 

קבלת עול מצוות בפרשת והיה אם שמוע, כי על 

ידי קיום המצוות אנו זוכים להשגת וידיעת ה', כמו 

שאמר דוד המלך לשלמה בנו )דברי הימים א כח-ט(: 

"ואתה שלמה בני דע את אלקי אביך ועבדהו בלב 

שלם ובנפש חפצה".

מקורם  השני  בחלק  הרמב"ם  שכתב  מה  והנה 

"רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל  בגמרא )מנחות לג:(: 

שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו, וציצית בבגדו, 

שנאמר  יחטא,  שלא  בחיזוק  הכל  בפתחו,  ומזוזה 

)קהלת ד-יב( והחוט המשולש לא במהרה ינתק, ואומר 

ויחלצם".  חונה מלאך ה' סביב ליראיו  )תהלים לד-ח( 

מבואר מזה כי המקיים ג' מצוות אלו תפילין ציצית 

ומזוזה יש לו שמירה שלא יחטא.

ומדברי הרמב"ם כאן למדנו ביאור מאמר זה, 

תפילין  אלו  מצוות  מג'  שנבראים  המלאכים  כי 

יבוא לידי  ציצית מזוזה, שומרים על האדם שלא 

לו  יש  "שהרי  קדשו:  בלשון  שכתב  כמו  חטא, 

אותו  שמצילין  המלאכים  הם  והן  רבים,  מזכירים 

ליראיו  סביב  ה'  מלאך  חונה  שנאמר  מלחטוא, 

שמקיים  בשעה  כי  מזה,  למדים  נמצינו  ויחלצם". 

אדם מצות מזוזה, ]או אפילו בשעה שעובר לפני 

יכוון  לקמן[,  שיתבאר  כמו  בה  ומכוון  המזוזה 

מצות תפילין,  להשלים בזה את החוט המשולש: 

מצות ציצית, מצות מזוזה, שבזכות המצוות הללו 

יש לו שמירה שלא יחטא.

 העובנ בןתש המזוזה ומכוופ בה
מקיים בכך מצות מזוזה

אליעזר  רבי  של  מאמרו  כי  וראה  בא  ועתה 

המלאכים  כי  הרמב"ם,  של  הביאור  לפי  יעקב  בן 

שנבראים מג' מצוות אלו שומרים על האדם שלא 

צריך לזכור כל פעם שהוא עובר על יד המזוזה, והנה 

הדברים בלשון קדשו )הלכות מזוזה פ"ו הי"ג(:

"חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא חובת 

הכל תמיד, וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם 

משנתו  וייעור  אהבתו  ויזכור  הקב"ה,  של  שמו 

העומד  דבר  שאין  וידע  הזמן,  בהבלי  ושגיותיו 

העולם,  צור  ידיעת  אלא  עולמים  ולעולמי  לעולם 

ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. אמרו 

לו תפילין בראשו  כל מי שיש  חכמים הראשונים, 

ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא 

הם  והן  רבים,  מזכירין  לו  יש  שהרי  יחטא,  שלא 

המלאכים שמצילין אותו מלחטוא, שנאמר )תהלים 

לד-ח( חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם".

דברי  של  הראשון  החלק  את  לבאר  נרחיב 

הגה"ק  דברי  מתוך  שלמדנו  מה  פי  על  הרמב"ם, 

יתן  ולא  ד"ה  בא  )פרשת  זי"ע  הרי"ם  חידושי  בעל 

שצונו  מה  על  עבודה,  בדרך  נפלא  ענין  המשחית( 

אם  "והיה  "שמע",  פרשיות  שתי  לכתוב  הקב"ה 

במזוזה ולקבוע אותה על פתח ביתנו, על  שמוע" 

פי מה ששנינו במשנה )ברכות יג.(:

"אמר רבי יהושע בן קרחה, למה קדמה פרשת 

שמע לוהיה אם שמוע, כדי שיקבל עליו עול מלכות 

מצוות".  עול  עליו  מקבל  כך  ואחר  תחילה  שמים 

מלכותו  עול  קבלת  היא  ראשונה  פרשה  פירוש, 

באחדות  אמונה  כללי,  באופן  עלינו  הקב"ה  של 

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד",  ו-ד(:  )דברים  ה' 

אהבת ה' )שם ה(: "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך 

ובכל נפשך ובכל מאדך", ופרשה שניה היא קבלת 

עול מצוות )שם יא-יג(: "והיה אם שמוע תשמעו אל 

מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום".

שתי  לכתוב  הקב"ה  צונו  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

במזוזה  שמוע"  אם  "והיה  "שמע",  הללו  פרשיות 

לבית  בכניסתנו  תמיד  שנזכור  כדי  ביתנו,  פתח  על 

וביציאתה ממנו, לקבל עלינו עול מלכות שמים ועול 

המצוות שנזכרו בשתי הפרשיות שבמזוזה, ובזכות זה 

לא יתן הקב"ה למשחית לבוא אל בתינו עכדה"ק. 

