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חובה עונתית: בדיקת מזוזות
תחילת עונת הגשמים – שכן יהיה, בע"ה – מעניק לנו הזדמנות לדון בהלכות מזוזה, ובפרט 

בדיני בדיקת המזוזות שבבתים.

החיוב הבסיסי של בדיקת מזוזות נובע מגורמים הקשורים למזג האוויר. כפי שנראה, בתנאים 

של גשמים, של לחות, ושל שמש יש סיכוי סביר שמזוזה תיפסל עם הזמן. בשל חשש זה, 

המזוזות  את  לבדוק  קונקרטי  חיוב  יש  במזוזה,  לפסול  לגרום  יכולה  קלה  מריחה  שגם  וכיון 

לעתים קבועות.

במאמר הנוכחי נדון בחיוב בדיקת המזוזות. כל כמה זמן חייב אדם לבדוק את מזוזות ביתו? 

את  מחזיר  כאשר  חדשה  ברכה  לברך  חובה  האם  האוויר?  מזג  בתנאי  הדבר  תלוי  היכן  עד 

ועוד,  בינתיים? בשאלות אלו,  והאם חובה להחליף את המזוזה באחרת  המזוזה למקומה? 

נדון בהמשך הדברים.

חיוב הבדיקה

)יורה דעה רצא, א( שיש לבדוק את  יא, א(, פסק השולחן ערוך  )יומא  על-פי דברי הגמרא 

מזוזות הבית פעמיים בשבע שנים. מכאן שנכון הדבר לבדוק את המזוזות אחת לשלש וחצי 

שנים )בערך(. המנהג בפרנקפורט היה לבדוק את המזוזות מידי חודש אדר שני – כלומר, כל 

שנתיים או שלש, כדי לוודא קיום סדיר של מצוות הבדיקה.

במטה אפרים )תקפא, י( ובקיצור שולחן ערוך )קכח, ג( מוסיפים שהמהדרים במצווה בודקים 

את מזוזותיהם מידי חודש אלול.

כדי שלא להעמיס על הציבור )מה שעלול לגרום לאנשים להתחמק מאחריות(, קבעו חז"ל 

שביחס למבנה ציבורי יש חיות מופחת של בדיקת המזוזה פעמיים בחמישים שנה – הלכה 

שנפסקה אף היא בשולחן ערוך )שם(. הכוונה היא למבנה ברשות ציבורית ממש )כגון רשות 

המדינה והעירייה(, ולא בבניין בבעלות משותפת, שחייב בבדיקת המזוזות כדין מבנה פרטי 

)פתחי תשובה, ג, בשם חתם סופר סימן רפג(.

החיוב של בדיקת המזוזות חל על כל מזוזות הבית. בפתחי תשובה )שם, א( כתב שבניגוד 

של  מדגמית  בבדיקה  להסתפק  אין  חרקים(  של  מסוימות  לנגיעות  )כגון  אחרות  לבדיקות 

שלש מזוזות, והנחה שגם שאר המזוזות הינן כשרות, אלא יש לבדוק את כל מזוזות הבית.

אם שמדברי רוב הפוסקים משמע שחיוב בדיקת המזוזות עומק בתוקפו גם כיום, יש פוסקים 

פרשת נח תשע"ח

מאמר השבוע דן בחיוב בדיקת מזוזות. כל כמה זמן חייב אדם לבדוק את מזוזות ביתו? 

עד היכן תלוי הדבר בתנאי מזג האוויר? האם חובה לברך ברכה חדשה כאשר מחזיר את 

אלו,  בשאלות  בינתיים?  באחרת  המזוזה  את  להחליף  חובה  והאם  למקומה?  המזוזה 

ועוד, נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

אודות  למדים  אנו  נח  בפרשת 

של  כדור  המתואר  הפלגה,  דור 

יצירה ובנייה, דור שביקש לבנות 

שם.  לעצמו  ולעשות  ומגדל  עיר 

סופו הידוע היה רע ומר, כשהוא 

מתפזר על פני כל הארץ.

