
  מרפסתוליציאה לחצר היכר ציר ב
  ב, מנחות לג

רבי יוסי אומר ידון כקיטוית , )במזוזה החייב חדר( ולקיטוית )ממזוזה הפטורה(תו רבן בית שער הפתוח לגיה 
רב ושמואל דאמרי . )י"רש, מזוזה צריך ואין הגיה כאויר(וחכמים אומרים ידון כבית שער , )י"רש, מזוזה וצריך(

מאי , כולי עלמא לא פליגי דחייב) י"רש, אם כשהוא פותח פתח מגיה לבית דהיכר ציר הוי בבית(מגיה לבית תרוייהו 
 דכי אמרין .ואף על גב דציר סובב בגיה, וחייב(מר סבר קיטוית עיקר , כי פליגי מבית לגיה, טעמא ביאה דבית היא

 , אבל הכא עיקר קיטוית ולשמה עשה חייב,רווייהו עיקר הי מילי בפתח דבין תרי בתי דת,לעיל הלך אחר היכר ציר
ומצריך מזוזה (והילכתא כרב ושמואל לחומרא  ... )ופטור(ומר סבר גיה עיקר , )ומר סבר עיקרו לשם גיה עביד ופטור

  ).י"רש, ל כרבי יוסי"לתרוייהו דס

  ח"בשם תו, שיטה מקובצת שם
ומאן דפטר סבר דאף לפטור אזלין . ום פטור ודאי לא אזלין בתריהאבל לפסול כשהיכר ציר במק... פירש הקוטרס 
  .בתר היכר ציר

  יא' מזוזה סי' ש הל"רא
ל דאין ראיה " וי... קשה דמי גרע משערי חצרות דחייבין במזוזה , דלית להו תיקרה שאין הבית מקורה...י "מה שפרש

  .ת איו ראוי לבית דירה כשאיו מקורה אבל בי, דחצר דרכו להיות כך ומשמש לדירת הבתים,מחצר לבית

  רפו' ד סי"ע יו"שו
א שבית שער "וי. ואם בית פתוח לאחד מאלו חייבים,  מרפסת שהיא דרך לעלות בה לעליות ובית שער והגיה פטוריםז

  .חייב אפילו אין בית פתוח לו
  .ת במקום שפתוח לגיהאחת במקום שפתוח לבית ואח,  בית שער העומד בין הגה לבית חייב בשתי מזוזותט

  צד' ל סי"ת מהרי"שו
אם יש לחצר פתח , ופתח שבין בית לחצר

אז אית לן למיזל בתר היכר , ר"אחר לרה
אז יש , ר"אבל אם אין לחצר פתח לרה. ציר

  .לקובעה בימין כיסה מבית לחצר

  ז שם"ט
 אם החצר סתום מכל צדדיו בלי פתח רק ד

אז הוה החצר כמו חדר ולא , וכומבית לת
דאפילו אם היה היכר ציר בתוך הבית אזלין בתר ימין הכס מבית לחצר ושם עושה , אכפת לן בהיכר ציר הדלת

דבאיזה צד , אז אזלין בתר היכר ציר, ר מלבד פתח הבית לתוכה"אבל אם יש פתח מחצר למבוי אחר או לרה. המזוזה
  .צד' ל סי"וכן הוא בתשובת מהרי. ית ואזלין בתר ימין הכס לתוכודיש היכר ציר הפתח חשב כמו ב

  :81' ד עמ" מנהגי חב-המנהגים ' ס
 מלבד הפתח –פ היכר ציר "קביעות המזוזה מצד ימין ע

 כבדירת –אפילו בפתח גזוזטרא שרק פתח אחד לה  [הראשון
  .]הוראתופ " ע–ר "ח אדמו"ק מו"כ

  רכז'ב אגרת ד"אגרות קודש חי
י " עפ–ר "ח אדמו"ק מו" הוא כ–וג למעשה בבית הרב הה

 חוץ(אשר , ולמעלה בקודש) ב"ר מהורש"אדמו(הוראת אביו 
  .י היכר ציר"קביעת המזוזה רק עפ) לחוץ היוצא מהפתח

  רלז'ב אגרת ד"גרות קודש חיא
 ישה הוראה בשם רבותיו השיאים שהולכים בתר היכר ציר

...ר"ות לחצר או לרהמלבד הדלתות היוצאל הוא " ה.  

  שכג'ד אגרת ה"חיאגרות קודש 
כן הוא , זאת אומרת לאן הדלת פתחת,  בעין קביעות המזוזה שאזלין בתר היכר ציר'ש הוראת הרב לדא שי"במ

  לבד הדלת היוצאת לחוץמהגו 

  374' ד ע"לקוטי שיחות חכ
  .יש להתחשב בהכיסה צדדית בהיכר ציר

   שלמההת מש"ס שו"מחב, ראש הדייים דחסידי בעלזא בורו פארק, ה" ע גראסלעילוי שמת הרב שלמה הכהן


