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 משפטי אמונה
 

 כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעת יצא לחפשי חנם
מן התורה לקנות עבד עברי, למרות שיש אפשרות לקנות עבד כנעני שהוא  הקדוש מפרש שמצוה האור החיים

הרבה יותר ריווחי, שכן עבד כנעני נשאר רכושך לצמיתות, לעומת עבד עברי שנמכר לזמן מוגבל של שש שנים. 
וגם בקניית עבד עברי הינך קונה אדון לעצמך, כי עליך לתת לו את כריתך אם אין כרית מיותרת, ואם צריך 

לכת לבית המרחץ לא יוליך כליו אחריו לשם, ולא תעבוד בו עבודת עבד. למעשה, זהו ויתור גדול ועצום מצד ל
 הקונה, ומה הטעם בכל זה, ומי יסכים בכלל לוותר על כל כך הרבה הטבות כשיש ברירה לקבל פי כמה?

כולים לקבל משפטים רק בני ישראל י -" לפניהםעל כן פותחת התורה בלשון "ואלה המשפטים אשר תשים 
כאלה, אך אומות העולם נאמר עליהם "ומשפטים בל ידעום". הם אינם מסוגלים להבין דבר כזה, כי צריך הרבה 
אמונה בכדי להבין שבכל זאת כדאי הדבר להעדיף את הרווח המועט שבמעשה החסד ליהודי על פני רווח גדול 

ב"ה והכל תלוי ברצונו, לא יוכל להתגבר על עצמו שאין בו רווח של מצוה, ובלי אמונה שהכל מידו של הק
 ולעשות עסקים הכרוכים במעשי חסד.

* 
ה"חפץ חיים" היה יתום מאביו, ואמו האלמנה התחתנה בשנית. לאותו בעל היתה בת מאשתו הראשונה, 

 ר".וכשהגיע החפץ חיים לפרקו הציע אביו החורג את בתו שתזכה להיות כלתו של העילוי הצעיר "ישראל מאי
ובימים ההם הוצעו לחפץ חיים הצעיר שידוכים של בנות עשירים מופלגים. אחיו הגדול של החפץ חיים רצה 
לעכב את השידוך עם בתו של אביו החורג שלא היה איש אמיד. כששמע החפץ חיים שסיפור זה עלול להפריע 

ך נסגר השידוך עם בת האב לשלום בית בין אמו לאביו החורג, לא רצה לשמוע בשום אופן שידוך אחר, וכ
 החורג.

לעת זקנתו אמר החפץ חיים, שרק בזכות אשתו הצדקנית זכה ללמוד תורה וחיבר חיבורים, כי היא תמיד 
ל ללמוד בשלווה, ואילו היה לוקח אשה וולא דרשה שום דבר מענייני העולם הזה, וכך היה יכ ,הסתפקה במועט

לחן חותנו הרבה שנים, אך כאשר כל זה היה נגמר, היה צריך שאינה מסתפקת במועט, אמנם היה סמוך על שו
ואז היה מוטרד ממחייתו  ,יכול לשנות מהגלות ובדרך כלל מי שהתרגל לחיות בעושר אינו ,לדאוג לפרנסת ביתו

 )ולא היינו זוכים לכל ספריו הקדושים והנפלאים(.
בנוי בחלקו הגדול על מדת נכונותה של האישה לא  ,מכאן ניתן ללמוד שהאושר וההצלחה של הבית היהודי

 ולת בידיה תהרסנו".יוא – הלהלך בגדולות ממנה, ככתוב במשלי: "חכמת נשים בנתה בית
 

 יחיד ומיוחד עצה טובה

ִ לין,ִאתִשמוִבמקומותִשוניםִבשקיתִהתפליןִובקופסתִהתפר 
ברקמתִשקיתִִהמתנוססִלתפארהשמכםִִןִשלכם.מספרִהטלפו

ִִלין,התפ ִלא ִאבתמיד ִאת ִלכם ִ'יותרִִ.דתכםישיב )מתוך
ִ(.'מסת"ם

 במקביל ספר עם שני שמות
רבנו הרמב"ם נקרא של הגדול ספרו 

הי"ד גם ""משנה תורה" וגם 
 החזקה".

