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מא אברהםברכת
 דהירת סינוי6 51סך "מר ומחט ד6טנעח ג'ינס שווע נ6י0 וחי5ופיסן hSh סכי 6מר וחו65נפיס

 דייריכן ;d:s סקי מ"י סט3עות חילוףוחי5ופיסן
 נגזור"

hnSb עה 5"י0 יחדי י1ירי כ5 עו5" ק30ר 
 5)וי)ור 5יס סוס סכי כדיונית "י nsh5 חזי 5" 65סס חני ד5" מייי כ5 ל"שסחוי

 ע5)ו"
 עו65 סנר

 סו" דוק" פירוש" ודקי h~b וכולי 5"יס יתדייוידי
 מן דחויות נולן מסקסית סקוסיות וקומן דפרישו

 נמנחס "וחס ססוני6ס נ"0ס קמי" 5" ד"פקס "י דווי סיכי נקונס ג'ינס מחט כענין 5ךדקיי"
 ונקבס 5יס h~rn ד5" "ויון וילינו ננגרו 3מסוני,ס דמי סיכי דפטור 3"יס נקונס )וחט 5ךודקרי, כר%יתיס וסקי  כרויתיס וסקי  כך  סחט לסוני%  פררכו ננגיו תחונס שסוני"ס 31"יס הכסיטירך
 5סן תכשיט ו6ינס כך נמחט ק"ת ודרכן תופרוק כולן כסיס 0סתס "וזוכת אינס ו"פי15חיי3מ
 DnD סתכ" תני סיכי נני6ות דגרי .hSh "5ו "ין "ויונח נ"0ס "5" "יכס וכ51י כרתיכו וע5וס"מרת

 6ו)1נת נין נדגר ונח15ק "נו וננוף חט6ת חיי3ח יג"ת 1"ס וכולי גקונס נמחט ס"סס תג"5"
 שהיק סוס סיכי כן סיס ו6י15 "וזוגת5ס"ינס

  רוווי" ס" ועוד כך )ו5פרו0י גמר"
  "ומן  לסלינו  "ווין  בין 3"יפ npSn  למס  כן ob עלי לס9פוה "רם נפם יפ ch1  חלולס בססיין קתני  רטבעת

 5נו סנתנרר נופכי  "65  וורעתינו  בטיפ ת5קגו 5" 15 כאוזר נ"י0 וחלופיסן "מר מתשועולא
 נחחטו מחייט ינ" לל כרהני,  פטור  לומן  פיינו לבל  יתייר  סול  ,ווונחו דרך ד"ומןנפירוש
 וס5כה"ו:51י

 סגשיס דכ5 תסוקס מנקנו onh3 65 "53 יסורס גר' ס5כס ור"י רר"ח  יסורס כר'
  יין  בטיעח  ווותר ס"יס 3עכין 5ך  קשיך ודקק 3כך ודרכן  לווונוה  ימינן נין "ויונות ניןתיפרחי
 רסק  hnvD ול,  כחוחו סלבס  ולין  "ליעור ר'  5ל5  תכסיט  ססן ס)ו5חמס נכלי ד"רר ח"ן"שכחן י5" כן וקינו סו  היפיטין ו)וגפיס וקסד6  רפרין  פירוסך  על נגויס ט5ך קוטי" חוהסעריס

 סטור %ה עסיסן  חייב  ,יני  זס  ומפני וזפוי  ררך  65 ואנוש דרך  "15  ילים  פסוליות תפנימילחי
  חכ0יטין חותס  ע5יס  יי קחני 5נדדין ")ור רנינ6 כוגרסינן סו"  הכייט חותם Sih "סור"נ5
 ומחויל  רילפ%  מכוס  hS I~Dhj  hSh  לפס יל  תכפיטין וכל  רסיס  הכחיטין חותס ע5יס "יןדקים
  וזוהר ס"י0 ולפיכך 5סר"ות ס"יס דרך וקין 5יפו5 דרכו "ין חותס 5"יחוי ו"תי"  נפול  במי"י

 "5י63 3ס ק"ת ('5כדקאר
 דס5כת"
. 

 יז.שאכה
  תפייסי מיחס ממני' )והנס 3ר "ד" רנ  וותריך דק" סקיקסנר ד"5)ו" י1כ3ס תו5דת ססי6  ז"ל ולמר מחתכת "ת סמנרף מחייג דק6 כמי סקי נמי 5ייהשיא

  J"Db  ימעון רר'  ,ליב,
 0"ין דגר ד"מר יסודס דר'  "5ינ6  לס  מהרין וקניי סו"  ווהכוין  פתין דדנר  ומתרומלריף
  ופרי  חויימכי נפירו0 וס6 סו6 ד"ורית6 "יסורך 0)ונריף )1כ55 "סורמתכון

  5סס ימר
 רב ד6מר סי6  ר,וריח,  IhS1  לן (h~D  כירם רפרף  וונ(וגין 1"פי5ו סו6 דרננן יגורףהממונס

  בלכתתלס  ירעתין  hp5o1  מותר נמי  q~5S  "פילי  ימר וכוייל  ,סור ללרף יבל  כיפפיר  hSh טנו5"
  סילכך  וכמחכויןפליגי

  וזתווסי
  ירננן  רייסורי  לן נפיי  ע  חתחיס,  פרי  מי  לכתפלס  ללרף  ופווולל

hlo5יס יוינעי חייג "סור סקי תעסי  נווי 5רנ  דלירייתי "יסזר6 דקי 
  ומרתחתי

Sb~nnh  ו5א 
  פטור  כמהכוין ע3ו מ"י )וכ55 סרי ווי 5כהח5ס  חרלמרי נווי  ומרפווו,ל סו6 חדרנכן מצעון"דר'
 נתר ho7 ועור  ריעבר  בין  לכתתלס נין 5ן ט"כי נוי )וד"ורית"ו"י

 ד6וקינונ"
 Sh1~il דרג

  גרנות  וזהבת 50 גחלת  שכבין  Shlnn רלמר  מסל  ומספינן פסיגי  פרעון ור' יסודס דר'3פ15גתח
 hpSD דקי TP~ שי  (nsh 5"  יבל רבים  בס  יוי9ו פלי  בפיירסרבים

 דעת"
  פל 6פי5ו ממעון כר'

TPפוועון דר'  וופוס נמי  
~DID  

 ונמקוס ד"סר סו6 ומדרננן 5גופס  נריכס  פיינס בחליכס
~re יפילו  מרען  מחכת פני  גזיי  יוועון כר. סנר 61י  כלוויר  לכתפלס סרידניש  nSna  6יכער6 עז  סל 

  ומסוס יסודס כר'  לס סנר 5גופס נריכס  0"ינו  רבמליכפ  ו,וייוזני 5יס מנעו ומומר סו"דרבנן
  מתכת  מל  גח5ח דעמ' ס5ק6 61י רניס ?,יק יימוס מתכת 50 וסחיר ען  Se גתלת יסרסכי

 סג"  מ"ידיבורית"
  סייגו מסוס 656 ס)ומכת סיתר 50" ")זרת ו"י מוען מהכת יסודס 5ר'

מחכיין



 אברהםברכתמב

 hSh מותר רניס ~p'r נמקוס  סנמ  ר"יסור  רביע  יציף ?h  הסיכן  כן ch  כהמון ויר'התכוין
 כר' סנר דק" ו"ע"ג כרופו סו" or 3וזמכוין וכינוי דרגנן h~'D'h מתכמ ד3ירוף דם3ריכן5"1

 cib~ דרגנן ונמירי ד"ורית" 'נמידי מי4 סני ע5יס חייג 5גופס וריכס סיינס ומ5,כסיסורס
וסכ"

 פטור 5גופס וריכס ס"יגס ד)ז5"כס ממעון כר' סנר 1"י 5כתח5ס סרי סו6 רניס דסיזק
 "יסורי רכל  רניכ" וייגס  יליף סילכך עך סל  גחלת "פיצו לניסרי 5יס. פוי מדרננן וקמורעסיס

 רניס. סיזק נ)ועוס סן רהויןררכנן

 ה.  שובת
 זס ורנר וירופו סו" זס כיבוי דק")ור לטירוף כנוי בין ספרסת  hSn מכ55ס כר6ס זוקושיא

 יסיס ס5" סר"סון סתג"י 6תד 5" רסס וזכוי ס"ין מגוייס נהגי "5" 5"ווזרו יתכן5"
 נק51 "ו נעפר "ו גמיס סיסיס ספסר סכיבוי  "5" כן, סדנר אין  מלרף טסו"  נמיש 56"כנוי

