
יי אברהםברכת

 1 עולס Sh ס'3טס

 י51רנו קדומ ורכננו פרסנו ורנינו מורגו קדוחת גדולת מעלת יקרת סדרת מלפגי הנסקלושאלווח
 ופלינו  סרור יחיד סקדוט סנגיר סגדול סיג  אברהם ודוגינו  גליותינו  הכוויעטרת

  oiSno. עליו וסמזמות  סגנורות 3ע5 סהכמות נמי" ס,לסיס "יפ בושותגליותיגו עיני נוקיר הסכנו סמגיס Sh נהיר ג"וכיכו "רונינו 3ן כנור ווגוהתו  מ3ו"ו ער סייסיומזרה
 משנה חסור לא עלי לה חצלת קושיות צםנהא הבבלי בדניאל  יעייף שבץ  בוןורוית

 כתאבה 1על2 אברהם רבינו רב אל פגאובה צחבחהא מנה כחאנ מעתורה
 . ז"ל קאל כתאב אל נסבה והרה מעאריצאתה ופסק משכלאחהוחל

  ספרס קרב ורכלי  גברס  מגנורס הכוזס רלתות SP ומוקד  ומוותק ממערנ  ימ65 דגר ע5משכיל
 ווזכפרת טסורס ספמיס ומעלס הקירס וממקורות יקרס ווופניכיס לעזרס  סייס5נום
 ו3"סבתס מדורס סלהנס על נרורס הדורס לנני ועטרס כנור ותומכת סיסרס  לויעיליייפעירס
 וסוידמ~על הסירס ומוועדניס נעורס תגל מקסבת וידיס נעורס ומסנתס מעורס ו3הנלימקסורס
 מדין על יופני טיילים ור"סי o'Sh) בני סרס נ59רס ופעמים נירוכס פעמים לנקרסעלונזיס
 ומדין  ופרטות גכל5ות לרון מפריריס נוטס תפני "דירים מיס מעמקי סווליס וייז דתויודעי
 התולות ולססיר  וולוורין ואין כיהד  סנ"יס  כתוניס וסני וזלוודין לבדין סחרי ולגלות לסטומדלים

 בסרס *עלות עסרס 6תת וסלסול גזילות דייני וסגי נחלות נסדרי מסלות ולם9ל וילומ3הוזורות
  "יסורין על 3"יסורין כהלות ולהזק הלילות והוזרומ נגללות סיר 3מס  ונגעלות ולסחירככללות
 "הפ ובפליי נכללות סקגיעומ בסור מזלות עפר  סנים מעלות ו3הילוק סנכללות ל"ו  ובריןהלות
onnvונין  לסוגות סקס נין ולספריס  ספונות  הכמות ולסגות ולתלות סלסלות על כגוער כפולות 
 וזדונות מוגגות נריני סה%3ות אבסי סאונות ולסטעיט כבינות כרהליס כפונות  מעניגותלמדין
 ומסך למערגיס ותרע3נס רניגיס  ולטלי למימיס ת5מ"גס ס"ס סרותיס הכמות קרננותוסררי
 סניי3יס סר סגניר לדניר עופו "מריס  תסיג סיqh  6 ודיוריס  לה5רותיס סגפסות ותכלינסייגס
 מסלונים עלונים וווניל קר3יס תודות מלהווי רעניס ומסניע ערניס רפתות וזענכי סרניניסמזיל

  ומסוה תפ"רס  מקל נכתוניס וממס  לסייס פכי פניסס ג5רניס וזתרניס  סניגיס ומכנסוסרנים
 והותם מטעס ג5ר נימקנו י"י לפגי ימסלהס מסמנס ה3תס יזכהת ומגיס פתה ופוחהמלהוותס
oul~rhהלסיס וווגניר להסיס תיון הרסיס הכס TP סחכם  אברהם ורנכו וזרנו כרירנו הכוייגו ערופת גדולה כדוד כסלסיס סם ולו  סיסיטיסריס הדפיס ול93ריס  להדסים וזנכר הכמתו 
 יוזיס  ויקריך סיוניס מיניה ינ5רסו  ססיווניס "ב  סעניניס  יפסר "יוונים סומר סרנניס 7ג5ס6דיר
  מיחה "רווינו עפעפינו גיס ורכננו פרסינו ורבכו וזורנו קדושת גדולה כנור בן וססוגיסנסמהות
 סמסלסל סתוסיס כפיר מפויו עד סייס  מוזזרה ופלאו סווגן , "ות סמגד5 ממעון סגד51סרג

 סרוהוה "לסי Sh מלפכי שלוס יס" יזגוד קותו טונ וזקר  כנוד מנוהתו כגיס כוייס סנמ5,מרווויס
 ועיניו קפונות "1גיו "סר  נטוהוה הכמס ססת נכוחות ויקנן  ומספחות עריס "ל  "רוחותמהלק
 מקריסות ורוממות ורון סותותות מגייד כס"ו תתם ויזהי1ת :כוהות _רונרי  סיחות לסילעפקועות

