
1 
  

 
 

 

 

 "בית ההוראה"תכנית ה"קול ברמה" במסגרת  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

מזוזהות הלכ

 :נושאי השיעור

קביעת המזוזה באלכסון.  הידור במצות מזוזה. מצות בדיקת המזוזות בבית. מזוזה של ספרדי הכתובה בכתב אשכנזי וכן להיפך.

בית מזוזה שקוף או אטום. טינופת וחוסר צניעות ליד מזוזה. המיקום הנכון של המזוזה בפתח הבית. קביעת המזוזה בפתח גבוה. 

פתח עם משקוף צר מאד. חיוב אשה במצות מזוזה וקביעתה בבית. המשכיר דירה עם מזוזות לגוי. השוכר משרד )וכדומה( 

 .המבקש מזוזה אם מותר למסור לו לקובעה בביתובבעלות גוי. גוי 

 

 להדר במצות מזוזה

. מצוה על האדם להקפיד שתהיה לו מזוזה מהודרת בפתח 1א

הבית, ולא לחסוך ו"להתקמצן" על זה. הרי האדם קנה בית 

טוב ומשלם עליו כמה אלפי שקלים בכל חודש, ובוודאי 

. שצריך להקפיד גם במזוזות שתהיינה כשרות כמו שצריך

הגמרא במסכת שבת )בדף כ"ג ע"ב( אומרת שאדם הזהיר 

ומהדר במצות מזוזה יזכה לדירה טובה ונאה, והמהדר 

בציצית נאה יזכה שיהיו לו בגדים נאים. לכן צריך האדם 

להקפיד בכל דבר של מצוה יותר מכל דבר אחר. לפני שנים 

רבות שמעתי רמז נפלא ממרן ראש הישיבה שליט"א )באחד 

, שעל האדם להדר בשלושת המצוות החשובות משיעוריו(

שכל יהודי מקפיד בהם: טלית תפלין ומזוזה, והם רמוזים 

בפסוק "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" )תהלים קי"ט 

טוב לי ראשי תיבות ט"ל, הם האותיות הראשונות  -ע"ב( 

של טלית. תורת פיך ראשי תיבות ת"פ, הם האותיות 

לפי זהב וכסף ראשי תיבות מז"ו, הראשונות של תפלין. מא

הם האותיות הראשונות של מזוזה. וזה רמז שעל האדם 
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ובמסכת שבת )ל"ב א זהב וכסף, ולא יהיה קמצן בזה. להוצי

ע"ב( אמרו חז"ל שהזהיר במצות מזוזה יזכה לאריכות ימים. 

וכך פסק מרן בשלחן ערוך יורה דעה )סי' רפ"ה ס"א( 

ה, וכל הזהיר בה יאריכו שצריך להזהר מאד במצות מזוז

 .בניו. ואם אינו זהיר בה, יתקצרו ימיו וימי

 בדיקת המזוזה שתהיה מהודרת

ב. אדם שעובר לדירה חדשה שגרו בה קודם, וקבועה שם 

מזוזה כמו בכל בית, הרבה פעמים המראה של המזוזה 

מחשיד, כי בדרך כלל המזוזות הכשרות הן לא פחות משנים 

הן קטנות מזה הרי זה מחשיד עשר ס"מ, ואם רואה ש

שהמזוזה פסולה. אמנם גם בגודל חמשה ס"מ כשרה, אבל 

הרבה פעמים המזוזות הקטנות פסולות. לכן במקרה כזה 

אדם צריך לבדוק את המזוזה. אבל גם אם אדם לא רואה 

דבר מחשיד בגודל של המזוזה, הרי הלכה פסוקה בגמרא 

רה דעה )סימן במסכת יומא )דף י"א ע"ב( ובשלחן ערוך יו

רצ"א ס"א( שצריך לבדוק את המזוזות בבית פעמיים בשבע 

שנים. כלומר כל שלוש שנים וחצי צריך להוציא את 

המזוזות בבית ולשלוח אותן לבדיקה. )ויש ראשונים 
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שסוברים שבכל שנה צריך לבדוק את המזוזה. עי' תוס' 

מנחות מג ע"א(. ולפי זה כאשר אדם עובר לדירה חדשה ולא 

דע כמה פעמים הדייר הקודם בדק את המזוזות בבית, הרי יו

בלאו הכי צריך להוציא את המזוזות ולבדוק אותן. ואפילו 

אם הדייר הקודם אדם שומר תורה ומצוות, וקל וחומר אם 

 אינו יודע מי גר שם.

 מזוזה בכתב אשכנזי לספרדי ולהיפך

ג. אדם ספרדי שיש לו מזוזה כתובה בכתב אשכנזי, האם 

צריך להחליף אותה או לא? הגמרא במסכת שבת )דף ק"ג 

ע"ב( לומדת מהפסוק "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", 

שתהא הכתיבה תמה, כלומר שלימה ומלאה  -וכתבתם 

באותיות ברורות כהלכתה. למשל שלא יכתוב אות ב' 

ד' כדוגמת אות ר', אות ה' כדוגמת אות כדוגמת אות כ', אות 

ח', אות ו' קצרה כדוגמת אות י'. ומכאן הפוסקים למדו שכל 

הפסול במזוזה הוא רק כאשר האותיות שונות לגמרי ונראות 

כאות אחרת, וכן אם האות לא נראית בכלל כצורתה בכלל. 

