
 שברהקברכתסו

 לו.ששלה
 6נל ספסוקיס נסרר ולמוריס וגריס נמס ינhS 6 למפרע סקורך ,של יצתי 60 לי h~npרעיר

 נתורס לס ממוכס ס6יגס לפי סינף 16מר 6גי רם6י סיסינו לע"פ לפרנוס פרקס סקדיס06
 דתנן "סדר" קפדינן "6 וס" למפרע 3יס קריג6 ל6 לפרכס פרסס סקדיס 06 ד6מ6יוקסי6
 לוסיס המע סתקדיס סו6 דין יוחאי 3ן ממעון ר' וקתגי וכוי גמוע ob 5וסיס המע קדמסלמס
chותנילן "סידי דסתיכי כמאן 105 ומויין וכר שמוע 

 נתוספת"
 ומנקז מכנסת לוית סנככס

 ונומר מרמסס מחתיל olpn 656 צותו ועד מר*מס ויקרא יחזור 65 עמסן וגמר תניסמקרצו
 גסמייר סל6 אפסר 6י הנס סקרנו ומנקן רקמני וסקי נמגילס וכן ותפלס וכן נסלל וכן סוףער
 ומניס ר6סונס 16 0ר6טוניס h~pl והזר עסיסן גמר וסרי קתיס ,מגין נמי "י סלימס פרטם03
 6חרונות 16 6תרוגס תונס ליס נפיק מא סוף ער לקרות גריך "11"י 1נ6 רעמך סלק*61י

 וריו עמסן טקר6ס פרסס on~h וער מרקס יקור, הוזר סיר לוזן וקין סו6יל טלימותשקרצן
 . . יסדדי. דםמיכי כמצן רגנן דענדינסו נמי מיגס טמע 51מגי5ס לס55 05ומדמדמי

 דץ* 22 ך וטרץ.
 3סי רפליג תקן by51 סו6  לכההלס פרסיות סדר על לקרות פסנריכוסוזוד

 3ר%י ז"ל  וסו,
 בתוספתי ונדחני* וססיסית nhp"ע3ר

 הד6' נדגר חסונות סחי וכו'  סכגסח ל3ימ סככנס

 כגזן פרקם חני ש לך hn'h לן דתקםי סיכי כי עסקינן ופרכס פרכס ונין 5ך יימ*דמי
 סגכגס-

 גטתייר טל6 לפטר 6י טת*מר כרי דוק* מהנימס סרסור חניס Ph1 פרטס גחני סניגורומנ6
 טהייס  מלתור סתיס ומנין גמי 6י כקמרת ומעוריך סדנריס ענין מקנתם 656 היימס פרקס03

 "פילו ועוד לרקס הוזר  ולפיכך לפגיו נסחייר פרסס הני זהוין גתי 6י לך "יוו6 לפיכךמעלתס
 טל" אפסר ו6י hp17 תתייחס הכיסנדוור

 6פ 3תוספמ6 תגיך יזי סליווס פרסס 03 גסמייר .
סור

 וער"
 6"ר וכו' ויקרץ יתויר 65 סכי תגhS~ 6 סכן כ5 פרכס חני ססו6 מקוס נקותו דפוסקמסונר ינ" hS7 טעמך סייגו קמרי סוינ6 סכי תנ6 קפינו ינ6 )6 מקוס  16ח1 וער  תר"סס

 נדנריו דקדק כגר ז"ל 6101 פרסיות סדר ע5 לקרות %56 לכתקלס כן לעסות רצוי *יןוגודליי
 . . . נרכס לו תנוך ממחמיר ומי 16מר 6ני ועור וכו' רקמי ספינו"ע"פ

 לו*?%18לוץ
 דק6 ס6י 5י קקי6וערר

 פסיק-
5ffr לסיס 115רתן יכנס 65 גד51ס מגחי תפלת זמן ססגיע מכיון 

 למגהס סמוך לס מוקמינן קbS 6 *גן וס" סלת כממנת סימור עבין "1ת1 1כ5 היתפללעד
 סמנהס תפלח זמן ססגיע כיון וצמר )וי גן יסומע יר' תיונת6 חסון י65 סכי כי %*נדולס
 רחקינן לפיכך מפסיקין 6ין סתחיל1 06 קתני וסכ" SSDn~n קידם- כלוס סיטעוס להדסתסור

 הלפסי סרג נסטת ז") וסוא דמתגי' וכפטטס קטגס נמנחס 656 גי51ס נמגחס ול"וקווזסדחק ליכ" ס5כך וכוי ססגיע כיון ד"מר לוי נן יסוסע כר' סילכת6 ולית ג3רכות נפירוס פסקיגןעק6 נוגסו סילכת6 165 5וי נן יסוסע ר, וכגרי חיונתס תסוי ד65 סיכי כי ")יניס לסומתרניגן
 . . . לידען 5מר )יס  6יתידע טעם 03 מנhSn 6 הפקר 61י המרסזלל

 ה. ב ו שת
 "עיניתכר

 נגמר"
 ~hS דמחחוו לע"ג נודרי עסקינן גדולס דמנחס לך מתגרר יפס דפנת

 מדחזינן כן 6ע"פ לוי גן יסוקע לל תקפי ד65 סיכי כי hSb גדו5ס גזזגחס כמתניתין6וקימנס
לגמר"



כמו אברהםברכת
 0קי5 עסקיגן כלולס  דמנחס ד6וקוויכן hn~nplh סך נתרלגהה,

 דדוק6 מיכס שמע 56י3יס וטרי"
hs"-טעמך ווכי  לכההלס  רירן  בתספירה 5עו5ס"מר יונקב נר "חי  רג  "הרינן "לעפס גן ונהספורת  גרולס 3מגחס לעולס 7"וקמיגן ומניחרי hS סלכך  וכו' מזוג יסגר סם" גורס  

 וגורס סווג יסנר סם" o~rJ תרנו ולפיכך עסקיגן גדו5ס דגמנחס ד"ווור"י תגיסומילתך  פסיט"
 סיגי  כי  וכו'  יהילפס.סמ6

  רהסהלי
 ס%  גרולס ניגחס  bn'S 5י  בההרס  ריההסינן  החיסך  סך

h)'hפסוח  h31D  J"Pht  רפב'  ההביהין נוסקי  5יכ6  לוי  בן  יסויט בר' סילכת%  רלית  
 סמ0נס (1 תסיס כדנריו ס5כס  l'heהפני  תיונמ".51"

 תיונח"
  "י  לזהר  olb  רעה  על יעלס ch1 ע5יס

 סיוע" תסיס גילס נמכהסההליהין
 ע5יס  ליובל%  פסיבי  חפני bS  ניפזר 5וי נן יסולע 5ר'

 סיוע" 5וי נן  יטופל  לר'  הינכו ייכ,  וזהניהין ס6 "ל" ליס סיועךתסיס
 חיונת6 מיגס עליס 651

 ד"כי5ס סיוע" 51" גן51ס מנחס 5ע51ס גמרך כדתרין עסקינן גדו5ס דנמכחס תיונת6 ג'ינס5יכ6
 גזרס  ר,סורס  ר,בייס  וטעה,  להוך  יטעיה,לחוד

  ביפרים  ליהפוכי  %הי  די5מ"
 גמר"

 שיכת
  נ(רינן  לי 6כי5ס 6טו טעימ" גורס תקמר Oh1 נטעיוו6  נהפך "דם דיין נטעימ6 סכילמגור
 5ית סיכך  לגוירסגורס

 ס5כת"
 כך"יפרט 5וי 3ן יסתיע כר'

 גגוור"
  יפו ד65 ימתכיתין דנרכות

 51" ד30ח 3נמר6 כך"יפרם גדו5סוהנחס
  rl'nS 51יכ6 נסו  לן י6חידע סו6 וסקי 6סדדי קטיף
 . . .מיכס

 . 5ח ה 5 אש
 ע5יו ומלדפין סחסנון ע5 סומכין י0ר6ל 6רן סנני סיום 6נ5 טונ יום פגימת נסככות ,"5אמר

 ע5 5סקסות סיס כע"ע נ5נר מנסג 656 מספק מן 5ססמ5ק סגי טונ יוס6ין
 סנר"

