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י הקדוש"רש

מֹעַ ֱאלֶֹקיךָ 'הֶאתְלַאֲהָבה ְלָדְבָקהֹקלוֹ ב ְ ִלש ְ ו 
יבוֹ  יךָ הו אכ ִ ('כפסוקלרקפ)ָיֶמיךָ ְוֹאֶרךְ ַחי ֶ

בעולםהאדםחיישתכליתהחייםאורהכותב
,ה"בהקבדבוקשהואלמצבלהגיעזה,הזה

.מאהבה'הבקולששומעיםי"עלכךומגיעים
רצונולאאם,חייםלאדםמהכי":ומוסיף
הנוראיםבימיםאנונזכירוכך!"יתברך
ֶמלֶךְְ,לְַחיִּיםָזְכֵרנּו":לטובהלקראתנוהבאים
יםלְַמֲענָךְְ,ַחיִּיםְבֵסֶפרָכְתֵבנּו.ַבַחיִּיםָחֵפץ ֱאלקִּ
!ולמענךבשבילךחייםאנומבקשים."ַחיִּים

ם ֶ ִביםַאת  ֶכםַהי ֹוםִנצ ָ ל ְ ֻּ יֶכם.ֱאלֵֹקיֶכם'הִלְפֵניכ  ֵ ְבטֵ ָראש  ְֹטֵריֶכםִזְקֵניֶכםיֶכםש ִ ֹלְוש  ִאיש  כ 
ָרֵאל ֶכם.ִיש ְ ְ יֶכםַטפ  ֵ רְוֵגְרךָ ְנש  ֶ ֶקֶרבֲאש  ֵֹאבַעדֵעֶציךָ ֵמֹחֵטבַמֲחֶניךָ ב ְ ְלָעְבְרךָ .ֵמיֶמיךָ ש 
ְבִרית ְבָאָלתוֹ ֱאלֶֹקיךָ 'הב ִ רו  ֶ ֵֹרתֱאלֶֹקיךָ 'הֲאש  ךָ כ  ('יא-'טפסוקיםכטרקפ).ַהי ֹוםִעמ ְ

ים ֶותַהַחי ִ ָ יְוַהמ  ָרָכהְלָפֶניךָ ָנַתת ִ לָ ַהב ְ ָלהְוַהק ְ
ָבַחְרת ָ  יםו  ַחי ִ חְ ְלַמַעןב ַ הֶיהת ִ ָ ('טיל)ְוַזְרֶעךָ ַאת 

לנונותן,בידנוהבחירהשרשותאפילו
בנואתשאוהבאבאכמו,טובהעצהה"הקב

שכותבכפי.שישהטובכלאתבשבילוורוצה
ּוָבַחְרתְָ":ישראללעםאומרה"שהקב,י"רש

ולא,וטוביפהשהכיהחלקשזה."ַבַחיִּים
אלה,ישראלשלבחירתםעלהואסומך

בפירושלהםואמרחלקאותועלאותםמעמיד
המלךדודשאומרכפי.לטובתםלבחורבמה

יְמנָת'ה":('הטז)בתהילים יֶחלְקִּ ַאָתה,וְכֹוסִּ
יךְְ הגורלאתתומךאתה,כלומר."ּגֹוָרלִּיתֹומִּ
.הטובלחלקהכיווןאתליומורהשלי

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ו                         "אלול התשע' כח

ללאישראלעםכל,כולכםהיוםנצביםאתם

מהחשובים,מחיצותללא,מעמדותהבדלי

שהואאחדביוםכולם,פחותהחשוביםועד

זוהר)לטובהעלינוהבא[ז"התשע]השנהראש

נצביםעומדיםלבדנואנורקולא.('ב,לבב"ח

ל"אלה,ה"הקבלפנילדין ָרֵאלִאיׁשכֹּ ."ִישְׂ

שכל('טכט)הקדושהחייםאורהוכותב

יתבקשו-"ָראֵׁשיֶכם".לזהזהערביםישראל

הםשעומדיםהמשפחהעלהדיןאתלתת

ֵטיֶכם".בראשם עלשבטראשכל-"ִׁשבְׂ

ֵניֶכם".שבטו עלהמשפחהזקן-"ִזקְׂ

עשההואהאם,אחדכלוישֵאל.משפחתו

.החולפתבשנהיכולתומידתכפי

קצתמלחיץ?ה"הקבמאתנומצפהמה

לנושעפהשלימהשנהעללמשפטלעמוד

אפילוהספקנושלאמהרכךכל,טילכמו

יוםרודףיום.מסביבנושקורהמהאתלעכל

!"ַוָנֻעָפהִחיׁשָגזִכי",נעלמיםוהשבועות

עצמנואתמוצאיםאנולפתעאך.(צתהילים)

