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,'מעץקיט "בקב

,שםא"רמ,שם' ,שם'"בקבא
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ליטולהחמהבימנהגדולנהה.ד.נמעהגיס.שנמהלפיכךו",מהירה.במן.בש'בקרקע
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איסוראלאהחלונותבנמילתאין,7תח"רע"בםשנתבארכמוהראשוןמןמזביותר
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רביעיתשהמליןשנכשליםלרביםלמהירצריךוגםעיקרשהיאהראשונהכמבראלעצמו
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.א" פיחם'כלהמשניות"בפם"מהרמם,ב"מקשםא"מקג
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.לי,יהקעשמאגורה,ל,
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ה"ד(א,ז)שםן"ר.שםעירוביןש"רא,שם' ,ר"תה"ד(א,מז)ישם,ימקשי
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,'עראבמןה"רשםורשוייב"מוע,לבביצהראהקיח יראה.קרןידיהפטורה"דא,בה."רשגםוראה
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שיגשבתהלכותתצו
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