 זו
 נרקעי  55oo  0קרי6מ ס3ר ("5 "יסי ךס, "דידיס דיויס וקביל עחס  יני  רויפ סנפיהלהפ
 כן oh1  גוהיסג על ונרכין 60ין עליו  מנרכין  I'bD וקישר דרוגן חי631 ת"ו מנסגתדשיס
~bnh6יכו 6101  סגי טונ יוס ע5 35רוכי  )זהייב ק" bSh קניי יקמר מס" לס יקיף 1"י וכסג 
 סי6 ספק מכוס  חקכחו יעיקר כיון  hSh  ימרס ל% ,ביי ס%  ביס  לזלזלי ד65 סיכי כ4סתם
 65 ס5כך o~s  לולולי ד5" סכי כי סתס ופרק נרכס ונעי סו6  ירבר.פס  רספן  יני טוני1ס וס" להם  ו%יפינן נרכס 'נ"י 65 דדנריסס ספק נרכס נעי דדכריסס ודקי למע5ס  "מרמכך
 ספק  דליו  רייוור  סוס סמן  S~r 536  סברהו  לפי  ספי  פסיס  י1)זן יי%  זס דגר s~3h*מר
 06 6וור שסרי ספק 6100 פסק. ז"5 ניסו סו" hSh עון  hSI סו6  הנפגע  מסרי  ייהר  65סו6
 סנח ונערג גחוויסי חגרות עירוני  הערב  צהרייי  לסיוה  פהל טונ יוס מערג עירנ ו5"בנח

 or סרי 165 ו"ס כ15ס נדנרי 6ין טונ יוס סיוס "ס נהחיטי  מוהר  ההנס  לערוההנפ
 ולש כקוס נדורי ולין מ"מס עירנהי כנר טונ יוס סיוס oh וקומי  והשרב תוזר ולמחרעירוג
 רסס 6יזס ע5 כן ob1 ספק כיסוס פסוק סנר  רק6  הכלן עירנ זס סרי טונ יוס סיס"וזס
 . .  להיסויי  5יג" ספק סטו" ס"חרון דנר ע5 גסוווך nlnpoS  0"1 ים  חנסג  ססוי יסמוך 06ג0מוך

 ה. נ ו שת
 ע5 5תמוס ר6ויכמה

  קומי"
 SW ניונ( 65 ספק סיוס 6נ5ינו 0י0 5נו ע5 סע5ס מי יס וכי  ף

 יום  הטפס  5וזס סספק  הפני סיוס 6ג5ך פגי טונ יוס ו"ס סקניעס עכיני  כסקר651
 6חד יוססיפורים

 לתומר" ר"ורימ" מפיק" וס5"
 % ובהסיך בו 5ססתפק 5יסר"ל 0ר6וי ד3ר

 סקרו3יט יסר56 קרן גגי  וס65 "לנו נמועיות ספק "ין כי עלינו  יהיבים  פס  פההוןתחן
 סטעס  1nlha סנרכם לענין לך קסית ודק, 156 נימים 6פי5ו "חד טונ יוס עוניןלירוסליס
 רי5מ6  תיסיכן ספק כ0ס61 06 "דרנה סו" סספק בזמן 3יס 5(5(15  ד65 סיכי כי קנייס"מר
 לעזור* ")זו די6115 דחיסינן מכ"ג פרצוף גזען סכן כ5 נרכס גו תקנו 51עיכך נס  לולוולי"חי

ניס*7



 אברהםברכתסח

 עירונ ויניח עירנ ו5, ידי  יעור נדנריו ע5יך וטקשס ו"5 כך6מר עניו מנרכין 51פיכךניס
 ימים שכי ד,יכ, ")ווריס o'h~o נזמן סד3ריס  דקותן קושי" 3ס  5יג"  וווהכס סי)ויסכסני
 סיס 5" כן סיס  1S'b 3ל3ר  סייויס לקלו פה3ורו  לך יר"ס וכי סס?י זיפניטוניס

 )ו3י"
 דין 13

  "מורים סר"יס נזמן סינרים "ותן זוהי nSh בסס  וכיוון  וספסרות  וסטמ"וחשקרינות
  עליו  ו5ה ספק נד3ריו 1"ין נעירוש ס)ודרס פכית  s~r יופיוכסס)וענו

 וסם3וס סקוסי"  שקין קופי"
bShמספק. מפני סי))יס  בילו פני  טו3  פיוס  ש,ויור לווי - . 

-----  

 לס. ה ל אש
 'ס" גמיוכן

hp~ תרויסו סנרי  s"~r ס"יסור טעס סנר דק" כדרנס טונ  ניזם  פכולדס ננינס 
e1cn5בילס דכ  

  ריויתלדי
 "סורס  שבח "תר טו3 גיוס  סנולרס  וביסס גויר"  וווחמול  סיירנ,

  תכין טונ יום וקין השנת ויכין וחון טונ 5יוס ויכין וחון יניאו ישר %ת וסכינו רכתיבתפוס
 גוירס ,סירס נווי 5חודיס טונ ויוס סחים דנידי מכנס ואפילו טונ ליום  וזכינס סנמ 51"לפכח
 ס3ת "חר טונ  יוסיפוס

"51 
 ביניכן לגדל  סעומדת תתרכגולה  פגולרס ביסס  שב,

 פגול  זל"
 ורב  יוסף כרי hSh  לן דסביר, תשבחת ל" שפיר בס וזעיינית וכר ל,כילס סעוחרחחר)נולת
  "סריגן ל"  נתיין כרב בשלוי,  מזבו  הפקין  וונוס %ו ינשרו  פירות  יופוס וי גורס  ר,תריילתע
 hnh "5' יוחק דרכ יוסף  כרב hSh  בתרנגולת ניפלגו  בבי5ס  ,רנופלגי קומיןכי

 יוחנן ר' וס,
 5יס סניר6כומיס

  מן  פזרו  למשעין לס  ונרווי וק" ומסגי יסויס "דר' יסורס יר' רמינן מדק"
 סוף ד"יפרח "וכ65 ס"וכ5ין כ5 יסודס ר' קסכר hnSh וק"מר 5"וכ5ין ססכניסיןספירות
  מוקיס רל,  תיגסרשיועיכן

 טע))"
  פזבו  מפקין  גזירת תפוס יל" רבילס  רוותניתין

 וספיית  וכולי טוב  גיוס סנולרס כעס ולתת בסבת  פכולרס  כעס "הת  זורתני, עסיסותותבינן דיי והיגרת"
~1Db

 ר3  יליביסו  )ותרלי  כיבסו  רבתריי  6מי ורב פפ6 רב ס6 הסורות כונן qShJ  כתערבת
  on~lhפפן

 ד5יטר" כתכ"
 ו"פי'  וותירין  לו שיש דבר ליס  רסוס גניוס  "ויחס  "סי ורנ קניעוח

  סוגי,  דס,  ועור  S1u3 ל"חרר3כן
 רגחרי

 ר' תפוס  "ומרין "חריס דתניh~h  6 ווישי  לוחיסו
 לאכולכן  סעותרה  בחרנגילת "י עסקינן בוזתי  עלס  מתרסיכן וקמ"י סי" תסכל  בי5פשליעור
 6וכ65 פרכיגן ק"  hnb' ררבס  כטעמיס  לן מניר" ו"י קרית 1"))ס וסי" סו" ד"יפרת"1כ65
  גרסיכן  מער3ין נכל נפרק לרכס hSv כווי בעליז"  וסוגין סכנס  חשוס "סירה ס" סוףואיפרת
 התגס יסורס ר' 6))ר ועוד תחענר ס))6  ירא  פסיס סשכס ראם "וצר יסודס ר'  וכי'  רתנןיפי
  "שגזעיכן  רלי בגזור%  לס "נרכינן וכו'  נימס  וכן בפני  ואוכלס רקבון טונ גיוס סכ5כ5ס ע65דס
S)oיכירי פירות מסוס "ו כנו  תיעיןחיו? %י  לניגור ד"יכ" ניגס "53 לכשרו ופירות שויו  תשעין  ממוס 3ס לתגור  דליל,  וויוס  תרתי  bw~b  ו"י נריכ" קרננן 5סו  ))ודס hpSn דס3יר, דעתך 
 סכנס "יסור נס ד"ית נינס  ,נ5 סכי  ניחי סככס  יחוס  ביחוס דק"סרי דרננן דטעמיסו5ן

  ד"יתמר  דרבס  לוחיס  5יס סניר" דרג "ככחן ס" "מרת ו"י  נריכ"  לרבנן  לסו  יגורס"ים"
  ולשרינן בוס  ווותרת  בוס  כולרס  "מר יותכן ור'  בוס  ,סורפ  3וס גו5דס "מר רנ טונ ויוסס3ת
  ויכליב" וקגיס כ"ר3עס ס5כס רnhol 3" סי"  לחת קדוקס רנ יסבר ליב,עלס

 לליעזר  דר'
 ור' דרוס סכנס ליס "ית  "מר ר3 יויפ5גו ק, 3סכנס סכ,  ופריען  סן  ידופוח  פתןרלוזר
  בלוזתר "ל,  יגפרו  פירות  מסוס "ו  שזבו מבקין מכוש "י סו" דרגכן דג,רס ניוחס נינס"יסור  בטעם  יותכן רב נחליו hS  לך איוו,  רלעילס ביוחס בי5? ,יסיר טעס חינס  למשמע 5יכ"גויסה 6י שיניסו חד" וס" ת5מ נסני דר3 כוחיס סיככת" רי"  וקמר ררגס סגכס 5יס גייריוחכן
 וסכינו חיכחי3 טו3 כיוס ויכין מנת ראין ומפוס סו" טו3 ריוח למרר  יסוידו יחר ריכתליי
יפת "53 דרננן נגורס "5" "יגו ט31  ביוס  שנולרס נינס "יסור סבכך כ55 נס "יירו ל%תרנגולת נגועי 6חמ51 נינס .סככת ח53 וסכינו דרים ד5" ווותרת טונ  ליוס שבח  סכנת סנר יוחנןור'