וכיול"
or3 35ירוף תגיע גוייס סגכבת וותכת סכל סניגור וסטני  מלרף סחו5 651 מעפר ו"ין  

 ניני רנ פריק וסיכן 35ירוף יגיס: ס5, ויספסר 5ס 3ירוף כטויס סיסיס 6פפר 56" כן סדנרופין
 דרדסיכן נוננין  לתוכן  ו)וטילין סכפוריס פיוס ג.דול לכסן  "והן סוזה)וין sr~3  סל עסקיותנעכין
 ופריי סו" הלרףוסלן

 . "3יי בר 3י3י רנ

 ,פילו ,הר פירוק "ביי ופריק לטירוף סגיע סל"
bnSnשטעון ר'  ל5יריף סגיע  b~o לטירוף  שיגיע ט"פטר  והפני  מותר התכוין ט"ין ריר ר")ור 
  כיבוי סיס סיעו ווותר מחכוין סיין דגר ר")ור סי"  ס)ועון ר' "גיי תזור יגיע סל,וספסר
 ול, ריסיס בפסיק סייעון ר' ד)וורס ס)זעון לר' ויפילו "סור סיס פכיס כל על טירוףשמתכת
 סל, ער בכיסיי תלוי "יכו  טס5ירוף  לך יתכדר סכטיהוה

 גחלת  וכיבוי  בטירוף יל" כבוי ית5י
Saסל לכנות רבכן סרו זס ויופני ד"ורית" ען סל נהלת  וכיבוי דרבנן טירוף. בו טפין התכת 

 ר"יסור6 עך טל יגל רבים 03 יוזקו סל, כריעותכה
 רטורית"

bS סמתכח ופרוף סרו 
 וסילד דמיהם )ו)זתניתןכדג)ורינן ד"ורית"

 כגזור" וטרי"
 ,ו זקן גדול כסן סיס ד"ס ו)ומתכיתן בס

 יהיר,,"סתניס
 דג)ור"

 סייגו הלעכס "ו  )ותכוין וטילינו  התכוין ד"יור תג"  "טכהן ל"  דלעולס
 ס)ו)ותס c~s ")ור בפרז  )ווייהנ" גפירום וף" ויק"מרת ד"ורית" 3"יסור6 "ל, לגופסוריכס
 סו, דרבנןדנירוף

 ,יזר נפרע סדין CnDJ ול" בפירס ל" זו hnn'plb סו" "נס ידענו ול"
 טומרנו יוס ,ל, סוו)זו:סלסס

 וסתני" סכי "ביי ויזר וווי "ביי על  l)'CPb1  וסקוסי"
 וכו' נסר

 תזס יחס ול, וכולי כולס סתורם בכל  'נזיקי סגיופרקיגן
~Sh 

 זס ,3ל כר,י)רי ד,וריח"  שירוף
 פפירוס סימרתפפירוס

 )ווקי)וכ"
 סיס ודפתר סיום snSJ  טועתי ול,  ירעתי ל"  דרבנן  ר5ירוף

 bnh'  לך  קמי" ידק" שלכם הפרושים באילו שיש כנך  טשובוח  ג-פוח  שלכםכספיים
 בסקל,"הרינן

 רנ "וזר ד5" חייי קסי" 5" חיינ  "ורינן ול, ,סור דוויהם  ר)ותניתן וטרי"
h~lQ?h"5 סגתכוין גמי לי  לקרס סיעור גסס סיס ממיס ננתינת  

  לכרי
 .  חייב סי"נור עד

 . יח ה ל אש
ועוף

  ז.'ל יק6מר מ"י 5י קחי"
 ופרי

 הסוס חייב עור לו סיס נחי סחונ5 ז'( ס5גס ה'
 הכיויס וסו".טייורו קרקע בגדולי hSh ריסס יין ל)ועלס סויירולע"פ מפרי

 בפרי
 הס וכי קרקע בגרולי hSh  דיטס  Ish דרבנן טריו, יוסי רבן "וזר הלזון פלישת בעניןיהרו גדול כלל

 ד( ניןססרס
 דמחייכ סו"  הפרק ונסוס 1"י סדם סו" וממפיק סמפרק סו" mo וסל" להפרי

 עלט  ופזורי היינ  בסן וסהוגל  סלדן סרניס ס)וונס רסנן בעור  הנלס חיוג תלינן "מ"י דםדמיינו
  "פילו עורומ IOS סיס תירי" סותימ6י  נופרץ ו"י עור ל)1 ר"יוו ויכלל  הייי בסן סהונלהרקחני

11"



במג אברהםברנת

 מפרק 15 סחחו3רת מפס51ת 6וכ5 ק51ן כ5 דס6 גנו עה,ת פן6ין
 bSh במרס 65 וס6 5יס קריכע

hSh
 תיש ייי . ~11Ssh י% יד-ו- .,י"- 7, צתיי) "יייינע: )"י ת;ו%י)1'7צי

 ::ת!::י
ת'ת"

 "ילו תהמת ;"')ס תנוי; ISJPJ "י" מס'  מהינ ק, ים  "DIC 7"' ועב ),נ7

:ק
 )1תן'תן"

 תמס מקינה hSt "'ק"ל 7)ה),יה ",7"'0 קע,יוהי!'ם "o~s 4 ,!נינן

 סדיש )מקם ןתעצן,:י
D"Dh

 נ, ט )נר.תק ק." תהרת ;קרי 7עה"ג'"-נ :,," hS תסיק לס
 ')" ,ן" הי0 )ריי ו,)' ,ישנים ;קבס .יקי ע, olpn;),,ת, נן"ס )סקס )"

1hS 0.המיס "ן 
"17 

 17ק'ע

 ;נקותו ניחס ,ט.)ת קזוס ת'.נ זס ס"ו,'" "ינ "תת );עק "ו7ס ר.ן"ז'ס קינ הדסנכיר

 ;י)"1 ננד. סתנ,רק י;עויר !נ,ת .,, ק:!נמ7ד תת!ה ,חיריק ת,י7סוהסרט
 נגר,ניתש" זס ממכס

 ה. נ ו שת
 מדקימ6 נהח5חס ססקסיתס ;ס 6נ5 נס מיסתפק סו6 וחכס  לסקסותס ר6וי ודקי h~nipoזו

 4:",,בןן;"::%7.ץ:;נ:":";7%:ךךל:,י!,הן:,ם"מ י", hSh :!:;סבו:
 סח5)נס 16 לענבים ססטחיט5 5ווור ס6ין דוס תו5דס מפרק 6% כן ויכו סדם סו6וממפרק

 ש: %7יע4 מ"%יגי'ן:"'םע%ג'ז:7%ייו"":ה"ןגןס"נ 7%י('מ%"?י"ז'ןאע
 יגי::מזה:יילבן:ב%מנ%ן"

 גמרי
 בגן :נ% 33ע5י :הידע12י

 ולי  מעסית ויקא כ54 6סיפ" מריקי 65קסייי 5יכ6 סי5כך וופדק דסייכז פירות סוחט ג3י05

 נעריי,"
nnPp ס," לערי ע',ך,י עד סיס י.," עז :ע, "ס 

 יפ.י" :;יק ים יג",
16on'So עד מסוים מקזז סגוף 3זל ס5יחס 6ו סדס הותו סיין מפרק 3יס קיינן 65 פחון 



 אברהםברכתמך

 אכנר תכרח ס"ינס חנורס יונית 5" עורות 5סן ד3ס"ין ועוד ,ותן פירק ממנו סוני"ז 06טנ"וור
 כמו 5עו5ס חוזרין "יגן יחסיו "ו י5כו סהס "יגריס סחי נגוף סיס הרפואית נספריגודע

 סגחתכו "תר סנ)וחו ס"ינריס "15 נמקות לעין סיריוס וזס נסן וכיונה וסעור וסגידיןסענמות
 טהס "ינריס נגוף וים ניקומן סיניות סו" 5סן סדומס י3ר bSb 6מת "יכו וסענס סעורכמו
 נמקומו קליפס hSh לעולס 35ריתו יטור ל" כסיקרע סעור ולפיכך סנטר כיוו כמותן יחזורילכו
 "ין סק5יפס ס"ותס פעין לגורדות הפילו טונ ויסתכל נו סיתנוגן 5מי or ויר"ס תעלס 15רומס
 דין ונין נסר עור נסרת דין נין סכתונ ספריה 51פיכך סס5ס סנסר עור ט"ר כמרקסמרקס
 כ5 5נריתו ויעור נמקומו 3ו כיונק נסר ינמק 15 וילך יכרת 6פי5ו וסמר וס))כוס מסחיןנרעש
 נסס ים עורות למס סיס הרגיש המוכס ;ס ומפכי סרפו"ות נספרי ומפורס סהכ)ויס ,גל ידועזס

