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 חטה"ק וסה"ד קדמק כ" בספר אע?אי דור יומף חיים ר הנאון שמצ*מה
 ו המורה מדרש שתוטכנין

 אפרק
 6יוכ 6מר יעגני שזי תוי ס! )סס( 6עשס מס 6כל 6מות ול6 לי סומעיתן מי ל6( )6יוכ סססוק וס 6מר 6יונ של כח1 יסס . לי סומע יתן "1 *מי ישמעאלרבי
 וסהט יענני סה חוי סן מתיס ססר6 ס6 סקכ"ס ליס 6מר רוחי ותלקח ש6מוח ליס 6יכפתמ6י
 ססר זסו ריכי 6יש כתכ ומטר ל6( )מעכ ס6נסיס נו5חות על תיו וסתויוו ט( )יחוק6ל ד6מרמט

 תוליות כל 1ג1' ולרשע 55דיק 6חז מקרס ט( )קסלת ס6זם  תוליות כל על ס61 חתוס 6זסתולזות
 ד' )פירוס מסמלכיס מחחסר שגוסס עד שלימיס למות סולכים 6י:ס סדורת( כך מל6וסר6טון ר*סני וי"1 חסר 6זס תולזות מס 6זס שסלך וכמו ספס מן דכריס שסולכין כמו ס51כיןס6דס
 ל1 שיס למלך דומס שסגוץ וסולך יפפט%6 ר' פפפרפ כפו  פלכיס  ייר16 ספס  פנ6דסיסוד~ח
 של כחו וכרוכ וכגכורתו כגוסו שיש ום'( מזיטח 6רכע ונמלכונע פריס 6רכע עלחסס השנכ6וח
פכל, כלנן ולסוזיע כחכמחו סיחכוננו וס כנגר  חס זס תמורת זס שגיס סניס סעולס כ5 כר6סמהוס

  %פס  ופופ  פייס  גער6 להס פייס  וס סיס ל6 זס ולולי תמורס לו ויש שוחף לו "ס וזכר רבר

 מות סיס ל6 חייס 6ילולי סמות וכן הייס שסס טדע 1ל6 חייס נקר16 ל6 מות  לולי  פופנעהי
 ושגן  סדם  פלכיס כו יס סזס כגוץ ישמע6ל רכי 6מר ס~ס סמות סו6 וס6יך סמות טזעע6
 ו6תד מוריקות ושגיו משחנן ודנע  פן  כפו  גזול נעשס ס6זס 1כיון סחורר* ומיס 6זומסומרס

 נפהץ לטד זומ? סזכר למס וט' ינועון רוחס תוסץ קז( להשיס מתחסר 6ו מתגגרמס~ניס
  עומזיס  פספלכים  כופן סנוף כך סלכח סרוח נקרע 6ו נכקע כחוט עומזת סרוח שלס ססטזנזמן

 6רכעס עליסס חש נכ6יס נו שיש למלך זומס סגוץ 31מס סכטז כרוח כו עומדת סרוחכמלכותס
 וסמזיטת סגיזיס סס וסנכ6ות סמלך סו6 סגוץ כך מתכלכלת מלטחו וכל עליו י651יס ססממקומו 6י מגכולו מסס עינ'1 מעליס סשר 06 רעיס סמזינות וכעלי מזינות 6רכע ונמלכותוסריס
 שחורס ומרס 6דומס ומרס וסלוגן סדס סן 61ל1 סגוץ יסודות ז' סס סשריס וז' סע5מוחסס
 מיז כמעט עיניר מעליס סשריס מן ש6חךוכחן

 סגוי
 מן 6חד יחסר ו6ס ס6זס ונחלס מחכלכל

 גזליס מחיס ויס קטניס מקיס יש 6זס כני וס6יך עקיכ6 רו 6"ל כלס וסגוץ סולך סרוחססריס
 יסודות י' כגנז סו6 וכן מח  יגוף פפפשר  סיסוהפ מן ש6חז כיון ס61 כך 6"ל וקניס מתיסהס