כשם אברהםברכת
 ממיס נידי גמירתם יחוס 1ל"1 לידס סכנמ מסוס למחר ויסורס נסנת נ51דס oh טונ ויוססנה

 . . . ניס עינן לן 5יכסר טעמך סיוע 6ו UD(h1 נס זור )זסכח 61י תרנגו5ח גמעימ"ת)זו5

 ה* 22 ך שה
 דרנס כוחיס ר3 ו73071 ועוד פירוקיס וקס ופריק עליס יותנינן יס6 כרנס מלכסלעולם

 ר63ופסק
 סי5כת"

 וזס6 6י וסימרת כרכס  רסיללתי  וויגס סמע דרג כותיס
 h~o  מיבבןלמידוע ליכ"

 וסכ"
 סתעמוד כדי 00גיתס ס0יגוי ולזוחו

 סקוסי"
 יעמוד 651 יתכן bS ס5ך

 נסכנס 65 ד5ידס נסכנס דרוס כותיס סנר דרנ סי" ר3 דגרי 3פירו0  שלגירוז )וס כלמחורף
 ומגווע סככס 5יס "ית ר3 ")וריכן וסיכ" חך" ספירו0 נוס סינוס וכיוס 6מס ננועי פינסדגור
 אסית 6)וס ניועי ניגס דנוור סככס 3ין ח5ק ל6 ורנס כותיס רנ ס3ר נסכנס רנס וסנרכ5
 5ג1 ספירט מס "פרס 1"ני 5ך פירטו ל, וכו' קריתס Db ודקי דע5יז" סכנס ונין ממיסנידי
 יעליז, נסככס דפ5יג מטן 5יכ" 51"5 מטרי hJh עיכינווס"יר

 60ין מיכס ו0וזע וסכינו נפירוס קר" כד"רר סי" "דס נידי סכנס זו וסככס 3זס1כיוג6 "סיר" טו3 ליום ממנח דמי"
 06ור6 סמיס 3ייי סכנס ד"פי5ו וקמר רנס hnh1 05ניעי 0סי כגון לקודק מח51 "5"וכינין
 כלומר דרוס סכנס ליס 6יח נרגס ולפיכך טונ כיוס יוכינס 0נת ו"ין 305ת מכין חולכך"מר
 דע5מ6 סכנס "53 5ותיס דסנר ומקן רנס 656 16תס "סר 50" סמיס נידי 0"יכסססכנס
 ורניס "נחנו "ותו טמענו כן כי 3יס למיצר ד"יכ" מנכון ספירות וזס דרנס סכנס לייקריל6

 מד6מריגן מתלמוד מ05ון ונר"ין סם טעם 50 ודנריס פע)ויס כמס זצ"ל 6נ6 מפי סמדר0גנית
 נסו מבכתת גדוריך וכדמעינית רנס מסכנם קון תחרת סכגס ד6יכס דמ0מע דרנססכנס_

 לירס סככת  סי" מס ירעגו ל" ולוגו לירס סכנת  ינסוס דרנ נטעמיס  "יחי יסכך נד51סתסיס"
 וכי שלידס נפענח בסני 1מ6י ג3ס ע5 מוחרת ונינתס ל"כי5ס עומדמ נס דבוריכןרתרכגעה

 כינתס 6כל והפילו "מס כ0סותט נולדס 5" 6פי5ו o'1h נמעי מוכנת on~o ל" 5יוחסקורס
 . . סחי0יס. ספירו0יס 6לו לכס מקין ירעחי ל6עמס

 מ. ה ל אש
 יוגחן ר' מ5פניShcc 1 מס רביתי 05)וס עינוד גריכס הייגס מזוזס נסבכות s~r יקומרוהא

 איתמר ד6יתמר וסיכון מסמס ענווס נמזוזס מנינו סל6 לו וס0י3 זס דגר מכין ז"5מכסן

 h?5 שמגוס מן חזרת ספר וגוף ISDnO סגוף ד3ר 50 וטעוזו "יתמר 65  "יחוזר ד5"סיכ"
orirn~מזוזס "ין ניח 6ין 061 סחיונ ס3ימ מפני 6ל6 וונוס תחטנ 51" סמנוס "ינס עימס 
 656 חייג עגמו מנית וכי זו תסונס ע5 5י וקסית סתדירס סגוף חונת ותפלין תורס ספר6נ5
ohים" כן o7h וכ5 סמזוזס מן פטור סת3ן נית מסרי גחתיינ 5" נניח -סדר 6דס "15לי נו זר 

 tS'Dh1 Ih~S סי6 טפילן מחונת גינית. סרי "ל6 עוד 51" סגוף חוג" סי" גס כמגאת גוכי651
 טלית "יכ6 "י גנר, חונתד"מר

 )ויחיינ"
oh1 טווינו נעינן סכ* ואפילו כינית "ין טלית "ין 

  תובת נס  0"ין c~Solb31  בפרס רר פקרס  ופעמים  תרירוח etcn ו"ילרמס
~rirn  

  תפלין  סרי
  65ו כמי טונים וימים מנתוח ועוד hlo  וזפלין  ומן  1hS דלי5ס 5ן כדקארר  חדירס  r)~hוריי
 נכ5 סנותנמ תונס סי" ו)זזוזס סמפ5ין  מן  פמור c~h  ומן  ין גוחניו יותר כן ו6ס  הפקיןייון
  לעווור וגריכס  חוזיר נס ויויכין ננחיס 6ל" נרדות דרין קין לעולס הדס גני ורונ כולופזמן
  במוחס הין 101, תורס וספר נהפ5ין פריס לך  "יזו, ולעולס מנוס  נמי נופס ולעולס רניסימים

 טעם" ויי5מ"  לימם ענודס וגריכין ניגסו ,קיו0ס תסעירייכו5סו
 י. . "0כח 6חרינ6

עיקר



 אברהםברכת

 . )ה ב ו שח
 סריך זס נדגר וסמחוזיר 6יחמר hS היתמר ד65 סיכך ייתמר ד6יחמר סיכך סחס31סעיקר

 סתודס כחני יכ5 קזוסס חסמיסי וונילס סרי קדוסס תקמיטי c~cn וחי ר"יסלסניה
 עבוךס נריכס חיכס כן ו"ע"פ סן קדוססתסמיסי

~nQS  
 למונך 5פי  ערופל  תיתיפי ייתרת  וזמ

  פכחן סטעס ע5  ב9ופיחך  וכמבעת  ולרופס  חיוויפי  ותפויס קורט נעלמן סן סקוןס כתני56ה
 קר"וי ונרים "65 156 "ין חייג עלמו סנית וני עמרת סנית מפני bSh  מנוס  יה1חפ  פעיןז"פ

 ספק מקוס נרגרי1 6ין סו6 חיוג נר וכי  פייט  פלחי  שמבית יקמר כעס גן וני ע5יססצתמוס
 זו למנוס חי31 6ין גהלז 6ין Dhl סנית  וופבי hSb זו נמניס חיינ D~h ם"ין דבריו מעניןלמנין
  גרנות 3ס5כות מעגין זס פירם וככר פנים כ5 ע5 3ס תייג ססו6 ת31ס  hSh כך סחפ5יןוקין
 כנון  "וחס  איעמס עד  ולררוף  בפ  למיהרל חיינ מהדס עמס מנה וס 6מר  פס 6סנסנספר

  סיין  לגג זמעקס  חוויס כגק מרסות דומין 656 תונס פקיכן  מנות וים וכו'  ילהיב ומוכס תפסע'
o7hסחיינ דנית  לפיון  פייב or~rn)  וזבתי  ייפיפ  ברי  bSh  מנינית )זן ומסקסית וכו'  .רנס %מ 
 orn ירסס מסמס טויס נריך כן 1"ע"פ סטיית  פפבי 656 13 ח"3 "דס ק"ין  לוזףזס דורסמסוק
  כ55 עווודת  פלכייך תמנך 5" כמתדקהק כן D~Wh1  יפס  יוריי  1"ל סכתן סטעס ע5סקוסים
Cuun3גמר6 גרסיגן דסיכ6 בו  בגלו  סעסוי מן 51"  פייר  וויימ  לפהמ טויס "ותו התייננו סנינית  
 ססיסץ מן פס51ס סגימין  והן סגרןץ ומן סקונין 'מן עם"ס רנ  .%תר יסודק רני 6מרדסוכס
 ונסדיק  מסמס טווים נעיכן פסו5ס נמי ססיםין מן 5י 6מר  hnp  5hlwa  יהרימפ גיכסרס

 ותכי"  פובך  לפס  לך תעמס גדו5יס קו" יקמר  תיפרך  רסיסילבלופים פריפנ"
 גדי5יס נספרי מנית כפרק

 נגמר" נמי וגרסינן סעסוייס מן ל6 תעמס סתומין מןצ"
  לס דייתים גירסה לס6י דמנחומ

 וסטעס וסולע  עמס טויס נעכין hnSh וכו' סקפין  פן עסיס ר3 ימר יסורס רנ "וזרנסוכס
 מג'נית 5מיגמר  ליכ" ונספרי ןסוכס נגמרה כך6יפרם סעמוי הן ע6  תיחס מסוס מסמסנטו"ס
 תכממ'4 לעומק סירי מי צפני קוסים ז"5 עציו  6ין  פללך  ליפפ o~lu נו  יייבבי  לי סגתונסצ51י