ראשונה  בפרשה  ואתחנן  פרשת  בפרשתנו 

מתרי"ג  אחת  על  למדים  אנו  שמע,  קריאת  של 

מצוות החשובות שנתן לנו הקב"ה, מצות כתיבת 

)דברים  והנחת מזוזה על פתח ביתנו, כמו שכתוב 

"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך". מצוה  ו-ט(: 

בפרשה  ממש  הדברים  באותם  ונשנית  חוזרת  זו 

בפרשה  עקב,  פרשת   - ואתחנן  לפרשת  הסמוכה 

"וכתבתם על  השניה של קריאת שמע )שם יא-כ(: 

מזוזות ביתך ובשעריך".

חכמינו ז"ל למדו ממה שכתבה התורה מצות 

קריאת  של  הראשונות  פרשיות  בשתי  מזוזה 

"והיה אם שמוע", שצריך לכתוב  "שמע",  שמע - 

הללו,  ראשונות  פרשיות  שתי  הקלף  על  במזוזה 

זה כאילו כתוב בפירוש בתורה בכל אחת  כי הרי 

משתי הפרשיות: "וכתבתם" - לפרשה זו על הקלף 

ותניחו אותה, "על מזוזות ביתך ובשעריך".

על איזה צד של הפתח צריך להניח את המזוזה, 

הנחת  מצות  כי  לד.(  )מנחות  בגמרא  שנינו  כך  על 

לבית,  בכניסתו  הפתח  ימין של  צד  על  היא  מזוזה 

ולמדו כן ממה שכתוב: "וכתבתם על מזוזות ביתך", 

ודרשו "ביתך" דרך "ביאתך", כלומר דרך ביאתו של 

האדם לתוך הבית שהוא בצד ימין, כי כך דרכו של 

אדם שהוא עוקר את רגלו הימנית תחילה.

במצוה  להשכיל  טוב  מה  בעתו  דבר  כן  כי  הנה 

ביום,  פעמים  כמה  בה  פוגשים  שאנחנו  זו,  קדושה 

בכניסתנו לבית וביציאתנו ממנו, להתבונן על חשיבות 

וכוונת המצוה, על הסגולות הנפלאות שהיא טומנת 

בחיבה, לאריכות ימים ושנים טובות ולשמירה על כל 

יושבי הבית כפי שיתבאר לפנינו, החל מדברי חכמינו 

בדברי  וכלה  הקדוש,  ובזוהר  במדרש  בתלמוד  ז"ל 

רבותינו הקדושים הראשונים והאחרונים זי"ע, ומה' 

נבקש שיוליכנו בדרך אמת.

 דבנים שוצבי להבות אש
של הנמב"ם על מצות מזוזה

אש  מלהבות  קדשו  בדברות  יאיר  דברינו  פתח 

שכתב הרמב"ם בענין כוונת המזוזה, שכל איש ישראל 
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של  הנשגב  מאמרו  עם  להפליא  מתאים  יחטא, 

רשב"י בזוהר הקדוש )פרשתנו רסה.(, כי כאשר יוצא 

האדם בבוקר מפתח ביתו דרך המזוזה לבוש בטלית 

קדושים  מלאכים  ארבעה  אותו  מלווים  ותפילין, 

לבית הכנסת, והנה הדברים בלשון קדשו:

אקדים  נש  דבר  בשעתא  שמעון,  רבי  "אמר 

בפלגות ליליא, וקם ואשתדל באורייתא עד דנהיר 

ותפילין  ברישיה,  תפילין  אנח  בצפרא  צפרא, 

בעטופא  ואתעטף  בדרועיה,  קדישא  ברשימא 

אערע  דביתיה,  מתרעא  לנפקא  ואתי  דמצוה, 

דביתיה,  בתרעא  קדישא  דשמא  רשימא  במזוזה 

ארבע מלאכין קדישין מזדווגן עמיה, ונפקין עמיה 

ומכרזי  כנישתא,  לבי  ליה  ואוזפי  דביתיה,  מתרעא 

הבו  קדישא,  דמלכא  לדיוקנא  יקרא  הבו  קמיה, 

יקרא לבריה דמלכא, לפרצופא יקרא דמלכא, רוחא 

מט-ד(  )ישעיה  ואמר  אכריז  עליה,  שריא  קדישא 

ישראל אשר בך אתפאר".

