
נץ אברהםברכת

 ה. אלהש
 כסר לעגמו שפסח "ת טסחט יחיד סני( פרק ר6ם פסח )קרנן קרננות נספר s~r 6מרכעיר

 קותו יעסו סנ' יחיד על לכתחלס יסחוט hSn וממתדיין כולו 6נז ל6כול ר6וי סיסיס6101
 6ל6 רקבון לפסח תלמויי0 נםיכ hS יסודס ור' יסורס כר' מיחיד ע5 סוחטין ד6ין סגרךוסקי

 ל6מלכתיג
  מוכי

  דכמוב  סו% סגי נפסק 16תו יעסו  רכתינ וס"י  פעריך ניחר ספסה "ח לזנוח
 מסיס מי כפרק ר6יס מינים מיתי סגיולפסח

 טוו"
 לסדור ד6יפסר כמס דקוריכן סו" סני ונפסח

 ע5י0 סחטיגן גסדיס דמיוננו "חריס 6סכחן ול6 דסדרינן וכיון 05 סחטי דמיעוט ונסוסמסורינן
 כסר סחט oh לומר חמס" ו6ס כסר סחט ohn יסודם דר' "ל631 ליס מנ8 ועודלכתחלס

מג"
 פס51 כולו 6מ ל6כו5 ר"וי 6ין 60 כולו 6ת 5"כול רפוי כן oh 656 כסר ד6יעו ליס

1?h165 רצוי וקצינו ר16י סמעיגן hSb 'עליו סוחטין לסכל ויכף יחיד רעתני  ולכתחלס יוסי לר 
 "וורמ ו6י ליס ממעינן עליו  סותטין 6ין רווי 6ין נין כולו  6ת S)h5 רצוי נין יסודס 5ר'"נ3

 ליס ס6ני 65 60  ר6וי פקינו סנ, ומלי ר"וי סג" ת"י כפר עבד דוי יבל דל6 ' סו6לכתחלס
 מיניס מסייר ר16י וסירינו ' כסר מלכך מניס מסייר ל6 65כלו דר"וי טעמך נתר 6ז5ינן 6מרת'ו6י
 כולים מיפסיל מניס דמסייר ונסוס וכי ד"יינ גונך סקי כי 6סכחן סיכי פסול ' לידי ניס61תי
 ועיד ר16י לסכינו רצוי נין ליס ס"כי ל6 וקרך nlJrS מוכל ל6 לס מייתי דק6 מקרךועוד
 סחין מיניס למילף ליכד כל nlJrS 06 מוכל ג1ל6 ר6יס מימי יק6 ליס סגירה יסודס כר'"י

 ע ספסח 6ה סוחטין ס6ש מנין דת"ר יוסי לר' hSh וליחך יחיד נבוומ ספסח  6חסותטין
 מ6י 63חד סקי יוסי ור' ובמריכן וכולי ל16כלו ויכול יחיד קומר יוסי ר' מוכל 65 ת"5סיחיד
 זקטי6 ומכל bS מ"5 יחיד נגמות 0פסח  6ח לסוחט מנין קומר המעון ר' 5כדתני6 5יסעניך
 0קדסיס כסקר נעורס 6ל6 0פמח 6ת סוחטין הין צילו מסבכות ר"סון נפרק זי5 דק6מרמ"י
 כר' וחדף יסודס נרי חך6 04 0וי כן ו6ס פעריך בשחד  ספסה %ת  ~nlJrS תוכל hS  סל ערוכולי
 5יס.גיפסיק ס3יר8 כר"י ואי תוכל %5 במררי כר"ם 5ס ס3ר  ל6 ר"י 60 ס"ל כר"י "י ממ"גיוסי
 בחלהי ליס רסניר5 נ%1י יזר  לן  ויפרס  לכתחלס  יפילו סיחיו ע5  לסחוט  יתותר יוסיכר'

 ,ר%.

 ה.  שובת
 ילבר  סוהטין  דיין יסר בלבד  לכהחלס יסודס דר' יסורס כר' פסקך דס6י 5ומר משאע"פ

"nhpד)ופ)זע  bsnnls  ס6ס  יסודס ר'  מורס  יוחנן ימר  מתניחן  ,סקי על  נירויל)זי  וגרסיכן  
 ולפיכך כר"י "ל6 פסק 65  6עפ"כ  לגרון  לו  חתירין וסחט עבר  ססרולס  סרס %ת  וזרקענר
 וכן יוקי כר'  וסלכס  סמינס גפירוס ז"ל 6מר וכן יוסי כר'  כולו %ת  ליכול ר16י טיסיססתגס
  bnh  Ph~ ליס סניר6 יוסי כר' 6י לך קסי6 ודקא יוסי כר' מלכס יוסי ור' יסודס דר'קימ"לן
 "וזר פפירוס יוסי דר'  לכתחלססותטין

 33רית"
 עחידס וז*וס וריי לכתתלס  %פילו דגופמע  פותטין

 hSh  לכתחלס אסגר 3כל לותר פדרכו  לוזו  בפירור  לכתחלס סותטין  6ין 1"ל %)זר ל%  מיסוסוך-
  פסו" עד  זרוזדרך

  3יס  s~r סמך ול6 יחיד על לכתחלס יפהקו פלי ,ווזיתדלין  %תר ווהה וננוגח
 טעמיס ע5 1ל%  יסודס ר'  דברי  על ל6 אותו יעסו סנ6'  ססבי%")ווורור6יס  סכתוב bSb SPסרבר
 גקי6וחו ל6 דכתינ סו" סני נפסח  קותו  יעסו רלתיב  וסקי  לך  יסי, ודקק כמותו סלבסי6ינ
  ריסון בפסת  %חףינ%כ"י3 יר, קותו יעפו ספ'  תקות ככל  סני נפסח דכתיכ ד6ע"ג נקרא"פי15
  נחלמוו לנו פירפו וכאסר קופי, עליס  וליב% סר%יס ז"ל  "ייתי  ווזנס 16ת1  יעסו  יסרבל עדתכ5