ומסנפות



יח
 חונים נחניותס מכווניס 5עומתס סנ6ניס 561פי ומ16פניס לפורחות סגפנות וממודוססומלחות
 ומחמטס מסכנים ונוקר ערג מסתניס )זסמרותיסס וע5 עונים ככורו סם ונרוך נטעניםונסכס"ס
 מפנינים טסורס 5עד עווודת מ"-רס עיגיס ומנרק סננניס נר"ו ונקרן נכונים נעלמוקניגיס
 דרכו 6סר נתרס מנניס יו"וזירס O'SQSDn מ"ומרס תומכיס תפרס וס5ננס מחמס נוססיקרס
 ופיכס 5"ס5יק ומתועדיס דנמותיס ע5 ססוקדיס ותומניס ומ,וסניס נסרס ע5יו ומופענסתרס
 ססמח ומקרתו וענדו וסודדיס ,סייס ומסיחי גחיויח סומן ומתענוגי חויודיס ו5מ5חמס)וגדןיס
 גדנתו פני 6ת סמח5ס נ"ע סעדיה 13 הבבלי דניאל )ועוותו יגודף ס15תו ע5 סמתפ355תורחו
 ירנס D'~sh1 חוסהו ניח ע15תו מדי סירותו 1כ5 חמדהו ולוזר נכ"ותו 3ית 6ת5סר6ומו
 "5 זס כתג ערך זס )זס וע5 ;ס מס וס לדוני י"מר ו6ס ונחמ5הו נ"ס3הו )וקרתו ויחזןתורתו
 ססוריס וערכי נספריס ונותי רניאל חני נמחזס "נרסס "5 ס' דגר וסיס  יחן  הי  יוזס 5גןמוס
 מקוס נהדרים וחפסתי יקריס 1מספריס כיז"וריס  יז"יריס ס"מריס וקמת )זחנריס קרסקמרי
 סרס עננוני ו)זרונ סיכוני וססניחו "יטוגי וסויירו עורוני ומקהו כמקוני ורוו י"יריסנסרים
  חקוקות  סיו בלב  ספקות  ובטלו  גחוכי  וורברי lrh'  ייכעס hSn  יוד עיני ר6תס יקר וכ5ינח)זוני
 גנרין ונסתו  סרירין  )זגוברין  דרין  )וכווס מטמורין 1"תג5יון  יטרין כ%  וסרי מטתקטקותוסרחונות
  מלירות נקות  נסים סדורות נז)זניס גמרות ומופיע מנסירות ארות נין סגורות י5תותופותחו
 טמורות ודעות וננכורת קדטיס גקדסי נגררות והביזות נחורות לתוגות ע5 רוכנותויסועות
 וגפונות ס)1ח55ות 351סג1 סחמונות וניותקו  ס)והעוה וגג55ו ספרנות וגנדרו ונטמרות3נגעיס
 61ין יק  ויעות סרוס ה~5ת  בעין  לפלופין  לפי "כל  לפסות פיסו  יוכ%  ומי )והקנלתיסורס
  מנחות  ע% תו וסמוית עיווד ובתיו  בגכוכיו  סהוסל  הההין  סיוטיה  טכסן ויחס %רלותס%הכי
 נפירוק רפוה ידים מתינוק 5ננס 51סחיות  הכאובס ו5ססיר יזעלבס  פסם  %סניה  (D'pprיפר"%  ולעלסי  ובנייעים  לוריס בנירה ס3,יס  הזייס כריי  רבריס על  וסכ,כעיס  סנ"כהיססיכסיס
 עדונינו ורנינו מורנו תפ"רת ספירת יקרת קרוסת גדו5ות ננוד כתאב אליענואן וההד;  מרחפות  סריס  פני ע%  לותנופפוה כרוחות  סוהפוה  ייטפיסס  )וכיפוה 53ננסהתקפות

 י"י נרוך  ופ65ו סדור יחיד כנקות י"י עס נגיד מחזק ספטיס סיוונסק סרנאברהם
ומקורעי

 . דוריס יור ירח ועד  טווו יגון  י)ופ נ5י עד מנוניו עד יווה  וזווורה

 בהן גואב די אל גואב אלבסכה
 ז"ל. הבבלי רניאל לר' זק"ל אברהםארוננו

 פניס ונקוף  זקן שהעודות וכניר מחכמות "5וף מחמודות '6יס ס6ניר סגדו5 ס"דיר סחוס- ךני,5 ור' מ"ר.  כג"ע  סנההד ס"סונ סנכנד "חכם סדרת "5 לפחד וnush 65 יסועתי 56הנה
 סכנון סגכנד מזקן מעריה נר וגולתו תורתו וירנס  העקתו סל5 יגניס  הפכיניס  ונההריקר
 סננסף  מס55יו ויספר  נינהו סרסנה  בהכההו  ~ucvntn  היזהו  ויכבר טלוהו  דורס  מיה נ"עסיקר

  לנרכס. קדח ;:ר ממס גר' אברהם לחיו56יו
  הלהתך  טבענו  lrh ליהע  ו)וזהס גינס דעת 5כס ונודע חנמס תמות ועמכס עס 6תס כיאמנם

 ג5ס יסר56 כ5 כעיני  6ותס וביר  גויל  להורס עמד 65)1ר גניגתך )זחפ6ייסורביך
 קרנ גיוס קרים כוייס וינריו ל)זערנ מזרח חכמי ע5 וסקטס תע5ומותיס 65ור וסוניםטודותיס'
 סקו5ויסייע