הפלגה,  דור  של  עונשו  מתוך 

של  הפגם  שעיקר  ללמוד  ניתן 

הדיבור.  בכוח  היה  הדור  אותו 

באפיו  רוח  הקב"ה  שנפח  לאחר 

האדם  נהיה  הראשון,  אדם  של 

לנפש חיה, וכתב התרגום "לרוח 

מעלת  תמצית  אם  ממללא". 

האדם מונחת בכוח הדיבור, הרי 

מונחת  לברוא  כוחו  שתמצית 

בפיו.

על האדם מוטל להחזיר את כוח 

לשבחו,  בוראו:  אל  שלו  הדיבור 

כל  את  ממנו  ולבקש  להללו, 

במצוות  עושים  שאנו  כפי  צרכו, 

התפילה ובברכות שאנו מברכים. 

עם כל חוויה והנאה מייחדים אנו 

את תחושותינו כלפי מעלה על-

ידי ברכת ה' אשר בפינו.

כוח  את  כיוונו  הפלגה  דור  אנשי 
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שנקטו שכאשר המזוזה נשמרת בכלי זכוכית, או עטופה היטב בנייר פלסטיק, באופן שהמזוזה 

אינה נוגעת בקיר ואינה חשופה לשינויי מזג האוויר )וכן אין חשש שהמזוזה נגנבה(, אזי חובת 

בדיקת המזוזה העונתית אינה חלה )עי' שולחן גבוה, יו"ד רצא, א; שליכות שלמה א, ד; דבר 

הלכה נב(.

מהצד השני, כאשר ידוע שהמזוזה נחשפה לתנאי מזג אוויר קשים, כגון גשמים או ממטרות, 

)ערוך  יותר מפעמיים בשבע שנים  וכדומה, יש לבדוק את המזוזה  וישירה,  או שמש חזקה 

השולחן רצא, א(. הלכה זו תחול גם על מי שצבע את המשקוף ולא הוריד את המזוזות לפני 

הצביעה )עי' בשו"ת אגרות משה, יורה דעה א, קפג, שכתב שיש להוריד את המזוזות מהקיר 

קודם הצביעה(. 

לסיום פרק זה, בשו"ת מהרי"ל )סימן צד( כתב שבמקרים של אירועים רעים ר"ל נכון שיבדוק 

האדם את מזוזות ביתו – וכן נהגו רבים.

להוריד מזוזה – לכמה זמן?

הפתח,  מ"מזוזות"  )כלומר,  מהמשקוף  להורידן  בלי  המזוזות  את  לבדוק  ניתן  שלא  כמובן 

פנוי מן המזוזה לתקופת הבדיקה.  ונמצא הפתח  הן בתואר "משקוף"(,  נקראות אף  שכיום 

האם יש צורך לוודא שתהיה מזוזה חילופית על הפתח לתקופת הבדיקה? ומה הדין באשר 

לברכת קביעת המזוזה כאשר מחזירים את המזוזה לפתח?

תשובה(  בפתחי  שהובא  כפי  )שם,  סופר  בחתם  ארוך.  תהליך  בהכרח  אינה  המזוזה  בדיקת 

כתב שאין צורך שהמזוזות ייבדקו על-ידי סופר מומחה, אלא גם אדם שאינו מומחה בסת"ם 

יכול לבדוק את המזוזות, ובתנאי שהוא יודע לעיין היטב בכתב. הסיבה לכך היא שבדרך כלל, 

מזוזה שנפסלה ניכרת על-פי סימנים ברורה – מריחה של דיו, קלף רטוב, כתמים, וכדומה. 

כמובן שעל הבודק לעיין היטב בכל מילה ובכל אות ואות, כדי לוודא שאין במזוזה כל פסול.

מכאן שניתן להוריד את המזוזה לזמן קצר יחסית, לבדוק את המזוזה, ולקבוע אותה בחזרה 

על המשקוף. כאשר מדובר בזמן קצר בלבד, פחות משעתיים-שלוש, אין צורך להחליף את 

על  לברך  אין  וכן  יא(,  מזוזה  ברכה,  עמק  א;  קצא,  קדושים  )דעת  חילופית  במזוזה  המזוזה 

קביעת המזוזה מחדש על המשקוף. 