 * . . כ55 סנרתוודקיוק

- -

 מא.שאלה
 יתתיינ כך וצחר ד5מוח נריך  פפבימ  ופל  יקיר  הס ע5 ז"5 מכסן יונתן ר'  מלפניו  ס"5ועור

 סטין גיח  6נל  רלמות  לו  פיי לגיח hSh  היגו  מיווות ע5 וכתנתם וודכתינ ופסיגית1רוסי
 חכוזיס 6חרו וכן  פרלוזימ סן קססער ידוע טסדבר ז"ל חוור מסעריך  %ריתיי  פנוורי  דליזות5ו
 פתפ  רלתות  לו מהין פתח סב5 במיס פחתי "תך קמרו 651 חירות סערי ו"חד 3תיס סערי"חד
  סער  ותיירי  רלת-ות  לו  פתיו סער מנינו ססרי  וגז ךנר על לי blnp1  מיקרי  לי סערסיקרי
 ג5 חק 31וותגיתין פער גקר4 דלתות 5תנר  יי סיס  פלי מע"פ סחנר מער פתח ומסךיכתינ

  .דסער  אילמי מ5י"  ברלוזוה 165 יייגס סמע '"ולס מס5 חוז דלתות 05ן סיס סם פסיוססעריס.
 וירמסו גתינ ~ho  פהייופ  יפי סגין סמקוס וסוף וסיני6ס סכניסס מקוס מס 56" "יכופססער
 ממעל והונו ענרו ונן וינ16 וער וגן נו י163 גךיקיס 5יי  סמער  ומ גווי ובן נסער סעס"1ת1

 hSt  י5מות  לו מיס פתח .ויס סער מיקרי ק6 60 ן5תות נמחנס ס"ין n*vbl גמתנסבמעי
 גרוף ועד מקטן נסנוריס סט סנים פתח 6סר ס6גטיס ו6ת מנסחר פתח 656 סערמיקרי'
  מיפ קווד גמנ6ת נעיר מעריס נפתחי ונקמר  ולתריו  פגר וסך5ת 3יס וכתיג מפתת  לפי%וי5"1
  ד5תוח  לו  מיין פפפ  ויפ  רלתית  לו  ייפ פתח וים  דלתות לו ס6ין מער ויס ד5תומ 5ו סיסמער
ss)n165ספתיחס שס סספחח פתח וכלוזר  סער ביתר  לזפ כן ו6ס גרויי וק" 610 דלתות ך 

 ספתח נגד נן וע5 ס56ס נסערים סנ6יס וסני"ס סיני"ס מס5ו5 סס סו6  ופערסנכו56
 מכסן וין" וכחיג כנגדו וסוף ווועד "ס5 פתח וסחטו קרגכו רקם  פל ידו וסמך שנקמרמתת נקר"

  נמ5מוד  יפ סמוכיס וכדריסת ס"מר ויזם רניס וכמוהו סנימ 6ת ומסגיר סביל פתק הל סניממן
hSn



ע14 אברהםברכת
 יויע יינו סדלמומ קודם "3ל מימין על )07171 למן כדי סני6ס ירך (,olp לידע כדי 656"יגו נריפי  ריי"  תלי כחמן רנ ס"מר ומס ססלכס ממכו bSh nnhS מכר מעסי ס6ין לן קימץוסלק

 . . . ינית 5ד 3or"י

 ה. נ ו שת
 נעזרת פירכ6 מניתי 03 כסעיינחי 36ל לסנחס ורידוי 03 ים נינם דקדוק סקוסי6זו

 סכתיג ועוי סער "יקרי לפיכך מדלתות כבגד סמסך' סחיר סער פתח ומסך מדכהי3ססקטית סנורי
 ספמח מעל ומסך פסוג! סכתונ וענין כלל פתח זכרון גו ס"ין וניעייך כמו וקינופתח

 סחנר סערנמקוס פסו"
 ומיום"

b)~b ס"ין תלגמי ג'ינס וכו' ססעריס כל דתנן מתניתין לענין מינם 
 6חד נפחת  לתגי ליס "יכפת 651 מעריס לסו קרי ולתוה לסו ים דרוג ותיירי נסלתות 656סער

 מ"חד חון גךלתות כולסו וסרי פתחיס מג" סיכי מקטים סייגו ספחחיס כ5 "מר קילוו6דר3ס
 גניחות ססרמיסס לוזיוזר6 ל"ו נפער סעס 46חו וירמסו ולעניןתסס

 דוק"
 "ותו סלחני ו"פסר

 ידוע סדנר' כמהכס לסער מסער וסוכו עדרו דכתיshn1 3 לכ' ססער זס ולענין שסער סמן סדלתוחעם
 חסרות 1ל" מג61ות לטס ס"ין פתת ול6 סער hS גמחנסס,ין

 כווו 4"י אסער. זס וכן כלל כגין 1ל"
 וייכף 6מת פית ד6יקרו דלתות לו סיס סער ולענין 610 מעגין לדמיון למון ס6למ ססמיס סערוזכו
 עיקרו ןל6 סו6 ספחת 656 פתת עיקרי לא סססער ככנריו 6מר םל6 קחי* h~)b מסקיש"
ל פתח ילפות לו ם6ין פוזת סכל "מר סכך למגיגיס גריסיכן ודנריוסער ק מ  . , . ווקרי' ל6' סער 

 מב.שאלה
 6חד ינרך כך וההר ססינס דנעי ט61 353ד ויין רפת נרכות נ0לכוח ד5 טפסך מסישי

 מנרך 6חד ססינס יל" Ph"~ "ל" ססף3ס נריכין קינן וווטקין "וכלין סהר 6גללכולן
 דל סרג וסמינו דסשיכס ו"ע"ג לנפסיס מנרך חן יכ5 מסכי 65 נפריס סקר 6נל 5סוכמסגי סו" ויין פמ יוחנן לר' ומסמע ד6מרי 6יכ6 נגיח למס ז"ל יונתן ר' ליס ונקיי 1ק6לכולן
 ולפיכך ספירווז ומכל סמסקין מכל תשונ סיין וכן סכל וזן חסוג,ז מספת ידוש סדנר ינריועל

 מעלס ספירוס זס לפי ענייו נפני נרכס ו"חד 6חד לכל מנריכין עליו,6כו סמ3רכין סדורחסי3וח
 מספח וסיין ספת וזן יחר חסונין וסמסקין ספירומ 760 נמנע לימני חרי נסנסו יעסנסעל
 "הד ינרך ל" וסימנו סנתועןו שע"פ ספירות! וסקר מסינו 16 קתועדו 06 לכל בנרך "חךוסיין
 פירוס מוח סכי 1ל" סמי" כסמי וגיורך 63רע6 יני63 גדול -6פך לשך כריך "חך כל hShלכל
 חד קיטני סתרין hSb ליצגי תריתנסו

 טעם"
vh lk~S ענין הלוקס מס  וקין  bSh כמנוי 

 סי6ך' סמימר6 נוסת ע5 מקפיד ססו6 כך נמלמוד מקומות כמס ויהסמינרי
 ס"ין 6ע"פ סו"

 "חד ינרך כך וניחר ססינס דנעי פח hSh מנו ל" רנ "מר ספירום חס נעגין~ספרם
 פוזר יוחנן ור' ססי3ו סל6 "ע"פ לכל מנרך 6חד 6ל" ססנס 3עי ל6 סיכריס סקרנל
 סיסיס ססינס לס דרסני פת hbh סכו ל" רנ "מר ולזמרי 6יכ6 ססינס נעי נמי ייןלחילו
 ס6ר 36ל נונד סו6 נפח זס ודין לענויו משך ,חד כל מס31ין סיו bS 60 לכל מנרך6חד

 סו" כך נמי ססינס נל" hSh סםינס נסו מסגי קנ"מר כדין זס דין גסן "יןסדנריס
 יזהגן ור'

 כ6ן עד לכל 6חד סינרה משנס לסו מסני ססינו 061 לעלמו מנרך אחד כל יין "פילו6מר
 סוגיא ר61ס וקני זצ"ל מסס רננו סל דגריוסוף

 רסיט" כמר ל" רגמר"
 כר' רסיסו, כמר ול6

 כרוב לפניסן 1ס3י"1 קפרה דגר קמי יחני דמוי הלמידי חרי מסגסו למפסק ליכ" ויליונתן
 60 וכעי מפרגיות על ונרך ~TD לנרך ונסן ל"חד רסוח קפר6 3ר גתן ופרגיותודורמסקיגין

 נמ5י"ל דרגן מועמס ועור ויין מפת חון דנריס כפאר לכולן מנרך ס"חד כפירוס"מכהן
וזקגיס



