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    ודע ', כל הנפשות תאיבים ומתאוים לממון וכו
 מדה אחת שמפסדת ומאבדת  אך יש, שראוי שכל ישראל יהיו להם ממון

והיא מדת ' מהם הממון והיא מדה רעה מגונה שקשה מאד להנצל ממנה וכו
 ',  הכעס וכו
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