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

כי בלא זה  ,שלא יתחיל בברכה שאחריה עד שיגמרו הענייה ,צריך ליזהר הש"ץ כשגומר הברכה והקהל עונים אמן"
ושוב  ,צריך לשתוק רגע עד שיגמרו הענייה ',ברוך הוא וברוך שמו'וכן כשעונים  .חריהלא ישמעו תחלת הברכה שא

רק אותם שיש להם אזכרה או של שנת הנפטר  ,ובעירנו גרבא אין לנו שלוחי צבור קבועים .יאמר המשך הברכה
שמתפללים וגם יש נערים  .וצריכים הקהל להעיר להם ,וישנם הרבה שאינם מקפידים על זה ,מתפללים בקהל

וכל שכן להתפלל לפני השי"ת ולהיות ש"ץ  ,בהלעטה באופן שאם ידבר אדם עם חבירו באותו אופן לא יבין דבריו
 ..."שהוא פרקליט וסניגור בעד הקהל

 (ע"א)"מגיד חדשות" ח"ט עמ' ר
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 פנינים ופרפראות
 

כתב מרן החיד"א ז"ל בספרו חומת אנך )אות י"א( משם מהר"א  -כמשפט הזה יעשה לו  או בן יגח או בת יגח
מגרמיזא ז"ל, שהפסוק הזה עולה בגימטריא כמנין "הרואה שור בחלומו הויין לו בנים זכרים המנגחים בהלכה". 

גח ית בו א גחין ב. וכן ראשי התיבות "חלוםעולה במס"ק  יגחע"כ. ונראה לי בס"ד להוסיף ולרמוז שתיבת 
 )מכת"י הגאון רבי משה לוי זצ"ל( .הלכהעשה" עולים בגימטריא יזה המשפט כ

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 לתשובה אין תשובה!

 
 
 

אלִהגאוןִרביִיוסףִרוז'יןִהרוגוצ'וברִזצ"לִנטפלִיוםִ
ורעִמעלליםִשניסהִלשאולִִאחדִאדםִרשעִבעלִגאוה

אתִהגאוןִשאלותִוחקירותִטיפשיותִובדרךִזוִללגלגִ
ִִעלִתורתִה'.

ִ
ִאםִ ִכי ִמבקש ִהוא ִתשובות ִלא ִכי ִהגאון הבין
להתגוללִולהתנפל,ִוענהִכסילִכאיוולתו.ִ"גםִליִישִ

ִ ִלעומתוחקירה", ִבבוהן ִקניןִִ,נופף "כשעושים
משיכהִבבהמהִונותניםִלהִמכהִכדיִשתרוץ,ִמדועִ

ִהי ִרצה ִמכהִִ-א ִלקבל ִמפחדת ִשהיא ִבגלל האם
נוספת,ִאוִבגללִשכשהיאִמתרחקתִשובִאינהִרואהִ

ִִאתִהמקל?".
ִ

הביטִעליוִאותוִרשעִבתמיההִואמר:ִ"סליחהִכבודִ
הרב,ִאבלִשאלהִזוִצריךִלהפנותִלעגלון,ִוכיִעגלוןִ

ִאנכי?...".
ִ

ִשאלתיך?ִבתורִ ִבתורִעגלון ִ"וכי ִהגאון: החזירִלו
ִ".בהמהִשאלתיך!...

*ִ
ִ ִגיג'הגאון ִיוסף ִתוניסיה(ִִרבי ִחכמי ִ)מגדולי זצ"ל

הבןִהרשעִבהגדה,ִבהגדתִ"פיִהמדבר"ִמקשהִמדועִ
ִמקבלִ ִהבנים, ִבשאר ִכמו ִישירה ִתשובה במקום

ִישאלך"כיִִ-ומיישבִשהחכםִשואלִִ"סתימתִפיות"?
"והיהִכיִִ-בנך",ִואילוִהרשעִמצהירִבסימןִקריאהִ

ִוכוִיאמרו ִבניכם" ִאליכם ִשואל, ִאינו ִהוא ואינוִ'.
.ִהואִחושבִשהואִיודעִהכל,ִמחפשִלשמועִתשובה

וכלִכוונתוִאינהִאלאִלקנטר.ִלרשעִכזה,ִאיןִתקנהִ
ִפיו. ִאת ִולסתום ִשיניו ִאת ִלהקהות ִאם שאלתוִִכי