 אברהםברכתעב

 לר' רמות Sh~SnJ רנן וכתן ו"כ5וס כוהנות 5פניסס וסני6ו ניריחו מסונין ססיווזקנים
 לכולן מנרך ו"חר גינסו ויין פת דלקו כותנות וסרי וכו' סלם מעין 6חת נרכס ונרך כלפןלנרך עקינ"

 סרג וכןנרי לנפסיס מנרך ותך חך כ5 סמנו 6פיל1 סד3ריס סמ"ר למיתר "פסר ל"מלכך

~ar
 למפסק ליכ" כמי

 מס "נפי יוכעס לן רסיט ל" לימני תרי למכסו פרים דק" דפירוט"
 לו 4גין עגמו נפני נרכס 61חד "חד 5כל )ונריכין "כו עליו  ס)ינרכין סדנר חקינות לפיס6מר
 ניח "ור לפניסס וסני6ו סמררי נניח יוס3ין סיו רננן דהגו 5ן סייע "יפכ6 וקנן ז0דגר
 ויחד "חד כ5 6ו))ר סל5 וניח מ5ך סירמ עם ברג סכ"מר מסוס לכולן מנרך 6חד "ומרסמקי
 סדרת עס נרנ סכי 5"1 ס" ממדרס ניח ניטל מסוס סל5 ינית טעמיס h)nlplh1 לענויומגרך
 דמתוספי סכן כ5 6דרנס ססכנס נסעת מחסינותיסו גרעי "יז"י ויין פת סכי "י ועוד לסו 6יממ5ך

 וכי לכ51ן מברך והחך hSh נחלקין "ין סלמס לחלק מגוס סיכלו סנים גווי וכן נססינסחסינות
 ומס יכולי ג"רע" יני63 5מימר h~'h ודקי סכ6 מהסי3ותיס פוג- גרעי סלמס קנעסומסוס
 ,חד ינרך כך ותחר ססינס דנעי פת 656 סגו ל" רנ ק6וזר כסכי רג דגריספירוס
 גרסי 5" וס" ססנו סלD"Ph1 6 לכ5 מנרך "חד hSh ססינס נעי 5" דוריס מ"ר 6נל5כל
 "פי' 6מר יוהבן ור' סםינס נעי ל" יין "גל סספריס נכל גרסיגן סכי "65 סך3ריס סתר6נל
 o~s מיגעי ססינס נעי יין "ף יוחנן ר' דק"מר יין 6פי5ו מ"י וכולי יין 36ל ססינס נעייין
 דרג קמ6 ליונק ע5 כססקסיגוועוד

 מ"י לעגמו מגרך ואחד אחד כל דקתני דנריח" בוריס"
 יין ליס חסינ "י להיעקר דדעתיסו ביסוס וכי למעקר דועתיסו 6ורחיס ס"כי מתריך דק606
 סס6ר פירומו ולפי ססינס 05 דמסני6 פח 5ל6 סגו ל" רג ד"מר נתר* 1ל5יקנ6 כפתושוי

 כך גמי פסיפס hSJ 6ל" 5כ5 מנרך "חד סיסיס ססינס נסוף דמסגי זס דין נסן 6יןדנריס
 נתר" "ליסכ" מומניכן דקho 6' מ6י כן ohסו6

 דרג
 דנרית" )וסיפ"

 מנרך "חך וססנו עלו
 מנרך "הד olpn מכל. דנריס דמ"ר רנ ק"מר נמי סכי דס6 סי" יר3 סייעתיס hOלכולן
 גורך ליין הין ועתו 'ולפי ליין  לעי  ווילי לפת ססינק דחסני מגו משרין hp סקי זמ"ילכולן
 סו" כן נמי ססי3ס 3ל6ססיגס

 סתסי13ת שלפי סנרו לפי ועוד לעולס פת ניס מסני 651 ויגו
 "ל6 ססינס 3יס דרסני פת "ל6 סגו ל" 5מימר 5ר3 ליס סוס ל6 לעגמו מנרך ואחד 6חךכל
 65 דס6 סכי לפרק ליכד סלכך פיזור 03 דמסני פת "65 סכו 5, למימר ליס מיגעיסכי

 סוגיארסיט6
 דגמר"

 מנרך ואחד "חד כ5 0ס3ו bS ואס לכולן מנרך 6חר ססנו 6ס דנריס ושאר יין ונין פתזין מלי וכל כמר 1ל6 כמר דל" ריסט6 סקנ5נו פירוס ולפי עיקר כל
 נפירוס" לסקריך מקוס ואין יוחנן כר' 61ז65עגמו

 ליס סמיע" ו6י  ררך "וחס עי  דפוזעהת
 שזועת" דס" נפירום" מילת"5מר

 ספיסק" onlh 6ת נו לתקן
 . ועגותנותיס נטינותיס לן ליגריר

 ה. נ ו שת
 1"וזור6י  תבקי וכיירו דל" וזקנים. גמלי"ל דרגן מ)זעסס קומי" 5יכ" ,"5 יס1גתן י' עלאפילו

 דסנסו מעמס 6גל "תרונס כנרכס וזקכיס גמליאל ורנן ומעסם ר"שונס )נרכס6ל6
 ע5 קטי ר0ו" יר6סתלמידי

 סנר"
 מפלוגתא ז"ל מקרי "נ6 פירוט ע5 ומסקסית S~r יסונחן רר'

 טעם" סלל ניע ייסני סלל ושית ממ"יוניס
 "ג3 מ5ך סןרת עס 3רנ

 סי6 יפס קוסי" גרר"
 65 ידלנס חנונות פיס "ים נל3 עמס עמוקים גויס לס. מסכחת זצ"ל נדנריו מעייכית כי"53
 מימר" סקי עליס דיקמי סיכי כי לע5)ז1 "הד כ5 טינרך מנרכס סתסינו)ו 5fft"מר

 ס5ל ונית
 hSb מלך  סררת עס נרנ )זמזס "מן עונין זסכ5 וצנרך "חד סיסיס חסינותיס ודקידסכרכס
 לסרבות בו  סנסנין  5ריכין הסוב  עליו  ס)ו3רכין סדבר ס"ס ")ור עליו  ס)וברכין נודבריזסיבות
 ועוד "ליו ססגיעס  ססנ"ס הטיבות זיפני לעכוזו  ויהד יהר כל הברך ולפיכך עליו  לפסןסוריס

מסתמתי
 נססיו hSh יולך סדרת עס 373 50ל 3ית "מרי דל" ז"ל אירוסו רנס  httsn 6יכ" 11

 סכרית" סי" דסכי דססינס דומי" סנרכס ל,ותס 1מתק3גין יפנין סעס16תן
 וכו' יוסנין סיו

 גרכם נריכין סד3ר חסינות לפי סיכך כ15ס מ5ך ויסורה גיס דליכ6 מקרס סדני מנקרתל"



ענג אברהםברכת
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 אברהםברכתזנה

 ע5 נס ססקסיתס סספיקות כ5 פירסנו וכנר 6נ5ינו סם טעם 5סט ס6ין ודנריס ע5יו111כחת
 . . . סככון מפירוט ססו6 ויר"ס s~r סרג ופירםספירום

 . מג ה ל אש
 עניו וסקר קידסס hSh Dh קוקס נקוין חייגי עD1b 630 5 עין ז5"5 סרנ פסיק דק6האי

 s~r מכסן יונתןר'
 סו6 חידות מקיר הר' וסנר רנס ע5 גערומ 156 נפרק ד"קסי מס"

 קסי6 וזאיר יר' 6י 05 מוקמס נמקן מתניתין מסקס וויתס נמקוס 1"פי15 נקבם תורססחידסס
 כר' "ינתו

 יאין לן קיוו" דס6 גויוזרת קמיך ימחק כר' h? "חותו קטיף סקנס גן גחוני"
Op15ערוך תלי1וד מכיהין  שקין זו סקושי, על  לריתוך ט6ין ז"ל 5ו ו0סי3 קירסו ס5" "ע"פ עסיסן 

 וקטיף  זו  והאבס  ובחנו (1bc וכווס 5קיס וריס יוחנן ור' עיל, שסרי ויותן מווסת סלכסופוסקין
 ויימר" "סקי5י

 65 נסנריסו h~lnb' וכמס לקיט וריס יוחכן ור' hSlu נחלקו 5" ססרי טו63
 י15קין מנן וסתם קנס 05ן ים חגן דיעכה כריחות "חייני כרימות חייני רמינן רמי"כתירון
על"

 דסכ" יותניתין 16קימו יוחנן ור'
 סיכך

 ד5יכ"
 סגר וק6 נגערס פוקסס עולה מלקות

  ודוללות ממון ד"יכ" סיכ"כ5
  ממוג"

 לקים וריט נו סתרו נסoni)th "5 יוחנן ור' וכולי ונסוס
 3ס ל"קשויס וליב, תיתר65 המזרת מלשתן רירי  ועל ומס"ס )וקס סנר יק6 מקיר כר'"וקמש

 דוויקטי5 ד"ע"ג נקנס תורס סחידסס סו6 חירוק ויקיר דר' "5ינ" דקסנר  טרנס hSh מיריול"
 5יס סלית יצחק כר' יו "חומו קסי6 סקנס 3ן נחוגי6 כר' "1 ופטרינן נתו 5יס קטיףמסיס
 5"1 סגנך סכ5 !דגרי מלקות 03 ואית המזרת קפי" כריתות נחיינימ)קומ