 0ו6 סיחיד על מפסת 6ת סוחטין 6ין ד6פסר כמס קותו ועטו סני בפסת  hnD  ססו,  מיבפרי
 ור6י0 ר6סון נפסח סכחונ "ותו ויעסוסדין

~prn  
 ז"ל. לו ע  סיף

ועוד.2



 אברהםברכתכח

 ו.שאלה
 ננסות מגמות שיתר נסעת 6פ מפסת "ח ס0מקרינ 6'( )פרק S~f ס6מר מס לי קסי6ועור

 גגוזמ לסוחט "וסרס סגו צמדו ססמועס מפי 1ג1' "חספסת לזיווה מוכל ל6 שכ' לוקסיחיך
 כל ואכ"א חטהח פרת נפרק סנינו כללז סטרי 4ת6 כרננן וס, נוזות סיתר נקעת qhיחיד
 hSb תלמודך קר6 מסאי גסינ 5" שמעון דר' bnsS גמי "מעון וכר' 3ל:ת "ינו כרס 13קצין
 שנמוח "יסורלסעמ

 מסו"
 דק"מר סמעון יר' טעמיס רנס 6' חט"מ פרת ונפרק תעמס 3ל6

 6ה לרוהט מגין יומר  סתעון ר' רחני, מחניתך ho~n תכסס 3ל6  היינ ז11ן וכמהוסרבמחגיחן
 דסיס הנות קודם bSb )hS נהיינו  נמי כרת הפות 6הר גימר  6י קימת יהיר מנמותסססה
 "יסור גמומ  "יסור ומ6י  כנוות  סיטי ובסעמ היות 6הר  לעולס ל6 ליס ורהינן ~מן ויחוסרליס
 גירוסלמי לס מוקמי כבר הם6 יל פ ודצי ירנן דחית* 60 ועל 5חנירו נמס וסתר לונמס
 לכמת יחיד 3מת נין 116 קי"ל דס" מערג" נכי דתרינו or תירון 3ל6 סגי" ול6 כפריסמוסן סלמים תאגור ס65 לסבו סל" ולמס נומש סהר נקעת לקמו סל6 ,למעלס סעומ מסם מסחטןכגון
 גנמת אסור פסת 60 כן ואס זין למן סקנוע והוגות פסחיס כעין )תרניגן פסהיס 6ל6ר
 מיחיינ יל6 נגור זנחי מם6ר פסח סנ6 ומצי כנור קרנגות כקצר גמת סתר כעת אפילויפיר
 ורג לגמרי פטרי דרגכן למלמיס דר6וי לסמו סל" נפסחטו opl~n bSh ל6 סבכך כרתשליס

 נמות סימר נקעת 6פי5ו חנות חחי קטמו יתיר ננסת שתטו oh 6נ5 תעפס ג65פמעיןימחיינ
 כרת.חייג

 ה. נ ו שת
nDSדנדיך נעגין שמתגונן קודס לנך על יעלס "סר. כל וחדור עלינו סקוםיות  הרכס 36ירגו 

 ל6 "ו ממס נסן ים 06ותד"ס
 קומי"

 6ותס סיקסנו וחומר קל ז"ל סרב נמדרג תסקל כזו
c~hנפסח פסק ל6 ומלס עמו נ" סטכן כאלו נספיקות והייך ענונך תכניס "ל תגירו על hSh 
 3ירוסל)וי לן "יכפת ול" נזנחים כותרנינן גמות סתר גמעת 6ל" *מר ל6 סמעון ור' סמעוןכר'

 ומפרטן מכללן סנר"ס 0ירוסלמי דגרי לסע)עד כהמר" סדנריס וקותן סמכיגן דילןד6גמר6
 סנ5 מ"י 51פיכך כרת "ייג נמות סתר נמעת יתיד ננמר ססקרינן כנור מקרננות סונרס6תס
 עד גמולם טעות כד")זרת כרה נו יסיס סל" עד ממןפסת

~hnS 
 סתר י3טעת "ילו גרנריס

 ורכי מסוק יחיד גמומ נריע, 1ל6 כלל כרת תיוג נו 6ין גטוק סנור קרנגומ סתט אפילונמות
 03 תגעי "יירו ל" וכולי זמן ומחוסר נכו ו"מ "ותו דתנן ,מניתן דמך כל5 רננן פניני 5"60
bSbדתגי" מירימ" ממעין דר: טעמיס לפרוסי כדאיתיכן ולפיכך נמות איסור נסעת 

 תיר51" וסקי קימר לתנירו נמס וסתר לו. נמס "סור נמומיסור רתכי וסקי נמוח סחיר גסעמ גריתן ח"י דתרנינן "יפסיט 5" ספסח 6ת לזונת מגין"ויזר כמעון ר'
hS סו6 דגמ' ומסקג6 "דחי 

 נתון סקר3ס על כרת חיוג ים נמות סתר דימעה "רעתיס דסליק מקן וליכין ממכינןועליס
 נ0קרנתן "ין נמות סתר גמעת דקדסיס סי6 ערוכס דמסכס הכנויך הון כלל יחיד נגסת מכןכל

 איסור במעת ססקדיסן סקדסיס כל דינן נמות "יסור נטעת סקדיסן 61פילו כ5ל כרתנחון
 3גמר6 וייפרס וגמדי* תעסס 65 גסן 61ין נעמס "לו סרי נמות סתר נסעת  יסקרינובפנה
 6מרינן סקדסיס וכל מכלום פטור נמות סתר נסעת ו0קרינן נמות 0תל נקעת סקריטןד6ס
 נסעת נו 0י0 ל6. וכולי מוכל 5" נפסח סכמנ ולולי יחיד קרננות "ו כנור קרננות סג656
 bS1 עליס תייג נלחוד יפסח 'ל"סמועינן נגריתך קמעון ר' "hnh וסגינו ל6ו "פילו נמותסתר

