
 ל;עוךה1ה וזאת
ליהודה. מכתם

ח אף ת1האתי קךאו ̂ :ר1^
כלה עין ,דק אם רוח ׳ אחור קדם ניבי

(אל טסי הטה <טם3 וקראים <! ידועים  לטב העלב לתום .^צכןם 2,
ם,3אפרי( כי אף וקעיז- רו ^ ך ס על’זכיתם, רזבטל לא יו  לחייט סחן ת

 ^מח , ;סכיט הרוה נחליט מי!יאלם 6! דודי, היא תימף חפןיו נ^ר
א כל לעץ י2מ?י ן אל ןיניד ע ̂יית ^ו :חירע אז : מתחת ;

ם כריבי ,’חלל’י8אני תואר' ייכי ה^זנה גןתןל  רוח ,וניטעי , בקע/י
לב׳ י1מ?י ה' וץז5מ חו ח׳ ^רי קברי ןחתאר , מיגים פסי ו

לראה לבא ’ ! לרום גרם ל^קיט לאפרן ך5ו
 הביטה דע סגה לי?יו9 : ל^גנם נוצר’לעם’6(לה' ^כנת ללזרח
י ’ מי?יח חייט ס מ בער ןמי לד0(ז הוך חלא ורא^ן ראיט ,

!ילה רוךטו ?רקי מכח ;איאדו, 8( אייטן־ת 1^3 א3 סם ^?ל׳1ל ל3

שגנדיקים הקב״ה ראה :ב' ל״ח יומא 2( — . 512 הירש באור ב' ל״א שטות 1(
 . הבל עליהם וישת ארץ מצוקי לה' כי • שנאמר ודור דור בכל ושתלן עמד מועטין

— . ותורתו ה' מאויבי ושטנה בלע דברי ע״י איבערגאססען אשע מיט כ״ב כ״ב יחזקאל 3(
אגודות אגודות יושבים ומערב מזרח מלכי שכל אני חסיד לא רבש״ע : א' ד' ברכות 4(

 ב' צ״א סנהדרין 5( — ,לבעלה אשה לטהר כדי ושליא ובשפיר בדם מלוכלכות ידי ואני בכבודם
 , חלש / פיו יפתח לא כאלם הוא בגלותו אשר , ישראל עם על לרמז שיש , ומתרפאים במומם •עומדין

לעם תופיע אשר ה' שכינת 133. הירש באור ל״ב כ״ב חהלים 6( — ,אונים ואין כח רפה
 הוא (ד — • הדגולים במפעליחם דרועים אותה יקרבו אשר , המשיח לימות נולד עם או נוצר

 תכונתו לפי אחד כל על אמונה פעולתו לפעול ובספריו בדבריו והבין ידע חרבה בחכמתו
 * בא פ' מכלתא / ש׳׳י פסחים ירושלמי בנים הארבעה תכונת על / ומצוה לתורה לקרבו וכשרונו

 (;רושלמי) ,,המפש״ את גם *התם״ את גם כי עוד״ ויחכם לחכם תן :קים .ד^כם״ בבן לבד ולא
באש לבבם את בהלהיבו , ודתם לעמם נאמנים ליהודים אותם הפך לשאול״ יודע *השאינו את גם
ולזה ,־ש1בק ולהרע לבלע יוסיף לבל ,שניו את ויקהה גדע .,דדשע״ וקרן , שדי וביראת למו רת

 שכר נעים ומה טוב מה ,לדעת הוכיח מרשעתו״ רשע •ובשוב להיות לאחריתו תקוה יש אשר
ליעם 8( — .למוטב החזירו אשר עד התועבה עשות אחרי .העבירה טעם הוא מר ומה מצוה סצוה

איהם