 טווס"
 י5פינן וממתן

 מסנס חכוני מגס ז"5 "711 ועוד ודקי. ערוך תלכוד hSh סיח די5מ" ול" סי" דחית" 165דם"
 יר'  לדוור סיס ז"5 ,וזר וגס or דגר ט6מר תנ6 טוס מסיכו 65 ומע51ס ,ס נדגר סרנסחו5קין
 וכי סלכס ואינס כקניי לוקס נסתר"ס לקוין תיוני נועל סכ5 5יס ומנירא זס נדנר חולקיצחק

 ר' כחלק 65 סי" זס נדגר סלוקין מן ו"5ו נפרק יצחק ר'מחלוקת
 עקינ"

 "ל6 ינחק ור'
 מלקות ננ55 "ינן סנר ינחק ור' "רנעיס מלקות נכ55 יטגן סנר עקינ" רני כרימותנחייני
 "י ק"וור סכי bSh 6חרינס סנרי נווגוזרת ינחק 5ר' סיט מסוס 5"1 ממזרת קסי" ,P?5:ר' "י דרג" "5ינ" פפ6 רנ דפקני ומטי דחייתי דפ5יג ח"ן ליכ"' כריתות נחייתי 36ל6רנעיס
 כלומר )"וין מחייני 5יס תיקיי כריתות ווחייני ינחק דר' 56ינ6 5יסיח"

 3ם5מי
 מתרני כויסו

 כריתות מחייב. 5יס קסי" ד65 ינחק יר' hi'Sh קרנס "ל6 כריתות ח"3י כרמתרני לקויןחייני
 סתר"ס ד"יכ" וסיכ" יוחנן כר' סנר 6י מכיח" 3ס מסייס ולסכי 65וין חייני מיתריןבזיכי
 "5י3" קצוין נחייני סכ" מתרין נהט5ומין חייג סתר"ס ו5יכ" וסיכי סתסלומין מןפטור

 דר'
 ד65 סיכת פטור 3יס  "כנרו כיון,,די5ו וקמר 5קיס כריס 05 סנר 6י 6ל6 יוחנן כר'ינחק
 כממורת 5יס מניר" ינחק טר' 15וור סיס "מר ועוד וכו' 05 ממרין כמה פטור כמי 3יס"תרו
 "מר וסרי באחותו דעול6כסנרן

 ע51"
 "יפכר ינחק כדר' ננערס bS נוגרת נ"חותו טסו51קות

 ינחק דר' "5ינ" רנס מתרין bp דס6 איפסר ד65 חד" 6ני וקומר נממזרת. 5יס סניר,דסיכי
 מיג, גפק6 מ"י ועוד 3יס "תרו ול6 60 ניס דפתרו ס6 קסיו ל" נוכחותו יוחנן כר'כממזרת

 סניר"-6ס
  בוווזורת

 פטר ל" עע" מלקות חיוב ר5יכ6 סנר ע651 וכי נפיחותו  רעולי  לשברי
 nlpSnI יומון ד"יכ" סיכי כhSlu 5 קם3ר "5מ" קהוורינן וסכי  מממון חיוב מסוס  hSh  סוללותוין

 561י' ~(ss  תלייה  ריןליבי.  קידוסין bS3  יתויורה סרנ דנרי ולפי מלקוח  דין  רליבי  מסוס  ול"ו  לזי  hS ווויקי ווילסממונף
 "פי' דעוhJ~Sh 65 חריננה 0" ועוד 3ע4)ס כגון ממון י5יכ" סיכ"

 Su סכ6 סיין סוווכיח ד6טכח מערוך וסת5מוד ויתומס ODIC1 נוופותס  (o~P  יסותותימק
 "ונר רנ6 יח55 ל.  תרוכז לוקס SPJ יקח לי  פולונז לוקס קידם כן 06 6ג6 חיינ לקויןחייני
  5ת מסוס יקח 5" טעס  חי לוקס קינו 3עhS 5 לוקס נע! "מר רנ6  יפלל יי  וויומ  לויסגע5
 נכסן ר63 ויוודס  ובולי  גרויפו נווחזיר קניי ופודח גווסקנ6 מיק6מלינן סגר hto וכו'יוזלל

גדוף



ענק שברהםברכת

נסו ס ייסורי bSh סתם פ5יגי 65 כין ועד5חח5קותס
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ען אברהםברכת

 נתגרר וסרי s~r כדוור פליגי לקוין חייגי נכל 656 פ5יגי נלגד כמונס 63יסורי tbSIל"1ין
 )ודנריו hSh "יגס ענינ" בסקי קוסיolsP 6 6יכ6 61י סקוסיות 1Sh מכל קומי, עליסדליכ6
 עליו הוחס קרקדק ווי ר"יהי ול6 בלנדז"ל

 וסו"
 נחולס סיתס 3ת%ס נערס נסמכות ג'ל ס6)ור

 ומניס ודודתו רתותו נגון כריחות ממלכות סיתס oh סמפתס "D11ho 1 ע5 "סורס(ו
 חייג וקינו סו"יל סחר,ס סם סיתס לוקס זס סרי נו סתרו ch לקוין מחייני הסירס "31סן וכיוס"

 קוסי" s~r לדבריו יו דס5כס מסלם זס סרימלקות
1rc 6יגס 06 לקוין מחייני טסי" סנחולס 

 ,ינו 13 סחרו ל6 נין 3ו סחרו נין 15מקודחת
~p1S 

 גו סתרו נין סי" כקודמת ו6ס עליס
 לקוין מ"יסורס ריכס ויפילו קרוסס תטוס לוקס קדומס וגסוס נו סחרו oh1 סי6 קירויין3ל, דלעולס כס מחרן וקני קסי6 מלכך 6וגס ול" פתוי 5" דליכן קנס גת "ינס נו סמרו ל6כין
 לקוין מחייני ססיתס "ו ")ור זס ומפגי יוריו עניני סכך תרע ל"ויז מלייסורי תסיס 6ם סכןכ5
 "ימוח מלכות נתחלת  יתר וכה לחיוג "יסור נין מספרם ליין מייסורי קסיחס "ו ,מר%"
 מתייני ודבי וקדסס וכו' לקוין היסורי סכקר"ין מן כרח עליו חייו ול6 נתורס ני"תו טפסרכל
 חיוג" לעכין לכך ענמס סתכין קני פרק נסוף מסגריך 1זס סי"ללווין

 לענין ל6 כמלקות סי6
 ול"ו סגערס, סי" ד"כומס ו"ע"ג לוקס וסתר"ס נעדיש סו6 סיס bSh osiP5 oh סו"חיונ"
 מסגריך "ע"פ ז"ל קסום  אותו  לתרנו דנריו ומתוך למנימס זס תירון סו" דרור וכויס סו" קגסגן

 "חת 3על cbn למ,)ור6 ל6ו עליסן ילקס כך סחר לאיין כאיסורי לקירוסין סח(קיסנר"יוחיו
 כל "סורות ניאות נסלכות ")ור סכך ותדע לקוין "יסורי ונסוס hS קדטס "יסור מסוס"גל לוקס DSIPS  .לי  בלל  מוללות ניס סייך 65 קידוסין גל" וסים וסתר"ס נעדיס לקויןואיסורי
 מנס"כסן

 היגו גגות דרך עליס 3"1 1"ס לוקס וגעל סדיוט נין גדול נין גסים  וזמילמ  ,יפ
 "חד ונסוס 6ל, כלומר חאלס "1 גרוסס 16 ,וגס מסוסלוקס

 וסו"
 "מר וכך סקדטס איסור

 ים ו6ס קדסס מסוס hSb כלומר יופזרו )זסוס לוקס "יגן קיים 1ל" נעל עפר חמססנפרק
 מס קדסס מסוס לי מס op15 וסוה וסו"יל כ151 מדקדוק or לנו למס כן "ס לזמר "דםגפם
 לקוין "יסורי מסוס 13 סתרו ק6ס סרקדוק גוס ז"ל סו"יל כמס לו נקמר לקוין "יסורי מסוסלי
 ממזרת ע5 סנ6 יטר56 16 גרוטס לל סנ6 כסן כגון לוקס קיסס מסוס נו סחרו ו6ס 15קסקינו
 עליס "חס וחית סי6 )ז)ז(רת 16 סי6 דגרוסס פרוס ססחר6ס נעת לו יקברו "0 קידוסיןבל6

 נו טסחרו ס"ס םל6 דוויך דליתס כח"ן זו דסתר"ס לוקס קינו ענד h~h פירט 51"מלקות
 קידוסין 51" כתונס ל" סס וקין סו"יל סי6 וקדסס פרוס לו יעוורו י"ס נו מחיינו ס"ס סו"עליו
 דסלפם (1 )חסונס סרהבנו סנס טחיי3ו ס"ס סו" עליו נו מסתרו סססס חלקות חייג פירם1ל6