ועלִתירוץִאיןִתירוץ...ִאינהִשאלהִכיִאםִ"תירוץ",ִ
שאיןִלענותִִסנהדריןִל"חִע"ב()וכברִלימדונוִחז"לִ

ִרסִישראל,ִכיִזהִיביאוִלכפירהִגדולהִיותר.לאפיקו
ִ

ִשניִ ִבין ִהידועה ִהסתירה ִאת ִמיישב ִהוא ובזה
ילִ ס  ִכְּ ן עַּ ִתַּ ִ"ַאל ִאומר ִבמשלי ִאחד ִכתוב פסוקים:
םִָאָתה"ִ)משליִכו,ִד(,ִואילוִ הִּלֹוִגַּ וֶּ שְּ ןִת  תֹו,ִפֶּ לְּ וַּ א  כְּ
יִֶּ הְּ ִי  ן ִפֶּ תֹו לְּ וַּ א  ִכְּ יל ס  ִכְּ ִ"ֲעֵנה ִנאמר ִשאחריו הִבפסוק

ִשהכסילִ ִבדעתך ִאומד ִאתה ִכאשר ֵעיָניו". ִבְּ ָחָכם
ילִִ-מבקשִלדעתִתשובהִואינוִבאִלהתנגחִ ס  "ֲעֵנהִכְּ

תֹו",ִאךִאםִברורִלךִשכוונתִהכסילִלהתנגחִ לְּ וַּ א  ִ-כְּ
תֹו"ִ)ועייןִשבתִל'ִע"ב(. לְּ וַּ א  ילִכְּ ס  ןִכְּ עַּ ִ"ַאלִתַּ

זצ"לִמסבירִזאתִכדרכוִבמשלִ)הובאִִהמגידִמדובנא
ִבהגדתִ"שעריִארמון"(:

ִ
וקיבץִפרוטהִלפרוטהִ שחסךִמפתִו מרודִ, מעשהִבענִי
בערבִהחגִהלךִברחוב,ִ להוצאותִהחגִהממשמשִובאִ.
ִבגדים.ִ ִלמכירת ִדוכן ִסביב ִמתגודדים ִאנשים וראה
ִהתקרבִוראהִשהסחורהִמעולהִוהמחירִזול.ִקנהִבגד

ִהחג ִלביתו.ִלכבוד ִכפייםִִוהביאו ִאשתו ספקה
תִבגד,ִומהִנאכלִיוקראה:ִ"אתִכלִממונךִהוצאתִלקני

ִהפקרות,ִ ִאיזו ִתבצע? ִמה ִועל ִתקדש ִמה ִעל בחג,
ִפזיזות,ִחוסרִמחשבהִודעת!".

ִ
ִאעשה?".ִ ִמה ִ"ועתה ִושאל: ִבטעותו, ִהעני נוכח

תההִִאמרהִהאשה:ִ"רוץִוהחזרִאתִהבגדִלמוכר!".
ִכספי?". ִאת ִלי ִלהשיב ִיסכים ִ"וכי טלהִנִהאיש:

ִזעיר.ִ ִפגם ִבו ִומצאה ִאותו ִבחנה ִהבגד, ִאת האשה
הצביעהִעליוִואמרה:ִ"הנה,ִהראהִלוִזאת,ִוישיבִלךִ

ִכספך!". ִהמוכרִִאת ִאל ִשב ִהבגד, ִאת ִהעני נטל
ִ-ואמר:ִ"החזרִליִאתִמעותי!ִראהִמהִמכרתִלי,ִהנהִ

ִכאן!". ִאתִִהבט ִלו ִוהשיב ִהבגד, ִאת ִהסוחר נטל
ִהקוני ִתמהו ִודברים. ִאומר ִבלא ִהרבים:ִהכסף ם

זעירִעדִמאוד,ִִ-"מדועִהחזרתִלוִאתִכספו?ִהפגםִ
כמעטִשאינוִנראה.ִוגםִאםִחפץִהואִבבגדִמושלם,ִ