 לככיגו מזרח וכני משט ו1נ6 שס6ור מזרח כנגז ל1כן סע1לס כגגד פיטת וד' מלכיות 6רכעסכטף
 סגוף מן סתחחוך מקוס שככל סזס לסני פתוח סגוף כך סחוח פס5סון שכסס נס1ן כנגדסיס
 6זומס מרס 6זומיס כולס 5כון וכגי שחחתוך מ"מ י651יס 6ינס ססלשס %ל משס י651סדס
 סחורס מרס סקיעחס כעח מ6זימין מערכ וכני . סמערכ כנכול מח6זמת סשמס כי סמערככנגז
 סטפר  כנגר שחורס מרס סעולס יסודי 6רכע ככגזן סטלליס כך כ5נס שחולדתס זרוסכנגז

 . סמיס כנגד שוכן . וינסס חמס חולזחס ס6ש כגגז 6דומס חרס סעפר גך וינשס  5יפסו%רפס
 . סרוח כננז סזס סמיס כמו ולח קרתולזתו

 בפרק
 3ח151ת מ?לכין פסיו ור"ע שמע6ל כרן מעשס וכו' ימיו גח5יר 6טס קנ( )חסליס םתחרץ

 כמס לי 6מרו רכוחיני 6"ל חולס 6זס כסס טגע 6חז "זס עמסס וסיסירשליס
 ענמכס סכנסתס ו6תס 6"ל סקכ"ס 6"ל 6ותי סכס ומי 6"ל סחחרפ6 עז וכך כך עשס 6"ל6תרס6
 עוכד 6"ל מל6כחך מס 6"ל ר15ט על עוכריס 6ינכס הרס6יס 61חס סכס ס61 שלכס ש6ינונזכר
  ענמך  פכניס ו6חס 6"ל סקכ"ס 5סס 6מר סכרס 6ת כר6 מי 6"ל כיזי סמנל וסרי 6ני6דמגה
 כיזי סמגל רו6יס 6חס 6ין 6"ל ממכו טירותיו קו5ן ו6חס 6וחו כר6 סו6 שלך ש6*גוכזכר
 ל6 ממל6כתך סכעולס  פיטס 6"5 מ,ות? תעלס ל6 ומככסו וחזכלו ומכססו וחורשו י651 6ני6ילולי
 061 עולס 6יט וגחרש ומזכל מנכס 6ינו 06 ס?ען כסס  ימיו  כי5יר 6נוס )שס( שכחוכ ומספוופפ
  ,ריס ו6ים רפו6: ויויגי ססס סו6 סזכל סגוף כך מח וסו, חי 6ינו נ,כל ע6 מיס סת? ול,עלס
 ו"ס 3ו?  יו?  כזס זס נחלין תולדוחיו סזס סגוף  פטרפוני יל  פגס  33זפ? לסס 6מר סרוס6סו6
 6ס 5דיין "יננ לכיח :יס כמו ומח נטוי סנוף מחכייו 6חז מקפרקות שסס וכיון  וס 6ין ז?6ין

 חייס 1,ינ1לי קייס סי? ל6 תוק "ילולי כר16 כתמור? סכר6 מס כל נופל סכיק מ?ן 6חדמהסרק
 חניס נמליגס 6זס יככס 6ילו סלוס סיס ל6  רל ו6ילולי רע סיס ל6 סלוס י6י5ולי מות סיס65

