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 רוי nDnSu י""'~יס.נו כנו SD וקנן י.ננ ווי" הינע rD~11P ."ס נק ל

 סגג ב6מנע 6נל סגג קפח על מחלוקת ד6מר סונף לרג מיבעי6 1ל6 כסרס סכל יצרי סגגספת
 נ6מנע ד6מר נחמן לרכ ,פילו 6ל6 6יתותג hS סגג וגססת סגג נ6וונע ו6יה.מנ פסולם סכלדברי
 ופסק* סמיך hnh hp~ לי קסי6 ק6 כן 061 כסרס סכל ינרי סגנ ספת רעל 6יפסיט ל6 מחלוקמסגג

 ה. ב ו שה
 קומי" מ6י ידעתילא

 נטפת 6נל מחלוקת סגג 63מנע 6מר נחמן ורנ נגוור6 המריכן י3פייום
 36ל סגג ספח על  יזהלויח 67מר סוגף ור3 נחמן כר3 וסילכת6 כסרס סכ5 דוריסנג
P~Wh31ס6י דמי סגג כ6מנע דקרן 3תי31ת6 ליס ום5ק6 6יתומכ כ3ר פסולם סכל דברי סגג 
 כמרוש סכל דברי סגג ספת על "גל סגנ D~nhs ורבנן עקינ" רני דמתלוקת 6יפסיט hSד6וורת
 6יפטיט ל6 מחלוקת סגג נ6וונע ד6מר נחמן לר1S~Dh 3 ס6מרת וזס נחמן ר' 3ר3רי 6יפקיטכ3ר
  פכחבנו גתכן ר' דנרי נוסח עם זס דגר יתכן סליך ידעתי 65 כסרס סכל דגרי סגג ספתרעלי
 3גוור6 לן ד6נעי6 וסקי נחמן ר3 גדנרי חסרון נספריכס וסו61 נגמרתלן

 (סם"
 1131 זו נין

 ר3 כד"חוחנ  6הומנ ל6 נלנד סגג 63מנע ומחלוקת נחמן לנ מד6מר 03 5ן "יכפת ל6מתפוקת
 . . כסרס סכל דנרי סגג ספת על "נל סגג  (usnh רמתלוקת כדנריו ססיית6 ממירון מינס טוועסונף

 . כז ה ל אש
 סלתו לילן נין חלק סנית_1ל6 נתוך עלס כ6י15 ס6ילן תחת סוכתו סעחס 1"ל 6מריעיר

 מחנימין מפריס קho~ 637 6 כס לי וקפיץ מחמתו וורוגס קלתו לילן נין מנצתומר31ס
 ווקמתו מרונס נלאו ניח מס פסול חני ק6 ול6 לניח לס מורדמי מחמתו מרונס טנלתו63ילן
 סכך. אטרף דל" סיכי כי נסחנטן כסר מנלתו מר31ס סחמתו אילן ומוקמיגן וכו' אילן 6ףפסול
 כסר סכך יסדיפסול

 06 .וכו' npS~o וקת סגפן 6ת עליס סדלס תגי מןסור מיכ" לן ונפק"
 . * . וכסרס עגדיט לכחח5ס יעפילו לן ווקמי' וק6 וגסחנטן כסרס ממן סרנם מסכוךסיס

 כח. 14לדה2ש
 מ:.נגימג.ג11יעיר

 ו":%,.וע,:1:י""
 :4געוג,י,ו'גים':ןסצ

 ונחגטס קנינם גריך סיגו סרגס סמיכוך סיס Ch1 הלמץ כסרס מקננן "ו קרנס ססיכוךסיס

 . . גפחגטן 05 ומוקמינ* פסול סכך נסרי כסר סכך מנטרף ק6 וס6 ע5ס מקסיגן רק" לןסגי"

 . כס ה ל אזן
 דגר עס גו םמסככין יגר עירנ י"ג( סיכס ס' פרק ולולס מוכס )מלכות ז"5 סיג 6מיישי

 מילה* לי וחמיסה פספס ספםי על יתר ססכסר 6עשפ גסגיסן ום4כך גו מטככיןם6ין
טונ*



 אברהםברכתנח

 ד0"טו63
 דחני6 ס6 ע05 ורמינן סוכס 6ינס מוכס 5ו כעפות גגדיס סחוטט דתנן י5פינן "יפכ6

 5" 0וג6 רנ ולמר סוכס 11סרי
 וסלי וכוני נסיין וכלן  פיחס  בתיך טפת SSn סיט כ6ן קמי,