את  להשוות  ממשיך  הוא  הברכה,  בעניין  ספק  שיש  כתב  א(  )רפט,  תשובה  בפתחי  אמנם 

הדין למקרה של הסרת הטלית ולבישתה מחדש )אך מזכיר שניתן לחלק ביניהם(, כך שלפי 

מנהג אשכנז )שאין מברכים על טלית שהוסרה על-מנת ללבשה שוב( אין לברך. כן נקטו רוב 

הפוסקים.

תהליך בדיקה ארוכה

והבאת  המזוזות,  על  יעבור  שמומחה  מומלץ  יותר.  רב  זמן  לוקחת  הבדיקה  הליך  לפעמים 

המזוזות למומחה עשויה לקחת זמן – יום או כמה ימים, ובוודאי יותר משעות בודדות. איך 

יש לנהוג במקרים אלו ביחס למזוזה חילופית ובנוגע לברכה על החזרת המזוזה למקומה?

הנושא הקל מתוך השניים הוא עניין הברכה. כאשר מורידים מזוזה לזמן ממושך – בוודאי 

ללילה שלם, אך הוא הדין לכמה שעות )לעניין טלית נהוג כ-שלש שעות( – יש לברך ברכה 

חדשה על החזרת המזוזה למקומה. כאמור, הלכה זו תואמת את הדין ביחס לברכה חדשה 

שמברכים על טלית לאחר הפסק ממושך.

המזוזה  על  לברך  יש  חדשה,  מזוזה  בקביעת  צורך  ויש  פסולה,  נמצאת  המזוזה  אם  כמובן, 

אך  פסולה  נמצאת  המזוזה  כאשר  הדבר  כן  המשקוף.  על  מיד  נקבעת  היא  אם  גם  החדשה 

ניתנת לתיקון: לאחר התיקון נחשבת המזוזה לחדשה, ויש לברך על קביעתה מחדש.

הבעיה של השארת הפתח ללא מזוזה מקשה עלינו יותר.

אך   - הדיבור  כוח  את   - האדם 

הייתה  מגמתם  כל  עצמם.  כלפי 

חפצם  כל  שם",  לנו  "נעשה 

ליטול בחזקה את צרכם, לעשות 

מלחמה )כמו שאמרו חז"ל( כלפי 

הדיבור  שיכוון  במקום  מעלה. 

כלפי מעלה, לדבר את ה"דבר ה'" 

שבעולם, נלחם דור הפלגה למען 

ניתוקו משורשו העליון.

את  הפלגה  דור  איבדו  כך  בשל 

עצם  את   - הקודש  לשון  מעלת 

מעלת הלשון שבה נבראו שמים 

הקודש  בלשון  בדיבורו  וארץ. 

צלם  מעלת  באדם  מתקיים 

אלוקים: כמו שהקב"ה ברא את 

העולם בלשון הקודש, כך האדם 

בורא בדיבורו באותה הלשון. על 

בראשית,  במעשה  הנאמר  דרך 

וברוח  נעשו  שמים  ה'  "בדבר 

פיו כל צבאם", כך האדם מסוגל 

לברוא עולמות בהבל פיו.

ניתן  אמנם  האומות  בלשון 

לברוא.  ניתן  לא  אך  לתקשר, 

הבריאה,  בכוח  שקלקלו  כיון 

ניטל מהם תמצית הכוח: הדיבור 

בלשון הקודש.

כוח  את  לנצל  שנזכה  ויה"ר 

לתורה,  קדושה,  לצורכי  הדיבור 

מצווה,  של  דיבור  ולכל  לתפילה 

ונקיים בעצמנו את מעלת האדם 

שנברא בצלם אלוקים.
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פתרונות זמניים

כגון   – משמעותי  זמן  לפרק  מזוזה  ללא  חדר(  )או  בית  להשאיר  אין 

ללילה שלם. בפרי מגדים )הובאו דבריו בפתחי תשובה, יורה דעה רפה, 

אין  ואם  מזוזה,  בו  שאין  בחדר(  )או  בבית  לגור  אסור  שאף  כתב  א( 

לשם  המזוזה  את  מורידים  כאשר  הבית.  את  לעזוב  יש  בפתח  מזוזה 

בדקיה לפרק זמן ממושך, יש אפוא למצוא פתרון לתקופת הבדיקה.