 כלל. נפסח עליס רננןפליגי

ועוד



כמ אברהםברכת

 1. ה ל אש
 סלוזיס ססגס ימוט 3ס,ר פספסת חייג לסמו סל6 נין לסמו גין ססגס ימות נסטרכפילו 3הע ספסת 6ת סטותט ,י"ת( פרק קר3גומ מעסס )סלכות ע3ודס נספר ז"ל סיג 6מריעיד
h1Ciליקרנ רדוי סדינו וכל 5פגיס לסקרינו רפוי "יגו תנות קורס דפסת קי"ל דס6 נס לי וקפיץ 
 דסנר ממעון דר' טעמים רנס "מר דס6 ווודע עליו תיי3ין "ין ד' מסכן לפני ר16י סריגוכל י"י מקכן לפני סג6' וכעי ושנענד וסמוקנס וסכרנע סרונע כדתנן נתון עליו כזיינין "יןנפניס
 תעמס גל" עליו חיי5ין ותןתחוסר

 כדחני"
 יחיד גנמת ספסח 6מ לזונח מנין "ומר סמעון ר'

ניחייג נמי כרס תלות 6הר גימא אי קימח עלס וק"וור וכולי חעט0 נל6 טסו6 נתזוז וליסורנסעת
 ר' וקתגי נפגיס עכסיו ליקרם ראוי ס6ינו זמן מחוסר 15ם רסוס חנות קוןס ל"ו 61ל"

 רמוי  שהלוו דר' טעמיך וסייגו לגמרי פטור וסנרי עליס פליגי ורגנן תעטס נל6 קסוםפצעון
 והעמיס כרמ 13 ואין 3ל"ת זס סרי זוזן ל6הר bJS ראוי טסו6 כל "ומר סמעון ר' פסיסנמתנימן
 כעין חנות קודס דפסח סי6 פםיטת6 ומלחק מכלל תעסס 3ל6 אינו כרת גו ס6ין כל6יוזרין
 לרכס ליס דחינן ל6 כקן ועד זוזן מחוסר וכעין זווגן מגיע סל6 חורין וכעין עונרין מומיןנעלי
bSb16מייתי טעם* מסאי דל ois '6נל אתרת נדרך, יו לכרטח6 ל,וקומס ד"פט/י סמעון ל 

 ר' גו פנחלקו סדין וס61 ליקרנ חוי ו"יגו זמן כמחוסר חננמ קודס ופסח סנרך סקיהעיקר
 דמסגזע סקנס ימות 3ק6ר 6פי5ו S~r ק6מר מ6י לי קמי" מלכך ליס דחיגן 65 וחכוכיםסמע1ן

 .ונתכמתו. נתורתו יממתנו תפונס יט "ם תייג לסמו חנות קורס"פילו

 1ק* ב2 ך שח
 סמסמע מסננת of על 3גוי0 סקזסי6 זו כל לננכס ויחי "לסיס דורסי ויטמתו ענויס ירקו וים'ש

 s"r שרי "נ6 על קוסי6 זו 6ין כן ואס חית קודס יפילו ססגס ימותס6ר
~SS3 

 4ל6
1S'thתטיח פרח נפרק גרסינן וסכי .סחלמוד על 

 ממקיי
 לדיגו ד3ר לך ים וכי סונף רנ 05

 וכסר לסמו כסר לחיגו b)no ימות נסיר עסת וסרי ול6 61חמסינן DS~1 טל" וכסר לסמוכסר

 פסח למס פסו* לסמו סחטו ו6פי15 כלומר סו6 מלמיס ססנס ימוח נסקר פסח וןחינן לסוגוסל"
 כן וסך3ר וסובין כסריס ססן פסה לפס טלוזיס ססהט נמו סו6 סרי מלסיס 'h-,ol סי6ילכסר
 דקויס זמנו ס"חר ססגס ימומ כסקי 6ל6 ססכס יונות ק6ר יקמר מתלמוד 5תהוני יכילגןל6
 דייקינן עגמו סלמון מן יס65 ססגס ימות ס6ר סימר ז"ל דנריו הירון וכן סו6 זנן מחוסרזמנו

 עטר 6רנעס יום סטגס ימומ יוסבר 6דס יסייע וסביך י"ד מיום חון ססגס ימות ס6רממסיע
 מנ6 נענין 6מר סמוקיסין פסולי ונמלכות ת"ת 6חר ול6 תנוח קודס ל6 סקרנמו יוסטסות
 נוס יעמס ומס וכוליזכר

 קרנן ונסלכוח סלוזיס זס סרי סו6 זמנו 6חר פסח Db1 וכולי סגמנ"
 חנומ רקודם ז"ל פירס סנס פסול תכומ קודם סחטו 6,1 תנוח "תר ספסח "חיטת 6מרפסת

 על ס5ך 656 כלל י"ד גיוס 6יירי bS ססנק ימוח כסקר ס6מר or סילכך סו6 זמןכמחוסר
 סג6רגו. כמו ומגו 5"חר ססו6 ומסמעו סמלמוךלתון

 ח. ה ל א02
 נ6כ5 ביכו תסיעי( פרק פסח קרנן )סלכות ספסח קרנכות נספר יפסק ס6 ממני נסגנסיעור

 נסחי ,6כל לאוכל ס6סור למטס ובמר ז"ל וחזר' סי6 סמעון כא' וס6 6חת 3תנורס6ל6
 מלמד כסס *יתו יאכל 6סר סנמיס על h"u) פ"ו )פסחים דתני6 סי6 יסוים כר' וס6הנורות
 במרו מכד י6כ5 "חד נניס ת"5 מקומות נסתי '"וכ5 ס"וכל יס6 יכול חגורות 3ג' נ6כלסספסח

מסמס



 אברהםברכתל

 טש לד15 עבוטלינ:גסשנס63סי ע1דט י3ג מצכן11:5צגי1נ2בי:בן5
 טגן5טה ג:ג:;:עינו,צע ט):ל1,:" %ז ק '"ס'וס 'ךיו(י"""ייל'ו;
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 אברהםברכתיבל

