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רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 למזוזות ותפילין

נפשם" על ולעמוד "להקהל תבל וברחבי בארה"ק ישראל לרבני דחופה קריאה
כולובאנו העולם ובכל הקודש בארץ הרבנים לכל דחופה בקריאה בזה

הסכנות את הרחב לקהל להסביר הכנסת בבית הדרשות את לנצל
הצומחות הנוראות האסונות עם ישראל בני לאחינו הנגרמות הגדולות
אנו ואין מעולם שמענו שלא ונוראות גדולות אסונות ליום מיום ועולות

ככה? לנו ה' עשה ולמה מה על יודעים

שלכעת מיוחדים בכינוסים להתאסף נפשם על ולעמוד להקהל הזמן,
שכל לנו המגלות ערוך בשולחן מפורשת ההלכה הסברת
רח"ל, הסט"א לרשות נפלה הסת"ם שהקדושת בעקבות באים האסונות

ועוד. ובמ"ב יוסף בבית כמבואר עלינו המושלים הם והם

יראההפסוקה הלכה זו ה' דבר את להביא לעצמו קדושה חובה רב כל
.ובשכונתו בעירו ישראל בית לכל

להלן:השו"ע דברי נעתיק

:כאלו?שאלה גדולות אסונות ביום יום מידי קורה איך

:תשובהכשירה מזוזה לו שיש שמי כותב: רצ"ו בסימן יוסף הבית הנה
והתפילין המזוזות היו ואילו וצוקה, מכל וניצול נס לו נעשה
ראש על תלוי הזה הקולר ועכשיו עליהם, מגינות המצות היו כשרים

והסופרים. הסוחרים וראשי המספקים

שנכתבואי שבסת"ם כשרות על הקטנים על גדולים להזהיר צריך לכך
הכשר. בלי פסול קלף על

תרתיאוי ודמים בממון משלמים שאנו שהסת"ם בימינו עלתה שכך לנו
ועזה יריחו ערבים של ממקומות בא שהקלף נתברר ולבסוף ,משמע

כלל. השגחה שום בלי ועוד יפן ומסין

משהמרן רבי הגה"צ עם שליט"א ווייס טוביה יצחק רבי הגאב"ד
שליט"א, ואזנר והגר"ש הרדית, העדה של הביד"ץ וכל שטרנבוך

והמוכרים הסופרים נגד קורא'ס בקול יצאו בארצה"ב רבנים 30 ועוד
ידיעה בחוסר ונכשלים השגחה בלי סת"ם וקונים שמוכרים והקונים
סת"ם במצות יצאו לא ועי"ז כשר שאינו קלף על שכותבים באיסורים
אך סת"ם דברי ושאר קלף לקנות שמו ולחושבי ה' ליראי בקריאה ויצאו
פונים שערביים איך סופרים לי סיפרו ולדאבונינו מעולה, בהשגחה ורק
משאיות מביאים שהערביים זה לבד ולא לסת"ם, קלף מהם לקנות אליהם
הם אלא להם די לא וזה כבר, אותם שתפסו כמו ועזה, מיריחו שלימים
סוחרים הרבה ותפסו מאוד, זול במחיר ומוכרים לסופר מסופר הולכים
הביאו הדוקמנטים וכל מהערביים, ישר שקונים הקדושה בארצינו
אבל ,ז"ע קורא'ס בקול שנה 17 לפני יצא שכבר ,א"שליט ואזנר להגר"ש
הגאב"ד מרן הזה. הגדול המכשול על שיעוררו אנשים די אין לדאבונינו
תפילין מצות קיים לא כשר אינו הקלף שאם שם כותב א"שליט ירושלים

לבטלה. ברכות ובירך מימיו,

תפסוהיום בלוד שבמכס לו סיפר שלו שהרב לי וסיפר סופר אלי בא
אותו ושאלו ,מזוזות לכתוב מוכן קלף חתיכות 11.000 שהביא יהודי
.לו האמינו לא המכס ואנשי למזוזות, שבקדושה דברים זה וענה זה? מה
זה ,נכון שזה ואמר זה, את לו והראו התעופה שדה של הרב את וקראו

רח"ל. הרבה שנים כבר הולך כאלו ודברים .מזוזות עליו לכתוב קלף

וכסילמרן זקן המלך כותב ר"ה סימן או"ח סופר חתם שו"ת (הואבעל
הרע) המוליכיןהיצר החזנים א': רגל רגלים: ג' של כסא על יושב

נבילות המאכילים שוחטים ב': רגל ישראל. כלל תפלות למחנה מחוץ
פסולים, ומזוזות תפילין הכותבין סופרים ג': רגל ישראל. לבני וטריפות

לכלום צריך לא ותו

הגונים:סופרי שאינם פ"ג)החת"ססת"ם סימן לאחד(ח"י מכתב כותב
ידי ועל בנושא בקיאים אינם בזמנם שהסופרים דורו בני הרבנים
הניחו לא אשר חרדים יהודים מאות וישנם הרבים. את מכשילים כן
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כותב סופר הקסת בעל גם מכך. מתעלמים והרבנים כשרים תפילין מעולם
חכמים. חכמים משנת בעל בשם זה כגון