אופציה קלה, כאשר הדבר אפשרי, היא להשתמש במזוזה חילופית, או 

לשאול מזוזה מאחרים ולהשתמש בה. הרב חיים קנייבסקי שליט"א 

ביתך  )מזוזות  בפתח  זמנית  מזוזה  קובעים  כאשר  לברך  שיש  פסק 

קצר  לזמן  שנקבעה  מזוזה  על  לברך  שאין  כתבו  אחרים  אך  ו(,  רפט, 

בלבד )עי' אוהלי ישורון, עמ' 22, בשם הרב משה פיינשטיין(.

הוא  חילופיות,  מזוזות  השגת  של  אפשרות  אין  כאשר  נוסף,  פתרון 

העומד  העיקרון  התיקון.  לתקופת  הבית  על  הבעלות  את  להפקיר 

מאחורי פתרון זה הוא שחיוב מזוזה אינו חל אלא על בית שבבעלות 

עומד  אין הבית  הרי ששוב  בעלותו,  יהודית. אם הבעלים מפקיר את 

שיש  לסיכון  לב  לשים  יש  מזוזה.  חובת  עליו  ואין  יהודית,  בבעלות 

בכך: אמנם הסיכויים נמוכים, אך ייתכן שאחר יתבע בעלות על הבית 

בתקופת ההפקר, והלה יהפוך לבעלים המשפטיים על הבית.

רפה,  מעט  מקדש  )עי'  פוסקים  כמה  על-ידי  מוצע  זה  יצירתי  פתרון 

או  בשבת,  שנפלה  למזוזה  בהתייחסות  יט,  רפה,  מלכים  מזוזות  ג; 

אפשרות  שאין  באופן  שבת,  לפני  אחדות  דקות  כדין  שלא  שנקבעה 

לקבוע מזוזה אחרת(, ומבוסס על פתרון דומה המוצע בתחומי הלכה 

אחרים )כגון לעניין ציצית, כמבואר במשנה ברורה יג, טו על-פי הגמרא 

בשבת קלא, ב(. למשל, בספר טבילת כלים )עמ' פד( הביא בשם הרב 

שלמה זלמן אויערבך שבשעת הדחק מותר לאדם להפקיר כלי סעודה, 

ועל-ידי זה מותר לאכול בהם גם אם לא הוטבלו כדין. 

שכן  הדחק,  בשעת  אלא  הפקר(  )של  האמור  הפתרון  על  לסמוך  אין 

פוסקים רואים בו פתרון בדיעבד. בעיה אחת היא החשש לכנות מעשה 

ההפקר, שכן האדם ממשיך לגור בתוך ביתו, ובעיה נוספת היא שייתכן 

שאין להפקר תחולה כדין, כיון שעל-פי חוק אין ההפקר מועיל. 

כאשר זה הפתרון היחיד האפשרי, יש להפקיר את הבית בפני שלשה 

אנשים )עי' רמ"א, חושן משפט רעג, ה; עי' גם בסמ"ע רעג, יא, ובמשנה 

כדי  קניין  מעשה  לעשות  יש  המזוזות,  החלפת  לפני  טו(.  רמו,  ברורה 

שיחזור להיות בעלים על ביתו )ניתן לפתוח ולסגור את הבית(, שאם 

לא כן תהיה ברכתו לבטלה.

סיכום

וכן בבדיקת המזוזות כדין – בוודאי  יש להיזהר מאד במצוות מזוזה, 

ביחס למזוזות החשופות לשינויי במזג האוויר. יש שדואגים להשאיר 

שחשוב  כמובן  אך  קצר.  לזמן  גם  מזוזה,  של  "הגנה"  ללא  הבית  את 

הרבה יותר להקפיד על כשרות המזוזות. כאמור, אדם יכול לבדוק את 

מזוזות עצמו, אם יש לו את הסבלנות ואת היכולת לבדוק את הכתב 

בזהירות – אך זאת בתנאי המזוזות היו כשרות כדין בשעת קביעותן 

שאם  כמובן  מוסמך(.  מגורם  הכשר  להן  שהיו  )כלומר,  הדלת  בפתח 

מתעורר ספק בכשרות המזוזה, יש להיוועץ עם סופר מומחה.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

קביעת יארצייט לאדם שנפטר מרעידת אדמה ואין ידוע מתי נפטר

שאלה:

אדם שנפל עליו בנין בגלל רעידת אדמה בתאריך כח אלול בשעה 1:30 והשקיעה היתה בשעה 7:30 ומצאו אותו בתאריך כט אלול בשעה 7:20 

בצהריים ולפי מה שאומרים היתה לו מכה חזקה בראש שנראה שמת מיד מתי הוא יום היארצייט?