 ס"יכס 5ח3ורס ויכין ד")ורינן וסייגו חוזרמ "יגס ונעור חוזרת ננסר חנורס רכל חוזרתס,ינס ח3ור0 '3ס nDh~ 5" לעור דויזס סנסר מן קליפס "5" עורות 5סס וס"ין חו;רח ס,יכסחנורס
 ח3רנרותיו ושזר עורו כוסי סיספוך דכת'חוזרת

 נעיכן b~tu מ"י ויפרק מטוס "י קשי" ודק"
 ומ"כ וסו"י5 ל"כ ןומס שתסיס וריכס ססתו5ןס וכפכי לססינ ים חוזרת ס"יכסחנורס

 לכווומ הכר "יכו סכחפרק דגר "ותו לסיות גריך ממפרק כך שסיס לכמות הוזר סכידוט "יןסדם מסו"
 536 חו35 "י:" ס" לסקסות סיס וכלע"פססיס

 מקושי"
 ססתנורס  פירן  רעי  מירוילווי יון מסקסית

 דגרסיכן דס" מערג" דנני ס3ר" ס6י .לדהות ר"יס דילןנגמרה וינקתי "נל סי" יפס קוסי6 וך"י טחיינ סו" מקוס נקותו נסרס כטילת ומסוס דסוהטה1לד0
 נגמר"

 "וזור "ליעזר ר' נפר'
 נתר ומתרנינן ומנעיר מחונן חון פטורין ס)וק5ק5ין כ5 יוחכן דר' קמיס הנסו ר' תכיס"ורג
 "ינו "ו 5כ35ו כריך 5י מס כמונס נטילת )ו(וש ו"י 5"פרו כנריך מנעיר 5כ35ו כנריך חוכלסכי
 סקי נכי )וודס טמעון ר' "פילו פטור 5נורך ס5ה נשמס כיט5 ליס דס3יר6 )ו,ן "יכ, מישריך
גונ"

 ויופקר
 סימנ"

s~tr ס"נ כדין נגרוגרח סדם ז"5 שסיער וזס החרת ר"יס 
 וקין סדס שסו"

 סעורו נתפרס ס5" ד3ר כל ולפיכך חטס 3"רן כדפרסיכן כגרוגרת שנת מסיעורי וקי"5 ויפרקכ5

 כ"נזרול"
 ססו"

 . סי" נס סגת מסיעור 5גרוגרח 3יס סןרינן ססו" 3כ5

 . ים ה ל אש
 סתעסס 6פסר עס"מו ונטעת כשנת  כשסייתן  סלעחרין דנריס ס3ת סלכוה  נחהלת ;"ל סיגאמר

 גורר כינר יוותר ;ס סרי וו5":ס 5,ותס כהכוין cb ,5 תעכס ם5" וקפיר מלטכסנגחן
 hSh מחכוין סיין ד3ר סיתר ס5" ריכס נפק, וכולי 3ס3ת 3סן וכיונ" ובגדל וכס, מטס6יס
 cun~ ס5" ופולסר סתעסס "פסר ספק סמ5"כס עטיית bon כן"0

 ס5, "פסר "י "ש "נ5
 "ותו נם3יל ?~עסס סידהי )ו5"כס 3ג5לו יכעסתס מעלס עמס וקומר הזי וכפיכך יסורתעמס
 כינר סו51"כס cnib תעסס h~c *יפדר סקי ירוע ססדנר חייג 05 ניכוין ס5" "ע"פמעסס
 כמס דס" ס))ומר מתכוין ספין דנר סייגו כמיימות 1ל" ריסיס פסיק 5יס קרי דק" 'למ"י יעתי כעניות "גי ורולס יכולי עוף 5ר"ם סנריךסרי

 דוכת"
 וסיתר ס)ול"כס תעסס סודקי "סכתן

 מס" סמע ת" 5כתח5ס ממעוןר'
 ו53נד וכולי נמנח דנוריס כוורת גני ע5 מחנקת פורטין ותניף

 5כתחלס סיזעון ר' וסחיר מתכון סטין ד3ר 5יס קרי וק" נ)יחניד דוד"י h)o וס" לנוד יתכוןם65
 דטניק כגון 1"וקימכס סדדחקיכז הל" יסורס כר' 05ולוקמיה

 כל נודס תס6 ס65 כדי רווח"
 סנ"ס סכ,ס ד"יתי)ר מס" נמי וכן רווחך סניק ן5, ו"ע"ג ויתיר סמעון דר' מינס סמעעיקר
o1b5551יסנ6 כרחו 3ע hnp יפצר ל, המריכן" SS, hp ע5מ" כולי וזיכוין 

hS וסרי פליגי 
 זן" "פסר 6מרינן נתרךונ5יטגת

 סייגו וניכוין ק,
 פ15גת"

 "יפסר ל" סמעון ור' יסודס דר'
 3מס נפרק ר3ס ירמיס. ר' ע5 ו)ותכיכן דק, וסייכו דסרי פליגי hnSv ,5 כולי מיסוין ק*651

 רנ, ו"ותינס המר מי ד"יפסר נקטכיס "יפסר ד5" 3גדוליש סמעון ר' ד"מר "יסור))דליקין

 ילו."פ כנכועין 5מע3ד ר6פסר סכ6 וס" יכילי י)זכוכו (ל" וגלעד כדרכן מוכרין כסות וזוכרי דמכןמס"
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"קרו,
 וט"

 ,)ף
 ;מתעסק t~vb נ),"ר 'שת hS1 י';'ס );ס'ק ;"עין ר ועזה תר,ירי 1"ייר' וי)"

 דכמס סכ" ט"כי תירן ו5פיכך מחכם וגסנס יועציו עיקר וסי" כממס 5יטו5 מכיין ק" ס"סוח

 ע1ש OS')hSth מעגי? 2"דם' %41:מג :י מן גי::ןן ,כ,%::ש גן: :ן"גי 1 י:,ך: גדען' :ןן ה:יעגי"ג% י:, !גחג
 יויס  תייןייי 1,"י' כרנן "נ,י ים, צ ולעין  תיר' מטינה סנן ";')ן 4ל)ססיעור

 פ"ר יחבל  י3לבר ע"י5ו :יי?4ועות 656 ג5מוד2
 רוכת"

 תתכוץ  3ל" ריסיס  פכולסויפסיק

c~pn4ב (ווי1,ן5:יו  ;ך  גנת :י:  :'היייי ן::יי  
 ץ,)1

  6ף תייר ר' ויזור לכתחלס  ג'ינס  יווע  יוווזו "ת ומרקס 16מר.ת51סו סמסו5ס 3ן יוסי ר'מוזן

  ס"ין ר3ר  דסוי סיב"רכל ב לתר "חס  תכ"ןיc~pn 6 לרקוח  יזיזכו 665)ורת

 דמוכחה מי5מ" ד"יכ":יכ"
 ע5יס'ד5"

 , ' : "  ןתל"כח מכוין
  מס 1כ5 5יס  מיגעי לכתחלס ונוותי חייב טסי,  קורני  ווחלוין  ס"ין נדיר טפסק מסןן ::וו  בשריגי p~DD1 נז:[מ::ן :;:י ::::: 1::גם,:עי::י)ם ממעון ור' יסויס רר' ץ ,