 ונסן מכנרות עכ3יס ונסן פרניצין תכניס  סיבי וחני,  ידוח 5ו Ph 5סיכוך סק1גר סוגףי3 6מר גד6 נר וזגסי6 רנ ד6מר bo נמי וכן פסו5 סכך ססו6 ספרי עם וזעורנ כסר סכךגדום
 כיון ספסו5ת עס ספירי דמעורג סכ6 וס6 כטרין ס"וכ5ין ע5 מרוכס פסילת 06 כולןהמריס
 נטול 1זסוס כסר ספסו5 ע5 מרוכסדכטר

 3רו3"
 ועיקר 3רו3ס נטיל מסוס וכו' . . . . . סיכס זו סרי דתני6 ס" ע5ל ורוזיגן סוכס כינסס,כס וכולי גדול פ65 3עיגי נפלה "bnS ס" ועיקר

 ר3ר  לוי1ר th'ik~ s~r מי 5י וגמגלס ויקדקתי כתפיתי עד גוון hSn נעיגי סופ5"ס מילת".60
orליון  hsnn פנו צי  סיתר  637 רברי עצ  יסעיינו נוס hSb בל מתוותו  ווריבס  יללתו  מקילן% 

 ס6 גווי וכן כסר סכך כסדי פסול סכך מנטרף ק6 וס%  ליס  cPh'11 כפר  שיצחו תרוכסחוזתו
 וס"  וזקסיכן וק6 כסרס  מסן  סרבס  ססיכוך  סיס 0% וכו' סגפן חת  עליס  סרל0דתגן

  מלטרף ק,
 וזן וחליסס קליפס  כעין  זו קתנטס סנר 1"5 וסוף  בפחבטן h~b  צן  תיתרי" ל% וכו' פסיל5כך

 5נעכע  כריך "ינו ch T~P  עצספסול חרינס כפר  סכך  ריס  לן  וק6מרץ.קרקע
 וסו"

 ס"וזר  חס
 מסן סריס ססיכוך סיס  Dh  עיין כך ולזקר גנן ע5 יסיכך  ובריסן  ס%ילנות עלי שליס  סרלסל

 עריס ילין תקרס רתנן ס%  עליו סו9סס  ולפיכך י5י5ס  סיגו  רי%תרי  חבטס  hnShכמרס
 60 גמי וכן וכו' מננתיס "תת כוטו יו ונפקפק 16 סל5 ניח מקוס צונזר יסודק ר'מעזינס
 hp זל%  לפרס כתותן  כניסן ריוח סיס  חס  סוזטס 63רוכות הו 3שפויי7 סוכתו סווירסרתכן
  3ין לן רסקני ז"ל  נחירן נכי וצונזר כסר  סכך בסרי פסול  סכך מנטרף %9 וס" עליסמיסי
  יעליזו חס  יעלתו  וס טיסיס ונין ססוכס ' CD  ס%ילגוח כגון ספסר סטכך פס ספסן5 הסכךעיר34
  בניסן  ספסור  סועיה שיוטס פרוכות 16 וסספודין  ח3נח*ס אחת סניטל  סתירס  כגון  עירבונ3לי
 יט ob  זס כלר זס  לע15זו  ו3זס  צנעתו 3זס  סכך  כך ציחר sitr "תר  ולפיכך לענויו  זסויסים
 חי6 צנפי מכמס סכי לתרומי נעיני וקפיץ  כסרס מיכן פחות עד וכו' טפתיס שלפס פסולכסכך
 וכו' ת6כיס דסיכי ותניף סוגף דר3 לסכוך וסקו5ר  נגריס  סיזוטט 5עי5 ד6דכריח קוםייןמפוס
  ממפוזר  נמקוס ומס סו6 וחווור ק1hS  5  ועור  'גינסו  כפר סכך ע0 וזעורנ פסו5 סכךדכי5סו
 hS לסול ססון ונר"ס  )ויוחר מסוי מעוס נרוכס נטל  ק6מדיגן ' ל, סכסר גרסומעורות

 כן cb מסן סרנס ססנוך סיס 06 קחני hnh~ סי6 קנינה חנטט 6י ועוד  Sies דלי  ידןלל
 תו תני וסדר נקנינס 5ס מזקמינן וק" מ0ן טרנס ססיכוך 0יch 0  ריסייאני תייסס גויס  מהניתין h5hl  חועט ונק סרנס  ססילוך סיס 3ין  כפרס  559ן "ס 3בי הר5יתגיכסו

 ם59י
 דקנינ0 "מרה וצי קנעס נעי %% וגסן סרנך טסיכוך סיס ~cb ותכלל  כינסו  תתובריןררייך חכלל

hYh'1klfl hSh ועיד מפטטס כ51ס מתגיהיז 05 גפק6 גן 067 חד6 נגעגוע 
 שניח"