אבל אם האות כתובה כתיקנה רק בסגנון קצת שונה, כל 

ה המזוזה כשרה. הרא"ש שברח מאשכנז שצורתה ניכרת עלי

ועבר לארץ ספרד בעיר טוליטולא כידוע, אמר אני רואה 

כאן בספרד שהאותיות בספר תורה שונות משלנו באשכנז, 

אבל אין שום הבדל הלכתי בדבר הזה, אלא שכאן נוהגים 

לייפה את האותיות יותר ואילו שם נוהגים פחות בזה. כך 

ימן י"א( שצורת האותיות אינה הוא כותב בתשובה )כלל ג' ס

שווה בכל המדינות, והרבה משונה כתב האשכנזים מכתב 

הספרדים, אבל אין פסול בשינוי הזה רק שלא יעשה שינוי 

משמעות, כמו במקום אות ה' עושה ח', כ' יעשה ב', וכמו 

שהגמרא אומרת במסכת שבת )דף ק"ג ע"ב(. זה דברי 

שרה גם לספרדים. הרא"ש. ולפיכך מזוזה בכתב אשכנזי כ

והוא הדין מזוזה בכתב ספרדי שכשרה גם לאשכנזים, ואין 

בעיה בזה. )עי' שו"ת איש מצליח ח"א חיו"ד סי' מד. וע"ע 

בהערות איש מצליח על המשנ"ב סי' לב ס"ק קסד(. ]בשונה 

מתפלין, שהתפלין של האשכנזים עשויות כדעת הט"ז )סי' 

ות קודם פרשת לב ס"ק כו( שלא מניחים ריוח תשע אותי

והיה אם שמוע, כדי לחוש לדעת הרמב"ם והרא"ש גם יחד, 

ולדעת מרן ורוב הפוסקים אין זו פרשה כלל ולכן הם 

פסולות לספרדים. )וע"ע בשו"ת בית נאמן ח"א סי' א' עמ' 

 23בית נאמן גליון שו"ת מקור נאמן ח"א סי' מ"ו ובוב ה' ו',

 [.ל( –אות כ 

 לא באלכסוןקביעת המזוזה באופן זקוף ו

ד. לפי ההלכה צריך להקפיד מאד שהמזוזה תהיה מונחת 

באופן זקוף וישר ולא באלכסון. והרבה פעמים ראיתי 

בבתים ומשרדים שהמזוזה קבועה באלכסון, וצריך לשים לב 

על זה, כי לפי דעת מרן השלחן ערוך )סימן רפט ס"ו( 

 המזוזה חייבת להיות זקופה וישרה בלבד. וכך דעת הרמב"ם

)פ"ה מהלכות מזוזה ה"ח( ורש"י )מנחות ל"ג ע"א( ועוד. 

אמנם אצל האשכנזים המנהג התפשט לקבוע את המזוזה 

באלכסון )כמו שכתב הרמ"א שם(, אבל מכל מקום גם הם 

מודים שמעיקר הדין המזוזה צריכה להיות זקופה )עי' 

בביאור הגר"א(, ולכן אם אין אפשרות באלכסון גם הם 

ף. ]ובספר חוט שני עמ' קלג כתב שהחזון עושים אותה זקו

איש עשה אותה מוטה רק מעט, ולא באלכסון כי יש בזה 

חשש פסול[. ויתירה מכך, כל הפרשיות בתפלין של 

האשכנזים זקופות, כי מעיקר הדין הפרשיות בתפלין 

ובמזוזה צריכות להיות זקופות וישרות. ולכן גם מי שיש לו 

מו שאמרנו, מכל מקום מזוזה בכתב אשכנזי שזה כשר כ

 צריך להקפיד שתהיה עומדת בקו ישר זקופה ולא באלכסון.

 מזוזה שקוף או אטום?-בית

ה. היום יש אנשים שלוקחים בית מזוזה שקוף מזכוכית, ויש 

כאלה שלוקחים בית אטום מעץ וכדומה. וצריך לדעת נקודה 

חשובה בענין הזה. מרן השלחן ערוך )סימן רפ"ו ס"ה( כותב 

ום טהרה טוב שתהיה המזוזה נראית לבחוץ, ובמקום שבמק

שיש טינוף כגון שתינוקות מצויים שם טוב לכסות את 

המזוזה. הטורי זהב )סק"ה( מסביר שאין הכוונה שצריכה 

להיות מכוסה לגמרי, אלא גם מכוסה בבית מזכוכית זה 

מספיק. כי אף על פי שיש טינופת מסביבה אין בעיה בזה, 
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ן ערוך באורח חיים )סימן ע"ו ס"א. על שהרי מבואר בשלח

פי דברי הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ה ע"ב( שאם יש 

צואה בעששית )שזה מזכוכית( ורואה אותה, מותר לקרוא 

קריאת שמע כנגדה, ולכן אפילו שיש טיטולים וכדומה בבית, 

הזכוכית נחשבת כמחיצה ומועילה לזה. ולפי זה אדרבה טוב 

כית, שכך יוכל האדם לראות את וראוי שיהיה בית מזכו

 השמות שד"י וכדומה הכתובים על הקלף. 