מסרבמהשמשום,אלולבחודשנמצאים

שארככלרושםשוםלהותירמבלילעבור

אתשומעיםאנומקוםבכל.החודשים

אנוסופרים.וסליחות,תשובה,אלולהמילה

אוירזמןוכמה,השנהלראשעדהימיםאת

מסרבוהמצפון,כיפורליוםעדלנונשאר

לנושעוברתפנימיתלחישה.לנולהניח

זה":לנוצועקתמזדמנתדרשהכללאחר

להתעלםתוכלמתיעד"!"לשינויהזמן

נדמהמכןלאחררגעיםכמהאך."?מהאמת

ואנוהדמיוןפריהםששמענושהלחישותלנו

יוםשעודלפנימשהולהספיקלנסותחוזרים

.ביעףחולף

כאבידתאבידהאין"שחכמינוהזהירוכבר

אשקרמשה'רהפייטןשכתבוכפי!"הזמן

ַאגָלָמהָאָדםֶבן":הכהן ֹּאַהָדִמיםַעלִתדְׂ ל וְׂ

ַאג ִריםֵאיָנםַהָדִמיםִכי,ַהָיִמיםַעלִתדְׂ עֹוזְׂ

ַהָיִמים ִריםֵאיָנםוְׂ אפשרותלנואין.!"חֹוזְׂ

ובעניינים,אחורהאחתשעהאפילולהחזיר

.קריטילהיותיכולשזהמסתברתשובהשל

שביעיפרק)תשובהבהלכותם"הרמבכתבוכך

כאילועצמואדםיראהלעולם":('בהלכה

בשעתוימותושמא.למותנוטההוא

מחטאיוישובלפיכך,בחטאועומדונמצא

ימותשמאאשובכשאזקיןיאמרולא!מיד

זהשצריךמהכלכלומר"...שיזקיןטרם

('יבאבות)המיתהלפניאחדיוםלשובלדאוג

בשורהנשבלאאולי.מסודריםואנחנו

נתפסלאלפחותאבל,עדןבגןהראשונה

נשארתרקעכשיו.כניסהכרטיסבלי

שאסייםאולי?מחר..להתחילמתיהשאלה

?הראשוןהילדלאחראולי??הלימודיםאת

לעשותישכברמה,לפנסיהנחכהואולי

שאלומוכיחיםיוםשבכלמעשים..?בפנסיה

בסוףנמצאו,ומשכוודחווהמתינושחיכו

בעודםהחופשיזמנםברובדומינומשחקים

...בהמשךאוליאבל..בפנסיה

לבואלעתיד"ש(.נבסוכה)בגמראכותביםל"חז

בפניושוחטוהרעליצרה''הקבמביאו

נדמהצדיקים.הרשעיםובפניהצדיקים

כחוטלהםנדמהורשעים,גבוהכהרלהם

צדיקים.בוכיןוהללובוכיןהללו.השערה

הרלכבושיכולנוהיאך":ואומריםבוכין

היאך":ואומריםבוכיןורשעים"?כזהגבוה

"?הזההשערהחוטאתלכבושיכולנולא

בוכיםשהצדיקיםהגמראמדבריאנורואים

עצוםכזההרלכבושיכולנואיךואומרים

שהםשמהפתאוםלהםנראהכלומר?וגדול

בלתימשימההיהזה,חייהםבמהלךעשו

שהםמפתיעממשלהםונראה,אפשרית

נראהזהלרשעיםואילו.במשימההצליחו

דבר,ואפשריקטןמאודדבר,השערהכחוט

היוהםמאמץטיפהעושיםהיוהםשאם

.עולמםאתלקנותיכולים

ליפתחו":ה"הקבשאומרמהלפימובןוזה

לכםאפתחואני,מחטשלכחודופתח