Shlhn5 
 תנטס 6י ועוד לווימר "יכ"  shll נענות בל" מלסר ד"כפירי  לרב fise  לנענע גריךדק6מר
 תנטס וסכל סכ6 הו קנינס  בלפון  וסכ%  סכי  hn~S  בליסנ% תלמודך מסגי hnb hp~ ק5ינסלמון
 וכו'  סוזטס 3"רוכות "1 בספורין  סוכתו סמקרס  ריחני 60ועוד

  נחונין סיס oh לס וזוקחינן  ו9"
 עגמו בפני וזס  עגמו נפני זס "ינו  וס" לפרס  וקהני  חתי נותנן לר3 גתוגין Dh1 ערג  נותניןשתי
hSbתירון 5פי קפי" סככך מעורגין מסקך עס סמפודין ודקי or 536 מסיי יי" סלכתי סגי 

 0ו6
 נס מל יציקמינם

 . י . רנת ימי  וכן תליניס  ומתרין סיני% זזן ליס  )וסייעין דילויי  טו3"

 ה. נ ו שת
 פירוט"ס"י כי לפרופי  C~lfi  וחין 9לילס  ODSP  ז"5 פירוט וסוף תדויק סן 6תד 3עגק סכלות  ספליאלו

hSh 
 גבר"

  ליוווע, דנחית ר63
 דנחר"

  מחגיחין על וטסיכן דסי ז"ל כוחיס
 חנטן b5r3  כיח" "י  רמי סיכי  JYh התת  סוכתו דסעוטס לגוזר% וכי' סגפן "ה o*svרסולס
  מחי קננן נט)6 גיס" 6י ימי סיכי פס051 גנן ע5 זסינך סק*סוס ו6ת לדלעת.  והת סגפן"ת ע5יס דסך5ס נגררך ס3רית6 ע5 נ"י ו"המסיגן וכולי  1DSnt 1,5 656 ופלחנן o~bjיחלי

h~h
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h~na ו)ןרונ' ת,ת,)רן,:עה, )ן !ע!'סקהןוק 
 ית,)ך סס'נ,ך

 ו6ס )תהו'ת'ן נ7;!ע ))ר'ה6 נ!ע !" ,"נינ h'(h ק!')ק 7)ע' ו" )נ' 417נ ""ןו"נ"

 יייניה י",ת, ",","ש,"ל," י,ה :י:,י!ת..ינ
 "יי bSn ". י' "י יתי" סיע"

 א ם לע51ס hSb קגיטס תסתייעי גמי נרונ6 6פי5ו פם סנך 5סיוח 5מתצק6
 מנע)ך:ן:!,%:ן'::יןןן"::ש לל6גז:קז :ע;"נ בגע[צ, ך:ן :::וג ::ימועו:מ: ::ן:1ן!,:ןצ 15SPמו:ג,17ןש,יש

 נתקומס עדיין סקוסי6 6תר פירוס 16 61ן lb)S עיקב2גו תגטמיסק סנומרס .מי5דעח

 "!ים ני"נן ת'יו'ק ' 1")הל1ר"סיי:ניסס,"וו ""י,יניצ ,::צ
 77ת' ומ"' ענ)ים 1)קס עו)'ה "ינ')' 71,' "'עוס נו' '1"נ:קו בה וקס,גה mpn)וה

 ):":ו":ם
SP 1סיןקן:;מג1):ציב,ע מיו נומ :ה 

 5ר3 ליhpSD~ 0 ותטוס 3קוסי6 ר3 ע5 ד6קסינן קוסי6 05 פ5ח6 וכ3ר 5סמו56 ו65 5ר3תקסי

 ג ז: :!::נו:עחן; בז"י ::;%:מ:::,ג:ן:ש
יםוק:צל"ג:ג'י

 :% )דמ יי:'ינ'י ,יי ינ'מ?קי
 . ל ה ל אש

 2תתי"י"י:נן גצ bo1P~p :ג, ג% :::ק6יןיךן':4ג,%1 י,::מני
 (:2,):יו:ה':ךשמ ק,:ינ:4.!'%נה%ן 3::!ג")ע'%:ון"הי,'יי.;