 וכיוו" 3"וסל ירים  רחי5ח יעות ול,ריסיס  ספסי
 לכך  כזוכתי  פקין  לע"פ ודקי  כייער יח  סווסיר נו

h~Dnlבפרי  ומעיתכ" י" רסי פגועת לר' דל,  זו 
 תחכית"  ותרתי  טוחכין 3וזס

 בר' חד,

 h5SJb 1:ג::ד %ייר'יתוןעו%:ןיי1% םך:ןןצע:קעיי::ן*י:ך

 :ק 15יגםי
hln'plh1)hSh%1" יריי 

  "זי5.4,1ל,%212ק ש
OSDnעפר נתי  ולן 

 לנכת"
  מסו" דיסווון וכוספ, פלפלי  ועפר

 6סייעיע כטמן ביותר ן ד3ר

 י5ת ג* ע מכוין דכי סיכ" כ5 ד"נזר 'qD1 34סג.::יו"לן

 י(- . י ם =,ן"."י"שיי"נ:4ק"עשקי



גרז אברהםברכת
 ורחיפת  סי6 יד כליהר  רסחירס  נחכוין ,פילו  לרורוה  יוושיר דחוקס נפרנס סגכגם גחיוכן סי" יד כ65חר נרגלו ות5ישס וכו' עסניס גני ע5 ,דש מסלך וכן וכי' יוטס ,דס גוררכילד
  "פילו  ויכולסו סי6 יר כליהר  גניוס נווי  לחכוין  יפילו s~tr  סברהו לפי ספייר  ספירות  בעפרמירים
 "ישורי  הכוין רכי סיכ%  רכל ויכלל  סו,  ררבנן  ,יסוריכהכוין

  מחכוין 53"  פרי ל% דווריה,
 )זכוין דכי סכ" וס6 וכו' כדרכן מוכר"ן כסות ממוכרי יוסף 5רנ רנ6 6ותיניס וס"  יוסףלררן

 ררב  תירולס ליס  ובטילו בתיובתן וסלק, לכחהלס  שמעון ר' פרי  מכוין 5" כי ד6ורית66יסור6
  סוסיי  ופחילס  סחן 5כר ס5ח 5רנ רנ6 וחריןיוסף

  ר)זר וגטינותיס ס"סור 5ד3ר נסים וכעסו
 נסניעיין

  סג51ס  עיני )ואיר  סלמס.  רבנן  סהפרסיס סגד51 ו"ע"פ טע)ו6 נס )וסכח דיגיו" טונ"
 ,ו. סנרה 5י נסירה 651 ז"ל סרב  ררך  על ימות 51"  ריפיס  פשיע  פירפ1"5

 ה. נ ו שת
  מקוזזות דנכמס וגפניו סקמיעס פירוס ויספך ססלכס  יורת  יסתור  לקרס שי51ד ספק כ5לא

%הרינן
 בגזור"

  ו6סיקכס  פלובי ,ר"ר  פלוני רר' 9סי%
  משמועות ייפהי  סייוצס  שפכנו  ו5" 3קוסי"

 ונחרן 13 5סתנונן כראוי סו6  סיולר סספן ,בל  סעיסי,  סמלך עד'  )זהסהעס יוחסוסוליינו
  סיורע עד  9פס  ישקר הירולו יתבקר ל% ch1  רס)זעח, ודוקים סס5כס  לפירה מיחזור עדקותו
  טיעון ר' ותורס  פירוס 5ספך ראוי  6ין  ולפיכךענינו

 לפסיי
 יווה ול" ריסיס

 ולסוני"
  "ותו

 סספייות "ילו זיפני  סרוריס  הצפין  סגריר  ספיוט  וסו,  פוזפרייס  כל  קומו  סבי,רותהיהעו
 פורסין 5ענין מנכון ספירוס פי ע5 וסלכין  6וחן להרן יפפר  סשפייוה  פעלי  פכן כל  לךינולרו
ההללה

*~iiiSP רווח"  ברפביע  יסורס לר'  ,ויייונס ל, בפגת  רנוריס  כיירת  
 נהו  לנור  יתכוין  ילק 531נ7  וווילי  סיף  יסורס ר'  לצולם ו6))ר  b~nao  הן  פמוט  זס ורבריסור  רירים  לט?וזיס  וותכוין  יעין ררבר  O~s  "סור  לידס  רסוי ספסר ריס  כלל לידס דרךיסקר ד5" סיכי כי 656

 a~Dh  פהצון ד5ר' הימרך  )וס6י  ג)זרינן  ול, מהיל,  ליתלרן ריי סיכי  לי  רווה,  לפירייבוע
 כי 61פשר. קרי ודלי  סלירס  גורווין  מעיין  סכין  ולהיי% רוויהלרן דצ"ג hSh  סרי ודיירזזיהלרן
 61פסר עמו סך13ריס סילורי סיפסר  מנוי מכוורת גבי על  סייהללה נפריסת 3סשינס גוג6ס6י

  נעa~hS 5 ס63ס סנ"ס ולענין יסודם כר' כ55 הידס עמו יתכן ש65 ריוח מניח hSn יגורוסל"
כרחו

  וניגור"
  ההלו "ין "פסל ד5" 3גד51יס ר:.גמעון  דירי סימור ולמר  רנס  יסורס רר'

  לצפנה  לו "פסר "65 יסיס ס5" 1"פשר 0"540 שיסיס  יפטר "פיר ול, ,?סר  ענין  I'fCכלל ספי
 סדרך נ"ותס tSh 5יס 6פשר 5"  "ו  ישור טיס  נס חיי  ררך פרס  ביותס  יל" סהוהרתכמנהו
  סמע1ן ר'  יהיר סל, כלזוור  %פמר דל,  בגרוליס  סמעון ר' וסרי "ימור ירסיס ר' ")ורדסכי

 5סגניסן ד"פסר סקטגיס S~h נגרירס fSh לסי -לטיטולי  5יס "פקר fr51 נגדו5יס חייסגרירס

  נחיובתי ליס וסלק,  סוועון ר' סרי ק,  סכי והפילוכיל יסור  ccn  בו  ילין  כלנוצין לעמות  לסו  פ,פשר מסוה בחופרי  צליי  ,וחבינן סכי  ונופכי שרי5"
 נגדו5יש  נין  csiss  הרין צפיה ,בל

 "פסר כרחו ע5 5,רס ס3"ס נסנ"ס  ד,נורינן וסקי ודקי "ינו נקטכיסנין'
 ק" 51"

  דסיכו  הכוין

פלוגת"
  ררכיש  שהי  לו מסיס  כגון ~"ל  סרב הפי  יסצהענו כהו  פירושו  שהגוון ור' יסודס רר'

 גרטיס  'ע"ז לפני  ה9טירין  זרס ענודס זנית ע"ז גיח ע5 "יגס ולחת r.,p 13ת ?ל,חח
 ס%ינס  סררך ניוחס  לסלך לו ,ע"פס,פסר  י)זרי' סן בכי  סריה לו  לשיגים  בריהם c~hפיסבס
  5ו  רוהר  סבסבים נריה  לסנוח  החכוין  וקינו S'hl~I"D ניח ע5 ססי6 נדרך  ,וסלך r,,u 3יחעל
Qsosסררך ב"ותס  h31h  'סבפהים  טיסיו סיפפר  מותר ווהכוע סין דבר  יקמר מ)ועמ דר  

 ול,  תצוטיס סבסיויס  סיסיו והיפטר ויסנס ויריח 15 ייחס ויגיע  מרונין  לוחןפהיטירין
 הזק כשיסויך סמנסנ סיוה  סיסיסי אפסר )ורונין ימיו ו6פי5ו יסרס ולי  בררך  כפיסלך לוסריה יגיי

 נבלס  היה כגון רע ריח נדרך סם שיסיס ואפשר סנ6ס 15 יגיע 651 סריהוהפיר
 וכיולי

 בנץ
 סרית הסריח  לו גורס סדרך ג16תס ס5וכו ואין כן וסדרר כו6י5 יסנס 651 סטוי סריתויתע5ש
  5סנומ  שתכוין ואינו סנ"ס 15 וסגיעס סטונ סריה סריה  כפילו פניס כל על  נורקי  ולסנוחסטוג

5לי



 אברהםברכתמדק
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 "סר 5" עזיך יעכס 5" ממר %כמיס סכת31 4~סקונס"סר יצןטיב:ויגיגקובדט2גז
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 5b~nip 1bo7יכ"
 סימר"

 דר' b3'Sh 0תעון דר'
  תזרום דסו" סו" דידיס "hlk~ 1hS "315 עקיב"

 'בזן
 בווי

 הה Ch1 שריב נ:לגשי,יצןן:גן:ה נשג סן:ש
p'DDמנת ווס5כות ריסון ם נופירו0 כד"יתיס ס7ועון בר' ))ותר 6100 התכוין סיין נרנר  

 51ס3יית י"פי5י כייס עדים ג3י SP ס יי יםצ
 נגדיס)ו0,ינו מיגנימבסרס

 : , גפיק
 יתלוכן "תר ונתקוס סמוקכר'