בתרגום ללשון הקודש:

מקדים  אדם  שבן  בשעה  שמעון,  רבי  "אמר 

שמאיר  עד  בתורה  ועוסק  וקם  הלילה,  בחצות 

הבוקר, בבוקר מניח תפילין בראשו, ותפילין ברושם 

ובא  ומתעטף בעטיפה של מצוה,  בזרועו,  הקדוש 

לצאת מפתח ביתו, הוא פוגש במזוזה שרשום בה 

שם הקדוש בפתח ביתו, ארבעה מלאכים קדושים 

מתחברים עמו, ויוצאים עמו מפתח ביתו, ומלווים 

כבוד  תנו  לפניו,  ומכריזים  הכנסת,  לבית  אותו 

לדיוקן המלך הקדוש, תנו כבוד לבן המלך, לפרצוף 

מכריז  עליו,  שורה  הקודש  רוח  המלך,  של  הכבוד 

ואומר )ישעיה מט-ד( ישראל אשר בך אתפאר".

ארבעת  ענין  מהו  מבואר  אינו  בזוהר  והנה 

המלאכים המלווים את האדם, אולם מצינו ביאור 

נפלא על כך ב"ספר חרדים" )פרק ה אות כא(, שמנה 

שם כל המצוות עשה שאדם מקיים בידיו, והזכיר 

ארבעה  כי  וכתב  ומזוזה,  ציצית  תפילין  ביניהן 

נבראים מקיום מצוות תפילין ציצית  מלאכים אלו 

ומזוזה, שהן בעצם ארבע מצוות, כי תפילין של יד 

ושל ראש נחשבים לשתי מצוות, ועם ציצית ומזוזה 

הרי ארבע מצוות, והנה הדברים בלשון קדשו:

מזוזות  על  וכתבתם  שנאמר  מזוזה,  "לקבוע 

ביתך ובשעריך, תרגומו ותקבעינון. וישים אדם ידו 

על המזוזה תמיד כשנכנס לבית וכשיוצא, ויזכור כי 

הוא יתברך בעל הבית, והאדם ובניו ואשתו וכל אשר 

לו אורחים, וכל נכסיו שלו, והוא השומר אותו בבית 

ובשדה, ועל ידי כך נחשבת לו מצות מזוזה כל יום 

לפניו יתברך כמצות ציצית והתפילין. ובצאתו מביתו 

בבוקר בציצית ובתפילין ומזוזה שהן ארבע מצוות, 

ילווהו ארבעה מלאכי השרת המכריזין לפניו  כנגדן 

הבו יקר לבריה דמלכא, כך כתב הרשב"י".

בדברי  ה"חרדים"  ביאור  לפי  כי  להעיר  ויש 

הזוהר, כי ארבעת המלאכים המלווים את האדם 

ומזוזה,  ציצית  תפילין  מצוות  מקיום  נבראים 

משמע כי כמו שהוא מקיים כל יום מחדש מצוות 

יום  כל  מקיים  הוא  כך  בהנחתם,  וציצית  תפילין 

מחדש מצות מזוזה בכל פעם שהוא עובר על יד 

ידי  "ועל  בפירוש:  בה, כמו שכתב  ומכוון  המזוזה 

יתברך  לפניו  יום  כל  מזוזה  מצות  לו  נחשבת  כך 

עם  כשעובר  דוקא  לכן  והתפילין",  ציצית  כמצות 

הציצית והתפילין על יד המזוזה ומכוון בה, מלווים 

אותו ארבעת המלאכים שנבראו ממצוות אלו. 

כתיבת  שתכלית  מאחר  כי  כך,  על  והביאור 

והנחת מזוזה על פתח הבית היא, שכל פעם שהוא 

הפרשיות  בשתי  יזכר  ממנו,  ויוצא  לבית  נכנס 

הכתובות במזוזה, קבלת עול מלכות שמים וקבלת 

עול המצוות, נמצא שכל פעם שהוא עובר על יד 

מקיים  הוא  הרי  המזוזה,  בכוונת  ונזכר  המזוזה 

עליה  מברכים  שאין  אלא  מזוזה,  מצות  תכלית 

כי אם בעת הנחתה שיש בה מעשה, אבל בעברו 

על יד המזוזה וכוונתו בה אין לברך כיון שאין בה 

מעשה, כמו שכתב בשו"ת הרשב"א )ח"א סימן יח(: 

"כל מצוה שאין בה מעשה אין מברכין עליה". 

המזוזה היא סגולה לאניכות ימים

עתה הבה נתבונן במה שמגלים לנו חכמינו ז"ל 

על הסגולות הנפלאות שיש במצות מזוזה, ונפתח 

מצות  בענין  רפה(  סימן  )יו"ד  ה"טור"  שכתב  במה 

מזוזה: "וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו, דכתיב 

ואם  בניכם,  וימי  ימיכם  ירבו  למען  יא-כא(  )דברים 

אינו זהיר בה יתקצרו, דמכלל הן אתה שומע לאו, 

וכן דרשו חכמים )שבת לב:( בעון מזוזה בניו ובנותיו 

מתים קטנים".

