
 

 קהל עדת ישורון
 י ר ו ש ל י ם

 

 

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem 91231, Israel • phone: +972-2-571-5824  
www.kayj.net • email: info@kayj.net • Shul location: 73 Nof Ramot 

  02-571-5824טלפון  • 9123102מיקוד , ירושלים  23288ד "ת • 73נוף רמות 

 

        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    תצוהתצוהתצוהתצוהשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור     דדדד""""בסבסבסבס
        

 
    הערות בדי� בדיקת המזוזההערות בדי� בדיקת המזוזההערות בדי� בדיקת המזוזההערות בדי� בדיקת המזוזה

    
 מתי הוא זמ� החיוב לבדוק את המזוזהמתי הוא זמ� החיוב לבדוק את המזוזהמתי הוא זמ� החיוב לבדוק את המזוזהמתי הוא זמ� החיוב לבדוק את המזוזה

 ".מזוזה של יחיד נבדקת פעמי� בשבע שני�: "1כתב השלח� ערו�  .א
או שחובה לבדוק , שני� ומחצה' ויש להסתפק הא� הכוונה היא שחובה לבדוק כל ג

�  . שני� יצא ידי חובתו' שני� ופע� ג' דב יבדוק פע�וג� א� , פעמי� בשבע שני
דהיינו . ..פעמי� בשמטה צרי� לבדוק אחר המזוזות": ל"וזכתב  2בספר יוס" אומ!ו 

ומבואר מדבריו שאסור שיעבור בי� בדיקה , "שני� ומחצה פע� אחת' לכל ג
  .שני� ומחצה' לחברתה יותר מג

שני� ' � בדיקה לחברתה יותר מגכתב שמותר שיעבור בי 3!"ומאיד� בהגהות הריעב
  .ומחצה

ה שמצינו לגבי מזוזה של ממ, הוכיח כדברי היוס" אומ! 4א"ח קנייבסקי שליט"והגר  .ב
סופרי� נאמר שהיא ' ובברייתא דמס, אמרו שהיא נבדקת פעמי� ביובל 5'רבי� שבגמ

מלמד שאי� צרי� לדקדק " פעמי� ביובל"הרי שאי� הלשו� , ה שני�"נבדקת כל כ
ה לעני� מה שאמרו לגבי מזוזה של יחיד "כ מסתבר שה"וא, ה שני�"כל כלבדוק 

 .שני� ומחצה' שהכונה היא כל ג, שני�' שנבדקת פעמי� בז

שדי לבדוק פע� אחת  תבארמרבותינו הראשוני� מכמה  מדברישהעירו ואמנ� כבר   .ג
 שצרי� לבדוק' ג דהלא מפורש בגמ"הדברי� צע' ולכאו, )6וכמובא בהערה(שני� ' בז

 .שני�' פעמי� בה

אול� , שני� בלא בדיקה' שאסור שיעבור ז' כתב לחדש שכוונת הגמ 7חוט שני' ובס  .ד
 .די לבדוק בתחילת השמיטה ובסופה

שש� מפורש שמה , סופרי�' מדברי הברייתא במס' אלא שדברי� אלו נסתרי� לכאו  .ה
" פע� בשבוע"ה "ז פשוט שה"שלפי, ה שנה"הוא כל כ" פעמי� ביובל"שאמרו 

 .8ע"וצ, שני� ומחצה' זכר לעני� מזוזת יחיד הוא כל גהנ
        

        שנהגו לבדוק בחודש העיבורשנהגו לבדוק בחודש העיבורשנהגו לבדוק בחודש העיבורשנהגו לבדוק בחודש העיבורקהלות קהלות קהלות קהלות מ� המ� המ� המ� היש יש יש יש 

בשנה  9העיבורלבדוק את המזוזה בכל חודש  � מינ! כתב שמנהגנו"ובהגהות מהר  .ו
, שני�' שא" שמעיקר הדי� אי� חובה לבדוק את המזוזה אלא פעמי� בז. (מעוברת

