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ואפילוש"ומה"ד."ב,חאותשםמוניות'מי.הנהיתצה .סוק"מתקנךמיא"מ,אדםכל
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רחיצההיאכ"אולשמשלמבולממהרתהיא11רחיצהי"שעדכיוןבצונןביןבחמין
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.י"מ דרכקנ

.שםא"רמ,גק"ממשה' .שםא"רמ,1"הג"תם-רתןיג

.ג"וש,מיכהלעניןא"מד'תר"מכדלקמןגלד טור.היאנ"פם"רמב.אליעורכרביבעגתשנהקח
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משכי"מלעיל.ב"מקו"וטב"משם

-

ה4לקמןראהאבל, נדה
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