ִמדועִלאִהחלפתִלוִאתִהבגדִשקנהִבבגדִאחר!".
ִִ

חייךִהמוכרִואמר:ִ"לוִהייתםִשמיםִלבכםִלדבריו,ִ
הייתםִמביניםִלמעשי.ִהןִלוִהיהִחפץִבבגדִמושלם,ִ
היהִבאִואומר:ִ'ראהִנאִפגםִזה,ִאבקשךִלהחליףִאתִ
אלאִפתחִואמר:ִ'החזרִ אבלִהואִלאִאמרִכןִ, הבגד!'ִ,
ִדרישתו,ִ ִאת ִנימק ִמכן ִלאחר ִורק ִמעותי!', ִאת לי

ִשמצ ִ'ראהִאתִהחיסרון ִהסקתי,ִבאומרו ִמכאן אתי'.
ִאתִ ִחזרה ִלקבל ִכוונתו ִכל ִבבגד, ִכלל ִחפץ שאינו
ִמהִ ִכן, ִאם ִותואנה. ִעילה ִרק ִהוא ִוהפגם מעותיו,
הייתיִמרויחִלוִהייתיִמתעקשִעלִהחלפתִהבגד,ִהלאִ
ִאתִ ִמוטבִאשיבִלו ִלמצואִפגםִאחר. ִבו היהִמעיין

ִכספו,ִולאִיהאִליִעסקִעמו!".
ִ

טעםִלענותִלו.ִלאִאיןִִ-כךִהרשעִשכלִכוונתוִלקנטרִ
אלאִכלִכוונתוִלפרוקִעול,ִוגםִִ-תשובותִהואִמבקשִ

אםִנענהִלוִעלִשאלהִאחת,ִיחפשִ"מומים"ִאחרים,ִ
ִימציאִקושיותִוימאןִבתירוצים.

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 

 הכל יכול לחכות

-------------------------------------------------------------------- 

 ☺זה לא צחוק!  ☺
נפשם של תושבי "אבטיח על הסכין, רק היום!"... הכריז מוכר האבטיחים כל היום שוב ושוב עד שנקעה 

 השכונה.
 אני מנפץ לך את כל הסחורה".  -הדייר בקומה רביעית ירד כעוס אל המוכר: "אם לא תשתוק 

 המוכר התעלם מהאיום והמשיך בקול רם: "אבטיח אבטיח, טעים ומתוק רק היום"...
"עכשיו פניו של השכן האדימו כאבטיח, תפס פטיש וניפץ את האבטיחים כולם. אחד לא נשאר שלם. 

 סופסוף יהיה שקט", חשב לעצמו...
 הוא מגיע לבית ושומע: "חצי אבטיח טרי רק היום...".

 

 ...צחוק צחוק אבל   
 

 ...לימונדההחכמה היא לעשות מהלימון 
 

ִרוטשילד ִהברון ִשל ִפרנקפורטִִבארמונו בעיר
ִשבגרמניה ,ִ ִאחת ִשבת ִמרדכיִהתארח ִאריה רבי
,ִרבִצדיקִוגדולִבתורה,ִשהיהִבדרכוִזצ"לִמפוריסוב

תורהִלארץִישראלִ. מתוךִדברִי השבתִעברהִבנעימיםִ,
ִלשמועִמפיִ ִהכלִשמחו ִוסעודותִכידִהמלך. וזמרה,

עמוִעלִחייוִהצפוייםִִולשוחחהצדיקִאתִדבריִתורתו,ִ
ִבארץִישראל.

ִ
ִאחדִ-זמן ִלברון ִהגיש ִהשבת, ִצאת ִלאחר מה

ממשרתיוִטסִגדושִבמכתביםִשהגיעוִבמהלךִהשבת.ִ
ִבשבת,ִ ִגם ִפעילים ִהדואר ִשירותי ִהעמים, בארצות
ִמכתביםִ ִהעת ִכל ִהיו ִמקבלים ִכרוטשילד ועשירים

ִומברקיםִהקשוריםִלעסקיהםִמכלִארצותִהעולם.
ִ

ִכיוןִשכללִאולםִלאִכ כלִהעשיריםִהברוןִרוטשילד,
"ִ ִנוגעִכללִבעסקינחרץִהיהִבידו: ִהכלִבשבתִאיני ,

ִיכולִלחכותִעדִלמוצאיִשבתִקדש!".
ִ

ִהבחיןִ ִהמכתבים, ִטס ִהזאת ִבפעם ִמשהגיע והנה,
ִזהה.ִ ִצבע ִבעלי ִבולטים ִמברקים ִבשלושה הברון
ִמאותוִ ִושםִלבִששלושתםִהגיעו ִבמברקים, התבונן

סידרִהברוןִ.ִיהִבכבודהִובעצמהממשלתִרוסִ-שולחִ
ִלפיִ ִוקראם ִפתחם ִהגעתם, ִשעת ִלפי ִהמכתבים את

ִסדר.
ִ

עלתהִעלִפניוִהבעהִשלִִ,כשקראִאתִהמברקִהראשון
ִשלִ ִקריאתו ִעם ִהתחלפה ִההפתעה ִהבעת הפתעה.