                                                
1

 .א"יומא דף י' ומקור הדברים הוא מדברי הגמ, א"יורה דעה רצ 
2

  .ט"סימן תע 
3

 .על הטור 
4

  .'מזוזה סימן ע' בפירוש פרשה סדורה על מס 
5

 .יומא שם 
6

ץ "וכו הוא בתשב, משמו] ג"י' תפילין א[וכן הביא בכסף משנה , ן שם"ה בר"וכ, :א מגילה ו"הריטב' כן הוא בחי 
 .'סימן ב' חלק א

7
 .א"רצ' מזוזה סי 
8

  .ה"עייש, ם מרוטנבורג"בשם מהרז "סימן ע' ת בעלי התו"ה בשו"וכ, לדינא יש לנקוט כדברי היוסף אומץ' ולכאו 
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י כ� "שע, נהגו כ� כדי שיהיה זמ� קבוע לבדיקת המזוזה, שני�' או ג' וכ� בודק כל ב
 .)לא יבואו לשכוח מלבדקה

, המזוזה הבית נשאר בלא מזוזה שהאד� בודק את בזמ�לא דה, וקצת יש לעיי� בזה  .ז
 .ואי� מותרת הבדיקה, אד� מבטל בזמ� הזה מצות עשהה' ולכאו

אול� , והעידו שמנהגו של החזו� איש היה להניח מזוזה אחרת לזמ� הבדיקה(
  .)כמדומה שמנהג רוב ישראל אינו כ�

, לבדוק למרות ביטול המצוה שיש בזה כתב שכ� תיקנו חכמי� 10ובספר עמק ברכה
  .שהויש לה� כח לעקור דבר מ� התורה בשב ואל תע

אול� א� מוסי" יותר בדיקות , דהתינח כשבודק האד� בזמ� חיובו, ולדבריו יש לעיי�
  .11ב"וצ, מצות עשה ג אי� היתר לבטל"בכה רהלכאו, ל"מתיקו� חז

        
        הא� בזמננו חובה לבדוק את המזוזותהא� בזמננו חובה לבדוק את המזוזותהא� בזמננו חובה לבדוק את המזוזותהא� בזמננו חובה לבדוק את המזוזות

לומר שאי� חובה אלא לבדוק את המזוזה כתב שאי�  12ת חת� סופר"והנה בשו  .ח
שמא נגנבה או שהחובה לבדוק היא  13י"רש שו�וכל(, נרקבהמבחו! שלא נגנבה או 

שעדי� יש לחוש שמא איזה אות נרקבה ונמחקה מחמת  משו�, )המזוזה בהקרנ
אלא שכתב שאי� חובה לבדוק שוב , ועל כ� חובה לבדוק א" בפני�', הרטיבות וכדו

 .אלא די בבדיקה מדוקדקת שלא נמחקה א" אות, חסירות ויתירות

באופ� שהיא נשמרת היטב ' א� מניחי� את המזוזה בתו� זכוכית וכדוואמנ� בזמנינו   .ט
אול� רבי� נוהגי� להחמיר , 14ל להקל בזה"א זצ"כתבו בש� הגרשז ,מלחות הכותל

, 'שמצוי ש� לחות וחו� וכדו' ובפרט בדלתות של מרפסות וכדו, ולבדוק בכל אופ�
  .15ועיי� בהערה

  
        חכמי�חכמי�חכמי�חכמי�הא� חובת הבדיקה היא מ� התורה או מדברי הא� חובת הבדיקה היא מ� התורה או מדברי הא� חובת הבדיקה היא מ� התורה או מדברי הא� חובת הבדיקה היא מ� התורה או מדברי 

ל תלוי במה שדנו האחרוני� הא� חובת הבדיקה היא "נראה שהנידו� הנ' ולכאו  .י
א לסמו� על "משו� שא(שא� חובת הבדיקה היא מ� התורה , או מדרבנ�' מדאו

                                                                                                                                       
9

 .ב"וצ', אהכוונה לאדר ' לכאו 
10

  .א"מזוזה סימן י 
  ] ז"סימן תע[ואמנם מדברי היוסף אומץ  11

ולדבריו אתי שפיר טעם , שכל שאין הבית נשאר יום שלם בלא מזוזה אין בכך משום ביטול עשה' נראה לכאו
ב מדוע דוקא בהשארת הבית יום שלם בלי מזוזה יש משום "אולם בעיקר הדבר צ. המנהג להרבות בבדיקות

