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ואת לו למע ונכונותו רא של מאמיו את המדגיש
לילדי ניא לא רא של הנעלות מידותיו על הלימוד
שעשה לאימו ינ על ריהמד המדרשי את ה גיל
שהיו יעותיו ייל שנה רא של ערו כמו ה
לדו עדו אליער את רא לקית אותר מר
הלימוד ועוד. איש עשרה ושמונה מאות שלוש כנגד השקול
למע עלול וקי מורש שאינו מלד אלו ינ על
.ראע א דרי ועיי רא השתדלות את הילד עיני
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את משו ו קרבות  ירמ וקי בר
מבר את ריא ושאי דיי ש ב תשומת
ותקרב בתיר בי קשר את בי ש קושי
ישרא  ש רוק תיד את אבר  בימוד וראות

מקדשו. ובבית בארצו
אצ ק רוש ישאיר מקרא ש שוו י ימוד
רת את ויק ורו אבר אר בת  דיי

.אבר בי ישרא  ישרא אר בשייות
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אנו הלימוד, בעקרונות לחומש, בפתיחה שכתבנו כפי
ואמותינו, אבותינו של להערה הילדי את להביא שואפי
תחילה נרחיב ולכ ,בדרכיה ללכת להביא כ ומתו
הנכונה בדר לחנכה וברונה להר, שרי של הוב ביחה
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נו ת מ שברת  נמר ורנו בר ור
נ  רו  ו וב ונחנו נו ו ש מ
נו  ושר  נר מוותו. ונשמ ברו תמ

שנ בבר  ומרתבר ו" ומ בברת
בבשרנו". שחתמת
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