ִוכשס ִפליאהִותדהמה, ִלהבעהִשל יםִיהמברקִהשני
אתִקריאתִהמברקִהשלישיִכברִקרנוִפניו,ִוחיוךִשלִ

ִאִאותם.סיפוקִמיל
ִ

הרבִהאורחִ והתנצלִבפנִי הריםִהברוןִראשוִממכתביוִ,
ִמספרִִִִִִ"לפניִִִִִ.ִהמכתביםִִִִתִאבקריִִִִִשעסקִעלִ

שניםִהקמתיִמפעלִליצורִכבליִפלדה",ִפתחִבהסברִ
תקופהִִתוךִשהואִנשעןִבנחתִעלִכורסתוִ"היתהִזו

ביקושִִהיהמוצריִמתכתִובמיוחדִהרבהִשבהִנדרשוִ
ִלכבלי ִםרב ִהשקעתי. ִרב ִהִממון מפעלִבהקמת

ִיובי ִהבעיהִהיתה ִכמותִראשונית. ִשל ִיקםִלשצור
ִנמוךִ ִבמחיר ִסחורה ִאותה ִאת ִמכר ִאשר מתחרה

ִ ִכיִבהרבה. ִקבעתי ִאשר ִמהמחיר ִלהוריד סירבתי
הייתיִמפסידִמכך.ִבשלִכך,ִנותרהִהסחורהִבמחסניִ
ִהמפעלִבהפסדִ ִוכמעטִשנסגר ִללאִקונים, המפעל

ִגדול.
ִ

ִקיבלתיִמברקִמפתיעִמממשלת רוסיהִִ"והנהִכעת,
ִאתִ ִממני ִלרכוש ִהם ִמעוניינים ִכי ִלי המודיע
ִובוִ ִשבת, ִבליל ִהגיע ִהראשון ִהמברק הסחורה.
הצעהִמנציגִהממשלהִלקנותִכמותִעצומהִשלִכבליִ

ִנמוך, ִבמחיר ִשלִִפלדה ִמזה ִגבוה ִזאת ִבכל אך
ִתשובה ִקיבל ִשלא ִלאחר ִסברִמיידית,ִהמתחרה.

ושלחִבבוקרִִמסכיםִאיניאותוִנציגִשכנראהִ לעסקהִ,
ִ ִהשבת ִהצעהיום ִובו ִהשני, ִהמברק לתשלוםִִאת
ִעלִכךִשבשבתִאינגבוהִיותר ִהרוסיםִלאִחשבו ִי.

שגםִלמברקִהשניִִ,ִומשראוקוראִכללִאתִמכתביהם
ִ ִתשובה, ִהגיעה ִהצהרייםִִשלחולא ִאחר בשעות

ִובוִהצעהִ מאשרִִכפולכמעטִבמחירִמברקִשלישי
ִבמברקִהראשון...

ִ
מיטיבהִעםִִהשבת"ִ-סיכםִהברוןִִ-"רואהִכבודו"ִ

בסכוםִזהִשמציעהִִב"העסקית.ִבחינהִגםִמִשומריה
ִרוסיה ִשנכשל,ִִ,ממשלת ִהעסק ִאת ִלשקם אוכל

ִ.להשארִעםִרווחִנאה..."ִואפילולכסותִאתִההפסד,ִ
ִ

ִ ִעשירותִהתפעל ִשל ִמהשילוב ִמרדכי ִאריה רבי
כלִימיִשבתוִבארץִישראלִהיהִמספרִוִ,ויראתִשמים

ִלה'ִולתורתו.ִאתִסיפורוִשלִהברוןִואתִמסירותו



 
 

 אור המאיר  
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 (שעתיד בע"ה לראות אורח"ג )מתוך ספר "מקור נאמן" 
 