  להרהוי
  הלהיו "הר סנס  סרוריס  הן  סרור  יוקון  65 כי יסיים ועכזו  בוערים  בינו

 יפכס 6טר ונכי ויניע יחגיר מקין ענין ונכף קדמוניס חכמים ינרי והחר עגיגיס חדוססוניה
  וכספן  סמזר6 ספרי כ5יו ותגר מתורס בוזלהוזה  זרועו  והסי*רסיע

  3רסרוי
 עס  ייניס  ספרוטיס

 סוד כ5 געיגיניו סוויץ 5)11ל1  5ע)זוי נגור יכו5 651 יללו הכס  כל עווד 6סר סחנור מגסח1טיס
  ו5ת  ובהלור  בתלוע  ויגיעו "לין כהו בכל  ויח)ורוור ע5יו דיק וינן  עולם  גיווני על  13 וגנרנעלס

תעקיר



יפן אברהםברכת
 נהוך מסלכיס סטועליס וסנס סגגורס חוממו פרן 6סר עד למטרס לו ויסמסו וזננר לוסס6יר
 45ט וימם וכמעגו 5"מר סטומעיס ויממסו מסנינותיו מתרחקים סולריות סיו 6מר "תררחוגותיו
 דרך nfir ל" כי מ6מיניס דגר לכל כפתיס מסיו Sh ע5יסס ונ"רר ננו רוח עוד קמס1ל"

 לידע וחוקרין כדגר ונותנת נוס"ין "נחגו וימי כגילנו "סר ס"לס סילדיס כמוחס וימיוסכינו סקרי  6ת גס סדונ "ת וגס יפנינו עוודו hS ומערג מזרח חכמי מנס "ינינו טמעס "מת"ס ונרסס תדעכו סטים י3ר י63 "סר עד ולתיגי עמרינו על נעמוד ונמענג נחרד ולמססג3וגיס
 חכמים מל"כה מל6כמס "וגרת וקוטיוח ולספקות  פוגרת יקר וכל "גרת ומגס סנר מןמתנן
 1ינס15 יעמודו מרחוק רסס עזות חענס ופעם רכומ תדגר פעוויס געלמיס סויות עלחוקרת
 3נ' למס סמר"ס "ת לסלו סנן וייזמר ומרקס 3יוחזס סר3 ויחרך ,ימנכלו "לינו בה דנס1מ1ני"י
 כ"לו פיסו ירחיב "דם וכל 3נחלחינו זרים וככנסו עלינו סוולסיניס ר3ו סיוס גועל "מס hloהעכל
 גדס6 כפיס 0קטתס זס ונס וע5 3ני זס ולויס כזח למכיל ל3ך יוכל ו"יך לגגדקו עומד6ין
 סכלם ולדוגי o~h ולזומר נחנחן זריס מיד וחציל ולנותיה מלחמוס ומלחוס נוסס כקרי תעמוד1ל6
 כרס לגיסול מ0וענד ומקנחו סקרנות גויי לענודת לקוח מקנחו סל6 ומגי ם6רית "ח עורס6תס
 33"1רס סתחלתי "סר לפרו0יס 3תנוריס ידי נתחי "סר לספרים נק"ר ממנו ומעט נ3"1תס'
Dblונקנס סיוס חוכחס יום ויקור לגיתי "נכי גס "ע0ס מתי "1תי נותן "חס מעגין 5זס 
 וכיונק סמקומות וקילו גניך 6מ תרחיכ כן ולחרי לך מגחלתי "סר טמור ע"ס וקנל ומגיסמע

 ים כי וילעו ומורך סורך ונרי ותרן דנריך ויקורו  פיך פתת  בסס  להתגרר לך  מנחתיגעגיגיסס
 עתס, וגי6נ וסגני 6חסס ~Sh ונחסד 6ע0ס כן כעגמה וקומר י0ר"5 קלמן ל" וכי גו56לנו

 651 עליסס נלחמו יגנוריס ניגס מגן עליסס ים ז"ל דנריו כי ו5סודיעך ניגס לס0נילך'ינקתי
 "תך Sh 6חי רנוניס קגיס יעמדו 1"יך נטורו נמלחמחס ופרין וכנע וחנית וקסת גססיכלו
 ות"תת רעועים סקוסיומ רוג סל6 ידועים גווקומומ nSbn וכענין סקסית 6יוגי ימס Dh1נחירו
 ויר6ס גועות דגרי ס0"5ות נלסון "3ל סגנוניס 'מן 0"תס עליך ומעידים ונכוגיס טו3יסיבריך
 "ותן ממגו געלנו 1כ"ל1  מחולבות  ולתה "ל 6חת רנומ נטעיות נטני5ס נתפס נ"ל ססרנמכל5ס

 ורנוניך מסקין מסכה מלמוד וכוסח כזיקיו נסרר סערוכומ מסליות מוכ6ות לירך ממס 06רספלי6ות
 מעולס "דון גמקפט עליו יגי6ך ל6 1"יך נעלס ל" סדנר ויומנו לעומהס תניס מוריסקינתן
 סמקנו עלינו סחטך סיס 161ל1 "דוגינו סרג ע5 טחד נקנן 6יך קותנו וכגעת כנויךלקון
 וכפים קוסיוחיך לעגיגי כחזור סתרים ורך על ססעכיס סרנריס 6לס כל ויחר ומחלנווענרנו
 עסקינו רונ ולוף, ולטוגו ודגר י3ר כל ועל כענינו ומקוס מקוס כ5 56 ונקיכ ספיקותיךמקומות
 וסקל מזומן 5פניגו סקל נחסד סכ5 כי סזמן or כ5 סמסונומ סת6חרו ל6 עלינו סומןודוחק