אבל יכולה להיות בעיה אחרת בזה, שבמקום של חוסר 

צניעות מחיצת הזכוכית לא מספיקה לדבר כזה. הטורי זהב 

)שם( מעורר על כך, שהרי כתוב "ולא יראה בך ערות דבר" 

ולכן  )דברים כ"ג ט"ו(, כלומר הפסוק אוסר בראיה בזה.

במקומות כאלה שנשים עומדות שם לא בצניעות, המזוזה 

צריכה להיות בתוך בית אטום לגמרי. ויתירה מכך, יש בתי 

מזוזה שכתוב עליהם הפסוק "וכתבתם על מזוזות ביתך 

ובשעריך", שאמנם זה טוב ויפה מאד, אבל בבתים ומקומות 

שלצערנו לא מקפידים על צניעות ונשים הולכות בשרוולים 

צרים וכיוצא, צריך לדעת שאסור שיהיה את הפסוק הזה ק

בחדרים בבית, שהרי כתוב "ולא יראה בך ערות דבר". לכן 

מזוזה רק נקודות -צריך להקפיד בבית כזה שיהיה על הבית

ועיטורים או אות שי"ן בלבד וכיוצא, כדי שלא יהיה פסוק 

מהתורה או שם שד"י על יד אשה שאינה צנועה. והרבה 

א שמים לב לזה. אותו הדבר לגבי חדר הורים, שגם אנשים ל

כן צריך להיזהר בענין הזה, וכמו שמעיר על כך הרב טורי 

 זהב שם.

 המקום הנכון להלכה בגובה הפתח

ו. באיזה גובה צריך להניח את המזוזה בפתח הבית? לפי 

ההלכה צריך להניח את המזוזה בתחילת השליש העליון 

מהלכות מזוזה הי"ב( ומרן  בדיוק. כך דעת הרמב"ם )פ"ו

השלחן ערוך )סימן רפ"ט ס"ב(. ואם הניח אותה מתחת 

השליש העליון, הרי זה פסול לדעת מרן, ועליו להוריד את 

המזוזה ולהרכיב אותה שוב במקום הנכון בדיוק. לכן אדם 

צריך לבדוק כמה גובה הפתח שלו ולחלק אותו לשלוש, 

העליון. בדרך כלל ולקבוע את המזוזה בתחילתו של השליש 

הרבה פתחים הם בגובה שני מטר ועשרה, ואם מחלקים את 

זה לשלוש זה שבעים ס"מ, ולפיכך צריך למדוד מלמעלה 

שבעים ס"מ, והמזוזה תהיה מעל השבעים בדיוק. אם הניח 

אותה קצת יותר גבוה, על ששים וחמש או ששים ס"מ 

מלמעלה, בדיעבד זה כשר. אבל לא להניח אותה מתחת 

מטר וארבעים, כי השבעים זה השליש וצריך להיות מעל ל

השליש בדיוק. אמנם לפעמים זה נראה לאנשים נמוך מדי, 

אבל זה הדבר המובחר לפי ההלכה, לא פחות ולא יותר. 

וצריך לשים לב לזה. ולפי זה גם אדם שעובר לדירה שפתח 

הדירה גבוה מאד, צריך למדוד את הפתח ולקבוע את המזוזה 

השליש העליון. אדם אחד אמר לי שעבר לדירה בתחילת 

גבוהה שהפתח הוא בגובה שני מטר ושבעים, ואמרתי לו 

שיניח את המזוזה מעל מטר ושמונים שזה שני שלישים, כי 

צריך להניח בתחילת השליש העליון ופחות מזה פסול. אמנם 

בגובה כזה אי אפשר לנשק את המזוזה, אבל אמנם נישוק 

לו מקור בגמרא במסכת עבודה זרה )דף המזוזה חשוב ויש 

י"א ע"א(, מכל מקום המזוזה חייבת להיות בגובה תחילת 

השליש העליון בלבד. וכך פסקו מרן הרב עובדיה ע"ה 

)שו"ת יביע אומר ח"ב חיו"ד סי' כ"א( ועוד פוסקים )וע"ע 

-בס' שערי ציון הכהן עמ' שכז(. יש שהציעו שיקנה בית

שליש העליון ורק המזוזה עצמה מזוזה גדול שיורד מתחת ה

תהיה עד השליש העליון, וממילא יוכל לנשק את המזוזה. 