)שם(  בגמרא  שדרשו  במה  הוא  לכך  והמקור 

על  "וכתבתם  יא-כ(:  )דברים  הכתובים  סמיכות 

מזוזות ביתך ובשעריך", ומיד אחריו כתוב )שם כא(: 

"למען ירבו ימיכם וימי בניכם" וגו'. וכן כתב המחבר 

בשלחן ערוך )שם ס"א(: "מצות עשה לכתוב פרשת 

שמע, והיה אם שמוע, ולקבעם על מזוזת הפתח, 

ימיו  יאריכו  בה  הזהיר  וכל  מאד,  בה  ליזהר  וצריך 

וימי בניו, ואם אינו זהיר בה יתקצרו".

הקדוש  בשל"ה  נפלא  רמז  מצינו  זה  בענין 

)מסכת חולין פרק תורה אור אות יג( בשם ה"רקאנאטי" 

בפרשה  בתורה  כתוב  זה  מטעם  כי  )פרשתנו(, 

מזזות  על  "וכתבתם  שמע:  קריאת  של  ראשונה 

ביתך ובשעריך" - "מזזות" חסרה ו' ראשונה שהיא 

מזוזה  מצות  שבזכות  ללמדנו  מות",  "זז  אותיות 

זוכים להשראת השכינה בפתח הדלת ועל ידי זה 

ה"רקאנאטי"  דברי  והנה  המות,  ממלאך  ניצולים 

בלשון קדשו:

טעם  ובשעריך.  ביתך  מזוזות  על  "וכתבתם 

מצוה זו לפי פשטה ידועה, כדי שיזכור את בוראו 

בבואו ובצאתו ואמנם על דרך האמת, המזוזה רמז 

הקדושה[,  ]השכינה  מעלה  של  ישראל  לכנסת 

על  ובהיותה  שערים...  בפתחי  היא  וקביעותה 

הפתח, כל מיני משחית ומזיקים בורחין מפניה, וזה 

רמז במילת מזוזות שאותיותיו זז מות".

"ודא  כה.(:  י  )תיקון  זוהר  בתיקוני  הדבר  ומקור 

רזא דמזוזה, דאתמר בה וכתבתם על מזזות ביתך, 

מזוזת כתיב זז מות". וכן מבואר עוד בתיקוני זוהר 

)תיקון כב סו.(: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך... 

זז מות מן ביתא דאיהי שכינתא ולא אתקריב לגבה, 

יומת,  הקרב  והזר  א-יח(  )במדבר  דכתיב  הוא  הדא 

ואתוון דמזזו"ת אינון ממש ז"ז מו"ת".

הטעם  זה  לפי  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

שבפרשה שניה כתוב "מזוזות" מלאה בשני ווי"ן, 

על פי מה שדרשו בגמרא )יומא עא.( מקרא שכתוב 

ושלום  חיים  ושנות  ימים  אורך  "כי  ג-ב(:  )משלי 

יוסיפו לך - וכי יש שנים של חיים, ויש שנים שאינן 

אדם  של  שנותיו  אלו  אלעזר,  רבי  אמר  חיים.  של 

כי  מזה  מבואר  לטובה".  מרעה  עליו  המתהפכות 

אדם שיש לו שנים רעות, אף שהוא חי בפועל ולא 

מת, אינן נחשבות לשנים של "חיים".

 שידושי הני"ם: שתי ןנשיות במזוזה שמע והיה אם שמוע
כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים ועול המצוות

 זוהנ הקדוש: כשיוצא מןתש ביתו דנך המזוזה מלובש
בטלית ותןיליפ, מלווים אותו אנבעה מלכים לבית הכרסת

 כותבים על המזוזה שם שד"י מבשוץ שהוא רוטניקופ
ש'ומנ ד'ינת י'שנאל וכפ ש'ומנ ד'לתות י'שנאל

 זוהנ הקדוש: כאשנ אדם מסתכל על שם שד"י ומזכינו בןיו
איפ השד שעומד בןתש הבית יכול להזיק לו
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רמא:(  ויחי  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

מה  בזה  ומפרש  חיים,  של  סימן  היא  ו'  אות  כי 

"ועשיתם  שביקשה רחב מהמרגלים )יהושע ב-יב(: 

גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת... 

ומאי  אמת,  באות  אלא  שרייא  לא  דחיי  סימנא 

חיין".  דביה שריין  בגין  ו'  איהו אות אמת, דא את 

באות  אלא  שורה  אינו  חיים  של  "סימן  פירוש: 

שבה  משום  ו'  אות  זו  אמת,  אות  היא  ומה  אמת, 

שורה חיים".

