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ח לה;יב ;דע ׳ וצלמן;ת ח^ןד  סהחת אש לבת סלתו , לו ח
 ״ לב רפוי יוכןח לטוב .עטו נו.עם > לךמ;ה א3שו ̂לחם> צביורו

ל  ץ3רו 9( מח;יו : לאנוש דדסר ̂עון וטעם ’׳ ויבוטל חק יופר נ
 וקשח (!! ׳ לץ .יתום _עד וגמל לחורב והלמו תבל החת
שאר^ע ו^^אי !2'( רובם', ןרב5ו וטרח הלןל  לב י כי תל׳ט״ באבם תך

ח/ פרעה "’רעבים ת י אלה לרו ארי ש ח' א ^ ש נ חי ד/י  , מ^יח ע
שיד !3נ :ותן מעלה היון ’ עמל מן ולצילם הןה "עד’ה׳ הטיב  זיו כ
אל שמשון 'מ־ן מורי אבי הארי יונהי רק רפ

פר״פס ה׳ ׳ לגיסם ?רוחו’ ׳ דרף מיגים 7 קראההו "רב״ ״היר^ט
טנו׳ חור ע  ?סב הנחמה! יפי י ראות ;א חיש לי !לבורןד מיעקיב ו

«ת‘ עדותי תי ̂' ^  :שים י.יעל למן ׳ ואבי לאדוגי נועם שי’ ח
 ךצ'ן רקח ?מותו אוח דוד ׳ מלאכים שלסן .יהודה !5( שבח ^זץ
^זו לנחת שיח ת ע ת:' ל פ ט ״ז/  ׳ זעמו ל?פא לרפא מכתו מחץ אל כ

■ ז עוךה קומי משבם:אר ׳ לסמהמת לא למקצם ׳ המות בלע ו?טל ?גשם !6(

 — .עולם יסוד וצדיק ב' י׳ב חגיגה 9( — .ליםסע[6צו פייערגעזעטצעם דעס ש««טצע דיא איהם
 חנה לא הוא —. 83 הירש באור ג׳ ט׳ז תהלים בסמיכות 12( — .י׳ז ב' ישעיה 11( — . יו״ד ל׳׳ט איוב 10(

 זוהר 13( —.באבו עודנו ולענה ראש פורה לשרש התאמץ רק בחש טרי ,!צ־שע' יגמול אשר עד
 אלה עם גם נמנה כי לאמו* נוכל עליו , '1 ח׳ בתרא בבא , ב׳ ל״ו גיטין / בראשית פ'

 , ועד לעולם כככבים הרבים מצדיקי — גם ! הרקיע כזהו• יזהירו המשכילים : נאמר שעליהם
 שם 15( — .לישראל בנוי י׳ד ב' השירים שיר 14( — ,בגבורתו השמש כצאת ואוהביו — גם

 ם'א בדמאי וכנזכר ״חמץ' רק הוא זצ׳ל אבי את ״יהודה' אני שמעזבח השכח ,המכתם מחבר
 בא לא שביהודה חומץ כל הבית שבזמן לפי תשיבי דלא מילתי בהרי שביהודה ,\עםץ׳ נמנה
 ורצויה טובה כונתי רק , ועטי טפי מלים נעתקו זה עדן שוכן אח לשבח כי / התמד מן אלא
— . ב׳ קי״א כתובות ,ב׳ יי׳ב חגיגה 16( — .וברצוז באהבה יקבל הטובה מחשבתי זאת