.('הרבההשירים-שיר)"אולםשלכפתחופתח

והגיעועלו,המחטכחודשחודוהקטןהפתח

להגיעיכוליםהיושלאגבוהותלפסגותהם

הרשעיםואילו.ה"הקבשלעזרתוללא

הקטןהפתחאתורקאךרואיםממקומם

מכלשנדרשמהזהכי,לעשותהםשצריכים

.השערהכחוטממש,אדם

ה"הקבלנומדמההזאתהמצבתמונתאת

ַמעִכי":באומרו('יד-'ילניצבים)בפרשה קֹולִתׁשְׂ בְׂ

רֱאֹלֶקיָך'ה מֹּ ֹוָתיוִלׁשְׂ ָתיוִמצְׂ ֻחקֹּ תּוָבהוְׂ ַהכְׂ

ֵסֶפר ֱאֹלֶקיָך'הֶאלָתׁשּובִכי,ַהֶזהַהּתֹוָרהבְׂ

ָכל ָךבְׂ ָבבְׂ ָכללְׂ ֶׁשָךּובְׂ הלא?מסובךנשמע."ַנפְׂ

...השערהכחוטממששזהראינו

ָוהִכי " ִכי ַהִמצְׂ ֹּאת ֲאֶׁשר ָאנֹּ ָךַהז ַצּוְׂ לֹא  ַהיֹום מְׂ

!".  ִהוא ִמְמָך ְולֹא ְרֹחָקה ִהואִנְפֵלאת

ר!ִהואַבָשַמִיםלֹא" ָלנּוַיֲעֶלהִמיֵלאמֹּ

ָמה ִיָקֶחהָ ַהָשַמיְׂ ִמֵענּוָלנּווְׂ ַיׁשְׂ ָתּהוְׂ ַנֲעֶשָנהאֹּ ."וְׂ

ר!ִהואַלָיםֵמֵעֶברְולֹא" ֶאלָלנּויֲַעָברִמיֵלאמֹּ

ִיָקֶחהָ ַהָיםֵעֶבר ִמֵענּוָלנּווְׂ ַיׁשְׂ ָתּהוְׂ ַנֲעֶשָנהאֹּ ."וְׂ

ְבִפיָך ּוִבְלָבְבָך  ְמֹאדִכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדָבר "

!" ַלֲעשֹתֹו

מעברלא,בשמיםלא!אלינוקרוביםהדברים

לנושווההאם.ובלבבנובפינואלה,לים

לנומבטיח'שהדברשניםכברלדחות

?השערהוכחוטמחטשלכחודורקשהוא

מבקשבתשובהשחוזרים

קטןצעדורקאךה"הקב

,ושינוירצוןעלשמעיד

שנותןזההואה"הקבומשם

להצליחהיכולתאתלאדם

.רצונוגודלכפיולהתקדם

הרנראהזהלצדיקיםולכן

אתשפתחולאחרכי,גבוה

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן 
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר



ים ֶותַהַחי ִ ָ יְוַהמ  ָרָכהְלָפֶניךָ ָנַתת ִ ָלָלהְוהַ ַהב ְ ָבַחְרת ָ ,ק ְ יםו  ַחי ִ ַמַעןלְ !ב ַ
ְחֶיה הת ִ ָ ('יטפסוקלפרק)ְוַזְרֶעךָ ַאת 

אחתמעירסחורתוואתאותושיובילבכדיעגלוןשכראחדסוחר
מאודעייףהואכילעגלוןהסוחראמרלדרךיצאובטרם.לשנייה
.הדרךמןיסטהלבלהסוסעלהיטבלהשגיחוביקשו,להירדםורוצה
גםנרדםואחריועמוקהבשינההסוחרשקעמכןלאחרקצרזמן

בהמשך.כיווןוללאפיקוחללאהתהלךהסוסזאתובעקבות,העגלון
לעברםופנההדרךלצדהגדליםגבוהיםבעשביםהסוסהבחיןהדרך
גםאחריונגררההמלךמדרךהסוסכשירדמידאך,לאוכלםבכדי