 לכו 1ס4י16 פמוע 'גן 56עחר ר' 6נ5  חורס  ליורין כססי1 ד%ר hon רנ6 6יחות3 60,סוכס



 אביהםברכתם

 ומגי רדתי וכע"ג )6 קגע .6כילח 6ין ערקי ולכילת למוכס חון ערקי ו6כלגוס וענניםת"כיס
 שסלים 06 5עיכך כחנקי גיס* )סימר סוריגן דס6 6טנוייס ממכינן )6 ערקי כ6כי5תו6כלנוס
 דמתגיתין דחני6 מדדיקינן נפירי בייליס מוכס געי פירי דעתך bpSo 61י 1ג6 תרגימהכתיגי
 תרגימ"דמיני

bp ול6 סוכס נעי סכר דר' לן דסכיר6 מכל) סוכס נעי ל6 דפירי סנר 
 תרנימה דמיני דמתגי וווקוזינן hp סכי ו"פילו כתנ"י לס סוי* וסלכך דר63 "מגויהסמכינן
 נעי פירי סכ) היכרי סבכך  פירי  רעתני תרגיע" סיגי מ6י hn~h געית 1"י עירינדליכם

 מר1ג6 5יס ו"ידחימונס
 דרג"

 . * . . ונטיל

 ה. נ ו שת
 מדגריך (ohn סכך "נידך גמרך נספרי וכתיגי תנקי מסני hSh גו)ס סקוטי6 יו )ך 3"סלא

 וגמקנת ליס וסייעה נימק hih כך סתלמוד בסון וקין כתנ"י גימ" נספריכססכתונ
 מניףסספריס

 ומסייע"
 רpib 63~ דכ3ר כל5 קוסים 03 וליכד ונולי 0ם5יס "ס לפיכך 5יס

 ירoisj 63 161תבי סוכס נעי ל" ופירי פירי לסו דסוי ממוס דסוכסמתניתין
 מגרית"

 ופריק
 קומית ע5יס קם" 1ל6 6טעמיס ותרין "נרייח" עסיס ר"קוינן ומסוס פירוקיס וקם פירוקיחר4
 ודחינן י5, חרגימ,  יתיני סםליס 06 לפיכך ליס מם"ע5 נים* נגמרת ו"מרינן 5סיועיסנקרנו
 יגס" כלותר וכולי חרגיוז" יזיגי מ"י סיועהלסקי

 ולי סיוע" מיגס  ליכ"  סלכך סיוע,
 ייונת,

 מני, 3ס,י ניו" bSn מפני31,
 סיוע"

 ררם" לטענויס מסתעף נס ליכד3רייח, דס"י תיר%יס וסם 6ותס סירן פכנר  דבריו ודחי לר63
hS ,דר3" "פרוייס מחכיכן  סיועי(לפיכך זל, תיונח 

 ו5יכ" סוכס  נעי  hS פירי ס5כמ"  ולעולס  תידחירלי
 1 1 . עויין  ז"ל נדגריו

  לא. ה ל אש
 ערנות  פתי טל  סוסיף eh 6חר ' מבלולב גערבס  לרבות  סגה-ז"ל דיי ס6י  לי יוסי,ועור

 סדסין ם5סס סגי ו6י נחל מערני 61פיקנם פחים  נעריס  פנינו גמי סכי ט5סס עגום  עןשף  olpstb1 סרסין מלפס משניגן .  כסס ס" כפר  סוסיף סוס סדכו  תן יכ,  ות"י  פסול  וססרי
  פחות ול6 ערגות  סחי ערנס .נתי סכי  פינס בבליר  נפיע דל%  hSh ס5סס קחני 1ל6דוק6

 ועוד לסדם n~ph וללולב  לאתרוג רמיפית orn דתיי תר" יותר ול"  טחים  ערבס  נמי סכייותר 1ל" יחר  וס"תרוג פסלונך כסם ול"תרוג  ללולב  .ערבס  מקקיכן ותרת ו"י דווי ספיר יותר60
 6חד ו6תרוג "חד מלולב כפס  מריחני "י  יומר ול, חד דחד  לך תני  גופייסו ולולביתרונ

 גמי סכי 3יס ונפיק  יספיק 6חר ויחרוג "חר  סחלב  כיס nhp~ רסכי  תיגס  לווסתע )יכ6ס"
 רחני" פלפלין וקיווץ תישי hon  hp7 ו"י כסר סוסיך  oh  לך  hn~h ולעולס וערנססרס

  סיס
 מגשרי ל" תר6  גיתי געניך סיכי "פסר ד5" מסוס וווסדריגן  וכולי קומר מקירר

  לקיתתס
  6מר חד" פירי חלסתרתי

 רחווני
hS, מינס לתסחע ליכד 60  לך  ,יינ" פירות ופקסס הניס  

  6מר חר6 פירי 60 פלפלי  nSb נתרתי bSh חלוס  תתעבדי  ל" "ו ק6מרמסכי
 רחוונ"