שלוס 5*עטי*ט 118טטאפק

 פשט"י חאטיעי שאאא*ש**אא*8ש8ן8*



 המרהמררש
 6ז רע סס 6ט 6ס סלוס כלס 6חרח מדינס ו6ס ספוס ומכיר כרע %0ך סיק רע 1ח5"סלם
 חכתיס 6דס נני כל 0יו י6לו טססין ססן גכרין סיו ל6 טשסין 6דס כגי כל 0יו 6ס ניכר0:לוס
 6ל6 ע,ייס ססס ניכריס סיו ל6 עגייס כלס סיו 61ל1 עסיריס שסס גיכייס היו ל6 עסיריס5דס כגי כל ?יו ו6לו 6לסיס עסס ז0 לעותח ז0 6ח גס " )קסלח 6ל6 חכתיס ססס ניכריס סיול6
 ותוסך 6ור וען כרזל ותיס 6ס כר6 וגקיכוח וכריס כיעור וכר6 חן כר6 סממג0 זרע כיןלסכדיל גרי ותייס מח"ס מיס זס לונדיל כדי וטססיס חכחיס מזס ז? גיגריס סיסע ועסיריס עגייס3ר6
 ויכפ0 יס וחרסוק סמיעס וטמיוח ר6ייס וחגרוח סילוך 51מ6ון סחיס ורעטן 6כילס וקורחוס
 סלמ0 פ6מר סחמירוח כל עס וחולי רפו6וח וככיכ סקוק ור5ת ד6נס וכטלוח מעס0 61למוחשנור
 1)סת11 נסחיס סכר6 דכר סכל סקכ"0 ;ל נכויחו ל?ודיע זס וכל ועח*לנשח ללדח עחכקסלח
 06 וכתיוורס כסקוף סכל 6ל, ערוס נלוי 1כל6 עריוח כל6 כגיס לסו5י6 יכול סמקוס סי' ל6וכי
 כיק י6ין זכר כל6 )קכס ול6 נקכ0 כל6 מוליד יכר "ט 6511 סילד 6ק גוקקין וגקיכה זכר5ין
 ו6ס קרדוס כלת פ5יס חרס 6ין סיכג0 3כג"י 6ל6 6חר כיח כוגס ע5מו גיח 6% כע5מונכגס
 6ין טומ6ס 6ין 1,ס טומ6ס 6'ן טסרס 6ין ו6ס תרם "ין קרדוס 6ין וחס קרדוס ,ין חרס6ין

 6ילולי טוכ0 צנו לסחויק 6חס מכהסיס טסורס לכסתס טמ6? כסמה תיגי וכל חזריס 6מרוטסרס
 ל5דיק רסע 6מר רטע 6ין 5דיק 6ין 6ס טסירין ס"חס גודעקס 65 טמ6יס ס6גו 1חכר611ני

 ל6 5דיקיס 6דס כגי כל סיו 6ל1 ניכר סיית מ6ין רסע ס6גי ל%י טוכס לי לסחזיק 6ח0מכקס
 6חד ססו6 כרמז עולס כ6י לכל יסודיע 6' מדכר חון חמורס לכל יס 6מרגו הרי יחרון לךסיס
 6% לסכותס 1ל6 16חס ל6חוז יטל 6תס 1,ין סיחיף ול6 חמורס לו ס6ין סרות גן כמו טגי לוו6ין

 6קס וכ6 סגוד נפחח 6לו כי ל6ו 16חס ל*חוז יכ% 6ח0 סגוד ח6מר ו6ס לססליכ0 ול6לסורסס
 סי6 ?י6ך ירוקה 6ו לגנס 6ו 6דותס 6ו סחורס 0י6 מס לך ו6מר סרות לו ו6מר כו מס61תר
 י6ין לס ס%כק סי6 סטד כ' כוקח 6חס וחס חסוכ0 לו לססיכ יכ1ל 6יגך כסושגמכרח
 6דס כני טס6ח 6ל6 עוד 6% ירוק? 16 לככף 6ס 6דותס "1 סחור0 06 לר6וחס יכ5%ח0

 לכגיס 1)ועיס מניח לפגיס לכיח גכגס 6דס ע,גיך "מר6ה יודע 6חה מגין וס6רן ססמיסוגוס6ח
 ס?רוח למדח ה6 כ*ח ומהיכן י651ח מהיכן יודע ו6יגך י651 וסרוה ככגדו ומגיץממער0
 6"ל הרות על 6"ל עומד 0עולס מס על ריע 6ח ה)%כוח סס6לס סמעסס 0יה וכך לע%סמל6
 סיטת ככל סוליפס מלת טעוני' גתליס לו הכיחו תלח טעוגיס גמליס לי 0כי6ו 6שלסר6גי
 חכל לו ו0כי6ו חכל לי סכ'6ו להס תמר מלת טעונף גמליס 6"ל ר61י' 6חם ת0 6"לסכיח
 עד מכ6ן יחסוך וזס מכ"ן ימסוך זס 6"ל 6דס נגי לסגי ייתנל גחן כ5וו6ריסןוקסר
 6ת0 6וחס סהנקח 6חר סיסודי' חכס 610 6חס 6"ל 16חס סעתידו 6"ל סחגקו 6תרסחנקן
 כרוה 6ל6 עומד 0עולס סחין מכ6ן למדח ס6 מסס תסרח ומס 6"ל 6וחס סעמידו6ומר
 סתיס סגי על מרחסח 6לסיס ורות 6( )ר6סית סנ6מר )ור6ס סיחס 01י6 ומסוגחח תע%סס0י6
 מרחפת 6לסיס ויוח טג6מר מ60ס סיו ו0ס וסמיס הרוח כרי6ס ל0ס מ5יע סל6 דגריס כ'וסס
 סמיס רן ח,ן . סמעסס ימי כססח כרי6ס לסס מ5יגו 13 6סר וכל סע%ס נ% סמיס פגיעל