 כיומו יום דגר מדכתינ קרננו 3טל סיום ענר 06 סכל לדגרי קי"ל סח חונתו מיום חוןקרכן
 לתורס מחרס קרינס חטפת 6חד ליום וגיוס קרנף ל" סהמיד עלת 06 נחךמו תדט עלתוג6מר
 מחנם דין ניח לנ וקם3רי חכמים וזה וק")ורי ניגסו לכנור סונרכו 650 דתמיןין דווים hoותו

 יקרנו ל16 ו6ס ס1נרכו סונרכו 06 ס0עיריז ע! מתני דין נימ לנ וקסנרי לו ד6מרו חכמיסע5יסן
 דסנר מניס נפיק סיכי למענר ח0לומין סן דקרנין "מרת ו6י סי" יסורס יר' "דעתיןדסליק ליזמי סוס כפרתן hr'1 61ע:'פ עלסן מתכם וין נית רל3 מסוס "חר חודם 16 "חר רגלל0ס
 גוסני" ת0לומין לו 0"ין דנר וכי עליסן ונחגי 3"ד לב יסודסר

 סלקך ו"י 3"ד nlh)no ניל
דעתך

 נוסכי"
 יקרינו ס"ידג6 קרני hS ד6י נ"ר מנקי קריך טווס כפרתן בסנר מקיר ר' ויפילו

 קרני מחינון שנח ע5 דכולסו מרוס 3;ס זס לקרני דמודס למעון ר' סל טענו ולפי 6חרנרגל
 "יירו ל6  וויטני 0מע 1hS 656 קרני מחינון מזגת על כונסו ס" קרננו ינטל סיוס ענר6)ז"י
 סכ5 ולדגרי לננור ס51רכו ל6 דמיינו תחתיו 6חר וסקרינו ס"3י יכעיר "ל6 וקטורימג6י
 עד 0חרעס ז"ל סרג פסיק דק6 ומסי סיוס 16תו חט6ת ל0ס חרס rb~3 "ו "חר נרגלקר3
 פר דתני6 ע"ז וסעורי סכפוריס יוס 50 וכעיר בפר 656 ;ס דין נקמר .5" מוס 3סכיפול
 חחתיסן 6חריס וספרים לענדו ע"ז מעירי וכן תחתיסן "תריס וספרית 60גדו יוס"כ סלוצעיר
 לנדגס רסיסן ויפלו וימכרו 0יס"6נו ען ירעו קומר ממעון ר' כלענר ר' יסודס ר' דגרי י)ז1הוכולן
 כפרס לתחר גורס עולס גופיס קרני דל6 טעמך 1"1קימג6 מחס כנור חט6חק6ין

 וטעמ"
 דמלח6

 טעו" ולמעון ר' יסיג וכרקק גינסו פנימיות רתט6תמסוס
 יימוחו סגי b~p )ן"י ירעו סרגליס גסעירי סנר יסורס דר' כדקסגרי ו6י בתיקון מזגת עלל"ו וסני קרני סחינון מתח על דכולסו

 נינסו. לצור  nhDP כולסו ירעו1ל6

 ה. ב ו שת
 6ין 4ס וסניר6 עליס מפליג יסויס דר' כוחיס סלכת6 ליח נזם זס קרוין י"מי שמשןר

 רי לו קמרו ~ho' מ6ין*,לך כלותר סי6 מהיר ר' דילמה ע!יסס מתגם דין נית ל3 ומסוססי6 ילדודס ר' לו "מרו lhm ממ"י וסתם חכמיס דמ6ן מגמרך כודייקינן (or זסקרוין

 אסכר"יסוד"
 ר, דלמ6 תמימין ולמיס עליסס מתנס 3"ד דל3 ומסוס 3זס ;ס קרנין 6ין 5יס

 גפירום ז"ל. סטעס מפני ול" ;ל'ל מלוי יוסף רניגו דפריס מנכון ספירו0 סו6 ;ס נכר סי6מקיר
 מתלמוד נלסון ססוספתס מתוספות ו"ותס פירורו ס6ר על ס)זכינן ל6 3זס זס קרויןענין

 אותם הגיחו שלכם בספרים היא 1"0  בתלתוד סחוספות  וי 6ין יקרנו 16ז6י ידידך6ל6 קרני סכי  6ט1  טליסן חחבס ב"ר ל3  ר%פיב, לדידי 3מלמ6 ליס 6מר hp וסכי וליורתציוריך
 שלכם התלמוד ספרי לשון בחוך ונכנס כמוחכם המפרשים למקצת הוא פירוששמא

 a~h נגור 501 וכולי סיתיד חם6ת נתמורס דחנן נססינו פחס  לרבריו  סלבור  רפט%תפיוס בלל  ליס  ברכילתן  תתס סינור חטפת מפכחת סיכי  לזפ  זמ מקרנין סונר יסורס ר' סיס"15 גוס  זס קרנין סנר יסויס דר'  לותר  רחת ע5 עלס וכי כך הגמרא בספתי מקימותשהרבה
 דר' וס61יל 3עס  וס דקרנין  'יסווס לר'  o~s  סיידי ל%  לעולם  hSh  חפות קומר יסויס ר'פפס
 אימר  יחסון כר' סלכת6 לית יסודס כר' מלכס יסויס ור' ר"מ וקי"5 ממעון ר' על חולקיסודס
 וקין  orJ  וס קרגין  OSS  סיירי סו% גס  מקיר ר' סרי לותר הרס  נפן  יי ו6ס נוס orקרנין
  %לוו יותיר לר' סנר, ס6י  תלינו hS  לתיפר ד6יכ6  "ע"ל  כימת מניס נפקוס  6חד  ילדנריו
 נכפוין  פלוגתיסו  מרצינן  רזי  שעון ר' ע5 פליגי נמי חכחיס סרי 6עפ"כ כפירוק 365דיל)ז6
 גוייר גמרך  יוחכן דר'  חחירין  בפרין  תוזירין  חכמיס ולדנרי גוס  זס  3קר3ין  לפלוגתייסוהפיפין
 ט65 גקעיר ממעון ר' ומורס דמני6 וסקי כותיסו מלכתת  ולית רניס לגני "יעוט נזס ;סקינין ד0נרי תנקי 5ס1 ומוו  בוס  זס  קרבין  לסו  סביר, ל%  רביכז דייניו בפי  דרבבן  המעיבן  וממילךלס
 סוך"ס ווסתי 5סו ס3יר6 כך רננן 16 יסודס רר'  התיפרה  ל111  וכולי חרם 3ר"0 סיקרג נרגלקרנ