אבל אולי לא כדאי לעשות את זה משום מראית העין, 

 שאנשים יראו מזוזה עומדת לא במקומה לפי ההלכה.

 מקום קביעת המזוזה בפתח עם משקוף צר

ז. מקום המזוזה הוא בחלל המשקוף של פתח הבית, והלשון 

ל מרן )סי' רפ"ט ס"ב( "בתוך חלל של פתח בטפח הסמוך ש

חמשה עשר ס"מ, -ובדרך כלל המשקוף הוא עשרה .לחוץ"

ששה ס"מ, וממילא המשקוף רחב -והדלת ברוחב חמשה

יותר ויש מקום לקבוע שם את המזוזה. אבל לפעמים 

המשקוף צר מברזל והדלת מויטרינה וזכוכית, וממילא הדלת 

כולו, באופן שאין מקום לקבוע את נסגרת על כל המשקוף 

המזוזה בתוך חלל המשקוף. וזה מצוי מאד בחנויות ובכניסה 



4 
  

לבניינים וכדומה, ויש גם בתים כאלה. מה בדרך כלל אנשים 

עושים במקרה כזה? מניחים את המזוזה מבחוץ למשקוף, או 

בחלק הפנימי בקיר מאחורי הפתח. אבל צריך לדעת שלא 

ולא מקיימים מצות מזוזה כלל.  יוצאים ידי חובה בזה,

ונסביר את הדברים. כתוב בפסוק "על מזוזות ביתך", 

דרך  -והגמרא במסכת מנחות )דף ל"ד ע"א( דורשת ביתך 

ביאתך, כלומר דרך הכניסה שלך. והגמרא שם )דף ל"ב 

ע"ב( אומרת שאם הניחה אחורי הדלת סכנה ואין בה מצוה. 

ס"ב ד"ה ונראה(, וכמו וכך דעת מרן )בבית יוסף סימן רפ"ט 

שכותב הש"ך שם )סק"ג(. )וע"ע בבא"ח ש"ב פ' כי תבוא 

ס"י(. והיום אנשים נכשלים הרבה בזה. מה הפתרון במקרה 

של פתח כזה? שתי אפשרויות: או לחפור בתוך המשקוף 

עצמו, דהיינו לעשות חור בברזל ולהכניס שם את המזוזה, 

מרן בשלחן ערוך וממילא זה יהיה כשר לכתחילה. וכך כותב 

)שם( וכל הפוסקים. או לעבות יותר את המשקוף, כלומר 

לקחת חלק מתכת ולהקיף את כל המשקוף, וממילא יכול 

האדם לקבוע את המזוזה שם, כאשר היא נמצאת תחת 

המשקוף. אבל הא לאו הכי אין בזה שום מצוה, ואדרבה 

לשון הגמרא "סכנה ואין בה מצוה". הדבר הזה חשוב מאד, 

 סר הידיעה בנושא הזה רב עד מאד.חו

 דין אשה בקביעת מזוזה

 ח. האם אשה יכולה לקבוע מזוזה בבית? 

מרן בשלחן ערוך )סימן רצ"א ס"ג( כותב: הכל חייבין 

במזוזה אפילו נשים ואפילו עבדים, כי היא מצות עשה שאין 

הזמן גרמא. והגמרא במסכת קידושין )דף ל"ד ע"א( אומרת 

ת תפלין, כי התורה הקישה את תפלין שנשים פטורות ממצו

ללימוד תורה, וכמו שבלימוד תורה הנשים פטורות שכתוב 

"את בניכם" ולא בנותיכם, גם במצות תפלין נשים פטורות. 

והגמרא שואלת אולי גם במצות מזוזה הסמוכה בתורה נשים 

פטורות? ועונה, שאחרי הפסוק "וכתבתם על מזוזות ביתך 

ירבו ימיכם וימי בניכם", ומשמע ובשעריך" כתוב "למען 

שבזכות מצות המזוזה האדם זוכה לחיים ארוכים שמורים 

ומתוקנים, וכי רק הגברים צריכים חיים והנשים אינן 

צריכות לחיות?! אלא מהטעם הזה לומדים שגם הנשים 

חייבות במצות מזוזה. ולפי זה היות שהנשים חייבות במזוזה 

תבים שהן יכולות גם בדיוק כמו הגברים, האחרונים כו

לקבוע את המזוזה בפתח הבית. וכך כותב בשו"ת שבט הלוי 

)ח"ב סי' קנ"ח( שהאשה יכולה לקבוע את המזוזה בעצמה. 

, ושלחה את המזוזה 2הורית שעברה דירה-ולכן למשל אם חד

לבדיקה ונמצאה פסולה, ובאה לקבוע מזוזה חדשה כשרה 

ולא צריכה לבקש בבית, יכולה לקבוע אותה ולברך כרגיל, 

-מהשכן שיקבע לה את המזוזה. אבל לאו דוקא אשה חד

הורית, אלא גם זוג נשוי שהבעל רוצה לכבד את אשתו 

בקביעת המזוזה באחד מחדרי הבית, יכול לעשות את זה, 

 מפני שהיא חייבת בזה כמותו בדיוק.

