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__________________
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כב-יטסעיפים ד''יהלכות תפילה פרק , אהלכות והליכות חלק 

__________________ _____________

יהיו  "שאמר אחרינזכר 
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___________

בחול המועד  
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של ראש חודש

_____________

_____________
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בחול המועד  
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שהתפלל מוסףאחרינזכר 
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