 נכפרת )ו"יר ר' על  פירעון ר'  רפליג  a~pb  כלווזר סי6 מסיר לר' סוך"ס ס6י 656 סי6להגריסן
סעיריס
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 אברהםברכתלוש

 ל6 נריכס פינס וזו ז"ל יוסף רבנד כדפריס "תותרו bSh למן גנרכו 651 וכלי טל"יסמבטס
 לסן* סונרכו סל6 ולפנים לפני 1ל"לפגים

 י. ה ל אש
 6גירוגיכום 16 טומטום סי1לדת כפרס( מחוטרי ר,טון )פרק כפרס מחוסרי גסלכות ז"ל 6מרועור

 nhSn ונתוך סר6סונס סי6 נקנס סמ6 ג6כלת חט"תס וקין. מלקת "תר ספילס וסריסר6סון סו" וגר סמ6 זס נפל ע5 קרנן מנילוס זו סרי לידתו מימי יום 6רנעיס 6חר גפןוספילס
 ו"חד  "רנעיס לאור ססייפלת ליס דסכירא ווכלל לידתו  וזיום ,רבעים "הר  תרי"תרספילס
 דקתני וס"י ו"קד סמונים "ור סספי5ס נקנס יולדת כיין קרנן היי3תלזכר

 מוופלת 3וזתניתן'
  ~D51PS  "ומר דעתי קזנר עפי ז6חד "רנעיס כ6זר מכר סןין סז6 זכז)י 61חד סמוגיס65ור
 בכריתות טניגו פפירוס טמרי hS לזכר ו"חר 6רנעיס 36ל' לנקכס 61חד סמוניס 1hS" ממפלתיוקץ
 ל6 סעריין סו" לעיגורס 6רנעיס יוס וס"' "רבעיס ליום וממפלת וכולי מני16ת ס"יןיקעו
 תטנ והחד "ר3עיס ליוס לילד חומסת 6יגס 6רנעיס יוס גסמפלמ כדתכן סולד נורתגסלמס
 לססליס ענורס ימי דסליווו לס מווכחת ל6 סוכר לירמ מיום 6ר3עיס "חר מלכך ולנקנסלזכר
 וקינם מתורס וין מכעס לידתם "תר ' סיohnD 6 כסרי קרנן עליס דתחיינ סיכי כי סולדסרת
o~th"לס וויכחת ע6 מסמס hSh סחיינת ו"גדרזגגים טומשס סכן וכל זסנע0 6רנעיס )"חר  
 להחר hSh לעי3ורס 6רנעיס מסלמס לס מסכחת 1ל6 יוס עטר 6רנעס כנקנס טומ"ס ימי)יסג

 כ"וך "53 ו"חד ממוגים 3,ור h~h סלל 31ית סמקי כיח נחלקו ל" סכי ומסוס וחמסיס6רנעס
 קמוגיס ונתוך פסק" סקי לי קמי" כן ולפי טח"נמ 05 ייסכחת דל" ל6יפכוגי ליכ6 ויחד6רכעיס
 למיתר )יםסוי

 ך"0גיוסו. ממ"י מר ומיסגן וחכמתו כתורמו 5נ6 מיחזי ד)" S"r 'hw חז" וולס"

 ה. נ ו שת
 סמוניס לקור מפלת כמו נקרנן חייגת לזכר והחן 6רכעיס טסמפלת,ל6ור ז"ל סניר6 סוףוראי

 גחוספ"" תגי" סכך לנקנסויתד
 "חר וכולי קרבן הכקין וכולי "nbS לסחר סמפלת

 מל6מ 6חר לזכר6רנעיס
 "רנעיס לקור סדין סו" ואחר סיווניס לעור נצחניתן  דתכן וסקי סו"

 מקרי h~b סוור כך נדהס יוני לאחר 6ל6 לממס יכולס סיוידת מך"ין  לך h'np ודק,ואתר
 "3ל 61חד 6רנעיס 6ור דוורו 651 ואחד טמורם "ור דוורו זס ויופני ודוור 0ווטנס נפירוס,"ל

 ' וין סגר6ס על hSh כלל סדרך גזו סלך ל"נתנזר

 סחוספת"
 סיע"פ כחכור ז"ל רנריו סן  ונידות

  נ"יסור סחתענר_ "פטר  נסתר סר"סנס מלידמס "רגעיס 6תר ותפיל פתתענר איפסרסקי
 ללידתם ואחד 6רנעיס 6ור וספילס וג"ענרס עגמו הלידס יוס נקותו ע5יס ונ6 עי)יס כגוןותפיל
 עסקיגן נרסיעי ס" נכי ודקי עסקיגן נרסיעי תקמר ו"ס לעינורס יוס 6רנעיס 6חרססו6
 גוונ"יס "י5ו 61ין זוגס "תגן חני6 65 וכת' מנוזר י63 ל6 דכת' נרסעיס נתעסק סכתונמסרי
 סיור וך6י כלל סוד מוס קוקי6 6ין מקוס . ונוכל נסגגס זס ונר סיסינו וסיפסר נ6יסור656

 סדין וסוף סתנ6יס נו דגרו זס ומפני יותר ומנוי -קרונ סו" וגס נסתר אפסר ויחדסמוניס
 נתטנ. רוכ65 כי ל6. ותנץ blh uun מנוי 61ינ1 מוחזק נ"יסור ססו6 61חדל6רנעיס