 ונספיק
 נפקיגן 6חד סנפרי וכיון יחד ?T פרי  לתיר רס6  ומליס  לסניי סכמונ סגריכנו %"למ)וס
h)~Sדלן תסוס חדי דפלפלין  )חימר 

 ל, וסכתוב חלת בחרתי I'stsnn  hSh לייחס  תינכרי
 5ר13יי שכסר  ד62 סרס פג" מ"י  כן ו"ס  לכךסנריך

 סג" וע"י '
   לסלפית ז"ל  רע"וזר  סיזיכין  ל"ר

 פסל גרע וו  סוסיף ו"ס  רסן גורעין וקין מנינם ע5 מוסיפין  6ין  ז'(  סלבס מניעי p~Dל4ל3

  ובעיירן  בסיב ל"גדו סתר ,גר טפריך  לולב דקסנר יסורס יר'  1S~Dbוסי
 דריי

  כיין  לן
מסו"

 סנור" נין 3יס פסיל לת מינו
 לרבות סעויס נסנו 51פיכך ס3יר6 ל" כין 6גך דוריך לן

 651 נוי מטוש "חר וולולב  בסויין  לסעיפו הסגו ועור ססוסענ6 6ת לנקות כדי וגערנסנסרס
"יכפת



ומא אברהםברכת
 ע' עד נערנס ומרנין' לולב כמנין נדין ס'ח עד נסדס סמרנס הארין וסר"סוניס 105היספח

 . . . זוחן וסדין קומות סנעיסכנגד

 ה. נ ו שת
 65 גרע 16 סוסיף Dh1 כך נידו קלו מספר ותיקן s*r 13 תזר סכנה מלכס סספריסתקנו

 מן וקילו נפרק דסנסדרין מגמר) גתר6 .סנרך optn ~ho5 ר6יס ו"5 מפיו וממעתיפס5
 וכו' q~D1 נו וים סופרים מדגרי ופירוקו תורס מדגרי ועיקרו לולג ho b)~h מחסנתגקיס

 . . * לחכם מפרסיןוקין

 לב. ה ל אש
 לולניתן 6ת מוריסין פסיו כרכיס 3"גסי מעמס דתני6 606 ז"ל סמך דק" 60 5י קמיךועור

 כן oh סדחק נסעה מודו רננן ד6פיל1 מכלל רייס שדחק מעת "ין 15 קמרו35גיסס
 ינסין נמי כוססולפיסו

 ל6 ורחינן "כולינו ל6ו מ6י  דימריגן לס דחיגן 60  6וזרמ 61י כסריי
 63תרוג יפילו מתיר יסודם סר' בפירוס מגיך  וויחינן hp דס6 תדחיס hs 60 מסוס 6ישלולב
 יסורס פר' מינס וסוועיגין רנס ו6יחוחב ללולב ל6 לעיל דסנינן דחיח6  סך לס ואטלסיבם

 סעת "ין  רוגן ליס ד69מרי ומיי סדר געי ל6בעולסו
 סרחי

 hS סלכך ק6חרי בבולסו רסיס

'סג"
 דנסעח רייס סדחק סעת "ין רגנן דק6וורי דס6י מח"י ועוד מינין סקר סג6 ול6 לולב

סרחי
 סעח 6ין hwS~7 .כסר יגס

 סרתי
 3S,S  חורה מסהכח hSn ינה  נטלו ך69 וסקי רייס

 תטתכח ~bS רמון 16 פרי יניף  יהרוג  מלbS 5 06 דחימ5 נוסו אתרוג גני  כר59מרינןמישראל
  ולע"ס .לולד  חורת תפחכה  ~bS יניא יגס ס" יני" ד5" סו6 אחד מין ודוקך החרוגלזורת
 ימרח דיי  כהר"יגו

~be3 סדתי  
 לסו  סוי ל"  לרבנן  סו5 כפר

  גין רוופמע פסול  לפיתני
 ומרקחני  זרס ענודס Sb לולג ג3י כדקתני כסר נטל ו6ס יטול ל6ו  hih דיעגד וכיןלכתחלס

 .סו6. 3עלמp")r  ' 6 סדחק ונסעת חונתו ידי נו יום 8דס  ד"ין ריכס  pwnפסול

 ה. ב ו שה
  דירים  %ב5ר.  סקוסיות נ6)ו סגרכתני 6גל סקרוניס  0פירוסיס 6)1 5ך מלפרט 6נינכלם

  ד16קמינן  "וקימתך ע3 ז"ל  סמך ולי כסריס  ינסיס נכ1)ס1 סנר  יסוךס ר' ורייסחבווריס
 לי  ליס  סביר"  כרינן ז"ל דסו5  יבס  נלולב 656  יסודס ר'  סלפיר לי דתיתע  5לול653

 כר.