 61מר יסעיה סכ6 עד 0מיס ע'ס מרחפק 6לסיס ורות ח0וס ע"ס וקסך סנ6מר והחשךוסרוח
 6תד סמגי,ן רנהג זסו כגגדו סני 1ל6 חמור0 לו 61ין 6תד 6ומר יסמע,ל ר' תוסך וכור6 6וריו5ר
 ו"ין סגי לו ס6ין 6חד סו6 כרוך הקדוס 6כל 6חד לו ס6ין 6חד 6חד ל0קכשס לו 6ין כך6חד
 יו-עין סמו הח?לליס סמלחכיס 1ל6 מקימו סו6 סיש יודעוח 6ין והחיוח מקומו סו6 סיכן יודע6דס
 סס סהו6 המקוס מן מ?לליס וה6רן ססמיס ול6 ממקומו ס' ככוד כרוך סג6מר מקומו סו,סיכן
 סיחל? מ5'גו ל* הרוח "כל מקומו העולס ולח עולס סל מקוס 6!חו קור6ין סגויח לסכח 6נסיסכן
 6ל תנסתח לג( )6יוכ עסחני 6ל רוח מרחסח 6לסיס ורוח 6'( )נר6סיח סג6מר גסקכ"ה6ל6
 קד( )ח?ליס כי דיכר 0' רוח מח( )יסעי? ורוחו סלחכי 6לקים 0' :עחס לז( )"יוכ קרחיחן

 תון כטס לסון סכחורה 6סיפס וכל עוד ויחכס לחכס חן ט( )מסלי וכו' יכר6ון רוחךחסלח
 ינועון ומח"כ 6וחס סזר פ'וור לסון 6ל6 יגועון למה כנוס לסון סיה 6ס יגועון רוחס חוסףמסניס
 ממש כלוי לסון סכו6 ומנק ססחיס עוף 6ם9 וכ0מס 6דס *סץ 6( ג5סני0 יסוכון עפרסו6ל

 כ"1 סגדול וכ?לל חמורוח כ"ח הוד% 0לל כנגד סלמה 6מר למוח ועח ללדח עח סלמסס6מר
 סכרית לוחות כ' כגגד קמורוח כ' נס",ירופסוקיס

 גפרק
 סוד6ס טחגין 61תו 6כיו 60דס ;גולד סכיון טוכ כי לה' ?ודו כגגד ללדת עח י6סוגסהטורה

 ססדרם כח%יוח וסולך הכנס ?6כריס ו)וכל סע5)ווח ותן ?ניוין מן סי65 לסקכ"סנדולס
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 המורהמדרש
 ט' סס ועוסס  יוס  6רכטיס  סס  נו5ר ולו6  6מו לרהס  סוכר  ומן לוכר 0שד=ס  ומן  לטורי ט16עז

 0ון6ס לסס ליתן ר6וי ולכך כסלוס ויונ6 לי07 51ירי 531ער 31זיע כרחת י651 61ח"כח7סיס
 ל6 הסךו %%י 0עמידו כחסךו 510י15 נחם7! כחסךו וני6ו נחסךו סכגיסו 111' ל0' כודו סנ6'נ17לס

 יכגס תם7 עולס 6מרתי פט( )תסליס סנ6' )כג: 0עולס0י0
 6% ס056יס 6לסי וסו6 ומח4 ממית ס0ו6 ס6ל0יס ל6ל:י סוךו כנגן למות ועת ב'תמורה

 60ל0יס 6לסי סו6 6ל6 מתיס 61' ממיח 6' נעולס סן רסויוח כ' 6ויריסכ6ומות
 0מחזיר סו6 !כחם17 יסי0 וסו6 0י0 0ומ 61חי0 6מית 6ני לג( )דכריס סג6' 1מחיסחתמיח

 כל"ח לג!4גסמ0
 י6מר 6ל פר7ם 6ו נטיע0 6יס גטע ס6ס 60ךוגיי ל6יוגי 0וךו כננ7 לנטוע עח גרנמשיה