לגבי :) ו(בראש השנה ' וביוסף אומץ נראה שהוכיח מדברי הגמ.הלא לכאורה בכל רגע עובר בעשה, עשהביטול 
שאין איסור אלא בביטול יום , רגלים בכל יום עובר בלאו' איסור בל תאחר שאמרו שם שלאחר שעברו עליו ג

ואמנם יש מן המפרשים.שלם
11

וגם ביום לא בכל , הקריבשם שפרשו שלגבי בל תאחר מכיון שבלילות אינו יכול ל 
 .ע בזה"וצ, ולדבריהם אין משם מקור לכל דיני התורה, פ עובר"ולכן אמרו שבכל יום עכ, שעה אפשר להקריב

12
  .ג"רפ' ד סי"יו 
13

 .יומא שם 
14

  .'הליכות שלמה תפילה סוף פרק ד 
15

, במנחות' וכדאיתא בגמ', ל היו מניחים את המזוזה בתוך קנה וכדו"כבר העירו בזה דהלא גם בזמן חז 
ולא , א רק כשהמזוזה בתוך זכוכית באופן הרמטי"ואולי לא נאמרו דברי הגרשז,  כ חובה לבדוק אותה"ואעפ

  .כשקובעים אותה באופן הרגיל
 .ל גוונאד יש מקום להחמיר בכ"לענ, ולפי מה שאכתוב לקמן
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, כ במקו� שאי� חשש אפשר לסמו� על חזקה"א, )חזקה בדבר העשוי להשתנות
, חכמי� דבריה� לשיעורי�לא נתנו ש מסתבר, אול� א� חובת הבדיקה היא מדרבנ�

 .את המזוזה וחובה לבדוק תמיד

, ח"לגבי בדיקת טלית וכתב שדבריו דא �16 אברה�ס ש� ציי� לדברי המג"חתבוהנה   .יא
רק  לבדוק את הציצית יו� יו� אינהחובה הא ש"וכוונתו לרמוז שלפי דברי המג

, 17אלא משו� שלא סומכי� על חזקה במקו� שהיא עשויה להשתנות, משו� הברכה
 .ולדבריו נראה שהחובה לבדוק היא מ� התורה, נ כא� חובה לבדוק מעיקר הדי�"ה

 ,יובלכ מדוע במזוזה של רבי� הקילו שדי לבדקה פעמי� ב"דא, ע בזה"צאמנ�   .יב
 . 18דאי� חובתה אלא מדרבנ�מזה מוכח ' ולכאו

כתב  19ט"ת מהרי"דהנה בשו, ויש להעיר עוד שמצינו שנחלקו האחרוני� בדבר  .יג
הארי�  20ומאיד� בספר שב שמעתתא, שחזקה עשוי להשתנות אינה חזקה כלל

ורק בקדשי� החמירו , לחלוק עליו ולהוכיח דחזקה העשויה להשתנות היא חזקה
 . ולדבריו חובת הבדיקה בציצית ובמזוזה אינה אלא מדרבנ�, שלא לסמו� עליה

  
        
        

 

                                                
16

 .א"ק י"ס' סימן ח 
17

  .ה"עייש, ע שם שרק משום הברכה חובה לבדוק"ודלא כדעת השו 
18

  .שוב מצאתי שכבר העיר בזה בעמק ברכה שם 
זהירים יותר לשמרה שלא תרקב  שנה כי הרבים' וראיתי שכתבו שלדברי האשכול שבשל רבים די בפעמים בנ

  .]טריח את הרביםי ביומא שכעתב שהטעם הוא שלא לה"ודלא כרש[
  .ע"ועדיין צ, יש ליישב קצת

19
  .'ט' ש ג"א הובאו דבריו בש"סימן י' חלק א 
20

 .ואילך' מפרק י' שמעתתא ג 