 נכולסו סנר יסודס ר' סו6 כך סס)כס ודרך כרניס ס5כס ורניס ויחיז 0ו6 דיחידיסודס
 דנריית" כפסטס כקריסינסיס

 ונרי ד6וקמיגhn~nplh 6 יסך כסריס ינביט "מר יסודס ר'
  מלסיר יסודס ' ור'  פסול ייס  "חרוג  כך  5חר מדהייך סי5  דחויס  בלנד נ5ו5ג יסודסר'

 מוריםין מסיו כרכיס מ6נםי  יסורס ד'  %יפי 60 יסודס ר' על  .רבנן  רפליגי יע'ג  מיסוכריפרת
  ססכג0 נסעת סל6 רסיס מע"ס hon' ליכ8 לפיכך ססכנס נסעת וניסו לו ומויו  לולביסס5ת
  למ"ר ר6י0 מינים ליכד'וכן

 סריגיי
 לר' רבנן.  יו  פסודו  ומפסס וסו"י5  .ק,מר נלכד דל51ניסן

 ~נפעה בלבד  לולב 5ל5 כפר  יבפ  ליכד רננן על "ל" סמכיגן ל" וקנן כלבר bSb  לית,יסורס
pn~o15 בפעת דילי,  וססישית  כד6מרי נלנד ססכגס 

 סדחי
 בעלמי  זכרון

 (ss יופיי ליהק
cb~5ל5  בו  י1ג6  סעת  ניוחס  רמסמע רייס ססכנס  פעח  6ין יסודס לר'  יסררי סוס ל5  כן 
 בעלמי  וכרון ססו6  -יסוקס לר'  לקסדותי  לסו  סוססגי

כרכיס 65גפי שייפי ל5  לזכיון 'ועוד  סוף



 אברהםברכתסב

 hS ג: bnh' ,ייצן ט':%נמ:ב':ו:::'טיש

 ":ג'ן,':ן4 ::ג""גב "CSIS"'nlcti 'צלב: צייצישצהשג:ס::י :י 'סי
 ... . כסר וכגסדגקעת

 לג. ה ל אש
 סרג פסיקקא

~ffr 

 ב"::ון 4' ע ~hk גיש ("l)h~1h'?P1ShvS שיג מלכס ד6מר r~Sh" כר' יסר6ל נארז סגסמיס 6ת סו"לי1 נמרתסון דמסנעס
 ג:ק:ן,"ת:"שג%ען:',הג:י:גי:(ב':ב"

 בגיגגבזן':,%:מ גגניג1ים"" ש"':גני ה,""גןת:ג::נ: גרם:
 יי%יי"ה"'! ן:%שי(וםיייי"יסןנ:.סייי.ו%י הץצ"י:נ 4o)sבב:י:'י%י%:שני::נש

 . ה ב ו שת
  sp npaa ט U1hSpD"* נתיג hm זבי" h~1UI עא)" יינך )ת,מ,1 שיא

hlptי' דנ,לי לחרוני וכו' קחס מרס טנית כצב ו6מרינן 6וקימת6 וסך כייס וטריה 
 16נור חגניס דתני5 עליס פליגי 3רייח6 וס6 סו6 5מור6 יוחנן דר' ממוקם ל6 סכרהוסקי
 61פסיק6 גתקופס ספים עדנגסס

 מלכת"
 יוחנן דר' סגרה ליס nish~ מלכך כחנניס 3גמר6

 הי יקע זי סעי זיק קם"יע.י,ק"
"w~b 'נגר" תכר" גנר' תר" hS גר' רע'ק, "r~ih 

 . לר ה ל אש
 י),::,:"ןה"%':נפו,ק71טעו",ת" מכס 1"נ) גפף ~Shlnn )"נום o~s פוק

 ליס סנים ליס 1 ' ,, ומפוסע
 6פילוק

 ,פ(תס,ס". דפם ושלסיפקיטI?nPh1 6 י65 (סיר וקע
 גי S~lh % יחי," "מי תנות ת"נ) סתם דת.""