התורה  שכתבה  הטעם  להבין  יומתק  מעתה 

בפרשה ראשונה "מזזות" חסרה ו' ראשונה, לרמז 

ז"ז מו"ת, כי בזכות מצות  היא אותיות  מזזו"ת  כי 

מזוזה ניצולים ממלאך המות. אולם בפרשה שניה 

מזזו"ת  אותיות  שהיא  "מזוזות"  התורה  כתבה 

זוכים  מזוזה  מצות  בזכות  כי  ללמדנו  ו',  בהוספת 

אלא  מו"ת,  ז"ז  כנרמז  המות  מן  להינצל  רק  לא 

הנוספת,  ו'  זוכים גם לשנות חיים הרמוזות באות 

שהן שנים טובות ומבורכות בכל טוב.

 שם שד"י על המזוזה
הוא סגולה לשמינה

והנה מצות מזוזה היא סגולה לא רק לאריכות 

ימים ולהינצל ממות, אלא היא גם סגולה לשמירה 

הדבר  ומקור  הבית,  יושבי  לכל  רע  דבר  מכל 

וראה  בוא  חנינא,  רבי  "אמר  מג:(:  )מנחות  בגמרא 

בשר  מדת  ודם,  בשר  מדת  הקב"ה  כמדת  שלא 

ודם מלך יושב מבפנים ועם משמרין אותו מבחוץ, 

והוא  מבפנים,  יושבין  כן, עבדיו  אינו  הקב"ה  מדת 

ה' שומרך  )תהלים קכא-ה(  משמרן מבחוץ, שנאמר 

ה' צלך על יד ימינך". וכתב ב"דרכי משה" )יו"ד סימן 

רפו אות ד( בשם שו"ת מהר"ם רוטנברג )סימן קח(: 

בית שמתוקן במזוזה כהלכתה,  "מובטח אני שכל 

אין שום מזיק יכול לשלוט בו". 

על  לכתוב  תורה  ישראל  למנהג  המקור  וזהו 

קלף המזוזה מבחוץ מאחורי הפרשיות את השם 

שד"י, ולא נזכר מנהג זה בתלמוד בבלי וירושלמי, 

ה"ד(:  פ"ה  מזוזה  )הלכות  הרמב"ם  כתב  כן  אבל 

כנגד  מבחוץ  המזוזה  על  שכותבים  פשוט  "מנהג 

הריוח שבין פרשה לפרשה שדי". וכן כתב ה"טור" 

לכתוב  "נהגו  הרא"ש:  אביו  בשם  רפח(  סימן  )יו"ד 

שדי מבחוץ".

וכתב ה"בית יוסף" שהמקור לכך הוא בזוהר 

)פרשת ואתחנן רסו.(, וכתב על זה הרמ"א  הקדוש 

ב"דרכי משה" )שם אות ג( בשם ה"כל בו" )סימן צ(: 

שמות,  משאר  יותר  השם  זה  לכתוב  שנהגו  "מה 

י'שראל".  ד'ירת  ש'ומר  נוטריקון  זה  ששם  מפני 

שם  כי  מבואר  בסמוך  שנביא  האריז"ל  ובדברי 

זה נוטריקון ש'ומר ד'לתות י'שראל. ומה נוראים 

)פרשת  מהימנא  ברעיא  הקדוש  הזוהר  דברי  הם 

ואתחנן רסג:(:

חד  אזדמן  דרגין  תרין  לקבל  לפתחא  "סמיך 

לסטר  קאים  ואיהו  לחבלא,  רשו  ליה  ואית  שידא, 

שמאלא, זקיף בר נש עינוי, חמי ליה לרזא דשמא 

לאבאשא".  ליה  יכיל  ולא  ליה,  ואדכר  דמאריה 

]של  מדרגות  שתי  כנגד  לפתח  "סמוך  פירוש: 

לו  ויש  אחד,  שד  מזדמן  טומאה[  מול  קדושה 

הפתח,  של  שמאל  לצד  עומד  והוא  לחבל,  רשות 

אדונו  של  השם  סוד  ורואה  עיניו  את  אדם  נושא 

ואין  אותו,  ומזכיר  הפתח  של  ימין  שבצד  במזוזה 

השד יכול להזיק לו".

על  אורות"  "נצוצי  בהגהות  החיד"א  וכתב 

האריז"ל  רבינו  בשם  ד(  אות  )שם  הזוהר  גיליון 

ב"זוהר הרקיע", שכוונת הזוהר היא על השם שד"י 

שרשום על המזוזה בחוץ. ונראה פשוט כי לדברי 

שימורים"  "מצת  בספר  נתכוון  הללו  האריז"ל 

ד"ה  המזוזה  )שער  שפירא  נתן  רבי  האלקי  למקובל 

האריז"ל:  רבינו  כתיבת  בשם  שהביא  מצאתי(  עוד 

להסתכל  צריך  בבית,  האדם  יכנס  אשר  "ובעת 

יכנע השד  בשם שד"י שבמזוזה ולהזכיר בפיו, אז 

מלהזיק באותו בית, וגם היצר הרע יכנע ולא יקטרג 

הוא  שד"י  שם  כי  לכוין  וצריך  ממנו...  ויתבטל  בו 

ש'ומר ד'לתות י'שראל".