 המשכיר דירה עם מזוזות לגוי

ה נשארה ט. אדם שמשכיר את הדירה שלו לגוי, והמזוז

קבועה שם, האם צריך להסיר אותה או שאין בעיה שתישאר 

 שם? 

הגמרא במסכת בבא מציעא )דף ק"ב ע"א( אומרת, תנו 

רבנן: המשכיר בית לחבירו, על השוכר לעשות לו מזוזה. 

פירוש, השוכר לא יכול לומר למשכיר: אני שוכר את הבית 

מו שלך, וכמו שאתה צריך לתת לי את הדברים החיוניים כ

ארונות מטבח וכדומה, תתן לי גם את המזוזה שהיא גם כן 

דבר חיוני בבית. אמנם אכן המזוזה היא דבר חיוני בבית 

יהודי, אבל השוכר צריך להביא אותה, מפני שמצות המזוזה 

היא חובת הדר, דהיינו חובתו של האדם המתגורר בבית, כי 

וא היא באה להגן ולשמור עליו ועל בני הבית, ולפיכך ה

צריך להביא מזוזה ולקבוע אותה. והגמרא שם ממשיכה 

                                                             
לצערנו הרב בדור היתום שלנו המקרה הזה מצוי הרבה, ויש משפחות  2

ר, ודבר שבעבר היה רק פעם בכמה זמן, היום הוריות בעוה"-רבות חד

בעוונות זה קורה הרבה. וכמה סיבות לזה, אחת בגלל חוסר הצניעות 

שמשתוללת בחוץ, והשניה שהאנשים חסרי סבלנות באופן בלתי רגיל, 

בני הזוג לא מוצאים זמן וכח לשבת וללבן את  וכל בעיה קטנה בין

. העניינים, ומיד מפוצצים ומפרקים הכל, וזה כואב על כל ההשלכות מזה

 כדאי תמיד לגשת ליועצי הנישואין.
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"וכשהוא יוצא לא יטלנה בידו ויוצא", ואע"פ שהמזוזה 

פרטית שלו מכל מקום לא מסיר אותה משם. ומעשה באדם 

שיצא ולקח את המזוזות שלו, ושני בניו מתו רח"ל. אבל 

בהמשך כתוב: "ומנכרי נוטלה בידו ויוצא", כלומר שאם 

ת מגוי כשהוא יוצא משם צריך להסיר את שכר את הבי

המזוזה איתו. והוא הדין כאשר השכיר את הבית לגוי. 

והיעב"ץ בתשובה )ח"ב סי' קכ"א( כותב שלא הכוונה 

ש'רשאי' ליטלה אלא 'חייב' ליטלה משם. ולכן במקרה 

שאדם משכיר דירה לגוי, צריך לקחת את המזוזה משם. וגם 

לבעל הדירה המשכיר,  השוכר היהודי היוצא צריך לומר

שהוא משאיר מזוזות בבית הזה שבא הגוי, והדבר לא טוב 

 להלכה. ומה הטעם לזה? 

רבותינו הראשונים הביאו כמה טעמים: טעם אחד, לפי מה 

שאמרו בגמרא במסכת מנחות )דף מ"ג ע"א( אין אדם רשאי 

למכור טלית מצוייצת לגוי עד שיתיר ציציותיה, והטעם שמא 

הגוי בדרך ויהרגנו. מכאן לומדים הראשונים, יתלווה איתו 

שאם תישאר מזוזה בבית שדר בו גוי, יתכן שיבוא יהודי 

ויחשוב שגר יהודי בדירה, ויכנס אליו לשם, ויש חשש סכנה 

בזה. )רבנו יהונתן בטעמו השני שהובא בשטה מקובצת ב"מ 

ק"ב ע"א(. טעם שני, הנימוקי יוסף )הלכות ציצית( כותב 

א יאכיל אותו איסור, כי היהודי שרואה מזוזה שיש חשש שמ

בפתח בית חושב שגרים שם יהודים ונכנס לשם, ויתכן 

שיאכיל אותו טריפה ח"ו. טעם שלישי, הפוסקים למדו 

מדברי מרן השלחן ערוך )הלכות ספר תורה סי' רפ"א( שאם 

מוצאים ספר תורה או כל תשמישי קדושה ביד גוי, חייבים 

ממנו בכדי דמיו, או כמה שזה עולה או  הציבור לקנות את זה

קצת יותר, ולגנוז אותו. והטעם, כדי שלא יזלזל בזה. 