 רנון. ימי וכן פלוחך ויתמיר מורתך מלוס וירנס גדולתךיגדיל

 א'.2ט14לה
 16 סנמ גערנ למול ומחד נענת ל111ל 6חד תינוקות סגי לו ססיו מי קרנכומ נספר ז"ל סרנאטר

 ונין תחילס סכת ם5 קסקדיס נין ליס h)D 65 פטור נסנת 0ניסס ומל ופכח ספנת"חר
 קנת 50 כך 1"חר ח51 סלססקייס

  מינוקות מרנת חסרי זו פסקך  דעתי עניות לפי לי וקרי"
 וס6ר כפסחיס רמכן יסוסע דר' 6ליכ6 ממעון כר' לס וזחני סונף רנ נסייורס ס"ווור"יןסלוקין
 ור' חטפת ויחייג לליעזר רני מן ר"ויין 1"ס חייג ר6ויין קינן "ס פסח 5סס סטחטןזנחיס
 1כ51י דתני6 כמעון רני ר6ויין לסיגיכן ריצוין נין ליס דם6גי חג" מ6ן וכקרינן פוטריסוקע
 נ"ותס מניס לעסות ונתכון וונוס נדגר טועס 656 יסתיע דר' "5ינ6 טמעון ר' פטר דל6ז6סכחן
 גונר hSh נגופן סן כירין יסנוט לר' מפסח נערג פסת לסוס ס0חטן 6חריס זנחיס חסריטעות
 651 3רי60 וסחטינסו דקים וכגון חייב ניכור "יסורי )סס ס0וחט "3ל ספסח כגון קנוס 6015ין
 סמעון דלכי "5י63 סוגף ר3 לס דסנר וכיון מגס וגן זכר 3ן לח5ף לדרכו נדגר hih פטרק6

 סידרת*1



 אברהםכרכתכ

 תייג וכויי כפגת 5מו5 61חד פנת 6תר קמול 6תד תיטקוח פגי 15 ססיו מי סמדר זס ע5ס4דרס
 כרני )ס מחגי יסודם ורני פוטר יסומוע ורני חטבת מחייג nrpsSh ר' וכו' סגת ערג כוי6חד
 ד65 מירי 1S~Dh1 קנכס 15 סים דגר 1S~Db ר6ויין גם"יגן 6פי5ו מפוטר יסיפע דרני byShמקיר
 3ענ) 6פי15 מביר ר' סיס פוטר מלעור ר' 61מר רבוען ם6ען זנתיס ועתד סר"ויין 'זנחיס"הד נגרית" וקחני פטור ניגור קימורו 5סס ספוחט qh מביר ר' קחני דס" 3יס טרוד ~hS בע"גמיתלף
 ד85 "ע"נ פסת למס חולין "פי15 מקיר ר' סיס פוטר נחמן ר' ובמר מחלף 651 הלמיס זנחי50

 דקדיס כגון לחרנס וסונרכו נפירוס מתיר ר' ממוס 05 מתני חייב ור' מנוס לסוס נסומיטרד
 3מסנחינו סנינו אסרי וגייר כר' יס5כס למיקר ו5יכ6 מנוס גסי5ות יריכם סגת מערג סגת ם5ומ5

hnnD'בר llwnV  ססוחט וכן סזנקיס כ) ומ"ר רהבן cnS  כינור 65ימורי וסתטיגסוקייס גד5" 161קימנס "יינ גיפר  "יסורי ht*~s קננס לסו"ית  תיכוקות  וס6  רפרופים  יחהביהן  רהיבויוה  חהביהו ורמיק hpl גמגוס וטרול מנוס גדנר דטעס סיכך פטר hp, גרמי6 נגמר6 )ס ממדריגן 
  0נת ערג  סל יח  והל  בפירט  6מי  רנ  ובפסעווירפ  פהעון  רני  רעה su ק"ג"  ררב  יפירוריוי

 ססוחט  הסיר ר'  פן  פרבריו  המיפי  ל"יחוגיס ונעיגן נריסא ו"תטיגסו סקוס כגון 6ימוריןוגני
  וויחי 6ל6 לס מנינן 65 דתינוקוח מתכימ6 ע5ס ורוזיכן פטורין כינור קימורילפס

מכ))  חיי* רר'
  רהוספהי

  ממעון כר'  hnSh מקיר  למכר'  הביבן צ"  וותביהן 36) מקיר כר' סי6  פייט יר'
  במעון רבר'  הוביש גמי 6חרית6 וסוגיא 313חיס גין נחיכוקות נין  מנוס 3ד3ר גטועס לןומנירא

