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  כ שיטת ר' אליעזר במשנתינו"א זה ג"ולפי הגר 1
  .שיתומקצתן בטבילה חמי תתיהן שמקצת המוספין בטבילה שלישית שמשלב בין ש"י עה"רשעיין ו שהם בטבילה השלישיתשמשמע ה לא משכחת לב. "י ד"ועיין רש שאימורי חטאת הם בטבילה חמישית עם המוספין :ג סז"ה ה"י ד"עיין רש 2
  .יהיה עם תמיד של שחרואפשר שאיל מוספים  כ שני אילים לעם"גיהיה לשיטת עצמו ש "לראבו . בין הערביים לש ששה עם תמיד של שחר וא' עם תמיד ש"לשיטת ר' יהודה א' עם תמיד של שחר וששה עם תמיד של בין הערביים ולשיטת ראב 3
  נה ושעיר הנעשה בחוץ לא כתיב התםדהכי קאמר מכל מה שכתב בפרשת אחרי מות לא היה דבר קודם לאילו ואיל העם ביציאה ראשו ל"וי כ"חאה ו"דותעיין   4


