
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
   
    

    
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 


 

 


 
 הם יעכבו את –ס כארבה לרוב "בעיקבתא דמשיחא יהיו רבי

 -בבות ושנאת חנם ומדות רעות יגרמו פירוד ל–הגאולה 
מאוד צריך לדקדק אם הרבי הוא משורש רחמנים או 

 משורש פרה ראש ולענה
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