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  סימון ' יהודה ביר' ובני שמואל הבכור ושני ואביה רבנין ור .39
  סימון ' יהודה בר' רבנין אמרין מה זה רשע אף זה רשע ור .40
   אשר ייים זכו לרוח הקדש דבר אמר כשנתנו למעשים טוב .41
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