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:האור"נא.תיבבלופישט,םידְליִבלופיטילש
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רבדלטמל.ןוטלשרציהלןיאהרוחב?ש,עבשהזשהארגבכס,ם"רמואםירבח
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Praםיווחהזל:תופעלובבקחונחנא.תאצל197

תוסשללהמ,הלאסה,תונבהתוליעפלע.רומשל"דב
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םילוכ*%לםתא,םכלסטתרגסמבתוחפלח,בטוח+x:לאבלמ

cc

היחדהןיבעמבטוחאלםג*א ,םירשקרוטקלאלרענ26ליגדע,רמול
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 ןיאוסינךיתהלטיסרמוחיתייהאל.הלודגהמרדתםרתץובסהטב"והיבא
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ל"ץפרופלםל:יבמ םילנימקםיסחי",רמואהיסניסומכ,תורמואפתועד

הלאטבחופיושי"כםו,ןכל.בוטרתו"דומלללםתוא%יבפהזוטירענה

.דוס*תחנהכוזהחנהחינהלמיכירצונחנ:,יתעדלוז

הרבחהן"נעב,ןוכנול?אדובהזתונבלרשקב

?תרבדרשאכ*נא,תיזכרמהדוקנוז,תינרדומה

תיטסילטיפקץההרבחהלכס,הזב*תנוכתה:ל,תינרדומההסוהלטהדמעמןיגעלע

תינרדומהרבחלח<«*ץנתט,הזל"תנוכתה23%,סכרמveהזחפונב

manneןתינ"ט*למרופהץויוטהת%תזבזבמהסאהש,ךכ?ד*לואיבה 25 nb

םגץיה,ה*תוסטלוחךותמונממתפחדנ:יהטשאלא,ןו"ופהתאהנממתענומ

,עייסמדיקפתאוה,הרבכחבהלטדלקפתהש,המצעתאתענכטמ

לכב;לס,תעדלקשמרבחלבושהידהזש,תבסוח"בא:הנלנול
o

aprobraהלועפמהקותנ הסאהםלועה novasממחל,הללזנלשךילהתש*

myסלאלי,הלתוטלוחתמחמ vasתוחיתמ0?יב,הרקהמתעְדלתיגולויצוס.

|תאץבטל"אדכהזהןינעכ+קודש,הארנ*ל,הלטמםיפופד9%ץראלכל

Y 



a

,הזהןינגעבהיצאיצנארפסלדהלס*גולוידי;אהסלסבה,היעבה

"תינרדומהרבח"לפהזהגשומהםייקםאערויch"בא:תרדא

רמואאלהז,הלשםכנהזבזבהטיהוזההרבחב,19-ההאמהלפ9הרכחב
,

רזעחקנלטמלםאלבא,התוץרקכלחישהעפותהנטללבא,םיצמ+מןי%ס

הסחההזוזר?עביניפו*הרבדה,ם*שנהדרוזפריעבץ*,*"תופכ

.לועפלתוצורשםלסנןיאא"תב<רמואאלהז,הלטןויוטהתותזבצבמה

סופלטאלובוטיהללכאלהזא"ת,תלשאר:הנלנול

.וגלטהסאה

תזבזבמ+*הרתויהלודגהד*מבש,תרמו:לתייה:למ%

nxץוביקב+111082..

לסתורעההתולבקפינ* ,הצוכקבהחפשמלרשא:תדדא

איהחתוחיתמ,הלורגתוחיתמ,תוחיתמלטזינעהת*לכקמיבא,הנינוי

nuasתוחיתמשלםייחבללכב.ם*לחב,

oyo Naa fa IRA java nda my

הסלפתה,תיתוהמותינטספהס*פת:ם"נפו "נפבותוחסופתלםללוכי

,תרסוצתלתוהמההסיפתהו,הסוערבגהשדבדהותו%השעת>השצה"ס,ת"בטשפה

portoיתעגל09729707310םיחוקעםהםאןללפא,הושךרעש*השאלו,

,הזלךנחלbebe,רתולרוס*הזלע

הפשלvos,הלטבבטשתהטאהשהזןבומבאל1הביבול

םירבָדבתוץסועםלטנה,רבדלסדפוסב"כ,תוכרעמדודישלסןויסנז"כב

,תוכרעמדודיפלטםימוצלתונויסנסילבח,םייתיבה

אזהמ:הובמתויהלךירצ,ןויוסל"הזהןיצעב

.תוכרקמדודישלעכוטחלרטפצובטהדטההפווהיצאיצנארפלדהזהמ,ןויופ

,תעדלסוטפךירצ*לא,רבגהיוכיחםצעב%רוהס,*'תוהמןו*וסמאלרבצסה

1.תוכרעמדודיט"לעבופחלרטפ*םהבשםיחטטהםההמ

תצדפלםדקתהלם*חרכומונחנזטבטוחינא*:תררא
E A,לע,וקריבעתרקלעבאיהטו,רעוגהתועונתייחןינעב*דוס*רקחמ :
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הרילעצתובסיתהלרבעמבוהרקכהב,תרגובההבכטבהדעתוחתפתה

ונהנאטתרכובסתולעבדוצגמהברהםנסלטבשוחינו

.תויגולויצוסתודבועקיםהבסםיסיגרמ ונניאוםוימולDiaםילקתג

הבומתםדאלןתונה,?ללכאובמאובלך?רצ,?תעדל:הנלנול

תבטוחיג:,רבסנוקהםגותוברתורבסההפשליכ,וקךכרח*אקרותיללכ

.הזתאולצפלרטפאךכרחא,םלטרבדץל*גמךירדמלש

 