ע"א(.  והמקור על פי דברי הגמרא במסכת גיטין )דף מ"ה

למדנו מכאן שאסור שתשמישי קדושה יהיו ביד הגוים, כי 

יש חשש שהם לא יתנהגו נכון אליהם, או שיסתובבו לא 

י טינופת בסביבתם, או שירקו ראוי לידם, או שיעשו דבר

עליהם ח"ו, או שהם יפלו וישאירו אותה על הארץ, וכל 

כיוצא בזה. לכן הנכון הוא לומר לבעל הדירה שלפי ההלכה 

עליו לקחת את המזוזה משם, ולהגיד לשוכר הגוי שהוא 

עובר דירה וצריך את המזוזות האלה וכיוצא, שזה הסבר 

יגרום לאיבה. אמנם המתקבל על הדעת, וממילא הדבר לא 

אם הדבר עלול לגרום לאיבה ביניהם, יש מקום להקל בזה, 

 על פי דברי הרמ"א )סימן רצ"א ס"ב(.  

 השוכר משרד בבעלות גוי

י. אדם ששוכר משרד בבנין משרדים וקבע מזוזה מהודרת, 

וכשסיים את השכירות שם בא לעבור למקום אחר, אבל 

את המזוזה שם, כי בעל הבית שלו ערבי וקשה לו להשאיר 

 הדבר יכול לבוא לידי בזיון וכמו שאמרנו. מה הדין בזה? 

 3בתשובה שנדפסה בקובץ ויען שמואל )חלק כ"ב סי' נ'(

בבא מציעא מסכת כתבנו בזה, ושם הבאתי דברי הריטב"א ב

על מה שכתוב בברייתא  4)ק"ב ע"א. הובאו בשטה מקובצת(

נשאיר  "ומנכרי נוטלה בידו ויוצא", שלכאורה פשוט שלא

את המזוזה שם בבית בבעלות גוי, אלא הכוונה אפילו בבית 

שרגיל הגוי להשכירו לישראל, כגון שהבית נמצא בשכונה 

של יהודים וכדומה, גם במקרה הזה צריך לקחת את המזוזה 

 משם. 

בספר שלחן גבוה על השלחן ערוך )סי' רצ"א סק"ד( הביא 

)לפני דברי הריטב"א הללו, והעיר שהמנהג בירושלים 

שלוש מאות שנה( לא כך, אלא יהודי נכנס ויוצא מבית של 

 גוי ומשאיר את המזוזה קבועה שם. עד כאן. 

ויתכן שכוונת הריטב"א במקרה שיהודי יוצא מהבית ואין 

וודאות שיבוא יהודי אחר לשם, ויתכן שבעל הבית הגוי 

בעצמו יגור שם או שימצא גוי שישלם לו יותר וכדומה, ולכן 

                                                             
זה קובץ גדול מאד שיוצא פעם בשנה, ובו תשובות מגדולי ישראל מכל  3

 רחבי הארץ, לזכרו של מנהל הישיבה לשם שמים במשך הרבה שנים

הצדיק רבי שמואל עידאן ע"ה. בנו ראש הכולל "תורת משה אמת" 

)אחד הכוללים הגדולים ביותר בבני ברק ב"ה( הגאון הגדול הרב דוד 

 עידאן שליט"א, מוציא כל שנה לזכרו את הקובץ הזה.

חידושי הריטב"א המפורסמים בשם "חידושי הריטב"א" הם לא של  4

הריטב"א עצמו, אלא שיש חידושים שלו שהובאו בשטה מקובצת. 

וחידושי הריטב"א על בבא מציעא "מוסד הרב קוק" נדפסו לאחרונה 

 מכתבי יד.



6 
  

מהמנהג ההוא בירושלים, וצריך להסיר את  זה שונה

 המזוזות משם. 

ולכן במקרה הזה של משרד בבנין משרדים, שבעל הבית 

הגוי יכול להשכיר אותו לכל אחד בעולם, שהרי אם יבוא גוי 

ויציע סכום גדול יותר בוודאי שהוא ישכיר לו בשמחה, 

לפיכך צריך לקיים דברי הריטב"א שהיהודי היוצא מהמשרד 

לקחת את המזוזה שלו משם. אלא אם כן הוא יודע  עליו

בבירור שהשוכר הבא הוא יהודי, כגון שהוא כבר חתם חוזה 

ועומד להיכנס למשרד, במקרה כזה אפשר להשאיר שם את 

המזוזות בבית, וכמו שהיה המנהג כך בעבר. וכמו שכתב 

 בשלחן גבוה.

 אם מותר למסור מזוזה לגוי

ד גדול במרכז הארץ, והוא יא. מעשה באדם גוי שפתח משר

פנה אל אחד העובדים היהודים שלו, וביקש להזמין לו רב 

גדול לקביעת המזוזה, כדי שיהיה לו פרסום וגם ברכה בעסק 

 החדש. האם היהודי הזה יכול להזמין את הרב או לא? 

