
בס"ד

מזל טוב על המזוזה החדשה!

להלן תמצית ההלכות הקשורות לקביעת מזוזה.

שאלות ספציפיות יש לשאול רב.

 יש צורך במזוזה בכל פתח ובכל צורת פתח, לכל חדר ולכל פרוזדור, גם בבית וגם בבית.1
 עסק, גם בבנין בבעלותך וגם בבנין שכור. צורת הפתח נקרא כל פתח שיש לו מזוזה
 בצד ימין כשנכנסים לחדר ועליו משקוף. פתח עשוי מכותל החדר ללא משקוף בתקרה

פטור ממזוזה: ראה ציור א'.
 חדרים החייבים במזוזה כוללים עלית גג, מרפסת, חדר כביסה ,מוסך, חדר ארונות וכדו'..2

  מטר. אין לקבוע מזוזה1.85 על 1.85הגודל המינימלי של חדר להתחייב במזוזה הוא 
בפתח  שרותים, חדרי אמבטיה, וכדו'.

 פתח דלת לפרוזדור המוביל לחדר שגודלו כנ"ל חייב במזוזה אפילו אם הפרוזדור עצמו.3
פחות מהגודל הזה.

 לאחר קביעת מזוזה חייבים להשאיר את המזוזה במקומה אפילו אם הדיירים עוברים.4
דירה, אלא אם כן יודעים בפירוש שהדיירים החדשים אינם יהודיים.

כך.5 ימין  לצד   מגלגלים את המזוזה בזהירות מצד שמאל 
את עוטפים  מבחוץ.  נראים  ו-י'  ד'  ש'   שהאותיות 
מכן ולאחר  מרטיבות  לשמרה  פרגמנט  בנייר   המזוזה 
 מכניסים אותה לבית המזוזה כשהאותיות הנ"ל כלפי

מעלה וכלפי חוץ כמו בציור ב'.
ימין.6 בצד  הדלת  למזוזת  המזוזה  בית  לקבוע את   צריכים 

 כשנכנסים לחדר, בחלק התחתון של שליש העליון של
בית המזוזה להיות במרחק של לפחותהדלת. על ראש   

  לפי שיטת האשכנזים יש לקבוע את ס"מ מהמשקוף.10
א'. בציור  כמו  פנימה  נוטה  העליון  כשחלקה   המזוזה 

לשיטת הספרדים המזוזה תיקבע ישר.

 חייבים לקבוע את המזוזה היטב! אם אין אפשרות לקבעה ע"י ברגים או מסמרים יש.7
 להשתמש בדבק מגע חזק, דבק אפוקסי או סיליקון. הדבקה ע"י נייר דבק פשוט היא

פסולה!
 ברכה אחת מספיקה לכל המזוזות שקובעים בבת אחת כאשר עדיף לברך על המזוזה.8

שקובעים בכניסה הראשית של הבית.
אין לדבר משעת אמירת הברכה עד שגומרים לקבוע את כל המזוזות..9
 מברכים על קביעת מזוזה רק כאשר החדר הוא לשימוש מגורים, הוא בגודל המינימלי.10

 ובפתח יש דלת. אין מברכים על קביעת מזוזה בפתח חדר שלא למגורים, שאין לו דלת
או שהוא קטן מהמידה המינימלית, על אף שיש חיוב מזוזה בכל המקרים האלה.

 אם מחזירים אותה המזוזה למקומה המקורית באותו יום שהורידו אותה, אין לברך על.11
קביעתה חזרה, אלא אם כן המזוזה נבדקה ונמצאת פסולה ותוקנה.

לפני שקובעים את המזוזה יש לברך:

ברוך אתה ד' א-לוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לקבוע מזוזה.
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