
October 

Scrnkfu,

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt

fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"

077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

fWetsnuWrakhyWt

hwfk

mshWevuks, abvk

v,abc vtb,pktu, b,pkt hw
xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





























































































































































































































































































































































`oilkeקעח z`neh zekld - dxdh xtq - ixyz c"i '` mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זמן  שבאותו שמכיון הרמב"ם מחדש "אלא" במילה ב.
ה' שעבודת הרי הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת יהיה
ההשתדלות  כי היצר במלחמת תהיה לא יהודי של
ה'. בידיעת העיסוק רק יהיה יהודי אצל יומי היום והמאמץ
שלימוד  הרמב"ם מחדש בלבד" ה' את לדעת ב"אלא ג:
ואת  המצוות מעשה את לדעת כדי רק יהיה לא התורה

אחר  מסוג תורה לימוד שיהיה אלא יעשון אשר המעשה
בלבד'". ה את "לדעת - בו והדביקות ה' ידיעת לשם ויעשה
e"vw oniq zekln oiia `aed - d"nyz m"anxd lr oxcdd jezn

הל"ה  מחזור סיום

ליום  פרקים ג' במסלול



meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz 'kÎc"i -f"ryz

ה'תשע"ז  תשרי י"ד א' יום

oilk` z`nh zFkld
oilkèz̀nehzekld-dxdhxtq

¦§ª§©¢¨¦
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

מיוחד 1) ואינו אחד במקום לאדם המיוחד אוכל יבאר
מחשבה  שצריכים דברים מחשבה. צריך אם אחר במקום
לא  או הכשר, ולא מחשבה או מחשבה, ולא הכשר והכשר,

זה. ולא זה

.‡e¯‡a ¯·k2„Ú ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈»√»ƒƒ¿«¿ƒ«
- Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎ‡ ÏkLÂ ;e¯LÎiL∆À¿¿¿∆»…∆∆≈¿À»¿«¬«»»

È‡.Ì„‡Ï B„ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó B ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¬¿»»

ה"א.2) פ"א,

.·ÏÎ‡3BÈ‡Â ‰f‰ ÌB˜na Ì„‡Ï „ÁÈÓ ‡e‰L …∆∆¿À»¿»»«»«∆¿≈
Ba „ÁÈÓ ‡e‰L ÌB˜na - ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì„‡Ï „ÁÈÓ¿À»¿»»¿»«≈«»∆¿À»
BÈ‡L ÌB˜n·e ,Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¬»»¿«¬¿»»«»∆≈
Ïa˜È Ck ¯Á‡Â Ì„‡Ï B„ÁÈÏ ‰·LÁÓ CÈ¯ˆ Ba „ÁÈÓ¿À»»ƒ«¬»»¿«¬¿»»¿««»¿«≈

‰‡ÓË4ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ BÙBqL ÏÎ‡ ÏÎÂ .5BÈ‡ À¿»¿»…∆∆¿«≈»»¿≈ƒ≈
¯LÎ‰ CÈ¯ˆ6. »ƒ∆¿≈

מ"ג.3) פ"ג והכשר 4)עוקצין טומאה מדיני ברבים
מכריע. משקל בעלת היא האדם מחשבת כגון 5)טומאה,

מטמאה  אינה - מפרכסת והיא לגוי, טמאה בהמה השוחט
לאחר  אבל ב). קיז, חולין (משנה, הפירכוס זמן כל כנבילה
ראה  וכלים. אדם חמורה טומאה תטמא – מלפרכס שתפסיק

ה"ד. אוכלין.6)לקמן טומאת מטמא וגם ומתטמא

.‚ÔÈÏÎ‡ LÈ7ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯vL ≈√»ƒ∆¿ƒƒ∆¿≈¿≈»¿ƒƒ
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,‰·LÁÓ«¬»»¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
ÔÈ‡L LÈÂ ,¯LÎ‰Â ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯vL LÈÂ ,¯LÎ‰∆¿≈¿≈∆¿ƒƒ«¬»»¿∆¿≈¿≈∆≈
ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ?„ˆÈk .¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈≈«»»√»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰8ÔÈ‡Â ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - «¿À»ƒ¿»»¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿≈
ÏÎa ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ‚c .‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¬»»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿»

ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„Â ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚ÁÂ ,ÌB˜Ó9- »«¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÏÂ ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆe ,Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿≈¿…

‰·LÁÓ10CÈ¯ˆ - ‰˙nL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÎÂ . «¬»»¿≈≈∆¿≈»¿»∆≈»»ƒ