תשובה:

שלום רב,

יום היארצייט שלו הוא ביום כח אלול, משום שאז אנו מניחים שהוא נפטר, הן מחמת הסברא והן מחמת דין הרוב. וראה במקורות.

מקורות:

ראיתי בשו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' תרחצ שבמקרה שיש ספק מתי מת לא יועיל לדון לפי חזקת חי שהוא מת כמה שיותר מאוחר: "שהרי חזקה 

לא מכריע הספק שכך הוא האמת רק הנהגה לדידן, וכמו שהאריכו האחרונים ז"ל, ויסוד המנהג לשמור יאהרצייט משום שאז בשמים הנשמה עולה, 
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וזהו ביום הנכון ולא ישתנה בחזקה רק לפי האמת". לכן מסקנתו שם הוא לנהוג יארצייט יומיים. אולם בנד"ד ברור שאין צריך לנהוג יארצייט אלא רק 

ביום כח אלול משום שעפ"י הרוב אז אנו מניחים שהוא נפטר. )ורובא דליתא קמן אינו כמו חזקה שזה רק הנהגה לנהוג בספק(.

)עצים שהיו  ויש עדות שקיבל מכה חזקה מה"קלצער"  בנהר  לגבי עגונה שנעלם בעלה  יח שדן בהרחבה  סי'  יצחק אבה"ע  ראה בשו"ת באר 

מעבירים ממקום למקום דרך הנהרות( ומאז נעלם. ודן בדין מים שאין להם סוף שכידוע מדאורייתא אנו אומרים שהוא מת שהרי רוב מתים, 

וחכמים החמירו בעגונה. וכתב להתיר משום שהמכה שקיבל מהעצים שנפלו לעברו מגובה של יותר מי' טפחים גם כן אנו אומרים שרובן למיתה. 

והוכיח כך מהסוגיות בב"ק שנפל לבור גובה י' רובן למיתה. ומהסוגיות בטריפות הוכיח שאין הבדל בין נפל מגובה י' לבין נפל עליו מגובה י', לכן, 

אנו קוברים שרובן למיתה. אולם עדיין אין ראיה מדברי הבאר יצחק שאכן הוא נפטר מיד, אפשר שרובן למיתה אבל יכול לקחת כמה שעות, 

וממילא אנו נכנסים ליום כ"ט אלול.

אלא שיש להוכיח מהסוגיה בב"ק "איתיביה: בית הסקילה היה גבוה שתי קומות, ותני עלה: וקומה שלו הרי כאן שלש; ואי סלקא דעתך יש חבטה 

בפחות מי', למה לי כולי האי? ולטעמיך, נעביד עשרה! אלא כר"נ, דאמר ר"נ אמר רבה בר אבוה, אמר קרא: ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה, אי 

הכי, נגבה טפי! משום דמינוול". ופירש רש"י ברור לו מיתה יפה שימות מהר. כלומר, השיעור ששיערו חכמים מקסימום גובה מצד אחד שימות מהר, 

אבל שלא יתפרק לאברים, הוא ב קומות + קומת האיש = 3 קומות. אבל בי' טפחים כנראה אינו מת מיד, או עכ"פ כנראה שאין רוב שהוא מת מיד. 

עכ"פ ברור שבגובה ב' קומות + קומת האיש הוא מת מהר, וכנראה עפ"י רוב מיד. משום שהיו ממתינים לראות אם מת )מיד( ואם לא, היו העדים 

זורקים על החייב בסקילה אבנים. ואם היו משערים חז"ל שעפ"י רוב הוא לא ימות מיד, ודאי היו מגביהים עוד קצת. א"כ ברור שמהר הכוונה היא 

שעפ"י הרוב הוא מת מיד. 