 1ל" יתירס וניגס וזרונס רחנס דעת ונריכס סי"חמורם
 . כל5 עליו קוטיolpn 6 3ס סס"רנו

נסייעת"
 . * * . דגמיך

- -

 מר. וה ל 14לט
 ר3ריס וסלמס בפחד ס,סס 6ת לקדט  תורס סל נסס ווסות  נסים ספר  וחתלת י5"5 סרגאמר

qn)s16  חחלס נגוס לי וקציץ סופריס יזינרי ונכסף מד"וריח6 ונסטר נני6ס "ו נסטר 
 סדר ו")ז6י ד16רית6 כסף קידושי נמנעת כגריס ססלסס זון ג6חו לקוס דאוריתא חיונסר6י
 סמ15ס ידי נפיק סכי מסתים נ"חת לקרס חיינ מך"ורימ6 "מרת ו6י סופריס מדגרי נכסף6)ור
 קרופי 6י וטוך מדרבנן דסו6 מרידי וייפטר דאוריתא תיורי In~rh סיכי מדרבנן ססו6נכסף
 סחטנית מן פטור וחוגג רין בית  מזריחת פטור כמזיד עליס ססנ" מיגס כפק" סו" דרנגןכסף
 "רוסס על סנ6 3כ%ס "5" וגי"ס סטר קדומי ונין כסף קרוסי נין רננן דפליגי "פכחן651
 חיכי( נפק, דרככן כסה דקדוסי גווי 6י )ומ(ר סחך ונכולסו חטאת חייך מוגג ו6י סקילסחייב

 מנטיף ד"וריחה דקתי )זקודסת נסטר 16 3ני6ס כן bb5" וקידסס "תר ונ" qD13ססמקיס
 גס ממגו נריכס 1"ין 3י6תס על וחייט קדושין קידוחיו "ין hSh סו" וסכי ניסכתן זל"ירנגן

ועוד



 אברהםברכתעד,

 ב ידב :(ג שנ עג יש :'צג ב:ג"ג:h51D 2 ,::1:י
 עלי נס ג:ם'ניו"

 :הש %:נין :;:לץ י מג" י:ג(
 1כ נ ית 1ין 1 1 ק :גי%::מגומן:ך

 "פי5ו סו" ן
 5ים" "פי5ו "5" ס"סור כונוס עמיד ק"ד5" ערם מיגעי 65  ילוור מיגעי 5" מלחיןו"15 :%עמע;ק%:ג:;ךןה נם טןט,%נ:ג%ןלי:ע"::;יבל

דק"
 tQh" כזזי מנוס עניך

. . . 

 ה.נ ו שה
 מעתיקו ;1 ס5כס 51"5 מקרי "63 כתיקן סקודס 5כו וכמרומס נטוי ס5כס סספריס מגיסולא

  נתחלת דוזקקיכן מס"5י
  גיס" סוי יל" ודמד"כוסרית" לווידי  ןכתונוחיסכיר"יכ" גזור"

 כ:מפוס
 ם פניקס, דקדיס סיכ" תיגח ס6 6סי 5רנ רנינ, 5יס ט 5קייוסיס רנכןי6פתיכס
 ,כות 3עי5ת 35עי5תו רננן מויו 5יס"מר

 ומוו"
 דחויס ,ו סר6יס מספר כמתיקן 1"5 15 נר6ס

 "פמר (qD פש  חיוט hSh  ררבע  כס,  פעירוין ייומ  ספי יןירעת, רנוירפ כל ,לסולחיוור
 נעילת וכו' 5נעי5' רננן מת סויו ננעי5ס ד6פי15 ודחינן נועל ורננן "דעתך סנוע5  כליתיתר

  סקוסי" ו"ותסמורס
 ים1"מסקו 4ת י" nSr:r:sJT :4%51 סמנ  פיוזבין עליס  יייי י"  ריריו עייר טל  פסימית

73Php1 5ס כי ימר

k~nthלו  תסיס  כך ו"תר עריס  בפכי תתלס k~nbS יין יעת  כי  יכ,נזר  onh  
"31 ~'Sh

 "נ5
 OS13 נ"ל ,1 ין "ניל וקנוסי, הע ו",,ה התנוס ן-ס )ת "ו גן ,, clo~n1 ורסיסעריה

 י י .  זס 3ו3ר וסקריך נורך נכו  ועין  יבילימס סספרס 5ך ית63ר ווסת נספר 1"5 3ד3רי1ועיין
--- - - -- 

 . מה ה ל אש
  תפכי ססנת ע5 מרו פסו5ס סנכור תחת  סכלים  סכת  14פילו  פיוס נסללות  s~ir  המרותוצאתי

  "5יכ" יוסי ול'  תקיר ר'  ווחלוית  וו גזרם דם" נגוס 5י  וקסי6ממניח
  ס55  רבית.

 נדל"ן:%: י(רין:ןע גי ש)הגע':,%:יך שן עג;%'נ5:;נון.
 זס15 3ית  בוזיוס סמקי וניח יפי בר' 2 וגיוסי ור'  בייר רר'  לן ויייוי מלן ר"5י63
 ):,1 גכוי"ג::עע'):')" %:נו, ו:,3בעיוכ שצ



עבי אברהםברכת
 קיסור נסעת נהגר סטכח על גזרו וכן ק,מר דסכי טפס51ין s"r פסק ק6 נחכר כליס פכחטפילו
 תחת נפוכח יוסי ור' מקיר ר' כהבקו 65 סנר דק6 לי גר"ס דנריו ו7וכל5 ויניח מסוסענים
 מסו" 7וודיס 0כ5 וזאיר ר' דק"7ור נחגר נסוכח bSh נחלקו זל6 ורנו מגוונוסנגור

 וגויר טמור
 וווייור6 וכו' ולחלוקת עןיין יוסי ר'ליס

 נסעמ מניחן מודים סכל דק"מר "מי ר' דני ד7וסרסי"
 יוסי ר' דיי הד" "נפי  תהרי סב*  לוויוור וליכד  "ת"מרס נחכר 0סכח על וגו' עניסקימור
 סניה" בהיכן hnh'  פליג hS ריסק פליג"סיפא

 0" מויין  סרסר יוסי לר' hSh כוייר לר'
 יוסי ר'

 hnh~ ריס" וגסוס דחינין ל6 ד6י דחינן hS ריטב ומסוס דחינן מיפ" מסוס למימר ו5יכ"ווודס

 3חד6 ס" נ6הריס "חריתי 5"וקומי "נטרכינן hnhl' ממגינה סננור תחת ססכח hnp 05ל"

 3טלס סנרי סלל  ניח ס" ל"ס)וועכן hnh 3חנר במוכה ")וי ר' )וטרסי6.דני 6י ועוד לןסגי"
 הינעי וזחסנתו נטלס 105 סניר6 כוססו מ3ר גוייר ור' וכו' 3ט5ס ל6 סדרי סמקי זנית)וחם3ת1
 3םלמ6 ימרתד6י

 ק"יור דסכי ספיר ל"סווועינן hnh סנגור החת 6סוכח 6מי ר' דני מסרטי"
 וניח סווגיי 3יה כלומר סכל דגרי עניס קיסור נטעת הניחן יוסי  ור' מקיר ר' כלומר מוריססכל
 ג3י hnSDJ כדק"וורין ווחסנהו על וווכיחין סוועסיו ווסוס bSb נגורס lhSI טמ"ין סנרי550
 3יח נחלקו 1ל, וגידי 51" ענד ד5" טסורין סכ5 ך3רי עניס פיזור נסעת 5גג פרוהיומעלס
 עפר ומסמוכים 1371 ניונו ס3ר  תקיר ר'  בהרויחו יוסי  ור' מ"יר ר' גמי ונחלקו סלל וניתסדוקי
 מסכיהן hSh דנר עפר 7וסוווכס 1"ינס עומדת 3מקוווס מחלוקת עריק סנר יוסי ור' סו6דגר
 נכרמ ססיתס כלומר 7וחטנהו נטלס סנר סלל ניח ונתקסרו ותירו ונמפזרו עניס קיסורנסעת
 סמקוס "ת דפוס5ין עליסו וגזרינן מחונתו 3טל0 "מריכן ל6 סנרי סמקי ונית מעמיומתוך
 גונ" סקי נכי נכוונס מניחמטוס

hSb 6סיפ" "מי ר' רני )זטרסי, "מרת 6י 
hnb ל"סמועיכן 

 ט0ורין נחגר סכח 45ן סננור חקת סכח 3ין מלכך דלעיל קופין ho h)'h 05 וופריסתסיס
 עומדת. נ)וקומס מחלוקת דקס3ר SSa דנית hJ?Sh יוסי ר' כדגריוס5כס סי" יוסי ור' מקיר ר' דווחלוקת טסורין וכנכור ותחת סי" סכל דדנרי מסוס 0ן טסוריןנחנר

 ה. נ ו שת
 hSh יוםי ור' hnp תג" נחלקו hSn קווד 6תס עלמו סוסון מן סקוטיות 63י15 תמיסותכמה