¯LÎ‰11ÌB˜Ó ÏÎa ‰·LÁÓ ‡ÏÂ12ÔÈÎÈ¯ˆ el‡Â . ∆¿≈¿…«¬»»¿»»¿≈¿ƒƒ
‰Â ‰·LÁÓ¯LÎ13ÈÁ‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa :14ÔÓ ÔÈa , «¬»»¿∆¿≈»»«≈ƒ««≈ƒ

ÛBÚ‰ ˙Ï·Â ,ÛBÚ‰ ÔÓ ÔÈa ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa Ì„‡‰»»»≈ƒ«¿≈»≈ƒ»¿ƒ¿«»
‡Óh‰15ÌÈ¯Ùka ‰ËeÁL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁÂ ,16. «»≈¿≈∆¿≈»¿»¿»«¿»ƒ

‰ËÈÁMa ¯LÎ‰L Èt ÏÚ Û‡17ÈL ¯LÎ‰ CÈ¯ˆ , ««ƒ∆À¿««¿ƒ»»ƒ∆¿≈≈ƒ
‰·LÁn‰ ¯Á‡18‰„O‰ ˙B˜¯È Ïk ¯‡Le .19ÔB‚k ,20 ««««¬»»¿»»«¿«»∆¿

ÌÈ‚„Â ÌÈ·‚Á ÔÎÂ .˙Bi¯Ët‰Â ¯˙BÈa ÌÈLw‰ ÌÈÏˆa‰«¿»ƒ«»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»ƒ
ÌÈpË˜21ÔÈLÏÚ .ÌÈ¯Ùka ‰·LÁÓ ÔÈÎÈ¯ˆ -22ÔÚ¯fL ¿«ƒ¿ƒƒ«¬»»«¿»ƒÀ¿ƒ∆¿»»
‰Ó‰·Ï23‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬≈∆¿»»≈»¿«¿ƒÀ¿»

¯eaÁ ˙·LÁnL ,eLÏziL ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ·LÁiL „Ú24 «∆«¿…¬≈∆««∆ƒ»¿∆«¬∆∆ƒ
,ÔÁÈ„‰Â BzÓ‰·Ï ÔËwÏL ÔÈLÏÚ .‰·LÁÓ dÈ‡≈»«¬»»À¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿∆¿∆¡ƒ»
¯Á‡ ÈL ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ CÏÓÂ¿ƒ¿«¬≈∆¿»»¿ƒƒ∆¿≈≈ƒ««

‰·LÁn‰25ÏÏ‡‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .26·LÁ Ì‡ , ««¬»»¿≈…«≈»∆»¬»ƒ»«
ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË Ïa˜Ó - ‰ÏÈÎ‡Ï ÂÈÏÚ27- Â‡Ï Ì‡Â , »»«¬ƒ»¿«≈À¿«√»ƒ¿ƒ»

ıÚk ‡e‰ È¯‰28˙BÓˆÚ‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ¬≈¿≈¿≈¿«≈À¿»¿≈»¬»
ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â ,ÌÈ„Èb‰Â ,¯Oaa ÔÈ¯aÁÓ‰«¿À»ƒ«»»¿«ƒƒ¿«¿»«ƒƒ

ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰29k‰Â ,ÌÈÙ30‰ˆBp‰Â31, ««¿«ƒƒ«¿»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«»
ÌBË¯Á‰ ÔÓe ÌÈ¯tv‰ ÔÓ ÌÈk¯‰ ˙BÓB˜n‰Â¿«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒƒ««¿
el‡Â .‰·LÁÓe ¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ - ¯Oaa ÔÈÚÏ·n‰«À¿»ƒ«»»¿ƒƒ∆¿≈«¬»»¿≈
‰Ó‰a ˙Ï· :¯LÎ‰ ‡ÏÂ ‰·LÁÓ ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈¿ƒƒ…«¬»»¿…∆¿≈ƒ¿«¿≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯B‰Ë32¯B‰h‰ ÛBÚ‰ ˙Ï·Â ,33·ÏÁÂ ¿»¿»»¿ƒ¿«»«»¿≈∆
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a34ÌÈk¯ka35ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÈÙÏ . ¿≈»¿»«¿«ƒ¿ƒ∆≈¿À»ƒ¿«¬«

ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;‰·LÁÓ CÈ¯ˆ el‡Ó „Á‡ ÔÈ‡ ,Ì„‡»»≈∆»≈≈»ƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ
‡nËÏ ÔÙBqL ÈtÓ ,¯LÎ‰36˙ÈÊÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡37, ∆¿≈ƒ¿≈∆»¿«≈»»¿≈ƒƒ¿«ƒ

el‡Â .¯LÎ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡ ‰¯eÓÁ ‰‡ÓË ‡nËÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈À¿»¬»≈»ƒ∆¿≈¿≈
¯LÎ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰·LÁÓ ÌÈÎÈ¯ˆ38ÛBÚ‰ ˙Ï· : ¿ƒƒ«¬»»¿≈»¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿«»

.ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙Ï·Â ,ÌÈ¯Ùka ¯B‰h‰«»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿≈»¿»»
·‡ - ˙ÈÊk Ï·‡ ;˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÚ ·MÁL ‡e‰Â¿∆ƒ≈«»ƒ¿«ƒ¬»¿«ƒ«

.‡e‰ ‰‡ÓËÀ¿»

מ"א.7) פ"ג בין 8)עוקצין בערים בין הם נאכלים
לאוכלם.9)בכפרים. רגילים אינם הערים תושבי

"צריכים 10) הגירסא שלפנינו במשנה ה"א. שם תוספתא,
רבינו, לעיני היתה אחרת שגירסא ברור בכפרים". מחשבה

המשנה. על התוספתא את להעדיף אין חלב 11)שהרי
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רי ixyz 'k ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הרי"ד החתןהּמצוה ׁשּיתיחד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יצא ולא למּסעֹות ּבּה יל ולא ׁשלמה, ׁשנה ְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹלאׁשּתֹו
אּלא ― לזה ֿ הּדֹומה ּבכל יתחּיב ולא ּכּבּוׁש, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלצבא

ׁשּכנסּה מּיֹום ּתמימה ׁשנה עּמּה והּוא(d`yp)יׂשמח , ְְְְִִִִֶַָָָָָָ
וׂשּמח אחת ׁשנה לביתֹו יהיה "נקי יתעּלה: ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאמרֹו

ֿ לקח" אׁשר d)אתֿאׁשּתֹו ,ck my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָ
מּסֹוטה ח' ּבפרק זֹו .(bn.)מצוה ְְִִֶֶָָ

― השי"א מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה לׁשּום ׁשנה ּבמׁש מּביתֹו ֿ החתן ְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָאת
ֿ הּׁשנה ּכל ּבמׁש נפטרּנּו אּלא לזּולתּה, ולא למלחמה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּביתֹו, להעדרֹו הּגֹורמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָמחֹובֹות

ֿ ּדבר" לכל עליו ֿ יעבר סֹוטה(my)"ולא ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְְֲַָָָָָָָָֹֹ
(.cn)"ּבּצבא יצא "לא :(my),יצא ּבלא הּוא ּבּצבא יכֹול ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּומזֹון מים ויסּפק זין ּכלי יתּקן ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָאבל
מעביר אּתה ּדאין הּוא עליו ֿ ּדבר, לכל עליו ֿ יעבר ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָֹֹ'ולא

אחרים על מעביר אּתה dnglndn,אבל mixehtd x`y) ֲֲֲִִֵַַַָָ
('eke zia dpeadלי ּדנפקא מאחר וכי ,(ecnel ip`y) ְְְִִֵַַָָ

לי? לּמה ּבּצבא" יצא "לא ֿ ּדבר", לכל עליו ֿ יעבר ְֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֹֹֹמ"ּלא
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר לאוין". ּבׁשני עליו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלעבר
מצות. ׁשּתי יהיה לאוין ּבׁשני עליו ֿ ּׁשחּיבים ֿ מה ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

עצמֹו החתן ׁשּגם mipenndודע lr zlhend dxdf`l sqepa) ְְֶֶַַַָָ
(`avl xehtde qeibd lr:ּכלֹומר מּביתֹו, מּלצאת ְְִִֵֵַָָֻמזהר

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ הּׁשנה. ּכל ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלנסע
מּסֹוטה .(my)ח' ִָ

― הנ"ח אתֿהּמצוה מּלירֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומּלערֹוץ הּמלחמה ּבׁשעת מּפניהם,(cgtl)הּכֹופרים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ

האחר העם ּכנגד ולעמֹוד ּולהתחּזק להתאּמץ חֹובה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
(aie`d)על עבר זה הרי ― לאחֹור ּופֹונה ֿ הּנסֹוג וכל .ְְֲֵֶֶַַַָָָָ

מּפניהם" תערץ "לא אמרֹו: והּוא ֿ תעׂשה, k`)לא ,f my). ְְְֲֲִֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתיראּום" "לא ואמר: ֿ הּלאו את ak)וכפל ,b my)וכפל . ְְְִֶַַַַָָָָָֹ