 . יא ח ל אש
 נמכ6כות וכגג סגת קסיוס מיודע כל סגיעי( )פרק סגגוח נסיכית סררז"ל סימר עודובוצרותי

 כרת עליסן סחיינין ידע 1ל6 אסו-זח טסן תידע "1 "סורות "ילו  טוול6כות ידעול6
ועמס



וק אברהםברכת

 ?י'ג~'7ךיגקגךג'י::הנ,ך:י'גן:ה:ג 5י hp h~np 65 דסיפ6 633 3ס5וו6 ומ65כס מ65כס כ5 עnhun 5 ת"נ סרנם מ65כותועמס
 ,hS ש"ג 1ץ"ג:::גי

 ג:,1ני,ן,:כך7ביג,ה'ז"לזימ"י:ג::ןצוןזג:ן,ן:
 1;,קי:,

 sron~ "זי;:1יןן:ו]ג%:ן~ך,7:ךיג[ס'גג ן:;ב7:נשך 7ש:הבגשרון:

 ':7:: :ג ע"י ימן,ךק,;ןן,ן11גי:'::'" יי.ין:ן::,1י
 ונתחומין יזיעס ממס עטס מידיעת מכ55 חט6ות 5תסע חיינ 6חך גסע5ס עמס תפעו ולמרחזר

 י,יג !מנ:.יש;:7ן,,ן:;:"ג, ם; ג;%% h3'Sb1 גגייזזןג צב :,%: :: שי"נך'ןהגי:בן:ג:%,גןת:יךןי
 h3s1 .נשו,""!ר

 ; ')1,'  ;;77סנ';",ניח7ק",ע';
 ן.'

 ק"ו ן ""י ס" n~pS .71"ס,י
 יוחנן* כר' וחדק לקיט כריש חד6 יס סויף כן ו6ס תעסיכס 65 מלסר קרל 5ק ומייתיוכרח

 ה. ב ו שח
 ,ש: b~np ןהןגי";,ע:",,גםו ,:, ןן,,:יי;,ך% :יזך:, )ין:;:גיין, גן סמעון כר' ונופסל ס"ד ע6 יוחנן כר' 656 פסק 651 ידיעס טחס 65 עסס ידיעתלעולם
 קסי6ן לק"ד6תר

 6סוד6מ?,גס91
 .ססי6 .יי יי65כס יס,סכיזסע5וןעייי כ5 תעמס 65 ע5 עיני "יס נכוי יסני מוזסייעש צ וכגג נחו5דות 5יי ידע נתי ס6רנעי6י בצ 6פיכון

 ג:שג:ע%ג,ין: :ה,:ןקאנ;גי:גבין::7:,::יג:
 7'.7גע!: ,2%, :]:!בן % :כןלבי;"ס:ע:ב' ילג:,:,ךנ,:םגי:2%4ם"ןש:,קנ,."",יעיס%"ני)יגך:ן:[::::ןג:לןך.:::"

 )ינ" ומי ססרו"תת "רנע'ס מ)"נ,ח 1,נמ ון, מ)6ג,ת"',1
 ;סן "חת תסי o1D3~bo 1"ל,

 יב. ה ל אש
יעיר

 שגז "ממ"י,יןן1ניך51יג:2ב21גצ ע77נ1 ,ג יע מ:".:ר-"לי:י



 אברהםברכתלד

 י'"ופ ף יגליצשייי.ןת:ן% סנ54
 ד6נור*נן ומלי נירוס5מי כיגרסי נוי5 עמר גסגיס תייק ר' 5דנרי 'hnp~b יקר56 מחנםככגד
זר,"!.

 הורת"
bs1D ,יקיות" ההוצן "קיוי ים 7ג' ""' ,וי,ק' 7ץ1! הינה 7ס 

 ה-).ן ולן סף ,)ת 7ה!ו, ו'7י 7"." "נ,) עקה 1,תו' סקל 171נ1 ע) היעץ nhDnוננהו
h9'Shסור" לתע!ס "'! ע"ר ר)נע",ו'ס וס)י' ,חית "' ק' זר'" 

 !, hnh' 7"וי'ה,

 ע'קי 7"וי' וקן "'סור ,רננן !סו 7ן'" " ; עק' גל hSh "וו"7),
ץ ס סמ"=יצל קיר')שגסרק צ ל מ  ן סמק, %עיים 

,,;:
 ,7,,י.תץ חת,רק Ohn1D נס 7,.ת obn !לי ין." ,bS %ן סת,י" ת, (,י !ס 7!"
 י'3 סל ."פי!. קתתר לן.לס. ורננן ייסיר ,ן,ן ,תם 1S'Dh oltSh  "תר hp החללן":ו,ס

P'nhוכולי יליכות ולנותשלחכי 4כסי hplnh1 656 ןן:%"ש,."4%::י:ג";גמ'נגן:נ:ד.,:וןיל:גי::ך ל::ןיו:גי;,ך ן6וור 5קיס  כריס  05 זסנר 6י:.,::: 
h1h1כ5 ידעגח: 

% 6יייוחר'  o~s  'מי5 י"ג ולרננן 6מס ג5פיס צ9.נ5 לר  
 ותרל"

  קע
  טק ".,ס, זן  יןגת:6

 י', ענרינךית,יסננו,'ס
 ק6'נ'

 רן
 ע6'ק!"