ונחבטוהעגלהמןנזרקווהעגלוןוהסוחר,שהתהפכהעדהעגלה
ולאלדבריונשמעשלאהעגלוןעלכעסהסוחרהתמלא.בקרקע
אך,העגלהלהתהפכותהאשמהאתעליווהטילהסוסעלהשגיח
אכןהדרךבתחילת:לסוחרואמרהאשמהאתמעליוניערהסוחר

יודעשאנימכיווןאך,הדרךבאמצעאותווהולכתיהסוסעלהשגחתי
לאכי,מעטישנתיהדרךאתהיטבומכירומשכילנבוןשהסוס
.העגלהעםויתהפךהדרךמןיסטהשהסוסדעתיעלכללהעליתי

וכי!שכמותךשוטה:עליווצרחהעגלוןשלתגובתועלהסוחרכעס
היאדברשלבסופוהלא!?משכלתשהיאבהמהעללומראפשר
מתגברתהתאווה,לומתאווהשהיאדבררואההיאוכאשר!בהמה
להסיחלךאסורהיהלכן,ורצונהתאוותהפיעלהולכתוהיאעליה
..הבהמהולא!האשםהואאתהכןעל,עליהמההשגחהדעתךאת

עלהיטבלהשגיחהסוחרבקשת:חייםהחפץאומרהואוהנמשל
הנשמהבעלהאדםשהואלעגלוןיתברך'השלהוראתוהיאהסוס

שהיאהבהמיתהנפשעלהיטבלהשגיחהואותפקידו,הטהורה
הטהורההנשמהכאשרכי.הישרהבדרךתמידולהוליכה,כסוס

הנפש,מועטלזמןאפילוהבהמיתהנפשמןהפיקוחאתמסירה
שתיהםאתומדרדרתלתאוותיההאלוקיתהנשמהאתגוררתהבהמית

אלוקיתהמלצהלאדםנתנההתורהלפיכך,בתהוםלהתרסקות
עלהטובהיצרבעצותהבחירהבאמצעותהבהמיתהנפשעללהשגיח

ְחיֶהלְַמַען,ַבַחיִּיםּוָבַחְרתְָ":שנאמר,נצחבחיילזכותומנת !"תִּ

ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (        ' דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

"הלכה יומית: "מתוך

כךכלרעשאיןבלבושחושבאו.לחטאיוכךכללבשם
לוזוכריםשאזהרי.מלבוומשכחםמסירםולכן,במעשיו
.כךעלאותוומענישים,"ַהנְִּשָכחֹות"אתבשמים

"ַהנְִּשָכחֹות","ַאָתהַהנְִּשָכחֹותָכלזֹוֵכר":שנאמרמהוזהו
לא,בלבוזוכרשהאדםהחטאיםאתכי,"נזכרות"הולא

הם,שוכחשהואהחטאיםאתאבל,בשמיםלוזוכרים
גםזאתולעומת.לעולםלוזוכריםאותם,"ַהנְִּשָכחֹות"

וגמילותצדקהכגון,מצוהשעשהמי,המצוותבמעשי
אתלושוכחים,בהומתפארהמצוהאתזוכרוהוא,חסד

לְלימיְחודשְאלול"מתוךְדבריְמרןְרבינוְזצ
ָכלזֹוֵכרכִּי":השנהראששלהמוסףבתפלתאומריםאנו

שנאמרמהמהו,המוסרבעליופירשו."ַאָתהַהנְִּשָכחֹות
?"ַהנְִּשָכחֹותָכלזֹוֵכר"

לחזורוהשתדל,שחטאהאדםהנהכי,בזהשהכוונה
עלומצטערחטאואתזוכרהיהימיווכל,שלימהבתשובה

י"שנאמרכמו,שעשהמה יוְַחָטאתִּ ידנֶגְדִּ ומבקש,"ָתמִּ
שוכחהואברוךהקדושכביכול,יתברך'מהומחילהסליחה
סוףא"פפאה)ירושלמיתלמודבשאמרווכמו,ההואמהחטא

מקוםמכל,הואברוךהקדושלפנישכחהשאיןפיעלשאף,(א'הל
כןולמדו,שוכחהואכאילונעשההוא,ישראלשלעוונותיהםעל