ובכן, מהרי"ל )שו"ת החדשות סי' קכג( ע"ה שהיה מגדולי 

שביקש מזוזה מיהודי כדי חכמי אשכנז, נשאל על הגמון אחד 

לקובעה בפתח המבצר שלו, והוא אסר לעשות את זה, כי 

הגמרא במסכת גיטין )דף מ"ה ע"א( אומרת שצריך לקנות 

מהם את התפלין שבידיהם, למרות שיתכן שכתב אותם גוי 

לשם עבודה זרה והתכוין על אותו האיש וכדומה ואין בהם 

ם ולגנוז אותם, כי קדושה כלל, אף על פי כן צריך לקנות מה

אסור להשאיר את זה בידיהם, שלא יבואו לבזות ולזלזל 

בהם. ואם כן קל וחומר שאין למסור להם לכתחילה. ואם 

תגיד לי, שאדרבה הגוי הזה מבקש מזוזה כי הוא מעריך 

אותה ובוודאי שישמור עליה, בכל זאת כותב מהרי"ל שם 

שלא יקרה לו דבר מענין מאד: הגוי יכבד את המזוזה כל זמן 

נזק, אבל אחרי שיקרה לו נזק הוא יתלה את האשמה במזוזה 

ההיא, ויכול לבוא לעקור אותה בחמת זעם ולזלזל בה. ויתכן 

גם שבהזדמנות אחרת שלא יהיו לידו יהודים, יבוא לבזות 

את המזוזה. או יתכן שיבוא אליו חבירו ויראה מזוזה בפתח 

יהודי?! לא שמעת מה הבית שלו, ויגיד לו: השתגעת? נהיית 

הם עשו בסוריה ולבנון?!... ובוודאי שהוא לא יתעקש על 

 זה. 

לכן מהרי"ל אסר לתת מזוזה לגוי שמבקש לקבוע בביתו או 

במקום אחר. וכך פוסק הרמ"א )סי' רצ"א ס"ב( שאין לתת 

לגוי מזוזה, גם אם הוא רוצה לשמור על זה. אבל הוא מוסיף 

יש חשש שאם היהודי לא נקודה מעניינת בזה, שבמקרה ש

יתן לגוי את המזוזה הוא יגיע למצב של איבה ושנאה איתו, 

או שעלול להזיק לישראל, אפשר להקל ולתת לו מזוזה 

 שיניח שם. 

ובפרט היום בארץ ישראל שאפילו הרחוקים ביותר קובעים 

מזוזה בפתח הבית ב"ה, וכל אדם אפילו גוי )שגר בשכונה 

וצה להיראות מוזר, וחשוב לו שכולם קובעים מזוזה( לא ר

 להיות כמו כולם עם מזוזה בפתח הבית. 

לכן ההלכה למעשה, גוי שמבקש להזמין לו רב שיקבע אצלו 

מזוזה, אין ראוי לעשות לו את זה. אלא אם כן יש חשש של 

איבה ושנאה או שיכול לפטר את היהודי מהעבודה וכל 

 כיוצא בזה, שבזה הרמ"א מתיר.

 "ארטבון" מזוזהרבנו הקדוש שלח ל

יב. היעב"ץ ע"ה בתשובה )שם( כותב שלכאורה יש להעיר 

ירושלמי )פאה תלמוד על דברי מהרי"ל, ממה שמסופר ב

פ"א ה"א( על ארטבון ששלח לרבי יהודה הנשיא מרגלית 

טובה "אטימיטון", שלא היו יכולים הסוחרים להעריך אותה 

לך דבר  מרוב שוויה הגדול. ואמר לרבנו הקדוש: אני שלחתי

טוב, תשלח לי גם כן דבר טוב כמותו. רבי שלח לו מזוזה. 

התפלא: אני שלחתי לך דבר שאין לו ערך, ואתה שולח לי 

ארבע מאות שקל אני -דבר ששוה מעט, והרי בשלוש מאות

קונה מזוזה הכי מהודרת היום. ענה לו רבי יהודה הנשיא: 

לי חפציך וחפצי לא ישוו בה, ולא עוד אלא שאתה שלחת 

דבר שאני צריך לשמור אותו, ואני שלחתי לך דבר שאתה 

ישן והוא שומר עליך, וכמו שכתוב בספר משלי )ו' כ"ב(: 

"בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך". זה דברי 

 הירושלמי. 

והנה רואים מכאן שרבי יהודה הנשיא שלח מזוזה לאדם גוי. 

ן הוכחה זו הערת היעב"ץ. אבל יש שהעירו על זה, שהרי אי
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שארטבון הזה היה גוי ויתכן שהיה יהודי. ועוד שמסתבר 

שהיה יהודי, כי אם היה גוי המזוזה לא היתה שומרת עליו, 

נוכח(, והכוונה על וכמו שכתוב "למען ירבו ימיכם" )בלשון 

 יהודים כמובן.

ודרך אגב, בעל העמק שאלה )על השאילתות סי' קס"ג( 

מזוזה ששומרת עליו,  שואל מה המיוחד בזה שרבי שלח לו

והרי עדיין יכול לקנות אותה במחיר נמוך, ואין לזה ערך עם 

מרגלית טובה ויקרה. ומפרש שרבי יהודה הנשיא בעצמו 

כתב את המזוזה הזאת, ואם כן היא יקרה ושוה הרבה. וידוע 

רבי חיים ויטאל,  - שרבנו האר"י ז"ל אמר לתלמידו מהרח"ו

והתפלין שכתב אבא של  שחצי מהעולם עומד על המזוזות

רבי חיים ויטאל. ומשמע שיש חשיבות ומעלה בשמירה גם 

בסופר שכתב את המזוזה. לכן אין ספק שיש קדושה גדולה 

 במזוזה הזאת. 