 קוו" הכ" "זור סכך נחנרנפוכח
 פום5ין וכו' גד51יס כליס "חד מלנור חטת כליס שמכיה

 מ"יר ר' "זור נסוכח מטסרין 550 נית ס)ו"י 3ית כך3רי ססוכח ו"הן סמכים "חד סמקוס"ת
 יו6י ל' פליל fist פוס5ין סננור החת סכוכה ולפיכך פירוס סלל 3ית ע5 סוו"י נית ורגונמנו
SP:ויקיר ר or3 תכ" וחכר 

bnE כלומר טסורין ססן נחנר גטוכח ס""י נית ומודים וקמר bS 
 פליג 536 נזס hl)p תנ" su מקיר ר' פ5יג 651 נחנר נסוכח 50ל נית ע5 סמקי ניתפליגי
 וכטס עומדת  3וויומפ מחלוקת עיין סו6 וקמר וווודיס ד"רר נזו קמ" תכ6 על יוסיר'

 כמו מדגר סיס וקילו נחנר נסוכח נהדקו כך 0ננור תחת נסוכה סלל ונית סוו"י 3ימסכחלקו
 גריך סיס וכך 5ח5וק 15 סיס נתח5ס ורנו ננמנו מקיר ר' על חולק יוסי סר' לנך ע5שעלס
 נמקומס מחלוקת עדין קומר יוסי ור' 550 3ית על סמקי נית ורנו נמנו מקיר ר' 6)ורלומר
 ומודיס פסקת על hSh סכ"ס 651 יוסי ל' מחלוקת על סתג6 מתיק hi)ht'עומדת

 ענין וסו"
 )וד6קסינן ספירוס זס ע5 לך וסקסם6חו

 סניח" נגזור"
 ללז חסרון יוסי 5ר' hSh מקיר 5ד'

 תג6 על פ5יג 65 ויקירלו" )ודסודי וחך6 גודרנו חד6 ונחיר הנור פסיקך מקיר לר' דכ5יס ומילתך סו6י5 5מיוורד*יכ6 סקוסי* נזו מעגין סרת וווסגינן סיוסנס למון דחיכן 1ל" לתרוצי "יכ6 "3ל סי6 יפס שוסי"ודקי
 קוו"

 כוהיס עליס פליג וגודלך נחנר נסוכח סיריי ניח נמודיס
 פסיקם דל6 נכלים מניח למימני יכול 51" לדנריו מחלוקת h)'h נחנר ~ho פסיקיך 5"דכליס דיילה* ד"רר יוסי לר' hSh ממגיג6 ויתקיתין סקי- מקיר דר' "לינק חסניכן 51פיכך o~sסניר6
 מילה" נפק" ולפיכך דידיס "5יניס וחצר נסנורמלטיסו

 דכליס
 ממגיג"

  לסו וחסרן לטעמיסז
 כלומר ליס טפי6 מקיר לר' hSh יוםי לר' סגיח6 סכי נתר ך"קסינן 0" סגכון  ספירוס לוסרייס

לר'



 שגרהםנרנתמב

 ססמתפים  דמיס שריקת קורס לפניו סמוגח נכור ננסר טמתפיס 31ין ננכור סמתפים ניןנד%
 תסע  ולסהזיר בכור ידועת  לענוה ינול 6רס  סיין יוסי פר'  גירר  טסינו 3ר3ר סתפיס33כור
 V)DS  Yh10, ממוגת נכור נסר 536 3ייו 5סייום שסורס לכסן מותרת סנסיזס  6ותט ותסיסבכור
 ליסותס יכול הדס  פל)יס  'וקרוסת דחיס  בזריעת h~h  ל,וכלין  ניהר  פלינו  סליויס בפר  כדיןודונו
  b~cn בילוי,  לקרנן מתפים 5יס סויצנרר

~1Db 
 רסיס  ורייק 6הר 6נל  יסור יסך  ולפיכך

  יעיירו ו6י ומותר  התפיס ק" נסתיר" 6זלינן  ייס  63וחס  דינו 3תר  6י  פויס כל עלהותר
blonדכאי 65 גנמר6 ד6וקמינן דס6י לנך ע5  סעלס וזס נידר מנכור דיין מותר מתפים נכור hnSuלפני nps~r  1 וכו'  סרי יהין  טצהיס  וזזיי רחיםS'tb  ולפיקי סוי לקניו  סהונת בכור  מבסר 
  טעמם מ6י רהיס  זריקת לפגי "י דמי סיכי ו"ממסיכן ונחיר יוסי ור' "וסר יעקנ ר'כנכור ע*  סן סרי  כתניי hn~S סהלהור  לסין  סכך כן  אינו 5ff~r  מקרי  6נ6 על  יגמר6 1ס1גי6קסי6
 bS הרויי  לסלי  ורהינן וכו'  נניס נכור סלהיס  ובהי ביר רהתהת ל"ו 6ל,  ותרניכן דיסרדה6ן
 תרתק - 5ס6י ס!כך וכו' ערת ר6)1ר דהרי  רוגלן O'ntu 1)4,1 רסיס זריקת לפני עליו*דכול4
 656 יים לירחי תרוכך וסך כ55 "יירינן לפגיו סמוכת נכור גנדר ל"ו דגמר6 סוגייודסו6
 %חומרך אפייט 65 לפגיו נמונח 6נ5 יוסי ור' יעקנ ר' "יירי לפניו מוגת ם6ין נכור  ננכר 16גנכור
 וכנר עיק גריכין נת5מוד סינרים 6ג5 קופיץ גס ייכף סו6 י16ריח6 ד6יסור6 גיסנקטין

 * . . 5ך enlhעירקגו

 מז.שאלה
 עמו ידבר סקי זס  דיר מיוזע  ממך סכי הורר  יהדירו nlho" נדרים בשלכות  1"ל 6מריעיר

 סרי וכו' 5ך 16כ5 0ל6 ממך מופרטני 16 לך  6וכ5 סל6  החך 6ני מודר 6מר 06 6נלוכו'
 656 קתגי חד6 דמתניתין דסנר מ6ן 5יכbo~ 6 פסקך נסקי לי וקפיץ לו לרכול 6שיזס

Shln~הפתע  ממך  חוררני סח  לך ויוכל פיני  ליס ר"הר נהצ)ויס דיהר  hh 
 ווטתעיני

 נסוך
 הויי  "סור  ריחני לעיל  ויניסו ד6יתומנ וממניתנו יסורס כי' למתניתין 05 ומוקיויתיק
 OIDn 6לי יסורס כר' onpib לי רסק ליס  מניר, יסורס כר' לטיסו להיחר וליכד כררבנןלסו

 h)b ר3י 69יור דס6 לחור 4ך שכל וסמקי לחוד התך הוררנייחני המתניתין סמירך
 937 69)זרי ל6 כין רעד 6רס לכל רועהת 6ת סרי סל'נט  גופו  ד6מרי לרננן 6פי5וד"מרי
 מופרסני  ההך מודרגי דתני6 ממניתך מסגך 5יס פרכת 61י ידים סוק ל6  שכיתות  ט6יןיייס נעלמי 35ל הנידו סל טסתו מברט  l~hD elh גע לגני יל6 יויס סוין הוכיתות  סטיןדירים
 לחוך זס סרי 5ך  16כ5 סיני ספור  זס סרי  ממך  רוחקני  ההך הורותי יסבר סכי 6ל6לתרוצי ליל* יסורס ר' ול6 רננן ל,  הגי יסור זס סרי  לך יוכל סיני  יסור זס  סרי  תהך  upnl~nעהך
  צהור  ההך 'הוררני גני תרי 6לי מתניתין מפריט 5, כורתין על כן Ch1 דמו מוכיחותגידים

  לרביי  רהתיתין סכי  לימיי רפי  סו* וך6י ורנה מגסו  הוכיהות ירים מסרי לסור  היךכופרתני
 רנכן לי  יוכו  התניתין  סגך כן 6ם סכל ברברי  להתניתין ליג( סכי רלף ו51י Shlnn hS ,בלסכל
  התניהין  הפריי דיניי  סכן וכל  יסורס לר' 6לי  התניהין ליס  hnp 65 פלכך יסורס ר'6%

 ורב, ד36יי דפיוגתי וכיון  ניגסו יריס  הוכחנות  סכינן ידיס חמנר ושע"גנתרתי
 hnb hS'  קטיף כן Oh1 לןרייה6 כרני  סלכת6 סח*

 פסיי
 לפרוסי ובריתי סי6 33י תרי  דהתניתין  כר63

Sb m כתבתי סריציתי התניחי %  מעיקרי גד51יס נעיקריס סח5וין מפני עסיסן הורס נריכין  cipn ויוכל  לסעתיעס פניי ליe~o סלי רנריס כחס ויט  לי 'סג0תפ9ו  דברים  הקנה סחכם 6רונ4 
  הסן  יפ וסנם6רים ה59חס  מזכיר וסנני סמנות מספר מקומות כמס כעיני סוקסס ועודסתורם
 * nhro בפעם  הזכיר סיני ויש אליסו פינוי יר מונה hD~n  פ"ר ממן ויי 6תת oun *שו3ירתיע

Dh
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