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המשך בעמוד קז



קז     

 

א עמוד יג דף     
       

        
      

 (ל (דברים      
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אצל.222) ביא.223)לת.224)הי(225.רה ְְִִֵֶַַַָָָָ
רה226) ל  ל יהח רא  ְֲִִֶֶַַָָָָָָל

. ליה227)יתר  יה את לחה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.יי ארי י היח ל ר ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹאר

(228.א הר(229בבת ית א.230)לבי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
(231.ל לר.(232יב הביא האל יאצל233)ה ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

. ה234)אלה יצ(235ההת לי ל לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
.צ ל החיר ההל(236א237(את לבאר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

.ילה ל רחבה.238)הת לר239)אחת היתה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ
תלאל(240ל רב צ הת יראל אר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הלי(241בל. ל הת את היה242)לבאר ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
(243.י ה צל ב ְְְְִֶֶַַַָהא

              

         
           
           

        
        

        
         

         
         

        
         

         
        

       

          
       

         
        
          

   
         

         
         

           
          
          

    























































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום ראשון עמ' א
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המשך בעמוד קכק
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