 עליוז"5"
 דוקית וך"י

 סגרם"
 כמו יס 3 נונ"כו כ"סר ס5ו

ק ש:7",
 התנו', ;"', 7נר ר י"" % ;מעו,צ ,י' סוס מיה יכת

 ,קוע'ן מס' נומר).ק ,קופ'ס "c~p ע"ס סינור "מ סירתם ~Uil(1S כעס ))" סקוסומריס

b)'hסייגו לפריקי 
 ," סיעי)הט,ת "5" 5קופי0סתקוס כן ס"ין 5קופיס מקוס עסיימ י0ריגן טעת"
 גר' נהלן "ל'!, וק ו1נ;' 'תלון hSn סוען'ו"נוי ('תלון (,ניי ו,),ן

 וסילכת" "5יכ" "3ל גוזז סייכודתו5ס
 סייעי ם ," )))י סימה(ה'ר hSh TtP5 נעתו ושן ~S'hl ,וק סיער.קע'קר, !קת"נהו דלים" תירונ" 5ס"י נריככן rr'J 65 סייכו 5"ו דת51ס

 ,ס. 111 נדנד "hSh Ich יכרתס65
 חימס וקינו "ומן גוזזו

 ודילם"
 סך

 1:מ:ו.[11רן"ה ?,וץ.מ;ן וסורק )71"' ס"'ם:ך צע:י:ו :: ::ייג:,עג שבל:; ומי מדוס hSn ס"פסר כלל יוסי" גס לית  ורסס 5רנקס סכניסס 51ענין 5ן "יג5י ד5"6חרינ"

 )י%','סהוה"י 'ס ),%יר )ת)[ עוסי'נ)י;סט
 "סור 1DhS" ט -ך'",,"--"ים -oh ס טוס

 ב3ה:ס5עסגניר בבה 2:%:נ4 זה;%צב נבג ם:: ךגיע:הו:ש2:היעם
 מלעכס "יסור 13 נגן"ין נגוד זל" סכלי "ותו וט5ט5 נכלי מונחת סר(יתס כניןטלטשסגח5יס

 קיגצ ה4 ט :;י כתטג:(%:%"%צב



 ויענק סז)ר otbSno hShוי".

 )ף".ם'נתא
 סנ(! SIPSD1 ררם ' . .

 גוך::: בן נ'ונניננו hJ"h ל:;ןנן נ:ה:הימולנצ;
 פג:שע"1ןםנג"'ש:!""ז'י"ןי(יע:1"::"שה:לעןן:%:

 511441שש
נששממםפא811נואמן5
15411ח8



 אברהםברכתנ

 מ'ן:';.:1 ::ך:11 :ן:"ן:ינ :ב:זנבז1ע:: 1D5SiD ט2ו:ג ופרי-זן נסמס כטינת מסוס מחפזון בפגיעת גמי פתיי3 5ר3כן .6קסיגן ולפיכך 6נוזיש פונפכמו
 כטיגון 556 סיס לי ס סנס ט זין 5י מס 3ג5לס כיטלת גטמס 5פניעס מתיוקסם
pnNOb5p~Pnw ho1Islsn ~s)h 1 ;:לו ן':%()12ם: ןן נ:::י:ןן 

ס"ו:ע:11;(ןיק:2%ןןי
 wbSb~ וט ו:;::ן"נש" !:ש:"ז1

 מ 5יכ6 דוקק חי ו"פי5ו סיץ טיכף6 דחיח6 ה6י עשששילה
 גיעה1י;:ין'::: ו1:ן:ו2:ט::שבזיצוה שריך ענין י6ז6ס ן

 יעמוד ס65 סנזס mnhn כמן ססוניות כ5 ט שפירסת ספ:בוס or מלכך 3ו שזוגחו5ק:ך%י

 ]ך4ןס:ז::: :1בן 1%,צגג:שי1'!:ק,1'צ :בו";1 ז;5:"ש4
 מי64 ופסש*שעון

 'גגם"
 ממנחר 6מור6י נסו ר6יירו סו6 פיעל סעגרת דמטוס 5תד6

 וגריס ס6מר מעיקר ססו6  מהתלתס נמדת 651 ססלכס מסוף 5מיוז סיטך וסו' o~h גורר3יך "שזזיוי:1:%:;% צנך "'"ין2,ן,ן:ד:בינו,:יי;,:י'ס נעגין סרי דס6י - ' ם סמס דכר ך,ן ק ומוקנ וכו' סרי 6ד96ססת,גרסירו

 י::';ם: :ך:4י: hSh~lwn בון ז:יק:יצ: בן'2בן: eh מז%1הפס
 :ן קהי"-ע:ל%ן ::י.%ק,הן:1:נ"%ןע%חןם

 תפייס 5חר נכלי  5ר סמעס נרגלי%חופייד
  וועלי"

ביס סחופן דרך וין לוייר סנפ% יס ehi סי5
 (ן  %(::יייי 'ב"('י:סמקס2יי1 מייצביי מג", עו %ע "י'י

1nlp'DO וי:ו:'ן) 

 כ."שאלה
 סננם כוחח , סגת חמן עיחנ 536 עימו חמן טללת ע5 "ל6 כרת חיעק yr :Vb סרב94יי

 מתנתוך נס6כ1 גורים דנריס 3מס ת6ש 65 מחמסת כל )סג6מרנים
 ק

 ויתן ןוק"נ:!':יצ:זי":( ט1::ג1לנ71("ו:2"%זיי[1,:'ש4 נכדי ות
annsנאו חמו יתערו3ת פסיגי 65 עלמה כוסי מכוית יותר ,ס6 פרם 4ילת גסיי .משית 



נא אברהםכרכת

  %ליעזר ר'  סההלויה מוכיחין סמ5מוד דגרי ס"ין זס דגר ע5 5י וק0י6 כרח 53" סי6גייד"
 נכדי כזית 3סן דלית וחניריו סבגלי כוהה  כגון  פרס  %כילת בכדי מכוחז יפחוח bShודנכן
 הנחורץ וייסורין "כ5 דמוי מידי כרח דחיי3 פסיגי bn~v 65 כי4 גכזית "כ5 פרס6כילמ
 נזיר מליסורי תון ל6יסור מנטרף סיתר 6ין סנמ~רס וייסורין כ5 יותכן ר' 6מר קנוס ר'מד6מר
 hoS 5יס וקלמר דימי רנ ויתיגוכו'

 ממעה"
 סחיר 6ין' טנמורס פיטורין כ5 קניי ליס "מר

 9ם5 נמקנחו יוס S13D ונגע חן5ין 50 וסממן ומסוס תרומם 50 סמקפס וסתנן 65יסורמנטרף
 מקוס 6% פסל ל" גמקנמו ייס טנול וכגע תרומס ט5 וסכמן וססוס ח51ין 50 סמקפס כו15*ת
 165 נכזיח עניו קוקס וזר קוריל תגס נר רנת וקמר פם5 6מ6י מגעו מקוס נס וסוינןמגעו
 דכ5 מיכס 0מע פרס 6כי5מ גבוי רקמני כזימ ימי ל6 ופרק 65יסור )ונטדף דסתרמסוס
 ו"כי5ה ע5ס  והרההסיבן עיהו בפני  כליסור  סו%  סרי פרס  לכילת נכדי כזית סנתורסייסורין
  יליפיר דר' עריס רננן פטרי hnh bp~ סכי 6י ו6קסינן  "ין  ליס  61מר סי" דאוריח6פרם
 סננינכוחח

 ס6 רננן פטרס hnb hp' כ15מר
 סכת ומסירינן כעיקר hibp סי" ד16רית"

 דפלוגח" סמעיגן מוריס( סכ5  כויה )ס6 פרס אכילת נכדי כזימ נו 60ין סננ5י5כוהח
 דר'

~rfSb ס6 פרס 6כי5מ לכדי מכוית נפחות "יגסורננן nsr)  , 5יסורין  כסקר נכרת  פמוט מודיס סכ" 
 אליעזר ור'  כלנרגרסיבן  הדרריפ  h)h נ165  %הערובת וזהייב לי  ru~5b" ר' רסס  הדשפבהורס
  כ5 כי כמיג דס" גחיינ  גמי, כרס! סכי  sh  תעכלו bS התחלת בל רכתיב  ליס.  מבי נ5*ועירונו
 נין 3עוכ0 נין 6חר דנר ידי  על  :4פביזחהן  ליפ  סייעי  הההלה דס"י 61וקימנ6 מתמנה16כ5