וקומת אדם הוא 3 אמות כמבואר בעירובין מח. = כלומר = 18 אמות שהם בין 8-10 מטר תלוי בדעות השונות. נמצא שאם נפל עליו מגובה כזה, אנו 

אומרים שעפ"י רוב הוא מת מיד הוא ממש בסמוך לנפילה. בפרט שמחמת המכה שרואים שהוא קיבל נראה עפ"י אומדן הדעת שהוא מת מיד נראה 

שכך יש להניח ולקבוע את יום היארצייט לפי התאריך – כ"ח אלול.

עניית אמן לאשה שאומרת קדיש

שאלה:

האם מותר לענות אמן לאישה שאמרה קדיש בביהכ"ס בתפילת ערבית בעזרת נשים ? המניין היה של גברים והיא לבדה נשמעה

תשובה:

שלום רב

כיון שיש למחות באשה זו שלא תאמר את הקדיש, ומשום היום ודאי אשה לא אומרת קדיש ואף במקום שלא שומעים את קולה, ממילא לדעתי 

אין לענות אמן, שהרי בכך מחזקים את מעשיה.

מקורות:

בעל המטה אפרים כתב "מי שאין לו בנים רק בת וצוה לפני פטירתו שילמדו עשרה בביתו בשכרם ואחר הלימוד תאמר הבת קידש אין לשמוע לו 

ויש למחות שלא לעשות כן ומכל שכן שאין להניח שתאמר קדיש של תפלה ואפילו אם היא פנויה אסורה וכמכל שכן אי אפשר חלילה להשמיע 

קולה לרבים באמירת קדיש בין בבית הכנסת בין במנין , אלא אם תרצה לזכות את אביה תהיה זהירה בכל עתות התפלה בין בבית הכנסת בין במנין 

להטות אזנה באמירת קדישים לענות אמן בכוונה רוצוי ויודע מחשבות יחשוב לה כאילו אמרה וקיימה מצות אביו" ]וביאר שם שהיינו אף במקום 

שאין משום קול באשה ערוה[.

ואכן, דעת רוב ככל הפוסקים היא שאין לאשה לומר קדיש כלל וכלל וכמבואר בשו"ת חוות יאיר )סי' רכב( שיש למחות ביד אשה שרוצה לומר קדיש, 

והסכים עמו בשו"ת כנסת יחזקאל )הובא בבאר היטב או"ח סי' קלב סק"ה( וכן כתב בבית לחם יהודה )יו"ד סי' שעז סק"ה( וכתב שהדבר נחשב 

ל"חוכא ואיטלולא", וכ"כ במטה אפרים )דיני קדיש יתום שער ד' ס"ט ובאלף למטה סק"ט שאף במקום שאין בו משום קול באשה ערוה יש למחות 

ולאסור אמירת קדיש ע"י אשה משום שבזמן הזה שכיח פריצותא ואם בדורו כן בדורינו על אחת כו"כ( ובקיצור שולחן ערוך )סי' כו ס"כ(, וכ"כ בשו"ת 

תורה לשמה )סי' כז( ובשדי חמד )מערכת אבילות כלל קס( ובשו"ת שלמת חיים )סי' תריז( ושו"ת משפטי עוזיאל )או"ח ח"ב סי' יב(, שו"ת דברי 

ישראל )ח"ג סי' לג( ושו"ת ציץ אליעזר )חי"ד סי' ז(, וראה עוד בארוכה בזה בשו"ת יחל ישראל )ח"א סי' פד( שקיבץ דעות גדולי הפוסקים בזה וכן 

העלה בילקוט יוסף )או"ח סי' נו סעיף לא(.
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ויש שהקילו שאשה תאמר קדיש היינו בבית פרטי ולא בבית הכנסת עי' שו"ת שבות יעקב )ח"ב סי' צג( ושו"ת תשובה מאהבה )ח"ב סי' רכט אות 

י( שהקילו דווקא בבית הנפטר ולא בבית הכנסת בכלל. ובחוברת הפרדס )תשכג קובץ ו( בדעת הגרי"א ענקין הקיל בעזרת נשים בפני נשים בלבד, 

עי' שו"ת מנחת יצחק )ח"ד סי' ל( וקובץ הפרדס )לח חוברת א סי' ד( באריכות שבפני נשים בלא עשרה זכרים אין לומר כלל משום שאין אומרים 

קדושה אלא בפני י' זכרים.