מניר"
 cna סוכי דיממו דתיכוקות יסוסוע כר'  ליהט "י כווון יוחנן ור' לקמן "מרינן דס6 5ן
  מנוס לסוס כרת סיס לי  פול פל %ה  Snr ונכעס נרים"-  סגת  פל. סקדיס והפילו פואר וזהירר'  דס"  ימול  רוהבו סתם  פיבי  רלחי  למהייי  לו סיס ל6  לו סכיי"  מקיר כר' ואי גריסה חוsb5  %ח סקדיס ים  hSh  פמור  רייבו  היבע  סיע  הלותו  בפייח פ)6  מי  636 גסו) וקין נסו)דזחבו
 קמע hSh פטור כסול  זהבו ד)"ו "ע"ג  יבווהו נמי וכן פער hp סכי 56י)ו ממטס. עכספמרי
 גסג4  יהווו י'  יפפר מס hSh גתינוקת  להיפפר byi מלכך סוגיין  11PWD  OSrh כ"רמיגס

נסוף.  ססו6 מפגי גריס" מנח  ערנ 50 %ה  יהל וסכת במנת  להול ועתד פ3ח נערב SinS 6חומיגוקת
  לעסומ  והחיויו  ייל  יל "ת "ילת קסי6 מנוס בדגר טרוד וסו" הנוי ר' כד"וקיס סיום נתוגח

  בתימורי גמי וכן חייג ת51 ם5 יזוז  יון. כך פתר יווז  פל %ה  והל קרס ch  ייבל סכמ סל 6תהלזפ
  ovnS 6מר סכך פרעון לר,  בויידינזי 1"ל סוף פסק וכן חייג תיתר ואס פטור מקריס 06נצור
  מפגי חטאות מקרנן פטור פסח לקרנן מן ר6ויין cb נטעית פסת 05ס  6חריס  ובוזינזיוניי
 ראוי "יכו מסרי חטאת חיינ מכיס מתי גן 16 נקנס פסיס כגון ר6ויין c)'h ואס נרמותפפתט
 גי41 מלמיג( 31חי 50 בעגל "פי15 פוטר נוקיר ר'  דס6  הייר יר'  ההייוון  ל" וס" ספסתלחלוח
 כר' דפסק נחנוקת טנ, ומיי  c~s  פבירס  מהיין  יר' חיבם  מיה 1DDS  hSh"  לו  מסיסביים  יחי וכן ונקנס סכן וכ5 טרוד דל6 ו6ע"ג רהילפי  היום  ויזולין ו6פ4לנ מיחלה ד65 והע"גדטריד
 יו"ר  ומ נדגר סרג ועת סוף על  למחיר  הר יכול cb סמעון כר' דפסק 3זנחיס סג" ומאימקיר
 חטאת חיינ סיוס חונמ  יל יחר סחט "ס וכן  ווט "מר נידור קימורי גני 656 עור ול6 סטינ5נו
  קמורי  ויפמ סקדס ונין כינור  "מורי  ליוח  איריס  וביים  ויפילו  תיחל סיגר וזס סחוספתע5

ניגור
  דקתני מתגיחן מוקווי ק" דס6 לית" סמעון כר' "פילו זו ו30רe~p 6 סל" ונין גריס"

 נינור "מורי וסחט גמקדס, וכוה יוכיחו מינורטהורי
  לפום *תריס זנחיס 0תט  יבל גריס"

  הייר  רר' וי4ו,  יבן וכ5 סו6 פטור היגויקמורי
 סקדיס 65 נין מקדיש  וין  לשליוי  ו6יכ"

 כויר.  ו)" כמר  יי דפסק סנ"  ומיי גריס, ניגורלייחורי  ו0תטינסי  רירכם  יגון  os~  יחויהב, פטור ניגור slln~h  לחש סמוחט מקיר ר' "וזר גפירוםמסרי

 וק. ג2 ך 2טרז
 מעיינית וכד  ווזיר  ור'  ויהיבויה ממעון כר' 313חיס  סמו להר  וי קוסיםיערף

  ירופהי  רהיבויוהההייזן hm~ ננצרי
  מקיר ר" כרהיי  רההביהן  דוקים  לך וותנרר iru~Sb ר' נפ'

רגרסיע



כא אברהםבתת
 וקמר סוגל .ור3 דטעמי ו6מרינן פטור ממגי יסורק ורנ חייג ממני סונר ר3 מחס*נרםיגן

 וכו' נחלקו ל" פצעוןר'
 וטעם"

 "וירי ותר5יגן וכו' יסו0ע ר' ס0ת,. ליסנ6 דה"י 6לי63 .ו"ק0יגן וכו' נוקיר ר' 6וזר חייךר' מני "וזריגן סכי ונתר נחלקו ל6 מקיר ר' י"וזר יסורס יר'
 לדחות 0נת גתנס דל, 30ת נערג 0נת 50 ומ5 דקדס כגון ריבת ינקי ר'דגי

 וסיפ"
 0נת כתנם

 30ת דחיית לגכיס דליכ6 מפני hSh נרי60 יסו0ע ר' חיינ דל6 מירונה מסקי. ו0מעיגןלדתות
h~5hDb יסוקע ר' לדגרי פטור נדנת למולו תינוק 0ס ים qb לרכ 06י רנ ו"תמס 0נת ערג קל 
 דס6י 5גניס ליס ופריך דעלמ6 תינוקות "גל לדחות נמגס נמי רי60 חירו65 .דס"י "5ינ"כסנה
גנר"