 ?יכן ופר7ס סנטיעס 6ח לססקות 0קכ"ס ימטיר ל6 ס6ס סלי תטיע0 סליפרדם
 רשמקוס סרי ס6רן נל 76!ן 0נריח 6רון נ'( )י0ופע סג' ךגר לכל 76ון 0ו6 סקכ"0 6ל6נטיעחו
 סירוחיס מעלס !נתם17 סנעיעס 6ח ומרוס מג7ל סכהסךו ס6ךוניס  ל176גי 0וךו ל6רון 176ןנקר6

כל"ח
 )כ"

 . י( חמורס חסר
 7יט כך עומךיס מכמ זזיס 6ינס ססמיס מ0 כתכע0 0סחיס לעוסס כננ7 לסרוג עח החמורה

 סקכשס כסנפרע מ5יט סכן למעל0 ממנו מזל ומפיל סיתכע ען לע!לס זו 6יגי נסרגסל
 5מרוס 5כ6 על ס' יפקון 00ו6 כיוס וסיס כן( )*סעיס סנ6מר סל0 מסר גפרע תחלס ס6ומסמן

 6!תס %דון 3ךין לחיוחס עחין 0ו6 וכחסדוכמרוס
 0מיס על רקועס ס6רן מס חסךו לעולס כי סמיס על ס6רן לרקע כגמ לרפ6 עח וממורה

 סע%ס נ6י כל מרפ6 ט!6 וכחסךו כננ07 וסרכו6ס סחולי כך . זו חמורת זו ש לעימחזו
 חסךו לעולס כי ר(יס על ס6רןלרוקע

 נרקיע וסולכין סו~יס שלו סמ6!רוח מ0 וני גךייס 6וריס לעוט: כנגן לסרום עח זו?כצרה
 16 חכמיגן סל גךרן 16 עולס ג7ר סורן ססו6 מי כ5 כך למזרח ממערנ ס%כיו61ין

 סתחוס נגכול כמער0 כ0ין ססמ6ורוח כמו כנס 61ורו וסליח0 מחילס לו 6ין ח'רס פלנ7ר0
 חס7ו לעולס כי עולס סל מגסיגו ו0ו6 מ6ורו לסס מ6יר סו6 כחסךו יר6י,61יגס
 )חסליס סנ6מר כגכורס יוג6 0סמס מס כיוס לממסלת ססמס 6ת כננן לכגות ועח חהמויה

 כו יו65 סססמס כיוס 6ל6 ג6ס נר06 6ינו 0כנין וכן 6ורח לרון כגכור יסיסיט(
 מלכטם נמגע 6יט 1,עפ"כ סעולס מן ולסחכסוח למוח 0ולך ס610 6עפ"י י!7ע ס76ס כךיטעלס ומ6אר י651 610 61עפ"כ 0עולס מן %סככוק לסקוע סו6 ועתי7  שיורי סי!7ע סכיון ססמסימס

 חסךו לעולס כי לסעולגן מל0זריח נמגע 6יט כן כמווססמס
 מ5רס 6ל6 6יגס 0ז6ת סככף מס נלילס לממסלהז וכוככיס סירח 6ח כגנ7 לנכוח עת םהמורה

 ו6וסא סחוסך מן לכריוח 5ער ססלילס כלילס סולטיס וכוככיס 0ירח כך רוחומקו5ר
 סמחס לכ וליסרי ל5ליק זרוע 6ור 05 )חסליס סנ6מר לעילס סמח0 610 160ר 6כלסכו
 ממונסו וכוזויס ונעלמיס סוחקיס יסר6ל ססיו כככוייסס מ5ריס למכס כננן לסחוק ועת יוזמורה

 מתיס 0יווסס
 כננ7 פפ!7 עת ישתמורה

 1י!5"
 !6ל1 סוחקיס 66 כווזיס ו6לו סופ7ין 6ל! ס:יו מתוכס יסר6ל

 6100 כיוס וסי0 י6( )יסעיס סנ6מר סני פעס 6!תס לג6ל עחיי 0ו6 !כחם7!פופךיס
 חסךו לעולס כי ונומר יךו סגיח 0'יוסץ