 "!י"ס onnSnSיי'ג"

5י %1ניי:נ;ךקch15 12 י:ימצת":יג" מסיצלן ם נ",פ'ס מ"2 )נך ,1.)עור "ע.פ 7",ר.ת" ההימין 6'מע"י
  עיק

 גל%ק ןם%ע6:צ ::ש' בצ גש':יו"מ6" י צ% 2ן גג: געי י %1

 ה. כ ו שח
 :ח %2 :ג ל Suhsn~p ברו: :4י:' :גנ%: :2גי



ן אברהםברכת

 Phn'1h גי:%ך:::,:"יק:'ןןיע:::יבען::ן::ךק,1:גי!קן(, 3כל  דיפריבן דס"י מוטס  3ווסכח סמסנס נפירוס י5"5 מפרי 636 מדגרי וירסס וירו50מי533י

 סהת"ץ ע, זווק'ן ערוך מרוז 7ת';ן ו," bs~py יי' 1,,'), תחורן "קוס ."-:ננ,,,'נינך

 )' 'זע'י'"'
 ייי" יי י"מ" ביובלן :%'ג,:ך,:%:מ: :"ובג נחו

 יג. ה ל אש
יעיר

 ,נ'ח
 חע"

 6הז
so)sttt- 

4 הגט קת' קסו6נ:ינ מ " יון   ק11' נקזי "נות בה' ענ'1 1"' מעם (hpn ה,!זס )'ה קר' נ"י ") )ק קר "'זוו17 מ" 

 . ה ב ו שמ
 ד6מרינן יס6י נומר 60יפקר 4 ירסס 6מר וצ '6גות סני 50 תודות 0תי 3ת15ווד 6מרלא

 6מת דין סדין olon ונוכן 5י ירסס 0כת3 3עתע"5
 ז56יכ"

 דס5כח".

 יד. ה ל אש
 ש" o~s sttrוח,'נא

~QD 

 זכר 1) 1"מר נר
 קפו"

 ,נ"ע ר,;מק,ת נץ SP'1 נור' )6 ;נוע משכס
 סו" הי' קיצצתנ',

 "'ן !פינך "ביר :,,ס "ו ז,תק קם בכס ח 6ס S~h ועתר
 מעור'ש

 )ק ק נזמרו מ)71 !זני "!" ל ד)ר' עיקר ט )" "פית וע' סיככה )זני ל,:'וי
 )ע'ם

 כוו50,
 :ג:7ן'י ;ו %)2 ';4. ש!::"%:4:שגי:ןג "ין 5כיכך תסור מכוס י3ר 651רותק 65 "ס S"~r דק6וור וש"י ועוד : , ר

 1ג
 תרומס מגניסין 651 מעריכין .516 651 מקדי0ין 65 קן5וס נו0וס ז6י15 דרננן 5סקריכן

 ז זי 30 מינעי6 651 גרידג6 30ות מנעיי5י
65 6ם 5730וס ס13ת 6פי15 656

 41נ" י קצי" ,' ועץ חיים:זונך
 י,הי לת תעמ ייץ  ועתנ'מן נונן מה,וקה



 אברהםברכתלח

ל6
 פליג"

 ממוס ססו6 כל ד6מר h~o ור' נכרמלית ועירונו סרניס נרסוס 610 מהרנינן ק6 6יר'
 כל ד6מר וכלר' נכרמלית ועירתו סרניס נרסוס סו6 למימד ליס ביצעי סוי סכי וכוליטבוח
 חמר וכתלמוד למון לפי 6לל אכעיס דניי וגפרם ר' נ)ו65 (ק לצון ולפי וכולי ס3הה מסוסססו6

 ווחכ)וחו לנו וי63ר נסלכסיזו זור  ניעיין סודקי "ת מעסיין "ין דתני סי6 ס)וסנס מכח זסויוסיף ניילן  ווסח)וס ק" 601 סקסינו כן' ולפי כר' דל6 ומתגימן סי6 ורננן ר' מחלוקת ס"מ סי6 'וי
 קילו.ספיקות

 ה. ב ו שח
 סיס זס ועל 0טמשות נין עליו גזרי ל6 סנוב מטוס ססו6 דגר 3כל ,"ל סוגר סיסבתחלה

 6ל6 6וחו גיגיתן ספין נעירונ ר' וגרי יתייקר מגוס נמקוס ותקן וחזר נווסגספירוטו
 כמרומס נחפז 16 טרוד 16 יוחק מס קקיס 16 נסנור וקמר ז"ל סדק ונס כם6מרת מנוסלדגר
 1))ערנין סומקי "ת ומעברין וכולי חסיכם קינו ספק הסיכם ספק ותנן מס6 י51" זו דדוקי6לי

 וגהפז 'כלנרחק 6ל6 וסיגו מנוס נסנחחן טלין חסרות נערוני ו"וקימגס סהמין 6תוטו))כין

 חחו)וין עילוני ועוד סנות לטוס מסו" נדגר ונחפז טרוד לכל מגס וייקינז יום שכעוד סגיםול"
 גויס נ6ו Db מנוס לדנר קותן כסמני"ין ודוחק ל*ר6ס 16תן דמגיחין לן hn~p ל6 גויעגמן
 6ת כץעשרק 6ין לענין ססקפית מס וכל לגו נתנ6רס ול, מזו יותר מוכחת רסיס יט ומסוכולי
 תני כדמויי לתנך ליס דפםיק דמידי סמעסרין ונתני נפסוק סעחיס נקנח מנוס נדנר טיסוסק"פטר מפני 1ל6 מנוס נו נס6ין סדנריס וסתם כלל קחי" hS מנוס נעיטורו .סיסיס ס6יפסרסודקי
 נריכק ס0ן מס סעור מעירון שוק סודקי נעיסור ~Oo ו6ס תגי ל6 ליס פסיק דל6מירי
 כמסונר 6תסמיס דמוי מיןי מנ01ל6ותס

 וכיונ"
 6ל6 מעברין ס6ין חגן דל6 דיגות ממילי נו

 מקפית יק6 ועור ולסכת לחול צמגו ס"וכל "1 ממנו ממוכר קוטרו לתקן כדי "מעמר וידועלווילי
 חנרוה עירוג כמנומ סי6 חוגס ol~hn מנוס ס6י סו6י ד6ורית6 מ015 ~ו6י ונסור עיקרועוד
 ויאכל o~nlo גל טנעיס פירופיו לסניח 6דס ירנס Dh 6ל6 פירומ14 לעטר חייג 6דסס6ין

