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אתלתי
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ענינים
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 חטהקנ קיש משעקש רבערב =ן *הע וחקירהאמתה
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 וצדיקיםמפרים
 *ו"8. בתשיהפחרשץ הברבני. זה ריהן

 המתז פ חיצתיא חכטא מספרי להביאשיאסר שפזקטב נבוכים מורה ם' ידנריו

 טטפתי.מראת לפהרש"ק. שמפה לךהניף
 המהזפ נברים יבשיבענץקמה דקדוק *טזדבענץ

קיב חצתעת חכמות בקןעתשובח מבז סג נכרים לשוטת ההסוד הפילוסופהשבע"ע יר"ת. השרפפר קקג ב4ת במטייהניהנב"ץ  ססשש.חפניד
 משע. חשייב מת קמר רשע אדם שהנר ספר אל ישר8ץ
 שד'קכז שטואל ר' לנגידתשובה לטד%ץ9"י. בתשובהחדר"ג
 איבשאץ. 4ו19תןדב4 תמוצפ אריספ"ו טדברי שחבשבענץ
 ו8הז1ח למצית פעם לתתביפר השוק.כששולת

 משיביץ. קה"ציבי ממפץ נח חהשע תרשע חטשכ"הם רששבקןע
 מת21 פטר בית קקיע4ע וכשבההם.חפר

 טייפנוב. 15"סרב4 מפז 25 דיבש פומפה לשמונה מתיחם נשר%תמו
 תמדצ1 היהום הלבהפ נזירותכשע דא4דץ9.פוצזת
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 י4קמ *תתם בשל תחת*שאשרטפתש. פץממב 8"פר1י
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סחך"י
 יששפמש. ס"טיפי שממברא

 81חצפב חידש יקיימ4עיידשז ~שז כא םצהת קעת ושכר פטדה הףקומלע

 פשששפשץא. משחר5יפחר"9.
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