 סנ6מר ומרקךיס סרחין יסר6ל ס0יי מלמ7 נטוי0 וכזרוע חזק0 כי7 כננז רק71 ועח יבהמורה
 סנ6מר וכרכס כסמחס 6ל" נג6לין 6ינן לכ6 לעחיי וכן כססון עמו וי!65 קס()ת0ליס

 חם7! לעולס כי יסוכון ס' וסךויי ל0()יסעי0
 י"כ ועסס 6כניס סל ככגין 0ים עס0 לגזריס סוץ יס לגתר כנגד 6כגיס לססליך עח עתמורה

 כ6כגיס שי0ס סוליכס מחוכו יסר6ל סעכרו וכיון כחומוח שמדין סיו ו0מיססכיליס
 . חסךו לעולס כי 0מקוס כחס7י ו0וך1 סמ5ריסונסקעו

 ה:עמיוס וכגסס סיני ל0ר ו0כי6ס כחוכ! יסר6ל ו0עכיר כננ7 6כניס כטס ועח יר.המהיה
 6יגיס נקר6ו ויסר6ל סכיכ סעס 6ת וסנכלח יט( )סמוח סנ6מר סיני סרטכיג

 ססי6 סחור0 וקכלו סכוניס מ6סו 6כן קיח( )ח:ליס יסרמל 6כן רועס מסס מט( )כר6סיחסג6מר
 כל"מ לעולסחייס

 כך חכירי 6ק לחכק רן ס0ו6 כ76ס ם!1 כיס וחילו פרע0 וניער כגו7 לחנוק עח פותמורה
 כיס סס ונטכעו מ0ס יטר6ל וגתרתקו למלחמ0 לתופסס יסר,ל 56ל מ5ריס ר5יססיו

 . כל"ח ני%5והסר6ל
ועח "ן
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 תמורהמררש
 ומהכון מגריס מסעכוי ישר6ל 6ח פספריס כמדכר עמו למוליך כננד מחכק לרחוק שת שהשיה

 . כל"ת ו5רותיססמ5ריס
 וגסרגו סמקוס ססכהעס סכתלס יסר6ל סנקסו נדוליס מלכיס למכס גננד לכקם עת טוזבצרה

 : כל"ת נד~יס מלכיס 6ל6 סיו קטניס מלכיס ת6מר 561 6רטת פכ6ותססמלכיס
 עליסן יפר5 6ת וססליט יסר6ל נני ס6נדוס 6דיריס מלכיס ויסרג גגגד ל6כי ועת טזנזפהרה

 סקכ"ומ פ6ילולי ויסרג1 כתיכ 1ל6 6דיריס מלכיס ויסרונ סנ6מר סקנ"ס סרנסומי
 כל"ח לסס יכוליס סיו ל6 6ותס הסרנעוזרס

 6ל6 ועמו 0יחון (ניי נסלו 1ל6 ליסר6ל ססמר ס6מורי מלך סיחין כננד לסמור עת שוגמורה
 . כל"ת מסס ניד נת0ד1ופילו

 ר6סו על ססס סר 16ת1 סו6 נרוך סקדוס סססליך סנסן מלך יעונ כנגד לססליד עת כהמהרה
 טג6מר מסס כיד מסרו סגדול וכחסךו וכחנק 5ו6רו על ססליך יסר6ל עללססליך
 . ח0דו לעולס כי סרפ6יס מיתר נס6ר סכסן מלך עוג רק כי ג()דכריס

 וס1סטו ממג1 6תר וקורעו מלכוס סלוכס כ6דס 5נתלס 6ר5י ונתן כננד לקרוע עת כאהפורה
 : גל"ת 6י5ס 6ת כרתס כעל יסר6ל לקחו כך גרחו כעל ולקחוממט

 סתופר מס יסר6ל כיד ס6רן ונתקיימס סגתפרס עכדו ליסר6ל נח5ס כנגד לתפור ועת גבהפורה
 מלגיכ4 ל"6 כיד קרעיס סיתס יסר6ל 6רז כך תיפר כך 61חר שרע תחלססוס
 : כל"ת כח0דו לסס וסנחילס ונדכקס מידס יסר6לו5קח1

 סל סמו מסללין ס6ט וכיון כספלות סיוס ס6נתע לנו וכר סכספלנו כנגד לתסות עת כגוזכצוזה
 סן כסום לס~כיר ל6 כי 0 )עתום לגו ו6ומריס 6ותנו מחסין סעיס 16מותסקכ"ס

