מדה כנגד מדה
מקרה אשר קרה לאחרונה עם יהודה תושב וויליאמסבורג
בעילום שמו( שהרבה שנים לא היו לו ילדים .יום אחד הוא מסר את
התפילין שלו לבדיקה ומה מאד הוא נבהל כאשר נתברר לו שבפסוק
למען ירבו ימיכם היתה חסרה המלה בניכם .לאחר שרכש לעצמו
מזוזות חדשות ,הוא נפקד ב"ה .שמעו עמי בינו זאת!
סיפור דומה קרה ליהודי אחר בא"י כאשר בא לרבי והזכיר את עצמו שהרבי
יתפלל עבורו בגלל היותו חולה לב .גם במקרה זה ייעץ הרבי לבדוק את המזוזות
שמא אינם כשרות .וכן היה .בדקו את המזוזה ומצאו שהמלה לבבך חסרה .מיד
החליפו את המזוזה והאדם הבריא כליל .הרופאים התפלאו מאד וסרבו להאמין
אך זוהי היתה העובדה.
בשני הסיפורים הללו ישנו מוסר השכל לקוראים הנכבדים .לא להתמהמה
ולבדוק מיד את התפילין ואת המזוזות.
כי יכול בהחלט לקרות שאצל אדם שפשט את הרגל ישנה בעיה עם המלה
מאדך .לאדם אשר סובל מנדודי שינה ,יכול להיות שיש בעיה עם המלה
ובשכבך אדם אשר לו צער גידול בנים ל"ע או שנסתלק צעיר מן העולם ,אפשר
שהפסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם אינו כשורה .אדם אשר פרנסתו אינה
מצויה צריך לבדוק את המלים ואספת דגנך אדם אשר סובל מהקיבה ,אפשר
שישנה בעיה עם המלים ואכלת ושבעת אדם אשר בנו אינו לומד טוב ואינו שם
לב ללימודים ,זה יכול לקרות כאשר המלים ולמדתם אותם את בניכם אינו
כשורה .אדם אשר פוחד מפני גנבים בביתו ,צריך לבדוק את המלים בשבתך
בביתך .אדם אשר קרתה לו תאונת דרכים ל"ע והוא פוחד לצאת לרחוב ,צריך
לבדוק את המלים ובלכתך בדרך .אדם אשר תערערו אצלו עיקר האמונה
והבטחון בהשגחה הפרטית ,צריך לבדוק את המלים פן יפתה לבבכם .אדם אשר
אין לו ילדים ,צריך לבדוק אם המלים קדש לי כל בכור או וימי בניכם אינם
כשורה .אדם אשר אינו חושק ללמוד תורה ,צריך לבדוק את המלים ודברת בם
אדם אשר יוצא לו לעתים קרובות לנדוד למרחקים ולהיות מחוץ לבית ,צריך
לבדוק אם אין לזה קשר עם המלים ואבדתם מהרה מעל הארץ .אדם אשר
סובל מיסורים ביד ,יכול להיות שזה נובע מבעיה עם המלים על ידך או על
ידכם .אדם אשר סובל מהעינים ,צריך לבדוק את המלים בין עיניך או בין
עיניכם ,כל הכללים שפרטנו אינם כלל .כי על כל תגות ישנם סודות כמוסים .על
כל פנים מחוייב כל אחד לבדוק את התפילין והמזוזות שלו.
)הרוצה

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.