 הנ, S)b 7סו,
 ההעם

 מסמקן לעגמו חומע .סזמע ד6תי6 60 כי' ו"יף6 לי יתקע 45כון לסנטוס 05 ד5מד.סי6
ממסיע



כמג אברהםברכת

 קנני ררכו לפימפתיע
 P~D7 ך%נט'י, ון4 ןנמ'%;4י "ןמ rPQD,.,נן,לעןן סיחכוץ עד י65 65 גיחיד 536 35ור נטריח ולמוריס דגריס 3מס יוסי ר'

 "% :ן?: בוגר" ןע )ךזים :",";'י מינגג6קיליי.%ון

 מיתרי "םת,י
onplhlk""~ "יקוי k~llnS "7"".'ת" ושי 

 ין""" hlh1hh"'r hSJ ני,
 '"'י ,"'י שהגל:11ן(%:ןך4זקיייי.סי' ג :ך,ןןן:7%ג% bohם

 '.""ג1קג: ייי" ]ם י.:ג.ר:: ::ייך:1ן ,:'1ע%.:1ן:ג:ג,עגיןע,%
 קים קי" ו"ס ונג'ס ")נוה עע יק), קו."ס וננוה וט )נין 1"לה ת),; 7)' 7ן)י.מ9)ס
קיוסק

 עד סרי וקוו, ע
 7"'י,"יוי)סקי'"סןו,",ותיפו

 נהן.ס נוסו"ג,ו)0ק)),""נ,"זהי,ק

 hSh ח,"י"ס).
11"( 

 קר."ס ו"),ח ]תו7 קי."ס ועות ,הון :וסק )לידות העק (,ע
 י

091( 
 9)ו)ת"

 ':גנג"שיגן.:%251: .צ1ע!ג ית ני :()עג):71:הג
 ל6ו זכך65 מק5תס ם כוולס  נריכוח 6ין מנוח קשנרי 61י נמף נוכס 6פי5ו5ננר

ז:::(,יען"ץ::לזי,:עי
 ה:: 1ושן':%,:יל6נש:%עג: ג:גיש;

 זן"~4מגל ש מםלן1ג:9:ן:'% :ןזי: ::ן ";הש ;::;ג':"
 2ג;',ך4יי'"ע: ו::;י"ך עגך %ך hShג,גז%:גע;ג.ןע"י,ןי:1ג

 א יקפי* וכילן 6כוונסכווכם ך65 סיכי כי וקור*ין 65כחן נטעין יוחנן ' 6מסכי
 גבשוש ו:ס ק:נן"ק'מנךי'לניןן%ןבז ן % 5ר%%!1"ניי.י'גיק)',

 ה. נ ו שת
11oSbno (9ין 6)' וסוס נס ע 7ק7וקיכ ,ניס ג"והק 71"ין,:,הו" on~b לדורס נלין 

% 4יע י" ייייי '"י h)pen י=סי*ני ס 1  ש ית" ס"ק" מת" 



 אברהםברכתסד

 b5hnjSolh3 1יןס'גן"ע""נ:
 לך:2; ת :ך51 1,"ן,%

 h~1ps ל,ן:ו י :PS~ לנ phoi' טד'טל(ך:מיי::
( 
 p')of , גנ :י1ל1 מו'

 יי י .ק '"", י גג"" פי' ל ל,,""מ" "גי י "' קויי""יף, :::י:ב:.

ש  :: ~OSID י: "גוויני"ה(:: ":"1:נעג גןינןןיקנקן:
pn1Dלה ן,""4מיל:'י":נשןג:"ינ :ו: "ן""1:ינ hSh :ין.,"י11ע 

 on~b )עע:נ!]חת'י%

 or ,":ק ג'נה :": "יין: %נ:::ננ)'"':יו5

 י:טששם%שא
 ק'" נאו ":ר נוין'ס' :הר:"וי

SpaS: 
OSDn~ ,'",יק 

 וט ס'")הנ, hSh גן ""י ,)"

1111שושששישטש21גשא11
 1., עתק ון"רנ'11 סננק וס:ע'רין ונע. נע.ננטיייונ:' 1)"רמח ומע4ת

 מלנת"
 יוחא גר'



כמה אברהםברכת

 ע6 סני נפרק 60 אקסון 3פר/ן 60 קפי" hS ד160יוכין נמתגיתין 6לי3יס דתרין כמקן16
 דסו"מטעמינו

 קוסים 3ס נסקר hS1 כ51ס ;1ט"לס מהרי גנינו מנס ערקי קרי"ח מקוס ~hn)So וטעמן כוונס מסוס גטי5ס סנר
 גםיעמ"

 דטמי6.