אם כי חשוב לציין ששמעתי מעדות מוסמכת שרעייתו של הגאון ר' משה שניידר )ראש ישיבת עץ חיים בפרנקפורט ואח"כ בלונדון(, ילידת ראדין, 

והיתה יתומה מאב ומאם, וגדלה אצל החפץ חיים בביתו, ועפ"י הוראתו היא אמרה קדיש מעזרת הנשים. אולם ברור שהיום זה לא מגיע מהכיוון 

הזה, אלא מגיע מחוסר צניעות וכד', לכן ברור שאין לומר ואין לענות ע"ז אמן. 

נטל ארבעת המינים עם ניילון

שאלה:

מה הדין לבעל תשובה שנטל בביתו ארבעת המינים עם השקיות שבהם נארזו בבית האריזה ההדסים והערבות, האם יצא ידי חובה ?

תשובה:

שלום רב

חציצה כידוע פוסלת את הנטילה, ולא קיים בכך מצותו.

מקורות:

יש פוסקים שסוברים שלקיחה על ידי דבר אחר, כלומר שאם הדבר החוץ מסייע בלקיחה, זו אינה חציצה, ראה רמב"ן ור"ן בסוכה לז, אבל אינני חושב 

שהמקרה שלנו תואם לכך, הניילון אמנם שומר על הטריות, אבל אינו מסייע בלקיחה, ובפרט שלדינא נקטו חלק מהפוסקים בסי' תרנא שאפילו אגד 

הלולב חוצץ אם הוא ממין אחר שאינו מין הלולב, וע"ע תוס' סוכה שם, ומשנה ברורה על סעי' ז' בשו"ע שם בשיטות השונות, ומכל מקום אם כרך 

סודר על הלולב לכל הדעות לא יצא כמבואר שם.

תרם לבית הכנסת תחת שמו ושם רעייתו, לאחר הגירושין רוצה להסיר את שם רעייתו

שאלה:

שלום וברכה ותודה רבה על התשובות היפות והמחכימות. ברצוני לשאול הלכה למעשה באלמנה שנישאה ובעלה השני תרם  לבית כנסת חדש חלון 

שנמכר ב-18,000 דולר  הוא ביקש שייכתבו שזה נתרם על ידו ועל ידי אשתו כעבור שנתיים הם התגרשו הוא מבקש שיסירו את השם של אשתו 

גרושתו מהשלט המראה  את שמות התורמים כי הוא שילם על הכל האם יש לו רשות לעשות כן אודה לכם על תשובה  מהירה ומנומקת כל טוב 

והצלחה רבה

תשובה:

שלום רב,

מסברא נראה שהצדק עימו. שהרי בהלכות צדקה )יו"ד סי' רנט סעי' ג'( מבואר שאדם שתרם משהו לבית הכנסת ושמו עליו אסור לשנותו. כלומר, 

כל עוד "שמו עליו" יש לו זכות שלא יסירו את שמו אפילו אם ישמו שם חלון חדש שמישהו אחר תרם. וכתב שם הרמ"א: "וכל זמן ששם בעלים 

חקוק על הכלים שנתן, לא נשתקע שם בעליה". אז אם יש לו זכות על השם שיופיע שם בגין תרומתו. מן הסתם הוא יכול להחליט אם לכתוב את 

שמו כך או כך. בתחילה הוא רצה ביחד עם אשתו, וכעת הוא רוצה את שמו לבד. כך נראה לי מסברא.

אולם יש לשים לב, שאם יש בכך פגיעה באישה בכך שכולם ראו את שמה מתנוסס על קיר ביהכ"נ ועכשיו שמה הוסר, יתכן שאין לו זכות לפגוע 

ברעייתו לשעבר.

נקודה נוספת ראוי להעיר, יתכן שהכסף הגיע מחשבון המשותף לשניהם, וממילא לא ברור שיהיה נאמן לטעון שהכסף שלו.
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