התיקון במקרה שריפת ספרי תורה
בשו"ת זכרון יהודה מהגה"ק מוהר"ר יהודה גרינוואלד זצ"ל,
אבדק"ק סטמר )ח"א סימן מ"ד( במכתבו משנת תרע"א לראשי
הקהל שעל העיר טאשנאד לאחר שנשרפו שם שני ספרי תורה ,כמה
טליתות ותפילין ,סידורים ושאר תשמישי קדושה הוא מציע להם
לקבל על עצמם שלושה דברים מלבד הצום והם:
א .להקפיד על שמירת כבוד התורה ,לא לשוחח בשעת
הקריאה.
ב .שבעל קורא יגיה בכל יום ששי את פרשת השבוע באותו
ספר שעומדים לקרוא מתוכו.
ג .צריך להזמין סופר סתם שיבדוק את כל המזוזות בכל בתי
הקהילה ואם אפשר גם את התפילין .ההוצאות ישולמו מקופת
הקהילה.

ספרי תורה פסולים
לצערנו ,הבזיון הוא גדול לאמר זאת ,אבל ההכרח לא יגונה .ידוע שאחוז גדול
מבתי הכנסת משתמשים בספרי תורה פסולים ואף חלק מהכשרים טובים רק
לשעת הדחק או בדיעבד .לפעמים יוצא שבאי עליה למפטיר ,כנהוג בשבוע של
ה"יאר צייט" ,גורמים נחת רוח לאבות יותר מאשר אילו היו עולים לתורה .כי
אם ספר התורה פסול אזי שתי הברכות מלפנים ומאחור היו לבטלה .זאת ועוד
גם לא יוצאים ידי חובת קריאת ושמיעת התורה .זו גם יכולה להיות סיבה
למקרים אשר קורים לספרי תורה רח"ל ,כפי שמוכח מהתיקון הראשון מהגה"צ
ר"י גרינוואלד שהזכרנו לעיל.
אי לכך הננו פונים בקריאה דחופה לכל הרבנים ,שמשים ,גבאים וראשי
הקהילות שעליהם מוטלת האחריות המלאה לכל הברכות שמברכים על התורה
וגם חיוב מצות קריאת התורה ,לבדוק ולהגיה לאלתר את ספרי התורה אצל
סופר מומחה ויר"ש מאד.
הערה! יכול לקרות שנמנעים מלבדוק ס"ת בגלל מחסור בכסף .לכן העצה
היעוצה היא לערוך מגבית בין קהל המתפללים לכיסוי ההוצאות .הם בודאי
יתרמו בעין יפה למצוה חשובה זו ונוסף לכך יימנעו מעצמם את ענין הברכות
לבטלה.
סגולת המזוזה :אריכות ימים ,שמירת הבית ,פרנסה ,שידוכים ,שמירה בדרכים ,זרע של
קיימא ,זווגים הגונים ,רפואות וישועות הצלחה בכל הענינים.
זכור!!! אם הסופר אינו ירא שמים או שהמזוזה והקלף אין להם הכשר – לא
קיימת מצות תפילין ומזוזה מימיך ואין לך כל הסגולות האלו.

