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המשך בעמוד קכק



קכג     
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(244אל מ (245.246)את ב ְְֲֲִִֵֶַָָָ
(247. תב  רתב(248מ אל(249את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

תר ב.250)רמת תר לל תבל ְְְְְְִִִַַַַָָָָָ
ת.251) (252  253)מרמרל  ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ

 ק בר א א תר ל ת מְְְְִֵֶַַַָָָָ
מל  לא תר מר לא א ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ר. ל תר (254אל   ל ְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
 בר א ר אמ ר ב(255.בת ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

259)א(258.ל.257)אמר256) א למ ממת ְֲֲִֵֵַַָָָָָֹ
.א את(260.א ת(261.ב262)אבלת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

 א תא ללמ קאל ר תר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹלתק
.    לא את.263)א ל  ר ְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ

(264. א רא(265266)אתק   ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
.מ(267.ל למ(268את למאר ְְֲִֶַָָָֹ

בתמרת.269) ל תת(270ל ק ר ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ
ת (271 ר ק קאל.את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' ב
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