 

 השגחת הקב"ה? איך פועלת עין הרע, הרי זה לכאורה נגד שאלה:
כתב הסבר על זה שהקב"ה ברא את העולם בדרך הטבע, ויש סיבות ידועות לו יתברך  ן אישהחזו תשובה:

תנהג תמיד וי ,יכולה להזיק כמו שהאש שורפת )אולי כדי שלא יתפאר אדם בחכמתו ובעשרו ן הרעשעי
)בראשית  ע"ה למה תתראובינו יעקב א ו שאמרוכמ ,בהצנע לכת(. לכן צריך אדם לברוח מפרסום מיותר

לי. הרי גם בלוחות ראשונות שהם מעשה אלקים שלטה עין הרע! )כמ"ש רש"י בפרשת ו, וכולי האי ואמב, א(
 כי תשא ל"ד ג'. ועיין עוד חגיגה ה: יבמות קו. סנהדרין צג. ועוד(.

 
 הרע?-עין בטלאיך אפשר ל שאלה:

 חיד"א. לעשות לחש "משביע אני עליכם" להרב .ב". שתצילנו מעין הרע"לכוין בתפלה בבוקר  .א תשובה:
ובלשון ערבי פ'יג'ל ומסוגל מאד לעין הרע  נקרא "פיגם" בלשון משנה)ה עשב רודא בניילוןלשים בכיס  .ג

 לומר: כל הכחות כלם בטלים ומבוטלים כלפי הקב"ה. .ד .)על פי החיד"א ועוד(
 

 תפלין?האם יש בעיה שנער בן י"ב שנה יניח שאלה: 
 אין שום איסור. אם הנער ירא שמים ולומד גמרא אין בעיה.תשובה: 

 
 המזוזות והתפלין שלישלחתי את  .חודשים נתגלו אצלי ממצאים רפואיים חמורים ארבעהלפני  שאלה:

חמורים עוד  לפני כחודש התבררו ממצאים רפואים דיבוקים והם תוקנו.תגלו מספר ה. בתפלין לבדיקה
א. הממצאים החדשים הם : משתי סיבות ,יעצו לי להחליף את התפלין נו,ותוק ועל אף שהתפלין נבדק יותר.

האם באמת יש הבדל בין תפלין  .ות ממתוקנותעדיפ ותב. תפלין חדש מצריך בדיקה מחודשת.המצב חדש 
 ?נות לחדשותמתוק

לגבי הממצאים  ירא שמים או סופר פשוט.אין הבדל. אבל יש הבדל אם תבחר סופר טוב ו תשובה:
תמרים ביום  7( לאכול 1 אינני יודע בדיוק ממה אתה סובל. אבל כדאי להקפיד על כמה דברים: -הרפואיים 

( 4 ( לסחוט שתי כוסות מיץ גזר ליום.3 ( לאכול רמונים או לשתות מיץ רמונים )כנ"ל(.2 )אם אין לך סוכרת(.
כדאי לקרוא ספר "נפלאות  רפואה שלימה בעזרת ה'.נתבשלו עם כורכום. ( מים ש5 לשתות מים מינרלים.

 התודה" להרב שלום ארוש הי"ו.
 

 ,אב התשמ"ה סי' קכ"ח( להכשיר אם רוב הרצועה שחורה-מנחם)תורה -כתב באורכת"ר שליט"א  שאלה:
 מקיפה את הראש?הכגון קילוף קטן ברצועה  ,חובהברצועה של גם  מדובראם  ,שאלתי מטעם רובו ככולו.

]וע"ע  גם ברצועה של חובה אפשר להקל ,יש חולקים בדין רובו ככולו הנ"ל. אבל לדעת המתירים תשובה:
 בספר "מקור נאמן" ח"א סי' ס"ה[.

 
מצוה ולא הניח מעולם תפלין, וכעת מתחזק ורוצה להתחיל להניח -שלא עשו לו בר 32אדם בן  שאלה:

 תפלין, האם די בכך שיקפיד מעתה ואילך להניח תפלין, או שעליו לעשות איזה תיקון לכפרה?
לקבל על עצמו להניח תפלין מן היום והלאה, ואם יוכל לקנות עוד תפלין לגמ"ח לזכות את הרבים, תשובה: 

 תבוא עליו ברכה.
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