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 חובות קדומים:
נה בו-בונה או חבר-מימי קדם שום רב

לא היה רשאי להיעדר מלשכתו בייחוד 
אחרי שהוזמן לבוא, בלי להיות צפוי 

לנשיא   לביקורת חמורה אלא אם הוכיח
 הנכבד סיבה מספקת להיעדרו.