יהי רצון שהקב"ה יזכה אותנו לשמור ולעשות כל הלכות 

מזוזה, ושאר כל ההלכות כולם, ובזכות זה נזכה לביאת 

 אמן. משיח צדקנו במהרה בימינו,

 ונשאלשואל 

 א לשואליו"שהשיב בקצרה הרב שליטתשובות 

 

 יאכטהבמזוזה  בויח שי אם

 במזוזה?בבעלותי יאכטה, האם חייבת שאלה: 

 פטורה ממזוזה. )ש"ע יו"ד סי' רפו סעיף יא(.תשובה: 

 מזוזות מסופרים שונים

א. האם יש חשיבות לכך שכל המזוזות בבית תהיינה שאלה: 

כתובות באותו נוסח כתב? האם מותר בכתבים שונים? ב. 

האם יש חשיבות לכך שהתפילין והמזוזות בבית יהיו כולם 

 באותו כתב?

שהתפלין והמזוזות באותו בית יהיו אין בעיה תשובה: 

כתובים בכתב של סופרים שונים. וכן מזוזה וס"ת של כתב 

ספרדי כשרה לאשכנזי, וכן להיפך )יחוה דעת ח"ב(. אבל 

בתפלין הורה מרן ראש הישיבה שליט"א שהספרדים 

צריכים להקפיד על תפלין ספרדי, כי האשכנזים עושים 

גד דעת מרן הב"י. אבל פתוחות וסתומות כפשרת הט"ז, וזה נ

האשכנזים יכולים להניח תפלין של ספרדי אף לכתחילה. וכן 

 פסק מרן הרב עובדיה ביחוה דעת )ח"ג סימן ג'(.

 כתב מזוזה אשכנזי לדייר ספרדי

א. האם אפשרי לקבוע בביתי חלק מהמזוזות בכתב שאלה: 

 ספרדי וחלק בכתב האריז"ל.

"ל וכן להיפך? גם ב. האם מותר לספרדי לשים מזוזות אריז

 מה הדין לגבי מזוזות בכתב בית יוסף?

עיין בהלכות עולם )חלק ח' עמוד רב פרשת כי תבא  תשובה:

: מזוזה שנכתבה בכתב אשכנזי כשר ל"שכתב בזהאות א( 

הגם לספרדים וכן להיפך. ומכל מקום טוב להדר שהדייר 

הספרדי יקח מזוזה הכתובה ככתב ספרדי, והאשכנזי יקח 

 כתובה בכתב אשכנזי, כפי מנהג אבותיהם.מזוזה ה

 שאלות בהלכות מזוזה

האם בבית שגרו בו בשכירות ועוברים לבית קבע שאלה: 

 ר האם מותר להעביר את המזוזות.או בית אח-חדש

גוי לא -מה הדין אם יודעים שבדירה הנעזבת יבוא לגור 

 יהודי

האם מותר להתקין ולברך על מזוזה למשרד של גוי כמו 

 משרד עו''ד רופא שיניים ועוד

 מה הדין-ואם המשרד שייך ליהודי אך משכיר לגוי

תשובה: אמרו בגמ' ב"מ )דף ק"ב ע"א( המשכיר בית 

ו, על השוכר לעשות לו מזוזה. וכשהוא יוצא לא לחביר

יטלנה בידו ויצא. ומעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר 

אשתו ושני בניו. ואם שכר בית מנכרי, כשהוא יוצא נוטל 

המזוזה בידו ויוצא. עד כאן דברי הגמ'. ונפסק כן להלכה 

בש"ע יו"ד )סימן רצ"א(. ולמדנו מכאן שאין לשוכר 

ות. ואם היו שם מזוזות מהודרות, יש להעביר את המזוז

מקילין שלפני שיוצא יקח אותם לבדיקה, ולבינתיים יניח 
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מזוזות כשרות שהן זולות יותר. ואחר הבדיקה אין חובה 

 להחזיר את המזוזותת הכשרות.

ולמדנו מכאן עוד, שאם יבא גוי לגור אחריו, עליו לקחת את 

יבא הגוי המזוזה. ושני טעמים נאמרו בדבר, האחד שלא 

לנהוג בה מנהג בזיון. והשני שלא יטעה אדם בגוי זה שהוא 

 יהודי ויסתכן ח"ו.

ולכן גם במשרד שגוי שוכר אותו או עושה שם מרפאת 

שיניים וכדומה, אין להניח בו מזוזה. עיין שם ברמ"א ובשדי 

 חמד כרך ה' חלק דברי חכמים שבסוף הספר )סימן קל"ה(.
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