 מזוזה בצד ימיפ
שהוא כרגד יעקב אבירו

למלך,  מעשי  אני  אומר  טוב  דבר  לבי  רחש 

להעלות על שלחן מלכים טעם לשבח, על החוט 

במצות  ז"ל  חכמינו  מדברי  שלמדנו  המשולש 

ב( שהיא  א( שהיא סגולה לאריכות ימים.  מזוזה: 

שמירה להינצל מכל דבר רע. ג( שכותבים עליו שם 

שד"י מבחוץ לשמירה, על פי מה שכתוב בפרשת 

"ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם  יב-כב(:  )שמות  בא 

שתי  ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 

המזוזות... ועבר ה' לנגוף את מצרים וראה את הדם 

על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח ה' על הפתח 

ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף".

"והגעתם  יז-ג(:  )שמו"ר  במדרש  כך  על  דרשו 

המזוזות,  שתי  ואל  אברהם,  בזכות  המשקוף,  אל 

בזכות יצחק ויעקב, ובזכותם ראה את הדם ולא יתן 

היא  המזוזות  משתי  איזו  לחקור  ויש  המשחית". 

מינה  והנפקא  יעקב,  כנגד  מהן  ואיזו  יצחק  כנגד 

מזוזה  מצות  אם  להשכיל  שנוכל  כדי  הוא  בזה 

יצחק  כנגד  היא  הימנית  מזוזה  על  מניחים  שאנו 

אבינו או כנגד יעקב אבינו.

בדברות  זו  לחקירה  פתרון  מצינו  העיון  אחרי 

בענין  ד"ה  קרח  )פרשת  רוקח"  ה"מעשה  של  קדשו 

בית( שהביא המדרש הנ"ל, והוסיף על כך: "ובודאי 

מזוזה של ימין שבו קובעין המזוזה הוא נגד יעקב, 

נוטה  תפארת  יעקב  של  דמדתו  חן  ליודעי  דידוע 

גבורה".  שהיא  שמאלית  מזוזה  נגד  ויצחק  לימין, 

הרי לנו דברים ברורים כי המזוזה הימנית שעליה 

מניחים את המזוזה היא כנגד יעקב אבינו.

ועתה בא וראה כי על פי האמור יאירו עינינו, 

מה שמצינו כמה קשרים נפלאים בין יעקב אבינו 

בספרים  שמבואר  במה  ונפתח  מזוזה,  למצות 

הקדושים כי יעק"ב בגימטריא ז' פעמים שם הוי"ה, 

האריז"ל  לרבינו  תורה"  ב"לקוטי  הדבר  ומקור 

)פרשת וירא על הפסוק הנה ילדה מלכה(: "ונבאר עתה 

יעקב כי הוא סוד ז' הויות שעולים גימטריא יעק"ב, 

ויצא יעקב מבאר שבע, סוד ז'  )בראשית כח-י(  וזהו 

הויות אלו".

שבמזוזה  פרשיות  בשתי  נתבונן  כאשר  והנה 

כי  הוי"ה,  שמות  ז'  בדיוק  יש  בהן  שגם  נראה 

ג'  נזכרו  ישראל"  "שמע  של  הראשונה  בפרשה 

שמוע"  אם  "והיה  שניה  ובפרשה  הוי"ה,  שמות 

ולפי המבואר הם מכוונים  הוי"ה,  ד' שמות  נזכרו 

הוי"ה,  שמות  ז'  בגימטריא  שעולה  יעק"ב  כנגד 

שהם מכוונים כנגד ז' מדות: חסד, גבורה, תפארת, 

נצח, הוד, יסוד, מלכות.

 שידוש רןלא של המעשה נוקש: המזוזה בצד ימיפ
הוא כרגד יעקב אבירו שמדתו תןאנת רוטה לימיפ

 כמה השוואות ביפ יעקב למזוזה, יעק"ב בגימטניא
ז' ןעמים הוי"ה, וכפ במזוזה ישרם ז' שמות הוי"ה

 מזוזה היא סגולה לשמינה בזכות יעקב שהבטיש לו הקב"ה:
"והרה ארכי עמך ושמנתיך בכל אשנ תלך"

 מצות מזוזה היא סגולה לאניכות ימים,
מזזו"ת היא אותיות ז"ז מו"ת, בזכות יעקב אבירו שלא מת
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בשמו  מזוזה  מצות  על  רמז  עוד  לומר  ויש 

)הלכות  הרמב"ם  שכתב  מה  פי  על  יעקב,  של 

מזוזה פ"ו ה"א(:

"עשרה תנאים יש בבית, ואחר כך יתחייב הדר 

מהן  אחד  תנאי  חסר  ואם  מזוזה,  לו  לעשות  בו 

פטור מן המזוזה, ואלו הן, שיהיה בן ארבע אמות 

על ארבע אמות או יתר, ושתהיינה לו שתי מזוזות, 

ויהיה לו משקוף, ותהיה לו תקרה, ויהיו לו דלתות, 

ויהיה  יותר,  או  טפחים  עשרה  גבוה  השער  ויהיה 

ויהיה עשוי לדירת אדם, ועשוי לדירת  הבית חול, 

כבוד, ועשוי לדירת קבע".