 מוזסקנ" פירוק" ס6י ליס וקם לדחות 0נת גתךס ל6
 דס6י 6לינ" ובמעינן סו6 ד0יועה6

 גנר" סקי לגני מס יס ר6סווסקכ6
 על 0כhS 6 פטור נצנת למול תינוק 0ס נפיס צנת רחיית

 "וקמתך וסך 0נת 50 16 חו5 סל סקדיס 0ג6 ול6 ס3ת .ער3 50 על 0נ6 ול6 סבנת50"חר
 ור' "ליעזר ר' נחלקו ל6 ר"מר סי6 כמעון ור, "לי63 עלס וסמכת נפסחיס "מי ר'ירוקי
 דסו6 לישנא האי ו4ל וכולי סנת 6תר , למלו 6תר חיגוקת סגי עליסוסע

 סימר"
 ממעון יר'

 נתיגוקח במעון דר' ווזימר6 וכילי עסקיגן 3מ"י סכ6 נפסחיס "מי ר'  "וקיס  נסנתכד6יפרס
 במעינן יזקיר ר' דחני ho~ "לינה דגירה וטריק 0קל6 יוזוחזיגן ע5יס סווכיגן65

 יסוסע דר' "5י63 תירן כסנה ר3 דס6 סו" ןסמעת6 יוזסקנ6 ועודסו" דדוק"
 3לי0ג"

 מקיר דר'

 למולו והחד סגת ער3 לוזולו "חד תינוקת סני לו פסיו על יסוסע ור' 56יעזר ר' נחלקו5"
 ינקי ר' דני כבקמרי ומתחיחן ותירנו וכזלי אתייג 03נת 0נת ערנ סל 6ת ומל וסכתגפנה
ורנ

 סילכת" ולפיכה כסג"
cb 00ס י S)h גנר" סקי 

 חול סל סקויס גין פטור קנת דחיית
רהסעל, pvnn ר' וחגי כ)י0נ6 כתיכוקות לן סניר6 דל6 והע"ג ז"ל כד6מר 0נת 50 סקדיסונין

 דגותכיתן דדוק6 נזנחים כומיס לן ביניר" 5rh' מהיר כר' bnwn~l וסוגיה  רגירי
 "ליעזר ר' נחלקו ל6 דק"מר במעון כר' זגחיס נענין לן 0סניר" ונפכי ול" hSrhכותיס
  כד"ימיס וסקי  לרייתיס  דס%י  תיווית  I?P3  כותיס נמי סנריגן 1כ51י ר"וין לפיכן על יסולעור'

 וסוגי" לגמרהימסקנ6
  סויכינן  ולפיכך  כרפריינן תקיר רר'  "לי3,  רמעוקת  נתהניתן  דסחעת,

 כר' זבחים  נענין  דתחניתן bnnplhl  יסופי  לרבי דס"יל  כסכי ורב ידיי ר' ר3י ויתריסווליבש
 טמכינן  ולפיכךסהרון

 עליס.
 ר' ר"ו"ן לסכינן ר6ויין 3ין  ליס  דרבי חל,  מ6ן נגמרת ד6מריגן

 כר' סחנ6  לן וסתם  וסיריל  %וריתחי  סקי על  דפליג  מקן וליכ"  וכולי זנחיס דחגי" סי6המעון
 דליה ס"מפמעון

 סילכה"
 כסתס מלכס  חתניתן  וסחם  דורית% דיוחלוית  עלינה בסקי ושייר כר'

 3" סי6ך ידעתי ל" 35ור לזימורי ולעניןממבימן
pnfin על יתר 0תט "ס וכן 60וור ז"ל דבריו 

 ונין נריה"  הנור  "יסורי  ושחט פירס נין יושמע כישורת  סתוספוח על  תטיח  תייר  סיוםתובת
  ססחפ ,לי סיוס  חובת על יחר  תסמע  "ין סעי9ר "תר  6ל" והוספות יתר יני" סיפך קרססל6
 כתוספות על  nbun  העב י"ל  יתר יס  ומפני  %תריס  יתהים וסחט כך "חי וסוסיף סיוסחובת

 מקן וליכדלס ראי  קא  מ"י ליכ" ,נחים נענין  hnnp~b  וספי בריסי  לבור  ל,יויורי וסחטיכסו  נדיריםכרמוקוזינן
 רסליי

  וליוו רניס לגגי סו6 ייחיד הנור 3"ייוורי  יוקיר  כר'  רסיל'  .רעהיס
hn)SO3רריגה יכנר כותיס. h~S  תיטב. מלהק  

----

 ב.שאלה
 קרניות יספר זצ"ל  הסר לי ק0י6ועור

 לו  מת Dh  536 פסת  PS?13 כהחייב מכבי  חלות יחר סחת  לי ממת לערג פסחוויוכל פוגל  שיוון 6 נך' פסח(  קרנן  מסלכות פסי )פרי
 לערך ועוכל טופל סדם עליו  וזרקו סחטו ו"ס לפכי ידחס  6ל6 עליו 0ותטין 6ין חנות קורסמפת

 מתחיינ  "ינו כיטפ"  פל6 ולע"פ ח15ה עליו ועכר חלות  יורכו סיות 4 מת ס"מ חסיסרדינן-
  נמל"  P~b  פסו, מפניגפסת

 "ינו כרס  בחיוס  דבריסמ סעווירו ל"  בסוגן  הכמיס  המרו  מס
bSh



 אברהםברכתכב

 ונריכס חמורם זו ססלכס ולע"פ סני לפסח וגדתס מעמידו חגות קורס 6נל תנות לתחר6%
 1)נ;'ס ,)פני)בפס

