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עריוונתהסמתנןר.בתובעיחםאבלואב.ורל"

 ' Cםל!:היוהםלכזריוהיהודים.בחיישדזזים

נמא~נה ה~=י:' .nהרחשדים.לנתיבר-תורך

הדורותאתהכינההאננרהשל;,חייםדנקביני

ולחירוז.,רש:יbכי;fןל..אנו-·ביצפיהאבוים

הוtגולה3:ישויוtחלתסותבשק\.הםnהחם,

הדרךאת ...ש'לtlרביתלכאחותסיערו

ריפעתם.ר~ייחםוכמסיכותמזוtר ,tt'נינלזסדים

הלככדתהפיכתוcל:למצוא,יכלוKל

אותותיהאתנחנהנשורתם,מזע,רשצמהח

 •) 795(?נזשיוn-לבחןלןרזן

wיוא.םנ~סשלת;ח:ולוcלשלםההיכרו
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רהש·נtmיזםצהיגזירניברר v:כהזmביר

ההי.ודנוכיבר.סוכו mשהבנכייר ? b.כ

כדי .,,פשרסהרהיוב,שאין.גוכ.רלבxכאדי.

היססרריר.ושמךזסקרהיהקשייםלכקרע,

יש.והשכלה. nבר-ע nובין nאר n.רבשבין

םררפ•עכאסר. nיר 1nנחקזרבהרכחרתנדוך

אנחזי nהדורר.במפנהסבפררידרגרנ.ב.

היססררירג•ם,הובכשיאבלהז.ב,-רירן

ס nעחבדבר.פסקהמליטיםדבoרכר,רביבהים

שהיהת-wה nיר,אפי .xרדששה.הלכ.רוtי

.דחרליןחיירלונכ,סחרמוtרהנ \"\/!רלע.ונדרם

 •לוtרשיכלחי

ל~רונוtםשרריל xדרבלשבסיכווכר

גארל-שרםפרו'סשלרוaנ.יריםוסמדבירר

בv.רתאיתדנת,;זyולJשלv.תרןלנ:תדים,

עייכרל V:דיה.רירiדנזןשנnה;יופוכניאב

 ,רהכלרתירר~םחריקלJוnריי,ם o .מ;.ריר,רזת

לJלחzבררת Mהבשסחידיתוסרב:פרםערד-ר

K tlהרבבתיוןגלרוית.בקוץלעררץ·ישרל

יהכ·גלויותקימץכלרמים.ווסמרתיחי·שי

 ן•י::תמ.::בנתןחא,רת,יתכןרלא"י Kבאוהל

י mר,כובבקרםישארלארזאתהרגשילא

ס:ורלכעניןאיי nxהארנתןלגאהלו.

הה"דידםאנרלת nKתחיהלרהאהwודיוnי-

לנתןהנתיביםי(כ"דרושהיצמאםמקוםבכל

נ~ירן nב cשוכ.רגרt»להרעויזןניתרקמעהז)-

יותרומ.חנהונן j)"mהגלווית rרמקיבו

.ובאול:ר,ל V:ווnהלנביםךמxמ,•בים Mריותר

 nהלנתרללרהוכשרוה v:בופתשנ~רולאה
ישלאר.ללכמחוךהלרע-ילזברת

אלריבתשלהמ

דןהמצEנלאור

אובםי)יהושעשלםטתו(אחד

רזך,נבשיקרררחוtדםעלוtונררנר

.י v:uונדלונלק nרוגס

 .מעסים'ןrהירבניוהולך,פרחתהדור

דונףהפ.,עבלשהיהוtובםי, .,שלר nופס•ר

'lנ11יהאי IW m ילחפיןלה,nדנבתרז

שעין,· ,גמאןירדיילבetשדעלברהכרלבי

ורברתלעיהפשיע nרשבררםהרבל,ררח

 •לרחייבננcי
י·ישבשזtרהשימדםזה,עלהצערדת

הלM,חוברך .,,,.ביןן v:בשיראלוtרבםי

 , nברירדשלר v:רצבxכ
םירםום.:שב:נונזסקיםההיוtלאוניס ·'

םניהוב•..ככדרר-היה.צהבועיםונן

ענלהההילוtידקכר nשנמיכלברם

ומבתשםונ"1יררההי,.ונוזיסעררnא

 •גונוכר

רון, rmהשאממורהז,םnלממןא.נירהאו

כםלר),וני·ג(כילברןב"הדו"רנtשנתפסרם

בללכ.הו.םסר·לוtשתרעלהוברסרביםעלההי

שלרבה nרך nעלעשדונ-רםבי xי·

שלשדוסרתיפסתארהתרתםם ,זרגnרעה

המשנים:נונפנים,ארתהררגיר .,,,שחאד

היהשרvגםרבישירבת,בתדהר 'i'OJIשכהן

בוברכןובר'רםניבצ,םהיה- ,בהןננהר

זה.תוארשלנעלהר nהיר

ויורתונירןתיו,ס•הררזלשקררו.א

דסחונרסרי,חייםררח xאמחריונמשדרש

~מן. v:רבת

ישארל "אתכלנייךהעריךלחינםוtל
שההיזההמוסר,ש'םתיר:זרלםבסר,

בחיים-ושבוביהמסמ;ןלמ

שמוחחההי K• n:vלרבםיהיהתעיילהשעת

אורוחתשיידתר, Kלyםלנסר,יש1חל'רעל

רשובלין.ובארות-•וחייו,

חביביםהיולסי:נהונגםיובןכךרך nונ

רוח,לןזוב.רזיחקתבר ·"י·זיבתועילו
המגשימיםוtתונ.אמנים, nוtהבםרהא

ווtתירם rmלחסררווח.רהרתאrזביים

גהילnים-עלחיים.הנצלים

תורתאתבחייווב.שיםוKכיסי·כוcן,

דונ.רסר.

לספר:י mכונסתרחxרר