 ל1 ויסכ ס"ת נטל ר"ע עסס מס כתורס תעסקו 6ל ו6מר עקיכ6 רכי כימי מלגות סנורסןחעסס
 סמעת ל6 וכי לסרינס תחייכט 6ל יסר6ל סל וקטנס גדולס 6תס 6דוננו לו 6מרו כסוק קור6וסיס
 גו 5( )דכריס כס פכתוכ סתורס ומס סכעולס סוטיס 16ל כתורס תתעסקו סל6 סמלכותסגזרס
 ע5 6וווס סנחט 6ילו לסרגט מכתסיס סס  וס כל ועל כס עוסקיס 06 ימיך ו6ורך תייךסי6
 ס61 16תכו סמספיליס פי על 96 וכסרג ר"ע לסס סמע כליס'ול6 חייניס 6ט וכמס כמס6חת

 סירס לומר מכקסיס 6ג1 ס16מות זרוע ססכר וכסעס מ5רינו 1יפרקט כננד לדכר ועת כדמפורה - תס17 לעולס כי 5נ1 זכר סכספלנו סס"ד סכרית לנ1 1,וכר נ5רותיטרו6ס
 סן סודיע נתריס וכתינ עסס נפל6ות כי חדס סיר לס' סירו 5ח( גתסליססנ6מר

 . כל"ת יסר6ל לכית ו6מונתו חסדו וכר וכתיכ גיקחו גלס סגויס לעינייסועתי
 ט( )ויקר6 פנ6מר לסקכ"ס 6וסכין כסיסר6ל כסר לכל לחס טתן כננד ל6סונ עת כהוזמורה

 5סק3"ס 5סידות יסר6ל מנקסיס פ~ס1דיי0 ועתנ כוהסורה
 ולומדיס מתערכיס סיו כן פ6ילולי ותתרות סנ6ס עו"ג וכין כיניססססטיל

 ססמיס ל6ל סודו 5סיגך מעסיסס וילמדו כמיס ויתערכו קו( )תסליס פנ6מרפמעסיסס
 תסדו לעולסכי

 כ6( )כמדנר סנ6מר מלטמס סכרית ל1תות סני כנג7 ס015 ועת מלטמס עת תמורות סניבשתיירו
 סנ6מל סס5וס ממל6כי יעסס כתורס ועסק זכס 06 ס' מלתמות כססר י6מר כןע5

 עמ1 ופחד סמסל כם( )6יוכ וכתיג יככיון הר סלוס מל6כי ח51ס 5עקו 6ר6לס סן לג()יסעיס
 ו6חרוניס ר6סוגיס ותחתוגיס עליתיס תמורת נעולס סיי מס סכ5 למדת ס6 כמרומיו סלוסעוסס
 6ל ו6חרון ר6סון כלעדיו ו6ין 6חד וסו6 לך ססוכרנו תמורות כל וס,ר ודרוס 5כון מערכמזרח
 דכר 1ל6 סגי לו 61ין מיותד דכר כע1למו נכר6 סל6 סמו ומדוס ע7 סוכן ככל מוסל כ6מןמלך

 עולמו 6ת כר, וסו6 6תד ססו6 עולס כ6' לכל לטודיע יספר כתתלת ססוכרנו כנוותמורס
 6מר כרור דכר סר6כי לו 6מר סקכ"ס 6"ל כר6ו מי סוס סעולס לר"ע 61מר מין סכ,וכמעסס

 6"ל ס6ורג 6"ל עס16 מי 6"ל כגד 6"ל ל1כס 6תס מס 6"ל 56לו כ6 למחר 6לי תכו6 לנוהרלו
 6ינךש ו6תס 6"ל עס6ו סס6ורג יודע 6תס 61ין לך 6ר6ס ומס 6"5 כרור דכר רר6ני מ6מינך6כי
 על  היריט סטולס כך  ס)גר על וסדלת ס6ורנ על מודיע וסכגך סכנ6י על מודיע ססכיתגסס כני לסס 6מר כרור סדכר מסו תלמידיו לו 6מרו סמין 6ותו נפטר עולמו 6ת כר6 ססקכ"סיודע
 ; ועד סלס נ5ח ו6מן 6מן נ5חיס ולנ5ח לעד סמו ויתעלס יסתכת כר6ו ססו6 סו6 כרוךסקדוס
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