 דל וטעמך63,סרס
~tu1Sb 

 דקרך מנופיס 1651 5יק נפק6 כ5 מרינוי. מיגס סחעי כ5 חדכחינ
  6(כס  דפ5וגחיסו מינס~ 5ן ונפק" דרסי כ655 עירונו ע5  מיתיינו י65 ורננן לקמן 6מריגןובפירוס
hShפרס קבילת  בכרי  כוית  נסו  רצית  וחביריו  הבבלי  כותת נקטי 51סכי  הפזיה נפחות -l?h1 
 165נסן

 גריד"
 כעיקה 6100 פרס 6כי5ת נכדי כזית hSb 16 רננן 5סו שנכחת b-s כרת ב65

 מנ6 גריד"  165. ג5  ררסי לי  rh1 ררפו כללי  יסרי 1כ5 מכ5 ,ופטר מכן פחות 16 כרחוחייג
  אמרת ו6י 1653 נין בכרת נין ד6ח6 סו6  6חר  רבר  יסטה  למבהההך דקרה גופיס ס56סו
 דרו קמרת 61י פטר bp וסרי מכזית ספחות ע5 5חייכ 5יס וסוס פרס אכילת נכדילויה ?סי  רליפ  והביריו  וגינלי  בבוהפ  n~u1Sb  bSh ר'  hSD  pSn נתגרר סרי' 1"ל פסי  %ליעורכר'

 סנרי דרנגן פרס nS'Qh נכדי  ידיה נוסן נ60גnSh 5 וחניריו נכותת פ5יגי 65 ורגנן56יעזר
 מכל' שמל  'מני ~יעזר 5ר' כן  ob.  בטיס 5" סנר ru~5b" ור' ופטר  6דס יל "לל  רעתובטלס
 קר" כריך 651 כרת דתיינ 0נחורס"יסורין

 יפעו 656 עוג 651 דפ5יגי סו6 נפחות 5עו5ס 656
 כסיג hS "ליעזרר'

 ח5מוו"
bSb ת556ו 65  מפתלת מדכחיב ר"יס סניף ז"5 וסוף כ5 )זרנוי 

 6פי5ו פרם .6כי5ת גנוי כניח ד5יכ6. סיכך מילי סני לעי  דלי  נמי רככן אמרי וכי קסיו,ם5כך
 י. חייגלרננן

 ה. ב ו שת
 שנת  סהלחור  ס"ייר וזם שן 'ערס אכילת נכדי כניח 03  סיס תער51ת וחניריו סננליכוחח

 ססכיתח מסני נחניריו bS לנדו נכותת פרס  עבייה נכדי נזיח נס דלית סננ5י5כיתח
 כזית עירונו נעיקר 0י0 אע"פ סככך ספח עם 656 לנדו אותו 5"כו5 "רם 3ני דרך"ין
 כS~h 5 יעחו נטכס כעיניס  ליס 6כי5 דקי רננן  5ד3רי פטור  קותו S~tho פרס 6כי5תגכדי
 פח ידי ע5 5יס "כי5 ואי"דס

  0י6כ5 נ0יעור  ינו"  ל6 ו6כי5 סטיר ק6 יפסטר נס וכיון"
 165 והניריו נכיתח' סח45וד. מדגרי 0סנגת וזס פרס "כי5מ נכדי כזיתאוחו

 דוק"
 bSh: סו6

 סיס חערוכמ וחניריו סנאי  כוחח'  סוכך סג6  רפרסינן גמרך ד6מר טעם,  חפפי  לברובכוהה
 רפף hSh פרת  יבילת'  בכיי  כניח 13 6ין דכותח  רננן ,חרי  651 מן פרם "כילת נכדי  יזיחגו

 פרס "כילת נכדי סוית נס  יי וחניריו  כותת  פן 0סתערונה 5מניגי0 נרורס ר"יס וחסכסטעח6
 *ישרש. hs"ei דס4 נכרח  בעיקר  פסתערובת.  לביהרר 5"1 5"יסור מנטרף סיתר ד"מרינןוסקי



 אברהםכרכתנ"נ

 נו טיט עירום נ163 עירונו דס"י למימי 51יכ6 1653 עירונו וע5 כרת עכוס נמור דגן תמןע5
 דסmnb~ 6 נכרת פרס 6כי5ח נכדי כזית 3ו סים "ג5 סו6 פרס "כילם נגלי מכויתפחות
 ph מערוגת ייי עhSh 5 גמור ם"יגו רכל 5מימר6 כרת עגום ססו6 6מרינן גמור דגן חמןע5
 rbn למימר6 165 5"יסור מנטרף דסיתר ענינך כסחי לן דסגיר" סקי ענין 6ין מלכך כרתנו

 ססלכס פסיקת עעגץ סעונס ממעטמ סמערונמ עין למימר1hS 6 ס6יסור מגט5תסתערונת
 כדפרסינן פרס 6כי5ת נגדי כזית נסו דיית וחניריו פותח ע5 דקתני ממכיכן ממגיתין6סתס
 כס"ס ס5כס מתניתין וסתם דנרית6 דוזח5וקמ 5ן דקימ6 כרת נסן וקין נ6זסרס "15סרי

 גדאיפרם סמערונת לר13ח כל תככיו 65 מחמסת כ5 מנקמר פסוטס s~r מסגי* וסר"יסמחימין

 51"נגמר"
 וכבמדין 31 דגרי1 מן גרוריס ודגריס מעכס גסן סים ס6ין ככ5 סמוקות לחייג

 . . . ת5סע5

 כא. ה ל אש
ו וחומן סעדי ושר סנג5י כוחח נססת עו3רין ו"15 גמסנס סנמגית סגוקס6 מן נמי 5יוקשיא

 קומר אליעזר ור' סופרים סל וקולן טנחיס סל ועמילן ננעים 5 6

tqh65 מסוס ותנן עונרין וסקי נסים תכסיפי 
 יר6ס(5"

 דס6 6ממגימ*ן דפליג ח"ן עיכ" ימנך

 ע5 0עונרסו"
 סנוק0"

 וסו" 1ק51ן ועמילן יומן מסמס
 פרט 65 בסרי זס איסור ס,כיר 65 ויל

 וכזחת ממוריס כגון ימן" וגל יר"ס גל מסוס ע5יס עולרין תמן תערונמ 6מר וכן סתערונת6ל6
 לענין גוזי וכן סג"כ5ין מדנריס 1563 כי1נ6 1כ5 מקמח מן "ומן סעו0ין סמןי וסכרסננ5י
 61ין נ6זסרס 156 סרי תגן ~h~Dp1 ho 65 סנוקס6 "ג5 נלנד סתערונת Dh "56~ 5""כי5ס
 יר" בל"ו  יתטרובת מתייג ק" וקמ"י  סחערונת כדין ~hnpt)k דין ד"5מ" כרת מכוסגסן

56יעזר
 ו"גוקס"

 פטר
 נחמן רנ ונין מקיר כר' 5מתגיתין 5ס מוקיס דק" יסורס רנ נין וס"

 כר' לסדמוקיס
"rP'5h 656 פסיגי 651 "נוקסם מחייג החערונת דווחיי3 דמ"ן מוסס כולסו 

  סכן כל  בעיניס %נוקם% ויחייב וזאיר דר' כיון סבר יסודס דרג hnlp)o יון  חערו3תנחובר
 טל  כן cb יל6 סו6 6כילס 3ר ל"ו וסכותס% סוך שכאכל רנר ססתערונת ד)זחיינ"תערונת

 תחייב עלמו נפני תחן  סטינו ולתערובת דמתיי3 וכיון סי" אליעזר ר' סנר נחתן ורב סרחקירי
 מרני מאיר ר' כל מדכחיhSh 3 ילפיס ל" כילסו ולעולס ענייו נפני חוון מסות סנוקש6 שכןכל

סנוק0"
 יסודס דר' כומיס זתני6 סנוקסס סכן וכ5 סמערונח מרני "ליעזר ור' סחערונת סכן כל

 תנ5 נ5נד סחערוגת oSh מכ5 "ליעזר רינסס5"
 מקיר כר' וזהניתין סויף סוכך 5" נוקס"

 "5ינ% מתניתין h)'nplh 5" תקמר ו6ס חייי "נוקם" יסודס לרנ נין נחונן 5רנ ניןו5עו5ס
 נחערונמ גמי למיפטר 5יס סוס ע5יס מחייג מתערונת סג" מ"י כן "ש JSDJS כוי 6ל6דיחיך
 מדחני"ו"י