יתְַָעֶמךְֲָעֹוןנָָשאתְָ",בתהליםנאמרוכן.המקראמתוך ָכלכִּסִּ
אינוכי,בחטאוונשאר,בחטאנכשלאדםאםאבל."ֶסלָהַחָטאָתם

אינוכי,מלבונשכחיםהדברים,ואדרבה,שלימהבתשובהחוזר

אבל,בשכרלזכותולזכותובשמיםאותהלומזכיריןואין,המצוהאותה
והולך,אחרותבמצוותלעסוקטרודבהיותוממנהושכחמצוההעושה
י"שנאמרוכמו,ובמצוותבתורהחילאלמחיל ַשְבתִּ יָבהְדָרָכיחִּ ַרגְלַיוָָאשִּ
כללווזוכרים,שעשההמצוהאתבשמיםלומזכירים,"ֵעדֶֹתיךְֶָאל

.(חעמוד,דרשותישראלמאורבראה).לפניוופעולתושכרווהנה,הנשכחות

ְבת ָ  ַמְעת ָ ֱאלֶֹקיךָ 'הַעדְוש ַ ֹכלְבקֹלוֹ ְוש ָ ךָ ָאֹנִכירֲאש ֶ כ ְ הַאת ָ ַהי ֹוםְמַצו ְ
ָבֶניךָ  ָכלו  ְבָכלְלָבְבךָ ב ְ ךָ ו  ֶ ('בפסוקלפרק)ַנְפש 

עלצווכולןהנביאיםכל":('ה'זפרקתשובההלכות)ם"הרמבכותב
שסוףתורההבטיחהוכבר.בתשובהאלאנגאליןישראלואיןהתשובה
כִּיוְָהיָה":שנאמר!נגאליןהןומידגלותןבסוףתשובהלעשותישראל
יםָכלָעלֶיךְָיָבֹאּו וְָשַמְעתְֱָאלֶֹקיךְָ'הַעדוְַשְבתְָ".('אלדברים)"ָהֵאלֶהַהְדָברִּ
ְשבּוְתךְֶָאתֱאלֶֹקיךְָ'הוְָשב":נכתבמכןולאחר,('בלדברים)"ְבקֹלֹו

ֲחֶמךְָ ."('גלדברים)"וְרִּ
ועדהתורהאתאבותינושקבלובעתסיניהרמעמדמיוםישראלעם

פסוקים.אלופסוקיםמדבריםשעליובמצבהיהלאמעולם,הזההיום
מאבאוטומטיתשעוברתתורהעללא!בתשובהחזרהעלמדבריםאלו
ְצוַת"כמצוותקיוםעללא.לבן יםמִּ לאוגם.('יגכטישעיהו)"ְמלָֻמָדהֲאנָשִּ

:שנאמר!(.פויומא)הכבוד
!ה"הקבעדמתקרבים,באמצעעצירותאין."ֱאלֶֹקיךְָ'הַעדוְַשְבתְָ"

אותםקיבליהודיכל,לדורמדורעברווהמצוותהאמונההיוםעד
הרוחניהשפעלמרות!כךלאכברהמצבכיוםאך,מהוריובירושה
מדיהואמצעיתקשורתי"עתורהוללמדללמודוהיכולתבעולםשקיים

:זאתמגדיריםל"חז.בדורנורקשקייםמכשולקיים,משוכללים
מדינתשלהשלטוןכלומר.(סוטהמסכתסוף)"למינותתהפךומלכות"

.דתיתלאבהנהגהיהיהמהגלותשנחזורלאחרהיהודים
שמנהיגיםאלההיוהםהתורהגדולי,ישראלעםשלההיסטוריהבכל
מלכותתחתלהיותהואהניסיוןעיקרהגאולהלפנירגעאך,העםאת

עלשהולכיםאנשיםאיןהפירמידהושבראש.(כפירה)למינותשנהפכה
העיקריתהבעיה.העםלשארבמהירותמטהגםמחלחלזה,התורהפי

גוייםהםכי,מהגוייםללמודלאלהיזהרידענוהגוייםשבארצותהיא
ישראלבארץנמצאשאתהאך.ה"הקבשלבניםיהודיםואנובכלל