 קב'"
 h31U )ס 4

 )ה קרפ, "תן )"ו ת,וה ""י יה 4 ;"ה 17' ת7"

 י 1ם
~nuof 

 קתל ")ן 7:ד7 סח ת -)::סןת:ק'י,ו
 ניח )ה ק.י)'ן ק'קל'י"'4 ועקה )הדרסו

 תיק,"חי
 ו"' קו" "1" ל"ו "ענוה ש bS קפה 7,,ני קנות )קרס hSh )",ק"' )':"

 נפרק תד6 מניף תנות 65חר מני" צינו תנות קוים  רמת ןמוכחי סוגים תרתי תסכתן 60צמרת
 סלנויס לסוס יניילנו וכו' נכו 6ין מפסח לטס יני6כו וכו' פסחו ממפריס דת"ר 0א טונף ססיסמי

 ק ho יה" ייי 'לעט ע" מ1'= ינ "ק "ים די" )"" "' "'מ" ס')שעי.י""

 פילס לגינות 6ומ.ף ממעון ה' דקתכי טמעון 6דר' טמעון גר' דמקקינן 60 נזנחיס יום טנולש

 מת לו סיוה וכקןחנות
 עקרז

 עם צ לפסח עזי דל6 ה,קו
 סתסוגס מייתי ל6 ולנינות עליס חלס ד6ס מיכס דסמעת 6ניכות עלים חלס hS לפסחי6יחזי

 םמ שייגע:פשק שיו6כיכות
 פסח מייתי י לפלוסי כיכות

 לסדוק
 ועל ן 6

 sh~b1 ":י:::1 '"ן :)"ות)קת;"
 ;רעו.

 ;'י'" הו"
 :ן גג נון)'17,י'"1;::

ohל6 6ס ולעולס ל36יו לסטמי מניס ססו6 מפני סני נפסח מ3י6נו סנן כטמר hnw) צ:ש .ממנוDP :::יפגיז: ס6מי.ן3ש:11] ינש,:ש וי:י:ני6:ג רצי:: . 

 גמקוט ינריסס סעמירו סל6 ולגונות עליס דחלס ובע"ג נוני6 בתריס עס "5ל 'עגמו נפנייניף

oSm4 וין "נינות ס עי 
 )-,ט1"

hS ,הי.)ן ועיה "קרוס עס ")', ")ן עזת. )נ;' עי" ((" 

 י 16 רנסשין לh~)m  hnu'oS 6 60 כדק6מריכן ~hnD סמ6 חייסיכן ול6 עגנו:פכי
 h~h ,ם,י קנ: : ODun1 ,1נל"ן

 לת)'"
 );הום יין ;ס.ס סר. ),מר ת)"ן מס 1.,"תות,

 למסיג. כת ננו סטין גס עיניכו י6יר סרב לדגרי רסיסים

 ן:נן7;:""ן::"ןי: ני:יייין '%ה:פתג!,יי"יתניק ;:::',%נ(:א ה. ב ו שת
2hSpnnhnp ענר:ן :נמ::שצ 1 ,טן:ש :ם : 

o~s



כג אברהםברכת

 ובעתת" ,קוי וזווית לוין
 ו.,יק נתוויתן

 7ק.7ס !,ו-ן.;bSh 1 נ"י, hnh ז)"
ת  ונר "'" חטת ל"י%

 וו גי ו',יויוין'גי%ן,' י,ןי'ון נ7תס תקות
 5 ""י.% י .ת'"

 %שי"ם3(עגהמיניי
 DntR'1 ,2י:ו (ךצ: גי:ג:יע,]י ממו:הן:ג:"ן שענ'4ע,ק.ני"
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 אברהםברכתכר

 פנו עגדוח 5ד מפני סר6יס מן פטור חורין גן וחייו ענד מחניו מ' ז"5 סרג המר רסיסולענין
 מפגי סטעס 6ת 5פטול 6תר1נס גמסנס יכ6ן )תי'נ ר6סוגס כמאגס כ6ן יק6מלי דס6י 5וומנין
 טעס מס נפסח ועוד מ13י סטעס הרי ר6סגט מפנס דעת על מחייג סיכי 5' קסי6 סנו ענדות5ד
 .מכרעת וסדעת 6וכל קינו 6חרוגס מסגס דעת על למס נפסח חייג ענד סכולו מי סריל6

 היית עבר בס היבם  טס"פס מנוס סבל  סר"ייס מן  פטורין  ססע3דיס מפני  ר"פונססנמסנס
 "מר סר"יס מן  פטורין  ונכישנס

  רנינ"
 לסחררו  סדין תן רנו  פנההייי  יהרוגס ונמפגס  רפטור

  63כילס  היית  ססעבד לע"פ ונפסח וכעי  פחליו  מי  לאיחויי  סכל  6מר'גן  וחייב  פניתהרר  כמינת%5
 סכ6 יאכל דל6  לסידי  דיפדי  סוחפין פני  סל "ענד רסוס מידי י6כל ל6 ר6קוגס ווסנס דעתעל
  עווור  רין 3יח רעת  רעל  כיון %חרוגס  מפכוי 6נ5 'יכ5 65 סכי ונסוס 6סדדי קפדיוראי

