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תנבממחהלכותרנו
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רנזתנבממחהלכות
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תנבפסחהלכותרנת
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."ת"יפהעולההרתיחהאיןנגיעתםובמקום
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~

האורתולדותאינןמבריאשחמיי
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ים.חארהות,(א,מר)פיחהיליןן"ינר,תקג" ,צב"מומצהחמץ'וע
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רנטתנג-תנבפסחהלכות

להגעילאיןכצירהמיםנעשוהכליםפלימתשמרובעדביורהכליםהרבההגעילאםכמ
:נ[,המיםבאותןעוד
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