- -

 . לה ה ל אש
 עי"ה מסעת  מכוהך ילילס פ11ע  יריקת l?r סו6 וס "י ממע קרי6מ נמלכות ;"5 סרגואמר

 חונתו ידי 'bS מסחר עיווד עלס hSn ער ו"יחר-וירי עבר ch1 סלילס ח5י ערסכוכניס

 מסהר ערוך סיע5ס עד  ר9"וור גגו5י"5 כרנן ס5כס סמו"5 פסק ק6 דס6 נגוס 5יוקסי"

ולמרחיק"
 tho לסו "ית ברבנן ורננן ג)לי"ל רבן  תיפלגו ק6 גופיס

 סרחיק"
 לית ג)ולי"ל ורנן

o~s"מגיר" כח"ן רבנן גרסי לרץ 
los כר'  ליוורו "ליעזר בר' "י 

~rp15h ג)זלי"ל כרנן "י 
 סביר" גמליאל כרנן לעולס מסררי וק" Sh'5na כרבןליערו

 כוי ת15ח עד דק6מר וס6 לסו
 כותני" סענירס מן ס"דס 6ת5סרחיק

 גמליאל ורנן סרחיק6 לסו ד6ית סו6 דרבנן מכ55 וכו'
 כוליס דע5מ6 מסחר עמול סיע5ס עד 16)1ר גמ5י"5 רנן והנן 60 רמינן 60 ועוד ליס5ית
 קאמרי דסכי ופרקינן 5" 1ת1 חנות עד דע5מ6 וכו' בלנד ;ו 51" תגי וסדר סו" ;ימניסלי5יס
 סענירס יון 5סרחיק "1 קאמרי יונותס חנות עד וקמרי ע5ך ופסיגו 5ר3נן ~Sh'Sn לרנן גניו5יס

 .. כרננן. ופסיק דגמר6פסק, סניק טע)ו6 מ6י כן ohl נ)ו5י"ל כרנן נסדיק סילכת6 פסק וק6 '5סו 6ית ורנכן חנותרעד סרחיק" סקי 5יס ליח Sb'Sna דרגן מינס נפקי ק"מרי סענירס מן 5סרחיק 5סו וימרקאמרי

 ה. ב ו שה
 1bsn מעמס דמכן 3דיע3ד bSh 6)ור Sh~5nA 65 ר3ן כטפילו ית63ר סמסנס להוןמרקרוק
 מעיינית כד ועוד לקרות "חס מותרין ססחר עמוד ע5ס 65 06 5סס "מר וכו' בכיו'
 "יפסיק" רל"  מפכחת3גמר6

 נמליול ורבן rv15h" מרר' ל"פרוקי hSh גמלי"ל כרנן  סילכתן
 ביניסו ליכדורננן

  פלוגת"
 ד"מרינן וזדרבנן (pinh~ גוז4"ל  כרבן סלבס פנ"וור עד  החיוב בזמן

  מניר" כמקןהכווים
 ם3יר6 גמ5יא5 כרנן 5ע51ס ולסדרי 5סו סניר6 כמקן ומסדרינן וכו' לסו

 עקו o'"nlh חכ)ויס כרתכי" סעגירס מן ~olb 6ה למרחיק כדי תנות עד דק6וורי 5601סו
 וחניך S'hl~1 וכו' 5ך3ריססתינוק

 ויסייע"
 כווחיס סרחקס ענדיכן 5פסיעס דחיסינן לחכ)ויס 5סו

 ומ6י ע5ס ד"מרינן עתרינס לפרוסס גמרך "ידחו רס6 סי6 דתויס תניף דס"י לחימרו5יכ6
 ניד הס  יורע uh וקין ולו' פיפס  "ונס י"יכ" סכ" ו"סדריגן וכו' סעונר כ5 דקמגי סכ6סג"
 סו6  51"ל  מקרי  bJh ר"מר  סברי  רסקי  ל"ו  "ו  ;"ל ימחק רנכו ק5 מלכותכנודך

 סגר"
 ירגנו

 "וזר דסכי ;"5ינחק
 נפירק"

 יוחדיי  בן  למעון ר'  ורס"ר ג)ולי56 רנן ד"מר ס"  רברכות  קמ6
 סטתר עיווד סיע5ס קודם וקר, נמ;יך סכי ענד 61פילו סו6  נויעני מסתר  מהור  פיעלתעד

 ו"י וכולי  לריריסמ pir~n עפו חכ)ויס דתני6 כן לעטומ רסקי  פקינו 1"ע"פ ח31תיסSידי
 ו"נ6 כחכמים ס5כס ")ורינן 65 "וודי כן "ס5ך

  פסחים  "כילת  כעין ל, ותו תלות ער  ~וונס ריין  סרעת על  עולס סיס  כחכמיס  סללס"ייר  חס31חך 6ליע,ר כר' 50כס ד6ין ידענ"
 כרנן סהלמון פסק or ומפגי  1"ן סר3 כדנוור 6ל6 כך סדנר הין  יווינס  סוזנוייםופיר

 * * נפירום. ססחר ערוך סיע5ס עד ד"ררנמ5י56

 .ועוד7