והנה במזוזה כותבים ב' פרשיות "שמע" "והיה אם 

שמוע" שיש בהן ק"ע תיבות, מעתה יש לומר כי זהו 

תנאים שקבע  י'  יעק"ב –  הרמז במזוזה על שמו של 

הרמב"ם שיהיה לבית כדי שיתחייב במצות מזוזה, ב' 

פרשיות שכותבים במזוזה, ק"ע תיבות שיש בה, הרי 

לנו ד' אותיות יעק"ב במזוזה, שעליה אמר לו הקב"ה: 

"והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך".

 ןתישת המזוזה בקניאת שמע 
שתיקפ יעקב אבירו

יומתק להבין בזה מה שצוה הקב"ה לפתוח 

"שמע  הראשון:  בפסוק  המזוזה  כתיבת  את 

זה  פסוק  שם  שעל  אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל 

"קריאת שמע".  נתן לנו הקב"ה מצוה שנקראת 

בפרשתנו  במדרש  המבואר  פי  על  בזה  והענין 

קריאת  מצות  תיקן  אבינו  יעקב  כי  ב-לה(,  )דב"ר 

שמע לישראל עד סוף כל הדורות:

לקריאת  ישראל  זכו  מהיכן  ישראל,  "שמע 

לכל  קרא  למיתה  יעקב  שנטה  משעה  שמע, 

השבטים ואמר להן, שמא משאני נפטר מן העולם 

כתיב  שכך  מנין  אחר,  לאלוה  משתחווים  אתם 

מהו  וגו',  יעקב  בני  ושמעו  הקבצו  מט-ב(  )בראשית 

ישראל  ֵאל  להן  אמר  אביכם,  ישראל  אל  ושמעו 

ה'  אלקינו  ה'  ישראל  שמע  לו  אמרו  הוא,  אביכם 

אחד, והוא אומר בלחישה ברוך שם כבוד מלכותו 

אומרים  ישראל  ומה  לוי,  רבי  אמר  ועד.  לעולם 

שצויתנו  הדבר  אותו  ישראל,  אבינו  שמע  עכשיו, 

נוהג בנו, ה' אלקינו ה' אחד".

את  לפתוח  הקב"ה  צוה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

כנגד  שהיא  הימנית  המזוזה  על  המזוזה  כתיבת 

ה'  ישראל  "שמע  הראשון:  בפסוק  אבינו  יעקב 

אלקינו ה' אחד", כי בכך אנו מעוררים את האמונה 

להאמין  אבינו  יעקב  בנו  שהשריש  השלימה 

ישראל"  "שמע  אומרים:  אנו  ואליו  ה',  באחדות 

מאמינים  אנו  עדיין  ישראל,  שנקרא  יעקב  אבינו 

ולכל ישראל עד  במה שהנחלת לראשי השבטים 

סוף כל הדורות: "ה' אלקינו ה' אחד".

הטעם  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

אצל  שהרי  לשמירה,  סגולה  היא  מזוזה  שמצות 

יעקב אבינו מצינו ששמר עליו הקב"ה שלא יזיקו לו 

המלאכים, כמו שמצינו בחלומו של יעקב )בראשית 

כח-יב(: "ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 

השמימה והנה מלאכי אלקים עולים וירדים בו, והנה 

ה' נצב עליו". ופירש רש"י: "נצב עליו, לשמרו".

מיוחדת  שמירה  הקב"ה  ששמר  רק  לא  והנה 

הקב"ה  לו  שהבטיח  ועוד  זאת  אלא  יעקב,  על 

שמירה בכל אשר ילך, כמו שכתוב )שם טו(: "והנה 

אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך". על כן כאשר 

כמספר  שהם  שבה  שמות  ז'  עם  מזוזה  כותבים 

ימין של הפתח  ומניחים את המזוזה בצד  יעק"ב, 

בדיקה  סגולה  זו  הרי  אבינו,  יעקב  כנגד  שהוא 

לעורר את השמירה שהבטיח הקב"ה ליעקב.

הקב"ה  רמז  המזוזה  שמירת  על  כי  לומר  ויש 

בכל  ושמרתיך  עמך  אנכי  "והנה  באומרו:  ליעקב 

שאהיה   - עמך"  אנכי  "והנה  פירוש:  תלך",  אשר 

הוי"ה שהם כמספר  בז' שמות  יעק"ב  תמיד עמך 

אשר  בכל  "ושמרתיך  במזוזה,  שכותבים  יעק"ב 

להתלבש  תלך  יעקב  שאתה  בית  בכל   - תלך" 

אשמור  יעקב,  בבחינת  שהיא  המזוזה  בקדושת 

שהקדושה  בית  לאותו  המזיק  יכנס  שלא  עליך 

שלך רשומה בפתח הבית. 