 מי סנוקס6 %ת יחר ול6  מערו3ח כאיסור "ניעזר דר' כותים CnD 3מכילחה
 6יקימנס ס6 גמי בריתך 3טלס יחיד בדברי ר6וקימנס כיון מתניחין סח וווומגיחין6ליח%

 * * * * * . b*o סלכחי דליו סכן כל ,ליעזר כר'פפירוס

 דק* ננ ך  2טיז
 חיים כבר סו6 ל6כילס ראוי 6י דמי סיכי כדוקרת הערובת l'he  13 חמן דלו" טקס"האי

 נורת nDD) 06 קיוויו ולענין אכילת על סוך פטר ל,כילס ראוי  ,ינו ו6ס כרת- מכיליועל
  כל איותו על סוף פטור כפסדס 6ל% ניכרמ  סתתן נורת 6ין ו6ס ייופו על  טופר  ניכרתסתמן
 cn~h פירס פ3ר סדיניןלילו

 5ע0פסל"
 ביתור סו% ווס יורעין %נו  ספין נוסט,  למון פירס

  סרבקו ניירומ וכ? נגריס ימר כ3ר  סופריס סל ויולן וטוזילן זויין סיתרת כמו סנורתיו6ס



נג אברהםברכת

 במיטילי ם*תי
 .תיי גש:'גי.ין ט ז בז:ו:ייצ

 . כב ה ל אש

 ho ך: ןק;1.גץל::ילףל::םןיסב ם;:ךג%1'לןל,לנג,מ,ס5י)'ו,ד,"י".,ן:גיהןעע4

 :ה l~ik"oh (ל1ל
 :גך::נך;וקיי:ן :: נך:ג,,):: ;1וסיו:,%)%וי::ג':גןג

 6תרת 6י 5יס ע ג סו6עסנ6 ז , ג 3 ננינסש 65ותו3י מניכןסיכי

 o((o~Q גש ו נ;תע)7ונ%
loS1U~ ,: UA~O l~ro סקל h~h ." 17, 1)ק), ";הן "וו 

וויסות"
Sh~nll 1 'ניי.ריוני .,יקת"ירנ" נן;"ס  תוהי ו"""' ס'סS~h ו:טי.::וי:0"ץ  

 :קה::: oh ;1ג "ע'נ :עגך קם נן1 :מס מ סה"נ;) ל:עמ';:" ,תןה,
 מ"תרס וסנרייח6 מותר י5פיכך למפרע :טגקנס o-;p סשסו6י5ג65 ומגיע מפסח מענרמן

 ~oS"nh ס'"7י'יי יי,'ייי ""עי" "מ hSt ,י" םמ'ע תי קשש תווקל

 ה. נ ו שמ
 DS~r" צ; טיש::י:2י::::::,:"שו:2?ג:ג:ם:ג.'1

 קדגיכני:;ג2 ש;י::ע':::י;י4 ש or1 של%4::,:וג
 ק;. נן.סן י".ס עריס של ";,ו גזת ז סנ,ת' ), cb ג 1."י ;'מן :71;;ק,ו:7)ה,ן

 ןיקי,ק";יייי"ס,יןג:ןמ:.,"ג:,::ג גי::ו,",ן,ןןןי".קן"ר,וןןס.1
"Pbם ש2"עגיהסה :יק"זינטךגנןש6"זב: ~bllsInfoIn1h 2סעיך.ן 
 ימלק ונ5 ירסס נ5 ע5 וענר יסר56 נרסוח עדיין נפסח סתמן וכת65 נכיסן סקניי I~roמטג



 אברהםברכתנד

 נלאי מפסח קורש קיסיס סקנוע סומן דיריך גחנרר סנס נסנ6ס הותי .4ס סקסים אפסיואי
 ספסת קורס סומן 06 .מעכליו 5קכוי כייר 6"6י לן קסי6 ודקק יסנ6ס מוחל יסיס כךואחר
 ויקנס יסרוק היגמור כדי hSh מעכסיו 5קני טנריכוסו ד65 מידי קסס 65 קבס ס,)זן כליגיעוסוף
 5מסכון סגוי דנקכית מדע סקנוע סומן- מט, ו6פי5ו יחמן מגוי קכי bS סכי 6מר 65 ואי5גוי
 קני 5ח מיסרתך גוי קמרת ס6 6נ15 דסרסינו נמי גסי מקמינן ~hp, מעכסיו 5קגי יסנרכגוסו6

  ימנ6ר וכך מעכליו קני סיס 6מר ד65 ס" מעכסיו קני 5יס ד6מר ho קםיhS 6ופרקיגן
 15 6מר חמנו ע5 יסר56 6מ טס5וס לכהי נס 7תגי6 ספסח קודס סקנוע דסזמןממוספת6

 נסנ"ס 15מר כריך rhl נ6כי5ס סימר ספסח 6חר 5ך מכור סרי ספסמ קודס כלתי 0665
 סתוסק"6 דגלי 61אר פסחיס ויסכת נפירוס טס דגרי ניסח 56ו וכו' סככרי 6ח סס5ו'סיסר56
 מכרעת וטדעמ orih סדין 1"5 סדכריו פכן 55 מנק ודקדוקו  sttr נפירוסו 'שיל "יחסככחלנו
  ל)זביגיס: צהר  הירון פריכם זו ס55ס 6ין סני"ור ,ס  '61חר  להעלס  חוחו ס3י'"רגו "סטעסקוהן

-

 מג.שאלה
 ססכסרי "3וי מנת נס5כוח sr"5 סרג "מיישי

 מיחיד כרסות 3כו5ו 5ט5ט5 ס)זוחר לע"פ נקורץ
 עסוים סו% סיכר מפיס  ססיורס  פטור  לחוכו מרבים  תרווח,  "ו  מרביט  לרפות ויחיכומזורק

53"oh ממוכו מזורק 53חי סכסירו 
 קרסו"

 מינם סיוע חייג לתוכו סרניס מרסות 16 סרנים
 נעטית ס65 ולע"פ 51סתירס סי6 כרמלית מקנח נמנוי חכמים סהקנו עירונ סחקנת 5יסיסניר6
 סרניס ורמות סיתיד גרסות מתוכס ו5סכניס ולסונים )ז6רכע יותר susus 03 ונותר סיחיויסות
 ט61 סרי רניעימ נרוח קורס 6ו לחי bSh 15 ספין )ז13י כגון מאינות סמ5ס ז"5 "מרונפירם
  סלל וניח וקורס לחי  יותר  שח"י בית  מנוי סכסר דחגן 5סיכר קירס ו"יכ, עד SuSv5סתירו רלי סו% ורבנן ר%וריהי סיבים  רפות 5סו "ין מ"יגוח דס5ס חנן נפירם וס6כבמ"מ
  6רנע hnc~ בית  סברי hn'S ,9  עלס וספליכן סתם לינוי 1,וקי%נס קורס 6ו 5חי  "%1ויזר
  דנית hs15h נמי וכן ארגע ן6יכ6 עד  לטלטל  ריחיים  סו, )זס5ס ירוק ודהינן ד"זדית6מחיכות
  ודתינן ריוריחי  מתילות ס5ס ס55 ניח סברי hp  לים,ס55

  לזרוי
  SDSDb  דמחייב סו% %יחיס

  סוועי' רבית  "ליבן  תיפו נינסר ד"יכו* a"ybl ס5ם דקיכןעד
 ו5יכ6 מחילות  מלי רבעי  לסו מני

 סיכל "65 טלטול סתירו ד5" מינס וס"ע" ארגע 1ת5ריה 6))ור"י וניז חנפי 3ין דיליםמ6ן
  גמורם סיחיד  רפות תקי  רפ,לינן ס6 וכי ס55 קנית נין סמקי קנית נין זריקס חיוגו6יכ6

 נבוכו SDS מילי סני יסורס רר' עליס  רננן  פליגי כי דתית%  תסוותסררינן
  ד5קו5"

Sih  ערוק 

לחוררי
 דחיונ ט מסמ' ק" 5יס  מורס שית,

 וריק"
 ו5ע51ס עייונ ידי ע5  טלטול  לסחיר קורס

 ס65 ועד ניגסו סיחיך ריהע  מפולפין  סטין  וחבושות רבים  סל וחנר41  ונסני  ל6 נכר)ז5יתעירונ

עירני
 ת% סי%  יתיר רפות חחעית סלם נמי  וכן  סותרו  ותיערבו S,u5u לחסור דמי ככרמלית

