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כללהתייבשכןגםיוכלנדהדדםשםהראשונהלמבראאבל""ר"קפ'מיסוףדלעיל

שצורתםבדבריםאלאמועלתהפושריןבדיקתואיןבפושריינימוחיהיהשלאעדכך
כשנימוחוכרחךרעלכשניסוחוממאההכיואפילונינהועצמםבפנידבריהעליהםמוכחת

אלובקרמיןהדיןהואכןאם11למבראלעולםנימוחאינושהבריהנינהובריהלאו
שלכתרלהאלא.המקורמןאלאהכליותמןבאוולאנינהובריהלאוכרחךעלכשנימוחו

:],עיוןוצריך.],כללבדיקהצריךאין

ק.מל
(

~'
ש(_4א

~
שאייש

.רמעיףצוק"מלקמןראה,הכיבלאוכ"משאמב"םן"הרת"שוצ ,כדק"יםיזק"פשםכדוללצח.טז

.דק"סצט.א'ק"ובס,א"ברמצא סלףצב

.א'ק"פק.י כשנצלחוזושלדעה,כק"משםל'לעיראה,יף'מעקא,(דםלעתן).ק"מצג

.היא.נרהדםכרחךעל.רק"מצד נעצה
.שםושיךמשהדרכיקב.רף' ,קצץ'.מצ"מת"שוראהג7גצ"צת"שויראה.דק"פילעיל,(דםלעניןאף)לדק"מצו

,קדד'עחנינאין'צ'שאל.באיתט'7'.ם