על פי האמור ירווח לבנו להבין גם כן הטעם, 

ימים  לאריכות  סגולה  היא  מזוזה  שמצות 

ולהינצל ממות, כפי שלמדנו מסמיכות הכתובים: 

ירבו  למען  ובשעריך,  ביתך  מזוזות  על  "וכתבתם 

בתיבת  שרמוז  וכפי  וגו',  בניכם"  וימי  ימיכם 

)תענית  בגמרא  שנינו  שהרי  מו"ת,  ז"ז   – מזזו"ת 

ה:(: "יעקב אבינו לא מת". ולמדו כן ממה שכתוב 

ה'  נאום  יעקב  "ואתה אל תירא עבדי  ל-י(:  )ירמיה 

ואת  מרחוק  מושיעך  הנני  כי  ישראל,  תחת  ואל 

זרעו  מה  לזרעו,  הוא  מקיש  שבים,  מארץ  זרעך 

מצות  קיום  ידי  על  לכן  בחיים".   הוא  אף  בחיים 

את  בכך  מעוררים  אנו  יעקב,  כנגד  שהיא  מזוזה 

אותנו  להקיש  מת,  שלא  אבינו  יעקב  של  כוחו 

ליעקב מה הוא בחיים אף זרעו בחיים.

 השבטים דיבנו עם האיש
ןתש הבית במקום המזוזה

שכותבים  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

מה  פי  על  לשמירה,  המזוזה  על  שד"י  השם  את 

שמצינו בפרשת מקץ כאשר ירדו השבטים בפעם 

יוסף,  אל  להביאו  בנימין  עם  למצרים  השניה 

וביקשו לדבר עם האיש אשר ממונה על בית יוסף, 

באמתחותיהם  שמצאו  הכסף  על  להתנצל  כדי 

על  אשר  האיש  אל  "ויגשו  מג-יט(:  )בראשית  כתוב 

בית יוסף וידברו אליו פתח הבית". וצריך ביאור מה 

שדיברו עמו בפתח הבית ולא בתוך הבית.

כהן"  ב"שפתי  כך  על  נשגב  ביאור  ומצינו 

מגורי  מצפת  הכהן  מרדכי  רבי  האלקי  למקובל 

האריז"ל, כי ביקשו לדבר עמו דוקא "פתח הבית", 

עליה  שחקוק  המזוזה  את  שם  שקובעים  במקום 

שם שד"י מבחוץ, כדי לעורר בכך תפלתו של יעקב 

שד"י, כמו שכתוב  אביהם שהתפלל עליהם בשם 

)שם יד(: "ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש".

לדבריו  תבלין  להוסיף  יש  דברינו  לפי  אך 

יעקב  כנגד  היא  שהמזוזה  היות  כי  הקדושים, 

אבינו שהתפלל על השבטים בשם שד"י באומרו: 

"ואל שדי יתן לכם רחמים", לכן צריך לכתוב על 

להמשיך  שד"י,  שם  יעקב  כנגד  שהיא  המזוזה 

מזה שמירה על בתי ישראל. הנה כי כן הרווחנו 

עם  לדבר  השבטים  שבחרו  הטעם  בזה  להבין 

על  המזוזה  הנחת  במקום  הבית",  "פתח  האיש 

המזוזה  בתוך  שהרי  יעקב,  כנגד  שהוא  ימין  צד 

בגימטריא  שעולים  הוי"ה  שמות  ז'  כתובים 

שד"י  שם  כתוב  המזוזה  על  ומבחוץ  יעק"ב, 

לעורר  התכוונו  ובכך  בתפלתו,  יעקב  שהזכיר 

זכותו של יעקב שהתפלל עליהם. 

בכניסתנו  השבטים,  של  בדרכם  נלך  הבה  לכן 

על  הבית  פתח  על  לעמוד  ממנו,  וביציאתנו  לבית 

יד המזוזה, להיזכר בדברים הנשגבים של הרמב"ם: 

של  שמו  השם  ביחוד  יפגע  ויצא  שיכנס  זמן  "וכל 

ושגיותיו  משנתו  וייעור  אהבתו  ויזכור  הקב"ה, 

בהבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי 

עם  ונתחבר  העולם".  צור  ידיעת  אלא  עולמים 

קדושתו של יעקב אבינו שהשריש בנו את האמונה 

ביחוד ה', שנזכר בפסוק הראשון שבמזוזה: "שמע 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד", ובזכות זה נזכה לשמירה 

עמך  אנכי  "והנה  אבינו:  ליעקב  הקב"ה  שהבטיח 

ושמרתיך בכל אשר תלך". 
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