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ח]"שםלמעלהשנתבארממעםבהעומדן"1יי
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תרהנטליבצבץה'';הגבת,'ת,אוראה.'.ב .נ)
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קמגלותפיליןהלכות
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.הכפופותבכלכמולכתחלה7תיימיןבצדלמטה
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';שםתגיהל'ער1ק1נץכב'עהיב1ת'א1תגיאה 1אאינךצ1איהאיןליבנוהמנהםשנכתב,מ
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כחוםדקפירודואפילולגמריוכמוכותמודבקותלהיותצריכיןך"וכמכתומהמ"מוכן

.בהםפוכלהשערה
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בגופןישראלפושעי

בידוהיאעבירהבקדושתןיזהרלאושמאנקייגוףשצריכיםמפנינמנעיאםואף
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