 למנוס מנוס לרגר ענים* נסקי וד6מריגן  כונוס יינטל וחיכו נידו  סרסות מתוקגיס "חריסקפירות
ססו6

 6100 ס)וסחס לטית 6ו 360ל לצית לילך כוי  "ותו סמגיחין תחומין 3עירוג תמריכן חוג"
 ינתק ר' ואוזר גיוס 13 לכסן לימן 6ל6 נפרכס ל6 קמרונן ודקק חסדים גמילות מקוסח31ס
 6ין'י)ועסרין לענין 36ל וכולי דחני6 רננן ומ6י ר' )ו"י' נפירוס 3נמר6 כדגרסינן רננן14נין נין כדגר מחלוקת ודאי וכולי גדור nplSnn דליכ6 לן  שנירי  ל.  וימייפיפ וונוס סס יסיס06 מעצרי לעולס לך hn'b סס)וסות גין "נל ענמס נחנת "ו עגמו טונ ניוס זס כ5 וכולי מנעי"5"

 לר' מל6יחוני0 מתיק גמרך סוס ל6 וכלוקס ניס סוי ו6יל1 ר' על כלוקס נס !יתסודקי
~honומחלוקת וותניחן  דסתם מימריס ולדחוי מחניתן 

 ויזדלף )וחניחן כסתם הלכס ונרימ"
 ססלכס נזו 1ליכ6 כלל עליו חלוקס ס6ינס מינס סמע מתניחן מסקי 5ר' ד6ומינ 5ג)ור6חזינו
 סנר6ס מס קמרתי וכגר סו6 דחוק ודקי יוחק לענין 6נל פטוט מסינר  מנוס לענין יללקוסים
 . יודע סו6 כרוך ח62ל ס6מרתי סר6יות מן .יותר נרוסס רייס ז"ל לו סיס ויפתר נולי

--י--  

 סו. להשא
 וסדות ויעריס מדגרות סרניס רסומ 0יי lr~h 6'( סלכם י"ר פ' סגת )סליחת s~r _סרגאסר

 שונרות סדות לין יערים נין מדנרות גין לי .קסיו ק6זנכולסו
 לויס"

hp מקסיגן b)nh 
 וכין נמדנר יסר"ל פסיו נזמן כ6ן h~np ל6. קניי ופריק וקמיגר "גי6 דס6 מדנת נמייגתסונ
 מחנותיהם טסיו מתוך סרניס רפות ליס סיס  3מדנל יקר"ל טסיו לגזמן עלם" ומפריי סוסבזמן

סדורות



לב1 אברהםברכת

 גורך ובין ס61י5 סוס תמן 6נ5 סר3יס רטות 5יס סוי 5גרכיסס ניגיסס ומס5כין נוסדורוה
 יתעגל  ולי סו6 דמסתנר וטעמך כרמזית סו6 סרי 5טלוך סו6 דרך ו65 13 5ססתמססרכים
'hnbק 

 הער וכתיג מיעררט

 ציץ 1:11עך72:111ה'יי1%תיין'%.:15
 % י!:ס";: ;י":')ב,,,יגי(

 "יריץ 65 ס6 מסוס 6י סרניס  ררות וסייגו קו וכנס רמות יער די5מ6 מנית נע5חגר
 ים ננץ סין רסג5כ5כרמ5ית וס5"

 ונקעס.

 כ51סו ר(רניס 5רסות ססיעכס ;ויח :קרן וסרט

 71י,ס!טיו")ר,נ)למק"ו,
 ןי.' hih מיעיי ,"גהי, !מ ג'מט"7'ן

 ': :י.1 ס"ילי  ."ן,1 '.ל:נוסע.1
, 

 51מ 5כך סיחיד רטומ סגסמיס ונימות 5ט1נ061 סרניס ורמות 5קנת מיחיד רטות סתמהנימומ
ט bSh 71,ה "מי ע" ,נ,עס ,תגחן '," י.ר)'ס ין,ת ;ס;17ת s~r יי)וקצר  

1 יעי יימנייך." n b v n l l n D h  ו)"7יין"י,נמד)י ז"ייג,י 
 ""ו"י.ימ: גי,

 ה. ב ו שח
 רצת התשני רוס נמוגי אר"י ;טת ע,מ"ם מירז' "1"" )המו)יומ )1 ק;'6דקא

 סירגס %י %,'גו
 3ק מס5תגועונרו

 רסות: סו6 53כד ה
 ,יגף ;סר6 ס"יז לזז ולמז 5סו

 ,7)יו,ותן "ץ בסי' י"ת "'יז"'יויהל.:'"
 'יעיין י, ן היני'.,י;)ו 'Shnc ,-, - )",ת,ו'ת

 ן )17 "ק);.ן .1"ע"!,ס ;) ך:1ג,י,,י,ה ש רע:;ן%ן"1,:ןן:ךט"ד
 7)ר'ן)ההה

 ))' והן ו"ק!ןץ נ"7)יוק גן ייל,י!קזשג:הן י'וןן DS~ וקניי )סיעות

1יויגי11%24 ספירוס וס 5פי נין סני*רכו ספירות 5פי נין :קוס ומכן סרניס רסות סמך3רות כ5סר6סון
מסמיסז



 אברהםברכתכ8

 hSi ןניש בץיןביעי 2 צוישיקצדןך ב"ס תיש ל 5זבץ ננ1%:יt"ub 11ן יג:גל'ש ,::4 ן:ינךקיע'):"גיע:' pn~o : צ נץייתך,%
 המשיתים ם גש'ב1זיןן י הוגהקישי:י?:ייקן'2ג י: nlDL' O'"DD3ויה

 מו. ה ל אש
 ",ן::,קמויביגהק עע%יג:::%:גי:י: ::זי

 ש:יו'ג,::ן:':'ג::ש :יע%,:י:ן::גיי:::1::יש")ך:1::ג
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