 טפת יפילו וג'  כסלכתן  סתיס רחנו %סי דסוכס  קם" נפירק6 דגרםינן נווי חס" גיזיטתע
 כרחלית לתיסיי 4% לוויי סבת  לענין נוזי טוי סייס לענין  חחו5ס  דסוי  תיגו למנת וכן רגס.6)זר
  תיגס  שחע 56" סו" כרמזית עמרס נונס נו ס6ין ונית סי6 כרמזית נקעס 60 מחינסנעי

  5יס hr'"u~b זל% לחייב פין  .כל  51DSUS  ושפילי .לטבת  יתיר רמו, טפת  ומליפית טס5כחןדסתיס
  שסוי ו"ע"פ סנת 3"ותס דרננן SIL'5D כשתיר "5"קרנס

-1Db 

  ד"ורי)זין חיוב, "בל רחרח  בפוח
h)'hסחי "ל% %ינו גיבוי וס, כפר לחי  שתי יונוי  גני ט5 סיכך  רנס דווור  חס%  כמי וכן 

 בלבד לחי hSh סליפיח תרוח  לו  וקין  ססוכס פכפרס למייזר לרילס פלש טית דיי ולחי)זחילוח
  סטין ושע"פ סוית לענין  . נייי  סוי  סבת  לעבין מחעס רסוי חיגו ויעוור סוט חטפת פתיחולחי
  "15רינן לתמירת%  bnno  bnS'pn למייזר  כריכך יל" פליט רבי  וק6מר טפחגלחי

  לענין נחי חווירחי אבח  ר%וריתן ס%  מחיקות דק"7זריגן קי5מ" 1םוכס  סכן  כל ל%ליודתי ווחחירחי
 פחי. ג'ינס פתע %%9רי' ד4%ריתן%הילות

"רגעס גיי על  סיכך  רכס %תר ועור דרורית%  מתעיתולתי



נה אברהםברכת
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 ק 1 . . לס ט )עמו hSh )",ן  יוניי

 . ה ב ו ש .ה
 צ:ז טיזר ",י.לןע,"","ן נק תי,ון")י,(י";ן גבלןעצ; נ '%יתןת"י"ך גכסה
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 ס:ם oylnfiJ'ג:'%'ט%::גת7נמן%4עי40י""יעקיעןעהםב

--
 כר.שאלה

 ילים יייתל ין ירת.ן ob  לסרס ~qpl~n hS  ירין פעין 1.ל  יעתר "ם נתי 1זקש,א

 )עוע מיוי  וב.. ם חס %יו
ך  % 4:יי*'ר ;שיחיי 

 גיטסשגנ31ם בי"נג("שד17ףשו:ר%1ק5ססריי:וג"נ יכו5 ב:"עט
 ן%3גוי"ןן,::"ןיףג"נ(ניתתןג"7:י:.בען

 :טג,:י"
 ה. כ ו שה

'ש

 "ן  ירוק ויל יריי יייי'רב,. ס.,.י ייסיץ  תסותטייייתיי :ךת
 לנוד תתורת ליס רנפיע עד "~DtV סוי ל"  C51vs ריוח סכתליס  סכי 31ין סיריל  סר"פוןסכותה



 אברהםברכתנך

 מילתה נכולב כוותיס פסק h5'pS ~hnh hs ד6מר סימי נר כרנס ס?סק מסחר לךאק"י6
 ויילחץ מועיל "ינו ")ור רנ6 סועיל 6מר רנס מסלמס פחותלקול, לס תחני' סימי כר רנס חווריכן וכי מכוהל יון מרחיק נענין מפליג סימי נר דרדס לן6

 דקורי 1ס6י קימר "חריג"
 onScn פתות עוווד נכס ונענין סכות5 מן מרקיק נענין סנוורנו DS~ סכי פירורו 5קו65לס
 *רנעס ועד מסלפה ולסקל פל1גת6 ליכד ומלטס נפחות ד5סחמיר ודיקינן ויעיל קינוורג, סועי5 6מר רנס מחלוקת ,רנעס ועב ווסלמס לר63 נין לרסס נין סכל לדורי פירוטו ונועילחיכו
 6תריתי 3מילה6 ויחס ורנא פלוגתך לס )סימי( נר רנס 6ת6 רנס ונין ר3" גין פ5וגת66יכ6
 סועי5 עגמו נפני לעוווד ויכול גטיט טחו וקמר סלגהh)'h 6 ולסחמיר פלוגת, ליכ6 ד5סקללק1ל6
 ויימר" לסקי ודיקינן מועיל"יט "מר רנ" סועי5 "מר ר3ס ענשו נפני לעיווד יכול 6ין לרכך 3ין לרכס כין סכל לדגריפירוס

 למחמיר דסו6 מהזיל זנ"ינו "יפליגו ל" עגיג6 נסקי נסועי5 7
 וכולסו ניגסו מילי מרי ולעולס לקיל" לס ווחני' סימי נר רנס ד6וורינן וסייגו ד"יפליגוסו"
 עמוד לעניןדיקי

 ולעגיי
 דס6 ר3ס כדברי סלכס ונכ1לסו נטיט טחו ולענין מכותל מן מרתיק

 3ah סימי 3ר רגם סדנרי קוהו לספיג כדי נינם דקדוק זנריך סז6 עמוק otpn זד"יסיקל

 מחנכו. כ"סר לגו סנר06 כפי דנריו ענין ודקדוק ח15ק הסג, יר"שסיטם"

 כה.שאלה
 ל6 סנר זון נין 63מנע נין ד6מר סי6 כרג ו60 חוכתו ידי י65 ל6 תחתיו וסימןתתמיו יטז וקינו כמרס' טפתיס 6רכעס נרחבו סיס החד גמר עליס גתן מוכס נסלכוח ז"ל סרגואמר
hSDD~"656 ס*מר כטמו,ל ד6י "מות ג6רנע Sh1wn לס ו)ווקיס טפתיס נ"רנעס ג*מנע 
 פתות טפחי'ס 63ר3עס 63מנע פסול סכך גדעס 3סוכס 1"ל ויוזר ותזר סגד מן דנסרלמתנימין
 סכר ל"ו דנסר למימר וליכין סי6 כסמאל זס" "מות נקריע פסול סנד ומן כסרסמיכן

~1DD תיוגח6 )זינס ווותניגן ק6 דס6סוה SblnnS 6כסרס  6וו6י נ6רנעס ג6יונע יפזור 5סמו"5 6ל 
 . . . b~np סילכך סו6 דרנגן ומרס ו"ע"ג סו6 פסול סכך וכסר מיג?סמע

 ה. ב ו שה
 bo ניחי ויסמו6ל וכו' כתר עלים נתן סי5  דמחניתין כלל sflr מקרי 636 על 6יגס סקוסי6זך

 כדגרסינןמתניתין
 נגמר"

 לר3 6ל6 תחתיו יימן ל6 סכי מסוס וכו' ד"רר Shlnns נסלמ6
 חחתיו יסנין וקין מדתנן ניחך לסמי"ל זו סיוסנס נפירום סקס וכו' ייסן 65 6מ6י וכו'ד6מר
צינן 6וקימת6 וסך פסול ובסכך נכמר כסווו6ל bSh "מר דל6 קוסיs~r 6 מקרי 6נ6 על 6יןפלכך

 נגמרי
 סו6 )דחיק6( יסינוי6 יוחחזי לסמו"ל תיקמי ולת סיכי כי 0נד מן דתנן דנסר

65i?:rh ל6 ניגסו פסול דסכך "ע"ג "רנעס נסן סיס ונסרין מפסטס מחגיתין ז"ל 
 תקרס 6יניס עניד ד65 דס6 6תד ננסר תקרס וגזירת תקרס גזירת ממוס hSb לסופסליכן
 לגמרי 6תד נכסר סגקרס נדחס ל6 כן ו"ע"פ "חד גסר נד3ריו ז"ל דייק ולפיכך ארנעסרוחנ
 ד"וקיס ד*וקמית6 ויקמר סיוקסס יעווד ו6ס כסר סכך דקינו 5ווימר6 חנן יסניז.תחתיי "קדס"
 ז"5 מקרי אנה לדגרי oa "וקוויהhcn 6 3גוור6 "דתי ווד65 סי6 דוקק סנד מן 5סמ61לגמר6
 וליכד סווקנס כלמון 6מר סתס עליס נתן 6ל6 סנד זון 1ל6 ואמנע ל6 גדנריו פירססל6

 . . . קוסיםנס

וסקי