ה"בסופרי אצל לקנות הפסיקו בכשרות מדקדקים יהודים שאלפי
להסופרים שהאמינו עכשיו עד סומים שהיו כמו סת"ם וסוחרי
רואים כשאנו אבל הקלפים. על הכשר תעודת שום בלי ולהחניות וסוחרים
יוסף. בבית כמבואר הסת"ם בעון שזה בעליל רואים הגדולים, האסונות

כלמזוזה מצות בניו: וימי ימיו יאריכו מזוזה במצות כתיבהזהיר הנה :
ח) ו, דברים)"ובשעריך ביתך מזוזות על עקב"וכתבתם בפ' ונשנה ,

כ) שם(יא, עקב 'ובפ כ"א). המצוה:(פסוק שכר ימיכםמפורש ירבו למען
בניכם השמיםוימי כימי להם לתת לאבותיכם ה' נשבע אשר האדמה על

הארץ". על

ל"רפ"ה)הטורוז סימן דעה בה:(יורה הזהיר מזוזה]וכל יאריכו[במצות
בניכם וימי ימיכם ירבו למען דכתיב ,בניו וימי ימיו:וז"ל (וממשיך,

יתקצרו, בה זהיר אינו לאו.ואם שומע אתה הן חכמיםדמכלל דרשו ל"בוכן דף (שבת
(ע"בקטנים מתים ובנותיו בניו מזוזה לד)דכתיבבעון ,ב 'ירמי)נפשות דם

הוא ועד"ז עכ"ל. עכ"ל), מצאתים, במחתרת לא ליה וסמיך נקיים אביונים
שם בשו"ע('א בניו:(סעיף וימי ימיו יאריכו בה הזהיר אינו(ומסיים:וכל ואם

יתקצרו, בה ל)זהיר"עכ.

נגלה:שמירת נס הוא המזוזה ידי על וגדולההבית שם: בטור מ"ש על
א"וכל וז"ל: יוסף, הבית כתב וכו', ידה על נשמר שהבית מזה
אריכות לאדם חביב דיותר גבי ואעל .קאי בניו" וימי ימיו יאריכו בה הזהיר

נסתר נס הוא ימים דאריכות משום הבית, משמירת הביתימים ושמירת
בבית והדר נזקין מזוזה בהם שאין בתים בשאר שהדרים ,נגלה נס הוא

ניצול מזוזה בו הביתשיש דשמירת משום ,נ"א גדול. הבית לשמירת קרי ,
מבחוץ, אותו משמרים ועבדיו מבפנים שהוא ב"ו, של מלך מנהג הפך הוא

עכ"ל. ,גדול לי קרי

ובפרישהדקאי ואפשר וז"ל זה, על וכתב הנ"ל, הב"י דברי את הביא
לומר, ובא מזוזה,אדסמיך, כשיש מתים שאינן [בלבד] זו לא

ניזוקין אינן 'אפי זה.אלא לפני ש"כמ דמתים, מזוזה שם כשאין משא"כ ,

גדולהזו מצוה קיום על השכר דמלבד המצוות, כל משאר מזוזה מצוה
ימים) אריכות)שהבית עצמה, המצוה מגוף וריוח הנאה לו מגיע ,

ידה על נשמר

וגדולוהב"ח קאמר, דהכי נראה דעתי עניית לפי וז"ל: זה, על כתב
זומזה, מצוה קיום על שכרו לאדם נותן שהקב"ה לבד ,דלא

,ובניו הוא ימים אריכות דהיינושומרת היא עצמה דהמצוה זה אף אלא
נשמרביתו ידי שעל המצוות,(מבית), כל בשאר משא"כ .היזק מכל [הבית]

לעתי שכר לאדם שישלם יתברך הוא דנאמן גבי מצותיו,דאעל קיום על ד
ממ בעצמה. המצוה קיום מגוף וריוח הנאה שום לו מגיע אין מקום מכל

כן נשמרשאין שהבית עצמה, המצוה מגוף וריוח הנאה דאיכא זו במצוה
ידה כמועל המצוה, קיום על הקב"ה לו שיתן השכר על לו נוסף וזה .

עכ"ל. ,אגרא צערא לפום מצוותיו קיום שאר כל על שכר שנותן

מזוזההרי חיים, תורת – הקדושה תורתינו פי על נקבע כי רואים אנו
י"ע שנעשה ואפילו ערביים – גוי של קלף על שנכתבה ותפילין
לפיקו"נ הגורם וזה הגדולה הכי האסון הוא הכשר, לו אין והסוחר ישראל
וקול במכתבי וכמבואר ישראל. לעם הגדול הכי באופן דמים ושפיכת

רבוהה"ק. של קורא'ס

זכותלגאולה שנזכה בעדינו תגן וס"ת ומזוזות תפילין כשרות שמירת
בב"א. שלימה

   
  

   

לצדקה  תורמים  שאתם  תרומה  בכל  מהפך: 
המשאבים  מופנים  להיכן  יודעים  אינכם 
לצדקה.  נטו  הולך  הכסף  אם  הכספיים, 
במפעל הזוהר העולמי אתם תורמים ויודעים 
במאה אחוז נטו שכספכם מנוצל למטרה, כי 
אתם תורמים ישירות לבית הדפוס. ברשותינו 
מוכנים  וספרים  עלונים,  זוהר,  אידרא,  דפי 
לפרטים: יפה,  בעין  ותרמו  הרתמו   לדפוס, 

על  לרשום  אפשרות  ישנה   -  0527-651911
התורם"  "לזכות  או  נשמת"  "לעילוי  העלון 

וכדומה.