וׁשּלא לערֹוץ ׁשּלא ּכלֹומר: הרּבה, זה ּבענין ֿ הּצּוּוי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאת
אפׁשר זה ׁשּבמּצב לפי הּמלחמה ּבׁשעת לאחֹור ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפנֹות
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר האמת. ּדבר את ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלקּים

מּסֹוטה .(an:)ח' ִָ

― הרכ"א ּתאר,הּמצוה יפת ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָֹ
יתעּלה: אמרֹו dnglnl...")והּוא `vz ik")וראית" ְְְְִִֶַָָָ

ֿ ּתאר" יפת אׁשת i`)ּבּׁשביה ,`k my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ
קּדּוׁשין ּבריׁש זֹו .(k`:)מצוה ְְִִִֵָ

― הרס"ג אׁשתהּמצוה מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
עליה ׁשּבא הּפעם ּבאֹותּה ּבעילתּה אחרי ֿ ּתאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹיפת
אמרֹו והּוא ּבמקֹומֹו, ׁשּנתּבאר ּכמֹו העיר, ּכּבּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָּבׁשעת
ּומכר לנפׁשּה וׁשּלחּתּה ּבּה חפצּת ֿ לא אם "והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹיתעּלה:

בּכסף"ל  ֿ תמּכרּנה ci)א ,my). ְְִֶֶַָָֹ

― הרס"ד ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי ּבעילתּה. אחר ֿ ּתאר יפת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמּלהעביד
ּכׁשאר אצלֹו ויּניחּנה ׁשפחה יעׂשּנה ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"להעבידּה":
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשפחּות, ּדר העֹובדֹות ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָהּׁשפחֹות

עּניתּה" אׁשר ּתחת ּבּה ֿ תתעּמר ספרי(my)"לא ּולׁשֹון . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
(my `vz zyxt)ּתׁשּתּמׁש ׁשּלא ― ּבּה ֿ תתעּמר "לא :ְְִִֵֵֶַַָֹֹ

ׁשני על מזהירים אּלּו לאוין ׁשּׁשני ל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבּה".
וגם לזּולתֹו מּלמכרּה ׁשהזהר והם: נפרדים, ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻענינים
יתעּלה: ׁשּצּוה ּכמֹו אּלא ׁשפחּות, ּדר אצלֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָמּלהׁשאירּה

ּפרׁשּו וכ לנפׁשּה". Îztiay"וׁשּלחּתּה yexitl `nbeca) ְְְְְְִֵַַָָָ
(x`ez"ּומכרֹו ֿ ּבֹו "והתעּמר נפׁש ּבגֹונב ּׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָּבמה

(f ,ck my)אמרּו ,(my ixtq)ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו מּׁשּיכניסֹו : ְְְְְִִִִֵֶַַָ
קּדּוׁשין ּבתחּלת ֿ ּתאר יפת ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(k`:)ּבֹו. ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ

הל"ה  מחזור סיום

ליום  פרקים ג' במסלול



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

e"kyz'd ,dxez zgny mei

ואת  ּבּתֹורה) עמלים (ׁשּתהיּו ּתלכּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֻּבחקתי

ּבעּתם" גׁשמיכם ונתּתי (אזי) גֹו' ּתׁשמרּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָמצֹותי

ואֹול" עד ּבּפרׁשה, האמּורֹות הּברכֹות וכל ְְְֲֵַַַָָָָָָָוגֹו',

קֹוממּיּות" והּׁשלמה 73אתכם האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ְְְְִִֵֵַַַָָעלֿידי
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יג.73) שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‡" ‡e‰ŒCe¯a72È˙˜Áa »ƒ¿À…«

(‰¯Bza ÌÈÏÓÚ eÈ‰zL) eÎÏz≈≈∆ƒ¿¬≈ƒ«»
(ÈÊ‡) 'B‚ e¯ÓLz È˙BˆÓ ˙‡Â¿∆ƒ¿«ƒ¿¿¬«
,'B‚Â "ÌzÚa ÌÎÈÓL‚ Èz˙Â¿»«ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿
˙B¯eÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ¿»«¿»»¬

,‰L¯ta כל לקיום גם זוכים כלומר, «»»»

פרשת  בהמשך האמורות הברכות שאר

‡˙ÌÎבחוקותי  CÏB‡Â" „Ú«»≈∆¿∆
"˙eiÓÓB˜73, זקופה בקומה ¿ƒ

‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»
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המשך מעמוד כו
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