שתלמדורגערגעבכלסכנהישנה,יהודיםכולם(כמעט)ומסביבך
מסביביעודישנםוהרי.שונהלהיותרוצהלאאתהכי,שלךמהסביבה

הדרךזוהיאולי.אחרתאוכזומצווהמקיימיםולאיהודיםהםשגם
?כזאתבצורהגםאפשראולי?הנכונה

האמצעיםכלאתיש.הזהבדורהאפשרויותכלאתלנונתןה"הקב
כלאתגםיששנימצדאך,בקלותבתשובה(ולהחזיר)לחזורוהעזרים
.בקלותלמטההאדםאתלהורידשיכוליםוהתאוותהפיתויים
דבראין!בלבדתירקלהיותכזהדבראיןשכברלדעתאנוצריכים

כי,הדרךבאמצע"תקוע"להיותניתןלא!בירושהדתילהיותכזה
אלא,בא[משיח]דודבןאין":אומרתהגמרא!האמתרגעזהעכשיו
ניתןאיךל"חזושואלים.(.צחסנהדרין)"חייבכולואוזכאישכולובדור
?חייביםלגמריאו,זכאיםלגמריאויהיוביחדהדורשכל

שרגע,ישראלמעםואחדאחדכלעלכאןשמדוברל"חזועונים
שחלילהאו,זכאיכולוהאםסופיתלהחליטיצטרךהגאולהלפני
ָכלָעלֶיךְָיָבֹאּוכִּיוְָהיָה":ה"הקבאומרכךועל!באמצעאין.חייבכולו

ים ,המובטחתהגאולהלתקופתעדשנכתבוהנבואותכל"ָהֵאלֶהַהְדָברִּ
ַאָתהַהיֹוםְמַצּוְךְָָאנֹכִּיֲאֶשרְככֹלְבקֹלֹווְָשַמְעתְֱָאלֶֹקיךְָ'הַעדוְַשְבתְָ"

'העדבתשובהתחזור.('בפסוקלפרק)"נְַפֶשךְָּוְבָכללְָבְבךְְָבָכלּוָבנֶיךְָ
!נפשךובכללבבךבכלבקולוותשמעאלוקיך

"!בתשובהאלאנגאליןישראלאין"כי,הדרךבאמצעתעצוראל

הרעיצראתה"הקבלוקחבוליוםלבואלעתידנאמרזהפסוק
מביאולבאלעתיד:יהודהרבידרש":הגמראשאומרתכפי.ומבטלו

היאהרעיצרשלזושחיטה.(.נבסוכה)"ושוחטוהרעליצרה''הקב
רצונונגדשהםובדבריםברעלבחורלאדםשגורםהכוחשלהביטול

שכמו."לְָבְבךְֶָאתֱאלֶֹקיךְָ'הּוָמל":זאתמגדירהפסוק.ה"הקבשל
לאחררקשלםלהיותהואוהופך,מיותרתעורלהעםנולדשאדם
,האדםשלבליבועורלהישגםכך,בבשרומילהבריתשעושה
יצרביטולבעתבלבבנוהזוהמילהאתיבצעה"הקבלבואשלעתיד

כפי.לרועתמידיותנטיותוללאשלםלהיותיהפוךהאדםוכך,הרע
י":('כולופרק)יחזקאלהנביאשאומר ֲחָדָשהוְרּוחְַָחָדשלֵבלֶָכםוְנַָתתִּ

ְרְבֶכםֶאֵתן י.ְבקִּ רֹתִּ ְבַשְרֶכםָהֶאֶבןלֵבֶאתוֲַהסִּ י,מִּ "ָבָשרלֵבלֶָכםוְנַָתתִּ

ֱאלֶֹקיךָ 'הֶאתֲהָבהְלאַ ַזְרֶעךָ ְלַבבְוֶאתְלָבְבךָ ֶאתֱאלֶֹקיךָ 'הו ָמל
ָכל ְבָכלְלָבְבךָ ב ְ ךָ ו  ('ופסוקלפרק)ַנְפש ְ

ומקיים"בלבדתי"על
אלה.עיניוראותלפי
שלבתשובהחזרהעל
תשובה.ואחדאחדכל

לכיסאעדשמגעת


