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awואברכה הפלץ 58והי שיומקי . לוד ממלה  
 ככ5-הם : ועד לעלםש%

 אנרכי
 שסף חסלה

 קמר: אין חדלתי קאך הכלזלל ן גדוף : טד*לם
 כבוד הדר יגידו: ףבבףריזקן סיעוף n~ah לדורדל
 ףנדיה.- אקו"ם אציף יי מךחהם חבין מזיוף:ו4ךקכקן יקרני רכ-פמסף .)שר שיסשר.!ויק: ונרלוןקןילכדו בירא0קי לגזוז אהציוהדה: 4שן4אתיף ' ". 1!"ויוי
 יףטן : עיששה-תעקלו מךמקדו 2(כל טוכ=מ :מ9ד
 מיכלתי כבוד ן%שףכה: ומקקןקן 9מ

 זכירסט סטןם לוגי יהולש וקרף: קפיןסרלנחרף
 פ5הנלסהם מלכות מלכוהך סיטהו: מררולכוי

 ל9יסבטלימם ב סוסן ודי: ?9ל-רירו9קשלמף
 וטפה הזקיף שליף כל זמן ל59-משפתיהם:מקף

 ארק-דף פוענח : בעשו שרק-אכלכםיסדרןהכם
 וחסיד בכל-הף9יו יי צך"ק : ןצון י59-סיהמשקו

 היסע מלסת,ש(סכם n~rr לשיי ףצע-י(4- :9.19י( ןהף יקרי 4'5ר לכל י59-קמטיו ב הידבנ9ל-סצשי:
 שכם כל-9שר רברף פי ?גי ן ילתח"י: כ5קהךשעים נ8ת את-כלישמ9יו י שומךרוציתם:
 ועט שעטה יה raJ נ4נףמ 41ד: לעילםחדשו

 *טק:עלם
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 9GB1 :: נאם 9_שקכ veij לסי 13אל לציוןונא

 ףד9ר 4?:ך 4שי ר"' ן שטר אתם טריהיאשת
 תמיי ןאי וטשי טשיף יגוהצו- לא סיד-שר,שטין

 קדהצ ו-ה : מד-לכם מעטה : אמר 1ר2ךשרע
 ונשמר כשלמדה יאה וקיא ה"ר5-ל: תהלותירעב
 : כנודו 59-סשכץ 9לא לטאות ן "דהם קדיםהדהצ

1i?P?עליה י-91א ושסי "רש ויכח טחו זז 
 קךהצ גרמת עשר ע15ןא "ךש שכינתה,גיח
 ףר א מליא 94אהז י אמיא. ף*כד*לם
 4דל כעש קול שמרי 1אשטע רוח וחשאיוקרה:
 טפסר יי מ"א סריך ושקרץ יטשגסץ W?3D ?עי גסיי ושיעת ריקא ?ס* טטקהמו: טכוד-עשריך
 ?ירחל וסק שעלם 4טי ן 4לכעא: *מיים )קאש mCn3~D ן : 1עד *לם ו% ב שיינסה:ניח

 עקשי לסנ ססשבות 5וא לעקם שטררח%תאכתיפ
 מזחיח יא ?ל ןכש- יחום חש א*: י99םהק
 שרשמה ש5-מיחו: מק- יא שפו יסבסב)סרסה

מדי
 ודממן י9ל-קך?5: וב-מ9ד וסלח מונ

 סקר למקב א9ת lee אניץ: ותורכקי לעולםצדק
 גריד מרם: יסי לאבמש -שרשנשג4טלשכרותם
 ייפית : : מלה -ש"פ hsn מ9ם-למי יים יום-דני
 משובלניעקנו

 5הף.רי ?9אהץ מ קיה: 21קכ אלף
 ?'ומי%-היף: 21קן סליך הושדדה. : 9ר: במסאדם
 ן וסקי* לנכויו קקרשפ חלעפ והשברוך
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 כתוכנו. 4מע עלם ןחי אמת תגרוז לנו ונתןכעעיעים
 ו% לא למ72 שלם נל9נ יבדו רצומששא ירטתי אם9ת1 בלבנן ויזום בתהותו לבנן רפתחהףא
 שלאונף ן מלפניך רצון ןהי לבלולה* נלד ויאלריק
 ןנלכוה הזדה נעולם חךדך שנשמור אבקינוואלתי
 סטקיס ימות לשני וברכה מיקה ומדש ולהטהגיסה
 והיה ביי ןכמח אשר הנקר בריך אדדכ: לעילםrj~B. י . ידם ולא כבוד תירך לקאן : סשא שעלםלסי
 : עלכמיום צמר ן טנה כי עדר2ד ביי כמחף : מבמחו:

 : י: ררשץי ל.א-עובת כי שמך יודעי נךו2כמחף
 ויאריר: תיה יגריל ערקו לטעןספץ

2abbif*.ea~be ba~ fpsk@t eoteetet ז"פ 
 לאמד: אברת שאשי אדשי 3א ופל-נאתמה
 והסוה: טעולכ1 4י- והסקיך : רמקדהזכר

 ררורא ?4י49' השא שמה היתקרש קץ3דלשן
 ףכהי וךיוקףכון ששיכון סלכותח כסליךשרעימה

 . אמן ואמרו קריב, הבזמן N?~aד9ל-פית-משראל
frij~sg וןתהרר וןתנשא הסיטכם רמ9שי ומלספחיסוף י עלטתן ףלצלסי לדלם מברד ר9א שטהןסא

 הסימא ומטויסס ושירהא מן-י-כרכתא*לא ~NfF הף4י? וריף הקרשתן שמה אתהלל
 : אמן ואמרף ק4ל9א,ראשון

GSa6eat.))ורש 
 יקטף:( ?א9ת ורבק%ף2ג4י אלטים עתוצון : לף ופלסי9ח4י
 ierauf@ בג, 4ea66at @emeinbebienSt"e.44.(Stm bieש

 torgelefett.Rac@bembie ר%"י"ור1זו%%נג bie "?ה%י""בש:?*וששנשובצ

10)*bann eebufea, bet ne~ft [aut תפלה bie wiebetOolt Set~etet אמו 
 סלכם אבינו am) !ם65"ש 1%*1א .ש ,ד6 התקבל ,קדיש יעניינו יהוםריש
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 תאזינו. כפ' "גש.ש ג' וקוי"יס סיח שניחסנמנח
 : אקירקף רייאך"'ז וסשעץ גמילה סשעךםה8ךבף
 52ף טשטשם "ק-סי שאל יין לקקי עממיותיו

 הקף אקרא יהוה שצם כי 52יעשב: וכןביביוםלשא
 59-ך?כיו כי *יו תמים הצרר ייי. לאלהינו:נן5

 שתת היא: הישר היק גי איו 4מ?ה לסש4
 הלהק, יקכ'ית5: עשש רך- מימכם שלי לאלו

 קך שקקן מלהי"היא סיף יא 9ל ?םטנס5ה.את
 קיא קיני עולם :9א זכי קרא5' ג9ג4י: (שממא

 תסנדל .ף: לואטיי וקונן הגרף יפן שא5דרדרי
 יסקשך' עפיכם ללז נענ "במ 4ל ?סיריךו%ליטינלם

 : ;קלתי פך5 ע2קכ 92י .יטף לק וי : 7שרא5ו%
 יבובגהי בנהי יסג ישמד י55 יבתהף מדבר וארץ7מצ*הן
 %ד וטף י5ו9רטי: ,טהי "חהי ת4ץעיש ןןחןי 52חךחלו קבו ךךשרי:%יר 2יךו: 9חישת%7יהי
 נילעס. עלס וסוף רנתי, ה' *( * מבר א5 עפיי ואץשחנף

 * ט.שליךקדר
SYuettenSCage)ge~tmattanG5ab6atam (am- bemsl~in*ageSet נצב 

 בח5תנ לשחיית 52-פשע ועעי ?ין נשא ?9ץ 58סי
 ייחמם ישיב הוא: חסר חפץ כי אפו 5עד5א-הסדק
 וכל כ5-שאתם: :ם טועיהן .ומיליך אונקע4יכש
 שיל טית 2טףסובאת

 תשלי
 לשקכ אמת תתן פעולם: 52ילכ וקא-נעלוי.א-זקדף 5"הטירי ששי יסקרן

 CI~P: יי *בסעף חשר*נשקעט לשערסםס9ד
----- - 