  נמסכת לסו  ד"יבעי%  פהיור  3גט  ל)זעוכנ  ליס  חדתי סתלתור פוזרן זס על kn~hll  דתיכהפתהרר  לספההרי
 וחגיו ענד  פתליו  מי ספיח  פרתגי,  לחפפטס ולתיק קנם 15  6ין %ו  לו ים סחרור  בגט  מעוכבגטין
  סחרור  גט hSh תחוסר דלי  החרונס  בפפנס ל16 מ6י ליורסיו קנס וחג' קנם חני נומן חוריןגן

 נלבד  גט  hSh מחוסר ואינו hlo  חורין  בן  "חרונס  דלתסכס תכלל  ר"פונס  במפנס ל6ודחיכן
  לנו יברר  זו  פסעי  s~r סרג פסק טעס  ס'ל סגדו5 סחכס וכנוד נתגרר  06  יין ניח  דעתזיפני

 :פול.וסכרו

 ה. ב ו שח
 הפרס  ולרירי  עלתו  Svn  16כ5 זס  וחפני מחיוגו לסוגייו תקנס 5יס ענדינן ר6שנס מסגסלרברי

 נפסח ח'ינין חורין וגני סעגויש חו3ס מידי לס51ייו תקנתו ס'6 פזו לע"פ%הרונס
 לרבו  יתרינן hSh כלל  חיכס ליס  יברינן ל%  יחרוכס עיכס  לרברי  ולפיכך  סצנות וזן  יפנסbSn כדי  לפחררו רנו "ת לכוף 5ריכין. ,וקנו  פתרורו  לעכוב  גורס  זס יסיס סמ6 תקנס o~s ענד'נן65
 חסר hSh גמורס אניס  לו  סיין  1nSu מסל  1)6 עגד 3יס  קרינן דל,  חסלך S)lh  65  אינוזס

  )זסנס לדגרי  36ל  חורין 3ן  לולו  סיעסס עד נחינו  ולפיכך ס)זלוס  מן  תולי ס65 כדי בלשיסחרו
 3סן חייב טסו%  במלות חקנס ליס ענדינן  לסחררו  היוו רליכי.ריפנס

  ויספי
  תקנמ6  ליס  נדעבדינן

  ענדים  תמורס ע%  מכבר גמורס תיונו 6'ן כך גמורס 1n~slp  סיין  וכפס עסויו  מסל 161כ35פע31ר

 סדנר 6ין רסיס ולענין סן טעס  סי  ודברים עלמו  3יל ,1ג6 51פיכך  "ור'ן  3ן  לתורת נכנסולי
 פסקת ע5  רחגיגס  וגוזר%  דגרסינן  מחנס פטור חורין 3ן וחגיו ע3ד  סתייו ומי רסיססריך

 "וזר  וופוהרין  ס"ינןוענדים
 רבינ"

 ל5
 נלרכ"

  נווי יוקץ חורין  3ן וחליו ענד סח5יו למי ילק
 ענדיס  ליהני כלל  מסוהררין  סטין bn~S "י  וופוהררין ס"ין מ6י מסוחררין ס"ין וענדיסדקתני
 וסו6י5  חורין  בן והניו ע3ך  פחליו  מי ניסו ומלי  לגמרי  מפוהררין  I~bD י"מ  ל"ו 6ל6סהמ6
 דגתר" והסיג"  לרבינא  דוזחניחןודוקי6

 בתחלת  ד")זרינן hnn~plh ואך  כותיס סלכת% סוט
  ר"סנס דחפנס  פירושו "תרונס במפנס  כין  רנסנס במפנס  כקן h~np לי  ריתרינן עלספליג דרניג* סי6 דחייס חורין נן וחגיו ע3ד  מחליו זזי  1slnbS מ"י  לסתויי סכל  ד%תרינןסתסכת
 סופדים גודנרי מספק וחיוג בחחלס  פפירסנו סדרך  קותו ועל פטור  יחרתס  ולמפנס  ptonלחייג
 סו6  הורין  3ן  "הרוגס דלחינס  ורקול)זרח ol~nb  בוועותוח סתיינו 6ע"פ lbQ3 תמנו ולחסו6
  סיין  חורין  3ן פיכו יחרור  גט  לירי סגיע ~hS דמי  יס  דווור  יתכן  ל6 סחרור גט סוזעוכנ*ל6
  נן  וחליו ע"ד  פסליו ווי hSb סחרור  גט פסוק  סיטר 16 נכסף 16 656 עגמו קונסשענך
  מהענוד וינץ  ייעבוריס ,פ9ינסו  דרככן שהרוכס  )זסגס לסנרי לו לססחענד יכול רנו 6יןחורין
  נן חויו נעפס ולי  לירו תחרור  גט  פיגיון ער  לגמרי חורין גן לתורת יכנס ל, ולעולס ,סעיריס
 פחרור גט מעוכנ וכ5 נכסף 6ו נסטר  6ל6 ס6חר חמיו  יעיס  65 וכן נכסף  1% נסטר 656חורין
  סחרור  גט  פיגיע ער  לווסות  16  ליחוסין חורין גן  כעמס 6יכו מענוד לענין לתרות סיג"אע"פ

 נריכס. סס'6 מגוס יחר זו  בחפובס  סירבנו  וכברלירו
 ועוד.
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