קריאה לחזרה בתשובה
בשנים האחרונות התרחשו אסונות רבות גופניות ורוחניות עשרות
ספרי תורה נשרפו ונשדדו ר"ל ,כמו כן מאות זוגות תפילין והרבה
ספרי קודש בשווי של אלפי דולארים ,נוסף לכך נשמדו כליל הרבה
בתי מדרש ,ישיבות ותלמודי תורה ,מקומות אשר קול התורה
והתפילה לא נדם בהם משעות הבוקר המוקדמות ועד השעות
הקטנות של הלילה.
אנו יהודים מאמינים בני מאמינים יודעים כי אין אסון מקרי בעולם בפרט
כשמדובר בתשמישי קדושה בהיקף גדול כל כך ,ובתדירות גבוהה כזו.
הרמב"ם בתחילת הלכות תענית בהתייחסו לפסוק "אם תלכו עמי קרי"
הנכתב בפרשת התוכחה מפרש ,כי אם יתלו את המקרים אשר יקרו ביד
המקרה ויתעלמו מהאזהרות והקריאות שבדבר ,אזי הקב"ה ירבה את
העונשים ,חס ושלום.
יוצא מקביעתו של הרמב"ם )הידוע כאחד מגדולי ההלכה( ,שהעונש חמור מאד,
כאשר אין מנסים לתקן את המעוות ,כאשר קורה מקרה ואין מנסים לחפש
אחר התקלה אשר הביאה לטרגדיה ,כפי שמופיע בספרים הקדושים בדבר
הדרך לתיקון המצב והתשובה ,אשר צריך הוא ובני ביתו לקחת על עצמם
שמקרה כזה לא יישנה.
לדוגמא :כאשר קורה ,חס ושלום ,מקרה אסון בילדים אשר לא טעמו טעם
חטא ,יש צורך לבדוק את המזוזות ,כדבר הראשון )שבת לב ,(:לאחר מכן יש
לבדוק את ציציות כל בני הבית כולל הילדים אם הם נעשו לפי ההלכה
]טוויה ,שזירה לשמה ,מצמר )שבת לב.[(:
יש גם לבדוק את כשרותם של מוצרי המזון הנכנסים לבית הן לילדים והן
למבוגרים ולידע בבירור שלא קיים שום חשש מבחינת הכשרות .למותר
לציין את נושא התולעים שהוא אקטואלי מאד ברבים מן המוצרים .בפרט
בתקופת הקיץ יש להקפיד לשמור את המוצרים במקום קריר ,מפני שהחום
מייצר תולעים אף אם האריזה סגורה היטב.
העצה לגבי מוצרי המזון היא :בקיץ לשמרם במקרר ובחורף במיכלי זכוכית
סגורים.
סיבה חשובה לא פחות כאשר קורה אסון ר"ל היא הצניעות שהזלזול בנושא
זה גורם מקרים חמורים) .חפץ חיים באגרותיו ,ר"ה מקאלאמיע בכל ספריו(.
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.

